
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mon cher ami ... Lieber Does ... Theo Doesburg en de praktijk van de
internationale avant-garde

Tuijn, M.I.

Publication date
2003
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tuijn, M. I. (2003). Mon cher ami ... Lieber Does ... Theo Doesburg en de praktijk van de
internationale avant-garde. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mon-cher-ami--lieber-does--theo-doesburg-en-de-praktijk-van-de-internationale-avantgarde(c307e549-868b-4e63-a7a9-7bf48609f9d2).html


uitgangspunten uitgangspunten 

Deell 1 
Hoofdstukk 1 
Uitgangspunten n 

1.11 Theorie versus praktijk 
Dee werken van de avant-gardisten behoren tot de canon van de moderne kunst. Ze hangen als 
zelfstandigee objecten in de musea en leiden een eigen leven, onafhankelijk van maker en 
ontstaansgeschiedenis.. Een belangrijke taak van de kunsthistoricus is een verband te leggen 
tussenn die werken en de directe context waarin ze zijn ontstaan. Daarbij is het van belang in 
hett oog te houden dat er een diepe kloof bestaat tussen de theorie en de praktijk van de avant-
garde.. De belangstelling van kunstenaars en kunsthistorici ging in de jaren veertig tot en met 
negentigg van de vorige eeuw vooral uit naar de kunstwerken en naar de theorie, zoals die 
neergelegdd is in manifesten, artikelen en boeken. Om dichter bij de praktijk te komen ben je 
opp brieven en getuigenverklaringen, memoires en andere egodocumenten aangewezen. 
Gelukkigg zijn die in dit geval in ruime mate bewaard gebleven. 

Inn de 'levensloop' van een kunstwerk kun je grofweg drie fases onderscheiden en daarmee 
samenhangendee taken voor de kunstenaar. Concept, ontstaan, fysieke presentie, stijl en 
onderwerpp behoren in de eerste fase. In de meeste gevallen is de kunstenaar maker en 
theoreticus,, initiator en uitvoerder. In de derde fase gaat het om de receptie en het publiek. 
Wiee ziet het, wie koopt het, wie schrijft erover, hoe past het in de context van de kunst 
eromheen.. De middenfase, waarin het kunstwerk op zich al bestaat, maar er eigenlijk nog 
geenn publiek voor is, vraagt om een actieve inzet van de kunstenaar. Het gaat daarbij om 
publiciteitt zoeken, contacten leggen, propaganda maken. Daarbij spelen in de regel geen 
verhevenn motieven een rol, maar praktische, zo je wilt laag-bij-de-grondse overwegingen: 
broodd met boter en een fles wijn op tafel. Van Doesburg heeft juist aan deze fase zeer veel 
energiee en tijd besteed. 
Datt wat ik in de ondertitel van dit boek aanduid met 'de praktijk van de avant-garde' omvat 
allee drie de hierboven beschreven fases. Maar een groot deel van de energie van de 
kunstenaarss wordt aan propaganda en het onderhouden van een netwerk van contacten 
besteed.. De term 'netwerken' betekent volgens Van Dale: het creëren, uitbouwen en 
onderhoudenonderhouden van sociale contacten om informatie te verkrijgen waar men in zijn beroep of 
carrièrecarrière zijn voordeel mee kan doen. Van Doesburg en zijn vrienden gebruikten het woord 
netwerkk zelf niet, maar kenden de activiteit wel degelijk. In een brief aan Van Doesburg van 
111 oktober 1919 beschreef Mondriaan hoe Alexander Archipenko niet alleen met Van 
Doesburgg contact zocht, maar ook de Nederlandse schilder en kunstimpresario Conrad 
Kickertt in een café aanklampte over een tentoonstelling in Nederland: Doe voor Archipenko 
netnet of je niets hiervan weet maar je ziet eruit dat 't waar is wat ik schreef dat hij je gebruikt 
omom connecties te krijgen. De negatieve connotatie van Mondriaans opmerking is duidelijk 
voelbaar." " 
Inn de brieven kan de lezer die fase van publiciteit, ideeën uitdragen, contacten leggen en 
onderhouden,, goed volgen. Daarbij is een aantal elementen van belang. Ten eerste de 
materiëlee kanten van de avant-garde: bijvoorbeeld de uitwisseling van foto's van kunstwerken 
enn kunstenaars, artikelen, gedichten, de beschikbaarheid van drukvormen voor afbeeldingen, 
hett uitwisselen van informatie over treinprijzen en logies. Ten tweede zijn de interne 
strubbelingenn van belang: wie behoort op een bepaald moment wel en wie niet bij de groep 

11 Brief van Mondriaan aan Van Doesburg. 11 oktober 1919. VDA. doss. 136. 
-- Nu nog roept de term netwerken bij veel mensen negatieve associaties op. maar inmiddels is het wel een 
geaccepteerdee methode om informatie in te winnen. 
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waarinn de kunstenaar functioneert en waarom. Ten derde is het gebruikte vocabulaire 
interessant.. Dat geeft een beeld van de retoriek en de ideeën van de avant-garde. De 
terminologiee is vaak wat onscherp gehouden, enerzijds omdat partijgangers aan een half 
woordd genoeg hadden, anderzijds om elkaar niet onnodig af te stoten. 
Bijj  het onderzoek speelde op de achtergrond steeds het idee mee dat deze correspondenten 
niett uitsluitend interessant waren om hun rollen in de eerder genoemde eerste fase, dus als 
theoreticus,, initiator en uitvoerder. Eigenlijk gaat dit boek niet over kunsttheorie en stijl, 
behalvee waar die elementen door de kunstenaars in de middenfase gebruikt werden als 
samenbindendd element voor de groep waar ze bij wilden horen, maar vooral over het 
dagelijkss leven van een avant-gardist. Een uitgangspunt van het onderzoek was dat de sociale, 
economischee en psychologische aspecten van het leven van deze kunstenaars het bestuderen 
waardd waren, omdat ze veel invloed hadden op hun beslissingen. Al deze dimensies samen 
gevenn inzicht in het 'waarom' van beslissingen en gebeurtenissen, ook al vormt geen van deze 
opp zichzelf een afdoende verklaring voor de gang van zaken. Omdat de kunstexterne 
aspectenn minder in het oog springen, maar wel heel invloedrijk zijn geweest, zijn ze de moeite 
waardd om er specifiek aandacht aan te besteden. Hoewel deze benadering langzamerhand 
gemeengoedd begint te worden, werden die kunstexterne factoren in het verleden vaak 
weggemoffeldd omdat ze het mooie imago van de avant^ardekunst schade zouden doen.4 [afb. 

ir r 
1.22 'Avant-garde1 

Hoewell  door de context waarin ik het begrip gebruik waarschijnlijk wel duidelijk wordt wat 
ikk met het begrip 'avant-garde' bedoel, is het zo'n complexe term, dat ik toch eerst aan wil 
gevenn welke betekenis ik er zelf aan toe ken. In de uitgebreide literatuur is geprobeerd te 
bepalenn of avant-garde een historische categorie betreft, gebonden aan één periode in de 
geschiedenis,, of een diachronische, dat wil zeggen een verschijnsel dat op verschillende 
momentenn optreedt. Verschillende wetenschappers hebben zich gebogen over wat 
kenmerkendd is voor de ertoe gerekende kunstenaars. 
Ikk zal heel kort de belangrijkste internationale schrijvers over het begrip 'avant-garde' in 
perspectieff  plaatsen. Als eerste moet Renato Poggioli genoemd worden, die in 1962 de avant-
gardee omschreef. Hij vatte de term avant-garde zeer breed en diachronisch op en 
onderscheiddee de eerste verschijnselen die zo omschreven kunnen worden al in de achttiende 
eeuw.. Voor hem waren modernisme en avant-garde min of meer synoniemen. Hij past 

11 Zie voor een uitgebreide gedachtegang over de oorzaken van gebeurtenissen in de kunst Peter (Jay. Art and 
Act:: On Causes in History. Manet - Gropius - Mondrian. New York 1976. met name p. 7. 

