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achtergronden achtergronden 

Deell  1 
Hoofdstukk 2 
Theoo van Doesburg, avant-gardist: achtergronden van een 
contactverslaafde e 

2.11 Kunstenaaren impresario 
Wass Theo van Doesburg [afb. 2] meer kunstenaar of meer organisator en theoreticus? 
Daaroverr waren de meningen al tijdens zijn leven verdeeld. Dat hij in ieder geval een 
kunstenaarr was die zielsveel van zijn vak hield, blijkt alleen al uit de enorme hoeveelheid 
schetsenn die bewaard zijn gebleven.1 Maar hij was niet alleen schilder: de veelzijdigheid van 
Vann Doesburg is ongelofelijk. Hij heeft zich als uitvoerend kunstenaar gewaagd op het gebied 
vann dichtkunst, literatuur, schilderkunst, architectuur, glas-in-lood. typografie en fotografie. 
Zijnn ontwerpen en schetsen waarin kleur en ruimte gecombineerd worden, zijn uniek. Maar 
diee veelzijdigheid, die maakte dat hij op geen van deze gebieden echt een specialist werd, is 
hemm verweten. Als schilder kon hij zich niet meten met Mondriaan, hij was niet opgeleid tot 
architectt en had bij de technische kant van zijn architectuurontwerpen steeds hulp nodig van 
anderen.""  Als dichter (I.K. Bonset) is hij de mindere van bijvoorbeeld Paul van Ostaijen. 
Zijnn weduwe, Nelly van Doesburg [afb. 3], heeft steeds benadrukt dat hij, net als Mondriaan, 
eenn groot kunstenaar was en niet 'alleen maar' woordvoerder, theoreticus en inspirator van De 
Stijl.. Met haar inspanningen was een legitiem doel gediend. Er was nauwelijks aandacht voor 
dee abstracte kunst toen zij begon met het maken van tentoonstellingen in de jaren dertig.3 Het 
grotee verwijt tegen de geometrische abstractie, dat die te droog en te intellectueel zou zijn, 
geenn kunst, maar zuiver theorie, was hardnekkig. In het gevecht daartegen paste de nadruk op 
hett belang van Van Doesburg als kunstenaar en veel minder op zijn belang als theoreticus of 
propagandist.. Daarbij kwam dat het waarschijnlijk Nelly van Doesburgs bedoeling was om de 
meestt tastbare bewijzen van zijn bestaan, de schilderijen, zoveel mogelijk in belangrijke 
collectiess te plaatsen. Dat was als het ware een vervulling van zijn onafgemaakte levenswerk, 
hijj  stierf immers al op zijn zevenenveertigste. En een bijkomend, maar niettemin belangrijk 
motieff  zal geweest zijn dat verkoop van de werken, die voor het grootste gedeelte nog in haar 
bezitt waren, haar in staat stelde te overleven. Het zijn voor haar stuk voor stuk redenen 
geweestt om Van Doesburg vooral als schilder en kunstenaar te presenteren. 
Tochh moet Van Doesburg minstens zo veel energie besteed hebben aan het uitwerken van zijn 
ideeënn over de nieuwe kunst en aan het onderhouden van een netwerk van gelijkgestemden, 
alss aan zijn kunstwerken. Hij is zich vanaf het begin van zijn activiteiten als kunstimpresario 

11 Hij lijk t tijdens vakanties bijvoorbeeld onophoudelijk te hebben getekend, zie Els Hoek (red.). Theo van 
Doesburg.. Oeuvrecatalogus. 'Ik heb weer veel nieuwe denkbeelden opgedaan'. Utrecht/Otterlo 2000 (auteurs: 
Marleenn Blokhuis. Sjoerd van Faassen. Ingrid Goovaerts. Natalie Kamphuvs. Maaike Kramer), bijvoorbeeld cat. 
nrss 679. 720. 757. 
:: De discussie over Van Doesburg als architect wordt nog steeds gevoerd. Zie Manfred BocL Bouwkunst. Stijl, 
stedebouw.. Van Testeren en de avant-garde. Rotterdam/Den Haag 2001 en Jean Leering. Wies van Moorsel en 
Pjotrr Gonggrijp. 'Van Doesburg op bezoek bij Van Eesteren'. De Architect 33 (september 2002). pp. 20-23. 
'' Zie Wies van Moorsel. 'De doorsnee is mij niet genoeg'. Nellv van Doesburg 1899-1975. Nijmegen 2000. met 
namee pp. 212-247. Over het voorbij laten gaan van de kans om in het Stedelijk Museum Amsterdam met hulp 
vann Nelly van Doesburg een grote De Stijl-collectie aan te leggen, zie ook Caroline Roodenburg-Schadd. 
'Expressiee en ordening. I let verzamelbeleid van Sandberg en Jaffé in het Stedelijk Museum. 1945-1963'. Jong 
Hollandd 18 (2002) 2. pp. 12-19. 
44 De gebruikelijke metafoor is die van een spin in zijn web. Voor de vorm van zo'n web is niet het model met de 
concentrischee ringen die door stralen bijeen worden gehouden het meest geschikt, maar eerder het 
onregelmatige,, schijnbaar eindeloos uit te breiden net zonder duidelijk middelpunt van de spinnenfamilie 
Theridiidaee (zie JD. Farquhar. 'Making Connections in the Irregular Web of Manuscript Production of the 
Southernn Netherlands'. The Journal of the Wakers Art Gallen» 54 (1996). p. 135). 
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enn organisator in 1916 bewust geweest van het belang van contacten om iets te kunnen 
bereiken.. In maart 1916 was Van Doesburg betrokken bij de oprichting van de 
kunstenaarsverenigingg De Anderen, in mei werd de kunstclub De Sphinx opgericht. De lezing 
getiteldd 'De ontwikkeling der schilderkunst van Cimabue tot Kandinsky'. die hij in oktober 
19155 voor het eerst hield, heeft hij in 1916 een aantal keren herhaald. Hij was niet van plan 
omm in zijn ééntje, opgesloten in zijn atelier, en alleen door het maken van goede kunst aan de 
verbeteringg van de wereld te werken. Hij verzamelde graag mensen om zich heen om in 
gesprekkenn met hen zijn gedachten te formuleren en plannen te smeden. Daarvan getuigt zijn 
bemoeieniss met de oprichting van voortdurend nieuwe kunstenaarsverenigingen. Van De 
Anderenn in 1916, via De Stijl in 1917" en de Konstruktivistische Internationale in 1922, tot 
Abstractionn Creation in 1931. En natuurlijk bewijst zijn uitgebreide correspondentie dat hij 
veell  belang hechtte aan zijn sociale netwerk. 

2.1.11 Maar  vooral avant-gardist 
Alss impresario en gangmaker was Van Doesburg wel degelijk een specialist - in tegenstelling 
tott zijn rol als kunstenaar, waarin hij zoals gezegd vooral veelzijdig was - en daarbij was zijn 
manierr van doen zeer vergelijkbaar met de handelswijze van andere avant-gardeleiders en 
kunstenaarss zoals F.T. Marinetti, Herwarth Walden, Tristan Tzara, André Breton, Henri Le 
Fauconnier,, Wyndham Lewis, Alexander Archipenko, etcetera.6 Hun theorieën zijn 
tegenwoordigg vrij algemeen bekend uit hun manifesten en hun artikelen, maar hoe ze die 
ideeënn in de praktijk bevorderden veel minder. Wanneer je het hebt over hun handigheid als 
avant-gardeleiderr en hun belang als aanjager en inspirator van de kunstenaars om hen heen, 
zijnn het steeds wat onaangename trekjes die als eerste in het oog springen. Opportunisme, 
kansenkansen grijpen als je ze krijgt, dubbele agenda's bijhouden en propaganda maken voor je 
eigenn zaak, dat alles werd zo nodig aangewend. Ook het nadrukkelijk regisseren en 
presenterenn van eigen oeuvre en reputatie, mensen te vriend houden, uitoefenen van censuur 
enn ballotage bij verenigingen en op de juiste momenten water bij de wijn doen waren 
strategieënn die avant-gardeleiders toepasten. 

Omm de impresario van de Ballets Russes, Serge de Diaghilev, te citeren: In de eerste plaats 
benben ik een groot charlatan hoewel con brio; ten tweede ben ik een groot charmeur; ten derde 
henhen ik grenzeloos brutaal; ten vierde ben ik een man met een grote hoeveelheid logica, maar 
ergerg weinig principes; ten vijfde heb ik, denk ik, geen echte talenten, Hoe dan ook, ik denk dat 
ikik zojuist mijn ware roeping heb ontdekt - mecenas zijn. Ik heb alles wat daarvoor nodig is, 
behalvebehalve het geld - mais ca viendra. Diaghilev mag dan een impresario geweest zijn in een 

",, Hoewel De Stijl nooit als een echte kunstenaarsvereniging heelt gefunctioneerd, noem ik het tijdschrift hier 
wel.. omdat hel onlosmakelijk met Van Doesburg verbonden is. Van Doesburg koos de medewerkers, die wel al 
inn een vergelijkbaar idioom werkten, niet zorg uit en in die zin formeerde hij toch een soort groep. 
66 In het nummer 'Impresario's van de moderne kunst'. Kunstschrift 45 (2001) 2 komen verschillende impresario's 
aann bod. Er is ook veel aandacht voor kunsthandelaars en critici die de rol van impresario vervulden. Zie ook 
Hildeliess Balk. cat. tent. Het netwerk van H.P. Bremmer. Heino/Wijhe (Hannema-De Sluers fundatie) 2001. 
77 De directe invloed van die manifesten en artikelen was waarschijnlijk vrij klein. Veel manifesten en 
tijdschriftartikelenn zijn pas veel later (in veel gevallen postuum) in een grotere oplage gepubliceerd, toen de 
reputatiee van de betreffende kunstenaars al gevestigd was. De oplages van avant-gardepublicaties waren over het 
algemeenn klein. Voorbeeld zijn de besprekingen van de Salons van Baudelaire die een zeer klein publiek 
bereiktenn tot de uitgave van zijn verzameld werk in 1868 (hij stierfin 1867). 
**  Zie ook cat. tent. Van Gogh and Gauguin: the studio of the south. Chicago/Amsterdam 2002 en de bespreking 
vann dat boek door l-vert van Uitert in Jong Holland 18 (2002) 1. pp. 45-47. Van Uitert wijst erop dat in het boek 
voortdurendd een negatief waardeoordeel aan de opportunistische handelingen van Gauguin wordt toegekend. 
Vann Gogh, die voor financiële steun op zijn broer kon terugvallen en daardoor minder gehaaid te werk hoefde te 
gaan.. wordt daarentegen als 'onbedorven' gepresenteerd. 
44 Brief Diaghilev aan zijn moeder. 1895. geciteerd in M. tiksteins. l.enteriten. De eerste wereldoorlog en het 
ontstaann van de nieuwe tijd. Houten 1990 (vert. van Rites of Spring. 1989). p. 34. 
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anderr genre dan Van Doesburg, in een andere tijd en met een heel andere achtergrond, in 
bepaaldee opzichten zijn ze toch vergelijkbaar. 
Veell  avant-gardisten hadden de neiging om zich in felle bewoordingen af te zetten tegen 
burgerlijkheidd en te schoppen naar rivalen en voorgangers. Ook Van Doesburg gaf zich daar 
veelvuldigg aan over. Dit kan mede verklaard worden vanuit de angst om zelf burgerlijke 
trekjess te bezitten. Bij de anti-burgerlijke retoriek werd bovendien nogal eens uit het oog 
verlorenn hoe de intellectuele bourgeoisie en de aristocratie van belang waren als 
opdrachtgeverss en mecenassen. Zonder de bourgeoisie zou de avant-gardekunst onmogelijk 
kunnenn bestaan." 
Vann Doesburg was een organisator en inspirator in hart en ziel. Daarnaast was hij erg 
veelzijdigg als uitvoerend kunstenaar en door die veelzijdigheid heeft hij een wat 
onevenwichtigg oeuvre nagelaten. Maar als 'beroepsavant-gardist' was hij in zijn element. Met 
diee term duid ik hem aan als uitvoerend kunstenaar tussen de andere kunstenaars die zich 
vooruitstrevendd noemden, en tegelijkertijd als sociaal netwerker, organisator, kunstcriticus en 
propagandistt van het nieuwe in lezingen, artikelen en tentoonstellingen. In dit boek is Van 
Doesburgg daarom vooral gepresenteerd als overtuigd en overtuigend avant-gardist. In die 
hoedanigheidd is hij, met al zijn energie en met zijn ideaal dat de kunst de maatschappij zou 
kunnenn veranderen, een fascinerende figuur.12 

2.22 Netwerk 
Dee eigenschappen die velen van de hierboven genoemde kunstenaar-impresario's delen, 
kunnenn grotendeels verklaard worden vanuit een sociologische invalshoek. Uit onderzoek 
naarr sociale netwerken in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw blijkt dat 
mensenn bij het onderhouden van een netwerk van relaties vaak vrij zakelijke overwegingen 
hanteren.. De netwerkonderzoeken die ik heb bekeken, zijn voor het merendeel gebaseerd op 
interviewss met 'gewone' mensen in de jaren 1980-1990. Toch denk ik dat de contacten van 
Vann Doesburg in de jaren twintig, hoewel ze veel vaker schriftelijk werden onderhouden dan 
tegenwoordig,, hiermee vergelijkbaar zijn en met behulp van dezelfde terminologie 
beschrevenn kunnen worden.14 

Vann Doesburg heeft zijn contactpersonen soms doelgericht gekozen, op basis van hun 
reputatie.. Alexander Archipenko, wiens adres hij via Gino Severini heeft achterhaald, en 
bijvoorbeeldd Walter Gropius zijn daarvan goede voorbeelden. Soms was die keuze 
afhankelijkk van andere zaken, bijvoorbeeld door de samenstelling van het netwerk van zijn 
contacten.. Daarvan is Enrico Prampolini een goed voorbeeld, die hij alleen leerde kennen 

11 Op de omstandigheden waarin Van Doesburg opgroeide kom ik later in dit hoofdstuk nog uitvoerig terug. Hier 
volstaatt in verband met het bourgeois-gehalte van zijn achtergrond te zeggen dat het gezin in Utrecht een 
dienstbodee had. en in Amsterdam niet meer. Van Doesburgs moeder kwam uit een welgestelde familie, haar 
eerstee echtgenoot was ook van de gegoede middenstand. De tweede man van Van Doesburgs moeder was van 
eenvoudigerr komaf. Zijn ouders gaven bij het bevolkingsregister als beroepen 'koperslager', later 'koopman' en 
'tapster'' op. 

Voorr een uitgebreid onderzoek naar dit mechanisme, waar met name Baudelaire als voorbeeld van een avant-
gardistt en 'bourgeoisophobe' wordt gebruikt zie Peter Gay. Pleasure Wars. The Bourgeois F.xnerience. Victoria 
too Freud (Vol. V). New York en Londen 1998. Zie ook Jerroid Seigel. Bohemian Paris. Culture. Politics and the 
boundariess of bourgeois life. New York 1986. Seigel gaat in op de geschiedenis van de anti-burgerlijkheid en 
traceertt de oorsprong tot de Romantiek. 
122 Op de verhouding tussen het politieke (het hogere maatschappelijke ideaal nastrevend) en het non-politieke 
(hett belang van de nieuwe kunst nastrevend) avant-gardist-zijn kom ik later in dit hoofdstuk nog uitgebreid 
terug. . 
'"'' W. Jansen en G.L.M, van den Wittenboer (red.). Sociale netwerken en hun invloed. Meppel/Amsterdam 1992. 
p.. 58. 
MM Hoewel voor mijn doeleinden niet erg verhelderend, werden de eerste onderzoeken naar netwerken beschreven 
doorr J.L. Moreno. Who shall survive?. New York 1934. In de jaren dertig was het begrip 'netwerk' dus bekend. 
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omdatt hij contactpersoon was voor de tentoonstelling van de Franse kunstenaarsvereniging La 
Sectionn d'Or in Italië. Of een verbinding aangehouden en onderhouden werd, lag evenveel aan 
persoonlijkee waardering en een wederzijds plezier in de omgang, als aan het nut dat beiden 
voorr elkaar dachten te hebben. Zo zijn de contacten met de vier in dit onderzoek geselecteerde 
personenn eveneens te interpreteren. Vooral in het geval van Tristan Tzara is in de 
briefwisselingg een wederzijdse waardering te zien die uitgroeide tot een goede vriendschap. 
Dee dada-voorman Tzara wist aanvankelijk nog niet veel van Van Doesburgs werk, behalve 
watt hij in het tijdschrift De Stijl had kunnen zien. De identiteit van Van Doesburgs alter ego, 
hett dadapersonage Bonset, was een geheim en kon dus niet meetellen in Tzara's waardering 
voorr Van Doesburg. Waarschijnlijk was de waardering van Tzara gestoeld op de contacten, 
inzett en energie van Van Doesburg. Daarbij ontstond er persoonlijke sympathie na hun 
ontmoetingenn in Parijs en Weimar. Bij de correspondentie met Hans Richter is een omgekeerd 
process te zien: steeds meer irritaties staken de kop op en hun vriendschap werd gaandeweg 
minderr hecht. De contacten met Archipenko en Prampolini waren wel hartelijk, maar lijken 
vann beide kanten zakelijker en opportunistischer te zijn geweest. 
Hett zou interessant zijn om te weten wie het initiatief nam om contact te leggen. Zo zou het 
belangg dat anderen eraan hechtten om contact met Van Doesburg te hebben ingeschat kunnen 
worden.. Dat is echter vaak moeilijk te achterhalen, omdat de briefwisselingen in lang niet alle 
gevallenn integraal bewaard zijn gebleven. Zeker de door Van Doesburg verstuurde brieven 
zijnn maar zelden traceerbaar of in afschrift bekend. In de voor dit onderzoek grondig 
bestudeerdee briefwisselingen was het in twee van de vier gevallen Van Doesburg die het 
contactt initieerde, in één geval de andere correspondent en in één geval werden ze door een 
derdee bijeengebracht. 
Hett is verhelderend om hier wat clichés en algemeen menselijke eigenschappen weer te geven 
omm Van Doesburg beter te begrijpen. Persoonlijke waardering, waar Van Doesburg 
onmiskenbaarr naar hunkerde, en het onmiddellijke plezier in de omgang dat van vele brieven 
afstraalt,, zijn niet de enige motieven om een bepaald contact aan te gaan. Bij de opbouw van 
eenn sociaal netwerk kan het feit datje iemand op een bepaald moment nodig hebt of dat je in 
dee toekomst nog eens op deze persoon zou willen terugvallen een overweging vormen. 

