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Inleiding 

 

‘Maar Abstracte Reëele Schilderkunst moet men l eeren zi en,  zoals de schilder abstract 

reëel moest l ee ren  beelden.’1 

 

Dit schreef Piet Mondriaan in maandblad De Stijl om zijn schilderkunstige principes middels 

een dialoogvorm tussen een schilder en een zanger uiteen te zetten. Het ‘leren zien’ probeerde 

Mondriaan in één dialoog helder te krijgen voor ‘de leek’. Het is niet verwonderlijk dat hij 

een proces van leren voor ogen stelt gezien zijn oeuvre. Ook Mondriaan heeft een zeer 

duidelijk proces doorgemaakt waarin hij ‘abstract reëel’ heeft moeten ‘leren beelden’, een 

gegeven dat hij ook zelf toegeeft in bovengenoemde dialoog. 

Inmiddels is het een kleine eeuw geleden dat hij zijn eerste abstracte werken maakte. De 

vragen van ‘de leek’ zijn ook vandaag de dag nog buitengewoon actueel. De opmerking en 

vraag: ‘Ik kan in die blokjes niets zien, wat is toch Uw bedoeling?’2 wordt nu nog gesteld. Er 

is waarschijnlijk het een en ander niet gegaan zoals Mondriaan en zijn navolgers, zowel 

kunstenaars als kunsthistorici en educatieve medewerkers van musea, hadden voorzien. In het 

essay ‘Fighting through’ abstracte kunst3 heb ik al geprobeerd duidelijk te maken hoe de 

receptie van abstracte kunst was aan het begin, ongeveer een eeuw geleden, en het heden. In 

de conclusie van het essay stel ik dat de abstracte kunst er door allerlei nieuwe theorieën en 

denkwijzen niet gemakkelijker op is geworden en dat de beschouwer van abstracte kunst één 

optie wordt opengelaten, hij/zij zal, zoals Clement Greenberg ook adviseert, zich er doorheen 

moet vechten.4 Dit laatste lijkt wel erg veel op wat Mondriaan bedoelde met het ‘leren zien’. 

Er is dus een continuïteit als het gaat om de manier waarop invloedrijke personen het begrip 

voor abstracte kunst proberen te vergroten. Zowel Mondriaan als Greenberg achten aandacht 

aan de achtergronden en theorieën nodig. Er is conditionering nodig, voordat abstracte kunst 

door ‘de leek’ positiever zal worden gewaardeerd. En hoewel in het algemeen wordt gezegd 

dat de mens ‘liever lui dan moe’ is, is er de afgelopen eeuw over de kunst van Mondriaan, 

middels publicaties, onderwijs, tentoonstellingen, etc., toch veel energie besteed aan dat 

conditioneren. En toch heeft het nog altijd niet gezorgd voor een positieve waardering onder 

een brede laag van de bevolking.  

                                                
1 Piet Mondriaan, ‘Dialoog over de Nieuwe Beelding’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne 
beeldende vakken en kultuur 2 (1919) nr. 5 (maart), p. 49. 
2 Piet Mondriaan, ‘Dialoog over de Nieuwe Beelding’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne 
beeldende vakken en kultuur 2 (1919) nr. 4 (februari), p. 37. 
3 Richard Baart, ‘Fighting through’ abstracte kunst, juni 2009, ongepubliceerd essay naar aanleiding 
van een colloquium abstracte kunst onder leiding van dr. Linda Boersma. 
4 ‘We can only dispose of abstract art by assimilating it, by fighting our way through it,’ schrijft 
Clement Greenberg in: 'Towards a Newer Laocoon', oorspr. Partisan Review 7 (1940) nr. 4, in: C. 
Harrison en P. Wood (red.), Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas, Oxford 2003, 
p. 568. 
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Voor veel mensen is deze kunstvorm moeilijk te begrijpen vanwege gebrek aan kennis en de 

hang naar ‘ambacht’: het moet zichtbaar zijn dat er veel tijd, aandacht en kundigheid aan is 

besteed. Het kunstwerk moet dusdanig gemaakt zijn zodat de beschouwer het idee heeft de 

prestatie van de kunstenaar niet te kunnen overtreffen. Vaak wordt voorbij gegaan aan het feit 

(of men wil het niet weten) dat die ‘ambacht’ wel degelijk in een abstract werk zit. Het doet 

denken aan de fotograaf Erwin Olaf die over zijn fotografie het volgende zei: “Als je denkt: 

‘Dat is knap’, dan is het een kunstje. Als je denkt: ‘Dat kan ik ook’, dan is het kunst. Het moet 

er makkelijk uitzien. Als het goed is, heb je niet door hoe knap het gemaakt is.”5 Er lijkt een 

kern van waarheid in deze uitspraak te zitten. Het lijkt er op alsof veel beschouwers van kunst 

kunnen volstaan met enkel het knap gemaakte uiterlijk van een kunstwerk en enkel dit als 

uitgangspunt kiezen voor goede kunst. En juist deze oppervlakkigheid proberen kunstenaars, 

kunsthistorici en de educatieve afdelingen van musea te doorbreken. En daar lijken ze na 

bijna een eeuw nog niet voldoende in te zijn geslaagd. Een constatering kan zijn dat het 

verhaal van de verschillende kunsthistorici, in zowel handboeken als musea, niet adequaat of 

misschien onvolledig is. Uiteraard is iedere kunsthistoricus tot een manier gekomen waarop 

een abstracte Mondriaan dient te worden aanschouwd. Hierin worden de vragen gesteld wat 

de (kunst)historische invloeden waren en welke ideeën en theorieën aan Mondriaans werk ten 

grondslag liggen en hoe zich dat uitte in zijn abstracte kunst. En dit patroon dat Mondriaans 

werk verklaart, rechtvaardigt en de (kunst)historische waarde toont, lijkt niet adequaat te 

werken. De uitleg van Mondriaans werk heeft dus behoefte aan een kritische beschouwing. 

 

Wanneer dan uitgegaan wordt van de geschriften van Mondriaan zelf, de handboeken over 

zijn kunst en de educatieve programma’s van musea, wat kan er aan de hand van de 

overeenkomsten en verschillen gezegd worden over de manier waarop het abstracte werk van 

Mondriaan wordt aanschouwd? 

 

De kritische beschouwing vindt in eerste instantie plaats door middel van de geschriften van 

de kunstenaar Piet Mondriaan zelf. Hij schreef veel in het tijdschrift De Stijl en was een van 

de grote denkers achter de stroming met de gelijknamige naam. Daarnaast zijn er veel andere 

publicaties van hem bekend. In veel van die publicaties doet hij een poging zijn kunst 

theoretisch te onderbouwen en te rechtvaardigen. Gekeken wordt hoe Mondriaan dit laatste 

doet en wat hij schrijft, wat is zijn methode van onderbouwing van zijn kunst en wat is zijn 

manier van verklaren of uitleggen. 

Daarnaast zijn er veel handboeken waarin over Mondriaan geschreven wordt. Als een van de 

pioniers en meest invloedrijke kunstenaars van de twintigste eeuw wordt er gedegen aandacht 
                                                
5 Jelle Brandt Corstius (presentator), Zomergasten. Aflevering nr. 6. Erwin Olaf, Hilversum (VPRO) 29 
augustus 2010, 20.15 uur, Nederland 2. 
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aan zijn werk besteed. Ook hierin tracht men zijn kunst uit te leggen en deze te verklaren. 

Hoe wordt er over Mondriaan geschreven en wat is de methode die de auteurs van de 

handboeken hanteren? Is er een duidelijk verschil waar te nemen tussen de wijze die 

Mondriaan hanteert en die de kunsthistorici hanteren? En wat is dat verschil? Er is in de 

selectie van de handboeken uitgegaan van een willekeurig persoon die in een kort tijdsbestek 

Mondriaans werk wil doorgronden en gedegen en betrouwbare informatie wil over hem en 

daarvoor zeven handboeken raadpleegt die zich in de open opstelling van de Utrechtse 

universiteitsbibliotheek bevinden. 

Tevens wordt er gekeken naar musea met werken van Mondriaan in de collectie. Een van de 

voornaamste taken van praktisch alle musea is kunsteducatie. En een van de meest directe, 

praktische en interactieve vormen is via een rondleiding met een rondleider. Deze moet in 

zijn/haar verhaal over Mondriaan vertellen en het publiek, in dit geval mensen op leeftijd 

(vutters en/of gepensioneerden), daarmee informeren en onderwijzen met als doel de 

bezoeker te enthousiasmeren voor Mondriaan en zijn abstracte kunst begrijpelijker te maken. 

Hoe gaat de afdeling educatie daar mee om, wat willen de rondleiders duidelijk maken en hoe 

doen ze dat? Welk verhaal wordt er verteld en hoe is de receptie daarvan? 

 

Ten slotte wordt mijn interpretatie van de theorie van Mondriaan en die in de handboeken 

vergeleken met de praktijk van de medewerkers educatie uit het museum. Hierbij wordt de 

vraag gesteld of er ook een verschil is, en zo ja welke, tussen de theorie van Mondriaan, de 

handboeken, en de praktijk van de educatieve afdelingen. 

Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen van de manieren waarop de abstracte kunst van 

Mondriaan wordt onderbouwd, en wat de overeenkomsten en, vooral, wat de verschillen daar 

tussen zijn. Daarnaast wordt getracht aan de hand van de uitkomsten hiervan te komen tot een 

commentaar op de wijze waarop het abstracte werk van Mondriaan wordt aanschouwd. 

Afb. 1: Fritz Glarner (waarschijnlijk), 
Piet Mondriaan in gesprek over 
Broadway Boogie Woogie, begin 
1943,  foto, a.n.t., bewaarplaats niet 
teruggevonden. 
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Deel 1: De abstracte kunst van Piet Mondriaan vanuit de theorie benaderd 

 

In dit deel zal geprobeerd worden om de kunst van Piet Mondriaan theoretisch te benaderen. 

Allereerst zal ik in hoofdstuk 1 trachten om aan de hand van Mondriaans teksten zijn 

abstracte werk te verhelderen. Daarna zal in hoofdstuk 2 bekeken worden hoe kunsthistorici 

in handboeken het werk van Mondriaan uitleggen. Vervolgens zal mijn interpretatie van 

Mondriaan,  in de conclusie van deel 1, met de interpretatie van kunsthistorici in handboeken 

worden vergeleken om te onderzoeken of er opvallende overeenkomsten en met name 

opvallende verschillen zijn waar te nemen. Hiermee wil ik inzichtelijk maken of, en wat, de 

overeenkomsten en met name de verschillen kunnen zeggen over hoe de kunst van Mondriaan 

benaderd kan worden. 

 

Hoofdstuk 1: Theoretische benadering van Mondriaans abstracte kunst aan de hand 

van zijn teksten 

 

Inleiding 

 

Van Piet Mondriaan zijn vele teksten bewaard gebleven, van essays tot briefkaarten. In dit 

hoofdstuk zal voornamelijk ingegaan worden op essays, maar ook correspondentie waarin 

zijn ideeën helder tot uitdrukking zijn gekomen. Gezien zijn kunst, die zich van figuratief 

naar volledig abstract heeft ontwikkeld, lijkt het logisch om deze teksten chronologisch te 

behandelen, maar in een vroeg stadium blijkt Mondriaan zijn theorieën al sterk te hebben 

ontwikkeld en lijkt hij het figuratieve al voorbij te zijn. Hij gaf dit in 1909 al aan, jaren voor 

zijn eerste echte abstracte werken: ‘Voorloopig althans wil ik mijn werk laten blijven op het 

gewone zintuigen-terrein, want daar blijven we nog in.’6 Het heeft tot 1917 geduurd voordat 

zijn ideeën in essayvorm werden gepubliceerd. Vanaf dat moment is de basis van elke tekst in 

grote lijnen hetzelfde gebleven en is daarom een andere aanpak gehanteerd. 

In deze aanpak is altijd in gedachte geweest hoe Mondriaan zijn werk uitlegt. Hierbij ben ik 

tot de conclusie gekomen dat een rode draad door zijn werk de zoektocht naar zuivere 

schoonheid was. In De zuivere schoonheid zal dan ook gekeken worden wat Mondriaan 

verstond onder schoonheid, waarom hij schoonheid belangrijk vond, en welke consequenties 

dit had voor zijn kunst. In De wetten van de Nieuwe Beelding/het neoplasticisme nader 

toegelicht zal ingegaan worden op de zes wetten die Mondriaan opstelde en die moeten leiden 

naar schone kunst. En in Waarom het neoplasticisme niet wordt gewaardeerd zal gekeken 

                                                
6 Piet Mondriaan, ‘Brief aan Isreal Querido’, De Controleur 20 (1909) nr. 1004 (23 oktober), in 
‘Documentatie: Kunstenaarsbrieven aan Kees Spoor (2)’, L. Van Genneken en J.M. Joosten (red.), 
Museumjournaal 10 (1970-71) nr. 5, pp. 262-263. 



 7 

worden welke argumenten Mondriaan gebruikte om zijn abstracte werk te verdedigen tegen 

kritiek. Op deze manier tracht ik een interpretatie te krijgen van het werk van Mondriaan aan 

de hand van zijn eigen teksten en waarom niet iedereen begrip en waardering kon en kan 

opbrengen voor zijn kunst. 

 

De zuivere schoonheid 

 

‘We can see “art” as the substitute that compensates for lack of beauty in life.’7 Daar waar 

schoonheid ontbreekt, kan kunst schoonheid brengen. Maar dan moet deze kunst wel schoon 

zijn. En om schone kunst te scheppen moet de kunstenaar in staat zijn echte schoonheid te 

onderscheiden van gesluierde schoonheid. Hierbij kan de theosofie uitkomst bieden. 

Kenmerkend voor de theosofie is onder andere de zoektocht naar universele waarheden. 

Onderdeel daarvan is dat de mens moet streven naar een soort van verlichting, een staat 

ontdaan van allerlei ruis en vaagheden. Volgens Mondriaan betekent dit een samenkomst van 

filosofie en kunst en een bewuste spirituele kennis die grote invloed heeft op de kunst. En 

deze verlichte staat zou volgens Mondriaan leiden naar een zuivere schilderkunst die abstract 

is. ‘...ik wil de waarheid zoo dicht mogelijk benaderen en daarom alles abstraheeren tot ik 

kom tot het fundament (altijd nog een uiterlijk fundament!) der dingen.’8 Volgens Mondriaan 

zou alleen de ‘werkelijk moderne kunstenaar’ de waarheid of ‘schoonheidsontroering’ bewust 

kunnen onderscheiden en erkennen dat de waarheid universeel is. Het gevolg van deze 

erkenning is een abstracte kunst. Volgens Mondriaan is het abstracte het universele, het 

figuratieve wijst volgens hem op het individuele. 

Mondriaan ziet in de kunstgeschiedenis een voortschrijdende ontwikkeling die uiteindelijk 

heeft geleid naar abstractie. ‘Daardoor vertoonen alle historische stijlen één 

gemeenschappelijk streven, n.l. om h e t  u n i v e r s e e l e  tot uitdrukking te brengen.’9 Hij 

noemt verder dat de karakteristiek van de stijl (wat maakt b.v. barok tot barok, enz.) het 

individuele van de stijl is. ‘Dié stijl, waarin het individueele van stijl het meest dienstbaar 

gemaakt is aan het universeele van stijl, zal de grootste stijl zijn: dié stijl, waarin de 

universeele inhoud het m e e s t  b e p a a l d  b e e l d e n d  naar voren treedt, zal de zuiverste 

stijl zijn.’10 En deze stijl is de Nieuwe Beelding of het neoplasticisme. 

