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Inleiding 

 

Rond 1915 liep Theo van Doesburg al enige tijd rond met plannen om een avant-garde 

tijdschrift op te richten. In 1917 verscheen onder zijn redacteurschap het tijdschrift De Stijl. 

De Stijl moest de ideeën van de directe medewerkers uitdragen, maar er konden ook binnen 

en buitenlandse kunstenaars in publiceren die een andere visie hadden.  

De kunsttheorie van de medewerkers was voornamelijk gebaseerd op publicaties van 

Mondriaan en Van Doesburg. Zij wilden geen individuele kunst, maar een universele stijl. Dit 

zou een volledig abstracte stijl moeten zijn, waarin de horizontale en verticale lijn 

overheerste. Dit in combinatie met alleen de drie primaire kleuren: rood, geel en blauw plus 

grijs en zwart.  

 

Achteraf gezien was De Stijl één van de belangrijkste Nederlandse bijdragen aan de 

moderne kunst. Tegenwoordig twijfelt niemand meer aan de waarde van De Stijl. Maar is dat 

altijd zo geweest? Hoe werd er in het begin aangekeken tegen De Stijl? En hoe ontwikkelde 

dit zich in de decennia daarna? Deze vragen zijn relevant om tot een beter begrip van De 

Stijl te komen. Door de receptie van deze stroming te onderzoeken kan een beter beeld 

geschetst worden hoe De Stijl in het kunstklimaat van die tijd past. Door de stroming in zijn 

eigen de tijd te plaatsen kan uiteindelijk een begrip gekregen worden van de ideeën en de 

beweegredenen van De Stijl.  

Daarom zal ik in deze thesis onderzoeken hoe de receptie van De Stijl zich in Nederland van 

1917 tot eind jaren vijftig ontwikkelde. Het jaar 1917 is gekozen als begin datum omdat in dat 

jaar het tijdschrift De Stijl voor het eerst verscheen. Eind jaren vijftig is als einddatum 

gekozen omdat na deze tijd zich geen grote veranderingen in de receptie van De Stijl 

hebben voorgedaan. Na de jaren vijftig heeft De Stijl zijn positie als historisch stroming in de 

Nederlandse kunstwereld gevestigd. In deze thesis probeer ik na te gaan hoe De Stijl deze 

positie in de Nederlandse kunstgeschiedenis heeft gekregen.  

 

Om dit te onderzoeken is het belangrijk om te begrijpen wat De Stijl precies inhoudt. 

De Stijl is moeilijker te definiëren dan het op het eerste gezicht lijkt. Dit komt door een drietal 

oorzaken: ten eerste bleven niet alle Stijlkunstenaars aan het blad De Stijl verbonden. Bart 

van der Leck was van grote invloed voor de ontwikkeling van Mondriaan en Van Doesburg, 

maar hij zou slechts twee jaar lid blijven van De Stijl. Hieraan verwant is ook de tweede 

oorzaak; de verschillende Stijl kunstenaars gaven vaak een eigen uitwerking van de ideeën 

van De Stijl. Bart van der Leck heeft de diagonale lijn nooit afgezworen en Van Doesburg 

herintroduceerde de diagonaal in 1925. Toch bleven beiden in de trant van De Stijl kunst 
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maken. Ten derde werden er in het tijdschrift De Stijl veel artikelen gepubliceerd waarin een 

andere kunsttheorie verkondigd werd dan de universele kunst zoals De Stijl voorstond.  

 Y.A. Bois beschrijft deze drie opvattingen over De Stijl als: De Stijl als tijdschrift, De Stijl als 

groep en De Stijl als idee.1 Carel Blotkamp wijst erop dat er zelfs niet altijd sprake is van één 

gemeenschappelijk idee onder de Stijl kunstenaars, maar dat er veel meer sprake is van een 

cluster van ideeën. 2 

In dit receptieonderzoek zullen de drie opvattingen over De Stijl door elkaar gaan lopen en 

vaak samenvallen, want het is niet altijd mogelijk om het tijdschrift en het idee De Stijl van 

elkaar te onderscheiden. Het eerste gedeelte bestaat uit receptieonderzoek tussen 1917 en 

1940. Dit gedeelte zal voornamelijk bestaan uit tijdschriftenonderzoek, maar er zullen ook 

enkele boeken onderzocht worden. Ik heb gebruik gemaakt van zowel primaire als 

secundaire bronnen. De primaire bronnen zijn de tijdschriften Het bouwkundig weekblad, 

Hollandsche revue, De Stijl, Maandblad voor beeldende kunst, De nieuwe gids, Kroniek van 

Kunst en Kultuur, De 8 en opbouw, De vrije bladen, en de boeken J. Bendien, Richtingen in 

de hedendaagsche schilderkunst, A. Plasschaert, Korte geschiedenis der Hollandsche 

schilderkunst, vanaf de Haagsche school tot op den tegenwoordige tijd en H. E. L. J. Kröller-

Müller, Beschouwingen over problemen in de ontwikkeling der moderne schilderkunst. De 

secundaire bronnen zijn het tijdschrift Jong Holland en de boeken J. N. M. Adrichem, De 

ontvangst van de moderne kunst in Nederland 1910-2000: Picasso als pars pro toto, C. 

Blotkamp (red), De vervolgjaren van De Stijl 1922-1932, F. van Burkom, Erich Wichman, 

tussen idealisme en rancune en H. Bavelaar, Kroniek van Kunst en Kultuur, geschiedenis 

van een tijdschrift 1935-1965. 

Het tweede gedeelte loopt van 1940 tot eind jaren vijftig. In het tweede gedeelte bestaat de 

receptie behalve uit tijdschriften en eventuele boeken ook uit de navolging van het Stijl ideaal 

door andere kunstenaars. Ook voor dit gedeelte heb ik gebruik gemaakt van zowel primaire 

als secundaire bronnen. De primaire bronnen zijn de tijdschriften: De 8 en opbouw, Kroniek 

van Kunst en Kultuur, Museumjournaal, Forum (maandblad voor architectuur), De nieuwe 

stem en de boeken A.M. Hammacher, Stromingen en persoonlijkheden, schets van een 

halve eeuw schilderkunst in Nederland 1900-1950, Kasper Niehaus, Levende 

Nederlandsche kunst, Charles Wentinck en De Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh. 

De secundaire bronnen voor het tweede gedeelte zijn de tijdschriften Jong Holland en het 

Leids kunsthistorisch jaarboek, Aspecten van het interbellum en de boeken Jonneke Jobse, 

De Stijl continued, the journal stucture (1958-1964), an artists’ debate, J. Fritz-Jobse, F. van 

Burkom, Een nieuwe synthese, geometrisch abstracte kunst in Nederland en Willemijn 

Stokvis (red), De doorbraak van de moderne kunst in Nederland, de jaren 1945-1960. 

                                                
1
 C. Blotkamp (red), De vervolgjaren van De Stijl 1922-1932, Antwerpen/Amsterdam 1996 pp. 10-11 

2
 C. Blotkamp 1966 (zie noot 1) pp. 10-11 
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Een aantal belangrijke tijdschriften uit de periode 1917 tot 1940 zoals het literaire tijdschrift 

Forum, De gids en De beweging worden hier niet besproken. In deze tijdschriften werd 

behalve een terloopse vermelding niets over De Stijl geschreven. In het tijdschrift De 

beweging werden weliswaar een aantal artikelen van Stijl kunstenaar en theoreticus Theo 

van Doesburg gepubliceerd, maar er is door derden niets over De Stijl geschreven. Daarom 

vallen deze tijdschriften buiten de receptiegeschiedenis.  
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De receptie van De Stijl tussen 1917 en 1940 

 

1.1 De Stijl 1917-1931 

De Stijl zoals wij haar nu kennen is niet vanuit het niets ontstaan. Veel ideeën waar de 

vroege Stijlleden mee rondliepen waren nieuwe uitwerkingen van oude ideeën. Het principe 

om universele kunst te maken in plaats van individuele kunst kan gezien worden als een 

reactie op het individualistische expressionisme, een Stijl die op het moment van het 

ontstaan van De Stijl zeer populair was in Nederland. De vorm van de Stijl, een 

geometrische kunst, was een voortzetting van het kubisme. Ook het ideaal van Van Doeburg 

en Van der Leck om te komen tot een samengaan van alle kunsten, een Gesamtkunstwerk, 

was een nieuwe uitwerking van een oud idee.  

Een belangrijk aantal facetten die nu als typische Stijlkenmerken wordt gezien bestonden 

dus al voor de oprichting in 1917.  

De kunstwereld was al langzaam voorbereid op de idealistische abstract-geometrische kunst 

van De Stijl. Diegenen die de avant-garde kunst op de voet volgden kwamen niet voor grote 

verrassingen te staan. Sterker nog, rond de Eerste Wereld oorlog werd de Nederlandse 

kunstwereld overspoeld met manifesten en brochures van nieuwe groepen en stromingen. 

Tijdens de oprichting van De Stijl kregen de dadaïstische en futuristische manifesten een 

grotere bekendheid bij het Nederlandse kunstpubliek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

sommige critici door de bomen het bos niet meer zagen en daardoor De Stijl afdeden als 

slechts één van de grote hoeveelheid nieuwe groepen. Dit kwam duidelijk naar voren één 

maand na de oprichting van De Stijl. In een recensie van het eerste nummer haalde J. P. 

Mieras een aantal termen uit het eerste nummer van De Stijl aan zoals ‘beeldend bewustzijn’ 

en ‘geesteshouding van den tijd’. Deze termen waren raadsels voor Mieras en daarom 

beschouwde hij De Stijl, die zichzelf ten doel stelt ‘den modernen mensch ontvankelijk te 

maken voor het nieuwe in den kunst’, als mislukt. Mieras concludeerde dat De Stijl hetzelfde 

was als alle andere brochures van moderne groepen die verschenen. Door zijn recensie af te 

sluiten met de vraag ’Schilderen de aan het woord zijnde kunstschilders tegenwoordig nog?’ 
3 impliceerde hij dat de schilders zich minder met de theorie en meer met de praktijk van het 

schilderen zouden moeten bezig houden. Dit sarcastische verwijt zou later een terugkerende 

kritiek zijn.  

Een reactie op Mieras volgde een paar nummers later. De architect Ir. Van Loghem vond 

Mieras’ recensie kortzichtig en hij vond dat De Stijl juist van enorme frisheid getuigde. Hij 

                                                
3
 J.P. Mieras, “De Stijl”, Bouwkundig weekblad, 38 (1917) 47, p. 273 
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beschouwde De Stijl, die hij samen besprak met Van Doesburgs artikel ‘Een nieuwe 

beweging in de schilderkunst’, als een belofte voor de toekomst. 4 

 

De Stijl zag zichzelf als allesomvattend. Het moest de schilder-, beeldhouw- en bouwkunst 

met elkaar verenigen. Toch is er relatief weinig commentaar op de beeldhouw- en bouwkunst 

ideeën van De Stijl verschenen. De meeste artikelen met betrekking tot de bouwkunst zijn 

door De Stijlleden zelf geschreven. Één van de vroege uitzonderingen hierop is het artikel 

“Werk van een moderne kunstopvatting” in de Hollandsche Revue van 1920. De schrijver 

noemt De Stijl een uitzondering op het gebied van architectuurbladen, in de zin dat de Stijl 

zich op de architectuur theorie richt en niet op bijvoorbeeld de materialen voor het bouwen. 

Deze bespreking van Stijl architectuur is in feite niets anders dan een kritiekloze parafrase 

van De Stijl ideologie. De schrijver beschrijft hoe de nieuwe stijl in alle kunsten terug te zien 

is. Deze nieuwe stijl kenmerkt zich door ‘harmonie door verhouding’ en deze stijl streeft naar 

vergeestelijking van de kunsten. Uiteindelijk zal dit leiden tot het ophouden van het bestaan 

van de kunst. 5 

 

Het verschijnen van De Stijl heeft behalve bij critici, ook bij kunstenaars tot reacties geleid. 

