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inkomsten inkomsten 

Deell 3 
Bijlagee III 
Inkomstenn Van Doesburg 1916-1931 

Inn deze bijlage zijn per jaar voor de periode 1916-1931 de te traceren activiteiten 
bijeengebrachtt die inkomsten genereerden. 
Daarbijj  zijn niet meegerekend: de inkomsten van advertenties en abonnementen op De Stijl; 
dee bijdragen van de gefortuneerde architect Van 't Hoff die in de eerste jaren De Stijl ook 
financieell  ondersteunde; de giften voor De Stijl en Mecano van Kok (bijvoorbeeld februari 
1918,, december 1918 (f 10,-), september 1920, september 1921, maart 1922, juni 1922); de 
giftenn van Kok voor de huur van een piano voor Nelly van Moorsel (hij stuurde 400 mark in 
junii  1922 en in mei 1924 stuurde hij opnieuw geld voor dat doel); losse giften van Kok 
(augustuss 1923, februari 1924, juli 1928, maart 1930 (f35,-) en november 1930); de erfenis 
vann Nelly van Moorsel.' 
Hett staat wel vast dat Van Doesburg ook inkomsten verkreeg voor zijn bemiddeling bij de 
verkoopp van werken van andere kunstenaars. Zo heeft hij werken van Janus de Winter ter 
verkoopp aangeboden bij zijn lezingen in 1916. Hij verkocht minstens één werk van Daumier 
aann of via Kielmanscgg. Beginjaren twintig kreeg hij werk van Lissitzky in commissie, die 
hijj  bij Kok en Milius 'uitzette'. De inkomsten die hieruit voortkwamen zijn mij niet bekend. Ik 
hebb ze hier verder buiten beschouwing gelaten. 
Vann Doesburg heeft over het algemeen weinig van zijn eigen werken verkocht en weinig 
betaaldee opdrachten gehad. Uitzonderingen waren de betaalde opdrachten die hij kreeg van de 
mecenassenn Rehbock en Vircnz-Meyer [?] (Zurich) in de jaren vóór 1919, de glas-in-lood-
opdrachtenn vóór 1920," de opdrachten voor Oud in Spangen, opdrachten voor De Boer in 
Drachtenn en de verbouwing van de Aubcttc in Straatsburg. Belangrijke opdrachtgevers van 
Vann Doesburg waren; Rehbock, De Lange, De Ligt, Troussclot (Vill a Allcgonda), de 
gemeentee Drachten (via De Boer), de gemeente Rotterdam (via Oud), graaf von Kielmanscgg, 
dee gebroeders Horn (Straatsburg), de Zweedse schilder en verzamelaar Carlsund en de familie 
Lickteigg (Straatsburg). 
Eenn complicerende factor bij het traceren van de inkomsten is dat Van Docsburgs tweede 
vrouww Lena Milius, ook na hun feitelijke scheiding, zijn financiën bleef afhandelen, en dat 
haarr archief bij een brand in Den Haag in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan. 
Hett schrijven van artikelen voor geld ging in moeilijke tijden vaak voor op het schilderen, zo 
blijk tt uit een brief van Van Doesburg aan Kok van 23 januari 1930: Doch je begrijpt, beste 
kerel,kerel, dat ik er steeds af of liever uil moet, omdat ik steeds moet schrijven voor geld en dus zeer 
weinigweinig schilderen kan. 

Dee gebruikte bedragen zijn voor zover mogelijk steeds in guldens. 
Gesteldd dat een artikel f30,- opbracht, een lezing f40.-, een verkocht schilderij tussen de f 
50,-- (tot 1923) en f80,- (1929 en 1930), een glas'-in-lood-raam f50,-, een volledig 
klcurontwerpp f500,- , een schets of typografisch ontwerp f25, dan zijn de volgende 
bedragenn aannemelijk als jaarinkomstcn. 