                                                
7 Piet Mondriaan, ‘Liberation from Oppression in Art and Life’, 1939-40, in: Piet Mondriaan, Harry 
Holtzman en Martin S. James (red.), The New Art – The New Life. the collected writings of Piet 
Mondrian, London 1987, p. 330. 
8 Piet Mondriaan, Brief aan H.P. Bremmer, 29 januari 1914, in: J. Joosten (red.), ‘Documentatie over 
Mondriaan (1)’, Museumjournaal 13 (1968) nr. 4, p. 211 
9 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst: 2. De Nieuwe Beelding als Stijl’, De Stijl. 
Maandblad voor de beeldende vakken 1 (1917) nr. 2 (december), p. 13. 
10 Mondriaan 1917, (zie noot 9), p. 13. 
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Er zijn nog meer redenen waarom het universele abstract afgebeeld wordt. Mondriaan ziet in 

de ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis een lijn die richting het abstracte loopt. Volgens 

hem zijn kunstenaars door de eeuwen heen zich steeds bewuster gaan worden dat het 

geometrisch abstracte het universele het beste benadert. Het is wel een benadering, want de 

Nieuwe Beelding vormt een evenwicht tussen het pure abstracte en het natuurlijke. ‘De 

nieuwe beelding is a b s t r a c t - r e ë e l , omdat zij staat tusschen het absoluut-abstracte en het 

natuurlijk, concreet-reëele.’11 Het absoluut-abstracte is voor hem de abstracte gedachte, het 

abstracte schilderij is het abstract-reëele, de afbeelding van de abstracte gedachte. De Nieuwe 

Beelding is de meest zuivere uitdrukking van het universele, alle andere kunststromingen, en 

diens aanhangers, zijn nog te ‘subjectief’ en alleen de Nieuwe Beelding is ‘objectief’. ‘Kunst 

– hoewel doel op zichzelf – is, evenzeer als religie, weêr het middel waardoor het universeele 

gekend, d.i. in de beelding, aanschouwd wordt.’12 En de tijd (begin twintigste eeuw) lijkt er 

rijp voor te zijn. Het toenemende gebruik van machines, de mode, de moderne dans, enz. 

duiden op een toenemende ‘zucht naar evenwichtigheid’ en leiden af van de natuur. En tevens 

leidt de wetenschap en de zuivere rede tot zuivere kennis van het universele of dé waarheid.  

Het antwoord op de moderne tijd van de kunst is de Nieuwe Beelding, omdat alleen ‘abstract-

reëele beelding’ op de moderne tijd aansluit. 

 

Het streven van de kunst is ook altijd geweest een enkel ‘evenwichtige verhouding’. En 

vooral in een evenwichtige verhouding ligt schoonheid. ‘E n  d e  s c h o o n h e i d s r o e r i n g  

i s  s t e r k ,  n a a r m a t e  d e  v e r h o u d i n g  i n  b e p a a l d h e i d  g e b e e l d  i s ,  e n  

d i e p ,  n a a r m a t e  d i e  b e e l d i n g  e v e n w i c h t i g  i s .’13 Het natuurlijke dat in de 

kunstgeschiedenis overheerste moet tenietgedaan worden en het geestelijke moet naar voren 

gebracht worden zodat de ‘gelijkwaardige tweeheid’ natuurlijk-geestelijk uiteindelijk een 

eenheid wordt. ‘In de Nieuwe Beelding hebben we dan ook een gelijkwaardigheid v a n  h e t  

e e n  e n  h e t  a n d e r :  e e n  o n d e r s c h e i d e n  t w e e h e i d  dus. Het r y t h m e  is het 

eene en de o n v e r a n d e r l i j k e  v e r h o u d i n g  is het andere, v e r a n d e r l i j k e  

v e r h o u d i n g  v a n  a f m e t i n g  is het eene en o n v e r a n d e r l i j k e  v e r h o u d i n g  

v a n  s t a n d  is het andere. En in het beeldingsmiddel is d e  k l e u r  het eene en de 

v e r s c h i j n i n g  i n  h e t  v l a k k e  e n  r e c h t h o e k i g e  het andere. In stand is het 

                                                
11 Piet Mondriaan, ‘De nieuwe beelding in de schilderkunst: 3. De nieuwe beelding als abstract-reëele 
schilderkunst. Beelidingsmiddel en compositie.’ De Stijl. Maandblad voor de beeldende vakken 1 
(1918) nr. 4 (januari), p. 29. 
12 Piet Mondriaan, ‘De nieuwe beelding in de schilderkunst: IV. De redelijkheid der nieuwe beelding.’, 
De Stijl. Maandblad voor de beeldende vakken 1 (1918) nr. 4 (maart), p. 52. 
13 Piet Mondriaan, ‘Het Bepaalde en het Onbepaalde.’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne 
beeldende vakken en kultuur 2 (1918) nr. 2 (december), p. 16. 
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h o r i z o n t a l e  het eene en het v e r t i k a l e  het andere, enz.’14 Telkens moet de kunstenaar 

een evenwicht zien te vinden tussen twee uitersten om tot een evenwicht te komen. Om een 

werk te maken dat schoon is een voorwaarde een zuiver evenwicht. Het begint met het in 

evenwicht zijn van bewust/onbewust, veranderlijk/onveranderlijk, subjectief/objectief, 

natuur/geest en universeel/individueel. De verschijning van kunst is de beeldende uitdrukking 

van het onbewuste en het bewuste. Pas als individueel en universeel in evenwicht zijn volgens 

Mondriaan, dan kan een individu universeel zijn. Tot nu toe was de kunst veel meer 

beschrijvend, indirect en benaderend en dus niet zuiver beeldend. Want zuiver beeldende 

uitdrukking is alleen in het onbewuste zichtbaar. Het tragische is ook een kenmerk van de 

kunst waarin onevenwichtigheid is tussen het individuele en universele. Kunst waarin het 

natuurlijke overheerst is tragisch. De nieuwe kunst, in de nieuwe tijdgeest, is dan ook 

abstract. ‘Dans la réalité vitale de l’abstrait, l’homme nouveau a dépassé les sentiments de 

nostalgie, de joie, de ravissement, de douleur, d’hooreur, etc.; dans l’émotion “constante” par 

le beau, ceux-ci se sont épurés et approfondis. Il atteint une vision beaucoup plus profonde de 

la réalité sensible.’15 Schoonheid en lelijkheid zijn tijd- en plaatsgebonden. De nieuwe mens 

heeft zich van deze twee factoren losgemaakt waardoor alles samenkomt in ‘l’unique beauté’ 

of absolute eenheid. De huidige tijd wordt nog steeds door het materiële (vrouwelijke) 

gedomineerd ten koste van het geestelijke (mannelijke). Gelukkig is het keerpunt reeds 

aangebroken volgens Mondriaan en zal er een absolute en definitieve scheiding ontstaan 

tussen oud en nieuw. De oude kunst zal dan niet meer begrepen worden. Het innerlijke en het 

uiterlijke zijn verworden tot een gelijkwaardige tweeheid die de absolute eenheid vormt. Ook 

het individuele en het universele gaan op in de absolute eenheid. Beeldend kan de absolute 

eenheid worden uitgedrukt zonder vorm te gebruiken, de verhouding alleen schept de kunst.  

 

Mondriaan beschrijft de Nieuwe Beelding uiterlijk als een totaal nieuwe schilderkunst, die 

mede is ontstaan uit zowel het objectieve karakter van de decoratieve schilderkunst als het 

subjectieve karakter van de picturale schilderkunst. De Nieuwe Beelding is dus geen 

geabstraheerde kunst, of een uitdrukking van schijnbare lichamelijkheid. ‘Au contraire, elle 

s’exprime plastiquement par le plan dans le plane. En réduisant la corporéïté tridimensionale 

dans la peinture à un plan, elle exprime le rapport pur.’16 Het abstracte is de beste uitdrukking 

van het universele, het is de diepst verinnerlijkte uiterlijkheid en de zuiverst veruiterlijkte 

                                                
14 Piet Mondriaan, ‘Natuurlijke en Abstracte Realiteit. Trialoog (gedurende een wandeling van buiten 
naar de stad).’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur 2 (1919) nr. 
12 (oktober), p. 135. 
15 Piet Mondriaan, Le Neo-Plasticisme: Principe Général de l’Equivalence Plastique, Parijs 1920, in: 
Piet Mondriaan, Cor Blok en Anneke Alderlieste (red.), Le Neo-Plasticisme, Amersfoort 1994, p. 3. 
16 Mondriaan 1994, (zie noot 15), p. 5. 
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innerlijkheid. Het abstracte heft het individuele op, en met de compositie wordt het 

individuele vernietigd.  

Er is echter wel nog een negatieve ontwikkeling gaande volgens Mondriaan. De mens heeft 

zich langzaamaan aan het collectief onttrokken en zich teruggetrokken in de eigen huizen, 

met als gevolg een sterke hang naar het verleden en het lyrische. ‘Wil onze matrieele 

omgeving van een zuivere schoonheid zijn, dus gezond en waarlijk rechtstreeks aan het nut 

voldoen, dan is het noodzakelijk, dat zij niet langer de egoïstische gevoelens van onze kleine 

persoonlijkheid weerspiegelt...’17 De mens moet één zijn en met elkaar in verbinding staan, 

want het essentiële van alle kunst is de plastische uitdrukking van relaties. In het 

neoplasticisme uit zich dat in abstracte kunst die er zeer eenvoudig uitziet en decoratief oogt, 

maar het vereist oefening en inzicht om de diepste beeldende expressie te verkrijgen. Om 

kunst te zijn, moet volgens Mondriaan het subjectieve gemanifesteerd worden door het 

objectieve, het ogenschijnlijke mathematische moet vrij zijn en spontaniteit moet bewust 

worden uitgedrukt. Ook is deze kunst niet inhoudsloos. Juist de kunst is de uiterlijke expressie 

van de cultuur en het huidige leven. ‘Art shows precisely that its plastic expression interprets 

the content; and futhermore, that the mode of expression and the means of expression are of 

the greatest importance.’18 Het uiterlijke is het belangrijkste in kunst, net zoals dit het is in het 

leven. 

De reden dat het neoplasticisme niet alleen betrekking heeft op kunst, maar ook op het leven 

in zijn geheel, is omdat kunst uit het leven voortkomt. ‘Pure art is only the image of 

contemporary life, but extended and increasingly purified, so that today, at the end of plastic 

culture, this image can demonstrate the underlying structure of life.’19 Kunst en leven zijn dus 

één. Door visuele observatie heeft kunst de wetten van het bestaan ontdekt en daarmee de 

wetten van universele gelijkwaardigheid (harmonie), en daarmee tegelijkertijd aan het licht 

gebracht wat hiervan de gevolgen en eisen zijn van de kunst. 

De nieuwe kunst lijkt niet op de natuur, omdat niet de natuur, maar het wezen van de kunst 

centraal staat. Kunst construeert, componeert en realiseert. ‘The expression of art follows life, 

not nature.’20 Daarnaast is kunst niet beperkt tot de idee, maar kunst is altijd de gerealiseerde 

uitdrukking van evenwicht geweest, de realisatie van de idee. 

 

                                                
17 Piet Mondriaan, ‘Neo-Plasticisme: De Woning – De Straat – De Stad’, Parijs 1926, in: Arthur Müller 
Lehning (red.), Internationale Revue i 10 1927-1929, Nendeln/Lichtenstein 1979, p. 14. 
18 Piet Mondriaan, ‘Pure Abstract Art’, 1929, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en Martin S. James 
(red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, London 1987, p. 225. 
19 Piet Mondriaan, ‘Introduction to ‘The New Art – The New Life’’, 1931, in: Piet Mondriaan, Harry 
Holtzman en Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet 
Mondrian, London 1987, p. 278. 
20 Piet Mondriaan, ‘The New Art – The New Life: The Culture of Pure Relations’, 1931, in: Piet 
Mondriaan, Harry Holtzman en Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected 
writings of Piet Mondrian, London 1987, p. 264. 
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In de kunst zijn altijd twee stromingen geweest volgens Mondriaan: die kunst die zoekt naar 

universele schoonheid en de realiteit objectief representeert en die kunst die zoekt naar de 

esthetische expressie van zichzelf en de realiteit subjectief representeert. Het enige probleem 

in kunst is om gelijkwaardigheid te vinden tussen het objectieve en subjectieve. ‘Art has 

shown that universal expression can only be created by a real equation of the universal and 

the individual.’21 Vormen moeten neutraal worden en dus leidt dit de kunst naar het abstracte. 

Abstracte vormen zijn neutraal omdat deze geen individuele gevoelens of ideeën oproepen. 

Vanwege hun spanning en zuiverheid zijn geometrische vormen het beste te verkiezen.  

Omdat de beeldende kunst nu abstract is, een vrij domein van het leven, tolereert het geen 

onderdrukking en kan het dit tegenstaan. Kunst is immers niet gebonden aan materiële of 

fysieke condities. ‘Plastic art establishes the true image of reality, for its primary function is 

to “show”, not to describe. It is up to us to “see” what it represents. (...) The culture of plastic 

art can enlighten mankind, for it not only reveals human culture, but being free, advances 

it.’22 Beeldende kunst toont een dubbele actie die zich manifesteert in kunst en leven, een 

actie van verval en een actie van groei, een vooruitgang van intensivering en determinatie van 

de fundamentele aspecten van vormen, en een verval door de reductie van hun externe 

aspecten. Door deze tegengestelde acties wordt de intrinsieke waarde van vorm zichtbaarder 

en wordt er een groter evenwicht gecreëerd. ‘The culture of art is the continual search for 

freedom. As in human life, it is continually in search of freedom of thought and action.’23 

Kunst is in essentie een expressie van vorm en ruimte. En kunst toont slechts één noodzaak: 

de expressie van de schoonheid van vitaliteit. ‘When we realize that the essential in all works 

of art is the universal expression of reality, and that this essential is created through 

abstraction of the subjective vision of things and not through abstraction of the things 

themselves, it becomes clear that this is what makes a work of art really abstract. Then we see 

abstraction not merely as simplification but as intensification.’24 Kunst is geen reproductie 

van de zichtbare werkelijkheid en abstracte kunst is geen creatie van een andere realiteit maar 

een andere visie van één en dezelfde onveranderlijke realiteit. De realiteit is altijd een eenheid 

van vorm en ruimte en deze moet dan ook in de kunst zichtbaar zijn. Om eenheid in kunst 

zichtbaar te maken moet kunst niet het natuurlijke volgen, maar wat de natuur werkelijk is. 

Natuur, die een eenheid is, openbaart zich volgens Mondriaan in tegenstellingen. Vorm in de 

                                                
21 Piet Mondriaan, ‘Plastic Art and Pure Plastic Art’, 1936, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en 
Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, London 
1987, p. 289. 
22 Piet Mondriaan, Piet Mondriaan, ‘Liberation from Oppression in Art and Life’, 1939-40, in: Piet 
Mondriaan, Harry Holtzman en Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected 
writings of Piet Mondrian, London 1987, p. 323. 
23 Mondriaan 1987, (zie noot 22), p. 326. 
24 Piet Mondriaan, ‘Abstract Art [Non-Subjective Art]’, 1941, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en 
Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, London 
1987, p. 332. 
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natuur is afgebakende ruimte die alleen door zijn determinatie concreet is. Kunst moet ruimte 

bepalen evenals vorm en moet de gelijkwaardigheid van deze twee factoren creëren. 