2.2.11 Sociaal kapitaal 
Mett name het in netwerkonderzoeken veel gebruikte begrip 'sociaal kapitaal', geïntroduceerd 
doorr de Franse socioloog Pierre Bourdieu, lijk t nuttig om Van Doesburgs situatie duidelijk te 
maken.. Het kan omschreven worden als de mate waarin iemand de mogelijkheid heeft om van 
relatiess gebruik te maken om eigen doelen te bereiken. Sociaal kapitaal is een optelsom van 
hett aantal netwerkleden dat gemobiliseerd kan worden voor hulp. Het betreft ook de mate 
waarinn zij bereid zijn tot het verlenen van hulp en van hun mogelijkheden om hulp te bieden. 
Datt wil zeggen de mogelijkheden van hun hulpbronnen, niet alleen van hun economische, 
politiekee en culturele hulpbronnen, maar vooral van hun sociale hulpbronnen. De hier 

°° Pas in juli 1923 lichtte Schwitters in Merz een tipje van de sluier op. Intimi van Van Doesburg zoals Nelly van 
Moorsel.. Lena Milius. JJ. Dee, Antony Kok en J.J.P. Oud wisten al eerder wie Bonset was. 
166 Tzara nam als eerste contact op met Van Doesburg, hij stuurde hem een pakket dadaliteratuur in de winter van 
1919.. Van Doesburg ontmoette Richter bij Adolf Behne. dat was hun eerste persoonlijke contact en daar kan dus 
niett van een initiatiefnemer gesproken worden. Van Doesburg nam een afbeelding van Archipenko op in De 
Nieuwee Beweging in de schilderkunst. 1917. waarna Archipenko om exemplaren van het boekje vroeg en Van 
Doesburgg vroeg hem weer om medewerking aan De Stijl. Van Doesburg nam contact op met Prampolini naar 
aanleidingg van de Section d'Or-tentoonstelling in Italië. Pas bij nader onderzoek naar de correspondenties en in 
literatuurr over de correspondenten kon achterhaald worden bij wie het initiatief lag. 
177 Jansen en Van den Wittenboer (op. cit. noot 13). p. 42. Zie ook P. Bourdieu. 'Le capital social. Notes 
provisoires'.. Actes de la recherche en sciences sociales 3 (1980) 2-3. Ik heb gebruik gemaakt van de vertaling 
'Ixonomischh kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal', in: D. Pels (red.). Opstellen over smaak, habitus en het 
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bijeengebrachtee brieven bevatten legio aanwijzingen dat Van Doesburg steeds bezig was een 
zoo groot mogelijk sociaal en cultureel kapitaal op te bouwen. Hij streefde er naar om zo veel 
mogelijkk zelf als contactpersoon tussen verschillende leden van zijn netwerk op te treden. 
Daarmeee bouwde hij krediet op bij degenen aan wie hij diensten verleende, bleef hij op de 
hoogtee van hun plannen en kon hij eventueel zaken in zijn eigen voordeel ombuigen. Een 
goedd voorbeeld is zijn optreden als organisator van de tentoonstellingen van de Franse 
kunstenaarsverenigingg La Section d'Or in Nederland. Zijn belofte om financiering voor de 
filmexperimentenn van Hans Richter en Viking Eggeling te zoeken en het inwinnen van 
informatiee bij uitgevers voor Tristan Tzara, Enrico Prampolini en Alexander Archipenko zijn 
eveneenss goede voorbeelden van het opbouwen van sociaal kapitaal. De door Van Doesburg 
geredigeerdee tijdschriften De Stijl en Mécano speelden bij het onderhouden van zijn netwerk 
gedurendee een aantal jaren een belangrijke rol, omdat ze hem de mogelijkheid gaven diensten 
aann anderen te verlenen.18 Door mensen op die manier te helpen verkreeg hij een belangrijke 
positiee in zijn sociale netwerk en kon hij zo goed mogelijk proberen om zijn doelen te 
bereiken.. Wat die doelen precies waren is een andere vraag, waar ik later op terug zal komen. 

2.33 Kunstexterne factoren 
Inn het onderzoek heeft het idee meegespeeld dat sociale en economische activiteiten en 
artistiekee gebeurtenissen sterk samenhangen. Anders gezegd: dat omstandigheden die niets 
off  weinig met kunst te maken lijken te hebben, zoals een oorlog, sympathieën en aversies 
tussenn personen, de noodzaak geld te verdienen, economische omstandigheden in bepaalde 
landen,, grote invloed hebben op de ideeën en beslissingen van kunstenaars. Ik ben daarbij 
geïnspireerdd door het werk van kunsthistorici als Christopher Green, Malcolm Gee en 
Kennethh Silver." Ook Bourdieu nam het verband tussen economische, sociale en artistieke 
ontwikkelingenn als uitgangspunt."1 

Dee grote gebeurtenis die het gehele bestaan in de jaren twintig overschaduwde was natuurlijk 
dee Eerste Wereldoorlog. De traumatiserende tijd in de loopgraven was voor de overlevenden 
allesbepalend.. Voor velen werkte het verlammend op hun daadkracht. Van de werkeloze 
jongee mannen in Duitsland, Engeland en Frankrijk was bijvoorbeeld 80% oorlogsveteraan.22 

Nederlandd was dan wel neutraal gebleven, toch was een groot deel van de mannen 
gemobiliseerdd geweest en daardoor uit hun gewone leven weggeweest. Van de in dit boek 

veldbegrip.. Amsterdam 1989. pp. 120-141. Op p. 132 definieert Bourdieu het begrip: het geheel van bestaande 
ofof potentiële hulpbronnen dat voortvloeit uil het bezit van een meer of minder geïnstitutionaliseerd duurzaam 
netwerknetwerk van relaties van onderlinge bekendheid en erkentelijkheid [...]  dat elk van zijn leden de ruggesteun geeft 
vanvan hef collectieve kapitaalbezit, een 'geloofsbrief die hen in ruime zin kredietwaardig maakt. 
IXX Wat De_Stijl betreft bleek dit met name op te gaan voor de jaren 1920. 1922 en 1924-1926. In Mécano hebben 
inn het licht van dienst en wederdienst alleen de tijdschriftredacteurs Schwitters (Mere). Man Ray (New York 
Dada)) en Beauduin (Revue des lettres) gepubliceerd. In het enige verschenen nummer van het derde door Van 
Doesburgg geredigeerde blad. Art Concret. heeft Van Doesburg voornamelijk zelfgeschreven. 

Ookk de ikonologische traditie, een breed geaccepteerde manier om kunst te analyseren, is hier op gestoeld. 
200 Deze verbondenheid komt onder andere aan bod in: M. Fitzgerald, Making Modernism. Picasso and the 
Creationn of the Market for twentieth-Century Art. New York 1995: M. Gee, Dealers, critics and collectors of 
modernn painting. New York/London 1981; Chr. Green, Cubism and its Enemies: Modem Movements and 
Reactionn in French Art. 1916-1928. New Haven/Londen 1987: Chr. Green, inleiding cat. mus. Thyssen 
Bornemisza.. The European Avant-Gardes. Art in France and Western Europe 1904-c. 1945. Londen 1995. pp. 
13-21:: R. Jensen. 'The avant-garde and the trade in art'. The Art Journal winter 1988, pp. 360-367; R. Jensen. 
Marketingg Modernism in Fin-de-Siecle Europe. Princeton N.J. 1994; K. Silver. Esprit de corps. The Art of the 
Parisiann Avant-Garde and the First World War. 1914-1925. Princeton N.J. 1989. Zie ook Truus Gubbels. Passie 
off  professie. Galeries en kunsthandel in Nederland (diss.). Amsterdam 1999. p. 10. 
211 Zie vooreen korte weergave van Bourdieu's ideeën hierover: David Schwartz. Culture & Power. The 
sociologyy of Pierre Bourdieu. Chicago 1997. pp. 7-8. 
""  Zie voor een uitgebreide beschouwing over Europa na de Eerste Wereldoorlog: Eksteins (op. cit. noot 9). pp. 
3088 ff. 

25 5 



achtergronden achtergronden 

beschrevenn personen is voor zover bekend alleen Richter kort bij gevechtsacties betrokken 
geweest.. Archipenko was als Rus in Frankrijk niet verplicht om in dienst te gaan en trok zich 
terugg in Zuid-Frankrijk.""1 Van Prampolini is onbekend waar hij de oorlog doorbracht. Hij was 
inn 1914 twintig jaar oud, dus wel dienstplichtig. Tzara woonde in het neutrale Zwitserland en 
heeftt geen directe oorlogservaring opgedaan. Van Doesburg was weliswaar gemobiliseerd en 
ontwikkeldee in zijn diensttijd een andere kijk op het leven en de kunst, maar was wel veilig in 
Nederland,, [afb. 4] Later in dit hoofdstuk zal ik uitgebreid ingaan op andere externe factoren 
alss economische omstandigheden en de persoonlijke psychologie van Van Doesburg. 

2.44 Bourdieu 
Dee ideeën van Pierre Bourdieu over hiervoor genoemde termen als sociaal kapitaal en 
culturelee netwerken zijn voor een groot deel verhelderend voor Van Doesburgs situatie."4 In 
mijnn visie is Bourdieu's 'veld van de culturele productie' opgebouwd uit talloze netwerken die 
mett Van Doesburgs sociale netwerk zijn te vergelijken. Ik wil een korte aanduiding van 
Bourdieu'ss ideeën geven." Daarbij komt een theorie aan de orde waarmee kan worden 
verklaardd waar Van Doesburg met al zijn inspanningen naar streefde. Vier van Bourdieu's 
kernbegrippenn zijn hier belangrijk: het 'veld' van de culturele productie; 'sociaal, cultureel, en 
symbolischh kapitaal'; de 'ontkenning van de economie' en als laatste het begrip 'consecratie'. 

Eenn veld is volgens Bourdieu een wereld, in de zin van bijvoorbeeld 'de kunstwereld', een 
relatieff  autonome sociale eenheid die over een geheel eigen logica beschikt. Het veld van de 
culturelee productie kan beschouwd worden als een samenstel van sociaal-artistieke verbanden. 
Dezee bestaan uit mensen die zich bezighouden met de productie, distributie en receptie van 
kunstwerkenn op basis van gedeelde conventies, in harmonie dan wel in conflict.-6 Deze 
omschrijvingg lijk t volledig te passen op de kunstwereld van de avant-garde in de eerste 
tientallenn jaren van de twintigste eeuw en gaat op kleinere schaal op voor het netwerk van 
Vann Doesburg. 
Iederr veld kent een bepaalde vorm van 'kapitaal' of macht, die ongelijk is verdeeld. Het bezit 
vann dat kapitaal geeft toegang tot de specifieke winst die op dat veld kan worden behaald." In 
hett geval van Van Doesburg is dat kapitaal opgebouwd uit zijn sociaal kapitaal. Dat bestaat 
uitt zijn netwerk, maar ook zijn ideeën, zijn kunstproductie, zijn taalgebruik, zijn smaak -
bijvoorbeeldd zijn manier van kleden en muziekvoorkeur - en niet in de laatste plaats uit zijn 
positiee als hoofdredacteur van zijn tijdschriften, met name van De Stijl, [afb. 5] Dat alles 

~'' Daarbij kan worden aangetekend dat veel van zijn buitenlandse collega-kunstenaars in Parijs wel in dienst 
gingenn om hun solidariteit met Frankrijk te bewijzen. Het bekendste voorbeeld is Apollinaire. 
''44 Op dit punt is het misschien goed om aan te voeren dat in sociologisch opzicht de casus van één persoon, in dit 
gevall  Van Doesburg, tamelijk nietszeggend is. Pas wanneer de theorie van Bourdieu op zou gaan voor vele 
anderee kunstenaars, zou gezegd kunnen worden dat deze theorie steekhoudend is. Van Doesburg was geen 
gematigdd persoon, en liet zich er ook op voorstaan anders te zijn dan anderen, zodat je je kunt al vragen of hij 
eigenlijkk representatief voor het veld genoemd kan worden. Het is ook niet de bedoeling geweest om hier de 
theoriee van Bourdieu te testen aan de 'casus' Van Doesburg. De reden voor het aanhalen van Bourdieu's ideeën 
wass eerder dat het verhelderend zou kunnen werken om mei een raster, een bepaald model in het achterhoofd 
naarr zijn activiteiten te kijken. 
"'"**  Hen wat riskante onderneming, omdat Bourdieu zelf nogal kritisch schijnt te zijn geweest over het toepassen 
vann (delen van) zijn theorieën buiten de context waarin hij ze zelf gebruikte. Zie D. Pels. 'Inleiding', in D. Pels 
(red.).. Pierre Bourdieu: Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam 1989. p. 14. waar Pels ook 
ingaatt op het verschijnsel dat vaneen 'vreemd' gedachtegoed slechts datgene wordt gezien en overgenomen wat 
| . ... ] ] het meest aansluit hij de eigen denkwereld, en dat men stilzwijgend voorbijgaat aan wal men niet goed kan 
inpasseninpassen of gebruiken. 
"hh Ik parafraseer hier Truus Gubbels. Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland (diss.). 
Amsterdamm 1999. p. 14 (noot 8). die een vergelijking maakt tussen Howard Beckers 'Art Worlds' en Bourdieu's 
veldbegrip. . 
2121 Ik parafraseer hier Dick Pels in zijn 'Inleiding' (op. cit. noot 25). p. 12, 
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samenn diende om de winst te kunnen behalen: in dit geval autoriteit, erkenning en prestige 
voorr hemzelf en daarnaast erkenning van De Stijl als belangrijke avant-garde-stroming. 
Daarmeee konden de verkoopmogelijkheden voor Van Doesburgs eigen werken en die van 
doorr hem gewaardeerde kunstenaars vergroot worden. Pas als die erkenning was bereikt kon 
mett hun kunst de maatschappij worden verbeterd. Uit de volgorde van de vorige zinnen zou 
menn kunnen begrijpen dat economisch kapitaal, de geldelijke winst, de verkoop. Van 
Doesburgss ultieme doel was. Dat is, denk ik, niet terecht. Erkenning en prestige, de eer dus, 
maarr ook het dichter naderen van het hogere doel via zijn kunstenaarschap, waren 
waarschijnlijkk net zo belangrijk voor hem, zo niet belangrijker.28 

Ookk dit dilemma is door Bourdieu beschreven: in het veld van de culturele productie is sprake 
vann een haast Freudiaanse 'ontkenning', 'Verneinung', van de economie. Het gaat immers om 
zakenn die 'niet in geld zijn uit te drukken'. Hoofddoel in dit veld is vaak de verwerving van 
symbolischh kapitaal, dat wordt miskend als economisch kapitaal en wordt erkend als 
competentie,, als een vorm van gezag.29 De negentiende-eeuwse kunsthandelaar Paul Durand-
Ruell  is hét voorbeeld van iemand die met groot succes een zelfbeeld van desinteresse in de 
commerciee heeft geschapen, en daarmee veel geld heeft verdiend.30 Wat opgaat voor bepaalde 
kunsthandelaarss gaat net zo goed op voor een impresario als Van Doesburg. Men pretendeert 
ietss anders te doen dan men doet, namelijk proberen winst te maken met de verkoop van 
kunstwerken.. Men ontkent de economie, wijst het commerciële af. En door die ontkenning 
verkrijgtt men legitimiteit en krediet, die op termijn soms economische winst kunnen 
opleveren. . 
Err is maar één manier om kapitaal te verwerven, namelijk door een naam op te bouwen, een 
naamm die bekend en erkend wordt. Zo'n naam vormt het kapitaal waarmee men 'consecratie' 
kann verrichten, de macht en het aanzien om zaken te 'wijden', enigszins vergelijkbaar met de 
machtt van een geestelijke. Met die goede naam kan men objecten, bijvoorbeeld door de 
signatuur,, en personen, bijvoorbeeld via publicaties en exposities, een bepaalde waarde 
verlenen.. Daarna kan men de winst die dat misschien oplevert, binnenhalen.31 

Err woedt in het veld van de culturele productie een voortdurende strijd om de waarde van 
kunstwerkenn te bepalen. In deze strijd is onbaatzuchtigheid een belangrijke eigenschap. 
Tegenstanderss beschuldigen elkaar voortdurend van concessies aan de commercie of een 
berekenendee houding. Daarmee neemt de ontkenning van de economie een centrale plaats in 
hett veld in. " Het verwijt dat El Lissitzky Van Doesburg maakte in een brief aan de schrijfster 
Till  Brugman van 26 augustus 1924 illustreert dit: Does heeft met zijn schreeuwende 
internationalismeinternationalisme en collectivisme en X,Y ZISME uiteindelijk alleen interesse voor 

Ziee ook Randal Johnson. 'Editor's Introduction: Pierre Bourdieu on Art. Literature and Culture', in R. Johnson 
(red.).. Pierre Bourdieu: The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature. Cambridge 1993. p. 7: In 
thethe cultural field, competition often concerns the authority inherent in recognition, consecration and prestige. 
[...][...]  [This] authority [...]  is purely symbolic and may or may not imply possession of increased economic 
capital. capital. 
^  ̂ Bourdieu. 'Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal' (op. cit. noot 17). pp. 122 en 126. 
,()) Hij kocht veel werk van de impressionisten en bracht het later met winst op de markt. Zie Jensen 1994 (op. cit. 
noott 20). pp. 55-58. 