Bij deze groep hebben vaak de artistieke en ideologische voorkeuren van de kunstenaar een 

grote invloed op hun mening ten opzichte van De Stijl. 

Charley Toorop was bevriend met Mondriaan, zij heeft zelfs enkele stukken van hem 

aangekocht om Mondriaan financieel te ondersteunen. Het ligt voor de hand om aan te 

nemen dat Toorop De Stijl een warm hart toedroeg. Maar uit een klein artikel dat zij schreef 

in het vrij onbekende blaadje De Forens, bleek dat haar visie over kunst haaks op die van De 

Stijl stond. Zij was het niet eens met het idee dat de zichtbare werkelijkheid niet langer als 

uitgangspunt werd genomen en werd verwerkt tot een schilderij. Volgens Toorop ontkende 

De Stijl dat het ‘beeldend zien direkt kan samenvallen met het natuurlijke zien’. 6 Deze 

discussie over volledige abstractie en de zichtbare werkelijkheid niet langer als uitgangspunt 

nemen was een steeds terugkerend punt van kritiek. Deze zal later uitgebreider worden 

besproken. De figuratieve kunst van Charley Toorop was in alles het tegenovergestelde van 

De Stijl. Haar visie op De Stijl is waarschijnlijk ook sterk gekleurd door haar persoonlijke 

artistieke voorkeur.  

Een fellere, maar ook minder doordachte, kritiek kwam van de kunstenaar Cornelis Spoor. 

Hij schold De Stijlleden simpelweg uit voor ‘blokkenisten’. 7 

 
                                                
4
 Ir. J.B. van Loghem, “Twee moderne uitingen”, Bouwkundig weekblad, 38 (1917) 49, pp. 287-288 

5 Anoniem, “Werk van moderne kunstopvatting”, Hollandsche Revue, 25 (1920), pp. 181-182 
6
 C. Blotkamp, “Charley Toorop over De Stijl”, Jong Holland, 6 (1990) 2, pp 14-15 

7
 C. Blotkamp 1990 (zie noot 6), pp 14-15 
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In de jaren na het verschijnen van De Stijl was er sporadisch commentaar op de beweging 

zelf verschenen. Het grootste deel van de artikelen beperkt zich tot commentaar op één 

persoon, vaak zonder De Stijl daar bij te betrekken. Een uitzondering hierop was de 

communistisch kunstenaar Peter Alma. Alma’s artistieke visie stond geheel in het teken van 

het communistische gedachtegoed. De kunst was er voor het volk en omdat abstracte kunst 

door het gewone volk moeilijk te begrijpen was wees Alma de abstracte kunst af. Toch is zijn 

kritiek op De Stijl complexer dan het simpelweg afwijzen wegens abstractie. Alma kon 

Mondriaans theorie en kunst zeer waarderen en noemt het zelfs ‘om zijn kunstwaarde tot het 

schoonste van dezen tijd’.  Zijn afwijzing van De Stijl heeft dan ook geen betrekking op de 

theorie zelf, maar op de manier hoe deze gepresenteerd wordt. De Stijl werd door Van 

Doesburg gepresenteerd als een universele stijl voor het nieuwe tijdsbewustzijn. De Stijl als 

een nieuwe stijl voor alle kunsten zoals er vroeger bijvoorbeeld gotiek en barok was. Voor 

Alma was De Stijl met zijn theoretische abstractie niet een begrijpbare stijl voor alle mensen, 

het was in tegenstelling tot de oude stijlen niet voortgekomen uit de mensheid zelf en 

daarom was het slechts een stijl voor enkele individuen. Door het te presenteren of zelfs op 

te leggen als een algemene stijl ‘wordt het een verstandelijk sectarisme.’ 8 

De leden van De Stijl zelf hadden wel enige waardering voor Alma’s kunst. In het juni 

nummer van 1918 besprak Theo van Doesburg De zaag en de goudvissenkom van Peter 

Alma. Van Doesburg had zeker enige waardering voor Alma’s kunst, maar hij kon zich 

absoluut niet vinden in Alma’s gebruik van de diagonale lijn. 9 

 

Alma bekeek De Stijl vanuit zijn communistische levensbeschouwing. Vanuit deze visie 

volgde bijna automatisch een afwijzing van De Stijl, omdat de kunst voor iedereen 

begrijpbaar moest zijn. Andere kunstenaars bekritiseerden De Stijl soms alleen om een 

persoonlijke vete uit te vechten. Het spraakmakendste voorbeeld hiervan was de ruzie 

tussen Van Doesburg en Erich Wichman. Wichman en Van Doesburg waren tot ongeveer 

1916 artistieke vrienden. Wichmans ideeën en kunst waren een grote inspiratie voor Van 

Doesburg. Na van Doesburgs ontmoeting met Mondriaan rond 1915 veranderde deze relatie. 

Van Doesburg keerde de zeer individualistische kunst van Wichman de rug toe en hij liet zich 

steeds meer inspireren door de abstract-geometrisch kunst van Mondriaan. Tussen 1918 en 

1919 waren van Doesburg en Wichman tegenpolen van elkaar geworden. Doordat Van 

Doesburgs visie met betrekking tot de kunst was veranderd, verving hij in zijn artikel “De 

Nieuwe beweging in de schilderkunst” enkele namen zodat het beter aansloot op zijn nieuwe 

ideeën. Hieronder viel onder andere de naam van Wichman, die werd vervangen door Bart 

                                                
8 Peter Alma, “De schilderkunst in Frankrijk en hier”, De nieuwe Amsterdammer, 6 maart 1920, p. 270  
9
 Theo van Doesburg, “Aantekeningen bij bijlage XII. De zaag en de goudvischkom van P. Alma”, De Stijl, nr 8, 

jaargang 1, 1918 
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van der Leck.10 Wichman reageerde hierop furieus en hij ging in de tegenaanval. Hij 

publiceerde in 1919 en 1920 enkele teksten die een felle kritiek leverden op De Stijl 

beweging en zijn leden. Hij bestreed het dogmatische karakter van De Stijl. Deze kritiek 

bestond meer uit scheldkanonnades dan uit beargumenteerde kritiek en juist door deze 

extreme felheid schoot de kritiek zijn doel voorbij. Wichman kwam niet serieus en 

overtuigend over en uiteindelijk werkte dit in zijn eigen nadeel. 11  

 

Eind jaren twintig was het kunstklimaat aan het veranderen. De figuratieve stromingen, 

waarvan de nieuwe zakelijkheid de belangrijkste was, drukte de belangstelling voor de avant-

garde weg.  

Enkele critici begonnen te hopen dat deze abstracte verdwazing van blokken en balken 

voorbij was. Cornelis Veth spuwde zijn gal over de blokken, balken en primaire kleuren in zijn 

column “Kroniek”. Hij beklaagde zich over de vormgeving van de kunstnijverheid en niet over 

De Stijl, maar de sneer in zijn column naar de vermeende diepzinnigheid van ‘de streep [die] 

precies even goed een centimeter naar links of rechts kon staan,’ 12 leek een veeg uit de pan 

naar De Stijl. Veth beschouwde De Stijl en andere abstracte groepen als slechts een 

tijdelijke dwaling en hij was blij dat hij ervan verlost was.  

De jaren dertig waren de jaren van het cultuurpessimisme. Cultuurfilosoof Huizinga 

publiceerde in 1935 zijn invloedrijke ‘In de schaduwen van morgen’, waarin hij de ondergang 

van de westerse cultuur aankondigde. Huizinga liet zich indirect negatief uit over de moderne 

kunst. De mens is volgens Huizinga aan spelregels gebonden. Voor de kunst hield dit in dat 

ook de kunstenaar niet vrij was, hij was altijd verbonden met de natuur. Liet de kunstenaar 

de natuur los, dan leidde dit tot ontaarding van de kunst. 13 Huizinga’s cultuur begrip werd 

weerspiegeld in de cultuurkritiek van de jaren dertig. In het tijdschrift Kroniek van Kunst en 

Kultuur dat in 1935 werd opgericht is bijna niets over De Stijl geschreven. De Kroniek 

beschouwde De Stijl niet als ontaarde kunst zoals Huizinga dat waarschijnlijk vond, maar zij 

beschouwde De Stijl als een overgangsfase in de kunst. Dit gold niet alleen voor De Stijl, 

maar ook voor andere avant-garde stromingen. De experimenten van de avant-garde 

bewegingen droegen bij aan de ontwikkeling van de kunst. 14 Toch had de Kroniek een 

voorkeur voor een behoudende vorm van het expressionisme. De afwezigheid van De Stijl in 

de Kroniek kwam behalve door de artistieke voorkeur van de Kroniek, ook door de 

                                                
10

 F. van Burkom, Erich Wichman, tussen idealisme en rancune, Utrecht 1983, pp 120-125  
11

 J. N. M. Adrichem, De ontvangst van de moderne kunst in Nederland 1910-2000 : Picasso als pars pro toto, 

Amsterdam 2001 pp. 485-486 
12 Cornelis Veth, “kroniek”, Maandblad voor beeldende kunst, (1929), pp 153-154 
13

 H. Bavelaar, Kroniek van Kunst en Kultuur. Geschiedenis van een tijdschrift, Leiden 1998 pp. 106-107 
14

 H. Bavelaar 1998 (zie noot 13)  pp. 150-152 
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afwezigheid van De Stijl in Nederland. Mondriaan was naar Parijs verhuisd, Van Doesburg 

overleed in 1931 en Bart van der Leck had zich teruggetrokken uit de kunstwereld.  

Als er aandacht aan De Stijl werd besteed, dan was daar een directe aanleiding voor.  

In 1938 werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam de tentoonstelling “Abstracte kunst” 

gehouden. De tentoonstelling werd georganiseerd door Sandberg, Mart Stam en Nelly van 

Doesburg. Deze tentoonstelling was voor de Kroniek aanleiding om aandacht te besteden 

aan de abstracte kunst. De kritieken op deze tentoonstelling waren minder fel dan in de jaren 

twintig. Er werd trots gewezen op de vooruitstrevende rol die ‘onze vroegere landgenooten’ 

hadden gespeeld op het gebied van de moderne kunst. 15 Dezelfde schrijver wijst er echter 

op dat de abstracte kunst een overgangskunst was. Het maakte “een brug naar een ander 

creatief vermogen”. 16 Door abstracte kunst als tijdelijke –voor een groot deel in het verleden 

gemaakte- kunst te beschouwen, was het onschadelijk gemaakt.  De abstracte kunst was 

geen bedreiging meer voor de figuratieve kunst die op dat moment een nieuw reveil 

meemaakte. De Stijl kon nu veilig achteraf als historische stroming worden bekeken.  

Niet alle auteurs van de Kroniek van Kunst en Kuluur die een bijdrage leverden aan het 

themanummer over abstracte kunst waren het met die visie eens. De kunstenaars 

Kandinsky, Mondriaan en Paul Citroen hielden in ingezonden stukken een pleidooi voor de 

abstracte kunst. 17 Voor hen was het meer dan slechts een overgangskunst, het was een 

zelfstandige moderne kunstvorm.  

Ook het vooruitstrevende architecten tijdschrift De 8 en opbouw wijdde in verband met de 

tentoonstelling “abstracte kunst” een thema nummer aan de abstracte kunst. In dit blad werd 

veel positiever over de abstracte kunst geoordeeld, maar ook hier kwam De Stijl als 

beweging niet aan bod. De verdiensten van De Stijl kunstenaars werden als onderdeel van 

de groep abstracten gezien. Toch wees Ir. Van Loghem hier ruim twintig jaar nadat hij zijn 

eerste recensie schreef over De Stijl op de betekenis van Theo van Doesburg. In Van 

Doesburgs geest wees hij erop dat de werkelijke grote abstracte kunst nog moet komen. 18 

Van Loghem zag het dus zeker niet als een tijdelijke overgangskunst zoals Buys dat zag. 