 

Uiteindelijk benadert alleen het neoplasticisme de zuivere en universele schoonheid, welke 

Mondriaan omschrijft in zes wetten volgens welke alleen de zuivere schoonheid kan worden 

uitgebeeld: 

 

‘1e. Het beeldingsmiddel moet het rechthoekig vlak of de prisma zijn, in primaire kleur (rood, 

blauw en geel) en in niet-kleur (wit, zwart en grijs). In de architectuur geldt de leege ruimte 

als niet-kleur. De gedenaturaliseerde materie kan als kleur rekenen.  

2e. De gelijkwaardigheid in afmeting en kleur van de beeldingsmiddelen is noodzakelijk. 

Verschillend van afmeting en kleur zijnde, moeten zij van een gelijke waarde zijn. Het 

evenwicht wijst in het algemeen een groote oppervlakte van niet-kleur of leege ruimte aan en 

een kleine oppervlakte van kleur of materie.  

3e. De tegenstellende tweeheid in het beeldingsmiddel is evenzeer in de compositie geëischt.  

4e. Het onveranderlijke evenwicht wordt bereikt door de verhouding van stand en wordt 

uitgebeeld door de rechte lijn (begrenzing van het zuivere beeldingsmiddel) in haar 

principale, d.i. rechthoekige, tegenstelling.  

5e. Het evenwicht, dat de beeldingsmiddelen opheft en vernietigt, ontstaat door de 

verhoudingen van afmeting, waarin deze geplaatst zijn en die het levend rythme tot stand 

brengen.  

6e. Natuurlijke herhaling (de symetrie) moet uitgesloten worden.’25 

 

De wetten van de Nieuwe Beelding/het neoplasticisme nader toegelicht 

 

De waarheid wordt volgens Mondriaan zichtbaarder wanneer enkel horizontale en verticale 

lijnen worden gebruikt. ‘Ik verneem dat ’t mogelijk is door horizontale en verticale lijnen, 

geconstrueerd bewust maar niet berekend en door hooge intuitie geleid, en gebracht tot 

harmonie en rithme, ik verneem dat met deze grondvormen der schoonheid (...) te komen is 

tot een kunstwerk even sterk als waar.’26 Een ander middel voor het samenstellen van een 

compositie is kleur, die Mondriaan ‘een e x a c t ,  m a t h e m a t i s c h  

b e e l d i n g s m i d d e l ’ noemt. Maar ook deze kleuren moeten worden geabstraheerd of ‘tot 

bepaaldheid gesteld’ worden. Zo ontstaat de primaire kleur die tot vlakheid moet worden 

                                                
25 Piet Mondriaan, ‘Neo-Plasticisme: De Woning – De Straat – De Stad’, Parijs 1926, in: Arthur Müller 
Lehning (red.), Internationale Revue i 10 1927-1929, Nendeln/Lichtenstein 1979, p. 15. 
26 Piet Mondriaan, ‘Brief aan H.P. Bremmer, 29 januari 1914’, in: J. Joosten (red.), ‘Documentatie over 
Mondriaan (1)’, Museumjournaal 12 (1968) nr. 4, p. 211. 
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gereduceerd en om de kleur ‘af te sluiten’ dient deze in een rechthoekig vlak te verschijnen. 

Mondriaan schrijft dat de primaire kleur is bedoeld als grondkleur, zodat de primaire kleur 

‘zeer betrekkelijk’ verschijnt en vrij is van het individuele en van ‘individuele sensaties’ en 

op deze manier de ‘stille ontroering’ van het universele uitdrukt. De kleur mag dus niets 

persoonlijks (van de kunstenaar) uitdrukken, omdat het universele boven het persoonlijke 

staat. Om de kleur nog universeler te laten lijken moeten de verschillende kleuren ook op een 

evenwichtige verhouding tot elkaar aangebracht worden. Hiermee wordt ‘het bijzondere’ van 

de kleur teniet gedaan en wordt de kleur door verhouding beheerst. ‘De drie grondkleuren 

heffen elkander tot eenheid op; zoo beelden zij het licht op andere wijze dan de traditioneele 

schilderkunst het deed.’27 

In de Nieuwe Beelding is plastiek gereduceerd tot een samenstelling van vlakken, die de 

illusie geven in een vlak te liggen. ‘Doordat de kleur zuiver, vlak en afgesloten optreedt, komt 

de nieuwe beelding tot d i r e k t e  b e e l d i n g  v a n  u i t b r e i d i n g , d.i. tot direkte 

beelding van dàt, wat de oorzaak van ruimteverschijning is.’28 Uitbreiding, of groei, bouw, 

enz., wordt als het fundamentele gezien omdat het volgens Mondriaan een zichtbare oerkracht 

is en het vorm doet ontstaan. En dat fundamentele moet ‘klaar en rechtstreeks’ uitgebeeld 

worden en kan alleen gezien worden wanneer de uitbreiding begrenst wordt. De begrenzing 

komt tot stand door de contour. De twee uitersten, uitbreiding en begrenzing, worden dan in 

evenwicht gebracht en bewerkstelligen tegelijk een evenwichtige verhouding in ‘stand’: de 

rechthoekige. Dus door kleur zuiver (primaire), vlak en afgesloten weer te geven wordt deze 

een ‘beeldingsmiddel’ los van vorm en het natuurlijke. ‘En voorts, hoe mèèr we de 

v e r h o u d i n g  der kleuren en hoe minder we d e  k l e u r  z e l v e  zien, hoe meer we l o s  

v a n  h e t  b i z o n d e r e ,  e n  d a a r m e d e  v a n  d e  t r a g i e k b e e l d i n g , zullen 

komen.’29 Het schilderij moet ook als geheel gezien worden, waarin elk deel afzonderlijk een 

deel is van het geheel. En elk deel ontleent het bestaansrecht aan het geheel van de andere 

delen. ‘Alles beeldt zich door v e r h o u d i n g . (...) H e t  e e n e  w o r d t  s l e c h t s  d o o r  

h e t  a n d e r e  g e k e n d .’30 Wanneer alle details wegvallen in de zichtbare werkelijkheid 

dan komt de verhouding sterker naar voren. En met het abstraheren wordt het afgebeelde 

vlakker, waardoor uiteindelijk de Nieuwe Beelding het vlakke ‘eist’. Hierdoor vervalt de 

kunst niet tot decoratie, maar beeldt zij grote innerlijkheid. Deze innerlijkheid is zuivere 

                                                
27 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst: 3: De nieuwe beelding als abstract-reëele 
schilderkunst. Beeldingsmiddel en compositie.’, De Stijl. Maandblad voor de beeldende vakken 1 
(1918) nr. 4 (januari), p. 31. 
28 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst: IV. De nieuwe beelding als abstract-
reëele schilderkunst. Beeldingsmiddel en compositie. (vervolg).’, De Stijl. Maandblad voor de 
beeldende vakken 1 (1918) nr. 4 (februari), p. 42. 
29 Piet Mondriaan, ‘Natuurlijke en Abstracte Realiteit. Trialoog (gedurende een wandeling van buiten 
naar de stad).’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur 2 (1919) nr. 8 
(juni), p. 88. 
30 Mondriaan 1919, (zie noot 29), p. 88. 
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beelding van rust. Rust, het universele, ‘het onveranderlijke als verhouding, gebaseerd op de 

verhouding van het rechthoekige’31 is de oerverhouding. Deze oerverhouding is in de natuur 

zichtbaar en geeft aanleiding voor een kunstenaar om een onderwerp uit de natuur te kiezen, 

het leidt hem uiteindelijk om het ‘volstrekte’ te zien, waarmee Mondriaan zuivere schoonheid 

bedoelt. De drang naar het volstrekte dreef de kunstenaar tot beelding. Dit houdt in ‘dat dit 

beelding in het rechte en vlakke inhoudt: u i t b r e i d i n g  e n  b e g r e n z i n g  w o r d e n  

d o o r  h e t  r e c h t e  a l l e e n  g e l i j k w a a r d i g  g e b e e l d . Deze twee uitersten treden 

beeldend op door het uiterste verschil in stand: d o o r  d e n  r e c h t h o e k i g e n .’32 

Door de rechthoekige stand wordt ook gelijkwaardigheid gevonden. Er zijn echter wel twee 

soorten van gelijkwaardigheid: ‘(1) a static balance and (2) a dynamic equilibrium. The first 

maintains the individual unity of particular forms, single or in plurality. The second is the 

unification of forms or elements of forms through continuous opposition. The first is 

limitation, the second extension.’33 De tweede komt tot uiting in het universum en is het 

universele, en moet daarom in de beeldende kunst tot uitdrukking komen. De dynamische 

gelijkwaardigheid bestaat alleen in tegendelen. Het tegendeel van het uiterlijke (natuurlijke) is 

het innerlijke (universele). De juiste verhouding van deze beiden leidt tot het abstraheren van 

de natuurlijke vorm. ‘H e t  n a t u u r l i j k e  k r i s t a l l i s s e e r t  z i c h  t o t  e x a c t e  

v e r h o u d i n g ,  e n ,  o m g e k e e r d ,  i s  d e z e  a l s  g e k r i s t a l l i s e e r d e  

i n n e r l i j k h e i d  te beschouwen. Z o o  h e f t  z o o w e l  h e t  m e e s t  u i t e r l i j k e  a l s  

h e t  m e e s t  i n n e r l i j k e  z i c h  i n  d e  e x a c t e  v e r h o u d i n g s b e e l d i n g  o p ,  

e n  k o m e n  d e  t e g e n d e e l e n  u i t e r l i j k h e i d  e n  i n n e r l i j k h e i d  i n  é é n  

u i t e r l i j k h e i d  b e e l d e n d  t o t  e e n h e i d . ’34 Hiermee ontstaat dus een abstract reële 

schilderkunst die geheel voldoet aan de leer van de ‘tegendeeligheid’. 

Intuïtief voelden kunstenaars volgens Mondriaan dat de werkelijke eenheid van schilderkunst 

een totale gelijkwaardigheid tussen vlakken en (achter)grond vereist, dat achtergrond 

eigenlijk niet zou moeten bestaan. Dus de gelijkwaardigheid van vlakken werd gezocht in 

kleur en niet-kleur. Deze twee tegenstellingen, wanneer in de juiste verhouding, heffen elkaar 

op. Door de nadruk op het vlak, die de kern vormt van een schilderij en het materiële 

onderdrukt, wordt ruimtelijkheid vermeden. En door de nadruk op compositie als ‘de 

                                                
31 Piet Mondriaan, ‘Natuurlijke en Abstracte Realiteit (III). Trialoog (gedurende een wandeling van 
buiten naar de stad).’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur 2 
(1919) nr. 10 (augustus), p. 110. 
32 Piet Mondriaan, ‘Natuurlijke en Abstracte Realiteit. Trialoog. 7e Tooneel. – Atelier van 
Z.(vervolg).’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne beeldende vakken en kultuur 3 (1920) nr. 9 
(juli), p. 74. 
33 Piet Mondriaan, ‘A New Realism’, 1942-43, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en Martin S. James 
(red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, London 1987, p. 249. 
34 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst: VI. De redelijkheid der nieuwe beelding. 
(vervolg).’, De Stijl: maandblad voor de beeldende vakken 1 (1918) nr. 6 (mei), p. 74. 
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gelijkwaardigheid van zuivere relatie’, wordt de oude compositie gebaseerd op ‘representatie’ 

vervangen.  

Daarnaast wordt de gelijkwaardigheid van zuivere relatie door lijn verbeeld. ‘Ik vind juist de 

groote lijn de allereerste hoofdzaak in een ding en dan ook de kleur.’35 De lijn heeft twee 

verschijningsvormen die elkaar als man en vrouw aanvullen volgens Mondriaan: vertikaal en 

horizontaal. En deze lijnen zijn zwart, om hiermee de kracht van de natuur uit te beelden. Lijn 

is belangrijk omdat deze de kleur afbakent, ‘bepaalt’. En kleur omdat deze de beelding 

vaststelt door middel van (kleur)vlakken. ‘Wordt de vorm door lijn gebeeld, zoo zal de meest 

gespannen lijn het sterkst de kleur bepalen: wanneer de lijn tot de rechte lijn geworden is, zal 

zij de meeste bepaaldheid aan kleur kunnen geven.’36 Wanneer deze regels consequent 

worden toegepast dan leidt het tot het verlaten van het ‘grillige, natuurlijke.’ Juist door het 

vasthouden aan het natuurlijke is nooit het grote of universele bereikt. ‘De zucht om h e t  

g r o o t e  te beelden, voerde tot het zoeken naar d e  g r o o t s t e  spanning: die van het rechte; 

zoo moest alle gebogenheid zich oplossen in h e t  r e c h t e , er kòn geen plaats blijven voor 

het gebogene.’37 Het gebogene beeldt ook het veranderlijke, het onveranderlijke komt tot 

uiting in ‘d e  v e r h o u d i n g  v a n  t w e e  r e c h t e  l i j n e n  i n  o n d e r l i n g  

r e c h t h o e k i g e n  s t a n d .’38 

 

Mondriaan vindt dat alle kunst tot op heden bleef vasthouden aan vorm en kunst drukte zich 

uit in gevoelvol lyrisme. Hierdoor is de kunst nooit vrij geweest. Door vrije ritme kan alleen 

vrije lyrisme ontstaan. ‘This is pure lyricism: the song of universal beauty – of equilibrium. It 

must be song without words, painting without limited forms. If this is achieved, beauty is not 

manifested by the means of words or by the expression of forms. Rhythm expresses beauty. 

For beauty to be universal, rhythm must be pure, free. With this goal in mind, Neo-Plastic 

seeks to express beauty without saying anything through limited form.’39 Lyrisme heeft hier 

echter niets van doen met enkel het literaire. Door afstand te nemen van specifieke vorm en 

daarna ook van gezuiverde vorm en neutrale vorm heeft de Nieuwe Beelding lijn en kleur, de 

essentiële middelen voor beeldende uitdrukking, bevrijd. En deze vormen de kern van kunst. 

Doordat deze kunst niet langer wordt gehinderd door het figuratieve kan de uitdrukking van 
                                                
35 Piet Mondriaan, ‘Brief aan Isreal Querido’, De Controleur 20 (1909) nr. 1004 (23 oktober), 
hergedrukt in ‘Documentatie: Kunstenaarsbrieven aan Kees Spoor (2)’, L. Van Genneken en J.M. 
Joosten (red.), Museumjournaal 10 (1970-71) nr. 5, pp. 262-263. 
36 Piet Mondriaan, ‘Het Bepaalde en het Onbepaalde.’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne 
beeldende vakken en kultuur, 2 (1918) nr. 2 (december), p. 17. 
37 Piet Mondriaan, ‘Dialoog over de Nieuwe Beelding’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne 
beeldende vakken en kultuur 2 (1919) nr. 4 (februari), p. 39. 
38 Piet Mondriaan, ‘Dialoog over de Nieuwe Beelding (vervolg).’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de 
moderne beeldende vakken en kultuur 2 (1919) nr. 5 (maart), p. 50. 
39 Piet Mondriaan, ‘Realist and Surrealist Art (Morphoplastic and Neo-Plastic)’, 1930, in: Piet 
Mondriaan, Harry Holtzman en Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected 
writings of Piet Mondrian, London 1987, p. 234. 
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werkelijke harmonie worden verwezenlijkt. ‘It will be seen that the equilibrium in the new art 

is not a static state without action, as is generally thought but, on the contrary, a continuous 

and mutually annihilating opposition of equivalent but unequal elements.’40 Deze elementen 

vormen een ritme. Elke positieve beweging wordt in evenwicht gebracht door een negatieve 

beweging (horizontale lijn versus verticale lijn, kleur versus niet-kleur), en deze bewegingen 

zijn het ware ritme van de kunst. 

