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Abstract 
 
De Eerste Wereldoorlog is in de Nederlandse cultuurgeschiedenis doorgaans een sterk 

onderbelichte gebeurtenis. In de kunsthistorische traditie wordt de Eerste Wereldoorlog, 

wanneer wordt gesproken over beeldende kunst in de periode direct na deze oorlog, terloops 

genoemd als definiërende gebeurtenis. Dit onderzoek naar de Nederlandse avant-gardistische 

groeperingen De Stijl en Groninger Kunstkring De Ploeg toont aan de hand van een nieuwe 

invulling van de mentaliteitsbenadering in historisch onderzoek een nationale, alsook 

transnationale, collectieve avant-gardistische mentaliteit. Vernieuwingsdrang, tijdsbewustzijn 

en het moderne leven stonden voor de kunstenaars in het leven zelf in sterke mate centraal, 

waarmee het gelijkenissen vertoonde met een transnationaal netwerk dat door de Eerste 

Wereldoorlog een krachtige stimulans kreeg. In cultureel opzicht stond Nederland, en haar 

culturele klimaat, niet los van een bredere Europese tendens. Theo van Doesburg, Piet 

Mondriaan en Vilmos Huszár stonden een Nieuwe Beelding in de schilderkunst voor dat 

compleet in het teken stond van ‘het nieuwe’, waarbij kunst een centrale rol zou moeten spelen 

om de samenleving te kunnen veranderen, en bewust te maken van de problemen in de huidige 

tijd. Hendrik Werkman, Jan Wiegers en Alida Pott vertonen gelijke trekken, hoewel de 

groepssamenstelling en esthetische vormen volledig anders waren. 
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Inleiding 
 

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kreeg Europa te maken met een culturele 

opleving in de beeldende kunsten. Kunstenaars waren naarstig op zoek naar een nieuwe 

samenleving, een utopie vergeleken met de gruwelijkheden die de oorlog had teweeggebracht. 

In de Nederlandse geschiedschrijving ging tot voor kort weinig aandacht uit naar de Eerste 

Wereldoorlog. Niet geheel onlogisch: tot een bloedvergieten van Nederlandse soldaten kwam 

het niet. Maar het is een fout om daarmee de gebeurtenis binnen de Nederlandse geschiedenis 

te onderschatten. Sterker nog, als ‘oercatastrofe’ van de twintigste eeuw, biedt de oorlog een 

context voor een Europa waarin allerlei geluiden voor verandering te horen waren.1 De invloed 

van de oorlog in Nederland was een groeiend besef dat er iets fundamenteels fout ging in de 

moderne samenleving. Op het vlak van de beeldende kunst in Nederland is dat vooral goed 

zichtbaar, waar bekende en onbekende kunstenaars invulling gaven aan de eigen visie van de 

nieuwe wereld. Hoewel het land officieel neutraal was gedurende de oorlog is het avant-

gardisme van de periode nadrukkelijk zichtbaar in de kunstuitingen en periodieke publicaties 

van de kunstgroep De Stijl en Groninger Kunstkring De Ploeg.2  

De invloed van de Eerste Wereldoorlog als cultureel-historische gebeurtenis op de 

Nederlandse avant-gardistische kunstenaars wordt in de kunsthistorische traditie vaak terloops 

genoemd, zijnde een ogenschijnlijke fait accompli. Zo stellen de kunsthistorici Anton Anthonissen 

en Evert van Straaten terloops: ‘De invloed van de Eerste Wereldoorlog moet niet onderschat 

worden: men is onder de indruk van de massale destructie en ervan overtuigd dat technologie 

ingezet moet worden om tot een nieuwe en betere wereld te komen,’ in hun gezamenlijke 

publicatie over honderd jaar De Stijl.3 Ook Peter Jordens stelt in de kunsthistorische publicatie 

De Ploeg in de jaren twintig over het expressionisme en De Ploeg: ‘Het is een beweging die zich als 

reactie op de inhumane gevolgen van industrialisatie en kapitalisme richt tegen de gevestigde 

orde, tegen uitbuiting en tegen het militarisme dat geleid had tot de verschrikkingen van de 

