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Hoofdstukk 10 
Conclusies s 

10.11 Beroepsavant-gardist op maandagochtend 
Vann Doesburg was een specialist op het gebied van netwerken en gangmaken, maar kon 
alleenn zo'n specialist worden door zijn eigen sleutelpositie als participerend lid van de los-
vastee groep vooruitstrevende kunstenaars. Zijn eigen uitvoerende werk gaf hem de 
mogelijkheidd 'primus inter pares' te worden. Zonder dat werk zou hij als buitenstaander en 
criticuss veel minder invloed hebben gehad op de kunstenaars die hij belangrijk vond. Hun 
voornaamstee onderlinge overeenkomst was dat ze zich afzetten tegen traditioneel werkende 
kunstenaarss en tegen de burgerij met haar traditionele smaak. 
Dee opbouw van het netwerk van Van Doesburg was van groot belang voor zijn functioneren 
alss avant-gardist. Door een belangrijke rol in dat netwerk te spelen, versterkte hij zijn 
autoriteit.. Dat was weer een voorwaarde om zijn eigen kunst en die van hen die hij goed 
vond,, onder de aandacht te kunnen brengen. Zijn idealisme, het geloof dat met goede 
modernee kunst de maatschappij ten goede veranderd zou kunnen worden, was daarbij een 
belangrijkee drijfveer. Maar de directe bevrediging van het verlangen om in de schijnwerpers 
tee staan, opdrachten te verwerven en werk te verkopen, is natuurlijk ook een prikkel geweest. 

Kunstenaarss zouden kunnen worden ingedeeld op een schaal van hen die kunst vooral als een 
manierr van geld verdienen zien, tot hen die kunst bijna als een religieuze taak beschouwen 
waarr alles voor opgeofferd moet worden en die zich van de marktgerichte kunstwereld 
afkeren.. Op die schaal zit bijvoorbeeld William Blake geheel aan de 'religieuze', opofferende 
kantt en zitten mensen als Salvador Dali - niet voor niets door André Breton in een anagram 
Avidaa Dollars genoemd - en meer recent Corneillc en Rob Scholte, aan de commerciële kant. 
Vann Doesburg zit op deze schaal ergens middenin en kan als voorbeeld worden gezien voor 
hett type van de professionele kunstenaar, die compromissen sluit door te streven naar 
maatschappelijkee erkenning, zonder zijn artistieke integriteit op te geven.' Een andere 
verdelingg kan gemaakt worden tussen enerzijds de eenlingen als Mondriaan en Picasso, voor 
wiee hun kunst primair was en anderzijds de organisatoren zoals Van Doesburg, Breton, 
Marincttii  en Walden, voor wie maatschappelijke actie belangrijker lijk t te zijn geweest dan de 
kunst.. Zij schreven hun eigen scenario en pasten hun oeuvre daaraan aan. 
Eenn aantal avant-gardekunstcnaars wilde de maatschappij theoretisch en ideologisch naar een 
hogerr plan tillen en streefde er doelbewust naar om zelf een mythe te worden.' Demagogie en 
zclfpropagandaa werden veel toegepast. Pas achteraf is de mythevorming echt goed op gang 
gekomen.. Het grote verhaal van de avant-garde, over belangrijke mannen die eenzaam en 
vastbeslotenn het smalle pad van de abstractie volgden om de kunst en de wereld vooruit te 
brengen,, is zo'n mythe. 

Bijj  die mythevorming heeft de behoefte die er na de Tweede Wereldoorlog bij kunstenaars en 
criticii  bestond om de moderne kunst van hun eigen tijd te legitimeren, een belangrijke rol 
gespeeld.. In de jaren dertig waren de vernieuwingen in de kunst van voor de Eerste 
Wereldoorlogg (expressionisme, kubisme, futurisme en abstractie) wat op de achtergrond 
geraakt.. Een terugkeer naar de tradities van het vak, de 'retour a 1'ordrc', van bijvoorbeeld 
Picassoo en andere kubisten van het eerste uur lag daaraan ten grondslag. Maar ook de invloed 