Ziee ook Jane Beckett. Colour Theory and Formations of the Dutch Avanl-Garde. 1900-1926 (diss.). Londen 
1998.. p. 13: Histories of modernism have infrequently engaged with the material conditions of art's production 
oror the social relations within which it was circulated. The stress stress on languages of purity it claims for art have 
fuelledfuelled the development of the concept of abstract art as unsullied by any social or political context. 
'"**  Over de wenselijkheid van het aangeven van een definitie bij een temt die op meerdere manieren kan worden 
ingevuld:: F.R. Ankersmit. De macht van representatie. Kampen 1996. p. 35 (hij verwijst naar Shearman. 
Mannerism.. Harmondsworth 1977. p. 17). het gaat daar over een achteraf opgeplakt stijlbegrip als 'maniërisme'. 
Hett geval van het woord avant-garde is complexer, omdat de avant-gardisten het zelf al gebruikten. 
ftft Hoewel het woord pas in 1825 door een volgeling van de socialist Henri de Saint-Simon voor het eerst gebruikt 
iss om vooruitstrevende kunstenaars aan te geven, kan het verschijnsel al eerder aangewezen worden. 
77 Zie voor een overzicht bijvoorbeeld de bundel lezingen onder redactie van Francis Bulhof. Nijhoff. van 
Ostaijen.. 'De Stijl'. Modernism in the Netherlands and Belgium in the first quarter of the 20th century. Den 1 laag 
1976.. Ook het boek van F. Drijkoningen en ,1. Fontijn. Historische avantgarde. Programmatische teksten van het 
italiaanss futurisme, het russiseh futurisme, dada, het constructivisme, het surrealisme, het tsjechisch poetisme. 
Amsterdamm 1982. geeft een goede reconstructie van de avant-garde als historisch fenomeen. 
**  Renato Poggioli. Teoria deH'arte d'avan guard ia. Bologna 1962. Ik heb gebruik gemaakt van de F.ngelstalige 
editie:: The theory of the Avant-garde. Harvard 1968. 
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daarmeee in de traditie van Engelstalige critici in de jaren zestig en zeventig van de twintigste 
eeuw.. Verschillende schrijvers na hem, met name Peter Burger en Matei Calinescu, hebben 
opp hem gereageerd. 
Peterr Burger, die schreef in 1974, maakte een scherp onderscheid tussen modernisme als 
breedd begrip, en de avant-garde als specifieke categorie.9 Hij noemde het grootste verschil 
tussenn modernisme en avant-garde de concentratie van de modernisten op verzet tegen de 
traditionelee kunsten, terwijl de avant-gardisten zich vooral zouden verzetten tegen de 
gevestigdee kunsthandel. Hij vond de avant-garde zeer belangrijk, maar beschouwde haar 
tevenss als volledig mislukt. Volgens hem was het doel van de door hem zo genoemde 
historischehistorische avant-garde van de jaren twintig, het veranderen van het instituut kunst. Zijn 
theorie,, met haar nadruk op de praxis en de sociale relevantie van de avant-garde, past in de 
traditiee van de filosofen van de Frankfurter Schule (zoals Marcuse, Habermas, Adorno) in de 
periodeperiode 1960-1980. 
Mateii  Calinescu, die in 1977 zijn theorie over de avant-garde publiceerde, richtte zich met 
namee op een omschrijving van de ontwikkeling van de term.10 Hij onderscheidde moderniteit, 
modernismee en avant-garde als verschillende begrippen en onderscheidde zich daarmee 
nadrukkelijkk van Poggioli. Calinescu rekende de cultus van het nieuwe, een bepaalde houding 
tegenoverr geschiedenis en moderniteit en een drang tot verandering tot de essentiële 
elementenn van het modernisme in de literatuur.11 Overigens passen precies diezelfde 
kenmerkenn mijns inziens in een definitie van de avant-garde. 
Inn de Nederlandse context lijk t de opvatting van avant-garde als een extreme vorm van 
modernismee wortel te hebben geschoten, waarbij de term zowel literatuur als kunst betreft. 
Avant-gardee zoekt in die opvatting de grenzen van kunst en niet-kunst, zin en onzin, en 
modernismee is zich meer bewust van orde en traditie.12 

Marxistischee (kunst)historici hebben de term over het algemeen een negatieve lading 
gegeven.. Ze zagen de abstracte kunst vaak als de ultieme uiting van burgerlijke decadentie, 
waarr alle sociale realiteit uit het oog was verloren. 
Eenn belangrijk thema in twee meer recente werken is het verzet van de avant-gardisten tegen 
dee bourgeoisie enerzijds en hoe ze daarin juist geworteld zijn anderzijds. Jerrold Seigel 
beschreeff  in 1986 de parallellen tussen de bohémiens van eind negentiende eeuw en de avant-
gardistenn van begin twintigste eeuw.13 De historicus Peter Gay, die eerder publiceerde over 
drijfverenn van kunstenaars, heeft meer recent een serie werken gepubliceerd over de 
bourgeoisie,, waarbij de relatie met de avant-gardekunstenaars ook aan bod komt.14 

Sommigee theoretici leggen bij de beschrijving van de avant-garde en het modernisme de 
nadrukk op de vervreemding van de kunstenaar, op ellende en wanhoop, het verlies van de 
zekerheidd van het geloof, de vlucht in de kunst het isolement van de kunstenaar die bedreigd 
wordtt door de wereld om hem heen. Anderen leggen juist een accent op de zelfverzekerdheid 
vann de kunstenaar en op diens aandacht voor de vorm en het materiaal van het kunstwerk als 
eenn autonoom gegeven. 
Menn is het erover eens dat de term avant-garde een militaire oorsprong heeft, met connotaties 
vann militant zijn, non-conformisme, moedige verkenningen, vertrouwen dat het oude regiem 

Peterr Burger. Theory of the Avant-Garde. Minneapolis 1984, met een voorwoord van Jochen Schulte-Sasse 
(eerstee druk 1974). 
100 Matei Calinescu, Five Faces of Modernity: Modernism. Avant-garde. Decadence. Kitsch. Post-modernism. 
Durhamm 1987 (eerste druk 1977. nog zonder het hoofdstuk over postmodernisme). 
111 Calinescu (op. cit. noot 10). p. 85. 
[1[1  7AQ J. Brandt-Corstius. The international context of Dutch literary modernism 1915-1930' in Bulhof (op. cit. 
noott 7). pp. 8-22. 
1"'' Jerrold Seigel. Bohemian Paris. Culture, Politics and the boundaries of bourgeois life. New York 1986. 
144 Peter Gay. Pleasure Wars. The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Volume V. New York en Londen 
1998.. Ik citeerde eerder al Peter Gay's boek over oorzaken van gebeurtenissen in de kunst (op. cit. noot 3). 
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zall  worden overwonnen en strijden voor de toekomst.1" Inmiddels heeft de betekenis van 
jongejonge generatie kunstenaars die met nieuwe vormen experimenteert de politieke en militaire 
betekeniss in het woordenboek geheel verdrongen. 