11 De erfenis bedroeg f 16.000, en is in 1927 deels gebruikt om grond te kopen (f 2200,-) en het huis in Meudon te 
bouwen. . 
""  Zie Thimo te Duits. 'Geachte heer Wasch ... de correspondentie voor Glas en kristal'. Joim Holland N (1992) 2. 
pp.. 36-50. 
'' Met dank aan Alied Otte\ anger die over dit onderwerp meedacht. 
44 Deze bedragen zijn gedestilecrd uit de schaarse bekende gegevens, zie de oeuvrecatalogus van Van Doesburg. 
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1916:: Twee dingen verkocht (schilderij aan H.P. Bremmer voor collectie Kröller-Müllcr, 
ontwerpp boekband voor f 25,-), 32 artikelen, 8 lezingen. Op 15 november 1916 voorschot van 
f6000 (beloofd was f3000,- voor eenjaar) opgehaald bij Rehbock in A'dam. 
Inkomstenn f75,- voor beeldend werk, f960,- voor artikelen, f320,- voor lezingen, voorschot 
Rehbockk f600,-. Totaal: f 1955,-

1917:: Zeven dingen verkocht (1 geschilderd portret, 4 glas in lood composities (2 voor 
burgemeesterr De Geus van Broek in Waterland, 1 voor gemeente Maasdam -
onderwijzerswoningenn 1 voor J.E.R. Trousselot-Villa Allegonda), 1 ornamentrand voor 
gemeentee Maasdam en 1 klcurontwerp voor Huis de Lange), 16 artikelen, 6 lezingen. 
Subsidiee van Rehbock (via Phocas Fokkens, tot sept. 1917). 
Inkomstenn f800,- voor beeldend werk, f480,- voor artikelen, f240,- voor lezingen en 
ongeveerr f2250,- subsidie van Rehbock. Totaal: f3770,-

1918:: Vij f dingen verkocht (2 glas in lood composities, 3 kleurontwerpen: de Vonk, de 
Dubbelee Sleutel en huis De Ligt Lage Vuursche), 10 artikelen, 1 lezing. Rekening advocaat 
Tidemann (scheiding van Agnita Feijs) betaald met schilderij. In juni 1918 schreef Van 
Doesburgg aan Kok dat niet nader gespecificeerde glas-in-lood en kleurontwerpen alles bij 
elkaarr f 800,- zouden moeten opbrengen. 
Inkomstenn f 1600,- voor beeldend werk, f300,- voor artikelen, f40,- voor lezing. Totaal f 
1940,--

1919:: Vij f dingen verkocht (portret mejuffrouw Schoondergang, glas in lood composities en 
klcurontwerpp Spangen, diversen voor Hagemeyer (kaasetiket, drukwerk, monogram, 
kassabord),, tuinplastiek Dee), 9 artikelen, 1 lezing. 
Inkomstenn ongeveer f700 voor beeldend werk6, f270,- voor artikelen, f40,- voor lezing. 
Totaal:: f 1260,-

1920:: Drie dingen verkocht (typografie Bond Revolutionnair Socialistische Intellectueelen, 
klcurontwerpp huis De Ligt, Katwijk, omslag Klei (prijsvraag)), 13 artikelen, 3 lezingen. 
Inkomstenn ongeveer f575,- voor beeldend werk (cxcl. nabetaling van Hagemeyer, max. f 
650,-),, f390,- voor artikelen, f 120,- voor lezingen. Totaal: minimaal f 1085, maximaal f 
1735,--

1921:: Twee dingen verkocht (kleurontwerpen middenstands woningen Drachten en 
huizenblokk Spangen), 12 artikelen, 4 lezingen, percentage van de twee verkochte werken op 
dee Section d'Or-tcntoonstelling,7 stortingsbewijs f 1000,- op eigen rekening 16 februari 1921.* 
Inkomsten:: f 1000,- voor twee kleurontwerpen, f360,- voor artikelen, f 160 voor lezingen, 
ongeveerr f 50,- voor percentages verkoop Section, f 1000,- erfenis. Totaal: ongeveer f 2570,-

1922:: Drie dingen verkocht (1 schilderij aan de broers Rinscma, 1 schilderij aan Huszar, 2 
kleurontwerpenn aan de gemeente Drachten (landbouwwinterschool en winkelpand)), 11 
artikelen,, 6 lezingen (lezing in Jena bracht 1000 mark op), inkomsten cursussen Weimar. 