Eerste Wereldoorlog.’4 Kunsthistorisch gezien is de aanname omtrent de invloed van de Eerste 

 
1 ‘Oercatastrofe’, zie M. Brolsma, ‘Het humanitaire moment’ Nederlandse intellectuelen, de Eerste Wereldoorlog en de crisis van 
de Europese beschaving, 1914-1930 (Amsterdam 2015) 4. 
2 Voor de aanduiding van de ‘groep’ kunstenaars zal het niet-schuingedrukte ‘De Stijl’ gebruikt worden. ‘De Stijl’ 
zal enkel gebruikt worden als direct verwezen wordt naar het maandblad. 
3 A. Anthonissen en E. van Straaten, De Stijl 100 jaar inspiratie. De nieuwe beelding en de internationale kunst 1917-2017 
(Zwolle 2016) 24. 
4 P. Jordens, ‘Inleiding. De Ploeg, het expressionisme en de vrijheid van de geest’, in: P. Jordens ed., De Ploeg in de 
jaren twintig (Zwolle 2018) 13. 
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Wereldoorlog zonder enige verdere verklaring afdoende om het avant-gardistische van de 

kunstenaars te plaatsen en te definiëren, maar voor de historicus roept het intrigerende vragen 

op. Is er sprake van wezenlijke invloed? Wat is het avant-gardistische? Welke rollen spelen 

structuur en agency met betrekking tot de sociale groep? Voor historisch onderzoek naar wat ik 

graag een collectieve mentaliteit noem, zal deze scriptie gericht zijn op het onderzoeken van de 

structurele, transnationale invloeden van de Eerste Wereldoorlog op de avant-gardistische 

mentaliteit in de beeldende kunst.  

De focus komt daarbij te liggen op twee voorname kunstgroeperingen in Nederland tussen 

1917 en 1926: De Stijl en Groninger Kunstkring De Ploeg. De periodisering omslaat drie delen. 

De jaartallen 1917-1921 zijn de beginjaren van De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken, 

1921-1922 de verschijningsjaren van Blad voor Kunst door leden van De Ploeg en 1923-1926 de 

jaren van Hendrik Werkmans The Next Call. Over De Ploeg in deze periode is in historisch 

onderzoek relatief weinig bekend, maar toont net als De Stijl een actieve rol in het 

transnationale avant-gardistische netwerk. Daarbij zal de focus op De Ploeg dienen om de 

bestaande, eenzijdige wetenschappelijke interesse in De Stijl, wanneer het gaat over 

Nederlandse kunst in deze periode, te decentraliseren, zodat onderzoek naar een collectieve, 

avant-gardistische mentaliteit beter in een Nederlands kader geplaatst kan worden. Samen met 

extensief primair bronnenonderzoek naar De Stijl en De Ploeg kan mogelijk een antwoord 

gevonden op de hoofdvraag: ‘Welke inzichten biedt een mentaliteitsbenadering voor historisch 

onderzoek naar het avant-gardistische van De Stijl en De Ploeg, en de invloed van de Eerste 

Wereldoorlog, in Nederland tussen 1917 en 1926?’ Door het collectieve te verbinden met het 

individuele, met kunst aan de basis, vormt het kunstwerk wellicht de synthese tussen het 

individu en de groep, in het kader van een dialectisch ‘modern zijn’. 
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Hoofdstuk één 

Avant-garde, mentaliteit en cultuurgeschiedenis 
Theoretisch kader van historisch avant-gardisme in Europa 

 

De kunstenaars van De Stijl en Groninger Kunstkring De Ploeg stonden niet los van 

internationale, avant-gardistische bewegingen. Rond de Eerste Wereldoorlog kwamen de 

avant-gardistische kunststromingen van het moment op voor een nieuw soort samenleving, dat 

afstand deed van het oude. Dergelijke stromingen zijn zichtbaar in Duitsland, Frankrijk, 