11 Zie Ton Bevers, 'Kunst, geschiedenis en sociologie', in Halbertsma en Zijlmans (red.). Gezichtspunten, 
Nijmegenn 1993, p. 256. 
:: Gauguin probeerde dat bijvoorbeeld. En anderen maakten Vincent van Gogh tot een mythe. Tijdgenoten van 
Vann Doesburg als Marinctti, Duchamp, Picasso en Breton bouwden al tijdens hun leven aan hun eigen mythe. 
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vann totalitaire systemen als communisme, fascisme en nazisme heeft meegespeeld. Direct na 
dee Tweede Wereldoorlog bestond er een sterke behoefte aan verandering en aan de bevrijding 
vann opgelegde nonnen. Het belang van experimenten in de kunst werd weer naar voren 
gehaaldd en er ontstond een felle strijd tegen de traditie.3 Daarbij pasten de avant-gardistcn van 
dee jaren tien en twintig van de twintigste eeuw mooi in het plaatje als helden en voorlopers. 
Dee vaak goudgerande memoires van de oude avant-gardisten werden gepubliceerd en gretig 
gelezen. . 
Inn dit boek is geprobeerd die mythe te nuanceren. Dat heb ik gedaan door uit te gaan van de 
briefwisselingenn als geheel. Ze zijn bijvoorbeeld niet geselecteerd op kunsttheoretische 
relevantie.. In plaats van een mooi regelmatig geweven lap stof is nu een ineengedraaide 
strengg van verschillend gekleurde draden overgebleven. Wat overblijft van de mythe van de 
avant-gardee is in de eerste plaats de kunst zelf. En in tweede instantie de fascinatie voor hun 
leefwereldd en de nieuwsgierigheid naar de drijfveren van de kunstenaars. 

Vann Doesburg is in dit bock op sommige plaatsen ten tonele gevoerd als een archetypisch 
figuur.. Het is aantrekkelijk om hem te zien als representatief voorbeeld voor dé avant-gardist, 
déé avant-gardeleider, dé abstract werkende kunstenaar met wereldwijde 
maatschappijverandcrendee ambities. Dat zijn archief zorgvuldig is bewaard en als geheel is 
overgedragenn aan het RKD heeft dit beeld bestendigd. Theo en Nelly van Doesburg waren 
zichh van hun rol bewust. 
Maarr er moet op worden gewezen dat Van Doesburg tegelijkertijd een unieke figuur was, met 
eenn unieke karakterstructuur en alleen zo geworden door zijn plaats in de Europese context 
vann juist die tijd. In 1960 of 1880 zouden veel zaken er heel anders hebben uitgezien. De 
ambitiess van de avant-gardisten, hun afkeer van de negentiende eeuw, de net ontstane 
abstractee kunst, het trauma van de Eerste Wereldoorlog, het zijn allemaal zaken die specifiek 
voorr dit tijdvak zijn. 
Dee beslissingen die Van Doesburg op enig moment nam en de brieven die hij schreef, de 
lezingenn die hij hield, de werken die hij maakte, werden beïnvloed door de directe omgeving 
waarinn hij leefde, gesprekken die hij voerde, brieven die hij ontving, boeken die hij las. Het 
beeldd van de avant-garde van de jaren twintig en de rol die Van Doesburg daarbinnen speelde 
iss in dit boek scherper gesteld. 

10.22 Kunst en leven 
Wass avant-gardisme aangeboren of aangeleerd? Beide natuurlijk. Van doorslaggevende 
betekeniss voor het kunnen functioneren in de groep vooruitstrevende kunstenaars was dat ze 
doorr hun werk, maar vooral door hun levenshouding overtuigend aangaven tot de 
internationalee avant-garde te behoren. Dat was niet alleen van belang voor de acceptatie door 
medestanders,, maar ook voor de even broodnodige weerzin die bij tegenstanders opgewekt 
werd.. Een zekere naïviteit en een overmaat aan energie waren echter ook noodzakelijke 
trekkenn van de avant-gardist. 
Vann Doesburg, zo bleek impliciet uit de briefwisselingen en expliciet uit het commentaar, is 
inn sommige opzichten, op politiek en soms ook kunsttheoretisch gebied, niet los te zien van 
zijnn romantische en symbolistische voorgangers. De claim van de avant-gardisten in de jaren 
twintigg dat ze in alles nieuw waren en anders dan hun voorgangers is niet op de werkelijkheid 
gebaseerd.. Achteraf gezien zijn vele lijnen vanuit de negentiende eeuw door te trekken tot in 
dee eerste decennia van de twintigste eeuw. Een opvallend element is het doorsijpelen van 