^^ Oeuvrecat. nr470 (Compositie I) in 1916 gekocht door Bremmer voor collectie Kröller-Müller. 
66 Betaling Hagemeyer waarschijnlijk pas in 1920, minimaal f250 (betaald in 1919), maximaal f900 (vraagprijs 
Vann Doesburg). Met Hagemeyer is tot aan de VANK geprocedeerd over de vergoeding. Van Doesburg wilde f 
900,-- voor alles. Hagemeyer wilde maar f250,- betalen. 
77 Waarschijnlijk kreeg Van Doesburg 25% van f50,- voor de verkoop van een werk van Férat en net zo'n 
percentagee van 650 Franse francs (de franc stond hoog in 1921, dit was ongeveer f 140,-) voor het beeldje van 
Archipenko. . 
ss VDA doss. 1445. Waarschijnlijk betrof dit de erfenis van zijn moeder, overleden in 1920. 
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Inkomsten:: max. f 1050,- voor beeldend werk, f330,- voor artikelen, f240,- voor lezingen. 
Pluss inkomsten Stijlkurs Weimar ongeveer 600 mark (daarvan moest ook huur ruimte en 
apparatuurr betaald worden.) Totaal ongeveer f 1620,-

1923:: Vij f dingen verkocht (3 schilderijen (stadsgezicht, comp XXV en compositie in drie 
delen,, die laatste verkocht aan graaf Kielmansegg voor 60 dollar ), 2 kleurontwcrpen (1 met 
glass in lood ramen (ULO Drachten), 1 huis mevrouw van Zessen, Alblasscrdam), 18 
artikelen,, 11 lezingen. 
Inkomsten:: f 1150,- voor beeldend werk, f540,- voor artikelen, max. f440,- voor lezingen ". 
Totaal:: max. f2150,-

1924:: Vij f dingen verkocht (2 kleurontwerpen (garage ouders Van Ecstcren en prijsvraag 
winkelgalerij13),, glas in lood ontwerp gemeente Amsterdam, plattegronden echtpaar Groutars, 
schilderijj  expositie Hannover14), 16 artikelen, 3 lezingen, inkomsten Nelly van Moorsel 
(pianospell  in bioscopen en optreden als danseres in operette). 
Inkomsten:: max. f 1075 voor beeldend werk, f480,- voor artikelen, f 120,- voor lezingen, 
inkomstenn Nelly van Moorsel. Totaal rond f 1700,-

1925:: Vij f dingen verkocht (1 schilderij aan .lane Heap, 1 tekening contra-constructie 
expositiee USA (600 fr. (ongeveer f60,-)), 1 glas in lood ontwerp Dorner, 1 klcurontwcrp 
bloemenkamerr Noailles, 1 advertentie Fagus,), 23 artikelen, 5 lezingen, 2 piano-optredens 
Nellyy van Moorsel in Duitsland, 500 Mark voor Bauhausbuch. ^ 
Inkomsten:: ongeveer f560,- voor beeldend werk, f690,- voor artikelen, f200,- voor lezingen, 
inkomstenn Nelly van Moorsel. Totaal rond f 1500,- plus 500 mark (door de hoge inflatie niet 
omm te zetten naar guldens). 

1926:: Een ding verkocht (contra compositie aan Kielmansegg), 19 artikelen, geen lezingen. 
Inkomstenn ongeveer f60,- voor beeldend werk, f570,- voor artikelen. Totaal rond f630,-

1927:: Twee dingen verkocht (schilderij contra-compositie en portret baby Lickteig), 15 
artikelen,, geen lezingen. 
Inkomstenn ongeveer f 140,- voor beeldend werk (plus rond f800,- voor Aubcttc), f450,- voor 
artikelen.. Totaal rond f 1400,-

1928:: Vier dingen verkocht (verbouwing Aubcttc17, verbouwing van winkel18, 2 schilderijen 
(Lickteigg en Francois Arp)), 10 artikelen, 3 lezingen. 

