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Stellingen n 
behorendd bij de dissertatie 

MonMon cher ami... Lieber Does .... Theo van Doesburg en de praktijk van 
dee internationale avant-garde 

vann Marguerite Tuijn 

1.. Het dada-constructivismecongres in Weimar in september 1922 was in 
eerstee instantie bedoeld als de oprichtingsvergadering van een internationale 
kunstenaarsvakbond,, de Konstruktivistische Internationale. 

2.. De claim van de avant-gardisten uit de jaren twintig dat ze in alles nieuw waren en 
anderss dan hun voorgangers, is ongefundeerd. Er zijn veel parallellen aan te wijzen 
mett de negentiende-eeuwse bohémiens, hoezeer de begin-twintigste-eeuwse avant-
gardistenn hun afhankelijkheid van enige traditie ook hebben ontkend. 

3.. Theo van Doesburgs werk als beeldend kunstenaar gaf hem de mogelijkheid 
'primuss 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. . 

4.. Voor het functioneren in de groep vooruitstrevende kunstenaars was van 
doorslaggevendd belang dat men in zijn kunstwerken, maar vooral in zijn 
levenshouding,, overtuigend aangaf tot de internationale avant-garde te behoren. 

5.. De werkelijke verschijningsdata van het tijdschrift De Stijl zijn vanaf 1922 
vaakk maanden later dan gepland. Die kennis levert een verschuiving van de 
publicatiedatumm van afbeeldingen, manifesten en artikelen op, wat consequenties 
kann hebben voor beïnvloeding. 

6.. Theo van Doesburg moest zijn inkomsten bij elkaar sprokkelen met verschillende 
activiteiten;; van de verkoop van zijn kunst alleen kon hij niet leven. 

7.. Als Theo van Doesburg e-mail en internet had gekend was hij van euforie 
gestorven,, in plaats van aan een hartaanval. 

8.. Theo van Doesburg was een opportunistische idealist. 

9.. Over het algemeen wordt door kunsthistorici te gemakkelijk over het hoofd gezien 
datt kunstenaars en kunsttheoretici er op verschillende momenten in hun leven, 
verschillendee meningen op na kunnen houden. 

10.. Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar moet voorwaarts worden 
geleefd.. (S. Kierkegaard) 

11.. Kleine kinderen in het gezin van de onderzoeker hebben zowel een vertragende als 
eenn versnellende invloed op het schrijven van een proefschrift; zij voorkomen in 
iederr geval zware rsi-aanvallen doordat ze regelmatig om aandacht vragen. 

12.. Een ongestemde piano is geen stimulans om weer te beginnen met spelen. 