De compositie is ook niet meer gebonden aan de wetten van de natuur maar vertoont zich ‘op 

de wijze der kunst’. Hierbij is ritme een bepaaldheid (‘levensfluïde’) en symmetrie wordt 

afgewezen omdat dit een afgesloten geheel suggereert, wat weer niet correspondeert met het 

universele. De evenwichtigheid vervangt de symmetrie.  

 

Deze wetten leiden tot wat het essentiële van alle beeldende schoonheidsontroering is: 

‘e x a c t e  b e e l d i n g  v a n  e n k e l  v e r h o u d i n g ’.41 Compositie is dus een 

sleutelwoord. Een goed werk is een harmonisch geheel. In de abstracte schilderkunst wordt 

geen afstand genomen van de natuur, integendeel. ‘In het natuurlijke kunnen we waarnemen 

dat alle verhouding beheerscht wordt door één oerverhouding: die van het uiterste eene en het 

uiterste andere.’42 En het uiterste ene en het uiterste andere staan rechthoekig op elkaar en 

vanwege deze uiterste, rechthoekige, verhouding zijn ze het meest in harmonie. En volgens 

Mondriaan heeft ieder mens de kiem van deze harmonie (‘manifestatie der eenheid’ of 

‘universeel bewustzijn’) in zich. De ‘Neo-Plastieker’ is enkel op zoek naar het 

onveranderlijke (eenheid). ‘Zoo kwam de schilderkunst tot beelden in het zuivere 

beeldingsmiddel der schilderkunst: de pure tot bepaaldheid gestelde kleur: vlak in het vlak en 

daarmede tot kunst o p - d e - w i j z e - d e r - k u n s t .’43 

 

Waarom het neoplasticisme niet wordt gewaardeerd 

 

Kunstenaars hebben in hun werk altijd gezocht naar één ding: universele schoonheid. 

Langzaamaan heeft een kleine avant-garde van kunstenaars ontdekt wat de fundamentele 

wetten zijn die verborgen liggen in de realiteit en die de universele schoonheid laten zien. 

Door zijn intuïtie ontwikkelt de kunstenaar zich naar een helder zicht van het zuivere. 

Hierdoor is hij geen intellectueel, maar wordt ermee verward. Door de kunstenaar kan de 

                                                
40 Piet Mondriaan, ‘The New Art – The New Life: The Culture of Pure Relationships’, 1931, in: Piet 
Mondriaan, Harry Holtzman en Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected 
writings of Piet Mondrian, London 1987, p. 252. 
41 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst: 1. Inleiding’, in Theo van Doesburg 
(red.), De Stijl: maandblad voor de beeldende vakken 1 (1917) nr. 1 (oktober), p. 3. 
42 Mondriaan 1917, (zie noot 41), p. 4. 
43 Piet Mondriaan, ‘De “Bruiteurs Futuristes Italiens” en “Het” nieuwe in de muziek’, De Stijl. 
Maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en kultuur 4 (1921) nr. 8 (augustus), p. 116. 
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massa juist worden verheven naar een dieper begrip van het leven. ‘They know that humanity 

is not served by making art comprehensible to everybody; to try this is to attempt the 

impossible. One serves mankind by enlightening it.’44 Er zijn volgens Mondriaan drie redenen 

te noemen die een acceptatie van de Nieuwe Beelding in de weg staan. 

 

De eerste reden is dat het eruit filteren van het universele uit de natuur iets is wat de 

gemiddelde mens volgens Mondriaan niet kan. ‘Zij w i l  geen stijl in kunst, zij verlangt de 

gedetailleerde afbeelding. De kunstenaar daarentegen w i l  en z o e k t  stijl: dit is zijn strijd.’45 

Deze strijd is er een tussen het gedetailleerde, de zichtbare werkelijkheid, en stijl, en heeft als 

verlangen het zoeken naar het universele dat zich diep in ieder mens bevindt. De mens moet 

enkel inzien ‘dat stijl in kunst a e s t h t i s c h e  b e e l d e n d e  v e r i n n e r l i j k i n g  is, waar 

stijl in de natuur zich door b e e l d e n d e  veruiterlijking openbaart.’46 En behalve dat de 

kunstenaar moet zoeken naar het universele dat zich in hem bevindt, moet ook het uiterlijk 

‘rijpen’: innerlijk en uiterlijk moeten in harmonie worden gebracht. Want als het uiterlijk rijpt 

dan zal ook deze het natuurlijke evolueren naar het abstracte. Voorheen kon volgens 

Mondriaan het universele rijpen door religie of externe factoren: een ‘bijzonder individu’ 

(goden, heiligen) die boven en buiten de mens staat, en die het gevoel en de erkenning van het 

universele, dé waarheid, bijbrachten. Religie bracht het universele echter wel versluiert bij. 

Door het wegvallen van het ‘bijzondere individu’ werd de mens op zichzelf teruggeworpen. 

En door het wegvallen van de externe factoren viel in eerste instantie ook het gevoel voor het 

universele weg. Maar voor Mondriaan had dit ook een positieve wending, omdat hij zonder 

het religieuze juk kon zoeken naar het universele. ‘Maar juist door het terugzinken in het 

individueele, kwam dit tot rijpheid in den individu-mensch z e l f  en werd het bewustzijn van 

het universeele in hem ontwikkeld. Zoo kan thans, het indivudueele als het universeele-in-

bepaaldheid gebeeld worden.’47 Echter, het wegvallen van de externe factoren heeft voor de 

meeste mensen (nog) niet geleid tot een bewustzijn van het universele of het wegvallen van 

de externe factoren heeft nog niet plaats gevonden volgens Mondriaan. 

 

Een tweede reden dat mensen figuratieve kunst meer waarderen komt onder andere door de 

dominante kracht van de individuele neiging in de menselijke natuur. Voor zuivere kunst is 

het onderwerp niet een toegevoegde waarde, het is lijn, kleur en verhoudingen ‘which must 

“bring into play the whole sensual and intellectual register of the inner life”... not the 
                                                
44 Piet Mondriaan, ‘Plastic Art and Pure Plastic Art’, 1936, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en 
Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, Londen 
1987, p. 291. 
45 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst: 2. De Nieuwe Beelding als Stijl’, De 
Stijl. Maandblad voor de beeldende vakken 1 (1917) nr. 2 (december), p. 15. 
46 Mondriaan 1917, (zie noot 45), p. 16. 
47 Mondriaan 1917, (zie noot 45), p. 18. 
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subject.’48 Kunst is niet de uitdrukking van de verschijningsvorm van de realiteit zoals die 

gezien wordt of van het leven die de mens leeft, maar het is de uitdrukking van werkelijke 

(universele) realiteit en het werkelijke (universele) leven. De nieuwe kunst staat niet los of 

boven het leven en de kunstenaar put ook niet uit zijn eigen leven en gedachten alleen. De 

kunstenaar is juist sterk verbonden met de zichtbare wereld om hem heen om daaruit de 

objectiviteit te filteren die hij nodig heeft tegen zijn eigen persoonlijke subjectiviteit. De kunst 

wordt hierdoor niet mechanisch en emotieloos. De kunstenaar is geen werktuigkundige, maar 

de vooruitgang in de wetenschap en techniek en het leven als geheel heeft de kunstenaar 

gemaakt tot een levende machine, die in staat is om op een zuivere manier de essentie van de 

kunst te realiseren. ‘Certainly his art is for art’s sake ... for the sake of the art which is form 

and content at one and the same time.’49 

 

En ten derde is een reden voor het niet waarderen van het neoplasticisme een defect in het 

onderwijs. Om de esthetische eisen van het neoplasticisme in de toekomst te kunnen 

bewerkstelligen in het geheel van het leven moet er ervaring opgedaan worden op een nieuwe 

manier. Het idee van het maken van een schilderij, sculptuur of iets decoratiefs moet worden 

vermeden. ‘All must be found in the things they make, and before making them, they must 

become practiced with the significance and value of form and color and of the relationships 

that they have or produce.’50 Eén van de redenen dat de kunst niet zuiver is komt doordat er in 

het onderwijs volgens Mondriaan gezocht wordt naar de perfectie van vorm en dat het doel en 

uitgangspunt altijd vorm is, terwijl datgene wat vorm maakt, lijn en kleur, en evenwichtige 

verhouding, te weinig aandacht krijgen. In het onderwijs moeten deze juist eerst onderwezen 

worden, om daarmee tot vorm te komen. 

 

Het zal echter nog wel even duren voordat de nieuwe kunst zal worden begrepen en 

geaccepteerd. ‘Voor een dieper ziende is hier dus niets vaags: ’t is alleen vaag voor den 

oppervlakkigen natuurbeziener.’51 Mondriaan heeft gelukkig nog een tip: ‘O e f e n  U  i n  

                                                
48 Piet Mondriaan, ‘Plastic Art and Pure Plastic Art’, 1936, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en 
Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, London 
1987, p. 296. 
49 Piet Mondriaan, ‘Plastic Art and Pure Plastic Art’, 1936, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en 
Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, London 
1987, p. 299. 
50 Piet Mondriaan, ‘The Necessity for a New Teaching in Art, Architecture, and Industry’, 1938, in: 
Piet Mondriaan, Harry Holtzman en Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected 
writings of Piet Mondrian, London 1987, p. 311. 
51 Piet Mondriaan, Brief aan H.P. Bremmer, 29 januari 1914, in: ‘Documentatie over Mondriaan (1)’, J. 
Joosten (red.), Museumjournaal 12 (1968) nr. 4, p. 211. 
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h e t  k l a a r  z i e n  e n  v a s t h o u d e n  v a n  s c h o o n h e i d s b e e l d e n :  t e n  s l o t t e  

z a l  é é n  b l i j v e n d  s c h o o n h e i d s b e e l d  i n  U  z i j n .’52 

 

Hoofdstuk 1: Samenvatting 

 

In de inleiding van dit hoofdstuk gaf ik aan dat een rode draad door het werk van Mondriaan 

de zoektocht naar zuivere schoonheid was. Wil een kunstenaar schone kunst scheppen dan 

moet de kunstenaar volgens Mondriaan werkelijke schoonheid kunnen onderscheiden van 

gesluierde schoonheid. De Theosofie, waarin de zoektocht naar universele waarheden centraal 

staat, moest hierbij uitkomst bieden. Werkelijke, universele schoonheid kan volgens 

Mondriaan alleen abstract worden verbeeld. De zoektocht van kunstenaars naar schoonheid, 

het universele, door de gehele kunstgeschiedenis heen heeft dan ook geleid naar abstractie. 

Het neoplasticisme is de meest zuivere uitdrukking van het universele en is dus abstract. 

Daarnaast ligt schoonheid in een evenwichtige verhouding of harmonie volgens Mondriaan. 

De beste harmonie wordt volgens hem bereikt door de grootst mogelijke tegenstellingen, een 

‘gelijkwaardige tweeheid’, waarbij dit eerst bereikt moet worden op geestelijk vlak, zoals 

individueel en universeel en bewust en onbewust, om vervolgens in de schilderkunst tot uiting 

te kunnen komen zoals in horizontaal en verticaal. Het abstracte is de diepst verinnerlijkte 

uiterlijkheid en de zuiverst veruiterlijkte innerlijkheid. De mens moet één zijn en met elkaar 

in verbinding staan, want het essentiële van alle kunst is de plastische uitdrukking van 

relaties, die zich het beste abstract laat uitbeelden. De reden dat het neoplasticisme niet alleen 

betrekking heeft op kunst, maar ook op het leven als geheel, is omdat kunst uit het leven 

voortkomt. Kunst en leven zijn één. Door visuele observatie heeft kunst de wetten van het 

bestaan ontdekt en daarmee de wetten van universele gelijkwaardigheid (harmonie). Kunst 

construeert, componeert en realiseert. Kunst is altijd de gerealiseerde uitdrukking van 

evenwicht geweest, de realisatie van de idee. Abstracte vormen zijn neutraal omdat deze geen 

individuele gevoelens of ideeën oproepen. Vanwege hun spanning en zuiverheid zijn 

geometrische vormen te verkiezen. Mondriaan vindt dat kunst geen reproductie van de 

zichtbare werkelijkheid is, en abstracte kunst is geen creatie van een andere werkelijkheid 

maar een andere visie van een en altijd dezelfde werkelijkheid. Zuivere en universele 

schoonheid kan in het neoplasticisme beeldend worden benaderd met zes wetten: 

1. De beeldende middelen zijn het rechthoekige vlak of de prisma in de primaire kleuren 

en niet-kleuren.  

2. Er moet een evenwicht zijn in afmeting en kleur tussen de beeldende middelen. 

3. De grootst mogelijke tegenstellingen in het beeldende middel is noodzakelijk. 
                                                
52 Piet Mondriaan, ‘Natuurlijke en Abstracte Realiteit. Trialoog. 1e Tooneel. – Atelier van Z.’, De Stijl. 
Maandblad voor de beeldende vakken 3 (1920) nr. 5 (maart), p. 41. 
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4. Evenwicht, harmonie, wordt bereikt door de verhouding van stand en wordt 

uitgebeeld door de rechte lijn in rechthoekige stand. 

5. Het evenwicht, dat de beeldende middelen opheft en vernietigt, ontstaat door de 

verhoudingen van afmeting, waarin deze geplaatst zijn en die het levend ritme tot 

stand brengen. 

6. Symmetrie moet worden vermeden. 

In de toelichting op deze wetten heb ik aangegeven dat volgens Mondriaan kleur moet 

worden geabstraheerd tot de primaire kleuren en niet-kleuren, die tot vlakheid moet worden 

gereduceerd en afgebakend moet worden door in een rechthoekig vlak te verschijnen. Kleur 

mag niets persoonlijks uitdrukken en kleuren moeten op een evenwichtige verhouding tot 

elkaar gebracht worden zodat ze elkaar opheffen. Uitbreiding (ruimteverschijning en de 

oerkracht die vorm doet ontstaan) en begrenzing (contour) komen tot evenwicht door de 

rechthoekige verhouding van lijn of kleurvlak. Om harmonie sterker naar voren te laten 

komen moet dieptewerking worden vermeden door de nadruk op het vlak. En door nadruk op 

compositie als ‘enkel de gelijkwaardigheid van zuivere relatie’, wordt de oude compositie 

gebaseerd op ‘representatie’ vervangen. Daarnaast wordt de gelijkwaardigheid van zuivere 

relatie door lijn verbeeld. Lijn bakent kleur af. En de lijn moet recht zijn, omdat de rechte lijn 

de grootste spanning in zich heeft en het grote of universele verbeeldt volgens Mondriaan. 

Doordat de Nieuwe Beelding niet meer gehinderd wordt door het figuratieve kan werkelijke 

harmonie worden verwezenlijkt. Elke positieve beweging wordt in evenwicht gebracht door 

een negatieve beweging (horizontaal versus verticaal, kleur versus niet-kleur), en deze 

bewegingen zijn het ware ritme van de kunst. De evenwichtigheid vervangt de symmetrie. 

Mondriaan zegt dat de wetten leiden tot het essentiële van alle ‘beeldende 

schoonheidsontroering’: exacte ‘beelding’ van enkel verhouding. 