Bourdieu.. 'La production de la croyance: contribution a une économie des biens symbol iques'. Actes (1977) 
13.. Ik heb gebruik gemaakt van de vertaling 'De productie van geloof. Bijdrage tot een economie van 
symbolischee goederen', in de bundel van D. Pels (op. cit. noot 25. pp. 246-283). pp. 246-248. 
""""  Bourdieu (op. cit. noot 31). p. 253. Hij beweerde hier niets nieuws: het thema, dat eer boven rijkdom hoort te 
gaan.. kwam al bij Carel van Mander (Het Schilderboeck. 1604. 1618) aan de orde. Zijn Italiaanse voorganger 
Vasarii  (Le Vite dei piu eccellenti pittori, scultori e architetti. 1550. 1568) zag overigens geen bezwaar tegen het 
rijkk worden van kunstenaars. Zie ook Ernst Kris en Otto Kurz. Legend. Mvth and Magic in the Image of the 
Artistt (vertaling van Die Legende vom Künstler uit 1934). New Haven/London 1979. p. 113-114. 
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propagandapropaganda voor hemzelf, waar hij het naambordje 'Stijl' opplakt.3"1 Er zijn vele voorbeelden 
tee noemen waaruit de drang tot ontkenning van de economie blijkt. Binnen de groep Stijl-
medewerkerss alleen al: de afkeuring van Mondriaans bloemenaquarellen door Van 
Doesburg'' en Van Doesburgs snierende opmerkingen over door Malevich gedecoreerd 
servies."55 Van Doesburg verweet J.J.P. Oud dat hij meer waarde hechtte aan zijn status als 
stadsarchitectt van Rotterdam dan aan de bevordering van het nieuwe. Het is heel mooi iets 
nieuwsnieuws te willen, maar hel is nog mooier iets nieuws te doen. Daarvoor nu ontbrak jou de 
moed.moed. dat is mijn meening. Je wilde wel N.B erfje [Nieuwe Beeldertje] spelen, maar zonder 
eenigeenig risico.' De directe aanleiding voor deze uitval was het niet uitvoeren van Van 
Doesburgss kleurenschema's voor Ouds woonblokken in Spangen. Het was volgens Van 
Doesburgg 'not done', hoewel bijna iedereen, inclusief hijzelf, het natuurlijk wel deed, om een 
activiteitt te ondernemen met als reden geld te verdienen." 
Opvallendd in de benadering van Bourdieu is dat er nauwelijks ruimte wordt gelaten voor een 
eventuelee oprechte utopische gedachte, een werkelijk geloof dat kunst de maatschappij zou 
kunnenn veranderen. En dat terwijl Bourdieu als uitgangspunt had dat idealistische en 
materialistischee drijfveren beide in het oog moeten worden gehouden bij het zoeken naar 
verklaringenn voor de handelingen van de spelers in het veld van de culturele productie. De 
uitdrukkingg 'het doel heiligt de middelen' is op Van Doesburgs manier van doen sterk van 
toepassing.. Dat idealistische doel was kort samengevat: het maken van goede en moderne 
kunstt die de mensheid ten goede zou kunnen veranderen. Dat hij dat niet helemaal altruïstisch 
najaagdee en dat het prettig voor hemzelf was om erkenning en prestige te verwerven, lijk t me 
echterr duidelijk. Het is mijns inziens een kwestie van de kip en het ei. Van Doesburg had een 
doel:: het maken van goede kunst, die de mensheid en de maatschappij zou kunnen verbeteren. 
Diee utopische kant van Van Doesburg, die vooral zijn neerslag vond in zijn theoretische 
geschriften,, komt in dit boek overigens slechts zijdelings aan de orde. Om dat hoge doel te 
bereikenn moest hij zelf invloedrijk worden, en dat spelen van een hoofdrol vond hij prettig. 
Andersomm kon hij alleen een hoofdrol in de avant-garde spelen, omdat hij een onbaatzuchtig 
doell  had. Op de drijfveren van Van Doesburg kom ik later in dit hoofdstuk nog uitgebreider 
terug. . 
Samenvattendd en toegespitst op Van Doesburg: Van Doesburg probeerde, net als de andere 
spelerss in het veld van de culturele productie, bewust of onbewust zo veel mogelijk 
symbolischh kapitaal te verwerven. Bij het verwerven van dat kapitaal speelt in dit veld het 

""  Does hat bei seinem schreienden Internationalismus und Koliektivismus und X, Y.ZISMUS im Grimde das 
InteresseInteresse nurfür eigene Propaganddie er das Schild 'Stijl' gibt. Zie Carcl Blotkamp, 'Liebe Tiltil . Brieven van 
Ell  Lissitzky en Kurt Schwitters aan Til Brugman. 1923-1926'. Jong Holland 13 (1997) 1. pp. 32-46 en 13 (1997) 
4.. pp. 27-47. Het hier gebruikte citaat komt uit bet tweede deel van bet artikel, p. 32. Hl Lissitzky werd geboren 
alss Lasar Morduchowitsch (1890-1941). 
"44 Zie Mondriaan in De Stijl 6 (1924) 6/7, p. 88 (als rechtvaardiging voor zijn bloemenaquarellen. die bij puur 
voorr de verkoop maakte): Evenwel, verlangt het koopkrachtig publiek een naturalistische kunst, zoo kan hij deze 
makenmaken door zijn kunstenaarsschap, afgescheiden van "zijn " kunst. In een noot meldde Van Doesburg zelotisch: 
BuitenBuiten verantwoordelijkheid van de Redactie. 
355 Zie De Stijl 7 (1926/27) 75/76. pp. 57-58. 
,AA Brief Van Doesburg aan Oud. 14 december 1921. FC inv. nr 1972-A.565. Eerder schreef Van Doesburg al 
eens:: [...] Has bangdat die normalisatie je te veel verzakelijkte. Brief Van Doesburg aan Oud, 12 september 
1921.FC.. inv. nr I972-A.555. 

Eenn tegenhanger van de voorgaande voorbeelden is Bart van der Leek. die de ingeslagen weg naar volledige 
abstractiee na enkele jaren ploeteren weer verliet, onder andere nadat zijn mecenassen H.P. Bremmer en mevrouw 
Kroll  Ier-Muller zijn meer abstracte werken bekritiseerden. Daaruit blijkt namelijk juist geen ontkenning van de 
economie,, maar een poging om zijn inkomen zeker te stellen. Al eerder was hij afgehaakt bij De Stijl, en dat is 
hemm nooit openlijk door Van Doesburg verweten. Wel verscheen er in De Stijl 1 (1918)8 een artikel van Van 
Doesburgg met kritiek op Peter Alma. waarin impliciet kritiek tegen Van der Leek gelezen kon worden. Zie C. 
II  lil horst. Vriendschap op afstand. De correspondentie tussen Bart van der Leek en H.P. Bremmer. Bussum 1999. 
pp.. 24-25. 
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ontkennenn van de economie een grote rol. De winst die hij probeerde te behalen bestond uit 
eenn goede naam, autoriteit en prestige, zodat zijn bevoegdheid tot consecratie erkend zou 
wordenn door zijn omgeving. Dat is een langdurig proces, waarmee hij uiteindelijk wellicht 
economischh kapitaal zou kunnen verwerven. Maar dat stadium heeft hij nooit bereikt. Het 
doell  - de verandering van kunst en maatschappij - kon pas worden bereikt door eerst zelf in 
groteree kring erkend te worden. In het geval van Van Doesburg kwam die waardering in 
grotee kring pas lang na zijn dood. Hij genoot wel aanzien onder vakgenoten, zijn weinige 
opdrachtgeverss en een klein aantal critici tijdens zijn leven.39 [afb. 6; afb. 7ab; afb. 8] 

2.55 Drijfvere n voor  identificati e met een grote groep 
Vanuitt een andere invalshoek dan Bourdieu, namelijk de vraag naar het hoe en waarom van 
socialee identificatie in een groter verband, kwam de Amsterdamse socioloog De Swaan tot de 
volgendee observaties. Grotere sociale verbanden (zoals bijvoorbeeld natie, klasse of in dit 
gevall  de avant-garde) worden vaak dadelijk teruggebracht tot primaire groepsbindingen die 
dandan voor het grote verband komen te staan als een pars pro toto: soldaten en terroristen 
wetenweten te vertellen dat niet het omvattende object (het Germaanse ras, het internationale 
proletariaat),proletariaat), maar veeleer het lot van hun strijdmakkers in eigen peloton of ondergrondse cel 
erer voor hen werkelijk toedoet na verloop van lijd. [...] Maar de emotionele geladenheid van 
socialesociale identificatie [...] kan ook in een meer materialistisch perspectief worden gezien: 
iedereiedere beweging heeft de aanhang kansen te bieden, baantjes, machtsposities, roem en 
aanzienaanzien in eigen gelederen en soms daarbuiten. [...] Voor de leden vertegenwoordigen zulke 
bewegingenbewegingen een kleine kans op een heel grote beloning [...]. De beweging verleidt de leden tot 
eeneen overschatting van hun winstkans. [...] Als verwanten, vrienden en collega's de opvattingen 
enen verwachtingen delen en nog sterken ook, dan wordt de ambitie een gerechtvaardigde 
ambitieambitie in dienst van de goede zaak, [...] niet anders dan de wens om de eigen toewijding aan 
dede verheven zaak ook beloond te zien.40 

Inn het geval van Van Doesburg: hij identificeerde zich met de internationale avant-garde en 
sloott zich daarbij aan. Binnen die beweging bestond als hoger doel de verbetering van de 
maatschappijj  door de kunst. Van Doesburgs eigen ambitie om een hoofdrol in de avant-garde 
tee spelen werd daardoor gerechtvaardigd. Zijn directe omgeving van collega-avant-gardisten 
bevestigdee hem in de waarde van dat doel en daardoor ook in de waarde van die ambitie.41 

2.66 Kwantificeren 
Inn de tweede bijlage bij dit boek is in cijfers en kolommen het resultaat weergegeven van mijn 
pogingg om Van Doesburgs netwerk van contacten met andere avant-gardisten in de jaren 
twintigg vanuit een kwantificerende invalshoek te bestuderen.42 Hier wil ik daar vast uitgebreid 

',xx Zie over het verwerven van aanzien in steeds wijdere kring: Alan Bowness. The conditions of success. How 
thee Modern Artist rises to fame. Londen 1989. 
"'""  Kunstenaars als Mondriaan en de andere Stijl-leden hadden ondanks hun kritiek op zijn persoon wel grote 
waarderingg voor hem als kunstenaar en organisator. De Deense schilder en verzamelaar Otto Carlsund kocht in 
19299 en 1930 werk van Van Doesburg. Critici als Friedrich Marcus Hucbner. Adolf Behne en Henry Russel 
Hitchcockk jr.. die met Philip Johnson het boek The International Stvle. Architecture since 1922. New York 1932 
schreef,, hadden ook al in de jaren twintig waardering voor Van Doesburg. Maar zelfs met zijn opdrachtgevers 
alss bijvoorbeeld Bart de Ligt. graaf Kielmansegg. graaf de Noailles en de gebroeders Horn erbij geteld ging het 
tochh om een betrekkelijk kleine groep die Van Doesburg waardeerde. 
4(11 A. de Swaan. Sociale identificatie in uitdijende kring. Over emotionele betrokkenheid in sociogenetisch 
perspectieff  (Meilezing). Utrecht 1993. pp. 15-16. 
411 Zie De Swaan 1993 (op. cit. noot 40). 
AA'' De gegevens voor de analyse zijn verzameid uit de volgende bronnen: Theo van Doesburg, Oeuvrecatalogus 
(op.. cit. noot I) hier staan o.a. Van Doesburgs gepubliceerde artikelen chronologisch in een bijlage vermeld, dat 
geldtt ook voor tentoonstellingen; F. Bach Kolling-Dandrieu en J. Sprenkels-ten Horn. Index op de Stijl. 
Amsterdamm 1983. geeft aan hoeveel ruimte er voor andere tijdschriften en personen beschikbaar gesteld is; B. 
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opp in gaan. Voor de jaren 1916-1931 heb ik uitgezocht met wie Van Doesburg heeft 
gecorrespondeerdd en in welke landen, stromingen of vakgebieden die contacten actief waren. 
Daarnaastt is aangegeven in welke tijdschriften Van Doesburg heeft gepubliceerd, wat hij in 
ruill  voor publicatieruimte terugdeed, waar hij lezingen hield en waar zijn werk tentoongesteld 
werd.. ' Op die manier is een overzicht verkregen van de public relations-activiteiten van Van 
Doesburgg in de verschillende jaren, wanneer dat relevant leek verdeeld naar het land waar die 
activiteitenn plaatsvonden.44 

2.6.11 Kanttekeningen 
Omdatt statistieken de ergste soort leugens kunnen zijn, hecht ik er aan dat men kritisch naar 
dezee grafieken kijkt. Bedenkingen bij een schematische weergave van de netwerkactiviteiten 
vann Van Doesburg zijn wel degelijk te maken. Ten eerste doet het verdacht veel denken aan 
Vann Doesburgs semi-wetenschappelijke analyse van de verspreiding van De Stijl-ideeën in 
hett buitenland in het jubileumnummer 10 jaren Stijl 1917-1927, getiteld 'Data en Feiten 
(betreffende(betreffende de invloedsontwikkeling van 'De Stijl' in 't Buitenland) die voor zich spreken'.45 

[afb.. 9] Van Doesburg gaf daar met behulp van staatjes en een grafiek een wel heel 
rooskleurigg beeld van het belang van de beweging. Zijn excuus voor eventuele 
onnauwkeurighedenn was dat hij de exacte gegevens niet bij de hand had, omdat hij in 
Nederlandd en Straatsburg verbleef en zijn papieren in Parijs waren. Van Doesburg was met 
zijnn schema's niet de eerste die de invloed van zijn 'beweging' semi-wetenschappelijk 
probeerdee aan te tonen. In het tijdschrift van Ozenfant en Le Corbusier, Esprit Nouveau 
verscheenn in juni 1922 een wereldkaart met daarop aangegeven waar de abonnees zich 
bevonden,, over de hele wereld verspreid, van Japan tot Zuid-Amerika.47 [afb. 10] Op nog zo'n 
voorbeeldd van goochelen met statistieken zit volgens mij niemand te wachten. Van Doesburg 
beweerdee zelf dat de 'invloed' van De Stijl in Europa uit de grafiek in het jubileumnummer 
vann De Stijl is af te lezen. De invloed van Van Doesburg is uit mijn grafieken, opgenomen in 
dee tweede bijlage, niet af te lezen. Wel kan er mee geïllustreerd worden hoe hij pogingen 
gedaann heeft om in bepaalde landen contacten te leggen en aan te houden. Ik heb de grafieken 
diee hij in 1928 publiceerde als een aanleiding gezien om de statistiek op een meer 
wetenschappelijkee manier te gebruiken, omdat dit het ingewikkelde beeld wel degelijk kan 
verhelderen. . 
Bijj  deze behoefte aan overzicht en eenvoud moeten ook nog twee concrete bezwaren in het 
achterhoofdd gehouden worden die kwantificering en analyse moeilijk maken. Ten eerste moet 

II  lij ma. Archives of Theo van Doesburg and his wives, ca 1900-1975. Inventory. Guide to the microform 
collectionn Theo van Doesburg Archive. Den Haag/Leiden 1991. geeft zijn correspondentie per contactpersoon 
perr jaar. en geeft ook een aanduiding van het aantal lezingen. 
AA**  De grafieken beginnen bij 1916 en gaan door tot en met 1931. hoewel beargumenteerd kan worden dat er in dit 
laatstee jaar nauwelijks contacten met Van Doesburg waren, omdat de brieven voornamelijk aan Nelly gericht 
zijnn en condoleances bevatten. Bij de algemene overwegingen over alle contactpersonen door de jaren heen heb 
ikk om die reden het laatste kalenderjaar buiten beschouwing gelaten. De gegevens van 1931 geven wel een beeld 
vann het aantal personen dat wilde condoleren en dus een zekere achting voor Van Doesburg had. 
444 Wat interessant zou zijn. maar wat ook veel meer onderzoek zou vergen, is om de onderlinge contacten tussen 
dee leden van het netwerk van Van Doesburg uit te zoeken. Dat zou een cirkelfiguur van namen kunnen opleveren 
mett verbindingslijnen tussen de verschillende personen. Daaruit zou bijvoorbeeld kunnen blijken wie er 
geïsoleerderr dan anderen stond en dus minder sociaal kapitaal had dan anderen. Het probleem bij zo'n onderzoek 
vormtt de moeilijkheid om aan betrouwbare gegevens te komen. De betreffende personen zijn voor het overgrote 
deell  niet meer in leven, en kunnen dus niet over hun contacten geïnterviewd worden zoals gewoonlijk gebeurt bij 
netwerkonderzoeken.. Ook hebben ze lang niet allemaal zo'n uitgebreid archief achtergelaten als Van Doesburg. 
455 De Stijl 7 (1927) 79-84. pp. 53-71. 
4hh Zie De Stijl 7 (1927) 79-84. pp. 59-60. 
477 Esprit Nouveau (juni 1922) 17. Zie cat, tent. F.in Haus fürden Kubismus. Die Sammlung Raoui La Roche. 
Basell  (Kunstmuseum) 1998. p. 275. 
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noodgedwongenn gewerkt worden met incomplete gegevens: het Van Doesburg-archief is zeer 
omvangrijk,, maar zeker niet compleet. Het is in zekere zin willekeurig wat wel en niet 
bewaardd gebleven is. Uit de vier hier bijeengebrachte briefwisselingen, die ook op dat aspect 
naderr onderzocht zijn, blijkt bijvoorbeeld dat er tussen de 16% en 38% spookbrieven kunnen 
wordenn geteld. Ik bedoel daarmee brieven die niet teruggevonden zijn, maar waarnaar wel 
verwijzingenn bestaan in andere correspondentie. Als dat getal zou kunnen worden 
geëxtrapoleerdd naar het gehele archief, is er een grote marge van onnauwkeurigheid. 
Alss tweede bezwaar kan aangevoerd worden dat eigenlijk niet elk contact even zwaar zou 
moetenn wegen. Er zijn correspondenten van wie maar één kort briefje in het archief aanwezig 
is,, en er zijn langdurige intensieve briefwisselingen van wel tientallen brieven per jaar. Deze 
kunnenn eigenlijk niet goed over een kam worden geschoren. Ondanks de bezwaren heb ik de 
grafiekenn toch opgenomen in de bijlage. Ze geven een overzichtelijk beeld van Van 
Doesburgss internationale activiteiten. De conclusies die er uit getrokken kunnen worden heb 
ikk hieronder weergegeven. 

