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Deell 2 
Hoofdstukk 4 
Theoo van Doesburg als briefschrijver 

Inn het Van Doesburg-archief bevindt zich een foto van het graf van Vincent van Gogh in 
Auverss [afb. 27]. Dat Van Doesburg deze foto gemaakt en bewaard heeft, zegt iets over het 
respectt dat hij voor zijn beroemde voorganger gehad moet hebben.1 Het aanzien van de 
kunstenaarsbrieff  als bron is in grote mate gevoed door de brieven van Van Gogh.2 Van 
Doesburgg was niet zo'n veelschrijver als Van Gogh, en citeerde niet zo vaak of zo erudiet uit 
dee literatuur of de bijbel. Hij nam ook niet zo vaak schetsjes van zijn werken op in zijn 
brievenn als Van Gogh. Toch is de in Van Doesburgs archief verzamelde collectie brieven van 
onschatbaree waarde als informatiebron. 

Nooitt is het gevoel dicht bij Van Doesburg te staan groter dan wanneer je zijn 
correspondentiee leest. De werken zijn zo langzamerhand bekend, hangen in musea, worden 
afgebeeldd en geanalyseerd, maar de brieven zijn moeilijk toegankelijk. Niet alleen de 
woordenn zelf, die immers vaak op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd, maar ook 
watt er niet staat, wat tussen de regels door gelezen kan worden, kan inzicht geven. Het is het 
kwetsbaree materiaal - het knisperende en aan de randen soms verkruimelende papier, de 
verblekendee inkt, de doorgehaalde passages - die het lezen van een brief zo bijzonder maken. 
Uitt het handschrift spreken haast, woede, beschonkenheid of kalmte, bedachtzaamheid of 
zakelijkheid.. De krabbels in de marge, de spaarzame schetsjes om zaken te verduidelijken, 
dragenn ook bij aan de magie van de kunstenaarsbrief, [afb. 28] De kunstenaar als wijs man, 
eenn alwetend genie dat doelbewust werkte aan de kunst van de toekomst, blijkt in zijn brieven 
echterr ook een opportunistisch tacticus, die zijn eigen belangen vaak voorop stelt. Dat beeld, 
vann de avant-gardist op maandagochtend, is precies wat dit boek wil laten zien. 

4.11 Selectie 
Dee briefwisselingen van Theo van Doesburg zijn boeiend om te lezen door hun onderwerpen 
enn de meestal speelse en vlotte schrijfstijl van de betrokkenen. De volledige correspondentie 
vann Van Doesburg is zeer omvangrijk. In het Van Doesburg-archief zijn aan Van Doesburg 
gerichtee brieven bewaard gebleven van meer dan driehonderd personen en instanties. 
Daarnaastt bevat het archief onder meer ontwerp-brieven van Van Doesburg en doorslagen 
vann verstuurde brieven. Een integrale publicatie van de brieven is alleen al door de 
hoeveelheidd uitgesloten. 
Hierr is ervoor gekozen om de briefwisselingen van Van Doesburg met vier andere avant-
gardekunstenaarss uit te lichten. Het zijn de al eerder genoemde beeldhouwer Alexander 