33 Voor een beschrijving van deze ontwikkelingen in Nederland, zie o.a. W.L. Stokvis. Pc doorbraak van de 
modernee kunst in Nederland. Amsterdam 1984, pp. 11-15. 
44 Zie voor een vergelijkbare opvatting: Van den Berg en Dorleijn (red.), Avantearde! Voorhoede0 

Vcrnieuwinizsheweiiin'zenn in Noord en Zuid opnieuw beschouwd, [z.p.] 2002. p. 13. 
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romantischee en symbolistische kunsttheorieën in de hier verzamelde brieven, met hun nadruk 
opp de parallel tussen muziek en beeldende kunst en de rart-pour-1'art-gedachte. Maar ik doel 
bijvoorbeeldd ook op het gedachtengoed van negentiende-eeuwse linkse politieke denkers, 
anarchistenn en utopisch-socialisten, dat nog steeds van belang was voor de avant-gardisten 
vann de eerste decennia van de twintigste eeuw." 
Somss botsten de politieke belangen met de artistieke, bijvoorbeeld omdat de 'massa' de 
abstractee kunst niet begreep. Als de avant-gardekunstenaars moesten kiezen tussen hun 
radicalee kunst of hun radicale politieke ideeën, kozen ze meestal voor de kunst. Maar de 
meestt idealistische kunstenaars van de avant-garde in de jaren tien en twintig, zoals sommige 
constructivisten,, waren er van overtuigd met hun kunst de wereld te kunnen veranderen. Ook 
ditt idee wortelde in de negentiende-eeuwse traditie van het anarchisme en het utopisch-
socialisme.. Anderen, zoals vele dadaïsten, hadden er genoeg aan om het publiek te choqueren 
enn speels of zelfs destructief te werk te gaan. Van Doesburg combineerde in één persoon 
constructivismee en dadaïsme, idealisme en ironie. En hij was lang niet de enige die 
demonstreerdee dat de grenzen van termen en begrippen voortdurend konden worden opgerekt. 
Hett toont ook de ontoereikendheid van achteraf op stromingen geplakte etiketten. 

10.33 Bourgeoisie 
Dee bevindingen in dit boek geven sterke aanwijzingen dat de rebellie tegen de burgerij zeer 
waarschijnlijkk juist voortkwam uit een sterke verbondenheid met diezelfde bourgeoisie. De 
meestee kunstenaars hadden immers zelf een burgerlijke achtergrond en bovendien was hun 
klantenkringg bijna uitsluitend afkomstig uit de intellectuele bourgeoisie of de aristocratie. Het 
avant-gardcpubliekk vond zichzelf overigens verre van burgerlijk en liet dat ook in zijn 
artistiekee voorkeuren zien. Al met al is de avant-garde een verschijnsel dat alleen in een 
burgerlijkee maatschappij kan voorkomen. De dood van de avant-garde, al vaak aangekondigd 
enn even zo vaak weer ontkend, zou plaatsvinden wanneer de bourgeoisie, waartegen men 
rebelleerde,, de avant-garde zou accepteren. Of, de andere mogelijkheid, als de klasseloze 
maatschappijj  zou zijn gerealiseerd. Dat leidde in Rusland na een korte periode van artistieke 
vrijheidd tot het verbieden van de artistieke avant-garde. Er lijk t echter een voortdurende 
golfbewegingg plaats te vinden: steeds staan nieuwe vooruitstrevende kunstenaars op die weer 
strijdenn tegen nieuw onbegrip van een nieuwe horde kunstbarbaren, zodat de avant-garde het 
eeuwigee leven schijnt te hebben. Anderzijds leidde een steeds snellere acceptatie ook tot de 
neergangg van het avant-gardisme. 
Hett willen verbeteren van de wereld en vernieuwen van de kunst, hielden een verzet in tegen 
bestaandee gewoontes. Maar de activiteiten die deze kunstenaars ontplooiden om hun idealen 
tee verwezenlijken waren niet uitzonderlijk. Ze maakten gebruik van de al bestaande 
structuren;; van een netwerk van handelaars, kunstenaars en publiek, van publiciteit, 
tentoonstellingenn en verkoop. De avant-gardisten van de jaren tien en twintig probeerden 
zekerr wel een eigen invulling te geven aan hun contacten, hun lezingen en hun 
tentoonstellingen.. Maar net als iedere andere kunstenaar hadden ze bij die contacten te maken 
mett mensen tegen wie je vriendelijk moest zijn. Met hun lezingen moesten ze het publiek zien 
tee boeien, en naar de tentoonstellingen moesten wel mensen komen om te kijken en hopelijk 
werkk te kopen. Dat maakte het voor hen noodzakelijk om bepaalde principes tijdelijk opzij te 
schuivenn en zich aan te passen aan de denktrant van de 'vijand', zonder de eigen identiteit uit 
hethet oog te verliezen. 