Deze positieve houding gold niet voor het hele tijdschrift. Één nummer later spuwde architect 

Arthur Staal zijn gal over het voorgaande themanummer. Staal noemde De Stijl twintig jaar 

geleden vooruitstrevend, maar nu was het achterhaald. Hij vond het onzin dat een 

architectuur tijdschrift een volledig nummer besteedde aan een oude beeldende kunst 

stroming. Het enige dat hij wel kon waarderen was een schilderij in beton: 

                                                
15

 H. Buys, “Abstracte kunst”, Kroniek van Kunst en Kultuur, 3 (1938) 6, p 165 
16

 H. Buys 1938 (zie noot 15), p 165 
17

 P. Citroen, “Bij de tentoonstelling van abstracte kunst”, Kroniek van Kunst en Kultuur, 3 (1938) 6, pp 170-171 

P. Mondriaan, “Kunst zonder onderwerp, Kroniek van Kunst en Kultuur, 3 (1938) 6, pp. 166-168 

Kandinsky, “Abstract of concreet”, Kroniek van Kunst en Kultuur, 3 (1938) 6, pp. 168-171 
18

 Ir. J. B. van Loghem, “Abstracte kunst is zuiverder kunst”, De 8 en opbouw, 9 (1938) 8, pp .70-72  
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“Dat schilderijtje in beton: grijs wit en rood met die lange spoorrails ernaast, dat Rietveld lang 

geleden in Utrecht bouwde, is mij meer waard dan deze geheele tentoonstelling, en Rietveld 

is inmiddels enkele tientallen jaren verder.”19 

 

 

1.2 De (af)beelding 

Een terugkerend punt van kritiek was de houding van De Stijl ten opzichte van het afbeelden 

van de werkelijkheid. Centraal stond de vraag wat beter was: de kunst of de natuur? De Stijl 

was voor een absolute afwijzing van de figuratieve kunst, er mocht niets meer van de 

figuratieve werkelijkheid herkenbaar zijn. De kunst moest meer zijn dan alleen een 

afbeelding van de natuur.  

Datgene wat niet tot de werkelijkheid behoorde, het beeldende, was de geestelijke kunst. 

“Hoe dieper de waarneming gaat, hoe meer de schilderij van het uiterlijke waarneembare – 

de aanleiding zal verschillen.“20  schreef Van Doesburg.  Hij bepleitte dus dat de natuur (de 

afbeelding) na een diepe waarneming omgevormd wordt tot een kunstwerk. Dit kunstwerk 

refereert dan niet meer naar de werkelijkheid en het is beeldend geworden. Deze nieuwe 

beeldende kunst bestond volgens Van Doesburg alleen uit ruimte, kleur, vlakken en lijnen.  

 

De afwijzing van de band tussen de zichtbare werkelijkheid en de kunst was een idee waar 

veel critici bezwaar tegen hadden. Dit is enigszins opmerkelijk omdat De Stijl niet de eerste 

groep was die volkomen abstract ging schilderen. In Europa waren de abstract 

expressionistische schilderijen van Kandinsky al bekend en in Nederland schilderden enkele 

kunstenaars zoals Jacob Bendien al een aantal jaren voor De Stijl abstracte schilderijen. 

Waarschijnlijk heeft de dogmatische felheid waarmee Van Doesburg de abstractie 

verkondigde tot kritiek geleid. In sommige gevallen had de kritiek op De Stijl dan ook meer 

weg van een persoonlijke aanval op Van Doesburg dan een serieuze discussie over 

abstracte kunst. De al eerder genoemde Cornelis Veth besprak in een elf pagina’s lang 

artikel Van Doesburgs brochure “De nieuwe beweging in de schilderkunst”. 21  In deze 

brochure scheef Van Doesburg hoe de kunst zich ontwikkelde naar een zuiver beeldende 

kunst. Deze zuiver beeldende kunst bestond uit de verhouding van vlakken, kleuren en lijn in 

een kunstwerk. Om te komen tot een zuiver beeldende kunst moet de kunstenaar een 

natuurlijke vorm geestelijk omvormen tot een ontroeringsvorm. Dit wordt afgebeeld als een 

beeldende vorm.  De harmonie van verhoudingen kan vervolgens bij de beschouwer 
                                                
19

 Arthur Staal, “Nog meer abstracte Kunst”, De 8 en opbouw, 7 mei, 9 (1938) 9,  p. 88 
20 Theo van Doesburg, geciteerd zoals in C. Veth, “Een moderne beweging aan het woord”, De nieuwe gids, 

(1917) dl2 p. 941 
21

 C. Veth, “Een moderne beweging aan het woord”, De nieuwe gids, (1917) dl 2 pp. 941-951 
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schoonheidsontroering opwekken. Dit kunstwerk kan alleen bestaan uit mathematische 

vormen, omdat er volgens Van Doesburg geen andere vormen zijn. Deze theorie plaats van 

Doesburg in kunsthistorisch perspectief. Hij beschrijft hoe kunstenaars langzaam naar dit 

beeldend bewustzijn toewerkte; Het onderwerp werd steeds minder belangrijk en tegelijk 

werden  kleur, lijn en ruimte autonomer in het schilderij.22  

 

Het grootste gedeelte van Veths artikel gaat over de discussie of goede kunst de natuur 

moet afbeelden of daar juist vanaf wijken. Veth stelt dat kunst zonder een voorbeeld 

onmogelijk is. Dit kan een voorbeeld uit de natuur of uit de geest zijn, maar er kan volgens 

Veth geen kunst uit het niets worden geschapen. 23 Veth impliceert dat Van Doesburgs 

theorie inhoudt dat zelfs de oude meesters die zo goed mogelijk de natuur probeerden weer 

te geven, slechts prutsers waren. 

Het meningsverschil tussen Van Doesburg en Veth kan verklaard worden door de manier 

waarop beiden kunst beschouwden. Voor Veth lag de waarde van de kunst in de mate 

waarin een kunstwerk de werkelijkheid afbeeldde. Van Doesburg had een radicaal andere 

zienswijze, voor hem lag de waarde van de kunst in de mate waarin het kunstwerk van de 

natuur verschilde. Van Doesburg en Veth waren het dus fundamenteel met elkaar oneens. 

Dit principiële meningsverschil had voor Veth tot gevolg dat hij Van Doesburg belachelijk 

maakte door zijn artikel van sarcastisch commentaar te voorzien: 

 

“De kunst! Wat is de kunst? De heer Van Doesburg weet het. Hij heeft de ellemaat, geijkt. 

“Dat gedeelte dus van den symbolischen appel, dat afwijkt van den natuurlijken appel, is de 

eenigste kunstwaarde van de schilderij.” 

(Stel u voor een half symbolischen, half natuurlijken appel. De heer Van Doesburg ete zelf 

den filosofischen appel maar op!)” 24  

 

Door deze manier van redeneren lijkt de tekst van Veth meer op een persoonlijke aanval op 

Van Doesburg dan op een kritiek op de nieuwe beweging.  

 

Een paar maanden na het artikel van Veth schreef Van Loghem de al eerder genoemde 

recensie van het blad De Stijl en van Doesburgs “De Nieuwe beweging in de schilderkunst”. 

Van Loghems visie over de relatie tussen natuur en kunst verschilt duidelijk van Veth: 

 

                                                
22

 T. van Doesburg, ““De nieuwe beweging in de schilderkunst”, De nieuwe beweging in de schilderkunst en 

andere opstellen, Amsterdam 1983 pp. 32-51 
23

 C. Veth 1917 (zie noot 21) p. 943 
24

 C. Veth 1917 (zie noot 21) p. 941 
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“Kunst zal om kunst te blijven voor den geest verwerkte natuur moeten blijven en tevens 

tot de natuur wederkeren, maar zoodanig, dat de eenheid, die in de natuur slechts 

sluimert, door de beelding van den kunstenaar tot eenheid wordt. De ware groote kunst is 

dus natuur en geest, d.i. physio-ideoplastiek.“ 25 

 

Van Loghem waardeert Van Doesburgs ideeën en hij onderschrijft het belang van de natuur 

in de geest te verwerken tot een beeldend schilderij. Toch blijft ook Van Loghem van de 

natuur als basis voor de kunst uitgaan. Dit houdt voor Van Loghem net als voor Van 

Doesburg niet in dat in het uiteindelijke kunstwerk de natuur nog herkenbaar moet zijn.  

 

Ook bij twee andere kunstkenners heeft de abstractie van De Stijl tot discussie geleid. H.P. 

Bremmer en zijn leerlinge en verzamelaarster mevrouw Kröller-Müller wisten niet goed wat 

zij ermee aanmoesten. Bremmer beschouwde Mondriaans abstracte schilderijen uit 1915 

 -voor zijn Stijl periode- als de zuiverste vorm van kunst. 26 Toch had hij veel moeite met de 

abstractie; Bremmer vond dat de werkelijkheid herkenbaar moest blijven. Volgens hem werd 

in voorstellingsloze schilderijen de kunstenaar bijna geheel terug gedrongen. Ook was 

Mondriaan naar zijn mening teveel verstrikt geraakt in de theorie.27 Om deze redenen geeft 

Bremmer de voorkeur aan de figuratieve schilderijen van Bart van der Leck boven de 

abstracte werken van Mondriaan.  

Ook zijn leerlinge mevrouw Kröller-Müller plaatste het werk van Van der Leck boven 

Mondriaan, maar zij had hier andere redenen voor. Het verschil tussen de kunst van 

Mondriaan en Van der Leck verklaart zij vanuit het verschil in persoonlijkheid van beide 

kunstenaars. Van der Leck, die zij een veel sterkere persoonlijkheid dan Mondriaan 

toeschreef, werkte vanuit de natuur, die hij abstraheerde totdat er alleen een idee overbleef. 

Mondriaan werkt volgens Kröller-Müller vanuit zijn stemmingen. Het werk van Mondriaan is 

dus zuiverder omdat het vanaf het begin al abstract is. Toch geeft zij de voorkeur aan Van 

der Leck omdat zij in zijn schilderijen meer variatie terugziet. Kröller-Müller vindt dat er meer 

objecten in de natuur zijn om te verbeelden dan er stemmingsmomenten zijn om inspiratie uit 

te blijven putten. Mondriaan is volgens Kröller-Müller niet creatief genoeg om steeds nieuwe 

vormen te schilderen.28  

Vijftien jaar na de oprichting van De Stijl speelde dit dilemma nog steeds. In 1938 betrok 

Jacob van Essen Van Doesburgs teksten in een artikel over kunstbeschouwingen. 29 Van 

                                                
25

 Ir. J.B. van Loghem 1917 (zie noot 4),  p. 288 
26

 J. Willink, “Bremmer en het blijvende in de kunst”, Jong Holland, 1 (1985) 3 pp. 54 
27

 J. N. M. Adrichem  2001 (zie noot 11) p. 110 
28 H. E. L. J. Kröller-Müller, Beschouwingen over problemen in de ontwikkeling der moderne schilderkunst, ’s-

Gravenhage 1925 p. 237 
29

 Dr. J. van Essen, “Kunstpsychologische beschouwingen”, De nieuwe Gids, 47 (1932) pp 364-366  
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Essen besprak in zijn artikel hoe een schilderij gevoelens bij de beschouwer kan opwekken. 