Overr al deze definities heen ligt een laagje goudstof van heiligheid en van eerbied voor de 
avant-gardekunstenaars.. Dat wil ik eraf blazen, omdat die heiligheid er toen niet was. Omdat 
Vann Doesburg in 1920 zelfde stad in rende om verf te kopen, om Mondriaans doeken» die bij 
eenn transport beschadigd waren, even bij te werken. Omdat ze hun werk nauwelijks konden 
verkopenn en dus, om geld te verdienen en reclame te maken, lezingen hielden voor een zaal 
voll  schaapskoppenpubliek. 
Zelff  gebruikten de tijdgenoten van Van Doesburg de term 'avant-garde' ook, al bleef de 
preciezee betekenis in het midden. Het kon verschillende nuances aannemen, afhankelijk van 
gespreksgenoott en context. Die vaagheid diende een helder doel: het 'wij-gevoel' van de groep 
potentiëlee geestverwanten versterken. 
Ikk gebruik de term voor de groep kunstenaars die zich tijdens de hier beschreven periode van 
Vann Doesburgs leven, grofweg de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw, niet thuis 
voeldee in de traditie van de naturalistische kunst en de ouderwetse burgermaatschappij. Dat is 
dee groep die naar een nieuwe beeldtaal zocht en een nieuwe levenshouding, en daarnaast 
diegenenn die de zeer jonge traditie van kubisten. futuristen en expressionisten volgden. Zowel 
navolgerss van een recente ontwikkeling, als trendsetters heb ik er dus toe gerekend. Ik kies in 
eerstee instantie voor een non-politieke definitie, hoewel een (schijnbaar) anti-burgerlijke 
instellingg een essentiële voorwaarde was om door de artistieke avant-garde serieus genomen 
tee worden.'7 

1.33 Methode: met de rug naar de toekomst 
Mett Van Doesburgs avant-gardeactiviteit als leidraad, heb ik geprobeerd enige aspecten van 
dee geschiedenis van de westerse moderne kunstwereld in de periode 1916-1930 te belichten. 
Aann de hand van de brieven komen kunstvormen en idealen in beeld die later in de 
kunsthistorischee literatuur zijn weggevallen. Niet alleen de winnaars komen hier aan bod, 
maarr ook de verliezers. Ik heb getracht in- en uitsluitingsmechanismen te bekijken en het 
antwoordd te vinden op de vraag wie mocht meedoen en onder welke voorwaarden. De 
tradities,, de gedragscodes, de patronen van rivaliteit en navolgingsdrang, kunnen aan de hand 
vann brieven goed worden bestudeerd. Wat betreft die gedragscodes wil ik vooral het zich 

!>> Baudelaire maakte zich al vrolijk ener de Franse voorkeur voor militaire beeldspraken, / i e ook I lubert van 
denn Berg en Gilli s Dorleijn (red.). Avantgardc! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid 
opnieuww beschouwd, [/.pi.] 2002. p. 6, 
lhh De term komt van Van Doesburg, die hem gebruikte in een brief aan zijn vriend Antony Kok van 20 november 
1922. . 
177 Het woord avant-garde wordt gebruikt om een politieke of een artistieke voorhoede aan te duiden. Vaak had 
dee artistieke avant-garde ook op politiek gebied avant-gardistische ideeën, maar niet altijd. Aanvankelijk waren 
dee politieke en de artistieke avant-garde sterk verbonden. Courbet (1819-1877) en Daumier hadden bijvoorbeeld 
sterkk linkse politieke overtuigingen. De meeste symbolisten, de avant-gardisten van de jaren tachtig en negentig 
vann de negentiende eeuw. hingen de 1'art pour 1'art-gedachte aan. het idee dat de kunst om zichzelf van belang 
was.. dus zonder politieke implicaties. De Russische Revolutie bracht weer een artistieke en politieke avant-garde 
voort,, die daarna door Stalin in de ban werd gedaan. Op de politieke associaties van de avant-garde kom ik later 
nogg uitgebreid terug. 
1SS De jaren 1916 tot en met 1930 zijn Van Doesburgs actieve jaren als internationaal avant-gardist. De in dit 
boekk verzamelde correspondentie stamt uit de jaren 1918-1926. met een zwaartepunt in de eerste zes jaar. 
144 Zie Maaike Meijer. 'Waarom? Daarom! Kunstenaressen in genderperspectief. in cat. tent. Antwerpen/Arnhem 
1999-2000.. I-'lck zijn waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950. Antwerpen 
(Koninklij kk Museum voor Schone Kunsten) / Arnhem (Museum voor Moderne Kunst) 1999 pp. 16-25. Zij 
schrijftt op p. 18: [...] wie nier omziet naar de ontwikkelingsgang van kunst als institutie is in feite bezig met een 
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presenterenn als avant-gardist naar voren halen. Avant-gardist-zijn betekende dat een 
kunstenaarr bewust koos voor het spelen van een bepaalde rol om zijn ultra-moderniteit te 
benadrukken.20 0 

Inn dit boek is in zekere zin geprobeerd met de rug naar de toekomst te staan. De brieven die 
dee kern van het boek vormen, zijn immers geschreven zonder dat de briefschrijvers wisten 
watt de toekomst zou brengen, welke kunstenaars en kunstwerken als belangrijk zouden 
wordenn beschouwd door toekomstige kunstenaars en critici, hoe lang ze zelf nog te leven 
hadden.. Ik heb geprobeerd om de brieven als communicatie op te vatten die alleen in verband 
mett de directe context valt te begrijpen. Die directe context wordt in de noten en in de 
inleidingenn bij de brieven beschreven. De uitlatingen van Van Doesburg en zijn mede-avant-
gardistenn vormen een contrast met concurrerende avant-gardegroepen en met meer 
traditionelee kunstopvattingen en levenshoudingen." Elke gesprekspartner en elke situatie 
vereistee echter een genuanceerde opstelling van de briefschrijver. De pogingen om in dit en 
hett volgende hoofdstuk meer duidelijkheid te scheppen over de werking van de avant-garde, 
zullenn niet leiden tot een eenduidig beeld waarin dé werkelijke gang van zaken in die periode 
wordtt weergegeven, daarvoor is die werkelijkheid te complex." Wel kunnen een aantal zaken 
nogg eens rustig op een rijtje worden gezet aan de hand van enkele vragen en hypotheses. Die 
zall  ik hieronder poneren, ze zullen in het boek verschillende keren terugkomen en 
langzamerhandd toegelicht en opgehelderd worden. 