2.6.22 Cijfer s 
Overr de hele periode 1916-1930 gerekend bevatte het correspondentienetwerk van Van 
Doesburgg rond de 180 personen.49 Van hen was meer dan de helft kunstenaar (beeldend 
kunstenaar,, architect of schrijver), zo'n twintig tijdschriftredacteurs, en ongeveer vijf 
uitgevers,, vijf kunsthandelaars, vijf critici en vijf verzamelaars-opdrachtgevers van Van 
Doesburg.. In de grafieken is goed te zien dat de hoeveelheid contactpersonen in de jaren 
1920-19222 een piek vertoonde, en dat er bovendien in de jaren 1924-1925 en tussen 1928-
19300 weer een - weliswaar wat lager - hoogtepunt was. 
Vann Doesburg was sterk internationaal georiënteerd. Ik zal daar in de volgende paragraaf nog 
dieperr op ingaan. Hier volgen nu eerst de droge cijfers. Vanaf 1920 was steeds meer dan de 
helftt van zijn contactpersonen werkzaam buiten Nederland, vanaf 1924 zelfs meer dan 70%, 
mett steeds een groot aandeel contacten in Duitsland en Frankrijk. Oost-Europese contacten 
vormdenn vanaf 1924 een constante factor. In de periode van 1924 tot en met 1926 had hij 
contactt met de Verenigde Staten. Vanaf 1927 had hij ook steeds contacten met Spanjaarden. 
Watt de (geboorte-)nationaliteit van zijn contacten over de gehele periode 1916-1931 betreft, 
daarr vormden de Nederlanders toch de grootste groep: 28% van zijn contacten was 
Nederlander,, de Duitsers vormden met 21% de tweede groep, de Fransen vertegenwoordigden 
13%,, net als de Oost-Europeanen (nog afgezien van de Russen met 4%). Italianen namen de 
vijfdee plaats in met 7%, daarna kwamen de Belgen (6%) pas. Van Doesburg bevond zich in 
eenn opvallend internationaal en kosmopolitisch gezelschap. Er werd veel gereisd en men 
vestigdee zich vrij gemakkelijk in een ander land. Daarbij is duidelijk dat Frankrijk, met name 
Parijs,, en Duitsland verzamelplaatsen voor de internationale avant-garde van kunstenaars, 
criticii  en eventueel verzamelaars waren. Pas na Van Doesburgs dood kwam een uittocht uit 

Mett Archipenko zijn achttien brieven uitgewisseld, waarvan zeven spookbrieven; met Tzara zijn 
zevenenzestigg brieven uitgewisseld waarvan elf'spookbrieven; met Richter zijn negenentwintig brieven 
uitgewisseldd waarvan tien spookbrieven; met Prampolini zijn twintig brieven uitgewisseld waarvan vijf 
spookbrieven. . 

Daarbijj  zijn brieven van instanties nog niet meegerekend. De hierna volgende cijfers zijn vrij onnauwkeurig en 
gevenn een wat vertekend beeld, omdat de groep sterk aan verschuivingen en wisselingen onderhevig was. en 
bovendienn de verschillende personen vaak meerdere functies combineerden, bijvoorbeeld kunstenaar en 
tijdschriftredacteurr of criticus en tijdschriftredacteur. 
M>> Opdrachtgevers-verzamelaars van Van Doesburg waren onder anderen: in Nederland Helene Kröller-Muller. 
Tenn Doesschate, De Ligt. De Lange. J. Schoondergang. J.E.R. Trousselot. de gemeente Maasdam, de gemeente 
Drachten,, architect CR. de Boer, Antony Kok en de firma Hagcmeyer. In Duitsland: graaf Kielmansegg en de 
Fagus-Werke.. In Frankrijk: graaf de Noailles. gebroeders Horn, de firma Meyer. Bertalan Por, de familie 
Lickteig.. Otto Carlsund en Francois Arp. In de Verenigde Staten: Jane Heap. Met lang niet allemaal is 
correspondentiee bewaard gebleven in het VDA. 
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Duitslandd en de trek naar de Verenigde Staten op gang. Binnen Van Doesburgs sociale 
netwerkk waren het met name Russen en andere Oost-Europeanen, maar ook Belgen en 
Spanjaardenn die zich buiten hun eigen land vestigden. 
Bijj  de tijdschriftartikelen valt in het licht van zijn zeer internationale kennissenkring op dat 
Vann Doesburg voortdurend Nederlandse artikelen is blijven publiceren. Het jaar 1924 was het 
enigee jaar waarin hij meer artikelen in het buitenland publiceerde dan in Nederland. In 1931 
wass het half om half, maar omdat hij begin maart van dat jaar overleed en er in totaal maar 
zeszes artikelen van zijn hand verschenen, zegt dit percentage niet zoveel. Van Doesburgs 
activiteitenn op het gebied van tentoonstellingen vertonen pieken in de jaren 1920, 1925 en 
1929.. Hij hield de meeste lezingen in de jaren 1916 en 1923. Hij publiceerde in het grootste 
aantall  verschillende tijdschriften in de jaren 1916, 1920, 1923-1926 en 1929. Het aantal 
verschenenn artikelen vertoont pieken in 1916, 1925 en 1930. 
Uitt al deze jaartallen blijkt dat zijn formele pr-activiteiten als tentoonstellingen, lezingen en 
publicatiess niet zozeer rond 1921 een hoogtepunt vertoonden, toen hij verreweg het grootste 
aantall  persoonlijke, informele contacten had (ontvangen brieven van personen). Die formele 
pr-activiteitenn laten vooral eerder, in 1916 en 1920 en later, in de jaren 1923-1926 en weer in 
1929-19300 een piek zien. Bij die laatste twee piekperiodes van activiteit is er overigens 
tegelijkertijdd een piek in de contacten te zien. 
Err lijk t geen (omgekeerd evenredig) verband te bestaan tussen de uitgebreidheid van zijn 
netwerkk (hoeveelheid contactpersonen) en de hoeveelheid pr-activiteiten (tentoonstellingen, 
lezingenn en publicaties). Duidelijke dalen in het aantal contactpersonen in 1923 en 1926-1927 
kunnenn verklaard worden door de intensieve voorbereidingen voor de Rosenberg-
tentoonstellingg en de drukte voor de Aubette. " Dat het aantal artikelen in die jaren niet 
duidelijkk minder is, heeft waarschijnlijk te maken met de noodzaak ergens inkomen te 
genereren. . 
Vann Doesburgs literaire productie, voornamelijk bestaand uit gedichten, sprookjes en 
verhandelingen,, publiceerde hij onder zijn eigen naam en onder de pseudoniemen I.K. Bonset 
enn Aldo Camini. Deze productie vertoont een grote piek in 1916, en twee kleinere in 1921 en 
1926.53 3 

Hett zou natuurlijk vreemd zijn om in deze bespreking van al Van Doesburgs activiteiten in 
dezee periode, zijn werk als beeldend kunstenaar buiten beschouwing te laten. Men kan zelfs 
beargumenterenn dat zijn beeldende werk zijn belangrijkste visitekaartje was en dus als een 
kernonderdeell  van zijn pr-activiteiten moet worden gezien. Ik heb daarom geprobeerd ook 
vann het beeldende werk een grafiek te maken. Hoewel de werken, met name de architectuur-
enn de kleurontwerpen, vaak moeilijk onder een noemer te brengen zijn. Bij een grove telling3 

lijkenn in de jaren 1916-1918. 1923-1925 en 1927-1929 pieken voor te komen in de artistieke 
productie.33 Die pieken vallen ongeveer samen met de hoogtepunten op het gebied van 

",|| Van Doesburg was de gehele zomer van 1923 druk bezig met de voorbereidingen voor de tentoonstelling van 
Dee Stijl-architectuur in de galerie de L'Effort Moderne van Léonce Rosenberg in oktober en november 1923. Dat 
gebeurdee in nauwe samenwerking met de architect Cornetis van Eesteren. Zie oevrecat.nr 702. 
** 11 Van Doesburg was vanaf september 1926 nauw betrokken bij de verbouwing van café-restaurant 1'Aubette in 
Straatsburg.. Het was een totaalproject: van kleurontwerpen voor wanden en plafonds tot meubels, typografie 
voorr gevelbelettering en menukaarten aan toe. De opening van het complex vond plaats in februari 1928. Het 
projectt kostte Van Doesburg veel inspanning en frustratie. Zie oeuvrecat. nr 803. 
" '' Zie voor een uitgebreid overzicht de oeuvrecatalogus (op. cit. noot 1). pp. 567-732. 
MM Het was lastig om deze onderling sterk verschillende zaken in een grafiek bijeen te brengen. De indeling en 
dateringg van de oeuvrecatalogus is aangehouden, architectuurontwerpen en kleurontwerpen zijn steeds als één 
itemm geteld, hoewel ze vaak uit vele delen bestaan. Ook schetsboeken zijn als één item geteld, net als alle 
meubelontwerpenn voor de Aubette bijvoorbeeld. 
x^^ Hierbij moet worden aangevoerd dat Van Doesburg ook in de jaren voor 1916 zeer actief was als schrijver. 
schilderr en tekenaar, maar dat de werken die in die periode zijn gemaakt hier buiten beschouwing blijven, omdat 
ikk me concentreer op de jaren dat hij werkzaam was als impresario en gangmaker. 
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lezingen,, tentoonstellingen en artikel publicaties. Van Doesburg had kennelijk afwisselend 
jarenn van grote activiteit op al die gebieden, en jaren met een wat kleinere productie. 
Misschienn was dat mede onder invloed van zijn wisselende gezondheidstoestand. 

All  met al schept de kwantificering van deze gegevens duidelijkheid. Door de veelheid aan 
gegevenss die inmiddels over Van Doesburg bekend zijn, is soms het overzicht moeilijk te 
behouden.. Dat kan in de grafieken, die in de tweede bijlage zijn opgenomen, hervonden 
worden.. De internationaliteit van Van Doesburgs netwerk en activiteiten kan er concreet mee 
aangetoondd worden. De pieken en dalen in de grafieken geven een goed idee van actieve en 
minderr actieve periodes in zijn leven. Met name de grafieken waarin een indeling naar land is 
gemaaktt zijn opmerkelijk, waarbij bijvoorbeeld opvalt dat Van Doesburg zijn betaalde 
artikelenn voornamelijk in Nederlandse tijdschriften bleef publiceren. 

2.77 International e oriëntatie 
HollandHolland is absoluut niet tot nieuw leven te wekken. Ik richt mij dan ook speciaal tot het 
buitenland,buitenland, schreef Van Doesburg in 1920 aan J.J.P. Oud.56 Er waren vele redenen voor Van 
Doesburgss gerichtheid op het buitenland en voor zijn uiteindelijke vertrek uit Nederland in 
1921.. Zijn zucht naar avontuur en zijn persoonlijkheid die hem te flamboyant maakte voor de 
watt gezapige Nederlandse kunstenaarskringen zullen zeker meegespeeld hebben. Dan was er 
nogg de ingewikkelde relatie met zijn tweede vrouw Lena Miliu s en de vrouw die zijn derde 
echtgenotee zou worden, Nelly van Moorsel. [afb. 11] Op deze driehoeksverhouding zal ik 
laterr in dit hoofdstuk nog kort ingaan. 
Inn het algemeen zal het conservatieve klimaat in Nederland hebben bijgedragen aan Van 
Doesburgss besluit om Nederland links te laten liggen. De politiek werd na de oorlog beheerst 
doorr de confessionele partijen en dat had een directe weerslag op cultureel gebied. In de 
stedenn Groningen, Utrecht en Den Haag bijvoorbeeld, was het kunstklimaat tijdens het 
interbellumm vrij conservatief. De figuratieve kunst waaraan mecenas en kunstadviseur H.P. 
Bremmerr in zijn cursussen en zijn publicaties aandacht besteedde, vierde hoogtij.57 

Uitzonderingg op dit culturele conservatisme vormde de gemeentepolitiek bij de 
stadsuitbreidingg van Amsterdam - Berlage's Plan Zuid -, waar twee SDAP-wethouders 
(Wibautt en Boekman) de toon hebben gezet. Bij hen had Van Doesburg wellicht een opdracht 
inn de wacht kunnen slepen. Dat is niet gebeurd, omdat de voorkeur van de 
schoonheidscommissiee bij de architectuur van de Amsterdamse School lag en niet bij De 
Stijl.58 8 

Inn Rotterdam was vanaf eind jaren twintig wel ruimte voor de Nieuwe Zakelijkheid in de 
stadsuitbreidingen.. Dat zou mogelijkheden voor Van Doesburg opgeleverd kunnen hebben. 
Maarr in Rotterdam zat stadsarchitect J.J.P. Oud op een belangrijke positie. En Oud en Van 
Doesburgg hadden beginjaren twintig geprobeerd samen te werken, maar dat was misgelopen. 
Hunn tot dan toe vriendschappelijke verhouding was beëindigd met een ruzie over het niet 
uitvoerenn van Van Doesburgs kleurontwerpen voor Ouds woonblokken in Spangen.59 Dus in 

Brieff  Van Doesburg aan Oud. ongedateerd (april 1920 te plaatsen). Fondation Custodia. Pariis. inv. nr 1972-
A.618. . 
^77 Zie Hildelies Balk (red.). Het netwerk van H.P. Bremmer. Heino/Wijhe (Hannema-de Stuers F:undatie) 2001. 
->xx Zie voor Plan Zuid en het werk van de Schoonheidscommissie, die voornamelijk uit architecten van de 
Amslerdamschee School bestond. Francis F. Fraenkel, Het plan Amsterdam-Zuid van H.P. Berlage (diss.). 
Alphenn aan de Rijn 1976. pp. 80-82. 
"yy Op het verloop van de vriendschap tussen Oud en Van Doesburg kom ik in het derde hoofdstuk nog uitgebreid 
terug. . 
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Rotterdamm lagen mogelijkheden voor kleurontwerpen van Van Doesburg evenmin voor de 
hand.1 1 

Vann Doesburgs verhuizing naar Duitsland had direct te maken met de aantrekkingskracht van 
hett Bauhaus. Na zijn eerste bezoek aan dat instituut in Weimar in december 1920 was hij 
ergg enthousiast. Hij zag hier mogelijkheden om de principes van De Stijl op een moderne 
onderwijsinstellingg met ruim honderd leerlingen uit te dragen. Er waren belangrijke 
raakvlakkenn tussen het Bauhaus en De Stijl op het gebied van de samenwerking tussen 
architectuurr en de beeldende kunsten.62 Van Doesburg hoopte waarschijnlijk op een 
aanstellingg als docent aan het Bauhaus. ' Er waren echter ook fundamentele verschillen met 
Dee Stijl, met name wat betreft de verbondenheid met het expressionisme en de idealisering 
vann het handwerk van het Bauhaus in die eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog. Maar Van 
Doesburgg werd niet snel afgeschrikt door dreigende contrasten. Integendeel, dat lijk t hem te 
hebbenn aangetrokken. De internationale kunstenaarsgemeenschap in Berlijn en de ontwerpen 
voorr abstracte films van Richter en Eggeling waren andere positieve punten die hem naar 
Duitslandd trokken.6 

Vann Doesburg heeft, toen hij eenmaal in Duitsland woonde, contact gelegd met onder anderen 
graaff  en gravin Von Kielmansegg, kunstverzamelaars uit Weimar. Deze kochten werk van 
hemm en de graaf bemiddelde bij kunstverkoop en probeerde opdrachtgevers voor Van 
Doesburgg te vinden, [afb. 12] Toen duidelijk werd dat van een aanstelling als docent bij het 
Bauhauss in Weimar geen sprake kon zijn. toen de K.I. tot mislukken gedoemd leek, en toen 
dee inflatie in Duitsland in alle hevigheid toesloeg, verhuisden Theo van Doesburg en Nelly 
vann Moorsel in 1923 naar Frankrijk.6 