Als eerste ziet de beschouwer de voorstelling op het schilderij. Als de beschouwer 

vervolgens een schilderij dieper observeert, dan raakt de voorstelling van het schilderij op de 

achtergrond. De beschouwer kijkt dan voorbij de voorstelling en ziet een synthese van 

kleuren en vlakken. Deze diepere beschouwing zorgt voor een esthetische ervaring. Van 

Essen gaf toe dat dit laatste punt, door vlakken en kleuren een kunstwerk esthetisch ervaren, 

was wat de moderne abstracte kunstenaars voor ogen hadden. Toch gaf hij ook aan dat 

sommige moderne kunstenaars zoals Theo van Doesburg in een grote verwardheid 

verkeerden over de vraag hoe een kunstwerk een esthetische ervaring kan oproepen. Van 

Essen vond in tegenstelling tot van Doesburg dat een schilderij zonder voorstelling zeker tot 

een esthetische ervaring kan leiden, maar dat dit niet inhield dat een schilderij met een 

voorstelling vervolgens niet meer tot een esthetische ervaring kon leiden. Of in de woorden 

van Van Essen: 

 

“Dat een ding schoon kan zijn terwijl het geen afbeelding is, dat leert ons het dagelijksch 

leven en in de cultuurgeschiedenis de evolutie van b.v. de bouwkunst en de kunstnijverheid 

in het bijzonder. Maar dat de “afbeelding” hoogere schoonheid mist, ware even absurd als te 

beweren, dat Rembrandt’s schilderijen slechts de waarde van behangpapier bezitten.” 30 

 

De schrijver en criticus Lodewijk van Deyssel hield er een andere mening op na. De 

discussie hoever de kunst van de werkelijk mocht afwijken en daarmee wat kunst nu eigenlijk 

is, was volgens hem irrelevant. De discussie kwam volgens hem neer op de vraag wat beter 

was; De kunst of de natuur? Naar aanleiding van Mondriaans artikel “Le Néo-Plasticisme” 

hield hij een betoog over deze vraag. Hij concludeerde dat hij het oneens was met 

Mondriaan. Mondriaan vond dat kunst beter was dan de natuur, maar Van Deyssel vond dat 

onzin. De kunst is tenslotte onderdeel van de natuur, het is onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. De één is dus niet beter dan de ander. 31 

 

Veel critici betwijfelden dus of kunst zonder voorbeeld uit de natuur kunst was. En als men 

de ideeën van De Stijl volgde, wat zei dat dan over de waarde van figuratieve kunst? De Stijl 

met zijn zeer strakke ideologie zorgde dus niet alleen voor een discussie omtrent De Stijl 

ideologie, maar ook voor een discussie over de kunst zelf. Critici van De Stijl vroegen zich af 

waar de kunst zich naar toe zou ontwikkelen, als het zich al verder zou kunnen ontwikkelen. 

Omdat Mondriaan als kunstenaar het verst was gegaan spitste de discussie over de 

toekomst van de kunst zich voornamelijk op hem toe. Veth schreef al in zijn ‘Een moderne 

                                                
30

 Dr. J. van Essen 1932 (zie noot 29), p. 366 
31

 L. van Deyssel, “Neo-Plasticisme”, De nieuwe gids, 36 (1921) dl 2, p. 530 
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beweging aan het woord’ dat Mondriaans kunst een hoogtepunt en dus een einde was. 

Buiten deze zuiverheid was niets anders meer mogelijk, ookal zag Van Doesburg dit volgens 

Veth niet in.32 Twee andere critici waren ervan overtuigd dat de kunst van Mondriaan 

uiteindelijk moest uitlopen op slechts een wit vlak. 33  Ook in het eerder vermelde artikel in de 

Hollandsche Revue van 1920 wordt gesproken over het einde van de kunst. Door de 

individualistische kunst te vervangen door een universele kunst zal de kunst uiteindelijk 

zichzelf opheffen. De kunst heeft dan een hogere, vergeestelijkte trap bereikt. 34 En juist 

deze laatste visie sloot weer aan bij de ideeën van De Stijl.  

 

 

1.3 De individuele kunstenaars 

Veel vroege en enkele latere artikelen bespraken niet De Stijl, maar de personen die tot De 

Stijl behoorden. Indien De Stijl ter sprake kwam, bedoelde de schrijver vaak het tijdschrift zelf 

en niet de beweging. Als over een Stijlkunstenaar werd geschreven, dan werd alleen de 

kunstenaar zelf besproken. Dat de kunstenaar lid was van- of beïnvloed door- De Stijl werd 

niet vermeld. Als er wel een stroming werd genoemd waar de kunstenaar toebehoorde, dan 

was dit vaak een vorm van kubisme of neoplasticisme. Over Vilmos Huszar werd in 1930 

nog geschreven dat hij een ‘aanhanger van een psychisch cubisme, eenigzins aan het neo-

plasticisme verwant’ was. 35 Bij Bart van der Leck werd in 1927 nog minder vermeld. De 

werken uit zijn Stijl periode golden slechts als ‘abstracties’. 36 Ook bij Piet Mondriaan en Theo 

van Doesburg werd in artikelen weinig naar De Stijl als beweging verwezen.  

Eigenlijk is dat minder verwonderlijk dan het op het eerste gezicht lijkt. De Stijl als beweging 

is tijdens zijn bestaan nooit duidelijk als groep naar buiten getreden. Er zijn in Nederland 

geen groepstentoonstellingen geweest en er werd weinig samen ondernomen. In een 

tentoonstelling in 1920 waar Mondriaan, Van Doesburg en Huszar aan deelnamen, noemden 

zij zichzelf dan ook geen Stijlleden maar neo - kubisten. 37 Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat het gebrek aan eenheid zijn weerslag vond in de kritieken.  

 

Ook de waardering voor de verschillende kunstenaars, die visueel een hechte groep waren, 

loopt sterk uiteen. Dit komt het sterkst tot uiting in de kritieken op Mondriaan en Van 

                                                
32

 Cornelis Veth 1917 (zie noot 21), p. 942 
33

 H. van Loon, “Piet Mondriaan, de mensch, de kunstenaar”, Maanblad voor beeldende kunst, 4 (1927) pp. 195-

199 en Anoniem, “Tentoonstellingen, en veilingen, Amsterdam”, Maanblad voor beeldende kunst, 3 (1926), p. 

221 
34

 Anoniem 1920 (zie noot 5) pp 181-182 
35

 Anoniem, “Rotterdam”, Maandblad voor beeldende kunst, 7 (1930) pp. 378-379 
36

 P.K.,  “Den Haag – Rotterdam”, Maanblad voor beeldende kunst, 4 (1927)  p. 350 
37 In 1920 haalde Van Doesburg de tentoonstelling  “La section d’Or” naar Den haag, Rotterdam en Amsterdam. 

Op de tentoonstelling waren voornamelijk Parijse kunstenaars te zien. 

 J. N. M. Adrichem 2001 (zie noot 11), p. 93 
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Doesburg. Hoewel Mondriaan zich in 1925 van de groep distantieerde, is hij samen met Van 

Doesburg waarschijnlijk de belangrijkste vertegenwoordiger van De Stijl. Hun kunst wekte 

dan ook de sterkste reacties op, zowel positief als negatief.  

Over Mondriaan werd over het algemeen vrij positief geoordeeld. Als een criticus zich niet in 

zijn werk kon vinden, dan werd zijn werk zelf bekritiseerd en niet zijn persoon. De 

geometrische werken werden dan te onbegrijpelijk of te levenloos gevonden: “Uit deze 

laatste eindcomposities is, voor mijn gevoel en besef, alle leven weg gestyleerd. Men kan dit 

een persoonlijke ervaring noemen; laat het zoo zijn.”38 schreef P.K. in 1925 over Mondriaans 

nieuwste werken. Maar over het algemeen werd over Mondriaan gesproken als de grote 

vernieuwer in de Nederlandse kunst. Andere kunstenaars volgenden hem daarin. Hij werd 

een ‘voorlooper en vernieuwer ’gevonden. 39 

Deze lovende woorden waren een groot verschil met de kritieken die Theo van Doesburg 

kreeg te verduren. De kritieken die hem ten deel vielen waren voornamelijk reacties op zijn 

teksten en niet op zijn kunstwerken. Van Doesburg publiceerde veelvuldig in allerlei bladen 

om de nieuwe beelding te promoten. Eerder is al opgemerkt dat Van Doesburg behalve het 

nieuwe te promoten, hij ook de oude kunst volledig afwees. Dit leidde ertoe dat critici zijn 

teksten en zelfs zijn persoon volledig de grond in boorden. Van Essen noemde hem zelfs het 

toonbeeld van de verwardheid onder de moderne kunstenaars. 40 Toch is het opvallend dat 

dezelfde critici milder over Mondriaan waren. In hetzelfde artikel waarin Veth Van Doesburg 

afkraakte kwam ook Mondriaan kort ter sprake. Hoewel Veth Mondriaans kunst ook niet kon 

waarderen, was hij milder over Mondriaan. Veth beschouwde hem samen met Kandinsky als 

een vernieuwer van abstracte kunst. Van Doesburg was volgens Veth echter de 

zelfbenoemde leider die achter –en niet voor- zijn troepen aanloopt. 41 

De criticus Albert Plasschaert noemde Van Doesburg, Mondriaan en Van der Leck als enige 

van De Stijl kunstenaars in zijn overzichtsboek Korte geschiedenis der Hollandsche 

schilderkunst, vanaf de Haagsche school tot op den tegenwoordige tijd uit 1923. In dit boek 

gaf Plasschaert korte levensbeschrijvingen van de belangrijkste Nederlandse 

vertegenwoordigers van de moderne kunst. Bij het hoofdstuk ’De tegenwoordigen’ ging de 

grootste belangstelling uit naar de vorige generatie kunstenaars: Van Dongen, Sluyters en 

Wiegman. Plasschaert had net als veel andere critici moeite met de verre gaande abstractie 

van De Stijl. Over Mondriaan schreef hij: “We zijn soms zo uit het vlakke in alles, dat fanatici 

als Mondriaan en eenzijdig-gerichte zwakken, tot het absoluut –vlakken, abstracte schilderij 

                                                
38

 P.K. , “Rotterdam”, Maanblad voor beeldende kunst, 2 (1925) p. 155 
39 H. van Loon, “Piet Mondriaan, de mensch, de kunstenaar”, Maandblad voor beeldende kunst 4 (1927) p. 195 
40

 Dr. J. van Essen 1932 (zie noot 29), p. 366 
41

 C. Veth 1917 (zie noot 21) p. 951 



 17 

kwamen, arm aan associaties.” 42 Over Bart van der Leck en Theo van Doesburg schreef hij 

nog minder. Bij Van der Leck meldde hij slechts dat hij Litho’s en tekeningen maakte en over 

Van Doesburg schreef Plasschaert dat hij zich ‘ontwikkeld [heeft] tot een theoreticus der 

modernsten, en tot een maker van het ‘abstracte’schilderij. 43  

 

In 1935 werden de Mondriaan en Van Doesburg kunstenaars opnieuw tegen elkaar afgezet, 

maar nu allebei als stichter van een nieuwe stroming: het neoplasticisme en het 

elementarisme. Jacob Bendien schreef in 1935 ‘Richtingen van de hedendaagsche 

schilderkunst’, waarin hij de moderne stromingen van zijn tijd volgens een eigen systeem in 

kaart bracht. In het boek kwam De Stijl als beweging niet ter sprake, maar Bendien ruimde 

wel veel plaats in voor het neoplasticisme en het elementarisme. Het elementarisme was 

een stroming die Van Doesburg in 1925 ontwikkelde. Het grote visuele verschil met het 

neoplasticisme was de herinvoering van de diagonaal. Bendien beschreef het elementarisme 

als voortgekomen uit het neoplasticisme. Toch waren ze tegenstrijdig met elkaar:  

 

“Maar juist wat het wezen betreft, heeft hij [Van Doesburg] een zo radicaal mogelijke 

verandering ondergaan. Het is even principieel dynamisch als het Neo-Plasticisme statisch 

is. Daarom gebruikt het even consequent en uitsluitend schuine, rechte lijnen en vlakken als 

het Neo-Plasticismse zich tot het rechtsstandige, rechte bepaalt.” 44 

 

Of korter gezegd: 

 

“De Elementaristen zien het Neo-Plastische evenwichts principe als een overblijfsel der 

classieke compositie, waarvan zij de meest dogmatische bestrijders zijn.” 45 

 

Bendien wees er ook op dat Van Doesburg zeer snel en radicaal van mening kon 

veranderen. Als Van Doesburg een visie het ene jaar onderschreef, kon zijn mening het jaar 

daarop volkomen veranderen. Mede hierdoor lijkt Bendien de voorkeur te geven aan 

Mondriaan.  
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Grafische voorstelling van de indeling van de moderne kunst volgens Jacob Bendien. In deze vrij 

chaotische afbeelding is te zien dat hij het neoplasticisme en het elementarisme als twee 

hoofdstromingen van de moderne kunst beschouwde. 46 

 

