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Err is gestreefd naar een zo volledig mogelijke 
publicatiee van het overgeleverde brievenmateriaal 
binnenn de hiervoor aangegeven aandachtsgebieden.' 
Ikk heb daarom een volledige transcriptie van de 
brievenn gemaakt, met vermelding van alle twijfels 
enn onmiddellijke correcties, met als doel 
controleerbaarheidd van de tekstweergave. Hierbij is 
gekozenn voor het geïntegreerde model (d.m.v. 
nootnummerss en vierkante haken is het commentaar 
bijj  de getranscribeerde briefteksten op dezelfde 
pagina'ss vernield). Hierdoor wordt het 
documentairee karakter van de brieven benadrukt, 
hoewell  de leesbaarheid iets vermindert. Een schone 
leestekstt zou weliswaar het leesgemak verhogen, 
maarr heeft als nadeel dat het commentaar minder 
toegankelijkk zou zijn. Ook bewaard gebleven 
retourbrievenn zijn. indien traceerbaar, in de 
chronologiee geïntegreerd, in verband met het 
dialoogkarakterr van brieven. 
Dee brieven zijn becommentarieerd en voorzien van 
eenn personen- en begrippenregister. die betrekking 
hebbenn op zowel de brieven als op het commentaar. 
Hett commentaar is opgesplitst in toelichtingen 
(kortee samenvattende beschouwingen voorafgaand 
aann ieder afzonderlijke brief of groepje brieven) en 
annotatiess (gerichte toelichtingen bij specifieke 
plaatsenn in de tekst).2 

Inn het commentaar is onderscheid gemaakt tussen 
technisch-tekstueell  commentaar enerzijds en 
inhoudelijk-explicatieff  commentaar anderzijds. 
Notenn over tekstkritische zaken zijn door 
vetgedruktee nootnummers aangegeven, of waar 
mogelijkk tussen vierkante haken of in een 
afwijkendd lettertype in de tekst opgenomen. Wat 

'' In het algemeen zijn de principes die bij het RK.1) 
gehanteerdd worden (bronnenreeks. C. Hilhorst. 
Vriendschapp op afstand. Den Haag 1999) gevolgd. 
Verderr is het editiehandboek van M. Mathijssen. 
Naardee letter. Amsterdam 1995 gevolgd, met name 
dee aanwijzingen in de hoofdstukken 12 en 14. 
""  Discussies over de wetenschappelijke status en 
duurzaamheidd van commentaar en over de behoefte 
aann commentaar zijn legio. Commentaar veroudert 
immerss snel. Er zou daarom kunnen worden gepleit 
voorr terughoudendheid bij het leveren van 
interpretatieff  commentaar door de editeur. Hier is 
gestreefdd naar objectiviteit door verantwoording 
vann keuzes, meedelen van twijfels, onopgeloste 
problemenn als zodanig aan te bieden, bronnen te 
vernielden.. Het commentaar is erop gericht het 
verschill  in kennis tussen de hedendaagse en de 
toenmaligee lezer te overbruggen. 

betreftt inhoudelijk commentaar zijn de hieronder 
volgendee elementen opgenomen, alles voor zover 
mogelijkk en traceerbaar. 
Bijj  namen van personen vernield ik bij de eerste 
vermeldingsplaatss de volledige naam. geboorte- en 
sterfjaar,, functie en reden van vermelding in de 
brieff  als dat niet duidelijk is. 
Titelss van boeken en gedichten, citaten etc. zijn 
zoveell  mogelijk herleid naar de bron. 
Vann genoemde kunstwerken worden titel, 
afmetingenn en huidige verblijfplaats vernield en 
wordtt verwezen naar een afbeelding. 
Plaatsnamen,, straatnamen en namen van gebouwen 
wordenn voor zover niet meer bekend toegelicht. 
Namenn van genootschappen, verenigingen etcera 
zijnn voorzien van jaar van oprichting. 
Historischee feiten die niet meer algemeen bekend 
zijn.. zijn voorzien van achtergrondinformatie. 
Alss er duidelijke parallellen aan te wijzen zijn 
tussenn twee of meer brieven wordt daarop gewezen. 