Nu zijn er drie redenen volgens Mondriaan waarom zijn neoplasticistische kunst niet wordt 

gewaardeerd. Ten eerste is (nog) niet ieder mens in staat het universele te zien. Ten tweede is 

kunst niet de uitdrukking van de verschijningsvorm van de realiteit zoals die gezien wordt of 

van het leven die de mens leeft, het is de uitdrukking van werkelijke (universele) realiteit en 

het werkelijke (universele) leven. En ten derde wordt in het kunstonderwijs gezocht naar de 

perfectie van vorm en dat het doel en uitgangspunt altijd vorm is, terwijl datgene wat vorm 

maakt, lijn en kleur, en evenwichtige verhouding, te weinig aandacht krijgen. Deze moeten 

juist als eerste uitgangspunt dienen om daarmee tot vorm te komen. 
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Hoofdstuk 2: Theoretische benadering van Mondriaans abstracte kunst aan de hand 

van zeven handboeken 

 

Inleiding 

 

Er zal nu ingegaan worden op de theoretische achtergrond van Piet Mondriaan zoals 

beschreven in diverse handboeken. Nu dient in eerste instantie de term ‘handboek’ nader te 

worden toegelicht. In dit geval kunnen deze worden omschreven als literatuur die een 

algemeen overzicht geeft van de kunstgeschiedenis. Om nog nader te specificeren: literatuur 

over moderne kunst van de laatste één à anderhalve eeuw waarvan of een overzicht gegeven 

wordt op een encyclopedische manier of waarin op een meer verhalende of essayerende 

manier wordt ingegaan op de moderne kunst. Hierbij is tevens specifiek gebruik gemaakt van 

literatuur die apart ingaat op de kunst van Mondriaan, waarbij dus niet zijn ideeën integraal of 

sporadisch door de tekst van het gehele boek heen lopen. Vanzelfsprekend was het niet 

mogelijk om alle publicaties op dit gebied te gebruiken maar slechts een aantal.53 Er is hierbij 

uitgegaan van een denkbeeldig persoon die de lokale universiteitsbibliotheek (in dit geval de 

universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht) raadpleegt om in enkele minuten de grote 

lijnen van Mondriaans kunst te doorgronden. Hierbij is voor de universiteitsbibliotheek 

gekozen omdat er vanuit is gegaan dat deze betrouwbare en gedegen informatie kan bieden. 

Het betreft dus een soort bloemlezing die een algemene inleiding geeft in het werk van 

Mondriaan. Na het lezen van de teksten uit de handboeken is gebleken dat veel van deze 

teksten grotendeels een zelfde opbouw en inhoud hebben. Veelal wordt chronologisch, aan de 

hand van kunstwerken en het leven van Mondriaan, de ontwikkeling van het werk en de 

achterliggende ideeën verwoord. Hieruit is het volgende stramien gefilterd en zijn de 

voornaamste verschillen tussen de teksten van de verschillende kunsthistorici kort aangestipt. 

Hier moet nog wel een opmerking bij worden geplaatst. In de huidige tijd is het vrij 

onwaarschijnlijk dat iemand die informatie zoekt over Mondriaan als eerste naar de 

bibliotheek gaat. Natuurlijk wordt er eerst op internet gezocht. De voornaamste reden waarom 

hier niet is ingegaan op websites ligt in de grote onbetrouwbaarheid daarvan door het vaak 

                                                
53 De volgende zeven handboeken zijn gebruikt: 
 - H. Harvard Arnason (red.), History of Modern Art. Painting, Sculpture, Architecture, Photography, 
Upper Sadle River 2003, (Vijfde editie, Peter Kalb (herz.)). 
- Steve Edwards en Paul Wood (red.), Art of the Avant-Gardes, New Haven/London 2004. 
- Hal Foster e.a., Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London 2004. 
- Charles Harrison, Francis Frascina en Gill Perry, Primitivism, Cubism, Abstraction. The Early 
Twentieth Century, New Haven 1993. 
- Robert Hughes, The Shock of the New. Art and the Century of Change, London 1991. 
- Sam Hunter en John Jacobus, Modern Art. Painting, Sculpture, Architecture, New York 1992, (Derde 
editie). 
- Anna Moszynska, Abstract Art, London 1990. 



 22 

ontbreken, of een zeer gebrekkige, bronvermelding. Daarnaast wagen slechts enkele websites 

zich aan een (korte) interpretatie van zijn werk. Een website die vaak als eerste resultaat door 

Google wordt gegeven en tevens ingaat op de theorieën is Wikipedia. De kracht van deze 

website is dat iedereen mag meeschrijven aan de artikelen. Daarin zit ook tevens de grootste 

zwakte. Aan het artikel over Mondriaan heeft bijvoorbeeld een persoon meegewerkt met de 

naam ‘Handige Harrie’ die op zijn persoonlijke pagina laat weten ‘een piemeltje’ te hebben.54 

Dat klinkt alles behalve serieus en betrouwbaar. Uiteraard geven de musea wel betrouwbare 

informatie op hun websites, maar deze informatie is in grote lijnen hetzelfde als de verstrekte 

informatie tijdens de bezoeken en zijn integraal 

verwerkt in deel 2 van deze thesis. 

 

Het stramien in de handboeken 

 

De kunsthistorici in de handboeken introduceren het 

abstracte werk van Mondriaan met een korte schets van 

de ontwikkelingen daarvoor. Anna Moszynska schrijft 

in Abstract Art bijvoorbeeld: ‘Having previously 

subjected motifs from nature to a variety of approaches 

(Symbolist, Impressionist, Fauve), he came under the 

influence of Cubism and began to emphasize 

drawing over colour when he went to work in Paris 

between 1911 and 1914.’55 Mondriaan begon 

vanuit de natuur, maar abstraheerde deze tot het 

onderwerp bijna niet meer te herkennen was, hierbij 

beïnvloed door het kubisme. De ontwikkeling van 

kubisme bleef volgens hem alleen te veel steken in het 

figuratieve, het zou zich logischerwijs hebben moeten 

doorontwikkelen naar de uitdrukking van zuivere 

werkelijkheid. Vooral het technische aspect van het 

analytisch kubisme was van grote invloed op 

Mondriaan volgens Charles Harrison, wat zichtbaar is 

in de werken die bijvoorbeeld ‘boom’ in de titel hebben 

en uiterlijk en technisch overeenkomsten vertonen met 

een analytisch kubistisch werk (vergelijk afb. 2 met 

                                                
54 Website Wikipedia < http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Handige_Harrie > (13-01-2011). 
55 Anna Moszynska, Abstract Art, London 1990, pp. 49-50. 

Afb. 2: Pablo Picasso, Violon (Viool), 1911-12, olieverf op 
doek, a.n.t., Kröller-Müller Museum, Otterlo. 

Afb. 3: Piet Mondriaan, Compositie bomen II, 1912, olieverf 
op doek, 98 x 65 cm,  Gemeentemuseum, Den Haag. 
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3). Daarnaast was hij in aanraking gekomen met de Theosofie, en vanaf 1909 lid van de 

Theosofische vereniging, die van invloed op hem is geweest. Steve Edwards en Paul Wood 

schrijven echter: ‘It is worth underlining the point, however, that Mondrian’s Symbolist-

inspired abstractions of the first decade of the twentieth century do not flow seamlessly into 

his mature abstraction. It is almost a cliché of art history to emphasise Mondrian’s ascetic 

mysticism and the influence on him of Theosophy.’56 De Theosofie heeft dus niet geleid tot 

een geometrisch abstracte kunst (alleen de ideeën over het zuivere) maar het kubisme wel. 

Het kubisme bleef alleen te veel steken. ‘Mondrian quickly became aware that just what 

Picasso and Braque feared most (abstraction and flatness) was precisely what he was 

searching for, since that would accord with the category of “the universal” that was central to 

his own belief system,’ schrijven Foster e.a.57 

In zijn ‘belief system’ moest al het ‘specifieke van verschijning’ worden genegeerd, wat wil 

zeggen: natuurlijke vorm en kleur. De Nieuwe Beelding moest zich concentreren op de 

abstractie van vorm en kleur, oftewel de rechte lijn en de helder gedefinieerde primaire kleur. 

‘To Mondrian, these basic elements represent the ‘exact reconstruction of cosmic relations’ 

and thus express the ‘universal’.’58 Kunst moest een hogere waarheid uitbeelden, of een 

waarheid die de natuur overstijgt, zodat deze perfecte kunst ook anderen kan helpen om een 

groter begrip en kennis te verkrijgen. ‘For him, the ‘positional relation’ of the right angle 

expressed ‘perfect harmony’, and it was this beauty that he wished to convey to the viewer.’59 

De geometrisch abstracte schilderkunst van Mondriaan is dus een directe beeldende 

equivalent van de mystieke gedachten van zijn tijd. Dit mystieke geloof over universele 

principes bestond voor hem op een diep niveau in het menselijke bewustzijn. 

 

Als de werken van Mondriaan in de jaren 1908 tot 1912 bekeken worden (afb. 4 t/m 7) dan is 

een geleidelijke abstractie zichtbaar en lijkt zijn geheel abstracte werk daar het einddoel van. 

Dit is misschien enigszins misleidend. Want het is eerder een zoektocht. ‘Gradually, as the 

artist tells it, Mondrian became aware that “(a) in plastic art reality can be expressed only 

through the equilibrium of dynamic movements of form and color; (b) pure means afford the 

most effective way of attaining this.”’60 Deze ideeën leidden naar een set van georganiseerde 

principes in kunst. Het belangrijkste daarin was het evenwicht tussen ongelijke 

tegenstellingen, bereikt met de rechte hoek, en de vereenvoudiging van kleur tot de primaire 

kleuren en de niet-kleuren. Hij bereikte dit niet door de theorie, maar via een complexe 
                                                
56 Steve Edwards en Paul Wood (red.), Art of the Avant-Gardes, New Haven 2004, p. 249. 
57 Hal Foster, Rosalind Krauss e.a., art since 1900: modernism antimodernism postmodernism, London 
2004, p. 149. 
58 Anna Moszynska, Abstract Art, London 1990, p. 54. 
59 Moszynska 1990, (zie noot 58), p. 54. 
60 H.H. Arnason (red.), History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, New 
Jersey 2004, p. 215. 
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ontwikkeling in zijn schilderkunst. ‘Mondrian’s ultimate aim was to express a visual unity 

through an “equivalence of opposites”; this in turn expressed the higher mystical unity of the 

universe,’ volgens Arnason.61  

Deze gelijkwaardigheid van tegenstellingen bereikte Mondriaan op twee manieren: ten eerste 

via de ervaring, door geleidelijke abstrahering. Ten tweede via de Theosofie die stelt dat de 

twee fundamentele absolute tegenstellingen die de aarde vormgeven zijn, de horizontale lijn 

van kracht (de baan van de aarde om de zon), en de verticale, diepe ruimtelijke beweging van 

stralen vanuit de zon. De rechte hoek, door horizontale en verticale lijnen, zag hij als 

fundamenteel. ‘The basic principle of the orthogonal was to be of major importance to 

Mondrian’s abstraction.’62 

                                                
61 H.H. Arnason (red.), History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, New 
Jersey 2004, p. 216. 
62 Anna Moszynska, Abstract Art, London 1990, p. 50. 

Afb. 4: Piet Mondriaan, De rode boom, 1908-1910, olieverf 
op doek, 70 x 99 cm, Gemeentemuseum, Den Haag. 

Afb. 5: Piet Mondriaan, Boom II, 1912, houtskool op 
papier, 57 x 85 cm, Gemeentemuseum, Den Haag. 

Afb. 6: Piet Mondriaan, Grijze boom, 1912, olieverf 
op doek, 79 x 108 cm, Gemeentemuseum, Den Haag. 

Afb. 7: Piet Mondriaan, Bloeiende appelboom, 1912, 
olieverf op doek, 78 x 106 cm, Gemeentemuseum, Den 
Haag. 
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Met het doel om het werk als een onafhankelijke vorm te benadrukken maakte Mondriaan 

ook zijn eigen lijsten. Deze dienden niet om als een ‘raamkozijn’ te fungeren, maar om het 

werk naar voren, in de ruimte van de beschouwer, te plaatsen. De reden volgens Arnason is 

dat ‘He wished to emphasize the flat, nonillusionistic nature of his canvases, “to bring the 

painting forward from the frame ... to a more real existence.”’63 Het schilderij is niet langer 

een raam op de zichtbare werkelijkheid vertaald naar het doek, maar de elementen van de 

kunst van het schilderen zelf die benadrukt worden: lijn, kleur en vlak die elk gereduceerd 

zijn tot hun fundament. Of zoals Harrison e.a. omschrijven: ‘The experience was to be an 

experience of the actual relations between elements on the actual surface of the painting. It 

was to be ‘purely plastic’, and in this sense realistic. That’s to say it was to be an experience 

of those specific lines and colours in those relationships, with whatever illusion of space and 

depth they happened to establish – whatever sense of plasticity or three-dimensionality. It was 

not to be a picture of something else.’64 

Het was een compleet nieuwe benadering van een schilderij die Mondriaan ontwikkelde via 

met name het kubisme en beïnvloed door de Theosofie. ‘Through this means, what he called 

an image’s particularity is overcome and spatial illusion is replaced by “truth”, by the 

opposition of vertical and horizontal that is the “immutable” essence of all things,’ schrijven 

Foster e.a.65 om duidelijk te maken dat Mondriaan dacht dat alles kon worden gereduceerd tot 

één gemeenschappelijke noemer, elk figuur kan een patroon van horizontale versus verticale 

eenheden worden over het oppervlak, en alle hiërarchie (symmetrie) kan zo worden 

vermeden. ‘The picture’s function now becomes the revelation of binary oppositions; but 

futher, and more important, it is also to show how these oppositions can neutralize one 

another into a timeless equilibrium,’ vervolgen Foster e.a.66 Deze evenwichtigheid wordt 

echter niet bereikt door een statisch evenwicht, maar juist door een dynamisch evenwicht. 

Arnason legt dit op de volgende manier uit: ‘Everything in the painting holds its place.  By 

some purely visual phenomenon, caused by the structure and the subtle disposition of color 

areas, the grays are as assertive as the reds or yellows; they advance as well as recede. The 

painting is not in any sense of the word flat. Everything is held firmly in place, but under 

great tension.’67 Foster e.a. lichten het dynamische evenwicht als volgt verder toe: 

‘Mondrian’s principle of reduction is that of maximal tension: a straight line is but a “tensed 

                                                
63 H.H. Arnason (red.), History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, New 
Jersey 2004, p. 361. 
64 Charles Harrison, Francis Frascina en Gill Perry, Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early 
Twentieth Century, New Haven/London 1993, p. 257. 
65 Hal Foster, Rosalind Krauss e.a., art since 1900: modernism antimodernism postmodernism, London 
2004, p. 149. 
66 Hal Foster 2004, (zie noot 65), p. 149. 
67 Arnason 2004, (zie noot 63), p. 359. 
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curve.” The same argument goes for surfaces (the flatter, the tenser) and was soon to apply 

color.’68 Om zijn werk platter te maken, was het nodig om de vormen onafhankelijk van kleur 

te maken, met zware lijnen die door de rechthoeken van kleur liepen. Om het oppervlak te 

‘stabiliseren’ was de volgende stap om lijn en kleur op hetzelfde vlak te integreren, volgens 

Moszynska. De kleuren werden teruggebracht tot de primaire kleuren: geel, blauw en rood. 