1.44 Breuk met de traditie? 
Iss de claim van de avant-gardisten uit de jaren twintig dat ze in alles nieuw waren en anders 
dann hun voorgangers gefundeerd? Er zijn duidelijke parallellen aan te wijzen wat betreft 
levenshoudingg tussen de avant-gardisten van de jaren tien en twintig en de bohémiens die in 
dee negentiende eeuw in Parijs zo prominent aanwezig waren. Hoezeer de begin-twintigste-
eeuwsee avant-gardisten hun afhankelijkheid van enige traditie ook zouden ontkennen.23 De 
houdingg en activiteiten van de avant-gardisten in de jaren twintig waren vrijwel identiek met 
diee van de bohémiens: ze zetten zich aftegen de bourgeoisie en cultiveerden de jeugd. Beide 
groepenn hechtten niet aan een stabiele sociale identiteit of een stabiele thuisbasis. Net als de 
bohémienss leefden de avant-gardisten vaak in economische onzekerheid, hadden ze 
afwijkendee kleding en haardracht, leefden ze bij de dag, en hielden ze er een vrije seksuele 
moraall  en radicale politieke ideeën op na. Andere overeenkomsten waren hun drank- en 
drugsgebruik,, het zoeken naar 'ervaringen', het aanhouden van onregelmatige werktijden en 
hett opgaan in het nachtleven. Zowel bohémiens als avant-gardisten zetten zich niet alleen in 

geschiedenisgeschiedenis van het heden. Het is als een historische tentoonstelling inrichten over kleding. Maar alleen 
kledingstukkenkledingstukken worden getoond die mensen nu nog willen aantrekken. 
"°° Voor een interessante uiteenzetting van het begrip representatie in verband met het spelen van een rol. zie 
Ankcrsmitt (op. cit. noot 5). pp. 94-100. De grens tussen de gespeelde rol en de werkelijkheid (de werkelijke 
identiteit,, een romantische uitvinding) kan gemakkelijk vervagen, dat was de opvatting van diverse filosofen. 
vanaff  J.-J. Rousseau tot veel later verschillende postmodernisten (pp. 104-105). 
211 Avant-gardisten polemiseerden met andere avant-gardisten in tijdschriften en kranten. Van Doesburg heeft 
tallozee ingezonden brieven en commentaren geschreven op artikelen van ex-bondgenpten als Peter Alma. Erich 
Wichman.. J.J.P. Oud en vele anderen. De diverse avant-gardes vonden elkaar weer in de afkeer van de 
gemeenschappelijkee vijand, de traditionele kunst. 
""  De opvattingen die in deze alinea worden beschreven liggen aan de basis van de systeemtheorie van de 
socioloogg Niklas Luhmann. Kitty Zijlmans brengt ze in haar essay 'Kunstgeschiedenis als systeemtheorie' in M. 
Halbertsmaa en K. Zijlmans (red.). Gezichtspunten. Nijmegen 1993. pp. 311-344 in verband met de ideeën van de 
historicii  Thomas Nipperdey en Quentin Skinner. Haar samenvatting van deze theorie verwoordde ongeveer hoe 
ikk in dit onderzoek geprobeerd heb te werk te gaan. 
: '' Zie Seigel (op. cit. noot 13). 
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hunn gedrag aftegen de gangbare gewoontes, maar ook in hun kunst. Ze claimden dat hun 
kunstwerkenn radicaal anders waren dan alles wat daarvoor gemaakt was. 
Dee belangrijkste overeenkomst tussen de negentiende-eeuwse bohémien en de vroeg-
twintigste-eeuwsee avant-gardist was echter de overtuiging dat kunst en leven één zijn, dat het 
dee levenshouding was die iemand een echte kunstenaar maakte. Als vroeg voorbeeld daarvan 
kann de bohémien Alfred Jarry met zijn destructieve alter ego Ubu Roi genoemd worden/ 
terwijll  de dadaïst Marcel Duchamp (1887-1968) het meest extreme late voorbeeld is: zelfs het 
feitt dat hij na 1923 geen nieuw werk meer heeft gemaakt, had artistieke betekenis. 
Dee situatie in het Europa van kort na de Eerste Wereldoorlog was zeer uitzonderlijk. Op het 
gebiedd van de abstracte beeldende kunst waren kort voor die oorlog werken gemaakt waarmee 
nieuwee wegen waren ingeslagen. In de oorlogvoerende landen waren veel kunstenaars 
veroordeeldd tot de beslotenheid van hun ateliers, omdat het openbare kunstleven vrijwel stil 
lag.. Het Nederlandse kunstleven bevond zich door zijn neutraliteit in een soort vacuüm, min 
off  meer afgesloten van de andere Europese landen. Die neutraliteit had als voordeel voor de 
kunstt dat het voorkwam dat vernieuwende Nederlandse kunstenaars moesten kiezen voor een 
nationalistische,, naturalistische kunst zoals in Frankrijk, waar abstracte kunst 'Duits' 
gevondenn werd, en omgekeerd net zo in Duitsland waar te moderne kunst verdacht was omdat 
hett 'Frans' genoemd werd. In Nederland was er de mogelijkheid om enigszins internationaal 
georiënteerdd te blijven, voor zover de grenzen open bleven. 
Inn de periode 1905-1930 was de avant-garde zeer divers. Er kan een onderscheid gemaakt 
wordenn tussen avant-gardisten voor de Eerste Wereldoorlog en daarna. Voor 1914 
experimenteerdenn ze zelfbewust met stijl en vorm, waren zich zeer bewust van de implicaties 
vann kunstproductie in een moderne markt en op een optimistische manier bezig met de 
vernieuwingg van de kunst en het vijandige onbegrip van de maatschappij. Het is genoeg om 
dee bekendste voorbeelden te noemen: kubisten als Picasso en Braque,25 futuristen als Severini 
enn Balla, abstracten als Kandinsky. Na 1918 was er een verschuiving van optimisme naar 
walgingg over een maatschappij die tot de gruwelen van de slagvelden kon leiden, met als 
nihilistischh uiterste dada. Bovendien was men door die algemeen gevoelde afkeer des te meer 
overtuigdd van de noodzaak tot verbetering van de mensheid, waarin een belangrijke rol voor 
dee kunst zou zijn weggelegd. Tegelijkertijd bestond er door de Russische Revolutie van 1917 
dee overtuiging dat het inderdaad mogelijk was om zaken te veranderen. 

Kortom:: de avant-gardekunst van de jaren twintig was enerzijds sterk verbonden met het 
verleden,, dat blijkt uit duidelijke parallellen met de laat-negentiende-eeuwse kunstwereld. 
Anderzijdss was door de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie het besef dat er iets 
moestt en kon veranderen in de maatschappij zeer sterk aanwezig. De kunst kon daar volgens 
veell  avant-gardisten een belangrijke rol in spelen. Geheel nieuw binnen de kunst was het pad 
naarr de abstractie, dat vlak voor de Eerste Wereldoorlog was ingeslagen. 