Voorr de eigenlijke tekst van de geselecteerde 
briefwisselingenn wordt gepresenteerd, zijn steeds in 
eenn explicatief en introducerend hoofdstuk ook de 
achtergrondd en context van de briefwisseling 
beschreven.. Daarbij worden schrijver en 
geadresseerdee van de brief geïntroduceerd en 
geplaatst.. Ook worden het aantal brieven van de 
betreffendee briefwisseling, de periode waarin de 
brievenn zijn geschreven en de verblijfplaats van de 
correspondentiee beschreven. Als brieven eerder zijn 
gepubliceerd,, is dit vermeld. Wanneer hiaten 
bestaann in de briefwisseling wordt dat vernield en 
verklaard.. In de inleidende hoofdstukken is speciale 
aandachtt besteed aan het eigenlijke onderwerp van 
hett proefschrift: de netwerkvorming en praktische 
gangg van zaken in de internationale avant-garde en 
dee rol van Theo van Doesburg daarin. Daarbij is 
geciteerdd uit en direct verwezen naar de brieven die 
perr correspondent in een apart hoofdstuk 
opgenomenn zijn. Als voorbeeld: het zesde 
hoofdstukk van dit boek bevat de inleiding op de 
briefwisselingg tussen Van Doesburg en Archipenko 
enn de getraceerde brieven lussen deze twee. die in 
chronologischee volgorde zijn opgenomen. 
Alss basis voor verdere verwerking en commentaar 
hebb ik voor persoonlijk gebruik een 
vverktranscriptiee gemaakt, de archiefeditie. Die 
transcriptiess van de manuscripten heb ik in de 
meestee gevallen aan de hand van microfiches 
gemaakt,, en gecorrigeerd aan de hand van de 
originelen.. Voor zover dat praktisch mogelijk was. 
zijnn de transcripties in een later stadium nogmaals 
aann de hand van de microfiches gecontroleerd door 
eenn tweede lezer.' 

'' Met uitzondering van de briefwisseling met Tzara. 
diee door mij aan de hand van de transcripties van 
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Alss de brief niet gedateerd was. is geprobeerd de 
dateringg vast te stellen op grond van poststempel of 
inhoud.. I;r is gestreefd naar objectieve weergave 
vann de materiële feiten van de brieven. 
Voorafgaandd aan iedere brief wordt het materiaal 
omschrevenn (bijvoorbeeld gelinieerd of blanco 
papierr / getypt of geschreven / met inkt of potlood) 
enn het aantal pagina's genoemd. Het formaat van de 
brievenn is buiten beschouwing gelaten. Wanneer de 
envelopp bewaard is gebleven, er een voorgedrukt 
briefhoofdd is of illustraties in de brief zijn 
opgenomen,, wordt dit voorafgaand aan de brief 
vermeldd of als illustratie opgenomen. Bij 
ansichtkaartenn wordt de afbeelding in een noot 
beschrevenn of als illustratie opgenomen. 
Regell  indeling, bladzijdenwisselingen. boven en 
onderschriftenn zijn overgenomen zoals in het 
origineel.. Bij doorhalingen en andere wijzigingen is 
geprobeerdd de onderliggende versie te achterhalen. 
Onleesbaree passages, beschadigingen, afkortingen, 
schrijffoutenn etc. zijn nauwkeurig aangegeven. 
Minutenn en ontwerp-versies4 zijn opgenomen in de 
notenn voor zover zij afweken van de verstuurde 
versie.. Afschriften, doorslagen en kopieën komen 
somss in de plaats van het origineel als dit 
verdwenenn is. Wanneer de verstuurde versie kon 
wordenn achterhaald, is deze als basistekst gebruikt. 
Inn de uiteindelijke, hier afgedrukte 'leesversie' van 
dee transcriptie zijn de volgende principes 
aangehouden: : 

Dee gehele tekst is overgenomen. 
Dee spelling is overgenomen van het origineel. 
Kennelijkee schrijffouten zijn letterlijk overgenomen 
enn als ze tot verwarring leiden in een noot verbeterd 
aangegevenn 'lees:...'. Letterverdubbelingen. 
omkeringenn etc. zijn letterlijk overgenomen. 
Doorr perforatie of andere beschadiging verdwenen 
tekstgedeeltenn worden tussen vierkante haken 
gereconstrueerd.. Als reconstructie niet mogelijk is 
wordt'[...]'' aangehouden als vervanging. 
Bijj  onzekerheid over de lezing wordt het woord 
directt gevolgd door een [?]. Dus 'editie[?]\ 