Dee culturele atmosfeer in Parijs heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij hun besluit om in 1923 
daarr te gaan wonen en niet terug te keren naar Nederland.66 In Frankrijk ging het economisch 
beterr dan in Duitsland, met zijn instabiele munt. Die economische situatie in Duitsland heeft 
waarschijnlijkwaarschijnlijk de doorslag gegeven om te vertrekken. In Frankrijk bestond bovendien een 
traditiee van internationale patronage van vernieuwende kunst. Daardoor kon Van Doesburg 
hopenn op echte opdrachten, meer dan in Duitsland of Nederland. Hij heeft er inderdaad aan 
eenn aantal concrete opdrachten gewerkt, zoals het kleurontwerp voor de bloemenkamer in het 
huiss van de Vicomte de Noailies,' drie verbouwingen in Straatsburg: de Aubette,' het 

W)) De ideeën voor deze alinea's deed ik op tijdens het luisteren naar de bijdragen van Marlite \ lalbertsma. Jan 
Bank.. Roman Koot. Dieuwertje Dekkers en Maarten van Doom op het congres 'Interbellum Rotterdam 1918-
1940'opp 14 september 2001. 
h'' Ook de politieke situatie in Duitsland speelde een rol. maar daarop kom in het volgende hoofdstuk nog terug. 
h""  Zie Sjarel Ex. Theo van Doesburg en het Bauhaus. De invloed van De Stijl in Duitsland en Midden-Europa. 
Utrechtt 2000. pp. 20-24: Evert van Uitert Joke Hofkamp en Nini Jonker. 'Nederlanders en Duitsers in het 
kunstonderwijs.. 1900-1940'. in K. Dittrich. P. Blom en F. Bool (red.). Berlijn - Amsterdam 1920-1940. 
wisselwerkingen.. Amsterdam 1982. pp. 333-335. 
KK'' Zie Ex (op. cit. noot 62). p. 26. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat hij heeft gesolliciteerd naar een 
betrekking.. Wel blijkt uit notulen van vergaderingen van het Bauhaus dat er over zijn kandidatuur is gesproken. 
Voorr Van Doesburg was een officiële aanstelling niet per se nodig om zijn ideeën in het Bauhaus uit te dragen. 
Hijj  operereerde zelfstandig naast het Bauhaus en gaf een cursus aan een veertigtal belangstellenden. 
MM Op deze punten ga ik in het achtste hoofdstuk, over de briefwisseling met Hans Richter, nog dieper in. 
100 Wellicht had een onbetaalde rekening van de drukker Dietsch & Brückner ook met het vertrek uit Duitsland te 
maken.. Uit een brief van Max Burchartz (1887-1961) aan Van Doesburg van 25 augustus 1924 (VDA. doss. 37) 
lijk tt iets dergelijks naar voren te komen: Ich habe leider Dietsch cv Brückner vor eftta 3 -f Mortalen, als er mich 
fragte.fragte. De'me adres.se angegeben. Ich holle keine Ahming, urn welche Dinge es sich handeln kanne. Aher ich 
werde.werde. wenn ich demnachsl nach ii'eimar zurtickkomme und zit D&B hingehen soil ie. selbstverstandlich nicht 
wissen,wissen, \vo Du bist. 
htll Zie de aan het begin van dit boek opgenomen biografie. 
677 Het kleurontwerp was bestemd voor een ruimte van 1 x 1.5 x 2.25 meter in de door de Franse architect Mallet-
Stevenss ontworpen Vill a de Noailies in Hyères. Zie oeuvrecat. nr 752. Graaf en gravin Charles en Marie-Laure 
dee Noailies hadden veel contacten met avant-gardekunstenaars. bijvoorbeeld met Jean Cocteau sinds 1918 en 
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appartementt van André Horn, de linoleumwinkel Meyer70 en als laatste zijn eigen woning in 
Meudonn bij Parijs. Vooral bij het ontwerpen van het kamertje voor de graaf van Noailles 
rookk Van Doesburg aan goud, want dit was een van de zeldzame grote opdrachtgevers voor 
dee abstracten. ' Helaas is er verder geen concreet resultaat uit voortgekomen. Een andere 
redenn om naar Parijs te verhuizen was dat de stad nog steeds grote aantrekkingskracht had als 
verzamelplaatss van vooruitstrevende kunstenaars en internationale verzamelaars. Dat was 
aanlokkelijkk voor abstract werkende kunstenaars als Van Doesburg, hoewel in de jaren 
twintigg de figuratieve kunst van de 'retour a 1'ordre' in Parijs hoogtij vierde, naast dada en het 
surrealisme.. De belangrijkste reden om zich juist in Parijs te vestigen was de hoop op het 
vindenn van een kring van gelijkgestemden, om avant-gardist te kunnen zijn onder de avant-
gardisten. . 
Datt de pogingen om in Italië een voet aan de grond te krijgen zijn mislukt, is wellicht 
allereerstt aan de taalbarrière te wijten. Van Doesburg heeft wel geprobeerd Italiaans te leren, 
maarr dat was blijkbaar niet succesvol.73 Zijn Duits en Frans waren ook niet zo best, maar 
daarmeee kon hij zich toch aardig redden, zo blijkt uit de correspondentie. Twee andere 
belangrijkee factoren belemmerden Van Doesburgs succes in Italië. Ten eerste was er het 
futurisme,, dat een relatief sterke positie had. Het bevatte dadaïstische en abstraherende 
tendensen,, en maakte daarmee Van Doesburgs werk in de ogen van de futuristen tot 'meer van 
hetzelfde'.. Ten tweede was er de opkomst van het fascisme, dat met zijn sterk nationalistische 
ondertoonn weinig ruimte gaf aan buitenlandse kunstenaars. 
Inn Engeland was volgens Van Doesburgs informatie nog minder aandacht voor abstracte 
kunstt dan in Nederland, zodat hij weinig moeite heeft gedaan om daar bekendheid te 
krijgen.. Hoe de contacten met Spanje en de Verenigde Staten zich zouden hebben 
ontwikkeldd als Van Doesburg langer had geleefd, is niet te voorspellen. Maar dat hij zich tot 
dezee twee landen sterk aangetrokken voelde, blijkt uit de contacten die hij er onderhield en de 
tentoonstellingenn van zijn werk die er zijn gehouden in de tweede helft van de jaren twintig. 

eindd jaren twintig met de surrealisten. Ze verzamelden werk van Braque. Picasso. Laurens. Lipchitz. Giaeomelti 
enn de surrealisten. Zie bijvoorbeeld Man Ray. Self Portrait. New York 1998. pp. 135-138 en 226-229. 
('KZiee noot 52. 
ww De gebroeders Paul (aannemer-architect) en André (ex-apotheker) Hom waren de uitbaters van het Aubette-
complex.. Van Doesburg heeft voor het privé-appartement van André Horn in 1927-'28 een verbouw ingsontwerp 
gemaakt,, meubels en glas-in-loodramen ontworpen. Waarschijnlijk is het ontwerp wel uitgevoerd, maar afgezien 
vann de ramen is er nu niets meer van over. Zie oeuvrecat.nr 805. 
700 Van Doesburg maakte voor Magasin Meyer in Straatsburg een verbouwingsontwerp in 1927-'28. Het is niet 
zekerr of het ontwerp gerealiseerd is. Zie oeuvrecat.nr 816. 
711 De atelierwoning in Meudon is ontworpen in 1927-29 en gebouwd in 1929-30. Van Doesburg heeft er zelf 
maarr enkele maanden gewoond. Het was Van Doesburgs laatste architectuurproject. Zie oeuvrecat.nr 828. 
722 Over opdrachtgevers voor moderne kunst in de jaren '20 in Frankrijk, zie Malcolm Gee. 'Le réseau 
économique'.. cat. tent. L'Hcole de Paris 1904-1929. la part de 1'Autre. Parijs (Musee d'Art Moderne de la Vill e de 
Paris)) 2000/2001. pp. 127-137. Of Van Doesburg ook contact heeft gezocht met door Gee genoemde andere 
belangrijkee verzamelaars van moderne kunst zoals de Zwitserse bankier Raoul L.a Roche, de directeur van de 
Balletss suédois Rolf de Mare. de couturier Jacques Doucet of de Amerikaanse verzamelaar John Quinn is niet 
bekend.. Voor La Roche (die zich vooral door Le Corbusier liet leiden) en andere verzamelaars, zie ook M. Gee 
'Raoull  La Roche und das Sammlen modenier Kunst in Paris (1918-1930)'. cat. tent. Basel 1998 (op cit noot 45) 
pp.. 279-288. 
7ll Zo is er correspondentie in het VDA met een professor Giuseppe Vago in Rome en met de nog steeds 
bestaandee Universita per Stranieri in Perugia, waar taalcursussen kunnen worden gevolgd. 
744 Zie daarvoor de correspondentie met Marthe Donas. zoals beschreven in mijn artikel in Jong Holland 15 
(1999)) 1. De situatie voor de Eerste Wereldoorlog was Van Doesburg bekend via zijn contact met de architect 
Robertt van 't Hoff. die er een aantal jaren gewoond had. Van Doesburg schijnt zelf in 1910 in Engeland te zijn 
geweestt (zie conceptbrief Van Doesburg aan Brcslauer. 21 augustus 1921. VDA doss. 16. p. 22). 

35 5 



achtergronden achtergronden 

2.88 Dagelijks brood 
Eenn van de vraagstukken over de praktische kant van het leven van Van Doesburg blijf t dat 
onbekendd is waar hij het geld vandaan haalde voor eten en een dak boven zijn hoofd. Hij lijk t 
hett weinige geld dat hij binnenkreeg altijd vrij snel weer te hebben uitgegeven aan materiaal, 
aann afbeeldingen in De Stijl en aan avondjes met vrienden. Kortom: van goede jaren bleef 
nietss over. 
Hijj  heeft gedurende zijn leven voor zover bekend niet veel werken verkocht en niet zo veel 
betaaldee opdrachten gehad.75 Hij verkocht in de periode 1916-1930 voor zover bekend niet 
meerr dan ongeveer achttien schilderijen, voor prijzen tussen de f50,- en f80,-. Zo nu en dan 
maaktee hij een betaald typografisch ontwerp, bijvoorbeeld voor de firma Hagemeyer in 1919 
enn de Duitse Fagus-Werke in 1925.77 Andere betaalde opdrachten waren in de periode 1916-
19188 vooral glas-in-lood ontwerpen. Het meeste brachten waarschijnlijk zijn kleurontwerpen 
voorr in- en exterieurs op. In de periode 1917-1925 was hij daarin zeer actief. Het bekendst op 
datt gebied zijn zijn ontwerpen voor de huizenblokken van Oud in Rotterdam, voor de 
huizenblokkenn van De Boer in Drachten7 en voor het bloemenkamertje in de vill a van de 
graaff  van Noailles.80 In de jaren 1926 tot 1928 maakte hij ontwerpen voor diverse 
verbouwingsprojecten.. Ik noemde ze al eerder: het beroemde café l'Aubette, de 
linoleumwinkell  van de firma Meyer, het appartement van André Horn, alle in Straatsburg. 
Hijj  ontving geen loon voor zijn werkzaamheden als redacteur van De Stijf in tegenstelling tot 
bijvoorbeeldd H.Th. Wijdeveld. die als hoofdredacteur van het tijdschrift Wendingen uit de kas 
vann de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae f3000.- per jaar ontving. Van de 
abonnementsgeldenn en advertenties van De Stijl kon Van Doesburg waarschijnlijk wel de 
drukkostenn van het blad betalen. Maar hij heeft er niet veel op verdiend, zeker niet toen het 
bladd steeds onregelmatiger verscheen. 
Waarschijnlijkk leverde het houden van lezingen hem wel iets op, deze werden over het 
algemeenn redelijk betaald en hij hield er elk jaar wel een paar. Met uitzondering van de jaren 
19266 en 1927 toen hij het te druk had met het ontwerpen van en toezicht houden op de 
verbouwingg van de Aubette. Precieze bedragen zijn niet bekend, maar het honorarium moet 
zoo tussen de f30,- en de f50,- per lezing zijn geweest.8- Waarschijnlijk probeerde hij de 

11~'~' In bijlage III is per jaar vernield wat hij aan inkomsten binnenkreeg voor zover dit te traceren was. Gegevens 
daarvoorr zijn aikomstig uit de oeuvrecatalogus en spaarzame referenties aan financiële /.aken in de 
correspondentiee met o.a. Kok en Oud. Hen complicerende factor is dat Van Doesburgs tweede vrouw Lena 
Milius.. ook na hun feitelijke scheiding, zijn financiën bleef afhandelen, en dat haar archief bij een brand in Den 
Haagg in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan. 
7|SS Dit aantal is geconcludeerd uit de gegevens in de oeuvrecatalogus (op. cit. noot 1). Over de eventuele verkoop 
vann tekeningen heb ik geen gegevens gevonden. In bijlage 3 zijn de gevonden inkomsten per jaar aangegeven. 
777 Drukwerk voor Hagemeyer. zie oeuvrecat.nrs 627-630. Advertentie voor Fagus. zie oeuvrecat.nr 753. 
7SS Zie oeuvrecat.nrs 612. 631 en 671. 
7ww Zie oeuvrecat.nrs 670 en 672. 
1,(11 Zie noot 67. 
" Z i ee noot 52. 69 en 70. 
*22 Van Doesburg vroeg vooreen lezing in Renkum in februari 1919 f50.- voor honorarium en onkosten (zie 
VDA .. doss. 333). In oktober 1919 vroeg Van Doesburg f50.- plus reis- en verblijfkosten aan de Limburgse 
Kunstkringg in Maastricht, het is niet zeker of de lezing doorgegaan is (VDA. doss. 380). Het Genootschap 
Kunstzinn in Kampen vond in 1920 een bedrag van f25.- exel. reis en verblijf in ieder geval te duur (VDA. doss. 
374).. In maart 1922 hield hij een lezing in Weimar waarvoor hij weliswaar geen honorarium, maar wel 75% van 
dee eventuele winst zou krijgen {zie VDA. doss. 341). Toch hield hij ook nog wel voordrachten voor niets: in 
aprill  1922 hield hij voorde Kornscheuer een lezing waarvoor hij niet eens onkosten kon declareren (zie VDA. 
doss.. 342). Daarentegen vroeg hij in oktober 1924 voor een lezing in Berlijn 150 Goldmark plus de kosten van 
eenn retour Parijs-Berlijn (zie VDA. doss. 359). Of hij dit ook heeft gekregen, is niet bekend. In 1927 kreeg hij 
perr lezing van anderhalf a twee uur voorde Volksuniversiteit f30.- plus reiskosten tol een maximum van f 10.-
(VDA .. doss. 367). In de correspondentie met een organisatie in Praag die een lezingencyclus organiseerde blufte 
Vann Doesburg dat hij gewoonlijk voor een lezing f 100.- plus reis- en verblijfskosten kreeg (VDA. doss. 382). 
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draagkrachtt van de organisatie in te schatten en vroeg hij soms meer en soms minder. Hij liet 
vaakk in ieder geval reis- en verblijfskosten door de organisatie betalen. De jaarlijkse 
inkomstenn uit lezingen bedroegen tussen de f40,- en de f320. Een topjaar was 1923, als we 
err van uit gaan dat hij voor zijn optredens tijdens de dadatournee betaald werd. In het Haags 
Gemeente-archieff  is een brief van Van Doesburg van 12 februari 1923 aan de Haagsche 
Kunstkring,, waarin hij scherp uithalend zijn ongenoegen uitte over het feit dat hij zelf zijn 
consumptiess moest betalen. Daar blijkt ook dat Nelly van Moorsel en hij zonder de 
gebruikelijkegebruikelijke financiële vergoeding hadden opgetreden.83 Voor zijn Stijl-cursus in Weimar in 
hett voorjaar van 1922 liet hij zich in principe wel betalen. Op de betaallijsten die Nelly van 
Moorsell  bijhield is echter te zien dat velen - de meeste deelnemers waren maar arme 
studentenn - gratis mee mochten doen.84 Hij zal er niet veel aan verdiend hebben, [afb. 13] 
Dee verkoop van zijn boekjes, die bijvoorbeeld tijdens de Section d'Or tentoonstellingen in 
Nederlandd te koop waren, heeft wellicht wat inkomsten opgeleverd, al schreef hij geen 
bestsellers.. Maar een constante stroom van inkomsten kwam vooral van de vele artikelen die 
Vann Doesburg in Nederlandse tijdschriften schreef.85 De inkomsten uit artikelen bedroegen 
jaarlijkss waarschijnlijk tussen de f300,- en de f900,-. 