2424 Alfred Jarry (1873-1907). Frans schrijver en dichter, was een typische figuur uit de Parijse bohème. Hij 
schreeff  al in zijn jeugd het toneelstuk Ubu Roi. gebaseerd op de herinnering aan een van zijn leraren. De figuur 
vann Ubu Roi was dom. verwaand en gemeen. Jarry is ook de uitvinder van de 'pataphysique'. een tot 
levenshoudingg uitgegroeide mengeling van humor, zin voor absurde redeneringen en drang naar anarchisme. Fen 
exemplaarr van zijn komische verhaal Gestes et opinions du Dr Faustroll. pataphvsicicn - postuum uitgegeven in 
19111 - waarin wetenschap en fictie, droom en werkelijkheid verweven worden, bevindt zich in de bibliotheek 
vann Van Doesburg. Jam ging aan drankzucht en psychische problemen ten onder. Zijn werk zou men proto-
dadaïsmee kunnen noemen. Zie Roger Shattuck. The Banquet Years. New York 1968 (Ie druk 1958). onder 
anderee p. 330. 
: '' Pablo Picasso (1881-1973) en George Braque (1882-1963). 
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1.55 Kunstenaars als sociale avant-garde 
Hett idee dat kunstenaars een belangrijke rol konden spelen bij de verbetering van de 
mensheidd was al een algemeen gevoel in de Romantiek. Het geloof in de vooruitgang stamt 
vann de Franse Revolutie. De utopische socialist Henri de Saint-Simon (1760-1825) was de 
eerstee die kunstenaars beschouwde als de sociale avant-garde in de strijd om de vooruitgang. 
Anarchistenn als Pjotr Kropotkin hebben dat idee in de negentiende eeuw uitgewerkt. 
Kropotkinn spoorde in zijn tijdschrift Paroles d'un Révolte (1885) kunstenaars aan om werk te 
makenn dat opriep tot revolutie en misstanden liet zien, maar niet op een realistische manier. 
Hijj  vond dat men moest zoeken naar een andere vormentaal dan die van de Renaissance. Zijn 
invloedrijkee ideeën vormden een voedingsbodem voor zowel symbolisme en abstractie als 
socialistisch-anarchistischee kunst. 
Hett anarchisme had altijd een grote aantrekkingskracht voor kunstenaars, omdat het 
individualistischh was en tegelijkertijd sterk sociaal betrokken. De internationale artistieke 
avant-gardistenn namen de ideeën van Kropotkin en de zijnen opnieuw op in de jaren tien en 
twintigg van de twintigste eeuw, beïnvloed door de Russische Revolutie en overtuigd dat er 
ietss moest veranderen na de Eerste Wereldoorlog."6 

Dee internationaliteit van Van Doesburgs contacten, de gebruikte terminologie, de nadruk op 
hett collectieve en zijn utopisme, waren aanvankelijk socialistisch-anarchistisch gekleurd. Na 
19222 lijk t de politieke benadering minder urgent te zijn geworden voor Van Doesburg.27 Dit 
kwamm misschien voort uit teleurstelling over de ontwikkelingen in Rusland, maar kan ook 
veroorzaaktt zijn doordat hij inmiddels in Frankrijk woonde, waar de noodzaak om politiek 
stellingg te nemen minder dringend was dan in Duitsland.28 Bovendien was het in 1922 voor 
Vann Doesburg kennelijk tijd om een andere ideologie aan te nemen, want via het 
internationalee socialisme alleen leek een doorbraak van de Stijl-kunst niet te realiseren. 
Anderee avant-gardisten bleven langer geloven in de heilzame werking van het communisme, 
zoalss Herwarth Walden (1878-1941), die naar Rusland emigreerde en André Breton (1896-
1966),, die zijn leven lang een haat-liefdeverhouding had met de communistische partij. Mede 
opp basis van haar eigen internationalisme heeft de avant-garde in de jaren tien en twintig 
geprobeerdd samen te werken met het internationaal marxisme, maar het heeft het marxisme 
naderhandd weer afgewezen om zijn systeem van centrale controle.29 

Ditt brengt mij op een tweede vraag, die moeilijker direct te beantwoorden is: Als deze 
kunstenaarss moesten kiezen tussen hun radicale kunst of hun radicale politieke ideeën, kozen 
zee dan voor de kunst? Op verschillende plaatsen in dit boek zal deze kwestie nog uitgebreid 
aann de orde komen. 

1.66 Avant-garde en bourgeoisie 
Dee derde vraag betreft de relatie tussen de avant-garde en de burgerij. De artistieke avant-
gardistenn vormden per definitie een aparte gemeenschap binnen de maatschappij. Veel van 

~~bb Zie voor deze en andere ideeën over de combinatie van kunst en politiek radicalisme: Donald Drew Egbert. 
ll  Radicalism and the Arts. Western Europe. Londen 1970, met name pp. 32, 41, 45. 123 en 226. 

Datt ï ij kt een algemene tendens onder kunstenaars te zijn. Zie Theda Shapiro, Painters and Politics: The 
Europeann Avant-Garde and Society. 1900-1925. New York/Oxford/Amsterdam 1976. pp. 207-208. 
2**  Van Doesburg woonde en werkte tot maart 1921 in Nederland, van april 1921 tot december 1922 in Duitsland, 
enn verhuisde na een kort intermezzo in Nederland naar Parijs, waar hij van voorjaar 1923 tot begin 1931 leefde, 
mett uitzondering van een periode in 1927 en 1928. die hij in Straatsburg doorbracht. Zie de korte biografie in 
jaartallenn aan het begin van dit boek. 
299 Zie Egbert 1970 (op. cit noot 26). pp. 677 en 714. Diana Crane noemt als sociaal bewogen groep de American 
Sociall  Realists, die in de jaren dertig kunst nog zagen als wapen tegen economische en politieke instituties. Zie 
D.. Crane, The Transformation of the Avant-Garde. The New York Art World 1940-1985. Chicago 1987. p. 139. 
Volgenss Crane veranderde de avant-garderol van sociale rebel na de Tweede Wereldoorlog in die van 
democratischee kunstenaar (bijvoorbeeld muurschilderingen in arbeidersbuurten). 
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hunn acties en houdingen zijn verklaarbaar vanuit het gezichtspunt dat ze zich wilden afzetten 
tegenn de burgerlijke maatschappij waartoe ze, wat hun afkomst betreft, behoorden. De grote 
groepp avant-gardisten had behalve die anti-burgerlijkheid, vele sociale, psychologische en 
ideologischee aspecten gemeen. Binnen die grote groep werden simultaan en serieel evenwel 
steedss nieuwe groepen en allianties gevormd, die zich vooral door hun artistieke ideeën van 
dee andere avant-gardisten onderscheidden. Maar burgerlijkheid, radicalisme en avant-garde in 
sociaal-politiekee zin zijn voortdurend schuivende begrippen.30 Het accepteren van een 
betrekkingg kon door mede-avant-gardisten al als burgerlijk worden aangemerkt.' De burgerij 
werdd in marxistisch perspectief verantwoordelijk gesteld voor het kapitalisme. De avant-
gardekunstenaarss beheerden echter geen materiële, maar geisüge Giiter, om met Franz Mare 
tee spreken." 
Dee strijd tegen de burgerij is complex. De kunstenaar probeerde zich los te scheuren van zijn 
eigenn bourgeoisachtergrond en tegelijk probeerde hij de burgerij te overtuigen van zijn eigen 
nieuwee waarden en daardoor een verandering in gang te zetten."1 