Ondanks alle kritiek werd er ook waardering voor Van Doesburg uitgesproken. Vooral zijn 

architectuur theorie kreeg positieve kritiek. Zijn theorieën werden geroemd als één van de 

voorlopers van de Nieuw Zakelijke architectuur. 47  

Naar aanleiding van het verschijnen van het laatste nummer van De Stijl, dat geheel in het 

teken stond van het overlijden van Van Doesburg, wees Merkelbach erop dat Van Doesburg 

meer dan alleen een theoreticus was. Zijn theorie werd verwezenlijkt met het bouwen van 
                                                
46

 J. Bendien 1935 (zie noot 44), p. 142 
47

 C.D. , “Stijlproblemen der moderne architectuur”, Kroniek van Kunst en Kultuur, 4 (1938) 3, p. 36 
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zijn huis en atelier in Parijs. Toch vond Merkelback dat hij beter een theoreticus genoemd 

kon worden omdat dat dit hem meer eer bewees. 48 

Opvallend genoeg werd kreeg noch Mondriaan noch Van Doesburg de meeste lof in het 

artikel “Nieuwe Schilderkunst in Holland” van Jan Engelman uit 1933. In dit artikel schetste 

Engelman een overzicht van de moderne Nederlandse schilderkunst. De Moderne 

schilderkunst ontstond volgens Engelman rond 1914. Ondanks dat het artikel ruim tien jaar 

na het ontstaan van De Stijl geschreven is, komt ook hier De Stijl als beweging in zijn artikel 

niet voor. Engelman schaarde Van der Leck, Mondriaan, Van Doesburg samen met Alma en 

Jacoba van Heemskerck onder de naam ‘vlakschilders’. Hij merkte op de deze groep niet 

verward moest worden met de kubisten. Engelman probeerde de ideeën van de abstracten 

uit te leggen, maar hij had er weinig waardering voor. “Het enkele spel van geometrische 

verhoudingen, slechts verlevendigt door enkele bevoorrechte kleuren van het spectrum, kan 

de kunst niet blijvend verrijken.” schreef naar aanleiding van Van der Lecks terugkeer naar 

een meer figuratieve kunst. Bart van der Leck heeft slechts een korte tijd volledig abstracte 

schilderijen gemaakt. De meeste waardering genoot Van der Leck echter vanwege zijn 

geabstraheerde werken, waarin de werkelijkheid nog herkenbaar was. Het is waarschijnlijk 

vanwege deze figuratie dat Engelman Van der Leck ‘zonder twijfel’ het grootste talent van de 

vlakschilders noemde. 49 Voor Van Doesburg had Engelman minder waardering, net als Van 

Essen noemt hij Van Doesburg verdwaald in de theorie. Engelman zou zeven jaar later 

wederom zijn waardering voor Van der Leck uitspreken. In zijn boek Nederlandsche 

schilderkunst in beeld was Van der Leck de enige Stijlkunstenaar van wie een afbeelding te 

zien was. Deze afbeelding “Fabrieksuitgang” was zeer figuratief en had eigenlijk niets met 

De Stijl ideologie te maken. 50 In zijn waardering voor Bart van der Leck vanwege zijn 

figuratie was Engelman niet alleen. Ook de eerdergenoemde Bremmer roemde Van der Leck 

boven andere Stijl kunstenaars. Zo schreef Bremmer in 1930 dat Van der Leck “het sterks 

lijkt van onzen dagen het buitenland inbegrepen” en in 1937 werd Van der Leck “dezen 

grootste kunstenaar van onzen tijd” genoemd. 51 
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1.4 Conclusie 

Het interbellum bestaat grofweg uit twee decennia: de jaren twintig en dertig. De Stijl bestond 

als tijdschrift en als beweging voornamelijk in het eerste decennium. In de jaren dertig waren 

de hoogtij dagen van de avant-garde voorbij en de kunstwereld werd conservatiever, 

Figuratieve stromingen zoals de nieuwe zakelijkheid en het magisch realisme waren alom 

vertegenwoordigd. Het zou voor de hand liggen dat De Stijl in de jaren twintig op positieve 

kritiek kon rekenen en in de jaren dertig verguisd werd. Dit beeld klopt maar voor een deel. 

Een groot deel van de critici heeft De Stijl nooit kunnen waarderen. Sommige hadden een 

principiële afkeer van abstractie en anderen hekelden de strenge dogma’s. Een terugkerend 

punt van kritiek was de vraag of kunst abstract moest zijn, mocht zijn of juist figuratief.  

In de jaren twintig kreeg De Stijl ook positieve reacties van avant-garde critici en 

kunstenaars. Zij zagen De Stijl als een voorbeeld en als een grote belofte voor de toekomst. 

De positieve kritiek ging bijna altijd naar individuele kunstenaars uit. Dit kwam doordat De 

Stijl niet als groep gezien werd. Als De Stijl ter sprake kwam, dan bedoelde men het 

tijdschrift.  

In de jaren dertig werd De Stijl vaker als groep gezien. De Stijl werd beschouwd als een 

stroming uit de jaren twintig en niet als een actuele stroming. Er werd dan ook weinig 

aandacht aan De Stijl besteed. Het grootste deel van de critici was blij om van de abstracte 

verdwazing verlost te zijn. Bij critici als Jan Engelman en H.P. Bremmer ging de grootste 

waardering dan ook uit naar de Stijl Kunstenaar die niet volledig abstract werkte: bart van der 

Leck. Diegenen die De Stijl in de jaren dertig een warm hart toedroegen, waren vaak 

personen die al in de jaren twintig De Stijl steunden.  
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De receptie van De Stijl tussen 1940 en 1960 

 

2.1 De Tweede Wereldoorlog 

Tijdens de tweede Wereldoorlog werd de kunstkritiek van de jaren dertig in grote lijnen 

voortgezet. Tijdschriften zoals de Kroniek van Kunst en Kultuur en De 8 en opbouw bleven 

de eerste paar jaar van de oorlog verschijnen en ze konden, vaak in steeds kleinere uitgave, 

blijven publiceren.  

Ondanks dat De Stijl niet onder de door Nazi’s voorgestane kunst viel, verscheen in 1942  in 

De 8 en opbouw een artikel over Mondriaan ter ere van zijn zeventigste verjaardag. Hierin 

noemde Max Bill, Mondriaan één van de grootste kunstenaars van Nederland, samen met 

Vincent van Gogh en Rembrandt. Bill omschreef Mondriaan als ‘een lichtend symbool van 

een klaarder toekomst.’52   

Het is opvallend dat zelfs een vrij conservatieve criticus als Kasper Niehaus ook kort 

aandacht besteede aan De Stijl. In zijn boek Levende Nederlandsche Kunst uit 1942 gaf 

Niehaus een overzicht van de hedendaagse kunstenaars. Bart van der Leck was de enige 

Stijlkunstenaar die hierin uitgebreid besproken werd. De nadruk lag op Van der Lecks 

figuratieve werk, hier kon Niehaus zeker waardering voor opbrengen. Van der Lecks korte 

abstracte periode bespak hij ook, maar hier was hij veel minder enthousiast over. Niehaus 

vond dat Van der Leck zich door de abstractie van uitdrukkingsmiddelen beroofde, de kunst 

kwam te weinig vanuit het hart. 53 Andere critici hadden deze kritiek eerder geuit, maar 

Niehaus voegde hier aan toe dat hij ervan overtuigd was dat Van der Leck het weldegelijk 

serieus meende met de kunst. Uit deze opmerking kan worden opgemaakt dat Niehaus 

ervan overtuigd was dat zijn publiek dacht dat alle abstracte kunstenaars een soort grap 

uithaalden en dat niemand de abstracte kunst nog serieus nam. De abstracte kunst had 

tijdens de oorlog voor enkele critici dus volledig afgedaan.  

 

Deze houding ten opzichte van de abstracte kunst zou na de oorlog geleidelijk veranderen. 

Het kunstklimaat veranderde na de oorlog in rap tempo. Oude instanties zoals de 

kunstenaarsverenigingen en galeries verloren hun positie omdat zij te weinig jonge 

kunstenaars aanspraken. De nieuwe vooruitstrevende kunst was niet meer bij hen, maar bij 

musea te zien.54 Ook de positie van de abstracte kunst moest na de oorlog opnieuw worden 

herwonnen.55  
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Deze ontwikkelingen hebben ook invloed gehad op de verandering in de receptie van De 

Stijl. In het volgende deel zal worden onderzocht hoe dit precies is gegaan. Eerst worden de 

ontwikkelingen in de receptie in de tijdschriften en enkele boeken onderzocht en vervolgens 

wordt nagegaan in welke mate De Stijl de nieuwe generatie kunstenaars na de Tweede 

Wereldoorlog heeft beïnvloed. In vergelijking tot het vorige deel wordt in het volgende 

hoofdstuk ook meer nadruk gelegd op de invloed van tentoonstellingen op de receptie.  

Bij deze thesis zijn alleen de hoofdlijnen van de receptie binnen Nederland nagegaan. Bij 

verder onderzoek kan bijvoorbeeld ook de invloed van Amerika op de Nederlandse receptie 

worden betrokken. Omdat in de Verenigde Staten De Stijl eerder waardering kreeg heeft dit 

wellicht invloed gehad op de waardering van Nederlandse critici voor De Stijl; zij kunnen na 

de Tweede Wereldoorlog zijn beïnvloed door de Amerikaanse critici. Door de invloed van 

Amerika op de receptie van De Stijl in Nederland te betrekken kan er misschien een ander 

en veel complexer beeld ontstaan.  
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2.2 Tijdschriften, boeken en tentoonstellingen 

In de jaren dertig werden in het Stedelijk Museum te Amsterdam door Willem Sandberg een 

aantal vooruitstrevende tentoonstellingen georganiseerd, zoals de tentoonstelling “Abstracte 

kunst” uit 1938. 56 Deze progressieve lijn zette hij na de oorlog voort. De nadruk lag de eerste 

jaren op de vooroorlogse avant-garde. De eerste Stijl gerelateerde tentoonstelling was een 

solotentoonstelling van Mondriaan in 1946. Deze tentoonstelling werd georganiseerd als een 

herdenkingstentoonstelling voor de in 1944 overleden kunstenaar. Uit de reacties op deze 

tentoonstelling bleek dat voor de Nederlandse kunstkritiek het werk van Mondriaan had 

afgedaan.  

De criticus Jan Engelman had ruim tien jaar eerder zijn ongenoegen laten blijken over de 

abstracte kunst 57 en ook deze tentoonstelling kon hij niet waarderen. Vergeleken met tien 

jaar geleden was er wel een kleine verandering in zijn receptie opgetreden. Voor de oorlog 

noemde Engelman Bart van der Leck nog het grootste talent van de abstracte kunstenaars, 

maar nu constateerde hij dat Van der Leck was vastgelopen. Voor Mondriaan kon hij bijna 

helemaal geen waardering meer opbrengen, hij noemde Mondriaan dan ook een kunstenaar 

met een vrij beperkt talent. Engelman gebruikte in tegenstelling tot zijn oude artikel nu ook 

essays van Mondriaan, waarmee hij probeerde ook de theorie van Mondriaan te ontkrachten. 