Hett staat wel vast dat Van Doesburg regelmatig bemiddelde bij kunstverkoop en zelf 
kunstwerkenn verhandelde.86 Bij een lezing van Van Doesburg in Apeldoorn in april 1916 hing 
dee hele zaal vol met werken van de schilder De Winter, over wie Van Doesburg een boekje 
hadd geschreven. In 1924 heeft hij werk van de Franse schilder en karikaturist Honoré 
Daumier,, vermoedelijk een prent, aan graaf Kielmansegg verkocht88 en daarnaast bemiddelde 
hijj  voor verkoop van Lissitzky's en Mondriaans werk. Er is bovendien een ontwerp-contract 
mett de kunsthandel d'Audretsch in het Van Doesburg-archief waarin Van Doesburg zich 
verbondd gedurende een aantal jaren tentoonstellingen en lezingen voor hen te organiseren. Hij 
zouu betaald worden uit de opbrengst van de eventueel verkochte werken.89 Waarschijnlijk 

****  Zie archief Haagsche Kunstkring. Gemeentearchief Den Haag. De briefis afgebeeld bij de inleiding van de 
Tzara-brieven.. in het zevende hoofdstuk van dit boek. Ik ga daar ook uitgebreider in op de dadatournee van 
1923.. In de correspondentie met Tzara zijn aanwijzingen te vinden dat het bij de gehele dadaveldtocht om een 
try-outt ging. Maar een percentage van de recettes van de steeds overvolle zalen zullen Theo en Nelly van 
Doesburg.. Kurt Schwittcrs en Vilmos Huszar in de meeste gevallen toch wel hebben gekregen. 
s44 Zie de catalogus: Konstruktivistischc Internationale Schöpferische Arbeitsgemeinschaft - 1922-1927 - Utopien 
lii rr eine Europaischc Kultur. Düsseldorf 1992, pp. 308-309. 
^^ Aanvankelijk in De Controleur en Henheid (1916-1917). wat later in Het Getij (1918-1920). verder in 
verschillendee lijdschriften als Het Bouwbedrijf (met name in 1925-1930). het Bouwkundig Weekblad. De 
Nieuwee Amsterdammer, enzovoort. Voor exacte gegevens over zijn publicaties, zie bijlage 11. 1 let is onbekend 
watt hij met zijn artikelen precies verdiende. Wel weten we uit een brief van Van Doesburg aan Kok. dat Oud 
voorr artikelen in de Nieuwe Rotterdammer waarschijnlijk f30,- per stuk kreeg: [...] van de Nieuwe 
Rotterdammer.Rotterdammer. [...] om er artikeltjes a f 30- per stuk in te kunnen schrijven, f...] Brief Van Doesburg aan Kok. 3 
augustuss 1921. VDA. doss. 2204. 
^^ In het conceptbrievenboek van Van Doesburg uit 1921 (VDA. doss. 16) bevindt zich op p. 22 een ontwerp-
brieff  aan een zekere Breslaucr van 21 augustus 1921 waarin Van Doesburg werk van de kunstenaar Robert 
Macarréé ter verkoop aanbiedt. Ook aan en via Kielmansegg handelde Van Doesburg, o.a. in werk van Daumier 
(ziee noot 88). 
x77 De schilder De Winteren zijn werk. Psvcho-analvtische studie. Haarlem 1916 (uitg. De Bois). 
uu Zie brief Kielmansegg aan Van Doesburg. 29 mei 1924. VDA. doss. 95: Yor einigen Tagen sind demi 
nochmalsnochmals 306 frs an Sie überwiesen worden, die Sie wahrscheinlich schon haben. Das heisst 270 frs als Rest aitf 
denden Daumier und 36 frs fïir die Bilder. Dann sind wir wohl endgültig im klaren. Sie bekommen dann noch 10 frs 
fürfür die 3 Bilder (ader hatte ich die schon bezahlt7) und 20frsfür das Aquareli [...] Ihre Bilder Angebote waren 
sehrsehr gut aber im Augenb/ick ist bei uns eine derartige Geldknappheii doss die gróssten Kunsthandier am 
\1\eiiemachen\1\eiiemachen sind. Es ist tatsachlich so und es hat zur Zeil gar keinen Zweck erwas anzuschicken. da die 'Leute' 
keinekeine tausend Mark übrich haben. Gerade fiir  Daumier habe ich einen ganz grossen Kunden. Der aber im 
AugenblickAugenblick nichts bezahlen kann. Ich schreibe Ihnen sow ie es besser wird. 
X44 Ongedateerd conceptcontract, waarschijnlijk 1915/16 te dateren, tussen Van Doesburg, kunstschilder te Haag 
enn de kunsthandel d'Audretsch. Hij verbindt zich voor driejaar, het contract is tussentijds door beide partijen te 
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kreegg hij ook een percentage van de verkoopprijs van de twee werken die op de 
tentoonstellingg van de Section d'Or verkocht werden. 
Nellyy van Moorsel ontving in 1925 haar deel van de erfenis van haar vader. Het was voor die 
tijdd een vrij groot bedrag, f 16.000,-. Ze heeft het geld gebruikt om een stuk grond aan te 
kopenn in Meudon bij Parijs en het door Van Doesburg ontworpen huis te laten bouwen. Van 
Moorsell  droeg daarnaast haar steentje bij aan hun gezamenlijke inkomen door pianolessen te 
gevenn en op te treden als pianiste en als danseres bij een operettegezelschap. Hoe groot de 
erfeniss was van Van Doesburgs moeder, die in oktober 1920 overleed, is onbekend, maar het 
zall  niet erg veel zijn geweest. ' 
Dee financiële bijdragen van de architect Robert van 't Hoff hebben in de jaren 1918-1919 de 
verschijningg van De Stijl mogelijk gemaakt. Vast staat dat Van Doesburgs vriend de 
Tilburgsee dichter Antony Kok vaak financiële bijdragen voor De Sti i 1 stuurde, daar werd hij 
regelmatigg voor bedankt.92 Dat ging soms om enkele tientjes, soms om grotere bedragen, 
bijvoorbeeldd als bijdrage in de kosten van de drukvormen voor afbeeldingen. Maar Kok heeft 
waarschijnlijkwaarschijnlijk ook een substantiëlere bijdrage aan het levensonderhoud van Van Doesburg 
geleverd.933 [afb. 14] Ook Lena Miliu s stuurde geregeld geld. Toen ze met Van Doesburg 
getrouwdd was, leefden ze van haar salaris als boekhoudster. Na zijn scheiding van Miliu s in 
19233 kon Van Doesburg nog steeds op haar financiële steun rekenen, zeker in tijden van grote 
nood,, zoals tijdens zijn ziekbed in 1930-1931. 

Veell  van de hier opgesomde elementen komen in een brief aan Van Doesburgs goede vriend 
Kokk uit de zomer  van 1924 aan de orde: Clamart 24.7.1924. [...] Natuurlijk zooals altijd veel 
druktedrukte en weinig of geen verdienste. [...] Het is 'n heele toer door te zetten en iederen dag een 
stukstuk brood te hebben. [...] Van 't raam hoor ik niets meer. Weet dus niet of het uitgevoerd wordt. 
AanAan de uitvoering kon ik nog wat overhouden, maar ik hoor er niets meer van. [...] Nel studeert 
hard,hard, doch alle pogingen om iets te verdienen, in 't strijkje of lessen, waren te vergeefs. [...] 
WanneerWanneer Lena mij af en toe niet eens hielp, zou ik zeker al van de honger zijn omgekomen. [...] 
OndanksOndanks alles heb ik toch veel lust in 't werk, daar deze nieuwe problemen mij levendig bezig 
houden.houden. Maar soms wordt je wel eens tureluursch, als je altijd zoo hard gewerkt hebt en er 
nooitnooit eens een voldoende profijt van ziet. - Hier is geen kans op 'n opdracht, nog eerder in 
duitschland.duitschland. Graaf Kielmansegg vroeg photo's van ons laatste architectuwwerk op en doet al 

ontbinden.. Hij zal de tentoonstellingszalen aan de Hooge Wal 16 en 16A exploiteren door er tentoonstellingen 
vann moderne kunst en lezingen te organiseren. Tegelijkertijd zullen er voorwerpen van kunstnijverheid worden 
tentoongesteldd door mevrouw Wegerif-Gravenstein. Betaling van het honorarium zal een nog niet ingevuld 
percentagee van de opbrengst bedragen, (VDA doss. 1460.) Er zijn geen concrete resultaten van dit contract 
bekend. . 
'"'' Enrico Prampolini had een contract met het Section d'Ür-bestuur waarin gesteld werd dat hij enerzijds 
gedeeltelijkk voor de transportkosten verantwoordelijk zou zijn en alle andere kosten in Itaüë op zich zou nemen. 
enn anderzijds 25% van de verkoopprijs van verkochte werken kreeg. Andere tentoonstellingen die Van Doesburg 
organiseerdee waren de architectuurtentoonstelling bij Rosenberg, waar voor zover bekend geen werken verkocht 
zijn.. en later de Esac in Amsterdam. Bij die laatste gelegenheid zou weer van een percentageregeling sprake 
geweestt kunnen zijn. 
g|| In het VDA bevindt zich een bewijs van storting van f 1000. - op eigen rekening uit februari 1921. Wellicht is 
datt Van Doesburgs erfdeel geweest. In brieven aan zijn zuster Amatia en aan de advocaat Vis te Haarlem, uit 
augustuss 1921. komt gekrakeel over de verdeling van de begrafeniskosten naar voren (conceptbrievenboek. 
VDA .. doss. 16. pp. 25-27). 
"22 Antony Kok (1882-1969) werkte als spoorwegbeambte in Tilburg. In De Stijl werden van hem gedichten. 
aforismenn en kunstbeschouwingen gepubliceerd. Hij stond van 1915 tot 1931 voortdurend met Van Doesburg in 
verbindingg via hun brieven. Alied Ottevanger werkt aan een uitgave van deze briefwisseling, die van groot 
belangg is voor elke Van Doesburg- en De Stijl-onderzoeker. Tot nu toe is de enige zelfstandige publicatie over 
Kok:: W. Tromp en J.A. Dautzenberg. Kok van de Stijl, spoorvvegheambte te Tilburg. Oosterbeek 1989. 
"'""'"  Kok stond erom bekend dat hij enorm vrijgevig was en hij had zelf weinig kosten. Hij gaf alleen geld uit aan 
boekenn en muziek. Tijdens de vakanties met Theo en Nelly van Doesburg heeft hij steeds vrijwel alles betaald. 
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watwat hij kan mij een opdracht te bezorgen. Dat hangt echter nog in de lucht. [...] Dan dacht ik 
nognog wel van een "rijken oom" die in april in Nice overleden is, een bom duiten te erven. Hij had 
echter,echter, zooals uit het testament bleek, z'n heele hebben en houden aan een neefje in Haarlem 
vermaakt.vermaakt. 160.000 gulden! Uitgezonderd een legaat je van 10.000 die hij aan een meisje in Indië 
vermaakte.vermaakte. Alzoo nihil94 

Theoo en Nelly van Doesburg zullen het niet breed gehad hebben. Maar anderzijds: armoede 
wass ook iets waar ze voor gekozen hadden, iets dat bij het leven als avant-gardist hoorde. In 
totaall  had Van Doesburg over de jaren 1916-1930 alles bij elkaar toch nog een aardig bedrag 
aann inkomsten: te traceren viel een bedrag van f27.530,-, dat wil zeggen gemiddeld ongeveer 
ff  1800,- per jaar. Dat is zelfs iets boven modaal.95 De bijdragen van Antony Kok en Lena 
Miliu ss zijn daarbij nog buiten beschouwing gelaten. Maar de inkomsten van Van Doesburg 
warenn bruto bedragen, materiaal en andere kosten zijn er niet van afgetrokken. 
Bovengemiddeldee jaren voor Van Doesburg waren de periode 1916-1918, en de jaren 1921, 
19233 en 1928. Een bijzonder goed jaar was 1917, door de subsidie van zijn mecenas Rehbock. 
Hijj  verdiende daarentegen (ver) onder modaal in de jaren: 1919, 1926, 1927, 1929 en 1930. 
Eindjarenn twintig, toen Van Doesburg steeds vaker door ziekte gekweld werd, had hij het 
financieell  niet gemakkelijk. Vanaf 1929 sloeg de economische crisis algemeen toe in Europa, 
watt de mogelijkheden van verkoop ook nog eens danig ingeperkt zal hebben. De traceerbare 
inkomstenn zijn in de derde bijlage van dit boek opgenomen. De precieze redenen voor de 
fluctuatiess in inkomsten zijn moeilijk te traceren en hangen af van factoren als persoonlijke 
contactenn en algemene economische omstandigheden. 

2.99 Een psychologische benadering 
Dee oorsprong van Van Doesburgs koortsachtige activiteit moet noch alleen op het ideële -
nochh alleen op het economische vlak worden gezocht. De bron van zijn buitengewone 
dadendrang,, die blijkt uit al de verschillende activiteiten die hij ontplooide, moet in zijn 
persoonlijkheidd liggen. 
Inn 1916 schreef Van Doesburg een boekje over Janus de Winter getiteld De schilder De 
Winterr en zijn werk. Psycho-Analytische studie, [afb. 15] Hij schreef daar dat De Winter hem 
alss persoonlijkheid zo getroffen had: den persoon vond ik werkelijk veel belangrijker dan al 
diedie half-geniale, half-barokke schilderwerken. Over de schilderijen was hij tamelijk negatief: 
UitUit  dat werk sloeg een benauwende walm van erotiek en tegelijkertijd opende zich 'n diepe 
afgrondafgrond waar monsterachtige wezens dansten om een bloedfontein. Ook de preoccupatie van 
dee psychoanalyse met de droom had Van Doesburg opgepikt: Mij vervolgden die schilderijen 
tottot in mijn slaap. Des nachts werd ik gebeten door lichtspuwende slangen en vei-worden 
monsters. monsters. 
Hijj  voegde zich met dit boekje bij een stroom van auteurs die psychoanalytisch gekleurde 
publicatiess schreven, voorafgaand aan het hoogtepunt van de populariteit van de 

Brieff  van Van Doesburg aan Kok. 24 juli 1924. VDA doss.nr 2206. Spelling en gebruik van kapitalen zijn 
letterlijkk van het manuscript overgenomen. Zie ook het vijfde hoofdstuk, waarin de toegepaste editieprincipes 
aann bod komen. De "rijken oom" waarover Van Doesburg schreef, was de jongste broer van zijn moeder. 
Christiaann Willem Margadant. Hij had als jurist zijn fortuin gemaakt in Nederlands-Indiè'. Zie ook de 
aantekeningg in een schetsboek uit 1912 (oeuvrecat. 335): brief Christiaan oom Christiaan Nice hotel Carabacel 
carabacel-Cimiet. carabacel-Cimiet. 
^^ Een modaal inkomen (huisschilder, secretaresse) in Parijs in 1921 was zo'n 7500 fr.. omgerekend naar guldens 
ongeveerr f 1500.- per jaar. dat is ongeveer f 125,- per maand, (zie Els Hoek. 'Piet Mondriaan' in De Vervol gjaren 
vann De Stijl, p. 123 en noot 36. Zij verwijst naar het boek van Gee (op. cit. noot 20) voor de herkomst van deze 
gegevens,, maar noemt geen paginanummer). Over Van Eesteren is bekend dat hij bij het architectenbureau van 
Jann Wils (1891-1972) in de jaren 1924-1927 slechts f250.- per maand verdiende. Een architect met veel klanten 
konn in die jaren f750 a f 1000 per maand verdienen (zie Manfred Bock e.a„  Bouwkunst. Stijl, stedebouw. Van 
Eesterenn en de avant-garde. Rotterdam/Den Haag 2001. p. 332). 
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psychoanalysee in Nederland in 1920. Opvallend is dat Nederlandse psychoanalytische 
geschriftenn rond 1920 vaak een mystiek inslag hadden. De invloed van de 
psychoanalytischee opvattingen was vaag, maar wijdverbreid.98 Van Doesburg zelf gaf al een 
aanwijzingg over de breed in te vullen betekenis van het bijvoegelijk naamwoord Psycho-
AnalytischAnalytisch in de ondertitel, door op de titelpagina van zijn boekje over De Winter een 
voetnoott te plaatsen: Hier niet in Pathologischen maar in Aesthetischen zin bedoeld. 
Datt Van Doesburg redelijk op de hoogte was van de psychoanalyse maakte het voor mij 
acceptabell  om zijn karakter nader onder de loep te nemen. Helaas zijn er voor zover ik weet 
geenn mensen meer in leven die Van Doesburg persoonlijk hebben gekend, wat controle van 
mijnn speculaties onmogelijk maakt. Aanwijzingen over de persoon Van Doesburg zijn te 
halenn uit zijn dagboeken, uit zijn brieven aan intimi, met name aan zijn vriend Antony Kok, 
uitt uitspraken van vrienden van Van Doesburg en uit de feiten die bekend zijn over zijn jeugd. 

2.9.11 Vroege jeugd 
Overr Van Doesburgs jeugd was tot nu toe weinig bekend, behalve dat hij in Utrecht geboren 
wass en een onecht kind geweest zou zijn. Hierover is door archiefonderzoek meer 
duidelijkheidd ontstaan. Theo van Doesburg werd geboren op 30 augustus 1883 te Utrecht als 
Christiann Emil Marie Küpper. In de Utrechtse en Amsterdamse bevolkingsregisters zijn 
aankomstt en vertrek uit de gemeente bijgehouden en de inwoners van ieder huis geregistreerd. 
Uitt die gegevens blijkt dat zijn moeder Henrietta Catharina Margadant (1845-1920) en de 
Duitsee fotograaf Wilhelm Küpper (1838-1892) vanaf 1874 in Utrecht woonden. Ze voerden 
vermoedelijkk een redelijk welvarend huishouden. Ze hadden op hun laatste adres in Utrecht, 
Teelingstraatt 13 bis, een inwonende dienstbode, [afb. 16] Bij het echtpaar woonden hun drie 
kinderenn (Johan Willy , Henri en Amalia) en daarnaast hadden ze nog een verweesde neef van 

'hh Met de opvattingen van Freud heeft het boekje weinig te maken, het is eerder aan Frederik van Heden 
schatplichtig.. Van Doesburg schreef zelf aan Kok op 28 juli 1916 {VDA . doss. 2201): Ik heb een zeer 
belangrijkebelangrijke studie over de Winter en zijn werk geschreven, wat zegje daar van het is de schoonste psycho-
analytischeanalytische studie die, voor zoover mij bekend, ooit over het werk van de schilder geschreven werd. Als de heer 
BorrelBorrel en van Eeeeden het laatste woord gezegd hebben begin ik. Zie ook I.N. Bulhof. Freud en Nederland, 
Baarnn 1983, pp. 217-219 en p. 258. Zie noot 97 hieronder over Van Eeden. 
Uitt een brief van 22 juni 1918 aan Kok (VDA. doss. 2203) blijkt dat Van Doesburg zich ook verdiept had in het 
werkk van Freud-zelf: In het eerste stel je de hersenactiviteit bij het kind primair, de geslachtsactiviteit secundair. 
FreudFreud e.a. hebben experimenteel aangetoond, dat het juist anders om is. Bij het kind werkt de geslachtsactiviteit 
primair.primair. Prof. Freud vindt hierin juist de aangeboren "perversionen" in. Er waren verschillende studies van en 
overr Freud in het Nederlands beschikbaar waarin dit thema aan de orde kwam. bijvoorbeeld Freud. Inleiding tot 
dee studie der psychoanalyse, deel 2. Amsterdam 1918. p. 91 en Freud. Over psycho-analyse. Leiden 1912. pp. 
46-51.. Erg populair was het boek van Nico van Suchtelen, Uit de diepten der ziel. Amsterdam 1917. 