Bijj  het kunstpubliek is een parallel te zien: de avant-garde verwierf zich een avant-
gardepubliekk dat zich net zo verwijderd voelde van het gewone publiek als de kunstenaars.34 

Dee aristocratie, zowel oude als nieuwe adel, speelde als opdrachtgever een belangrijke rol. 
Mett name in Parijs, maar ook in Duitsland, was de rijke bovenlaag van adel en grote 
industriëlenn haast de enige afzetmarkt voor avant-gardekunst." In Frankrijk waren dat 
bijvoorbeeldd graaf en gravin De Noailles, maar ook mode-ontwerpers als Jacques Doucet en 
Paull  Poiret. In Duitsland waren belangrijke opdrachtgevers voor de avant-garde bijvoorbeeld 
Harryy Graaf Kessler en in het geval van Van Doesburg graaf en gravin Von Kielmansegg. 

1.77 Zelfde structuur, nieuwe doelen 
Dee vierde vraag is eigenlijk een stelling: De avant-gardisten maakten gebruik van net zulke 
netwerken,, als willekeurig welk ander individu. Ook hun manier van contact leggen en 
onderhoudenn verschilde niet van wat andere kunstenaars deden. Alleen hun doelen, het willen 
verbeterenn van de wereld en vernieuwen van de kunst, waren anders en nieuw. Het realiseren 
vann die nieuwe doelen werd bepaald door de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 
netwerkk van handelaars, kunstenaars en publiek enerzijds; en tentoonstellen, publiciteit en 
verkoopp anderzijds. 
Dezee avant-gardekunstenaars werden zeker niet alleen gedreven door kunsttheoretische of 
idealistischee overwegingen. Geld, een kennissenkring en toegang tot de media speelden in de 
praktijkk altijd een rol. Avant-gardeleiders als Van Doesburg waren voortdurend bezig 
artikelenn te schrijven en lezingen te houden. Dat is niet alleen te verklaren door hun 
overtuigingg dat activisme hoorde bij een echte avant-gardist of uit de behoefte de mensheid 

,00 Dat voortdurende verschuiven maakt een begrip als burgerlijkheid zo goed als onbruikbaar. Zie ook Evert van 
Uitert.. 'Burgerlijke kunst in een burgerlijke eeuw' in J. Kloek en K. Tilmans (red.). Burger. Amsterdam 2002. 
_,ii In verband met Oud en Van Doesburg kom ik hierop in het tweede hoofdstuk nog terug. 
'22 Franz Mare gebruikte deze woorden in zijn openingsartikel in de almanak Der Blaue Reiter uit 1912. 
'' Zie hiervoor met name Seigel (op. cit. noot 13) en Gay (op. cit. noot 14). 

,44 Zie over de professionalisering van de kunst en over het publiek voor de avant-garde A. de Swaan. Kwaliteit is 
klasse.. De sociale wording en werking van het cultureel smaakverschil. Amsterdam 1985. met name pp. 6-8 en 
10-13. . 
'°° Zie Thorstein Veblen. Theory- of the Leisure Class. New York 1994 (eerste druk 1899). Veblens theorie komt 
eropp neer dat het zoeken van status de belangrijkste reden is voor kunstconsumptie. Calinescu {op. cit. noot 10). 
pp.. 225-229 voerde het ontsnappen aan een saaie alledaagse werkelijkheid als bijkomende reden aan. 
Ziee voor de praktijk bijvoorbeeld Man Ray. Self Portrait. New York 1998. pp. 130-145. Man Ray kon zich 
uitstekendd staande houden tussen de 'beau monde', die zich graag door hem liet fotograferen. Ook Apollinaire 
bezatt dat talent. 
'66 Zie voor Nederlandse aristocratische opdrachtgevers van de avant-garde: Bulletin van het Rijksmuseum 39 
(1991). . 
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voorr te lichten over de nieuwe kunst. Hun grote activiteit op dat gebied kwam mede voort uit 
dee noodzaak geld te verdienen, aangezien ze van hun kunstwerken alleen niet konden leven. 
Maarr ook de psychologie van het individu en externe sociaal-psychologische factoren waren 
vann groot belang bij de allianties die ze sloten. Wie hun vrienden en vijanden waren, werd 
zekerr niet alleen bepaald door artistieke principes. 
Veell  van de activiteiten van avant-gardekunstenaars en vooral van hun leidersfiguren, en dit 
geldtt in hoge mate voor Van Doesburg, worden ingegeven door de behoefte prestige en gezag 
tee krijgen bij een bepaalde groep.37 Het verre, vage doel is de verandering van kunst en 
maatschappij.. Het middel om dat te bereiken is de kunst. Daarmee onlosmakelijk verbonden 
iss het streven naar eigen aanzien en het besef van de eigen belangrijkheid. De 
opportunistischee en strategische beslissingen die door de hier beschreven avant-gardeleiders 
genomenn werden, zijn een gemakkelijk doelwit voor kritiek van de 'gelovigen'. Daarmee 
bedoelbedoel ik de supporters van de gedreven, volledig integere en oprechte kunstenaar, die liever 
zouu sterven van de honger dan compromissen te sluiten. In de praktijk stierven er geen 
kunstenaarss van de honger, ze zochten en vonden andere oplossingen. Bij het onderzoeken 
vann de activiteit van avant-garde leiders moet het idee worden losgelaten dat het bij kunst en 
kunstenaarss om iets nobels gaat, dat niet bezoedeld zou mogen worden door geld of het 
verwervenn van persoonlijke roem." Toch zijn er wel grenzen. Zo is een totale knieval voor de 
commerciee uitgesloten voor een avant-gardist. 

Mett hun bohémienachtige levenshouding, hun kunstwerken die de werkelijkheid 
deformeerden,, hun ideeën en theorieën onderscheidde de internationale avant-garde zich van 
dee burgerij en van contemporaine meer traditionele collega's. Bij die laatste groep kunnen 
enerzijdss traditionalisten pur sang en anderzijds 'afvalligen' met een avant-gardereputatie 
onderscheidenn worden. Het verzet van de avant-garde tegen afvallige avant-gardisten als 
Picasso,, Severini, De Chirico of bijvoorbeeld Willink was in veel gevallen zeer fel. Zij 
werdenn soms als avant-gardisten afgeschreven omdat ze figuratief gingen schilderen of goed 
gingenn verdienen met hun werk. Dat betekende niet dat ze werkelijk in handen van de 
commerciee vielen. Picasso speelde graag kunsthandelaren tegen elkaar uit, zoals overigens 
voorr hem Claude Monet en Renoir al hadden gedaan met Durand-Ruel, George Petit en soms 
Theoo van Gogh. 
Dee mechanismen waarvan de avant-gardisten gebruik maakten, zoals hun persoonlijke 
netwerken,, de uitwisseling van materiaal, het zoeken van publiciteit, verschilden in structuur 
nauwelijkss van die van andere, meer traditioneel werkende kunstenaars. Met dit verschil dat 
dee meer traditioneel werkende kunstenaars konden terugvallen op een bestaand systeem van 
onderwijs,, staatsopdrachten, handelaars, publiciteit en publiek, terwijl de avant-gardisten zo'n 
systeemm zelf moesten creëren. Daarin schuilt onder meer het belang van het in 1919 
opgerichtee Bauhaus, dat als een alternatieve academie van de avant-garde beschouwd kan 
worden,, maar wel met een academisch prestige. Van Doesburg wilde er maar al te graag 
binnendringen,, ook al noemde hij de school eens: deze verzamelplaats van langharige 
geestesgymnasten:geestesgymnasten: Door de overbelichting van de theorie van de kunstenaars van de 
historischee avant-garde is die praktische kant van hun doen en laten nauwelijks bestudeerd, 
terwijll  het wel degelijk grote invloed had op hun werk en leven.40 