Hoewel het werk er onpersoonlijk uitziet kwamen zijn werken niet tot stand via machinale 

precisie en werd niet uitgemeten met een liniaal. Elk werk kwam tot stand door een lange 

zoektocht naar harmonie, door te schuiven met lijnen en kleuren, deze toe te voegen of juist 

weg te halen, enz., zoals in afb. 8 zichtbaar is. Of zoals Steve Edwards en Paul Wood 

uitleggen: ‘These bars, areas and colours (and ‘non-colours’) are tuned to a state of 

equivalence that makes of the picture as a whole a harmonious synthesis: something like the 

way in which a musical chord played by an orchestra synthesis a range of notes played on 

many instruments. (...) But as far as I can see, it is the balancing of various particular 

elements (...), and their eventual subsuming in a pictorial totality, that represents the plastic 

equivalent for universal harmony.’69 

 
 

 
                                                
68 Hal Foster, Rosalind Krauss e.a., art since 1900. modernism antimodernism postmodernism, London 
2004, p. 150. 
69 Steve Edwards en Paul Wood (red.), Art of the Avant-Gardes, New Haven 2004, p. 257. 

Afb. 8: Piet Mondriaan, Compositie met rood, blauw en geel (onvoltooid), 1940, zwart 
krijt en olieverf op doek, 73 x 70 cm, privé collectie. 
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Het moeilijke van de abstracte kunst van Mondriaan is misschien zijn compleet andere kijk op 

de wereld en zijn overtuigingen. Robert Hughes schrijft: ‘Mondrian’s convictions can justly 

be called religious. He saw art not as an end but as a means to an end – spiritual clarification. 

All his paintings are, on some level, about the disentangling of essence from attributes: the 

enunciation of what is central, and what is peripheral, in his (and thus the viewer’s) 

experience of reality.’70 Mondriaan werkte in zijn schilderijen niet toe naar pure esthetische 

harmonie, zoals een formalist, maar hij wilde iconen maken. Juist vanwege zijn nieuwe 

religie, de Theosofie, moest hij een compleet nieuw idioom opbouwen die aan deze religie 

voldeed. Voor de beschouwer is het dus nodig zich aan te passen of in te leven. ‘... to become 

‘sensative’ to abstract art is to be capable of engaging in thought with what it is that the 

relevant works are made of – capable in imagination, that is, of entertaining the possible 

intensions of the artists concerned, and of achieving some sympathetic understanding of the 

conditions and concepts under which those intensions may have been formed,’ aldus Harrison 

e.a., om meteen hierna te vervolgen met een toepassing: ‘It may rather be the beginning of the 

critical and self-critical process through which the work of art actually gets done in our lives – 

a process which the intensions of artists have in the end no power to prescribe.’71 

 

Deel 1: Conclusie 

 

Er is nu ingegaan op wat Piet Mondriaan zelf heeft geschreven over (zijn) kunst. Daarnaast is 

kort weergegeven hoe verschillende kunsthistorici in handboeken zijn werk verklaren. 

Voordat nu verder gegaan wordt met de praktijk van de educatieve afdelingen van musea, zal 

eerst een korte conclusie worden gegeven waarin enige bijzonderheden tussen Mondriaans 

teksten en de handboeken zal worden aangegeven. Deze bijzonderheden zijn voornamelijk 

gelegen in verschillen. 

 

Mondriaan ziet in de ontwikkelingen in de kunst een rechte lijn die loopt naar het abstracte. 

Hij beweert dat door de eeuwen heen kunstenaars steeds hebben gepoogd om evenwicht, 

harmonie en schoonheid af te beelden. Door consequent doorgevoerde abstrahering van de 

‘beeldingsmiddelen’ werden de universele ‘beeldingsmiddelen’ gevonden. De kunst was 

versluierd doordat de kunstenaars bleven vasthouden aan de zichtbare werkelijkheid. Alleen 

de ‘werkelijk moderne kunstenaar’ heeft een verandert bewustzijn en kan de universele 

schoonheid zien die zich alleen abstract laat afbeelden. Dat was de overtuiging van 

Mondriaan en dat schrijven ook de kunsthistorici in de handboeken. Mondriaan legt alleen 

                                                
70 Robert Hughes, The Shock of the New: Art and the Century of Change, London 1991, p. 202. 
71 Charles Harrison, Francis Frascina en Gill Perry, Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early 
Twentieth Century, New Haven/London 1993, p. 262. 
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een veel kleinere nadruk op de ontwikkeling van zijn kunst vanuit het kubisme dan de 

kunsthistorici in de handboeken dit doen. Naast het kubisme noemt Mondriaan ook het 

futurisme, dadaïsme/surrealisme en de byzantijnse kunst nadrukkelijk als zijn grote 

invloeden. Mondriaan gooide de gehele kunstgeschiedenis als het ware op één hoop en zag in 

elk kunstwerk de basis van het neoplasticisme versluierd. Voor hem was de breuk met het 

oude dus niet zo radicaal als op het eerste gezicht lijkt. De kunst was radicaal in uiterlijk, niet 

in innerlijk. Het innerlijk bleef hetzelfde, want elke kunstenaar heeft altijd gezocht naar 

evenwicht, harmonie en schoonheid. Dit was ook het streven van Mondriaan. Hij lijkt op dit 

punt meer nadruk te hebben gelegd dan de kunsthistorici in de handboeken doen, die deze 

zoektocht, die door de gehele kunstgeschiedenis loopt, nauwelijks benadrukken. Het is dit 

verschil in innerlijk en uiterlijk dat in de handboeken nauwelijks naar voren te komen. Wel 

dat Mondriaan zocht naar de essentie (in de kunst niet de essentie van de zichtbare 

werkelijkheid maar de essentie van een schilderij) door de alsmaar grotere concentratie op de 

formele aspecten van een schilderij.  

 

Daarnaast had Mondriaan voor ogen dat niet alleen zijn kunst, maar ook (of juist) de maker 

en beschouwer moesten veranderen. Het neoplasticisme was voor Mondriaan een waarheid. 

Voor hem was het een religie. En om het neoplasticisme te kunnen begrijpen moest men 

‘bekeerd’ worden. Want alleen diegene die zich bewust is van zijn notie van het universele 

kan de nieuwe kunst begrijpen en mooi vinden. Dit aspect van het verlicht worden ontbreekt 

veelal in de handboeken. Alleen Hal Foster e.a. en Charles Harrison e.a. hebben dit duidelijk 

uitgelicht. Doorgaans wordt aan de hand van de vormentaal van het kubisme en de theorie 

van de Theosofie uitgelegd hoe zijn werk tot wording is gekomen. Hiermee wordt zijn werk 

gerechtvaardigd en uitgelegd, maar niet per definitie begrijpelijk. Mondriaan vond dat men 

moest ‘leren zien’ en hij vroeg ook een geestelijke verandering. Maar ook beweerde 

Mondriaan dat niet iedereen het ooit zal begrijpen of ‘zien’. 

 

Wat ook niet duidelijk in de handboeken naar voren is gekomen is dat kunst en leven één zijn. 

Aansluitend op het religieuze vatte Mondriaan zijn kunst als manier van leven op. De 

schilderkunst wordt vooralsnog als de voornaamste gezien, omdat in de schilderkunst het 

neoplasticisme het beste tot uitdrukking is gekomen volgens zowel Mondriaan als in de 

handboeken. Maar uiteindelijk moest de schilderkunst voor Mondriaan alleen maar de weg 

bereiden om elk element in het leven, van het eigen huis (afb. 9) en de bebouwde omgeving 

tot de muziek en dans, om te vormen tot het neoplasticistische ideaal waarbij de schilderkunst 

zou opgaan in alle andere kunsten en in het geheel van het leven. 

Hierop volgend vermeld Mondriaan dat alleen de abstracte vormentaal het individuele 

onderdrukt en het universele ruimte geeft. De individuele gevoelens en ideeën zorgen ervoor 
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dat de kunst individueel wordt, terwijl het streven het universele is. De kunsthistorici in de 

handboeken slaan deze notie over emotie over, terwijl juist het zogenaamde onpersoonlijke 

karakter veelal als negatief wordt ervaren. 

 

Het verschil tussen de teksten in de handboeken en Mondriaans geschriften ligt dus vooral in 

de benadering. Veelal benaderen de kunsthistorici in de handboeken zijn kunst vanuit een 

voorbeeld van zijn werk, terwijl Mondriaan veelal uitgaat van zijn levensovertuiging en zijn 

werk daaruit rechtvaardigt. Het sterk spirituele karakter van zijn geschriften is niet duidelijk 

terug te vinden in de handboeken, terwijl dit wel essentieel lijkt. De Theosofie wordt wel als 

een belangrijke bron gezien door de handboeken, maar niet duidelijk wordt aangegeven dat 

deze verweven was met zijn leven en werk. Want tussen zijn schilderijen en geschriften lijkt 

een wisselwerking gaande. Hierbij is niet geheel duidelijk of zijn werk is ontstaan vanuit zijn 

spiritueel beïnvloede theorieën of zijn theorieën uit zijn werk. Hal Foster e.a.72, Charles 

Harrison e.a.73 en Robert Hughes laten dit als enigen doorschemeren. 

 

                                                
72 Hal Foster, Rosalind Krauss e.a., art since 1900. modernism antimodernism postmodernism, London 
2004. 
73 Charles Harrison, Francis Frascina en Gill Perry, Primitivism, Cubism, Abstraction. The Early 
Twentieth Century, New Haven/London 1993. 

Afb. 9: fotograaf niet teruggevonden, Piet Mondriaan in zijn studio, 1933, foto, a.n.t., Nederlands 
Architectuurinstituut, Rotterdam. 
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Deel 2: de praktijk  

 

Inleiding 

 

Met de kennis van mijn theoretische benadering van Piet Mondriaan en zijn theorie verwoord 

in de handboeken wordt nu gekeken naar de praktijk. Hoe wordt de abstracte kunst van 

Mondriaan aan het publiek van de musea gepresenteerd? Hiervoor hebben de verschillende 

educatieve afdelingen verschillende programma’s en methoden ontwikkeld. Ieder museum 

heeft hierbij een eigen invalshoek. Een rondgang langs de websites van de musea geeft een 

goed overzicht van de methoden, waarbij de informatieoverdracht vaak al begint op de 

website zelf. Grote delen van de collecties zijn online te bekijken, en daarbij wordt vaak de 

nodige (bondige) informatie getoond. In mijn zoektocht naar het hoe en waarom van het 

onbegrip voor het abstracte werk van Mondriaan ben ik naar vijf Nederlandse musea gegaan 

die werk van hem in hun collecties hebben. Hierbij ben ik min of meer uitgegaan van mijn 

eigen situatie als volwassene die onbevangen het museum bezoekt en graag meer wil weten 

van abstracte kunst (mijn kunsthistorische opleiding en kunstinteresse daargelaten). Hiervoor 

heb ik verschillende rondleidingen gevolgd. Daarnaast heb ik verschillende medewerkers 

gesproken over hoe zij Mondriaan ‘aan de man brengen’. Welk verhaal vertellen zij en hoe 

wordt er gereageerd op opmerkingen als: ‘Ik kan in die blokjes niets zien.’74  

 

Aan de basis van de uitleg van de musea ligt in grote lijnen het stramien zoals de handboeken 

die tonen (hoofdstuk 2). Er zijn echter wel (accent)verschillen. Per museum zal dan ook 

getracht worden deze kort uit te lichten. Belangrijk tijdens een museumbezoek is de manier 

waarop de kennisoverdracht plaatsvindt en hoe deze wordt opgenomen. 

De vijf musea met werk van Mondriaan in de collectie zijn, in volgorde van bezoek: Het Van 

Abbemuseum in Eindhoven, het Gemeentemuseum in Den Haag, het Kröller-Müller Museum 

in Otterlo, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Stedelijk Museum in 

Amsterdam. 

                                                
74 Piet Mondriaan, ‘Dialoog over de Nieuwe Beelding’, De Stijl. Maandblad gewijd aan de moderne 
beeldende vakken en kultuur 2 (1919) nr. 5 (februari), p. 37. 
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Van Abbemuseum, Eindhoven 

 
 

 

‘Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang, en 

we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te denken.’75 Het Van 

Abbemuseum onderscheidt zich in de eerste plaats door de manier waarop de bezoeker wordt 

benaderd. Interactie is een belangrijk begrip. In het traditionele museum is/was doorgaans de 

bezoeker de ontvanger en de rondleider de zender. Het Van Abbemuseum heeft gekozen voor 

een andere benadering. Suppoosten zijn zo veel mogelijk op de achtergrond aanwezig en voor 

vragen kan de bezoeker terecht bij gastheren of gastvrouwen. Daarnaast kan voor wat 

diepgaander vragen een cicerone worden aangesproken. De cicerone is een 

‘museumvraagbaak’ die inhoudelijke vragen over tentoonstellingen of kunstwerken kan 

beantwoorden en iedere dag een minirondleiding verzorgt. Volgens de cicerone is het voor 

veel bezoekers vaak nog wel een opstakel om de medewerkers ook daadwerkelijk aan te 

spreken. Vandaar dat medewerkers vaak de bezoekers eerst aanspreken. 

Mondriaans Composition en blanc et noir II (afb. 10) hing op zaal. Bij het werk heeft het 

museum een dossier dat ook aanwezig was. Het museum is namelijk aan het onderzoeken hoe 

het museum aan het werk is gekomen en of dat dit op een eerlijke manier is geschied. De 

bezoeker mag meekijken en kan op deze manier allerlei trivia over het werk ontdekken, zoals 

de vorige eigenaren of de verzekerde waarde van tien miljoen euro. Het dossier bevatte echter 

                                                
75 Website Van Abbemuseum, Eindhoven. < http://www.vanabbemuseum.nl/over-ons/missie-en-visie/ > 
(23-12-2010). 

Afb. 10: Piet Mondriaan, Composition en blanc et noir II, 1930, olieverf op doek, a.n.t., 
Van Abbemuseum, Eindhoven. 
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geen uitleg over het werk. Cicerone Jenneke had dat wel. Op de vraag wat er in die blokjes te 

zien is begon ze over de zoektocht van Mondriaan naar harmonie en asymmetrisch evenwicht. 

Opvallend is de onmiddellijke connectie met de levensvisie van Mondriaan. ‘Zijn werk moet 

dat evenwicht hebben zoals de maatschappij een evenwicht moet hebben.’76 De formele 

aspecten van het werk werden uitgelegd vanuit de spirituele achtergrond. Daarnaast is zijn 

kunst verbonden met socialisme, de geometrische vormen zijn voor iedereen hetzelfde, er is 

daardoor geen verbintenis met een bepaalde sociale klasse. De uitleg werd verder nog meer 

kracht bijgezet door het vergelijken met andere kunstwerken in de zaal. Met name Kandinsky 

werd aangehaald vanwege dezelfde theoretische en theosofische achtergrond. Het grote 

verschil tussen Mondriaan en Kandinsky was dat Kandinsky op een gegeven moment een 

bepaalde emotie aan een bepaalde kleur en vorm ging verbinden en Mondriaan de theosofie 

ging gebruiken om terug te gaan naar de essentie der dingen. Emotie of gevoel zit bij 

Mondriaan in het bepalen en zoeken naar de juiste positie van de lijnen en kleuren. Er werd in 

het verhaal verder sterk de nadruk gelegd op het feit dat het de gedachten van Mondriaan 

waren, en dat de beschouwer dus niet dezelfde opvattingen hoeft te hebben. Daarnaast werd 

het verhaal aangevuld met anekdotes, zoals de groene bloemensteel die werd overgeschilderd 

omdat groen te natuurlijk was en Mondriaans voorliefde voor Jazz waarop hij danste alsof hij 

zijn werken uitbeeldde. 

De rondleiding kenmerkte zich door het informele karakter, het was eerder een gesprek over 

kunst waarbij de bezoeker werd aangemoedigd te kijken, te reageren en te bevragen. En de 

bezoeker bepaalde de route van de rondleiding, de cicerone gaf enkel suggesties.  