11 Jane Beckett. Colour Theory and Formations of the Dutch Avant-Gardc. 1900-1926 (diss.). Londen 1998. p. 
96.. stelt dat Van Doesburg met Huszar gesprekken voerde over Van Gogh. Er is geen exemplaar van een 
brievenuitgavee van Van Gogh in de bibliotheek van Van Doesburg. 
22 AI vanaf 1892 werden brieffragmenten van Van Gogh gepubliceerd, bijvoorbeeld in 1893 in Van Nu en Straks 
enn in 1905 in de catalogus van de Van Gogh-tentoonstelling in Amsterdam. In 1906 verscheen een ver/.ameling 
Vann Gogh-brieven in een Duitse uitgave. In 1914 kwamen de Verzamelde Brieven op de markt, verzorgd door 
Johannaa van Gogh-Bonger. In datzelfde jaar werd Theo van Gogh herbegraven naast Vincent op het kerkhof van 
Auvers.. Op de hier afgebeelde foto van het graf van Vincent zijn twee graven te zien. waarschijnlijk is de foto na 
19144 genomen. 
'' De manier waarop Johanna van Gogh-Bonger. de weduwe van Theo van Gogh. de brieven van haar man en 
zwagerr uitgaf en het werk van haar zwager mondjesmaat op de markt bracht, is een prachtig voorbeeld van de 
regiee van een kunstenaarsreputatie. Van Doesburg als strateeg met betrekking tot zijn plaats in de avant-garde 
tijdenss zijn leven en Nelly van Moorsel als voorvechter van zijn reputatie na zijn dood. kunnen daaraan 
gespiegeldd worden. 
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Archipenko,, de dichter en dada-voorman Tristan Tzara, de schilder en filmer Hans Richter en 
dee schilder, theatervormgever en impresario Enrico Prampolini. 
Dee keuze is gemaakt op grond van verschillende criteria. Met opzet zijn correspondenten 
gekozenn die wat verder van Van Doesburg afstonden. Dat betekent dat zijn goede vrienden 
Mondriaan,, Kok en Oud of Van Doesburgs tweede vrouw Lena Miliu s hier niet geselecteerd 
zijn.. De brieven van deze 'inner circle' zijn wel gebruikt bij annotatie en inleidingen, maar het 
iss de bedoeling geweest om een wat algemener en internationaler niveau dan de naaste 
kennissenkringg te bekijken. Daarnaast is ervoor gekozen om niet speciaal mensen als Gropius, 
Marinetti,, Schwitters of Lissitzky te selecteren, die een erkend belangrijke rol hebben 
gespeeldd in de kunstwereld van de jaren twintig, maar iets minder bekende correspondenten. 
Datt heeft niet alleen te maken met de hoeveelheid bewaard gebleven brieven, maar ook met 
hett idee dat de bestudering van contacten met mensen die iets meer in de periferie werkten 
eenn waarachtiger beeld zou geven van het reilen en zeilen van de avant-garde. 
Dee praktijk van het avant-gardistische kunstbedrijf heeft meegespeeld bij de selectie van de 
correspondenten.. In de briefwisseling met Alexander Archipenko komt de uitwisseling van 
materiaall  aan bod en vallen de kunstenaarsvereniging en de groepstentoonstelling op als 
'bindmiddelen'' van de avant-garde. In de correspondentie met Tristan Tzara spelen het 
onderlingee geruzie en daarnaast het plannen van schandaalsuccessen een grote rol. In de 
brievenn van en aan Hans Richter komen de kunstenaarstijdschriften, de politiek-linkse ideeën 
vann deze avant-gardisten en het daarmee samenhangende vocabulaire aan bod. En bij de 
briefwisselingg met Enrico Prampolini springen het maken van vergeefse plannen voor 
tentoonstellingenn en publicaties, en daarnaast het uitwisselen van goede bedoelingen, het 
meestt in het oog. Zo komt een keur van activiteiten uit de eerder genoemde fase van 
publiciteitt zoeken en contacten leggen in de geselecteerde brieven aan bod. Uit de brieven 
komtt naar voren hoe Van Doesburg en de anderen hun internationale netwerk opzetten en 
uitbreidden.. Aan de hand van concrete voorbeelden kan getoond worden hoe de verspreiding 
vann ideeën en werk van deze kunstenaars plaatsvond en hoe ze als individu en als groep 
functioneerden. . 
Ikk heb geprobeerd diverse delen van Van Doesburgs netwerk in kaart te brengen. De gekozen 
correspondentenn zijn afkomstig uit vier verschillende landen. De Rus Archipenko en de 
Roemeenn Tzara woonden en werkten beiden in Frankrijk, en de Duitser Richter en de Italiaan 
Prampolinii  waren beiden het meest actiefin hun eigen land. Ze kunnen gezien worden als 
vertegenwoordigerss van vier verschillende 'stromingen', respectievelijk kubisme, dada, 
constructivismee en futurisme. Het waren beoefenaars van verschillende kunstvormen, 
respectievelijkk een beeldhouwer, dichter, filmmaker-schilder en theaterontwerper-schilder. 
Diee diversiteit geeft de mogelijkheid om de avant-garde-gemeenschap vanuit verschillende 
gezichtspuntenn te bezien. 
Watt de vier correspondenten met elkaar gemeen hebben, is dat ze net als Van Doesburg niet 
alleenn uitvoerende kunstenaars, maar ook echte netwerkers zijn geweest: Archipenko was zeer 
actieff  bij de kunstenaarsvereniging La Section d'Or, Tzara was een van de gangmakers van 
dada.. Richter was onder andere mede-oprichter van de kunstenaarsvereniging 
Konstruktivistischee Internationale en redacteur van het tijdschrift G, en Prampolini beheerde 
hett Casa d'Arte in Rome, waar tentoonstellingen en lezingen werden gehouden, terwijl hij 
daarnaastt het tijdschrift Noi redigeerde. De briefwisselingen zijn alle vier geconcentreerd 
rondd de jaren van internationalisering van Van Doesburgs contacten, circa 1920-1924. 
Naa een kort hoofdstuk waarin de editieprincipes zijn beschreven, volgen in het tweede deel 
vann dit boek de vier gekozen briefwisselingen, telkens voorafgegaan door een inleiding op de 

44 Zie ook Y. Koopmans. Muurvast en gebeiteld. Rotterdam 1997. p. 12: Epigonen zijn veelal meer representatief 
voorvoor een periode dan het mythische genie dat daaraan ontstijgt, lei-wijl de voornaamste stromingen lang niet 
altijdaltijd te vinden zijn bij degenen die nu de grootste vermaardheid hebhen. 
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briefschrijverss en op de belangrijkste zaken die aan bod komen in de brieven. In een 
concluderendee paragraaf bij elk brievenhoofdstuk, die telkens na de brieven wordt 
opgenomen,, zal ik aangeven waar de hier gepubliceerde brieven nieuwe zaken aan het licht 
brengenn of de in de literatuur bestaande ideeën nuanceren. 

81 1 