1414 Oeuvrecat. nr472 (Compositie II) is in 1922 of eerder verkocht (of gegeven?) aan Huszar. 
100 Tien mark per uur, twee uur per avond, tien avonden. Negentwintig keer 20 mark te traceren aan de hand van 
streepjess op betaallijst = 570 mark. 
111 In februari 1924 was dit nog niet betaald. Zie brieven 29 mei en 6 juli 1924 van Kielmansegg, VDA doss. 95. 
'""  Het is zeer onwaarschijnlijk dat Van Doesburg iedere keer f40,- heeft gekregen voor zijn voordracht op de 
dada-avonden.. Ze kregen waarschijnlijk een percentage van de recette. 
L'' Oeuvrecat. nr 733. Zie brief Van Doesburg aan Van Eesteren, 2 september 1924: Ik sluit hierbij het 
prijsvraag-ontwerpprijsvraag-ontwerp in. Zie datje 1000 gld. en'oor krijgt, dan kan ik me weer wat boter koopen en kan ik m 'n 
schuldenschulden afdoen. De brief bevindt zich in het NA1, archief Van Eestcren. Geciteerd in de oevrecatalogus. 
144 Het werk werd voor 150 goldmark verkocht, maar dat geld is door Burehartz opgemaakt, zie ook brieven van 
Kielmanseggg uit 1924 (op. cit. noot 11). 
l""  Zie brief Van Doesburg aan L. Moholy-Nagy, 5 januari 1926, VDA, doss. 132. 
lhh Oeuvrecat. nr473 (Compositie III ) in 1927/29 gekocht door Eugène Lickteig, Straatsburg. 
11 De verbouwing van de Aubette bracht ongeveer f2500,- op. Zie brief Van Doesburg aan Rinsema, 15 
novemberr 1928: Wanneer je bedenkt dat ik voor het groote werk in Strasbourg maar amper 25.000 francs kreeg 
enen mij dit 2 jaren heeft bezig gehouden, terwijl een prul decorateur, die in parijs een café 'oplost' 200.000 francs 
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Inkomstenn ongeveer f 750 voor beeldend werk (plus rond f 1700 voor Aubcttc), f300,- voor 
artikelen,, f 120,- voor lezingen. Totaal rond f2900,-

1929:: Twee dingen verkocht (1 schilderij aan Carlsund voor 800 fr. (ongeveer f80,-), 
verbouwingg appartement Horn, Straatsburg), 21 artikelen, 1 lezing. 
Inkomsten:: f680,- voor beeldend werk, f630,- voor artikelen, f40,- voor lezing. Totaal: 
ongeveerr f 1350,-

1930:: Drie dingen verkocht (2 schilderijen (1 aan Kok voor f 80,-, 1 aan Carlsund voor 1000 
fr.. (ongeveer f 100,-), I ontwerp atclicrwoning Pór,l>) 22 artikelen, 2 lezingen. 
Inkomstenn maximaal f250,- voor beeldend werk, f660,- voor artikelen, f 80,- voor lezingen. 
Totaall  rond f 980,-

1931:: niets verkocht, 6 artikelen geplaatst. 
Inkomstenn f 180,- voor artikelen (dit jaar niet meegerekend bij uitrekenen gemiddelde, 
vanwegee overlijden van Van Doesburg op 7 maart 1931). 

Conclusie e 
Inn totaal had Van Doesburg over de periode 1916-1930: f27.460,- aan inkomsten, dat wil 
zeggenn gemiddeld ongeveer f 1800,- per jaar. Dat is weliswaar iets boven modaal - een 
secretaressee en een huisschilder verdienden ongeveer f 1500,- per jaar in 1921 - maar de 
inkomstenn van Van Doesburg waren bruto bedragen. Materiaal en andere kosten zijn daar nog 
niett van afgetrokken, terwijl bij het modale inkomen van een secretaresse nauwelijks 
onkostenn hoefden te worden gemaakt. 
Vann Doesburg verdiende bovengemiddeld in de periode 1916-1918, 1921, 1923, 1928. 
Eenn zeer goed jaar was 1917, door de subsidie van Rchbock. Van Doesburg verdiende (ver) 
onderr modaal in de jaren: 1919, 1926, 1927, 1929, 1930. 

verlangt,verlangt, dan kun je zeker wel begrijpen, dal ik er bij te kort gekomen ben. De brief is geciteerd in oeuvrecat. nr 
803. . 
,ss Linoleumhandcl Meyer in Straatsburg. Van Doesburg vroeg er 6000 fr. (ongeveer f 600.-) voor. Zie oeuvrecat. 
nr8]6. . 
'''' Van Doesburg rekende 700 fr. (ongeveer f70.-) voor het ontwerp. Bertalan Pór betaalde waarschijnlijk maar 
3500 fr. Zie oeuvrecat. 867. 
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