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“ Ik wil heel graag 

de wereld om me 

heen structuur 

geven. Daarin 

herken ik De Stijl; 

het ordenen, het 

uitkleden van de 

werkelijkheid.”

FRANS OTTINK
- vormgever -

Frans Ottink is ontwerper en producent van 

een eindeloos variërende reeks porseleinen 

gebruiksvoorwerpen. Met zijn partner, siera-

denontwerper Erna Huppelschoten, opereert 

hij onder de naam studioZAND vanuit hun 

porseleinwerkplaats in De Nieuwe Stad in 

Amersfoort.

Ottink bouwt gestaag aan een eigen oeuvre, 

geeft les en produceert in zijn studio tevens 

ontwerpen van o.a. Marcel Wanders, Hella 

Jongerius en Aldo Bakker.

Tot en met 25 juni 2017 exposeert Ottink 

een keuze uit zijn werk in De Vensterbank, 

Bergstraat 32 te Amersfoort.

In 2017 is het exact 100 jaar geleden dat enkele 

kunstenaars, waaronder Piet Mondriaan en Gerrit 

Rietveld, het tijdschrift De Stijl uitbrachten.  Hierin 

publiceerden zij hun gezamenlijke Manifest, dat 

in zijn geheel staat afgedrukt op de achterpagina 

van dit katern.

Kunstenaars van De Stijl zetten zich in voor een 

nieuwe kunst in een nieuwe, betere wereld. En 

ondanks het feit dat het tijdschrift in 1932 ophield 

te bestaan, had het een niet mis te verstane in-

vloed op de kunst in Nederland en ver daarbuiten. 

De Stijl groeide uit tot een revolutionaire kunst-

stroming, een inspiratiebron voor architecten, 

vormgevers en kunstenaars over de hele wereld. 

Amersfoorter Frans Ottink is één van hen.

“Ik wil heel graag de wereld om me heen struc-

tuur geven. Daarin herken ik De Stijl; het orde-

nen, het uitkleden van de werkelijkheid”, aldus 

Frans Ottink: ”Het interessante is, naarmate de 

microscopen beter werden, bleek dat De Stijl iets 

bedacht had dat er eigenlijk al was, een onderlig-

gende structuur. Vanuit diezelfde behoefte aan 

structuur werk ik met geometrische vormen.”

“Als ontwerper wil ik niet meer doen dan een 

kader aangeven. Dat is geen desinteresse, maar 

het heeft wel iets van bescheidenheid. Dit laatste 

houdt me ver weg van het gedachtengoed van 

de Stijl overigens. Ik heb niet de intentie om de 

wereld te veroveren. Maar met keramiek bied ik 

al iets dat dicht bij mensen ligt: mijn producten 

staan in kastjes en op tafels, mensen houden het 

in hun handen, maken het vuil, wassen het weer 

af.”

Op www.devensterbank.nl is  een uitgebreid inter-

view met vormgever Frans Ottink te lezen.

T/m 25 juni 2017 is De Vensterbank van Frans

Ottink te bezichtigen op de stoep van Bergstraat 

32 te Amersfoort.



De Vensterbank van Frans Ottink www.devensterbank.nl



Dit is een uitgave van De Vensterbank ter gelegenheid van 100 Jaar De Stijl, op initiatief van 

Jolanda Meulendijks; met medewerking van studioZAND, Ron Jagers en Jantine Kremer. 

Mogelijk gemaakt door gemeente Amersfoort en De Stad Amersfoort. De Vensterbank 

haakt in 2017 aan bij het Mondriaan tot Dutch Design jaar. Het complete programma voor 

Amersfoort en Utrecht kunt u vinden op www.destijlutrechtamersfoort.nl .

MANIFEST I1) VAN „DE STIJL”, 1918.

1.   Er is een oud en een nieuw tijdsbewustzijn.
Het oude richt zich op het individueele.
Het nieuwe richt zich op het universeele.
De strijd van het individueele tegen het universeele openbaart zich, zoowel in den wereldkamp als in de 
kunst van onzen tijd.
2.   De oorlog destructiveert de oude wereld met haar inhoud :  de individueele overheersching op elk 
gebied.
3.   De nieuwe kunst heeft naar voren gebracht hetgeen het nieuwe tijdsbewustzijn inhoudt:
evenwichtige verhouding van het universeele en het individueele.
4.   Het nieuwe tijdsbewustzijn staat gereed zich in alles, ook in het uiterlijke leven te realiseeren.
5.   Traditie, dogma’s en de overheersching van het individueele (het natuurlijke) staan deze realiseering in 
den weg.
6.   Daarom roepen de grondleggers der nieuwe beelding allen, die in de hervorming der kunst en kultuur 
gelooven op, deze  hinderpalen der ontwikkeling teniet te doen, zóó als zij in de nieuwe beeldende kunst -- 
door natuurlijken vorm op te heffen -- hebben te niet gedaan, hetgeen de zuivere uitdrukking der kunst, de 
uiterste consequentie van alle kunstbegrip belemmert.
7.  De kunstenaars van heden hebben, gedreven door éénzelfde bewustzijn over de geheele wereld, op 
geestelijk terrein deelgenomen aan den wereldkamp tegen de overheersching van het individualisme, de 
willekeur. Zij sympathiseeren daarom met allen, die, hetzij geestelijk of materieel, strijden voor de vor-
ming van een internationale eenheid in Leven, Kunst en Kultuur.
8.   Het orgaan „De Stijl”. dat zij met dat doel hebben opgericht, tracht bij te dragen de nieuwe levensop-
vatting in het licht te stellen.
9.   Medewerking van allen is mogelijk door : 
I.  Als blijk van instemming, toezending (ter Redactie) van uw naam (volledig), adres, beroep.
II. Bijdragen in den uitgebreidsten zin (kritische, filosofische, architectonische, wetenschappelijke, literaire, 
muzikale enz. alsmede reproductieve) voor het maandblad „De Stijl”.
III. Overzetting in andere talen en verspreiding van de denkbeelden gepubliceerd in „De Stijl”.

1) Dit manifest zal, zoodra het verkeer met het buitenland weer hersteld is, afzonderlijk, in een groote 
oplaag vanuit de verschillende kunstcentra in het buitenland worden verspreid. Red.

Handteekeningen der medewerkers:                                                ANTONY KOK, Dichter.
THEO VAN DOESBURG,  Schilder.                                             PIET MONDRIAAN, Schilder.
ROBT. VAN ’T HOFF,  Architect.                                                 G. VANTONGERLOO, Beeldhouwer.
VILMOS HUSZAR,  Schilder.                                                       JAN WILS, Architect.
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