 

Gemeentemuseum, Den Haag 

 

Verreweg de grootste collectie werken van Piet Mondriaan ter wereld bevindt zich in het 

Gemeentemuseum in Den Haag. Hierdoor is juist in dit museum goed de ontwikkeling te zien 

die Mondriaan heeft doorgemaakt van figuratief naar abstract. De benadering van bezoekers 

is tamelijk traditioneel en minder interactief. De Wonderkamers zijn hierop een grote 

uitzondering. De Wonderkamers vormen een inleiding op het traditionele museum. Het 

opmerkelijke aan deze tentoonstelling is dat deze inleiding op belangrijke punten aansluit op 

de onderwijsvorm die Mondriaan zelf voor ogen had. In ‘The Necessity for a New Teaching 

in Art, Architecture, and Industry’ (1938) schrijft Mondriaan: ‘... they [studenten aan de 

kunstacademie, RB] must become practiced with the significance and value of form and color 

                                                
76 Opname van Cicerone Jenneke Lambert tijdens een minirondleiding op 7 december 2010. 
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and of the relationships that they have or produce.’77 Juist in de Wonderkamers, waar de 

(kunst)voorwerpen zijn gesorteerd op kleur of onderwerp, wordt juist de nadruk gelegd op 

vorm, kleur en hun relaties die ze hebben of oproepen. De Wonderkamers moeten dan ook 

een omgeving worden waarin begrip wordt gewekt voor thema’s die aan de basis liggen van 

kunst (maken). De tijd(geest), het interactieve en de mediavormen waren in Mondriaans tijd 

uiteraard anders of niet aanwezig en zijn onderwijsprogramma was bedoeld voor op de 

kunstacademie en niet voor in het museum. 

Voor het ‘echte’ museum is de bezoeker voornamelijk aangewezen op de zaalteksten of een 

traditionele groepsrondleiding. De gevolgde rondleiding was naar aanleiding van een project 

dat het Gemeentemuseum heeft opgezet om de stad Den Haag te betrekken bij het museum. 

Ieder half jaar richt het museum zich tot een wijk, in dit geval Escamp. Tijdens de gevolgde 

rondleiding was een bejaardentehuis uit deze wijk te gast. Tijdens de rondleiding fungeert de 

rondleider als zender en de bezoeker als ontvanger. De nadruk werd gelegd op de ontdekking 

van het abstracte en de formele aspecten van het werk van Mondriaan en dat hetgeen hij deed 

compleet nieuw was. Hij bouwde voort op wat zijn voorgangers hadden bereikt, alleen dat 

wat bijvoorbeeld Rembrandt had gedaan dat kon nu niet meer. Het ging uiteindelijk om de 

vraag wat een schilderij in essentie is en of er ook een spannend schilderij kon worden 

gemaakt met enkel lijn, vlak en kleur. De historische ontwikkeling die Mondriaan 

doormaakte, en de vragen die hem bezighielden, leidden naar een abstracte schilderkunst. 

Daarnaast was er sterke nadruk op de invloed van de drukke en levendige stad New York en 

jazzmuziek (Boogie Woogie) op zijn latere werk (afb. 11). 

 

                                                
77 Piet Mondriaan, ‘The Necessity for a New Teaching in Art, Architecture, and Industry’, 1938, in: 
Harry Holtzman en Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet 
Mondrian, London 1987, p. 311. 

Afb. 11: Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie, 
1942-1944, olieverf, stukjes papier en plastic en 
zwart krijt op doek, 127 x 127 cm, 
Gemeentemuseum, Den Haag. 
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Kröller-Müller Museum, Otterlo 

 
 

 

 

Midden in de bossen op de Veluwe ligt het Kröller-Müller Museum verscholen waar één zaal 

is ingericht met werken van Mondriaan. De werken hangen niet op chronologische volgorde, 

maar er is wel in een opslag goed te zien hoe de ontwikkeling is geweest van figuratief naar 

volledig abstract. Opvallend is dat het museum zich kenmerkt door zaalteksten tot een 

minimum te beperken. De bezoeker wordt aangemoedigd vooral zelf op ontdekkingstocht te 

gaan. Eén van beste middelen daartoe is om het informatiecentrum te bezoeken. Op de daar 

aanwezige computers kan zelf een rondleiding worden samengesteld en uitgeprint. Helaas 

zijn niet alle tentoongestelde werken in het computerprogramma verwerkt, waaronder mijn 

persoonlijke interesse. 

Naast deze interactieve mogelijkheid geeft het museum ook groepsrondleidingen. De 

rondleiding is vrij traditioneel en er wordt grote nadruk gelegd op Helene Kröller-Müller en 

haar houding ten aanzien van de kunst. Over Compositie 10 in zwart wit uit 1915 van Piet 

Mondriaan (afb. 12) vertelde Helene bijvoorbeeld dat deze de meeste zuivere vorm van 

Kubistische kunst is. Mondriaan wordt door haar beschreven als een idealist die een beeld 

probeerde te vormen van zijn idee van de werkelijkheid. Juist door het aankopen van werken 

uit het gehele oeuvre wilde Helene laten zien wat zijn ontwikkeling was en dat abstracte kunst 

altijd heeft bestaan, maar dat deze verscholen lag onder het figuratieve. Daarnaast wilde 

Afb. 12: Piet Mondriaan, Compositie 10 in zwart wit, 1915, olieverf op 
doek, 85 x 108 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo. 
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Helene met de oude kunst vanaf de middeleeuwen het goede recht van de nieuwe kunst 

staven. Deze bredere kunsthistorische benadering ligt in lijn met de gedachten van 

Mondriaan. 

Hiernaast is de lesmethode filosoferen met schilderijen interessant die het museum heeft 

ontwikkeld in samenwerking met Nationaal Park de Hoge Veluwe. De methode heeft als 

uitgangspunt om het persoonlijk ervaren en beleven van kunst centraal te stellen. Het gaat 

hierin niet ‘zozeer om kunsthistorische feiten, maar om de vragen en gevoelens die een werk 

bij je kan oproepen.’78 Het is de bedoeling om de fantasie en persoonlijke interpretatie te 

stimuleren en een frisse kijk op kunst te ontwikkelen. ‘Je moet het doen met je eigen 

gedachten en je eigen ideeën.’79 Daarnaast staat de interactie met anderen centraal, door met 

elkaar over kunst te filosoferen. Ook in de traditionele rondleiding komt dat enigszins naar 

voren, door niet alleen feiten te noemen maar ook door vragen te stellen aan het publiek, 

zoals: ‘wat vindt u een goede titel voor dit werk?’ Of: ‘Hebben schilderijen titels nodig?’ 

 

Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 

 

De collectie van Museum Boijmans van Beuningen wordt semi-permanent tentoongesteld. 

Vanaf januari 2009 tot februari 2011 gebeurt dit onder de titel ‘De Collectie Twee’. In 

tegenstelling tot ‘De Collectie Eén’, die hiervoor werd getoond, zijn de werken van 

Mondriaan niet tentoongesteld (ze zijn ‘op reis’ naar het Centre Pompidou). 

Het opvallendste aan het educatieve programma is ‘Pak een stoeltje’, de multimediatour en de 

aandacht op jonge kinderen (‘Kunstluiers’, ‘Boijmans Club’ en familiedagen). Tijdens ‘Pak 

een stoeltje’ wordt de bezoeker uitgenodigd een stoel te pakken en met een medewerker naar 

één werk te kijken gedurende lunchtijd. Hoewel het wat klassikaal aandoet, de medewerker 

vertelt en de bezoeker luistert vooral, blijft de aandacht door het ontspannen karakter 

gehandhaafd. Het overige van de vaste collectie kan met een multimediatour worden bekeken. 

Echter, ondanks de toevoeging ‘multimedia’ is het vooral een audiotour. Het 

beeldscherm/touchscreen wordt voornamelijk gebruikt om het apparaat te bedienen. De 

informatieoverdracht van de multimediatour is vrij traditioneel en de verschillende verhaaltjes 

waaruit gekozen kan worden bij een kunstwerk richten zich op een bepaald aspect, 

bijvoorbeeld ‘abstract’ bij Kandinsky, waar feiten van worden opgenoemd. 

Het werk Grosse Studie (Grote Studie) uit 1914 van Vasili Kandinsky (afb. 13) is het best 

beschreven voorbeeld van een abstract werk uit dezelfde periode en met dezelfde theosofische 

invloeden als Mondriaan. In de rondleiding wordt onder andere benadrukt dat het schilderij 

                                                
78 Herman Tibosch en Marja van Rossum, filosoferen met schilderijen, Otterlo (Kröller-Müller 
Museum) 2008, p. 1. 
79 Tibosch 2008, (zie noot 78), p. 2. 
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naar niets anders verwijst dan het werk zelf, dat Kandinsky een absolute kunst nastreefde 

beïnvloed door de Theosofie en strakke wetten handhaafde waaraan ware kunst moest 

voldoen. Ook in de uitleg over Mondriaan wordt de theosofische invloed en het wettische 

genoemd en wordt benadrukt dat hij een absolute harmonie nastreefde die uiteindelijk zelfs 

verder dan de kunst reikte en van invloed was op het gehele leven. Hoe meer harmonie in het 

leven zal worden bereikt hoe minder nodig de kunst zal worden, uiteindelijk zelfs overbodig 

zal worden. Ten slotte wordt de nadruk niet alleen gelegd op de invloed van Mondriaan op de 

schilderkunst vanaf de jaren dertig, maar ook op architectuur en kunstnijverheid en design. 

 

 

Afb. 13: Vasili Vasileevich Kandinsky, Grosse Studie (Grote Studie), 1914, olieverf 
op doek, a.n.t., Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. 
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Stedelijk Museum, Amsterdam 

 

Een suppoost doet de deur voor mij open en groet vriendelijk. Bij de kassa aangekomen word 

ik opgewacht door een kassamedewerkster en gastvrouw met een rood T-shirt met een grote 

‘T’ erop. Later zou blijken dat deze ‘T’ staat voor tijdelijk/temporary, vanwege de tijdelijke 

openstelling van het museum. Ook zij groeten vriendelijk en geven wat informatiefolders 

mee. De binnenkomst in het Stedelijk Museum Amsterdam was warm en uitnodigend. Zo ook 

het educatieve programma dat zich kenmerkt door interactie, afwisseling en door de 

bezoekers zichzelf te laten ontplooien en ontdekken. Opvallend zijn de familierondleidingen, 

Blikopeners en nt2 (zie www.stedelijk.nl). De rondleiding die ik zou volgen wordt ‘Walk and 

Talk’ genoemd, wat inhoudt dat de bezoekers zullen gaan ‘Kijken, wandelen en praten over 

kunst en het gebouw.’80 

Hoewel het museum tijdelijk weer is opengesteld is de vaste collectie niet gepresenteerd. De 

voornaamste reden hiervoor is dat het klimaatsysteem nog niet in werking is gesteld. Dit kan 

pas wanneer de nieuwbouw klaar is. Om deze reden is het werk van Mondriaan (zoals 

bijvoorbeeld afb. 14) niet tentoongesteld en is het gebouw ingericht met minder kwetsbaar 

hedendaags werk. 

Tijdens de ‘walk and talk’ rondleiding staat het gesprek of de discussie centraal. De 

rondleider (Adelijn van Huis in dit geval) is eerder een soort gespreksleider die het gesprek 

stuurt, waar nodig informatie verstrekt en vooral opdrachten geeft en de vragen stelt. Vooral 

het opdrachten geven en vragen stellen is opmerkelijk en leerzaam. Het zet op een speelse 

manier aan het denken, ook over kunst waar in eerste instantie geen affiniteit mee is. Een 

opdracht was bijvoorbeeld om zelfstandig een kunstwerk uit te kiezen om na de keuze met de 

gehele groep de werken na te lopen, waarbij de rondleider vragen stelt als: waarom heb je 

voor dit werk gekozen, wat spreekt je erin aan, enz. Ook wanneer de collectie weer terugkeert 

naar de museumzalen zal deze aanpak worden gehandhaafd. Wanneer Mondriaan door een 

bezoeker wordt uitgekozen zullen ook deze vragen worden gesteld. Gedurende het gesprek 

zullen onderwerpen aan bod komen zoals de Theosofie en de spirituele zoektocht naar de 

essentie van kunst door Mondriaan, om vervolgens de bezoekers aan het woord te laten door 

te vragen wat bijvoorbeeld een schilderij is in essentie, wat de meest geabstraheerde kleuren 

en lijnen zijn, wat uiteindelijk overblijft als bijvoorbeeld een bloem telkens wordt 

geabstraheerd, enz. Op deze manier hoopt het museum de bezoekers beter te laten kijken, de 

eigen visuele vermogens te ontwikkelen en vooral ook zelf te laten nadenken over 

bijvoorbeeld de kunst van Mondriaan. 

                                                
80 Website Stedelijke Museum, Amsterdam < http://www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/walk-and-
talk > (28-12-2010). 
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Een enkel woord naar aanleiding van het museumbezoek 

 

Aan het einde van een museumbezoek rijst natuurlijk de vraag of er iets is opgestoken en of 

de waardering voor bepaalde soorten kunst, zoals abstracte, is veranderd. Uit de reacties die 

ik heb meegekregen blijkt dat de bezoekers over het algemeen veel positiever zijn over, en 

meer begrip hebben voor, kunst. Hierbij moet worden opgemerkt dat het slechts enkele 

reacties zijn en dat de gesproken bezoekers veelal tot één doelgroep behoorden (door toeval): 

de gepensioneerden of vutters. Misschien een nadeel aan deze doelgroep is dat deze over het 

algemeen minder mondig is dan bijvoorbeeld pubers. Als ik bij mezelf te rade ga dan werkt 

het voor mij beter wanneer de insteek van het museum interactiever is. De rondleider als 

begeleider en vragensteller geeft meer diepgang en houdt de geest scherper en 

geconcentreerder dan wanneer de rondleider meer een zender is. Om deze reden is het bezoek 

aan het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum waarschijnlijk vruchtbaarder geweest dan 

het bezoek aan de andere musea. Over het algemeen kan wel worden gezegd dat musea in 

toenemende mate meegaan met de huidige tijdgeest waarin interactie (in de zin van bezoeker 

als middelpunt, de rondleider als begeleider) en beleving centraal staan, hetzij in 

verschillende mate. 

Wat verder opvalt is dat de musea vaak één aspect als uitgangspunt nemen, zoals de 

jazzmuziek, de Theosofie of de visie van de kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller. Van 

daaruit wordt het verhaal verder uitgebouwd. Het verhaal volgt dus niet het stramien van een 

historisch chronologische volgorde zoals in veel handboeken. In de conclusie wil ik hier 

verder op ingaan en daarbij het stramien van Mondriaan zelf als uitgangspunt nemen.

Afb. 14: Piet Mondriaan, Tableau III: compositie 
in ovaal, 1914, olieverf op doek, 140,5 x 100 cm, 
Stedelijk Museum, Amsterdam. 
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Conclusie 

 

‘Oei! Een Mondriaan!?’ Dit kan een eerste reactie van een beschouwer zijn op het abstracte 

werk van Mondriaan. Hiermee drukt deze beschouwer zijn moeite met abstracte kunst uit dat 

voortkomt uit het feit dat er niet iets figuratiefs te herkennen is. Er is geen aanknopingspunt 

met de voor hem of haar zichtbare werkelijkheid. Tevens verlangt een beschouwer naar een 

prestatie die hijzelf niet kan overtreffen, er is een hang naar ‘ambacht’. 