De Stijl ideologie was volgens Engelman onzin. Zo was bijvoorbeeld het principe van 

evenwicht in de kunst volgens Engelman volkomen willekeurig gekozen. Als kunst en leven 

één zijn, dan kan er net zo goed worden gekozen om conflict in de kunst te verwerken, want 

dit kwam in de wereld vaker voor dan evenwicht. De idealistische kunst van De Stijl was 

volgens Engelman achterhaald en hij vond dat “Mondriaan c.s. (…) de erfgenamen van een 

naïef cultuur-optimisme [waren].”58 De Stijl had dus ook geen functie meer voor de 

hedendaagse kunst. De Stijl was niets meer dan goedbedoelde kinderlijke kunst:  

 

“En hiermee mogen wij afscheid nemen van Piet Mondriaans goed-bedoelde theorieën, om 

wellicht later met vertedering te staren naar een van zijn blanke neo-plastische composities, 

herinnering aan een tijd toen de kunstenaar geweldige boomen konden opzetten, politiek en 

sociaal getint, maar zwak waren met het bloed, het hart en de handen.” 59 

 

Ook de kunstenaar Carel Willink kraakte de Mondriaan tentoonstelling volledig af. Net als 

Engelman noemde Willink Mondriaan een middelmatige schilder. Hij begreep niet hoe het 

publiek vijfendertig jaar geleden deze kunst nog uitlachte en het nu uiterst serieus nam. Zijn 

verklaring hiervoor was dat “jarenlange persvoorlichting heeft hen bedeesd gemaakt, men wil 
                                                
56
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thans voor “vol” worden aangezien.“60 Willinks felle kritiek op Mondriaan moet gezien worden 

in de positie waarin Willink zich na de oorlog bevond. De door de Nazi’s voorgestane 

realistische kunst was na de oorlog besmet geworden. Daarom vond Willink het noodzakelijk 

om in zijn betoog op te komen voor de magisch realistische kunst. De Stijl was de kunstuiting 

die visueel het tegenovergestelde was van zijn eigen realistische kunst. Door De Stijl en 

andere abstracte kunst als onbegrijpelijk weg te zetten, probeerde hij waarschijnlijk meer 

waardering voor de realistische kunst te krijgen.61   

 

Willink en Engelman waren een laatste opleving van de kunstkritiek van de jaren dertig, 

waarin de abstracte kunst als onbegrijpelijk of achterhaald werd weggezet. In de loop van de 

jaren veertig zou de negatieve kritiek op De Stijl steeds minder worden. De Stijl werd 

langzaam als een volwaardige stroming in de Nederlandse kunstgeschiedenis gezien, met 

Piet Mondriaan als de meeste prominente kunstenaar.  

Een artikel van A.M. Hammacher in de Kroniek van Kunst en Kultuur uit 1947 was één van 

de eerste voorbode van een toenemende waardering voor De Stijl. De Kroniek van Kunst en 

Kultuur had in het verleden nooit echt negatief over De Stijl geschreven, maar de avant-

garde had niet de voorkeur van het tijdschrift. In dit artikel schreef Hammacher echter vol lof 

over Mondriaan. De criticus Hammacher stond in de jaren twintig in eerste instantie kritisch 

ten opzichte van De Stijl, maar door het werk van Van der Leck en later door Mondriaans 

boekje Néo-Plasticisme werd hij een pleitbezorger voor De Stijl.62 Naar aanleiding van de 

Mondriaan tentoonstelling van 1946 hield hij een rede die werd afgedrukt in de Kroniek van 

Kunst en Kultuur, waarin hij de denkbeelden van Mondriaan uitlegde. Hammacher vond net 

als Engelman dat Mondriaan als een middelmatig schilder begon, maar in tegenstelling tot 

Engelman vond Hammacher ook dat Mondriaans latere werk van grote genialiteit getuigde. 

Hammacher vond Engelmans visie op De Stijl te kortzichtig; Door het afwijzen van De Stijl 

verwierp Engelman volgens Hammacher eigenlijk alle abstracte kunst. 63 Hoewel 

Hammacher in het algemeen veel bewondering voor De Stijl had, gaf hij aan dat De Stijl als 

stroming eigenlijk niet bereikt heeft wat zij wilde. De Stijl wilde een algemene levensleer zijn, 

net zoals bijvoorbeeld de Gotiek. Maar met uitzondering van een tijdelijke invloed op de 

architectuur en de typografie was dat niet gelukt. Ondanks de droom van een universele stijl, 

bleef De Stijl een individuele stijl. Na deze kritiek besloot hij zijn betoog met de opmerking 

dat Mondriaan van betekenis is geweest voor De Stijl-groep. Ook dit is een verandering in 
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waardering ten opzicht van voor de oorlog, waarin bijna nooit sprake was van De Stijl als 

groepering.  

Ongeveer tien jaar later schreef Hammacher een overzichtsboek over de Nederlandse 

twintigste-eeuwse kunst, waarin hij zeer kort stilstond bij De Stijl. Hij beschreef kort de 

ontwikkeling van de stroming en zijn kunstenaars. Hij ging hier minder op de theorie van De 

Stijl in, en meer op de feitelijke gegevens van de stroming. Over het algemeen schreef hij 

ook hier met veel lof over De Stijl, maar hij had veel moeite met het plaatsen van Theo van 

Doesburg. Hammacher noemde hem een zwak kunstenaar, maar hij had wel bewondering 

voor van Doesburg als schrijver. Toch vond Hammacher ook dat Van Doesburg vaak erg 

verward zijn standpunten verkondigde. 64 De meeste bewondering bleef Hammacher hebben 

voor Mondriaan.  

Hierin stond hij niet alleen. Voor de oorlog werden door critici vaak Van der Leck of 

Mondriaan als de beste Stijl kunstenaar gezien. Als de voorkeur uitging naar Van der Leck, 

dan was dit vaak vanwege figuratieve werken. Na de oorlog nam de waardering voor Van 

der Leck snel af, omdat velen hem vonden vastgelopen.  

Na de oorlog werd door alle critici Mondriaan zonder twijfel als de grootste kunstenaar van 

De Stijl gezien. Mondriaans artistieke ontwikkeling werd vaak als voorbeeld aangehaald hoe 

een kunstenaar tot abstractie kon komen. Vanwege deze exemplarische ontwikkeling van 

figuratie naar abstractie noemde de schrijver Sandor Torday hem dan ook “de interessantste 

figuur in deze richting.”65 

Een andere opvallende ontwikkeling in de receptie voor De Stijl in tijdschriften is te zien bij 

de waardering voor Theo van Doesburg. Voor de oorlog werd Van Doesburg door een aantal 

critici afgekraakt vanwege zijn dogmatische teksten. Slecht een enkeling had bewondering 

voor de manier waarop van Doesburg De Stijl in binnen- en buitenland verkondigde. Na de 

Tweede Wereldoorlog werd er echter bijna niets meer over van Doesburg geschreven. Pas 

toen de eerste overzichtswerken over De Stijl rond 1956 verschenen, kwam er weer 

interesse voor de rol van Van Doesburg.  

 

Een van de weinige Stijlkunstenaars die na de oorlog doorging met geometrisch abstracte 

kunst was Vordemberge - Gildewart. Vordemberge was nadat hij in contact was gekomen 

met Theo van Doesburg in 1925 maar kort lid geweest van De Stijl. Vordemberge’s werk was 

veel vrijer dan het strakke neoplasticisme van Mondriaan. Hij beperkte zich niet tot enkel 

horizontale en verticale lijnen, maar hij werkte ook met de diagonaal en zelfs drie 

dimensionale composities. Deze vrijere werkwijze maakte zijn werk voor critici en 
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kunstenaars toegankelijker dan het werk van oudere Stijlleden. In de Kroniek van Kunst en 

Kultuur van 1949 gaf Jan Hanlo een kunstfilosofische beschouwing van zijn werk. Hanlo 

toetste hierin Vordemberge’s kunst aan drie criteria waaraan goede kunst volgens Hanlo aan 

moest voldoen. Deze criteria waren: oorspronkelijkheid, beperking en de kunst moest iets 

voortreffelijks hebben, “iets waarin de kunstenaar zich tot het hogere bekent.”66 Hanlo vond 

dat Vordemberge zonder twijfel aan deze criteria beantwoorde.  

Een aantal opeenvolgende reacties op de tentoonstelling van Vordemberge in 1950 in De 

Bijenkorf gaf goed weer hoe verschillende mensen in die periode tegen De Stijl aankeken. 

De Schrijver T.S. plaatste het werk van Vordemberge in de context van De Stijl. T.S. 

beschouwde De Stijl niet als een moderne beweging, maar hij zag het als een stroming uit 

de jaren twintig. Hij wees er ook op dat er in de expositie veel werk hing van voor de oorlog. 

Volgens de brochure bij de tentoonstelling, karakteriseerde De Bijenkorf het werk juist als 

uitermate modern. Hieruit concludeerde T.S. dat De Stijl nu óf aan het begin van een nieuwe 

ontwikkeling stond, of juist een laatste heropleving beleefde van een stervende beweging. 

De voorkeur van de schrijver ging uit naar het laatste.67  

Naar aanleiding van deze recensie, waarin over Vordemberge’s werk zelf overigens positief 

werd geschreven, stuurde Vordemberge een boze reactie naar Forum. Hij ontkende dat De 

Stijl als beweging voorbij was. Deze gedachte verweet hij aan de Nederlandse mentaliteit; In 

het buitenland zou dit niet het geval zijn.68  

Twee nummers later volgde een nieuwe reactie op deze discussie. De architect B.B. 

Westerhuis gebruikte de voorgaande discussie om felle kritiek te leveren op De Stijl. Net als 

Arthur Staal in 193869 vond ook Westerhuis dat architecten dagelijks schetsjes maakten die 

hetzelfde in elkaar zaten als alle Stijlkunst. Deze vormgeving werkte echter niet als 

schilderkunst; Het oog kon nu eenmaal niet genieten en ronddwalen in harde kleuren en 

rechte lijnen. “De schilders Mondriaan, Van Doesburg c.s. hebben hun heerschappij der 

theorie en het theoretisch experiment de schilderkunst veeleer de doodsstreek toegebracht” 

aldus Westerhuis. 70  

De ideeën van Westerhuis over De Stijl vonden in 1950 steeds minder weerklank. Dit bleek 

wel uit het feit dat de redactie het nodig vond om onder het artikel van Westerhuis een 

naschrift te plaatsten, waarin zij vermeldde dat Westerhuis niet de mening van redactie 

weergaf.  
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Andere belangrijke ontwikkelingen in de receptie van De Stijl werden aangezet door twee 

personen: Sandberg en Jaffé. Zij waren de directeur en de conservator van het Stedelijk 

Museum te Amsterdam. Door een aantal succesvolle initiatieven slaagde zij erin De Stijl 

nationaal en internationaal in de belangstelling te zetten. Als eerste aanzet werd in 1951 de 

eerste Nederlandse overzichtstentoonstelling van De Stijl georganiseerd.  

 

 

De tentoonstelling “De Stijl” in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 1951 

 

Op deze expositie werd een algemeen beeld geschetst van De Stijlkunstenaars, maar ook 

hun internationale rol in de kunstontwikkeling in de jaren twintig werd benadrukt.71  

Na deze en enkele buitenlandse tentoonstellingen leek Sandberg echter zijn interesse voor 

De Stijl te verliezen. Hij vond dat te weinig jonge kunstenaars door de stroming geïnspireerd 

werden en dat teveel oude Stijlkunstenaars in hun werk waren vastgelopen.72  

Rond deze tijd begon Jaffé zich juist meer voor De Stijl te interesseren. In de jaren vijftig 

organiseerde hij een aantal Stijlgerelateerde tentoonstellingen73, maar zijn belangrijkste 

bijdrage aan de waardering van De Stijl was waarschijnlijk zijn in 1956 verschenen 

proefschrift De Stijl 1917-1931, The Dutch contribution to modern art. Hierin werd voor het 

eerst diepgaand over De Stijl geschreven. De schrijfster Til Brugman schreef hierover dat 
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Jaffé het misverstand uit de wegruimde dat het voorstellingsloze niet gelijk stond met het 

inhoudsloze. Ook schreef Jaffé voor het eerst over hoe De Stijl zich verhield tot Nederland. 