Evertt van Straaten is gemaakt, en waar dus al 
(minstens)) twee paar ogen overheen zijn gegaan. 
Voorr de controle van de andere transcripties wil ik 
hierr Robert Verhoogt, Margriet Schavemaker. 
Saskiaa van Bergen. Marleen Blokhuis en Jan de 
Vriess danken. 
44 Van Doesburg maakte soms op ontvangen brieven 
aantekeningenn over de inhoud van zijn antwoord, of 
zelfss een ontwerp-versie van dat antwoord. Voor 
hett jaar 1921 is er in het VDA een brievenboek met 
eenn zestigtal concept-versies van verstuurde 
brieven.. Uit de enkele brief waarvan zowel het 
ontwerpp als de verstuurde versie bewaard is 
gebleven,, blijkt dat die twee versies meestal niet 
veell  verschilden. 

Wanneerr de bezorger woorden niet heeft kunnen 
ontcijferenn wordt '[onleesbaar]' gebruikt als 
vervanging. . 
Vierkantee haken zijn steeds gebruikt om 
aanvullingenn van de bezorger aan te geven. 
Doorhalingenn worden in de tekst typografisch 
weergegeven.. Dus 'editie'. 
Hett regelbeeld van het origineel wordt 
gehandhaafd. . 
Interpunctiee en alinea's zijn overgenomen van het 
origineel. . 
Kapitalen,, aanhalingstekens en alinea's zijn 
gestandaardiseerd. . 
Dateringg en plaats worden standaard linksboven 
vermeld,, behalve als deze niet in het origineel 
vermeldd staan. 
Afkortingenn worden uitgeschreven tussen vierkante 
hakenn als het gaat om ongebruikelijke 
snelheidsafkortingen. . 
Aaneenschrijvingenn en loskoppelingen zijn 
weergegevenn zoals in het origineel. 
Onderstrepingenn zijn zoveel mogelijk gehandhaafd 
zoalss in het origineel. 
Indelingg van de brief: aanhef en ondertekening zijn 
gestandaardiseerdd (linksboven en linksonder). 
Witregelss bij datum, aanhef en begin en tussen slot 
enn ondertekening zijn teruggebracht tot één. 
Toevoegingenn in de marges, die niet van een 
duidelijkee aansluitingsplaats zijn voorzien, komen 
aann het slot. na de ondertekening, met 
plaatsvermeldingg in de noot. 
Aanvullingenn en inlassen zijn ter plekke ingevoegd 
enn in noot verantwoord. 
Doorr de ontvanger toegevoegde aantekeningen zijn 
inn het commentaar vermeld, behalve als het om een 
ontwerp-anlwoordd gaat. In dat laatste geval is het 
ontwerp-antwoordd als zelfstandige brief behandeld 
enn onderaan de brief, na de ondertekening, 
uitgeschreven,, met zo mogelijk datumvermelding. 
Wanneerr ook de verstuurde brief bestaat en 
getraceerdd kon worden, is deze als zelfstandig 
onderdeell  getranscribeerd en wordt het ontwerp-
antwoordd in een noot beschreven bij de brief 
waaropp het bijgeschreven is. Bij de verstuurde brief 
iss dan naar de noot verwezen en andersom. 
Adresseringg is in het algemeen letterlijk 
overgenomen.. Soms staat er toegevoegde tekst op 
dee envelop of staan er woordspelingen bij de 
adressering.. Ze worden in het commentaar gemeld. 

Elkee briefis genummerd, in de nummering is geen 
onderscheidd gemaakt tussen retourbrieven en 
ontvangenn brieven. Concept-brieven zijn 
onderscheidenn door een c. toe te voegen. Na het 
nummerr volgt de naam van de briefschrijver en de 
ontvanger,, de plaats en de datum. Verloren gegane 
brievenn (spookbrieven) krijgen geen nummer. Als 
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hett vrijwel zeker is dat ze bestaan hebben, geef ik 
7.07.0 mogelijk een indruk van de inhoud. 
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