""  Vergelijk hiervoor Van den Berg en Dorleijn (op. cit. noot 4), pp. 14-15. 
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10.44 Van Doesburg en de anderen 
Uitt de brieven valt goed op te maken hoe de onderlinge verhoudingen tussen de 
briefschrijverss lagen en met wat voor persoonlijkheden we te maken hebben. Alexander 
Archipenkoo komt in de hier bijeengebrachte brieven naar voren als een kunstenaar met een 
sterkk ontwikkeld commercieel inzicht en grote sociale vaardigheden. Hij was in zijn brieven 
vrijj  zakelijk en hij deed niet erg zijn best om vriendelijk over te komen, hij lijk t zelfs nogal 
egocentrisch.. Toch had hij een groot netwerk. Zijn succes werkte daarbij ongetwijfeld als een 
magneet.. Hij had niet te klagen over aandacht. Zijn werk werd regelmatig tentoongesteld, in 
albumss gepresenteerd en verkocht. Uit de briefwisseling blijkt dat Archipenko in de relatie 
mett Van Doesburg de profiterende en enigszins koel-berekenende partij was. 
Tristann Tzara stond hoog aangeschreven bij Van Doesburg. Hij bewonderde Tzara's gedichten 
enn proza, zijn contacten met andere dadaïsten en zijn manier van doen. Tzara was een echte 
leidersfiguur:: charismatisch maar ook autoritair, opportunistisch, onafhankelijk, eigengereid 
enn altijd op zoek naar publiciteit. Hij genoot van het veroorzaken van schandalen met dada. 
Datt hij ambitieus was, blijkt uit zijn grote netwerk en zijn activiteiten op organisatorisch 
gebied.. In de brieven is te volgen hoe de relatie met Van Doesburg zich ontwikkelde tot een 
gelijkwaardigee vriendschap. 
Tussenn Hans Richter en Theo van Doesburg zijn veel overeenkomsten in levenswijze en 
karakterr aan te wijzen. Beiden waren zeer actief en daadkrachtig op het gebied van de 
modernee kunst. Beiden zagen er geen bezwaar in om dada met andere moderne kunst te 
combineren.. Ze legden gemakkelijk contact en gingen strategisch en soms opportunistisch 
mett hun contacten om. Ze waren geen van beiden bang voor conflicten. Hun linkse politieke 
ideeënn vormden een andere overeenkomst. Uitzonderlijk is dat het een paar keer tot een 
openlijkee botsing tussen de twee kwam, waarbij hun vriendschap en onderlinge solidariteit op 
dee proef werden gesteld. Maar steeds maakten ze het weer goed. Beiden hadden kennelijk 
grotee verwachtingen van hun onderlinge contact, waardoor ze ook vergevingsgezind waren. 
Ondankss alles wras het toch erg belangrijk om als de beste, eerste en origineelste voor de dag 
tee komen. De concurrentie tussen hun tijdschriften G en De Stijl ligt waarschijnlijk aan de 
basiss van de uiteindelijke breuk tussen de twee. In de briefwisseling is de ontwikkeling van 
hunn vriendschap goed te volgen. 
Dee briefwisseling met Enrico Prampolini stond aanvankelijk bol van enthousiasme en een 
koortsachtigee uitwisseling van informatie. De kunstopvattingen van Prampolini en Van 
Doesburgg stemden niet met elkaar overeen, maar dat nam niet weg dat ze elkaar probeerden te 
helpenn met de organisatie van allerlei activiteiten. Zoals beschreven, is van al hun plannen 
echterr bitter weinig terechtgekomen. Prampolini ging op een andere manier te werk dan Van 
Doesburg,, Archipenko en Tzara: hij probeerde iedereen zoveel mogelijk te vriend te houden. 
Diee handelwijze was waarschijnlijk een goede manier om succesvol te kunnen opereren in de 
avant-garde.. Hij heeft dan ook tot aan zijn dood in 1956 een belangrijke rol in de Italiaanse 
kunstwereldd gespeeld. 