,77 Dit wordt 'symbolisch kapitaal' genoemd. Het begrip stamt van de socioloog Bourdieu. Ik kom er in het 
volgendee hoofdstuk uitgebreid op terug. 
,88 Zie Michael Fitzgerald. Making Modernism; Picasso and the Creation of the Market for twentieth-Centurv 
Art.. New York 1995 over de marketing van Picasso en de rol van Apollinaire. 
ww Van Doesburg aan Oud. 21 juni 1921, FC. inv. nr 1972-A.545. 
400 Zie Fitzgerald, (op.cit. noot 38) en Robert Jensen. Marketing Modernism in Fin-de-Siecle Europe. Princeton 
N.J.. 1994. 
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1.88 Bestaande literatuur 
Err is in Nederland veel expertise op het gebied van Stijl-onderzoek en er is al veel uitgezocht, 
mett name wat betreft de reconstructie van leven en oeuvre van Stijl-kunstenaars. In de 
bestaandee literatuur over De Stijl en Van Doesburg wordt meestal slechts zijdelings ingegaan 
opp de praktische kant van het avant-gardebestaan en Van Doesburgs functioneren daarin. 
Voorr Van Doesburgs doen en laten heb ik Evert van Straatens boek Theo van Doesburg 1883-
1931.. Een documentaire op basis van materiaal uit de schenking Van Moorsel uit 1983 als 
startpuntt genomen. Daarin komen, op basis van de opzet, vooral de feiten aan bod, zonder 
veell  interpretatie. Ook in het meest recente standaardwerk, de in 2000 verschenen 
oeuvrecataloguss is geen poging gedaan om het 'waarom' van de activiteiten van Van 
Doesburgg toe te lichten. " In twee andere standaardwerken over De Stijl is dat wel het geval: 
dee groep kunstenaars die bij De Stijl betrokken waren, inclusief Van Doesburg, is uitgebreid 
behandeldd in De beginjaren van De Stijl en De vervolgjaren van De Stijl. * Maar daar is 
evenminn veel over het functioneren van het netwerk zelfgeschreven. Wel zijn hoofdstukken 
alss 'De blik naar het oosten: De Stijl in Duitsland en Oost-Europa' van Sjarel Ex44 en 'De blik 
naarr het zuiden: De Stijl in België en Frankrijk' van Nicolette Gast, beide opgenomen in 
Vervolgjaren,, van grote waarde geweest voor mijn onderzoek. Veel van de door hen 
behandeldee onderwerpen komen ook in dit boek ter sprake. K. Schippers stelt in zijn 
publicatiee over de Nederlandse dadaïsten het functioneren van het netwerk wel aan de orde, 
toegespitstt op dada. " Schippers heeft geen wetenschappelijk verantwoord werk willen 
maken,, maar hij legt mijns inziens geheel terecht nadruk op toevalligheden en praktische 
zakenn die gebeurtenissen en beslissingen beïnvloed hebben. Jan de Vries stelde in twee 
artikelenn een aantal van de thema's die in dit boek worden behandeld al beknopt aan de orde. ' 
Inn de recent verschenen symposiumbundel Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwings-
bewegingenn in Noord en Zuid opnieuw beschouwd, samengesteld door Hubert van den Berg 
enn Gilli s Dorleijn, komen een groot aantal van de in dit boek behandelde onderwerpen aan 
bod.. De meeste bijdragen zijn geschreven vanuit een literaire invalshoek. Dat levert een wat 
anderr beeld op dan hier geschetst wordt. Onze benadering heeft echter veel overeenkomsten, 
mett name in de nadruk op de context en in het afschudden van door bewondering gekleurde 
opvattingenn van de avant-garde. De bundel heeft een sterk relativerende inslag met betrekking 
tott de betekenis en de omvang van de avant-garde in Nederland. 

4ii Zie voor een compleet overzicht van verschenen Stijl-literatuur de bibliografie van Donald Langmead. The 
artistss of De Stijl: a guide to the literature. Westport (CT) 2000. Recent verschenen nog: Manfred Bock e.a.. 
Bouwkunst.. Stijl- stedebouw. Van Ecsteren en de avant-garde. Rotterdam/Den Haag 2001; Craig Eliason. The 
Dialecticc of Dada and Constructivism: Theo van Doesburg and the Dadaists, 1920-1930 (diss.). New Brunswick 
N.J,, 2002: .lean Leering. Wies van Moorsel en Pjotr Gonggrijp. 'Van Doesburg op bezoek bij Van Eesteren'. De 
Architectt 33 (september 2002). pp. 20-23. 
4~~ Els 1 ïoek (red.). Theo van Doesburg. Oeuvrecatalogus. 'Ik heb weer veel nieuwe denkbeelden opgedaan'. 
Uü-echt/Otterloo 2000. 
4?? Carel Blotkamp e.a.. De beginjaren van De Stijl 1917-1922. Utrecht 1982: Carel Blotkamp e.a. De 
vervolgjarenn van De Stijl 1922-1932, Amsterdam/Antwerpen 1996. 
444 Uitgebreid en opnieuw gepubliceerd als zelfstandige publicatie ter gelegenheid van de 
overzichtstentoonstellingg van Van Doesburg in 2000: Sjarel Ex. Theo van Doesburg en het Bauhaus. De invloed 
vann De Stijl in Duitsland en Midden-Europa. Utrecht 2000. 
4:11 K. Schippers. Holland Dada. Amsterdam 2000 (eerste editie 1974). 
4,11 Jan de Vries. 'Allen in alles aan een probleem. De idealen en besognes in de briefwisselingen van de avant-
garde'.. Jong Holland 13 (1997) 2. pp. 48-53 en 'Impresario's van de avant-garde'. Kunstschrift 45 (2001) 2. pp. 
18-31. . 
477 Van den Berg en Dorleijn (op. cit. noot 15). 
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1.99 Openbaar maken van correspondenties 
Inn de literatuur over Theo van Doesburg en De Stijl wordt graag gebruik gemaakt van 
fragmentenn uit brieven van Stijl-kunstenaars. Gegevens die uit brieven afkomstig zijn hebben 
eenn aureool van directheid en waarachtigheid. Door het gebruiken van fragmenten is echter 
onduidelijkk hoeveel belang er aan een uitspraak gehecht moet worden. Het zou beter zijn om 
correspondentiess zoveel mogelijk als geheel bijeen te publiceren, zodat dwarsverbanden, 
contradictiess en herhalingen aangegeven kunnen worden. Omdat het gebruik van fragmenten 
uitt de brieven zo populair is, valt des te meer op dat er - enkele uitzonderingen daargelaten -
geenn systematische bronnenuitgaven van De Stijl-correspondenties bestaan. Er bleef veel 
materiaall  bewaard en het belang van De Stijl voor de westerse kunstgeschiedenis is evident.48 