Jaffé zag De Stijl als een typische Nederlandse beweging. De kenmerken van de beweging 

zoals “gestrengheid, objectiviteit, mathematische precisie, met daarbij de puriteinse geest 

van het calvinisme”, zag hij terug in De Stijl.74  Dit gegeven bracht hij vervolgens in verband 

met het Hollandse landschap. Ook dit was met dezelfde geest gemaakt door middel van 

geometrie en precisie. Volgens Jaffé had De Stijl dit verwerkt om in de kunst de overwinning 

van de mens op de natuur te laten zien. Daarom kon De Stijl alleen maar in Nederland 

ontstaan.75  

Verder schreef Jaffé in zijn proefschrift over de invloed die De Stijl op hedendaagse kunst en 

vormgeving heeft gehad.76  Zoals de titel van zijn proefschrift al aangaf,  beschouwde hij De 

Stijl als een belangrijke Nederlandse bijdrage aan de moderne kunst.  

Jaffé’s proefschrift zou lange tijd het standaardwerk over De Stijl blijven. Veel latere 

publicaties verwezen dan ook naar dit boek. Na 1956 kwam er een stortvloed aan nieuwe 

publicaties en tentoonstellingen. Behalve solotentoonstellingen van Stijlleden werd hun werk 

ook in vele overzichtsexposities opgenomen. Er zou achteraf kunnen worden geconcludeerd 

dat De Stijl rond1956 opgenomen in de canon van de Nederlandse kunstgeschiedenis.  

De eerst volgende belangrijke publicatie verscheen in 1957 en dit was een monografie over 

Mondriaan door Michel Seuphor. Deze publicatie bestond uit verschillende essays van en 

over Mondriaan. Er werd aandacht besteed aan de theorieën van Mondriaan, maar er werd 

ook stilgestaan bij zijn persoonlijke leven. Volgens Til Brugman was deze publicatie veel 

subjectiever geschreven dan Jaffé’s proefschrift. 77 

 

In 1955 werd door enkele musea voor moderne kunst het tijdschrift Museumjournaal 

opgericht. De musea wilden hiermee een podium bieden voor discussie over moderne kunst, 

omdat dit volgens hen niet voldoende aanwezig was. Voor deze tijd was er slechts 

sporadisch een artikel over De Stijl in een Nederlands tijdschrift verschenen, maar na 1956 

stonden in ieder jaargang van het Museumjournaal meerdere diepgaande artikelen over De 

Stijl. Over het algemeen oordeelden de meeste auteurs zeer positief over De Stijl. Léon 

Degand prees bijvoorbeeld de moeilijke weg die Mondriaan had begaan om tot abstracte 

kunst te komen. Hij beschouwde Mondriaan zelfs als een held voor de moderne kunst. De 

kritiek dat Mondriaan te ascetisch en te theoretisch was, wees hij van de hand. Andere kritiek 
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van jonge kunstenaars dat Mondriaan tot het verleden behoorde deed Degand af door deze 

gedachte aan de jaloezie van jonge kunstenaars te wijdden.78  

 

Deze positieve houding van het Museumjournaal leek bijna voor zichzelf te spreken: De 

redactie bestond onder andere uit Jaffé en steeds meer musea begonnen rond deze tijd met 

het verzamelen van Stijlkunst. De musea konden via het tijdschrift dus meer bekendheid en 

diepgang geven aan hun collectie.  

Toch was het Museumjournaal niet alleen maar een promotieblaadje voor musea. In het 

tijdschrift waren bijvoorbeeld ook negatieve artikelen over De Stijl te vinden.  

Ir. V. W. van Gogh schreef in 1957 in het journaal dat hij weliswaar bewondering had voor de 

vooruitstrevende kunst van De Stijl, maar de theorie vond hij onzinnig. De Stijl sloot volgens 

hem teveel dingen uit die een onderdeel waren van de natuur en van het leven. De gebogen 

lijn en de niet primaire kleuren waren even essentieel als de bevoorrechte horizontale en 

verticale lijn. Volgens Van Gogh was het een vorm van zelfkastijding om zich in de kunst zo 

extreem te beperken.79  In dit artikel maakt Van Gogh ook een later veelvuldig terugkerende 

opmerking: De Stijl was helemaal niet universeel. Alle kunstuitingen waren uiteindelijk 

volgens Van Gogh per definitie individueel. Dit bleek wel uit het feit dat niemand een 

schilderij van Van der Leck met een schilderij van Mondriaan verwarde.80 Ondanks deze 

kritiek kon Van Gogh De Stijl wel waarderen: 

 

“Door de leden van De Stijl zijn kunstwerken geschapen, die een blijvende indruk 

achterlaten; dat is de hoofdzaak. Daarnaast was De Stijl de eerste in zijn richting en 

daarmee een belangrijke phase in de ontwikkeling van de kunst, ook internationaal bezien. 

Dit strekt De Stijl tot ere. De eigen motiveringen en de daarop berustende uiteenzettingen, 

moeten echter met een korreltje zout worden genomen.“81 

 

Als dit artikel van Van Gogh vergeleken wordt met het artikel van Engelman uit 1946 valt op 

dat beiden de theorie van De Stijl als te idealistisch afwezen. In 1956 hield dit voor Van Gogh 

echter niet in dat vervolgens De Stijl zelf ook moest worden afgewezen.  

 

Toch viel ook aan het einde van de jaren vijftig De Stijl niet bij iedereen in goede aarde. Naar 

aanleiding van de tentoonstelling “Keerpunten in de Nederlandse schilderkunst 1920-1960” 

analyseerde Charles Wentinck wat De Stijl nu als typisch Nederlands kenmerkte en hoe 

vervolgens het Hollandse volkskarakter in De Stijl te zien was. Jaffé maakte deze opmerking 
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al in 1956 in zijn proefschrift, maar Wentinck verbond hier negatieve connotaties aan. In zijn 

analyse moest vooral Mondriaan het ontgelden. Wentinck noemde Mondriaans 

neoplasticisme als typisch calvinistische kunst vanwege zijn strakheid en het onderdrukken 

van emoties. Het Nederlandse volkskarakter werd volgens Wentinck gekenmerkt door onder 

andere ernst en fantasieloosheid en ook dit vond hij terug in Mondriaans kunst. Omdat 

Mondriaan van deze ‘’Hollandse – burger – mentaliteit”82 een deugd maakte meende 

Wentinck sarcastisch dat de “Mondriaan de positie van nationale heilige, hem door de 

kerkvaders der moderne kunst ingeruimd [verdiende].”83 Het betoog van Wentinck diende 

echter niet alleen om een andere kijk op De Stijl te geven. Door het afkraken van De Stijl 

vanwege zijn zelfopgelegde strengheid kon hij de Cobra beweging in een beter daglicht 

plaatsen. Alles wat Wentinck als negatieve kenmerken van De Stijl beschouwde, daarvan 

vond hij het positieve tegenovergestelde terug bij Cobra.84  

 

Ongeveer rond dezelfde tijd verscheen ook een boek van Wentinck, waarin hij een overzicht 

gaf van de Nederlandse moderne kunstgeschiedenis vanaf Vincent van Gogh. Hij oordeelde 

hierin veel milder over De Stijl dan in het bovenstaande artikel. Wentinck probeerde in zijn 

boek de kunst zijn tijd te plaatsen. Zijn eigen tijd beschouwde hij als het tijdperk van de 

techniek en hierbij hoorde een abstraherende geest. Omdat in Mondriaans werk de 

ontwikkeling van de natuur naar abstractie te zien was, beschouwde hij Mondriaan als een 

typische kunstenaar van nu.  

Hoewel Wentinck De Stijl als een groep zag, liep zijn waardering voor de leden ver uiteen. 

Van der Leck was blijven steken in “een oppervlakkige starmaniakale verkaveling van de 

oppervlakte”85 en Theo van Doesburg was alleen als propagandist van De Stijl van belang.86 

De echte zuivere kunst van zijn tijd vond hij alleen nog bij Domela en Vordemberge – 

Gildewart. Hij besloot zijn betoog dat Mondriaan wel degelijk bij de grote abstracte 

kunstenaars behoorde. Maar hij wees er ook op dat hoewel Mondriaan een belangrijke 

kunstenaar was vanwege zijn persoonlijkheid, dit niet automatisch inhield dat alle abstracte 

kunst inhoudsvol was.  

“Doch een wandvol voorstellingsloze schilderijen boeit uitsluitend bij de gratie van de 

markante persoonlijkheid die het handschrift bezielt. Aangezien zo’n kunstenaar - van dàt 

formaat – zelfs binnen het kader van een eeuw een uitzondering is, kan men zich wel 
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voorstellen hoe dodelijk vervelend een serie-matige productie van abstracte maniërismen 

werkt.“ aldus Wentinck.87  

 

Aan het einde van de jaren vijftig leek dus bijna niemand meer te twijfelen aan de betekenis 

van Mondriaan. Hoewel de precieze meningen wel enigszins uiteen liepen ontkende 

niemand meer de belangrijkheid van zijn werk. Over de andere Stijlleden liepen de meningen 

nog uiteen. Van der Leck kon op veel minder waardering rekenen dan voor de oorlog en met 

enkele uitzonderingen daargelaten leek Theo van Doesburg een voetnoot in de 

kunstgeschiedenis te worden.  

Toch klopt dit beeld niet helemaal. Bij een andere groep critici, namelijk jonge kunstenaars, 

werden behalve Mondriaan ook Vordemberge en Theo van Doesburg als voorbeeld gezien.  

In het volgende deel zal kort worden onderzocht in welke mate De Stijl de nieuwe generatie 

kunstenaars inspireerde.  

 

 

 

 

2.3 De invloed van De Stijl op kunstenaars 

De jaren dertig waren de hoogtij dagen voor de realistische kunst. Met abstractie viel in die 

tijd geen droog brood te verdienen. Deze tendens versterkte tijdens de Tweede 

Wereldoorlog; de realistische kunst was de enige goedgekeurde kunst en de abstracte kunst 

werd als ontaard verklaard. Toch betekende dit niet dat het einde van de abstracte kunst. 

Vordemberge – Gildewart, Van der Leck en Huszar bleven ook in de jaren veertig op 

dezelfde manier als voor de oorlog werken. De abstract geometrische kunst weerspiegelde 

voor sommigen tijdens de oorlog een verlangen naar een harmonieuzere wereld,88  maar het 

gold ook als een daad van verzet.89  

Na de oorlog was de abstracte kunst veel interessanter voor jonge kunstenaars dan de oude 

realistische kunst. Deze oude kunst werd als de kunst van de bezetter gezien en gold dus als 

besmet. Alle kunsten die als ontaard werden verklaard, zoals abstracte kunst maar ook het 

surrealisme, golden nu als vrije kunsten.90 Dit hield echter niet in dat direct na de oorlog een 

generatie kunstenaars zich meteen uitte in lijnen en vierkanten. De meeste abstracte 

kunstenaars richtten zich na de oorlog naar het voorbeeld van Kandinsky. In zijn kunst 

vonden ze meer vrijheid terug dan in het strenge Stijl idioom.91 De utopische gedachte van 
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De Stijl vond bij de kunstenaars echter meer weerklank dan bij de critici van de jaren veertig 

en begin vijftig. Vooral het ideaal van een synthese van kunsten vond bij enkele kunstenaars 

navolging.92 Pas in de jaren vijftig zou ook de vormentaal van De Stijl navolging krijgen.  

 

Dit is op een zeer complexe manier te zien bij de Cobra kunstenaar Constant. Constant was 

wars van de strenge emotieloze kunst van De Stijl. In 1949 riep hij zelfs op om ’het 

maagdelijk doek van Mondriaan te vullen’93 en in 1948 schreef hij over de kunst dat “een 

schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, maar een dier, een nacht, een schreeuw, 

een mens of alles van dat samen.”94 

Bij deze kunstenaar leek het dus zeer onwaarschijnlijk om Stijl-invloeden tegen te komen. 

Toch wees Willemijn Stokvis op de overeenkomsten tussen Constant en De Stijl. Rond 1952 

ging Constant zich meer op de architectuur richten en hierbij kwam hij visueel erg dichtbij De 

Stijl. Hij zei hierover dat hij voor stadsontwerpen onpersoonlijke manier van werken zocht. 