Rusland, België en de Scandinavische landen. De wisselwerking tussen de internationale en de 

Nederlandse context, waar De Ploeg en De Stijl zich aan spiegelden, spelen een belangrijke rol 

in de mate waarin een veronderstelde avant-gardistische mentaliteit aanwezig was; het 

focuspunt voor een bredere analyse naar het belang van een stuk ongehoorde Nederlandse 

cultuurgeschiedenis. Maar voordat een analyse naar de kunstuitingen van de twee genoemde 

groepen kan plaatsvinden, zal een uitgebreide uiteenzetting volgen om het kader voor het te 

volgen wetenschappelijk onderzoek te duiden, alsook de concepten die de revue zullen 

passeren. Dit onderzoek zal niet alleen vanuit de historiografie, maar ook vanuit 

sociaalwetenschappelijke theorie ingekaderd worden. Deze interdisciplinaire aanpak zal 

centraal staan, zodat de kunsthistorische traditie omtrent avant-gardistische moderne kunst na 

de Eerste Wereldoorlog in een historisch perspectief geplaatst kan worden. 

 In dit hoofdstuk wordt het wetenschappelijke kader toegelicht, waarbij eerst de nadruk zal 

komen te liggen op het concept ‘avant-garde’, en hoe het in historisch opzicht gedefinieerd kan 

worden. Ten tweede zal de historiografische richting van de cultuurgeschiedenis toegelicht 

worden, gezien dit onderzoek in grote mate overeenkomt met verscheidene noties binnen deze 

traditie. Daarbij zal de kwestie van ‘wat is cultuur in historisch onderzoek?’ van belang zijn om 

dit onderzoek en haar relevantie te duiden. In het verlengde van deze cultureel-historische 

insteek zal, ten derde, de nadruk komen te liggen op de mentaliteitsbenadering in historisch 

onderzoek, zoals dat door de École de Annales in de traditie van Émile Durkheim en Marc Bloch, 

naar voren is gebracht. Aan de hand van historische ‘mentaliteiten’ zullen beiden De Stijl en 

De Ploeg in een comparatieve wijze geanalyseerd worden in de sociologische benadering van 

het ‘grotere geheel’. Daarbij zal de structuralistische notie van de ‘groep’ geplaatst worden 

tegenover ‘het individu’, en het debat omtrent de mate van agency dat bijdraagt aan het doen 

bestaan van een collectieve mentaliteit. Vervolgens zal de culturele benadering van ‘avant-

gardisme’ gekoppeld worden aan de gebeurtenis die vandaag de Eerste Wereldoorlog wordt 
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genoemd, en in hoeverre hieruit een avant-gardistische structuur is ontstaan met een Europese 

reikwijdte. Culturele transfer en de structuralistische noties van het grotere geheel vormen de 

kern van het cultureel-historische onderzoek naar de historische avant-garde in Nederland. 

 

Historische avant-garde 

De wisselwerking tussen Nederlands ‘avant-gardisme’ en de transnationale context berust in 

eerste instantie sterk op het idee van de ‘historische avant-garde’. Het centrale concept ‘avant-

gardisme’ dient dan ook geplaatst te worden in concreet historisch onderzoek, waar het een 

ambivalente term is gebleken. Beide kunstgroepen die hier centraal staan worden immers in de 

kunsthistorische traditie gezien als avant-gardistisch, zonder dat dit van een wezenlijke definitie 

wordt voorzien, zoals dat naar voren komt in verscheidene catalogi voor tentoonstellingen en 

secundaire kunstliteratuur. Er worden verschillende avant-gardistische kenmerken retrospectief 

gekoppeld, wat doet vermoeden dat de term een constructief gehalte heeft. De term komt 

daarmee centraal te staan in een discussie over het gebruik in historisch onderzoek en de 

daadwerkelijke betekenis in de tijd zelf – dus rond 1917. Voor een onderzoek naar avant-

gardistische kunstenaars in Nederland tussen 1917 en 1926 is het van belang om een 

historiografische focus te leggen op de betekenis en implicaties van het gebruik van het concept 

