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Deell 1 
Inleiding g 

Theoo van Doesburg als egocentrische opportunist tegenover Theo van Doesburg als 
idealistischee wereldverbeteraar, dat zijn twee uitersten in de beeldvorming. Dacht deze 
fascinerendee figuur in zijn achterhoofd alleen aan zijn eigen belang of was hij de 
onbaatzuchtigee voorvechter van de moderne abstracte kunst tijdens het interbellum? Voor 
beidee opvattingen zijn bewijzen te vinden in de bewaard gebleven correspondentie. In deze 
uitgavee van een deel van Van Doesburgs briefwisselingen zal ik proberen beide opvattingen 
tee nuanceren. Ik probeer het spel van de avant-garde te analyseren en de spelregels te 
signaleren,, die voortdurend door de spelers zelf veranderd werden. Dat doe ik met behulp van 
eenn selectie uit de brieven van Van Doesburg en zijn vrienden, die een blik bieden in de 
kleedkamerr van de avant-garde. 

Hett onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op brieven, foto's en ander materiaal in het Van 
Doesburg-archieff  (schenking Van Moorsel), dat bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatiee in Den Haag bewaard wordt.' Andere geraadpleegde archieven zijn: Collectie 
Fritss Lugt, Fondation Custodia, Parijs; Tzara-archief, Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, 
Parijs;; Survage-archief, afdeling documentatie van het Musée national d'art moderne - Centre 
Georgess Pompidou, Parijs; Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, Antwerpen; 
Prampolini-archief,, Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive - Galleria Comunale d'Arte 
Modernaa e Contemporanea Rome; Sturm-archief, Handschriftenabteilung, Staatsbibliothek zu 
Berlin;; Gemeentearchieven Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Naast de bronnen 
uitt deze archieven heb ik ook gebruik gemaakt van de door Van Doesburg zelf 
bijeengebrachtee bibliotheek, die in het RKD als een geheel wordt bewaard. Deze is via de 
algemenee catalogus van het RKD op afzonderlijke werken toegankelijk gemaakt en bevat een 
schatt aan informatie. Van Doesburg heeft breed verzameld en veel bewaard: er zijn nummers 
vann zeldzame tijdschriften, maar ook algemene en gespecialiseerde literatuur, vaak met 
commentaarr van Van Doesburg in de kantlijn bijgeschreven. 

Ditt boek is niet enkel een bronnenpublicatie. Naar aanleiding van de geselecteerde brieven 
kann een algemeen beeld worden geschetst van de infrastructuur van de avant-garde, de 
dagelijksee gang van zaken bij de contacten en activiteiten van een rasimpresario als Van 
Doesburg.. Dat doe ik in het eerste deel van dit boek. 
Datt eerste deel begint met een korte biografie van Van Doesburg in jaartallen. Daar kan 
desgewenstt naar teruggebladerd worden wanneer onduidelijkheid zou ontstaan over de 
volgordee van gebeurtenissen. 
Inn het daarop volgende eerste hoofdstuk zal ik het begrip avant-garde specificeren en het 
proberenn te ontdoen van het web van mythes dat er door de voorvechters van het modernisme 
mett een grote 'M' omheen geweven is. Daarbij denk ik dan in het bijzonder aan kunsthistorici 
alss Alfred Barr, Herbert Read en Clement Greenberg en hun vele navolgers. Zij hebben het 
kubisme,, het expressionisme en de geometrische abstractie van de kunstenaars uit de jaren 
tienn en twintig ingezet als historische legitimering van de naoorlogse abstractie. Daarvan 
profiteerdenn met name de kunstenaars van het abstract expressionisme en het minimalisme. 
Dee sporen van die 'heiligverklaring' van de avant-gardisten uit de eerste decennia van de 
twintigstee eeuw zijn nog steeds op zeer veel plaatsen terug te vinden. Maar in de 