 

In dit onderzoek heb ik onderzocht hoe geprobeerd wordt deze moeite weg te nemen. Ik heb 

dit gedaan door te onderzoeken hoe Mondriaan dit doet in zijn teksten. In hoofdstuk 1 van 

deel 1 heb ik geprobeerd te verhelderen hoe Mondriaan zijn abstracte kunst theoretisch 

onderbouwt en rechtvaardigt en wat zijn methode van onderbouwen is. In hoofdstuk 2 van 

deel 1 heb ik de onderbouwing van het abstracte werk van Mondriaan door kunsthistorici in 

zeven handboeken nader bestudeerd, waarna ik in de conclusie van deel 1 de voor mij 

opmerkelijkste verschillen tussen mijn weergave van de interpretatie van Mondriaans werk en 

die in de handboeken heb uiteengezet. Deze belangrijkste verschillen waren: 

Ten eerste is een verschil de veel grotere nadruk in de handboeken op de invloed van het 

kubisme. Voor Mondriaan is die invloed bijna even groot als van andere kunststromingen. Hij 

zag meer één grote lijn door de kunstgeschiedenis die eindigde bij het neoplasticisme. Door 

deze lijn was voor Mondriaan het uiterlijk van zijn kunst radicaler dan het innerlijk, want een 

constante factor in de kunstgeschiedenis is dat elke kunstenaar altijd heeft gezocht naar 

evenwicht, harmonie en schoonheid. Aan deze innerlijke zoektocht wordt in de handboeken 

minder aandacht geschonken. 

Gevolg van de innerlijke zoektocht is dat de mens innerlijk veranderde. Een tweede verschil 

tussen de kunsthistorici en Mondriaan is dan ook dat alleen diegene die zich bewust is van 

Mondriaans notie van het universele en ware, het neoplasticisme kan begrijpen en waarderen. 

Voor Mondriaan moest er een soort ‘bekering’ plaatsvinden. Alleen Hal Foster e.a., Charles 

Harrison e.a. en Robert Hughes noemen wel dit enigszins religieuze aspect, maar Steve 

Edwards e.a. noemen het zelfs een ‘cliché’ wanneer kunsthistorici de invloed van de 

Theosofie een groot gewicht geven. Daarnaast beweerde Mondriaan dat men het universele 

moet ‘leren zien’ en dat zelfs dan niet iedereen het universele zal kunnen begrijpen of ‘zien’. 

Een derde verschil is dat voor Mondriaan kunst en leven één zijn. De schilderkunst moest de 

weg bereiden om elk element in het leven om te vormen tot een soort neoplasticistisch ideaal. 

In de handboeken wordt voornamelijk ingegaan op de schilderkunst van Mondriaan, en veel 

minder op het ideaal van Mondriaan. 

Een vierde verschil is dat Mondriaan ook emotie in zijn werk legde. Het streven was voor 

Mondriaan om universele emotie weer te geven en dat kon volgens hem alleen maar op een 
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geometrisch abstracte manier. In de handboeken wordt over emotie in het werk van 

Mondriaan nauwelijks gesproken. 

Opvallend is in het algemeen het verschil in de benaderingswijze. Mondriaan benadert de 

kunst vanuit zijn levensovertuiging, en rechtvaardigt deze daaruit. De handboeken benaderen 

zijn kunst veelal vanuit een of enkele voorbeelden van zijn kunst. Hierdoor is er meer nadruk 

op de formele aspecten van zijn kunst en is het spirituele karakter van Mondriaans teksten 

minder duidelijk terug te vinden in de handboeken. 

Daarbij mag worden toegevoegd dat de handboeken een meer historisch chronologische 

volgorde aanhouden en Mondriaan veel van zijn stukken enkel vanuit zijn overtuiging 

schreef, zonder de biografische gegevens. In de handboeken is zijn leven, werk en theorieën 

in elkaar verweven. Wat in zekere zin logisch is als bedacht wordt dat de handboeken behalve 

een interpretatie, ook een levensbeschrijving willen geven. 

 

In deel 2 heb ik onderzocht hoe de educatieve medewerkers van de vijf Nederlandse musea 

met abstracte werken van Mondriaan in de collectie deze voor het publiek begrijpelijker 

maken en hoe het publiek wordt geïnformeerd. Hierbij viel op dat de musea zich in 

toenemende mate concentreren op interactie en beleving. De traditionele rondleiding waarin 

de rondleider zender is en de bezoeker ontvanger (de monoloog) wordt steeds meer ingeruild 

voor rondleidingen waarin de bezoeker een actieve rol speelt en de rondleider meer een 

gespreksleider is (de dialoog). Het is opgevallen dat musea waarin het interactieve een grotere 

rol speelt, zoals het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Stedelijk Museum in Amsterdam, 

het bezoek vruchtbaarder is. De rondleider als begeleider en vragensteller geeft meer 

diepgang en houdt de geest scherper dan wanneer de begeleider meer een zender is. 

Opvallend is dat Mondriaan twee teksten schreef waarin de dialoog (en trialoog) centraal 

staan. Het nadeel is dat deze teksten geen verslag zijn van een gesprek, maar feitelijk een 

monoloog zijn waarin Mondriaan de vragen stelt aan zichzelf. Toch zijn deze twee teksten 

wel interessant, omdat ze laten zien dat Mondriaan verschillende methoden hanteerde om zijn 

ideeën uiteen te zetten en anderen te overtuigen.81 

Inhoudelijk houdt de rondleider veelal de historisch chronologische volgorde aan zoals die in 

de handboeken worden weergegeven. Aan de hand van de belangrijkste gebeurtenissen en 

ontwikkelingen uit het leven en de kunst van Mondriaan wordt zijn werk verhelderd. Daarbij 

wordt een passend startpunt gekozen van waaruit het leven van Mondriaan en zijn 

                                                
81 - Piet Mondriaan, ‘Dialoog over de Nieuwe Beelding’, De Stijl: maandblad voor de beeldende 
vakken, jaargang 2 nr. 4 (februari 1919) en jaargang 2 nr. 5 (maart 1919).  
- Piet Mondriaan, ‘Natuurlijke en Abstracte Realiteit: trialoog’, De Stijl: maandblad voor de beeldende 
vakken, jaargang 2 nr. 8 (juni 1919) t/m jaargang 2 nr. 12 (oktober 1919), jaargang 3 nr. 2 (januari 
1920) en jaargang 3 nr. 5 (maart 1920) t/m jaargang 3 nr. 10 (augustus 1920). 
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schilderkunstige theorieën worden uiteengezet, zoals bijvoorbeeld de invloed van de 

jazzmuziek (Boogie Woogie) op het werk Victory Boogie Woogie (afb. 11). 

 

De vraag die in deze thesis centraal staat is of er aan de hand van de overeenkomsten en 

verschillen tussen de geschriften van Mondriaan, de handboeken over zijn kunst en de 

educatieve programma’s van musea, een commentaar kan worden gegeven over de manier 

waarop het abstracte werk van Mondriaan wordt aanschouwd. 

Allereerst moet worden opgemerkt dat er inhoudelijk geen extreem grote verschillen zijn. Het 

is ook nooit de bedoeling geweest te zoeken naar ‘fouten’ in de handboeken of bij de 

educatieve medewerkers van de verscheidene musea. Fouten in de zin dat er iets geschreven 

of gezegd werd dat onjuist is, zijn er dan ook niet gevonden. De zoektocht naar het hoe en 

waarom van het onbegrip over de abstracte kunst van Mondriaan heeft zich meer 

geconcentreerd op hoe de kennis en welke kennis werd overgebracht. 

 

Het werk van Mondriaan is doorspekt met spiritualiteit. Zelfs op zo’n manier dat na het lezen 

van meerdere van zijn teksten een sterk gevoel van zweverigheid waarneembaar is. Dit kan 

deels komen door het wat gezwollen taalgebruik in met name de Nederlandstalige teksten, dat 

voor een deel de manier van schrijven was in zijn tijd. Dat neemt niet weg dat het spirituele 

ervan nadrukkelijk waarneembaar is, een eigenschap die zich minder manifesteert in de 

handboeken en in de musea. 

Mondriaan beschouwde zijn kunst vanuit zijn specifiek eigen opvattingen. Hij schrijft 

uitvoerig over wat hem spiritueel beweegt en wat zijn motieven waren om vervolgens 

daarmee zijn werk toe te lichten, of de consequenties die deze overtuigingen hebben op de 

kunst. De kunsthistorici in de handboeken en de educatieve medewerkers nemen veel meer 

afstand van deze opvattingen en in hun onderbouwing is veel minder het spirituele karakter 

waarneembaar. 

Daarnaast is er ook een soort van evangelisatiedrang waarneembaar in het werk van 

Mondriaan. Veelal poneert hij zijn opvattingen als dé enige waarheid en alles wat daar niet 

aan voldoet beschouwt Mondriaan als versluierde waarheid. Voor de kunsthistorici in de 

handboeken en de educatieve medewerkers zijn de opvattingen van Mondriaan één van de 

vele waarheden en wordt er meer afstand genomen van de stelligheid van Mondriaan. 

Er is dus een verschil in perspectief waarneembaar. Mondriaan lijkt zijn specifiek eigen 

opvattingen als uitgangspunt te nemen om van daaruit zijn kunst te verklaren terwijl in de 

handboeken en door educatieve medewerkers het kunstwerk als uitgangspunt dient om van 

daaruit de opvattingen van Mondriaan te verklaren. Nu is een andere houding vooral in een 

museum problematisch omdat de werken die er worden tentoongesteld de basis vormen voor 

de te vertellen verhalen. 
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Maar er is een ander en misschien wel groter verschil tussen Mondriaan en zijn uitleggers. In 

zijn teksten is Mondriaan tamelijk zeker van zijn waarheid, ondanks dat tijdens zijn leven al 

bleek dat deze waarschijnlijk niet zou worden aangenomen door de rest van de wereld. Hij 

dacht dat de Eerste Wereldoorlog de grote schoonmaak en nieuwe wereld waarop hij hoopte 

zou brengen, wat het niet bracht. Of hij vermoedde dat de Tweede Wereldoorlog de grote 

schoonmaak zou opleveren is niet bekend, wel dat hij vond dat het nazisme en communisme 

foute regeringsvormen zijn die de ware realiteit versluieren. En ondanks dat zijn ideeën al 

tijdens zijn leven een utopie leken, bleef Mondriaan zich eraan vastklampen. Het is opvallend 

dat hij zijn waarheid bleef verdedigen en dat Mondriaan ingaat op de negatieve houding die er 

bestond (en bestaat) ten opzichte van abstracte kunst. Ter verdediging van het neoplasticisme 

heeft hij twee constateringen: 

Ten eerste: Om zuivere of universele schoonheid te kunnen ‘zien’ moet men zich oefenen in 

het ‘zien’. Het bestuderen van de natuur, de maatschappij en de kunst zou volgens Mondriaan 

uiteindelijk moeten leiden naar de geometrisch abstracte kunst van het neoplasticisme, zoals 

hij dat zelf heeft moeten ontdekken.  

Ten tweede schrijft Mondriaan dat het niet erg is als mensen zijn werk niet begrijpen. Hij 

beweert ook dat het onmogelijk is om kunst voor iedereen begrijpelijk te maken. Hij zag 

zichzelf als onderdeel van een kleine avant-garde die de waarheid zag en de mensheid, ook al 

begrijpt die de kunst niet, vooruit hielp door deze waarheid te realiseren in de kunst. Hij 

schrijft dan ook: ‘Art is not made for anybody and is, at the same time, for everybody.’82 Dit 

gegeven, dat er van de beschouwer moeite wordt gevraagd en dat het dan zelfs kan gebeuren 

dat het nog niet wordt begrepen, is een van de grootste verschillen tussen Mondriaan en de 

benadering van zijn werk door kunsthistorici in de handboeken en de educatieve medewerkers 

van de verschillende musea, die ervan uit lijken te gaan dat de kunst aan het einde van hun 

verhaal wordt begrepen. Uitzondering hierop is de uitleg die de cicerone van het Van 

Abbemuseum in Eindhoven gaf. Zij gaf nadrukkelijk aan dat de beschouwer niet dezelfde 

opvattingen hoeft te hebben als Mondriaan. 

 

Het probleem met deze constateringen is alleen dat ze moeilijk te verkopen zijn. Immers, als 

bezoeker van een museum wil niemand met deze constateringen de deur uitgaan. Toch denk 

ik dat wanneer de huidige uitleg wordt gehanteerd, met daarbij meer nadruk op het religieuze 

aspect en bovengenoemde twee constateringen, er meer waardering zou kunnen ontstaan. Al 

vereist dat nader onderzoek. Het is immers de religieuze waarheid van Mondriaan, en net 

                                                
82 Piet Mondriaan, ‘Plastic Art and Pure Plastic Art’, 1936, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en 
Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, London 
1987, p. 291. 
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zoals elke religieuze waarheid gelooft men het of niet. ‘It is the task of art to express a clear 

vision of reality.’83 Het is alleen de vraag welke en wiens realiteit. 

                                                
83 Piet Mondriaan, ‘Toward the True Vision of Reality’, 1941, in: Piet Mondriaan, Harry Holtzman en 
Martin S. James (red.), The New Art – The New Life: the collected writings of Piet Mondrian, London 
1987, p. 341. 

Afb. 15 (p. 44): Arnold Newman, Portret van Piet 
Mondriaan in zijn New Yorkse atelier (17 januari 
1942), 1948, ontwikkelgelatinezilverdruk op papier op 
karton, 28 x 21,7 cm, Rijksmuseum, Amsterdam. 
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Nawoord 

 

Gedurende een groot gedeelte van mijn middelbare schooltijd en mijn gehele studententijd 

heeft hij mij kunnen (ver)dragen. Hij piepte en kraakte veel. Vooral de laatste weken, waarin 

hij mij heel veel heeft moeten (ver)dragen tijdens het schrijven van deze thesis, waren voor 

hem zwaar. En dat liet hij ook merken door hevig te kraken. Tot die ene laatste krak. Toen 

werd het hem te zwaar en moest hij mij laten vallen. En nu is hij niet meer. Mijn bureaustoel. 

Ik had denk ik niet zo veel op het puntje van de stoel moeten zitten, maar door mijn 

enthousiasme over het onderwerp van deze thesis had ik het meestal niet eens door. Ook had 

ik in wat somberder tijden misschien niet te veel moeten achterover hangen, al vermoed ik dat 

vooral het eerste de genadeslag gaf. Daarom wil ik in eerste instantie mijn bureaustoel 

bedanken. 

Daarnaast wil ik Linda Boersma bedanken voor het begeleiden, motiveren, het kritische en 

inhoudelijke commentaar en de handige adviezen die mij o.a. naar Mondriaan hebben geleid. 

Ook wil ik Hestia Bavelaar bedanken die de tweede lezing op zich heeft genomen. En mijn 

dank gaat uit naar de mensen uit mijn directe omgeving voor het verdragen van mijn soms 

sterk wisselende geestestoestand. Veel dank ben ik tevens verschuldigd aan Anartist 

boekwinkel uit New York voor het verkopen van een exemplaar van The New Art – The New 

Life. The Collected Writings of Piet Mondrian. De universiteitsbibliotheek dwong mij hun 

exemplaar in te leveren, waardoor ik een zeer handige publicatie en bron voor deze thesis 

dreigde te verliezen. Ten slotte wil ik vooral ook alle medewerkers bedanken van het Van 

Abbemuseum, Eindhoven, het Gemeentemuseum, Den Haag, het Kröller-Müller Museum, 

Otterlo, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam en het Stedelijk Museum, 

Amsterdam. Zonder hun vaak warme onthaal, enthousiasme, inzet en kennis was het een stuk 

moeilijker geweest deze thesis te schrijven. 

 

Richard Baart, Elst (februari 2011). 
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