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biografie biografie 

Deell 1 
Beknoptee biografie in jaartallen 

1883.. 30 augustus: Christian Emit Marie Küpper 
geborenn te Utrecht. Hij zou zich later Theo van 
Doesburgg noemen 

18844 verhuizing naar Amsterdam 

19077 Theo van Doesburg verlaat het ouderlijk huis 

19088 eerste tentoonstelling van tekeningen en 
schetsenn (Haagsche Kunstkring) 

19100 huwelijk niet Agnita Feis; vermoedelijk reis 
naarr Engeland' 

19122 overlijden van Theodorus Doesburg, de 
tweedee man van zijn moeder; eerste 
kunstbeschouwingenn van Theo van Doesburg in het 
tijdschriftt Eenheid 

19144 Van Doesburg (sergeant Küpper) 
gemobiliseerdd en gestationeerd aan de Belgische 
grenss bij Tilburg; ontmoeting met zijn latere 
vriendenn de gebroeders Rinsema en Antony Kok; 
hett huwelijk met Feis strandt; aan het eind van dit 
jaarr ontmoet hij Lena Miliu s 

19155 eerste contact met Piet Mondriaan; 
overplaatsingg naar Utrecht; ontmoeting met Erich 
Wichmann en Janus de Winter; oktober: eerste 
lezingg 'De ontwikkeling der moderne schilderkunst' 
of'Dee ontwikkeling der schilderkunst van Cimabue 
tott Kandinsky' 

19166 Van Doesburg gedemobiliseerd, vestigt zich 
inn I laarlem bij zijn moeder en zuster, daarna in 
Leiden:: eerste contact met JJ.P. Oud; oprichting 
vann kunstenaarsverenigingen De Anderen 
(Amsterdam)) en De Sphinx (Leiden): ontmoeting 
mett Huszar. Van der Leek en andere kunstenaars 
diee bij De Stijl betrokken zouden worden 

19177 mei: officiële scheiding van Feis en huwelijk 
mett Milius; oktober: eerste nummer van De Stijl; 
eerstee contact met Alexander Archipenko: eerste 
samenwerkingg met Oud voor huizenblokken 
Rotterdam m 

19199 breuk met Wichman; eerste kennismaking met 
dadaa via Tristan Tzara; drukwerk voor Ilagemeyer 

11 Dit biografisch overzicht is grotendeels gebaseerd 
opp bekende gegevens. Deze reis naar Engeland is 
echterr een nieuw feit. dat naar voren komt in een 
conceptbrieff  van Van Doesburg aan ene Breslauer. 
211 augustus 1921. VDAdoss. 16. p. 22). Ik heb er 
geenn andere bewijzen voor gevonden. 

19200 februari/maart: bezoek aan Mondriaan in 
Parijs:: mei: begin briefwisseling met Tzara; eerste 
publicatiee onder pseudoniem I.K. Bonset; 
organisatiee reizende tentoonstelling La Section d'Or 
inn Nederland: oktober: overlijden van Henrietta 
Catharinaa Margadant. Van Doesburgs moeder; 
ontmoetingg met Nelly van Moorsel: december: 
eerstee reis naar Berlijn en Weimar, ontmoeting met 
Hanss Richter en Viking Eggelmg: werk van Van 
Doesburgg met Section d'Or op internationale 
tentoonstellingg van moderne kunst in Genève 

19211 februari: eerste contact met Enrico 
Prampolini:: maart: vertrek uit Nederland; 
maart/april:: reis met Van Moorsel door Frankrijk en 
Italiëë naar Duitsland: eind april: vestiging in 
Weimar:: juni/juli : eerste publicatie onder 
pseudoniemm Aldo Camini; augustus: 
kleurontwerpenn huizenblokken De Boer. Drachten; 
oktober:: kleurontwerpen voor Ouds huizenblokken 
Rotterdam;; november: lezingen Van Doesburg in 
Belgiëë met pianovoordrachten van Van Moorsel 

19222 januari: terug in Weimar met Van Moorsel; 
februari:: eerste nummer van Mécano: maart: begin 
Stijl-cursuss Weimar; april: tentoonstelling La 
Sectionn d'Or in Rome; mei kunslenaarscongres 
Düsseldorf;; oprichtingsplannen Konstruktivistische 
Internationale;; 25 september: 
oprichtingsvergaderingg K.I (dada-
constructivistencongres):: december 1922 vertrek uit 
Duitsland d 

19233 januari: dada-tournee door Nederland; 
officiëlee scheiding van Milius; mei: vestiging in 
Parijss met Van Moorsel; oktober/november 
tentoonstellingg Stijl-architectuur in Galerie L'Effort 
Modernee van Léonce Rosenberg, samenwerking 
mett Cornells van Eesteren (1897-1988): 
retrospectievee tentoonstelling Van Doesburg in het 
Landesmuseumm in Weimar (reisde door naar 
Hannoverr en Bremen in 1924) 

19244 oktober: door Friedrich Kiesler 
georganiseerdee Internationale Ausstellung neuer 
Theatertechnikk in Wenen, hernieuwde 
kennismakingg Van Doesburg-Prampolini: 
kleurontwerpp bloemenkamertje Vicomte de 
Noailles s 

19255 januari/maart verschillende lezingen in 
Duitsland:: solotentoonstelling in der Quader. 
Hannover:: ontwerp advertentie Fagus-Werke 

19266 maart: tentoonstelling Nancy 

19277 verbouwing van Café 1'Aubette met Hans Arp 
enn Sophie Taeuber-Arp . Straatsburg; Van 
Doesburgg vestigt zich lijdelij k in Straatsburg 



19288 lezingen Volksuniversiteit Utrecht: 
verschillendee opdrachten in Straatsburg 
(appartementt André I lom. verbouwing Magasin 
Meyer):: Van Doesburg keert terug naar Parijs: 
huwelijkk met Nelly van Moorsel 

19299 ESAC tentoonstelling Stedelijk Museum 
Amsterdam:: plannen voor oprichting 
kunstenaarsverenigingg Blanc: verschijning van het 
laatstee door Van Doesburg verzorgde nummer van 
Dee Stijl (serie XV 87/89): start bouw atelierwoning 
Vann Doesburg in Meudon 

19300 oprichting vereniging Art Concret; mei: reis 
doorr Spanje; december: verhuizing naar het door 
Vann Doesburg ontworpen huis in Meudon 

19311 februari: oprichting vereniging Abstraction 
Creation:: eind februari vertrek naar Davos in de 
hoopp aslhma-aanvallen onder controle te krijgen; 7 
maartt 1931 overlijden Theo van Doesburg te Davos 
aann een hartaanval 

19322 verschijning herdenkingsnunimer van De Stijl 


