
Ik leerde AnneMieke Louwerens (1957) kennen 

toen ik haar interviewde voor onze wijkkrant 

KonkreetNieuws. Het ging vooral over haar project 

VITRINE. AnneMieke is kunstenaar (maar ook 

ontwerper, curator, docent) en richtte de afgelopen 

acht jaar regelmatig de etalage van een wijnhandel 

in. Vaak met werk en medewerking van andere 

kunstenaars. Maar ook regelmatig met eigen werk. 

Aan het werk van anderen voegde ze altijd een eigen 

commentaar toe in de vorm van een voorwerp, als 

reactie op het geëxposeerde werk. 

Ze intrigeerde me, uitgesproken en kleurrijk als 

ze is. Ze noemde zich in dat eerste interview een 

colorist. Dat begrip bleef hangen en toen we besloten 

dat deze BLIK over zwart zou gaan, wist ik ook dat ik 

haar opnieuw wilde interviewen, maar dan over haar 

eigen werk, haar omgang met kleur. En wat dat nou 

eigenlijk is, een colorist.

Het werd een lang gesprek en ook al had ik het 

opgenomen, ik zocht naar een vorm waarin ik de 

recorder niet hoefde af te spelen. Ik besloot een brief 

te schrijven. Dat komt het dichtst in de buurt van 

een persoonlijke reflectie op ons gesprek. 
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Met wat vragen, een opname-apparaatje 
en een blocnote meldde ik me op een 
ochtend bij je atelier in Den Haag. Vier uur 
later stapte ik weer naar buiten. Ik vind het 
bijzonder dat je me zo veel van je tijd hebt 
gegeven, je werk hebt laten zien en erover 
hebt verteld. Boeken voor me uit de kast 
trok met oude postkaarten, een map met 
foto’s van je succesvolle modejaren in New 
York en me liet rondkijken in je atelier. 
Dank je wel daarvoor! 

We hadden het weinig over zwart, je had 
het idee dat je me niet had geholpen met 
dat onderwerp. Maar zoals ik je al zei, 
het ging me er juist om een contrast te 
creëren. Alleen maar zwart is misschien 
ook wel teveel van het goede. Ik was juist 
benieuwd naar iemand die vanuit kleur 
vertrekt. Als tegenwicht dus.

Op mijn vraag wat een colorist precies 
is, liet je me het atelier van je buurvrouw 
zien. Een fascinerend verschil inderdaad. 
Jullie hebben vergelijkbare ateliers qua 
ruimte en licht, beiden op de zolder van de 
Spanjaardshof aan het Westeinde. Maar 
waar dat van haar neutraal is van kleur, 
ingericht met modernistische Gispen-
meubels, werken in zwart krijt aan de 
muur, ingetogen – zo kleurrijk en uitbundig 
is het jouwe. 

Jij werkt abstract. Gek genoeg is dat niet 
wat in mij opkomt als ik aan jouw werk 
denk. Misschien komt het door de VITRINE 
die je acht jaar lang inrichtte en waar 
je ook altijd een verhaal bij schreef. Dat 
maakt voor mij elk abstract werk figuratief. 
Uiteraard niet in de letterlijke zin, maar 
de woorden doen iets tot leven komen op 

dezelfde manier als een figuratief beeld 
dat doet.

Er zijn momenten dat je geen behoefte 
hebt aan kleur vertel je. Dat betekent niet 
dat je dan uitkomt bij zwart, maar eerder 
bij de kleur die je krijgt als je alle kleuren 
met elkaar mengt: een onbestemd grijs. 
Niet te licht, niet te donker, een ideale 
basis voor een spel van lijnen en vlak-
ken. Maar meestal is het toch kleur die je 
prikkelt. Kleur en materiaal. Gekleurde 
objecten, kopjes, stukjes stof, papier, tape, 
stickertjes, schoonmaakdoekjes, borstels, 
verpakkingen van schoonmaakmidde-
len, plastic teiltjes, vliegenmeppers. In je 
atelier geeft elk hoekje blijk van wat je 
fascineert. 

Het is ook niet zo dat er nooit zwart in je 
werk voorkomt, het overheerst alleen niet, 
het geeft de werken pit. Tussen de oudere 
dingen die je me laat zien, zit zelfs wat 
overwegend zwart werk. Maar dat zijn 
uitzonderingen.