Opvallendd bij deze opsomming is dat de vier beschreven personen veel overeenkomsten 
vertonenn in gedrag en karakter. Van Doesburg vormt zeker geen uitzondering in zijn veelheid 
aann activiteiten en zijn opportunistische manier van doen. De selectie van vier personen uit 
hett geheel van de briefwisselingen met honderdtachtig personen die in het Van Doesburg-
archieff  bewaard zijn, levert in haar beperktheid een beeld op van de manier van doen van de 
kunstenaarss in de avant-garde in de gekozen periode. De selectie is gemaakt op grond van 
verschillendee criteria, waaronder het in kaart brengen van verschillende deelgebieden van het 
netwerkk van Van Doesburg, zoals in hoofdstuk vier gezegd. Daarbij is van tevoren niet gelet 
opp de karakterstructuur van de contactpersonen. Toch blijken ze veel onderlinge 
overeenkomstenn te vertonen. Daarmee is nog niet gezegd dat alle avant-gardisten op een 
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vergelijkbaree manier te werk gingen, maar wel dat Van Doesburg als impresario geen 
uitzonderingg was. 

10.55 Nieuwe inzichten 
Dee brieven leveren inzicht op in de dagelijkse gang van zaken in de avant-garde van de jaren 
tienn en twintig van de twintigste eeuw, ongefilterd en ongecensureerd. Principevastheid, 
onderlingee solidariteit en opportunisme wisselen elkaar af. Opvallend is bijvoorbeeld de 
vasthoudendheidd waarmee Richter over details met betrekking tot zijn artikelen schreef, maar 
ookk het gemak waarmee Archipenko, Tzara en Prampolini eerder beleden principes overboord 
zettenn als dat beter uitkwam. 
Inn dit boek zijn ook nieuwe feiten naar voren gekomen. Zo was de verhouding tussen Van 
Doesburgg en Archipenko nog niet eerder beschreven. Ook kan hier en daar nieuw licht 
wordenn geworpen op de verhouding tussen de briefschrijvers. De herinneringen van Richter 
overr zijn relatie met Van Doesburg blijken bijvoorbeeld niet altijd accuraat. 
Somss worden gebeurtenissen van een andere kant getoond, zoals het geval is met het congres 
inn Weimar in 1922, dat de oprichtingsvergadering van een internationale kunstenaarsvakbond 
hadd moeten zijn. Daarnaast zijn er zaken die door deze briefwisselingen een duidelijke plaats 
opp de tijdbalk konden krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld de datering van de rollenbeschilderingen 
vann Richter en Eggeling (1921), het hernieuwde contact tussen Richter en Tzara in de jaren 
vann 1922 tot en met 1925 en de exacte datering van de tentoonstelling van de Section d'Or in 
Romee in april 1922. 
Dee bijlagen, die achter in dit boek zijn opgenomen, leveren overzicht en nieuwe inzichten. De 
verschijningsdataa van De Stijl, bijeengebracht in de eerste bijlage, zijn zoals gezegd vanaf 
19222 vaak maanden later dan gepland. Dat geeft een verschuiving van de publicatiedatum van 
bepaaldee manifesten en artikelen. De grafieken van bijlage twee verschaffen overzicht en 
helderheidd in de veelheid van gegevens die er over van Doesburgs contacten en activiteiten 
bekendd is. De derde bijlage bevat de inkomsten van Van Doesburg, voor zover die te 
achterhalenn waren. Deze waren nog niet eerder op een rij gezet en geven duidelijk aan dat 
Vann Doesburg zijn inkomsten bij elkaar moest sprokkelen met verschillende activiteiten en 
vann de verkoop van zijn kunst alleen niet kon leven. 