Voorr een meer omvattende en wat meer controleerbare, 'objectieve' benadering, is de 
publicatiee van briefwisselingen in hun geheel onontbeerlijk.49 Deze noodzaak is eerder door 
dee Onderzoekschool Kunstgeschiedenis aangegeven en door Jan de Vries in 1996 
geïnventariseerd. . 
Mij nn onderzoeksproject past dus in een groter geheel: het openbaar maken van 
kunstenaarscorrespondentiess uit de Stijl-omgeving. Joop Joosten kan in dit opzicht als pionier 
wordenn beschouwd: in 1968 en 1973 publiceerde hij in Museumjournaal al verschillende 
deelcorrespondentiess van Piet Mondriaan. Een klein deel van de brieven van en aan Van 
Doesburgg werd op verschillende plaatsen gepubliceerd, met name door Evert van Straaten en 
K.. Schippers, en enkele anderen.52 In 1985 publiceerden Sjarel Ex en Els Hoek de brieven van 
Vilmoss Huszar. ~ In het tijdschrift Jong Holland verschenen zo nu en dan artikelen met 
brievenn van kunstenaars die op de één of andere manier aan De Stijl gelieerd waren.54 In de 

Vergelijkk de ondertitel van Hans Jaffé's dissertatie over De Stijl uit 1956, 'the Dutch Contribution to Modem 
Art'. . 
444 Zoals in het geval van Van Gogh: sinds 1994 wordt bij het Van Gogh-museum een 'definitieve' Van Gogh-
brieveneditiee voorbereid door Leo Janssen, Hans Luyten en Elly Cassée. De geplande verschijningsdatum is 
2008. . 
"vv Jan de Vries, Verslag van het voorbereidend onderzoek naar de mogelijkheden en wensen met betrekking tot 
dee uitgave van de Correspondenties verbonden aan De Stijl, ongepubliceerd verslag [Amsterdam 1997]. 

Onderr de titel 'Documentatie over Mondriaan'. In Joop Joosten en Robert Welsh, Piet Mondriaan Catalogue 
Raisonné.. Antwerpen/Blaricum 1998. is een lijst opgenomen van gepubliceerde Mondriaanbrieven (II . p. 520; 
III .. pp. 136-137). 
^^ Evert van Straaten, Theo van Doesburg 1883-1931; een documentaire op basis van materiaal uit de schenking 
Vann Moorsel. Den Haag 1983 en K. Schippers. Holland Dada. Amsterdam 2000. pp. 181-239. Daarnaast 
verscheenn (een deel van) de correspondentie tussen Kurt Schwitters en Van Doesburg in E. Nündel (red.), K. 
Schwitters.. Wir spielen bis uns der Tot abholt. Frankfurt 1974; een viertal brieven aan J.J.P. Oud verscheen in 
Theoo van Doesburg. Naar een beeldende architectuur. Nijmegen 1983: een aantal brieven van L. Moholy-Nagy 
werdd gepubliceerd in Theo van Doesburg. Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst. Nijmegen 1983; (een 
deell  van) de briefwisseling tussen Van Doesburg en Torres-Garcia in J. Satillo e.a.. The Antagonistic Link. 
Torrès-Garciaa - Theo van Doesburg. Amsterdam 1991. In Ralf Burmeister en Eckhard Fürlus (red.). Hannah 
Ilöch.. Eine Lebenscollage. Archiv-edition, Band TI. 1. Abteilung 1921-1945 (Texten) en 2. Abteilung 1921-1945 
(Dokumente),, Berlijn 1995 werd een groot deel van de briefwisseling tussen Van Doesburg en Hannah Höch 
gepubliceerd. . 
Voorr dit onderzoek direct van belang omdat het eerdere, niet of nauwelijks geannoteerde en niet altijd even 
betrouwbaree uitgaven van hier gepubliceerde brieven aan Tzara en aan Prampolini betreft: Marc Dachy (red.), 
Qu'est-cee que Dada?. Parijs 1992 (13 brieven van Van Doesburg aan Tzara. de publicatie is niet in Nederlandse 
bibliothekenn te vinden); Giovanni Lista. De Chirico et l'avant-garde. Lausanne 1983. pp. 236-240; Rosella 
Siligato.. Prampolini Carteggio. Rome 1992: G. Lista. Enrico Prampolini Carteggio Futurista. Roma 1992. De 
laatstee drie publicaties bevatten alle drie een - grotendeels overlappend - deel van de correspondentie Van 
Doesburg-Prampolini. . 
""  Sjarel Ex en Els Hoek. Vilmos Huszar schilder en ontwerper 1884-1960. De grote onbekende van De Stijl. 
Utrechtt 1985. 
MM Els Hoek. 'Mondriaan in Disneyland. Ongepubliceerde brieven'. Jong Holland nov. 1984. pp. 5-13, Thimo te 
Duits.. 'Geachte heer Wasch ... de correspondentie voor Glas en kristal'. Jong Holland 8 (1992) 2. pp. 36-50. Ed 
Tavernee en Dolf Broekhuizen. 'In de schaduw van Mondriaan. Brieven van R. van 't Hoff aan J.J.P. Oud (1945-
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reekss bronnenpublicaties van het RKD is in 1999 de door Cees Hilhorst verzorgde editie van 
dee correspondentie tussen Bart van der Leek en H.P. Bremmer verschenen. In de nabije 
toekomstt wordt de publicatie van Alied Ottevangers onderzoek naar de correspondentie 
tussenn Antony Kok (1882-1969) en Theo van Doesburg verwacht. 

1947)'.. Jong Holland 9 (1993) 1. pp. 38-53. Vojtech Lahoda. 'Emil Filla en Nederland', .long Holland 9 (1993) 3. 
pp.. 45-57. Care] Blotkamp. 'Liebe Tiltil . Brieven van 1:1 Lissitzky en Kurt Schwitters aan Til Brugman. 1923-
1926'.. Jong Holland 13 (1997) 1. pp. 32-46. liet tweede deel van het artikel verscheen in nummer 4 van die 
jaargangg (pp. 27-47). Jan de Vries. 'Allen en alles aan één probleem, de idealen en besognes in de 
briefwisselingenn van de avant-garde'. Jong Holland 13 (1997) 2. pp. 48-53. Ook in mijn artikel "C'est done 
partoutt la même chose'. Marthe Donas verkent de Engelse kunstwereld voor Theo van Doesburg'. Jong Holland 
155 (1999) I. pp. 32-41 staat een brief aan Van Doesburg centraal. 
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