Mij doen je werken aan weefsels denken. 
Alleen herhaalt een weefsel zich tot in het 
oneindige, dat doet jouw werk niet. Je ba-
kent de werken zelfs af met een duidelijke, 
aanwezige lijst. En hoewel het repetetieve 
aanwezig is, is er ook altijd een element 
in het werk dat afwijkt: het staat schuin, 
is van een uitgespoken, contrasterende 
kleur, staat op een onvoorspelbare plaats. 
En al die ‘onaangepaste elementen’ zeggen 
iets over ieder ander element in het werk, 
voeren met elk onderdeel afzonderlijk een 
gesprek. Zorgen voor een dynamiek. Van 
daaruit ontstaat het weefsel. Het maakt de 
compositie volstrekt logisch: zo, en niet 
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anders moet het zijn. Het werk spreekt in 
niet gedefinieerde taal, de ‘tone of voice’ is 
intuïtief en organisch. 

Een andere colorist, Peter Struycken, komt 
voorbij, om aan te geven dat iedereen zo 
zijn eigen palet heeft om mee te werken. 
Niet elke kunstenaar die met kleur werkt 
houdt er dezelfde esthetiek op na. De kleu-
ren van Struycken zijn in ieder geval niet 
de jouwe. Omdat ik tijdens het gesprek al-
leen een generiek beeld heb van hem, zoek 
ik naderhand nog wat werk van hem op 
op internet. En inderdaad, ik snap dat het 
iets heel anders is. Al is het alleen maar 
vanwege de manier waarop het tot stand 
komt: het mathematische van Struycken 
past niet bij jouw intuïtieve werkwijze. Het 
resultaat van zijn strenge concepten levert 
harde en bijna onaangename combinaties 
op die in je oog prikken. Door de kleuren, 
maar ook door de vormen. Het is eigenlijk 
heel extreem en radicaal werk dat van 
Struycken. 

Een interessante wending nam het gesprek 
toen jij zei dat je niet alles wat je inspireert, 
moet zien als iets wat je ook moet willen 
kunnen. Ik vertelde je dat ik moeite heb 
met zomaar dingen te doen, dat ik behoefte 
heb aan een verhaal, aan een waarom. Dat 
is ook de reden dat ik je werk inspirerend 
vind. Omdat het me herinnert aan iets wat 
ik wil. 

Pas in het weekend na ons gesprek, bij het 
schrijven van deze brief, valt het kwartje. 
Ik kom er achter dat ik niet per se op zoek 
ben naar een verhaal. Ik ben op zoek naar 
een reden, een ‘drive’ om iets te doen. De 
dingen die ik wil doen hebben te maken 

met een ervaring, niet zozeer met een 
verhaal. Ik kwam laatst een oude opdracht 
voor kunstgeschiedenis tegen waar ik me 
afzet tegen het verhaal wat je zou moeten 
kennen om een kunstwerk te begrijpen. 
Natuurlijk was dat wat kort door de bocht, 
maar het past in het plaatje: ik vond de 
ervaring belangrijker dan het verhaal van 
de kunstenaar. Sterker nog, ik vond het 
belachelijk dat er uitleg nodig was om een 
werk te begrijpen... Nou ja, dat was meer 
dan vijftien jaar geleden.

Maar kennelijk heb ik nou eenmaal meer 
met een benadering zonder diepere 
inhoudelijke lagen, aan een zintuiglijke 
ervaring. Al heb ik lange tijd gedacht 
dat alleen inhoud telt. Misschien dat ik 
daarom zo goed tegen zwart kan. Ik zie het 
niet als een kleur met betekenis. Ik ervaar 
zwart als iets zonder taal, zonder vertaling. 
Zonder (bij)gedachtes. Het is vooral een 
gevoel. En als je dat onder woorden pro-
beert te brengen is het net of de woorden 
het overnemen. Ze worden eigenlijk veel te 
belangrijk en ontnemen je het zicht op de 
pure ervaring. 