10.66 Verder onderzoek 
Tijdenss een onderzoek met veel zijpaden als het voorliggende, komen regelmatig 
deelgebiedenn ter sprake waar de onderzoeker zich graag meer in had willen verdiepen. Het 
wass bijvoorbeeld een aangename verrassing dat de boeken die Van Doesburg tijdens zijn 
levenn heeft verzameld nog voor het grootste deel bijeen zijn. Zijn bibliotheek wordt als één 
geheell  bewaard in het RKD. Er zijn veel banden bij met opdrachten van andere avant-
gardistenn aan Van Doesburg, en in veel gevallen heeft Van Doesburg aantekeningen gemaakt 
inn de boeken zelf. Daar ligt prachtig onderzoeksmateriaal klaar. 
Eenn onderzoek naar de rol van Van Doesburg als kunsthandelaar en bemiddelaar bij de 
verkoopp van werk van andere avant-gardisten zou meer licht kunnen werpen op zijn 
inkomstenn en op zijn rol in het avant-gardenetwerk. 
Daarnaastt zijn er nog veel briefwisselingen die bijeengebracht en geannoteerd zouden moeten 
worden.. Zo is er de briefwisseling met Van Doesburgs tweede echtgenote, Lena Milius. 
Daarinn zijn vermoedelijk veel onderbelichte aspecten van de dagelijkse strijd om het bestaan 
tee vinden. Een becommentarieerde editie van deze correspondentie tussen Lena 'Mama' Miliu s 
enn Theo 'Mijn blonde hond' van Doesburg, met een goed personen- en trefwoordenregister 
zouu even amusant als nuttig kunnen zijn. Ikzelf werd bij het raadplegen van deze brieven 
regelmatigg overvallen door een onbehagelijk voyeuristisch gevoel. Maar tegelijkertijd kreeg 
ikk het idee dat de brieven zeer veel informatie bevatten die nuttig zou zijn voor een beter 
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begripp van Van Doesburg en zijn optreden als avant-gardcleider, als ze beter toegankelijk 
gemaaktt zouden worden. 
Eenn kleiner onderzoek naar de abonnees van De Stijl enerzijds en de leden van Arti et 
Amicitiae,, die allen het tijdschrift Wendingen ontvingen, anderzijds, zou informatie opleveren 
overr het lezerspubliek van de twee tijdschriften, dat vermoedelijk grote overlappingen 
vertoonde. . 
Naastt deze zeer concrete onderzoeksprojecten kwam de meer kunsttheoretische vraag op naar 
dee precieze invulling van het begrip expressionisme op verschillende tijdstippen. Zo waren er 
nogg veel meer onbeantwoorde vragen. 
Alss belangrijkste aanbeveling voor nader onderzoek wil ik de uitgave van de briefwisseling 
tussenn het driemanschap Mondriaan, Oud en Van Doesburg aandragen. De drie heren 
schrevenn met en over elkaar, wat een prachtige beeld met verschillende facetten kan 
opleveren.. Als bron voor De Stijl-onderzoekers zijn deze brieven dan ook van onschatbare 
waarde.. Door de verspreiding over verschillende instituten zijn ze echter vrij lastig te 
raadplegen. . 

Enn ... is de glans er nu af? Is de grenzeloze bewondering voor deze pioniers van de abstractie, 
dee vernieuwers van de nieuwe kunst verdwenen, nu is gebleken dat hun principes buigzaam 
waren,, dat hun theorieën op maat gesneden werden voor de toehoorder, dat hun aversies en 
sympathieënn zowel zeer persoonlijk als voorspelbaar waren? Wel een beetje misschien? Zijn 
dee kunstwerken minder interessant geworden door deze kennis? Is de nieuwsgierigheid naar 
dee kunstenaars er minder om geworden? Nee toch zeker? 
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