Daarvann is zeker sprake bij de opvattingen van de huisarts en psychiater Van Eeden. die al in de jaren negentig 
vann de negentiende eeuw psychoanalyse toepaste, maar die vervolgens tot het spiritisme werd bekeerd. Volgens 
Janee Beckett, Colour Theory and Formations of the Dutch Avant-Garde. 1900-1926 (diss.), Londen 1998. p. 101 
wass Van Doesburgs publicatie over De Winter een strategisch boek waarin Van Doesburg rivaliseerde met Van 
Eeden.. Over Van Eedens romantische opvatting van de psychoanalyse, zie Bulhof (op. cit. noot 96) pp. 43-45 en 
111-112. . 
^  ̂ Zie cat. tent. Kunstenaren der idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca. 1880-1930. Den Haag 
(Gemeentemuseum)) 1978. Een term als 'het onbewuste' was bovendien een modeterm. De schilders B. Canter en 
L.. van Kuik. goede bekenden van Van Doesburg sinds de oprichting van De Sphinx in 1917. noemden zich 
bijvoorbeeldd schilders van het onbewuste, maar dat hoeft geen verband te houden met de psycho-analyse. Bart 
dee LigL de pacifistische dominee waarmee Van Doesburg goede contacten onderhield, was met de ideeën van 
Freudd wel zeer vertrouwd. Zie Bulhof (op. cit. noot 96). pp. 255 en 320. 
ww Jean Leering in E. van Straaten. Theo van Doesburg 1883-1931: een documentaire op basis van materiaal uit 
dee schenking Van Moorse 1. Den Haag 1983. p. 9. Zie ook Alicd Ottevanger. lemma 'C.E.M. Küpper' in 
Biografischh Woordenboek van Nederland. 5de deel. Den Haag 2001. pp. 289-292. 
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Henriettaa onder hun hoede.100 Het jongste kind (Christian Emil Marie, roepnaam Emile) werd 
geborenn in augustus 1883 en Nederlands Hervormd gedoopt in oktober van dat jaar. 
Opvallendd is dat hij pas een jaar later, één week voor hij met zijn moeder en twee van de 
ouderee kinderen uit Utrecht zou vertrekken, bij het bevolkingsregister op de Telingstraat werd 
ingeschreven. . 
Mevrouww Küpper-Margadant vertrok in augustus 1884 met haar drie jongste kinderen naar 
Amsterdam.. Nog geen maand later werd ze daarheen gevolgd door Theodorus Doesburg 
(1863-1912),, een bijna twintig jaar jongere katholieke horlogemaker en koopman,101 die tot 
datt moment bij zijn ouders in Utrecht had gewoond. De Duitse fotograaf Küpper bleek bij een 
ambtelijkee controle in oktober 1884 Utrecht met onbekende bestemming verlaten te hebben. 
Nogg voor de eerste verjaardag van de jongste zoon was het gezin dus uiteen gevallen. Het 
gezinn Küpper-Margadant, bestaand uit de moeder en drie kinderen, al snel verenigd met de 
oudstee zoon Johan Will y en neef Diederik, woonde in Amsterdam op verschillende adressen. 
Voorr de drie adressen die zij tussen 1884 en 1890 bewoonden gold telkens dat ze na een 
verhuizingg korte tijd later gevolgd werden door Theodorus Doesburg, die dan een woning 
naastt of boven hen of net om de hoek betrok. De kinderen Küpper werden dus vanaf 1884 
vermoedelijkk mede opgevoed door de tweede partner van hun moeder.'02 Het lijk t dan ook 
aannemelijkk dat deze Theodorus Doesburg de natuurlijke vader van Emile Küpper was. [afb. 
17;; afb. 18] Een extra aanwijzing daarvoor is dat Emile Küpper als jongeman al Doesburgs 
naamm gebruikte, met de toevoeging 'van'.10. Het aannemen van diens naam toont ook hoe 
sterkk hij zich met hem identificeerde. 
Toenn Wilhelm Küpper in maart 1892 overleed - Henrietta Margadant werd vanaf dat jaar als 
weduwee Küpper geregistreerd -, kon het illegaal samenlevende stel eindelijk officieel een 
gezamenlijkk huishouden voeren. Ze trouwden pas in juli 1893 in Watergraafsmeer, waar 
Theodoruss Doesburg toen ingeschreven was. Hun woonadres was de Nassaukade104 en later 

Voorr de geboorte van Johan Wilhelm was al een meisjestweeling geboren en na hem kwam nog een jongetje, 
maarr die zijn allen op zuigelingenleeftijd overleden. Daar de oudste kinderen (de tweeling) ongeveer 7 maanden 
naa het huwelijk werden geboren zal het een gedwongen huwelijk geweest zijn. De overlevende kinderen waren: 
Johann Wilhelm (Utrecht 1875), Henri Antoni (Utrecht 1878), Maria Amalia Louisa (Utrecht 1880). De neef was 
Peterr Diederik Margadant (Rotterdam 1871). In het archief van Van Doesburg is alleen correspondentie met zijn 
zusterr Amalia (een conceptbrief van Van Doesburg uit 1921 over de problematische afhandeling van de kosten 
vann de begrafenis van hun moeder en een formeel condoleancekaartje van Amalia aan Nelly van Doesburg uit 
1931:: Amalia Küpper m. w.d.) en zijn broer Johan Will y (een hartelijk bricfkaartje uit 1927.'gestuurd naar een 
vakantieadress in Biarritz: Beste broer en echtgenoote! Kaarten (vele) ontvangen, besten dank! Zendt nu toch 
eenseens je adres opdat ik je eens schrijven kan. Vele groeten van mij en Rika. Je broeder Johan li'il/v). 

Vanaff  1893 werd zijn beroep vernield als koopman en reiziger. Of hij daarnaast ook 'magnetisch geneesheer' 
was,, zoals staat vermeld in S.W.F. Margadant. De Nederlandsche tak van het geslacht Margadant. Den Haag 
19100 (Van Doesburg kreeg dit boekje in 1923 van de schrijver, het bevindt zich in de bibliotheek van Van 
Doesburgg in het RKD) heb ik nog niet kunnen traceren. Dat zou niet in het bevolkingsregister worden vermeld, 
omdatt het als kwakzalverij werd gezien en semi-illegaal was. Er waren rond de eeuwwisseling veel mensen in 
Amsterdamm die zich magnetisch geneesheer noemden. [Theodorus Doesburg heeft voor zover bekend niet in de 
gangbaree spiritistische tijdschriften geadverteerd om klanten te wenen.] 
11122 In het licht van deze ontdekkingen ziet H.L.C. Jaffc. Theo van Doesburg. Amsterdam 1983. p. 8 een 
waarschijnlijkk niet-bestaand contrast tussen Van Doesburg en Mondriaan op dit gebied: [...] dat Van Doesburg 
zonderzonder vader is opgegroeid, terwijl in de jeugd van Mondriaan [...] de vaderlijke autoriteit juist een beslissende 
rolrol  heeft gespeeld [...] 
I0,, Wanneer hij daarmee is begonnen, is niet bekend. In een bijbeltje dat hij in 1903 van ene H.W. van Loon 
kreegg (wellicht de later vooral in de Verenigde Staten bekende schrijver H.W. van Loon (1882-1944)?). staat 
AanAan mijn vriend Th.C.E.M. Doesburg. De vroegste schilderijen (1899) zijn al gesigneerd met Van Doesburg, 
maarr die signatuur kan ook later zijn aangebracht. Hij ondertekende tot in 1915 ook nog brieven met Emile 
Küpper.. Zijn officiële naam bleef zijn hele leven Küpper. In Nelly van Doesburgs paspoort stond een 
ingewikkeldee constructie: weduwe van C.E.M. Küpper, zich noemende Van Doesburg. 
11,44 Theodoor Doesburg werd pas in november 1893 ingeschreven op de Nassaukade. waar de rest van de familie 
all  sinds april 1892 woonde. 
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dee Jacob van Lennepkade in Amsterdam, waar ze samen met de vier kinderen woonden tot 
dezee het huis verlieten. Emile deed dat toen hij 24 was. in 1907. Hij had in 1903 of 1904 zijn 
toekomstigee eerste vrouw Agnita Feis al ontmoet, met wie hij trouwde in 1910. 
Overr de financiële situatie van het gezin Doesburg-Küpper-Margadant valt slechts te 
speculeren,, maar daar ze hun woning telkens met anderen deelden zullen ze sober hebben 
geleefd.. Anderzijds was Henrietta Catharina Margadant van huis uit niet onbemiddeld, 
waardoorr ze het toch aardig hebben gered. 
Theodoruss Doesburg stierfin 1912,1 6 Henrietta Margadant vertrok in 1914 met haar dochter 
Amaliaa naar Haarlem. Voor verdere biografische gegevens over Van Doesburg verwijs ik 
naarr de biografie in jaartallen aan het begin van dit boek. 
Christiann Emil Marie Küpper, die ik van nu af aan weer Theo van Doesburg zal noemen, was 
duss waarschijnlijk een onecht kind. Dat kan van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van 
zijnn eigen identiteit. Vanaf welke leeftijd wist de jongen wie zijn echte vader was? In 
hoeverree was het voor zijn oudere broers en zuster duidelijk dat hij 'anders' was en een andere 
vaderr had dan zij? Was het illegaal samenleven van zijn ouders in de eerste tien jaar van zijn 
levenn een schande of werd het stilzwijgend door de buurt geaccepteerd? Het vertrouwd zijn 
mett het innemen van een uitzonderingspositie, het zich anders voelen dan anderen, en de 
voorliefdee voor toneelspel, waarover ik hierna nog iets zal zeggen, kunnen gemakkelijk in dit 
lichtt geplaatst worden. Er is echter te weinig bekend over de werkelijke gang van zaken om 
hierr definitieve uitspraken te doen en ook in brieven of dagboeken wordt voor zover ik weet 
niett op de vaderfiguur ingegaan. 

2.9.22 Geldingsdrang 
Vann Doesburgs geldings- en dadendrang, zich steeds maar opnieuw willen bewijzen, op heel 
veell  gebieden actief zijn en daarbij steeds vooraan willen staan, lijken te duiden op een sterke 
behoeftee aan erkenning en waardering. Zoals in het algemeen voor veel 
persoonlijkheidskenmerkenn geldt dat ze wortelen in de jeugd, zo zou Van Doesburgs 
dadendrangg terug kunnen grijpen op de situatie in zijn jeugd. Een aspect in de relatie met zijn 
ouderss heeft hem wellicht teleurgesteld, waardoor hij zich ook in zijn latere leven steeds weer 
wildee bewijzen. Er zijn aanwijzingen dat het contact met zijn moeder problematisch is 
geweest.. In de psychoanalyse noemt men als mogelijke oorzaak voor een overmatige behoefte 
aann waardering, een 'narcistische krenking'. Met name de relatie met de moeder kan daarbij 
grotee invloed hebben. 
Dee eerste indicaties voor een moeizame relatie met zijn moeder zijn te vinden in een 
dagboekfragmentt uit april 1906, waar hij als 22-jarige schrijft: Ik ken die moederliefde niet. 
MijnMijn  moeder is wel een moeder in den betrekkelijker! zin, maar niet in de kernachtige zin. 
HaarHaar denken naar mij, haar gebaren naar mij, haar geluiden naar mij zijn maar heel 
zeldzaamzeldzaam en dan nog zijn zij niet voortgekomen uit de essentie van het moedermerg. Want 
haarhaar gedachten vergaan als herfstdraden in de wind. Haar gebaren zijn copieën. Haar 
geluidengeluiden heesch en onverstaanbaar. Maar ik ben niet boos op haar. Hoe zou ik boos kunnen 
zijnzijn op iets, dat nu eenmaal zoo en niet anders is geschapen. Ik ben niet boos en heb haar 

U)rU)r~~ Hen genealogische studie van de familie Margadant mei aantekeningen van Van Doesburg bevindt zich in de 
bibliotheekk van Van Doesburg in het RK.D {op. cil. noot 101). Van Doesburg markeerde met potloodstrepen hem 
aansprekendee voorouders, zoals de zesliende-eeuwse humanist Simon Lemnius en achterneven die bijvoorbeeld 
musicuss of architect waren. Achteraf bezien opvallend is dat de familie oorspronkelijk afkomstig was uit Davos. 
dee plaats van overlijden van Van Doesburg. 
I<*,, Daarvan was Van Doesburg sterk ontdaan, schreef hij in 1920 aan Kok. 
1077 In de enige mij bekende brief waar hij Theodorus Doesburg noemt (pas in 1920). gebruikt hij zowel het 
woordd stiefvader als vuder voor hem. Brief Van Doesburg aan Kok. 5 november 1920. VDA. 
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eveneven lief. In latere brieven aan Kok komt de verhouding met zijn moeder een paar keer aan 
dee orde: Ik ben ook zoo eenzaam. Mama en Amalia (mijn zuster) bij wie ik in huis ben hebben 
eeneen zeer depri meerenden invloed op me. Ze zijn in alles oud en doodsch. Er gaat 'n grauwe 
sfeersfeer van hen M/Y.109 En in een brief aan Kok over de dood van zijn moeder in oktober 1920: Ik 
waswas erg rustig onder het geval. De dood ontroerd mij niet meer. Zooals vóór eenjaar of 8, 
toentoen mijn vader stierf [...]  Daarbij was de verhouding tusschen mij en m'n moeder niet zoo 
ergerg evenwichtig"0 Veel later, na het bericht van de dood van de vader van Kok in 1930, 
schreeff  van Doesburg: Onnoodigje te zeggen dat wij op recht deelnemen in 't verlies. [...]  Het is 
heerlijkheerlijk nog een Moeder te hebben. Iemand tot wienje met blijdschap "Moeder" kunt zeggen, 
welk'welk' een bezit. Ik heb dat nooit gekend.''' 
Naastt zijn onstuitbare geldingsdrang is een andere aanwijzing voor zijn behoefte aan 
zelfbevestigingg zijn zoektocht naar de juiste vrouw. Hij is drie keer getrouwd geweest112 en 
wass nog minstens een keer hevig verliefd op een andere vrouw."3 Ook het willen aangaan 
vann een 'Gruppenehe' met Lena Miliu s en Nelly van Moorsel lijk t de ultieme vorm van 
bevestigingg zoeken. Daarnaast was het een 'modern' iets, dat paste bij Van Doesburgs beeld 
vann zichzelf als modern mens in werk en leven.114 Hij schreef over het onderwerp, dat in zijn 
optiekk kennelijk een socialistisch aspect had, aan Kok: Wat Lena betreft heb je gelijk. Ik heb 
haarhaar in den laatsten tijd nog beter leeren kennen en waarderen. Prettig is dat Nelly dit ook 
zietziet en zelfgeschreven heeft, dat ze elk uur geneigd is haarplaats af te staan. Ik vindt dit niet 
noodignoodig en begrijp maar niet waarom de "Gruppenehe" niet door te voeren is, wanneer 
verschillendeverschillende karakters elkaar door contrast gelukkig kunnen maken. Het bezits-begrip is ook 
hierhier weer de oorzaak dat de vrouM' slechts gelukkig is, wanneer ze de man geheel voor zich 
zelfzelf weet."5 

2.9.33 Op zoek naar  tegenstellingen 
Naa zijn geldingsdrang en zijn behoefte aan zelfbevestiging dringt de karakteristiek 'vol 
contrasten'' zich als eerste naar voren.']G Zijn tweede vrouw Lena Milius sprak jaren later over 
Vann Doesburg in een interview en schetste daarbij [...] het ongeretoucheerde portret van een 
manman die recht in de leer was en tegelijk een dr aai tol, een verzwijger die open kaart speelde, 

VDAA doss. 3. pp. 119-120. Van Doesburgs dagboek fragmenten zijn over het algemeen niet erg persoonlijk, 
eerderr te zien als neo-romantische literaire schetsen, met veel overdenkingen over het kunstenaarschap en 
kennelijkk geschreven met in het achterhoofd dat ze later gepubliceerd zouden kunnen worden. 
' ww Brief Van Doesburg aan Kok 18 mei 1916. VDA. doss. 2201. Deze uitspraak moet ook worden gezien in het 
lichtt van zijn goede verstandhouding met Kok en zijn gelukkige herinneringen aan zijn tijd als soldaat in Tilburg 
inn de eerste oorlogsjaren, toen hij ook zijn nieuwe geliefde Lena Miliu s leerde kennen. Het inwonen bij zijn 
moederr en zuster zal sterk hebben gecontrasteerd met het militaire leven en met zijn leven als kunstenaar voor de 
oorlog.. Zie voor het biografische overzicht aan het begin van dit boek. 
1100 Brief Van Doesburg aan Kok. 5 november 1920. VDA. doss. 2204. 
" '' Brief Van Doesburg aan Kok. 26 april 1930. VDA. doss. 2208. 
" :: Van Doesburg trouwde met Agnita Henrica Feis (1881-1944) op 4 mei 1910. Hun scheiding werd 
uitgesprokenn op 11 mei 1917. Hij trouwde met Helena Hermina Frederika Miliu s (1889-1969) op 30 mei 1917. 
Hunn scheiding werd uitgesproken op 16 januari 1923. Op 24 november 1928 trouwde hij met Petronella Johanna 
vann Moorsel (1899-1975). 
" '' Op Steffi Kiesler. winter 1925-26. Zie over deze geschiedenis Van Moorsel (op. cit. noot 3). pp. 117 en 147. 