Die zintuiglijke ervaring herkende ik ook 
in de expositie van ZERO kunstenaars 
vorig jaar in het Stedelijk Museum. Ik 
was ondersteboven van wat ik van deze 
beweging van radicale kunst uit de jaren 
vijftig en zestig had gezien: kunst die 
nergens over gaat, geen anekdote heeft, 
zeg maar. Die niet vertrekt vanuit een 
woord, maar vanuit het materiaal, de kleur, 
herhaling, beweging en het effect dat die 
‘tools’ hebben op de toeschouwer. Zo heb 
ik ademloos en gefascineerd naar filmpjes 
van vlekken zitten kijken, was ik gebiolo-

“Ik stuur nog een foto 
van een vrij recent 
werk. Zwart is hierin 
heel belangrijk en 
onmisbaar.” fo
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geerd door de rode panelen met popnagels 
van Armando en zeer enthousiast over 
de bewegende installaties van Otto Piene, 
Heinz Mack en Günther Uecker. Hoe ver-
schillend het werk ook, deze kunstenaars 
waren allemaal op zoek naar een nieuwe 
verwondering.

Die verwondering, dat moment – als je 
naar iets kijkt, vlak voor het geven van 
betekenis, vlak voor het benoemen, dat is 
het moment waarop de ervaring gewoon 
de ervaring is en niet de beschrijving van 
die ervaring. Doordat woorden zo luid zijn, 
overstemmen ze de leegte waarin de erva-
ring ontstaat, en overstemmen ze het in-
tuïtieve weten dat aan de betekenis vooraf 
gaat. Ze rationaliseren de boel en opeens 
denk je dat je niet zonder de woorden kunt, 
zonder het verhaal of het waarom. 

En ik zoek het eigenlijk altijd in woorden. 
Woorden zijn mijn toegang geworden, 
terwijl ze – in het geval van bijvoorbeeld 
abstracte kunst – niets anders doen dan de 
toegang versperren. Wat gebeurt er als ik 
de controle loslaat, echt in het zwart kijk. 
Dat ik dus eens niet aan mezelf de vraag 
stel: “wat zal ik eens tekenen?”, maar dat ik 
gewoon die stift op papier zet (geen potlood, 
dat is te voorzichtig) en doe. Zonder na te 
denken. Zonder te weten wat ik ga doen. 
Eigenlijk zoals ik de quote van kunstenaar 
Soulages op pagina 11 begrepen heb: in het 
zwarte zit het niet weten. En door met zwart 
te werken ontmoet je wat je niet weet. En 
als je weet dat je iets niet weet, gaat je geest 
op zoek. Komt je hoofd in beweging en gaat 
het stromen.
Dat is ook wat jouw werk bij mij teweeg-
brengt. Je kunt er lang naar kijken, het 

is rijk en vol, je kunt het invullen met je 
eigen beleving, zonder woorden, maar met 
je blik die op zoek gaat. Maar belangrijk is 
dat die blik niet ophoudt met zoeken. Er is 
geen juiste uitkomst.

Het gekke is dat ik ook al avonden in een 
schetsboekje bezig ben met patronen, 
lijnen en vlakken. Ik doe nooit zoiets, 
zo zonder herkenbare voorstelling of 
betekenis. Maar het voelt op geen enkele 
manier nutteloos. Het voelt meer als een 
onderzoek. Zonder juiste uitkomst. Ook de 
hoeveelheid tekeningen is vreemd: waar 
ik normaal al moeite heb om een pagina 
te vullen doe ik er nu tussen de vier en de 
tien op een avond. Twee weken later staat 
de teller op zestig. Ze worden wel wat com-
plexer, maar stellen nog steeds niets voor. 

Het heeft ongetwijfeld met ons gesprek te 
maken, alhoewel ik er ook weer niet echt 
een vinger op kan leggen hoe het precies 
in elkaar zit. Maar goed, het verhaal en de 
woorden zijn dus misschien wel niet het 
belangrijkste…

Nogmaals heel erg bedankt voor je tijd en 
voor het delen van je inzichten!

Werk van AnneMieke kun je bekijken op www.annemiekelouwerens.com.  
Het VITRINE project is goed gedocumenteerd op www.vitrineonline.nl.

“(...) een detail van een Frans Hals. Mijn favoriete 
schilder van zwart.”
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