11 In het vervolg in de noten afgekort als VDA. Een verklaring van afkortingen van geraadpleegde archieven is 
achterr in dit boek opgenomen. 
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briefwisselingenn van diezelfde avant-gardisten komen juist de rafelrandjes, de toevalligheden 
enn de mislukte plannen ongecensureerd naar voren. 
Dee achtergronden van Van Doesburgs overdonderende dadendrang en zijn uitgebreide 
netwerkk worden in het tweede hoofdstuk besproken. Daarbij komen sociologische, 
economischee en psychologische motieven aan bod. Een klein gedeelte van het hoofdstuk is 
gewijdd aan een getalsmatige analyse van Van Doesburgs sociale en pr-activiteiten. Dat geeft 
inzichtt in pieken en dalen van activiteiten in bepaalde periodes, en kan wat helderheid 
scheppenn in de warboel van gegevens die intussen over Van Doesburg bekend zijn. Een 
anderee paragraaf is gewijd aan zijn traceerbare inkomsten. De kwestie: 'Waarmee verdiende 
Vann Doesburg zijn dagelijks brood?' kon wat de verkoop van werk betreft pas beantwoord 
wordenn na het verschijnen van de oeuvrecatalogus van Van Doesburg in 2000. In dat boek 
werdd een schat aan gegevens verzameld die van grote waarde zullen blijven voor het 
onderzoekk naar Van Doesburgs werk en leven. De exacte gegevens van zowel de getalsmatige 
analysee als van de precieze inkomsten van Van Doesburg zijn in de bijlagen terug te vinden. 
Alss derde hoofdstuk volgt een beschouwing van de hulpmiddelen die hem ter beschikking 
stondenn om te kunnen functioneren als avant-gardist. Daarbij gaat het om de uitwisseling van 
diensten,, het gebruikte vocabulaire, de politieke voorkeur, de kunstpubliciteit en de 
kunstenaarsverenigingen.. Er wordt onder andere nieuw licht geworpen op het dada-
constructivismecongres,, dat tevens bedoeld was als de oprichtingsvergadering van de 
Konstruktivistischee Internationale. 
Hett tweede deel van het boek bevat allereerst een korte introductie van Van Doesburg als 
briefschrijverr en de criteria op basis waarvan de correspondenten zijn uitgekozen. Daarna zijn 
beknoptt de editieprincipes aangegeven, gevolgd door de vier briefwisselingen. Gekozen zijn 
dee correspondentie tussen Van Doesburg en de Russische beeldhouwer Alexander 
Archipenkoo (1887-1964), de Roemeense dadaïst Tristan Tzara (1896-1963), de Duitse 
filmmakerr en schilder Hans Richter (1888-1976) en de Italiaanse schilder en vormgever 
Enricoo Prampolini (1894-1956). Aan elke briefwisseling gaat een inleiding vooraf waarin de 
praktischee kant van de avant-garde opnieuw aan bod komt, toegespitst op de betreffende 
correspondenten.. In een afsluitend hoofdstuk passeren de belangrijkste elementen uit het 
eerstee en het tweede deel van het boek nog eens de revue. 
Inn het derde deel van het boek zijn de drie bijlagen opgenomen. Als eerste geef ik de 
werkelijkee verschijningsdata van de nummers van Van Doesburgs tijdschrift De Stijl. Vaak 
vallenn die veel later dan de op de omslag aangegeven datum, wat een verschuiving kan 
betekenenn voor de datering van bijvoorbeeld kunstwerken, manifesten en gebeurtenissen. Die 
werkelijkee verschijningsdata zijn aan de hand van aanwijzingen in de brieven opgespoord. In 
dee tweede bijlage zijn de contacten en activiteiten van Van Doesburg geordend, geanalyseerd 
enn in grafieken opgenomen. De derde bijlage bevat Van Doesburgs inkomsten per jaar, voor 
zoverr die achterhaald konden worden. 
Inn het namenregister achterin het boek zijn alle kunstenaars opgenomen die in de tekst en de 
brievenn genoemd worden. Daar kan worden gezocht naar de eerste keer dat een kunstenaar 
wordtt genoemd om in de tekst een korte introductie van de kunstenaar te vinden. 
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