Hett monogame huwelijk kwam in deze tijd enigszins ter discussie te staan. Over de rol van een revolutie in de 
liefde,, die aan een politieke revolutie zou moeten voorafgaan, zie onder andere de opvattingen van H.W.Ph.E. 
vann den Bergh van Fysingen. zoals beschreven door Bulhof (op. cit. noot 96). pp. 258 ff en p. 318. 
1|SS Brief Van Doesburg aan Kok. 24 juni 1921. VDA. doss. 2204. 
" hh Ik zou de opmerking van Jane Beckett in Colour Theory and Formations of the Dutch Avant-Garde. 1900-
19266 (diss.). Londen 1998. p. 264. noot 43 in dit licht willen stelten. Zij schrijft: there is an assumption that Van 
DoesburgDoesburg was dependent on networking alliances, but a broader took at the string of broken alliances that he 
mademade suggests rather the contrary, his ability for expedient and short term connections. Hij maakte inderdaad 
vaakk ruzie, maar in de rij  van verbroken netwerkrelaties zijn er vele die ook weer nieuw leven werd ingeblazen. 
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eeneen gedrevene en een overdrijver, iemand die vele theorieën over het bestaan ten beste gaf 
maarmaar in het dagelijks leven zeldzaam onpraktisch was en die op het voer voor de goadvissen 
wenstewenste te besparen om wel zonder blikken of blozen grote financiële verplichtingen aan te 
gaangaan welke soms in een bijna ondraaglijke schuldenlast ontaardden. Het waren 
eigenschappen[...]eigenschappen[...] die vaag begrensd waren of elkaar in vele gevallen ten dele overlapten. 
Hett was iets dat Van Doesburg zelf graag benadrukte: interne en externe tegenstellingen 
vormdenn volgens hem een mechaniek dat verandering en groei teweeg kon brengen. Hij was 
dann ook niet bang om ruzie te maken." Hij was zelf een meningsverschil heel snel weer 
vergeten,, zo blijkt uit een brief van Laszló Moholy-Nagy (1895-1946): Maar u bent een heel 
vrolijkvrolijk  mens, in dat opzicht, dal u alles wat moeilijk te verstouwen is na 2 weken vergeten 
bent,bent, als men dat weet, hoeft men er helemaal niet veel aan te denken, hoe men in schijnbare 
ruzieruzie en mistroostigheid over ingebeelde of geïnsinueerde dingen gekibbeld of elkaar 
beledigdbeledigd heeft. 
Vann Doesburg bezat karaktereigenschappen die goed passen bij een charmante charlatan, of 
eenn 'charming rebel': je weet dat hij de waarheid soms verdraait, maar je wilt hem toch 
geloven.. Soms doet hij denken aan aantrekkelijke slechteriken als Pietje Bell of Mickey 
Mouse,, die kleine misdaden begaan en toch de sympathie van de lezer weten te behouden. 

2.100 Voorliefde voor  theater 
Vann Doesburg maakte graag gebruik van pseudoniemen, een manier om tijdelijk een andere 
identiteitt aan te nemen. Hij wilde als jongen graag acteur worden. ~ Later bezocht hij eens 
verkleedd als 'joffer' een tentoonstelling van zijn werk om te horen wat mensen ervan zeiden. 
Ditt blijkt uit een brief, geschreven tijdens een tentoonstelling van de Rotterdamse 
kunstenaarsverenigingg De Branding in september 1918: Om de meeningen der menschen eens 
opop te vangen, ook die van "bekenden " en collega 's ben ik vandaag als Joffer verkleed, 
gesminktgesminkt enz. naar de tentoonstellinggegaan.]~] Nelly van Doesburg vertelde naderhand: Van 
DoesburgDoesburg was altijd een acteur in het leven. Ook als je met hem sprak. Hij kon zich in elke 
mentaliteitmentaliteit inleven. Hij was een reuze imitator van al onze vrienden. Soms zei hij 's avonds 
tegentegen me, ik was misschien in een vervelende bui of zo, wacht maar even ... En dan kwam hij 
opop als Mondriaan. Of als Lissifzki. En dan weer als Arp. Een echte acteur. " Dit alles 
illustreertt zijn hang naar het theater. Van Doesburg staat daarmee in een lange traditie van 
rollenspelenn en practical jokes die door kunstenaars werden opgevoerd. Iets daarvan zal hem 
bekendd zijn geweest. Het maken van grappen en het talent om de dingen in een ander licht te 
zetten,, werden al sinds de klassieke oudheid als vast ingrediënt in kunstenaarsbiografieën 
opgevoerd.. Het roept associaties op met de magische macht van de kunstenaar over de 
werkelijkheidd en met het superieur-zijn aan het publiek. De kunstenaar presenteert zich 
immerss als een buitengewoon persoon.1""1 

1177 Zie Vv'. de Graaf, liefdevol bijsturen. Theo van Doesburg tussen huwelijk en verhouding. Zoeterwoude 1996. 
1!**  Zie ook Jan Mulder. 'Herinneringen aan kunst en kunstenaarsleven in Holland en Frankrijk uit de jaren 
twintigg en dertig'. Jong Holland 8 (1992) 4. pp. 48-54: I 'an Doesburgs eerste woorden bij zijn kennismaking met 
mijmij waren veelzeggend: 'Je zult wel veel kiraad over mij hebben horen vertellen ...'. De ontmoeting tussen de 
jongee schilder Mulderen Van Doesburg vond plaats in het atelier van Van Kuik in Montrouge in 1928. 
11 'y Brief Moholy Nagy aan Van Doesburg. 26 juli 1924. VDA. doss. 132: Aber Sie sind ein gun: lustiger Mensen 
inin der Be:ie/nmg, dass Sie alles schwer verstauliche nach 2 U'ochen vergessen sind. |inlas: wenn man das 
weiss.]weiss.] man braucht gar nicht viel daran :u denken, wie [inlas: man\ im scheinbaren Kampfund Mismut iiber 
vorgestelltevorgestellte ader insinuierte Dinge ge:ankt ader einander beleidigl hat. 
'':<l:<l Hij schijnt zich rond de eeuwwisseling te hebben ingeschreven aan de toneelschool van Cateau Esser. 
Daaroverr zijn geen gegevens bewaard gebleven. 
1:11 Brief Van Doesburg aan Kok. Leiden. 23 september 1918. VDA. doss. 2204. 
]22]22 Geciteerd in K. Schippers. Holland Dada. Amsterdam 2000. p. 41. 
i:"'' Zie Kris en Kurz (op. cit. noot 32). pp. 99-114. 

44 4 



achtergronden achtergronden 

2.111 Persoonlijkheid avant-gardeleiders 
Dee aanduiding 'strateeg', in militaire zin, is van toepassing op Van Doesburg. Zijn doen en 
latenn roepen het beeld op van een veldheer of een bendeleider, die steeds nauwlettend de 
bewegingenn van zijn tegenstanders in de gaten houdt en besluit welke troepenmacht en welke 
wapenss hij op welk moment zal inzetten. Zo'n militaire connotatie is overigens interessant 
omdatt de avant-gardisten (eveneens een term die uit het leger afkomstig is) regelmatig 
gebruikk maakten van woorden uit een militaire context.124 

Dee persoonlijkheid van de kunstimpresario en avant-gardeleider Van Doesburg lijk t kortom 
gekenmerktt te worden door theatraliteit, dadendrang, de behoefte om in de openbaarheid te 
treden,, strijdvaardigheid en strategisch inzicht. Zijn energie werd door tijdgenoten 
geprezen.. *" Ook zijn charisma, dat wil zeggen de kunst om mensen te boeien en voor korte of 
langee tijd aan zich te binden, is typerend. Zoals Van Doesburg waren er meer: avant-
gardeleiderss die een vergelijkbare dadendrang toonden, die veel gebruik maakten van 
pseudoniemenn en die vaak een woelig liefdesleven hadden. Mensen als de eerder aangehaalde 
oprichterr van de Ballets Russes Sergei Diaghilev,126 de geestelijk vader van het futurisme F.T. 
Marinettii  en de leider van het surrealisme André Breton1"7 zijn de bekendste voorbeelden. 
Maarr ook figuren als de Nederlandse schilder en impresario Conrad Kickert en de Franse 
schilderr Henri Ie Fauconnier128. de Belgische schilder Jozef Peeters129, de Russische 
kunstenaarr Kazimir Malevich1,0 en de Duitse kunstimpresario Herwarth Walden131 voldoen 
aann de omschrijving. 
Eenn sterke behoefte aan zelfbevestiging, een enigszins narcistische aanleg kan hen allen 
aangewrevenn worden, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze allen een 
vergelijkbaree jeugd hebben doorgemaakt. Dergelijke karaktereigenschappen kunnen immers 
versterktt worden doordat men bewust of onbewust een rol wil spelen om aan een bepaald 
standaardbeeldd te voldoen, en kunnen dus mede door culturele factoren bepaald worden. De 
sindss de klassieke Oudheid bestaande standaardingrediënten van kunstenaarsbiografieën, 
topoii  genoemd, kunnen daarbij een rol hebben gespeeld.1"'2 Het maken van grappen ten koste 
vann collega's en opdrachtgevers kan tot het rolpatroon behoren. Het uithalen van allerlei 
strekenn onderstreept bovendien de inventiviteit van de kunstenaar. Daarmee kom ik terug op 
hett eerder genoemde idee van het zich presenteren, het spelen van een rol (persona), en op het 
belangg van het bezitten van het juiste symbolische kapitaal, dat ook bestaat uit levenshouding 
enn persoonlijkheid. 

1:44 Zie mijn paragraaf 3.2 over het gebruikte vocabulaire (pp. 49-50). 
| : '' Vergelijk de uitspraak van Lissitzky in een brief aan de schrijfster Til Brugman. 26-8-1924 (Blotkamp. op. 
eit.. noot 33. p. 33): Ich werde mal beweisen, das dass gegen was Does kamp/t - Barok: das seine eigene Arbeit 
BAROKBAROK ist. Aber das ist auch e'me al te Tatsache das man immer am besten gegen eigene Hemnisse kampft. Ich 
schatzeschatze nur die Energie Does, und schliesslich kommf esjctzt nur daraufan. 
]2h]2h Zie Eksteins (op. eit. noot 9). 
'~77 Zie bijvoorbeeld Mark Polizzotti. Revolution of the mind. The lif e of André Breton. Londen 1995. 
'"**  Zie voor Kickert: Judith Wesselingh. 'Conrad Kickert als voorvechter van het Nederlands modernisme'. Jon a 
Hollandd 12 (1996) 3. pp. 4-13 en voor Kickert en Le Fauconnier: Jan van Adrichcm. 'The introduction of modern 
artt in Holland. Picasso as pars pro toto. 1910-1930'. Simiolus 21 (1992)3. pp. 183-185. 
"uu Zie José Boyens. 'Paul van Ostayen en Theo van Doesburg, twee verwante theoretici die niet nader tot elkaar 

wenstenn te komen, deel 2'. De Gids 142 (1979) 4. pp. 264-267. 
1'""  Zie Linda Boersma. Kazimir Malevich. De 0.10 tentoonstelling en de Grosse Berliner Kunstausstellung. 
Aspectenn van een artistieke carrière (diss.). Amsterdam 1997 
1MM Zie bijvoorbeeld Maurice Godé. Der Sturm de Herwarth Walden ou 1'utopie d'un art autonome. Nancy 1990. 
Katee Winskell. 'The Art of Propaganda: Herwarth Walden and 'Der Sturm'. 1914-1919'. Art History 18 
(septemberr 1995) 3. pp. 315-344. 
1 ,:: Zie Kris en Kurz (op. eit. noot 32) en R. en M. Wittkower. Born under Saturn. The Character and Conduct of 
Artists.. New York/London 1963. Over het belang van het bekijken van meerdere factoren, waaronder de 
psychologie,, die bepalend zijn voor 'gebeurtenissen' op het gebied van de kunst, zie Peter Gay. Art and Act, On 
causess in History. Manet. Gropius. Mondrian. New York 1976. 
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achtergronden achtergronden 

Vann Doesburg eiste in De Stijl, in andere publicaties en in zijn lezingen de erkenning op voor 
zijnn prestaties als wegwijzer in de avant-gardekunst en mikte daarbij ook op individuele roem. 
Hijj  wilde als relatieve nieuwkomer het systeem van de macht van critici en handelaars 
ondermijnen.. Tegelijk zocht hij erkenning door binnen dat systeem prestige te verwerven en 
daarmee,, zoals ik eerder beschreef, het recht op waardetoekenning te krijgen. Dat is met 
elkaarr in tegenspraak, maar dat lijk t hem niet gehinderd te hebben. " Wat hier meespeelt is de 
psychologiee van de gelovige die zijn beloning in het hiernamaals zal krijgen. De hemel is 
immerss weggelegd voor de martelaren. ' 

2.122 Recapitulerend 
Inn dit hoofdstuk is Theo van Doesburg gepresenteerd als professioneel avant-gardist. Ik heb 
begrippenn uit de sociologie gebruikt om de netwerkactiviteiten van Van Doesburg in een 
brederr kader te zetten. Zijn opportunistische manier van doen bij het leggen van contacten 
roeptt soms bedenkingen op. De noodzaak om goede connecties te hebben en aanzien te 
verkrijgenn past niet altijd bij het idealistische beeld dat dit soort kunstenaars van zichzelf heeft 
geschapen.. Zij waren immers de belangeloze bevorderaars van de Moderne Kunst (met 
hoofdletters).. Maar de praktische invulling is zeker niet uniek voor Van Doesburg: vele 
anderee kunstenaar-impresario's gingen op vergelijkbare wijze te werk. Zij onderhielden 
vergelijkbaree netwerken en voerden op vergelijkbare wijze propaganda voor zichzelf en de 
goedee zaak. Van Doesburgs activiteiten kunnen gezien worden als idealistische pogingen om 
dee (kunst)wereld te veranderen. Maar ze kunnen tegelijkertijd opgevat worden als pogingen 
omm een goede naam te verkrijgen binnen de kunstwereld van de jaren twintig. Daardoor kon 
hijj  met autoriteit waarde en waardering geven aan zijn eigen werken en aan die van in zijn 
ogenn belangrijke kunstenaars. 
Off  hij daadwerkelijk de kunstwereld wilde veranderen is moeilijk te bepalen. Hij heeft wel 
pogingenn gedaan om een alternatief systeem op te zetten door zijn bemoeienis met de 
Konstruktivistischee Internationale. Die was opgezet als een internationale vakbond, maar 
bleeff  wel afhankelijk van de bestaande verkoopkanalen. Toen dat initiatiefin 1922 leek te 
mislukken,, nam hij voorlopig genoegen met de bestaande situatie. Zijn kunst zou, als die 
eenmaall  was doorgebroken, de mensen en de wereld moeten veranderen. ' 
Uitt de kwantitatieve analyse blijkt hoeveel energie hij besteed heeft aan het onderhouden van 
zijnn persoonlijke netwerk enerzijds, en aan het naar buiten brengen van zijn ideeën door het 
schrijvenn van artikelen, het houden van lezingen en tentoonstellingen anderzijds. Opvallend is 
dee internationaliteit van zijn contacten en activiteiten. 
Vann de verkoop van zijn kunstwerken alleen kon hij niet in leven blijven. Dat is een 
belangrijkee reden geweest om veel lezingen te houden en artikelen te schrijven. Tussen al 
dezee bedrijvigheid door blijkt hij nog tijd en aandacht te hebben gehad voor het maken van 
goedee gedichten, krachtige schilderijen en doordachte architectuurontwerpen. 
Vann Doesburgs karakterstructuur, mede gevormd door elementen die hierboven beschreven 
zijn,, maakte dat hij erg veel belang hechtte aan persoonlijke waardering. Dat laatste vormde 
zeerr waarschijnlijk een belangrijke drijfveer bij al zijn activiteiten. 

' ""  Die tegenspraak wordt door Bourdieu ook aangegeven in zijn beschrijvingen van een mode! van het veld van 
dee culturele productie. 
1,44 Enig cultiveren van het lijden (agonisme, zoals Poggioli het noemt), was ook Van Doesburg niet vreemd. Het 
grotee voorbeeld daarin was uiteraard Vincent van Gogh. Het was ook avant-gardepolitiek: jee gelooft in en rekent 
opp erkenning op den duur. Voor Picasso kwam de erkenning al vrij snel. Het probleem werd op een gegeven 
momentt zelfs om niet te snel erkend te worden, dat was een risicofactor voor een snelle val naderhand. 
L oo Zie over deze kwestie ook de inleiding van Daniel Oster bij Albert Cassagne. La Theorie de 1'art pour 1'art en 
Francee chez les derniers romantiques et les premiers réalistes (1906). Seyssel 1997. p. 32. Oster geeft daar aan 
datt de kwestie van de geëngageerde versus de autonome kunst een universele en centrale vraag is in de Westerse 
cultuurr sinds de 1'art pour rart-theorie. 
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Inn het volgende hoofdstuk wil ik laten zien hoe een avant-gardist als Van Doesburg in 
concretoo te werk ging en welke instrumenten hij gebruikte om goed te kunnen functioneren in 
dee avant-garde. 
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