Constant plaatste het werk van Mondriaan binnen zijn eigen ideologie, in plaats van zichzelf 

naar Mondriaans theorieën te richten. Net als Van Gogh eerder aangaf vond ook Constant 

dat Mondriaan helemaal niet objectief maar juist subjectief werkte. Ook wees hij erop dat een 

schilderij van Mondriaan altijd van andere Stijlleden te onderscheiden was.95   

 

Bij een andere groep kunstenaars was de invloed van De Stijl veel directer dan bij Constant. 

Als eerste collectieve aanzet werd in 1950 de groep Creatie opgericht. De leden van Creatie 

richtten zich op het werk van Vordemberge – Gildewart. De groep ging in 1954 op in De Liga 

Nieuw Beelden. Binnen de Liga kozen veel leden die voorstander waren van een synthese 

van kunsten voor het werken in een Stijlidioom.96  De architect Charles Karsten heeft 

bijvoorbeeld veel lezingen gehouden over de theorie van abstract geometrische kunst en 

deze lezingen hebben veel leden geïnspireerd om vervolgens in deze trant te gaan werken. 
97  

 

Een kunstenaar bij wie de langzame ontwikkeling van vrije abstracte kunst naar een strakke 

geometrisch abstracte kunst was terug te zien was Joost Baljeu. Baljeu begon rond 1954 na 

een ontmoeting met Vordemberge abstracte geometrisch te werken. Deze eerste aanzet was 
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nog vrijer dan zijn latere werk wat dichter bij Mondriaan lag. 98 Net als veel andere 

kunstenaars vond hij het werk van Vordemberge dan ook in eerste instantie toegankelijker 

dan het werk van Mondriaan. Rond dezelfde tijd las hij ook het boek Art as the evolution of 

visual knowlegde van de Amerikaan Charles Biederman. Biederman schreef dat de kunst 

moest gebruikmaken van de vormentaal van Mondriaan uit 1917, maar in een dan 

driedimensionale vorm.99 Om deze discussie rondom De Stijl voort te zetten, wilde Baljeu 

samen met de architect Dick van Woerkom en de beeldhouwer Carel Visser een tijdschrift 

oprichten. Dit zou in eerste instantie De Stijl continued gaan heten, maar de uiteindelijke 

naam werd Structure. Hoewel Structure in 1958 werd opgericht had Baljeu al voor die tijd 

meerdere artikelen over De Stijl gepubliceerd. Hieruit bleek dat hij niet slechts de ideeën van 

De Stijl navolgde; Hij gaf er ook zijn interpretatie aan. In 1956 publiceerde hij in het tijdschrift 

Het Gemebest het artikel “Achtergronden van De Stijl als beeldend principe in de moderne 

kunst”. Hierin beschreef Baljeu dat De Stijl weldegelijk nog een band met de natuur had. 

Mondriaan had de natuur namelijk niet echt afgewezen, maar slechts extreem gereduceerd 

tot conceptuele manifestaties.100  

Deze gedachtegang was onder andere geïnspireerd op Jaffé’s proefschrift. Hierdoor kwam 

Baljeu tot de conclusie dat De Stijl niet veel verder was gekomen dan de natuur te reduceren 

tot rechte lijnen en dit universeel noemen.101 Hij zelf was overigens helemaal niet tegen een 

band met de natuur. Baljeu en Visser wilden zelf kunst maken naar een analyse van de 

structuur van de natuur.102 Zonder deze band met de natuur zou de kunst volgens hen niet 

meer zijn maatschappelijke functie kunnen uitoefenen. Op basis van deze ideeën werkte 

Baljeu vervolgens drie thema’s uit in Structure: de noodzaak van het herstellen van de band 

tussen kunst en natuur, het verlangen van een mathematisch beredeneerde structuur en een 

synthese van de kunsten.103 Bij dit laatste punt, de synthese van de kunsten, baseerde 

Baljeu zich voornamelijk op een manifest van Theo van Doesburg uit 1924.104 Deze invloed 

van Van Doesburg bleek bijvoorbeeld uit de ontwerpen die Baljeu in 1955 samen met Van 

Woerkom maakte een wijkcentrum. Hierbij werd hij geïnspireerd door Van Doesburgs Café 

Aubette in Parijs, terwijl Van Woerkom werd geïnspireerd door Mondriaan.  
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Links: Joost Baljue, Reliëfcompositie, 1955, geschilderd hour, 80x60x3 cm, privé collectie 

Rechts: Josef Ongenae, Verticaal, 1956, geschilderd board, 100x70 cm, privé collectie 

 

Midden jaren vijftig werd langzaam een generatie kunstenaars geïnspireerd door De Stijl. Adi 

Martis heeft erop gewezen dat deze openheid voor de geometrisch abstracte kunst mogelijk 

door het kunstonderwijs beïnvloed was, maar dit is moeilijk te bewijzen.105 Het is wel zeer 

waarschijnlijk dat de verschillende De Stijl tentoonstellingen na de oorlog invloed hebben 

gehad op de kunstenaars. 106 Er moet wel bij worden stilgestaan dat veel kunstenaars na de 

oorlog behalve door De Stijl tegelijkertijd ook werden beïnvloed door het Russische 

constructivisme en het Bauhaus. Maar als uiteindelijk de werken van Baljeu, Visser en 

andere kunstenaars zoals Josef Ongenae bekeken worden, dat is duidelijk te zien dat in de 

jaren vijftig bij de nieuwe generatie kunstenaars voortleefde. 
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2.3. Conclusie 

Direct na de Tweede Wereldoorlog werd de kunstkritiek van de jaren dertig voortgezet. Dit 

hield voor de abstracte kunst in dat de positie van de geometrisch abstracte kunst opnieuw 

bevochten moest worden. De herwaardering van De Stijl kwam voornamelijk door enkele 

initiatieven vanuit de museumwereld. Dankzij de Stijl tentoonstellingen die Sandberg en Jaffé 

organiseerden, maar ook door tentoonstellingen in andere moderne kunst musea zoals het 

Van Abbemuseum in Eindhoven en het Gemeentemuseum in Den Haag, kwam er een 

hernieuwde belangstelling voor De Stijl. Bij de receptie van De Stijl was het proefschrift van 

Jaffé uit 1956 een mijlpaal te noemen. Hierin werd voor het eerst diepgaand onderzoek naar 

De Stijl gedaan. Dankzij deze initiatieven werd eind jaren vijftig De Stijl algemeen 

geaccepteerd als een onderdeel van de canon van de Nederlandse kunstgeschiedenis.  

Deze ontwikkeling was ook te zien bij de kunstenaars van na de oorlog. Direct na de oorlog 

zagen de meeste abstracte kunstenaars Kandinsky als een groot voorbeeld en De Stijl werd 

als te dogmatisch beschouwd. Dankzij de verschillende tentoonstellingen en publicaties werd 

in de jaren vijftig ook bij de hen de interesse voor De Stijl opgewekt. Dit resulteerde behalve 

in visuele navolging ook in een nieuwe discussie over De Stijl onder kunstenaars.  
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Nawoord 

 

De Stijl was een beweging die vanaf zijn ontstaan in 1917 luidruchtig zijn ideeën 

verkondigde. Met brochures, een eigen tijdschrift en artikelen in culturele bladen probeerden 

zij de universele geometriche-abstracte stijl te promoten. Ondanks dit gezamenlijk streven, 

heeft De Stijl tijdens zijn bestaan nooit als groep geopereerd. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat veel critici De Stijl niet als een eenheid, een nieuwe beweging zagen. De 

critici van het Interbellum beschouwden de Stijlleden als afzonderlijke kunstenaars, die ze 

vaak groepeerden onder de naam ‘neokubisten’ of simpelweg ‘ abstracten’. Pas in de jaren 

dertig, na het opheffen van de beweging, werden ze langzaam als een groep gezien. Dit 

gebeurde nadat ze gezamenlijk op algemene overzichtstentoonstellingen verschenen, zoals 

de tentoonstelling ‘Abstracte kunst’ in 1938. Omdat critici tijdens het Interbellum de 

kunstenaars afzonderlijk bespraken, kreeg de beweging als geheel weinig kritiek. De 

waardering voor de individuele kunstenaars liep soms dan ook ver uiteen. Het zou voor de 

hand liggen dat de avant-garde kunstenaars in de progressieve jaren twintig op veel lof 

konden rekenen en in de conservatievere jaren dertig, waarin het realisme de toon aangaf, 

op veel negatieve receptie kon rekenen. Dit is echter niet volledig het geval. In de jaren 

twintig kregen sommige Stijlkunstenaars veel lof voor hun baanbrekend werk, terwijl anderen 

verguist werden. Vooral Theo van Doesburg moest het meerdere malen ontgelden. De kritiek 

die hij te verduren kreeg, had echter vaak betrekking op zijn vurige teksten en bijna nooit op 

De Stijl als beweging. In de jaren dertig werd De Stijl (en daarmee vaak alle abstracte kunst) 

soms verguist, soms als achterhaald weggezet en af en toe geprezen. Als De Stijl op lof kon 

rekenen, dan had de auteur vaak in de jaren twintig ook al zijn bewondering voor de stroming 

geuit. Veel kritiek had betrekking op het loslaten van de natuur als inspiratie bron. De critici 

vroegen naar aanleiding van De Stijl af wat de relatie tussen kunst en natuur was. Moest alle 

kunst de natuur afbeelden? Mocht het daarvan afwijken of moest het juist daarvan afwijken? 

Door de dogmatische Stijlideologie waarin de relatie tussen kunst en natuur werd afgeschaft 

werden de critici met deze vraag geconfronteerd. Daarmee was de kritiek op de Stijl tijdens 

het Interbellum ook verbonden met de vraag wat kunst nu eigenlijk was. Het is veelzeggend 

dat tijdens het Interbellum Bart van der Leck, de Stijlkunstenaar die weer figuratief was gaan 

schilderen, op de meeste lof kon rekenen van gezaghebbende verzamelaars zoals H.P. 

Bremmer en mevrouw Kröller-Müller. 

Na de Tweede Wereldoorlog zou de houding ten opzichte van De Stijl snel veranderen. De 

eerste aanzetten daartoe waren al voor de oorlog gegeven. Willem Sandberg organiseerde 

in het Stedelijk Museum te Amsterdam de eerdergenoemde tentoonstelling “Abstracte kunst” 

en dit progressieve beleid zette hij na de oorlog voort. Dankzij de tentoonstellingen die hij en 

later Jaffé –de conservator van het Stedelijk Museum- zouden organiseren, kon De Stijl op 
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een hernieuwde belangstelling rekenen. Midden jaren vijftig kwam er een golf aan Stijl en 

Stijlverwante tentoonstellingen in Nederland. Ook kwamen er in de jaren vijftig een aantal 

belangrijke publicaties die bijdroegen aan een de waardering voor De Stijl. De belangrijkste 

publicatie was wellicht Jaffé’s proefschrift De Stijl, 1917-1931, a Dutch contribution to 

modern art uit 1956. Deze tentoonstellingen en publicaties beïnvloedden ook een nieuwe 

generatie kunstenaars. Zij kwamen na de oorlog langzaam in aanraking met het 

gedachtegoed van De Stijl en dit zou leiden tot visuele navolging en een nieuwe discussie 

omtrent de synthese van de kunsten. Deze nieuwe generatie kunstenaars vermengde De 

Stijlideologie vaak met andere abstracte stromingen zoals Het Bauhaus en het 

constructivisme.  

Als er gekeken wordt naar waardering voor de Stijl en de hoeveelheid publicatie over de 

beweging, dan valt op dat rond 1956 de kwantiteit en kwaliteit toeneemt. Na 1956 werd De 

Stijl alom geroemd als een belangrijke Nederlandse bijdrage aan de moderne kunst, met 

Mondriaan als nationale kunstheilige. Na deze tijd was De Stijl definitief opgenomen in de 

canon van de Nederlandse kunstgeschiedenis.  
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