‘avant-garde’ in historisch onderzoek. Over de zogenaamde ‘historische avant-garde’, de 

praktische, historiografische term voor de kunststromingen tussen omstreeks 1914 en 1940, zijn 

interessante conceptualisaties voor historisch onderzoek verwoord. Binnen 

literatuurwetenschappen en kunstgeschiedenis is veel aandacht voor het concept ‘avant-garde’, 

maar onder historici bestaat een leemte wanneer het gaat over een historisch construct als dé 

‘avant-garde’. Hoewel er afstand gedaan zal worden van deze literatuurwetenschappelijke en 

kunsthistorische benaderingen, bieden de definities een belangrijke invalshoek om de 

kunstuitingen in combinatie met de historische bronnen omtrent De Stijl en De Ploeg te 

betrekken in de mentaliteitsbenadering. 

De term an sich komt voort uit militaire kringen. In The power of the avant-garde: now and then 

omschrijft militair historicus Matthias Rogg op interessante wijze de wisselwerking tussen 

oorlog en cultuur: ‘Oorlog en geweld enerzijds en kunst en cultuur anderzijds, zijn niet 

noodzakelijk sferen die hermeneutisch afgesloten zijn van elkaar’.5 In zijn tekst, ‘Avant-garde. 

From battleground to art term’, toont Rogg de culturele implementatie van de militaire term 

‘avant-garde’ met betrekking tot kunst als idee van de voorhoede. Juist tijdens de Eerste 

 
5 M. Rogg, ‘The avant-garde. From battleground to art term’, in: U. Bischoff e.a. ed., The power of the avant-garde: 
now and then (Brussel 2016) 40-45, aldaar 40. 
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Wereldoorlog veranderende het klassieke beeld van een kleine, militaire voorhoede dat de weg 

vrijmaakt voor de rest drastisch. Bij wijze van een loopgravenoorlog in West-Europa en 

veranderde connotaties omtrent tijd en snelheid, was het concept van de avant-garde niet meer 

militair bruikbaar. In plaats daarvan, aldus Rogg, ‘vestigde het concept zichzelf als een 

aanwijzing van het nieuwe, het baanbrekende en het “revolutionaire”’.6 De connectie tussen 

avant-garde en het idee van de voorhoede, in het licht van de strijd voor het nieuwe, komt 

exemplarisch naar voren in de opening van Theo van Doesburgs ‘Revue der Avant-garde’ in 

het literaire tijdschrift Het Getij in 1921: 
 
‘Avant-garde! Voorhoede! Ziedaar de leuze waaronder alle moderne en ultramoderne groepen 
van de geheele wereld in de richting van een geheel nieuwe uitdrukkingswijze in alle vormen van 
kunst, opmarcheeren.’7 
 

Hoewel de term ‘avant-garde’ in deze zin raakt aan vele culturele vlakken – ‘alle vormen van 

kunst’ – zal hier de focus komen te liggen op beeldende kunst, en dan wel specifiek de manier 

waarop de kunststromingen van het constructivisme, dadaïsme en expressionisme onder deze 

noemer vallen. Bovendien zal ook toelichting volgen met betrekking tot de relatie tussen kunst 

en cultureel-historisch onderzoek.  

De grond voor deze scharing onder een dergelijke noemer als ‘avant-gardistisch’ ligt in de 

ontwikkeling van deze Europese kunststromingen die in latere perioden geplaatst werden in 

historisch verband met contemporaine gebeurtenissen en wetenschappelijke interesse, want 

waar de term een eigentijdse, militaire connotatie draagt, vond wetenschappelijke 

conceptualisatie pas later plaats. Tijdens de jaren zestig van de twintigste eeuw ontstonden 

uitgebreide conceptualisaties van de betekenis van avant-garde, waardoor dergelijk werk gezien 

kan worden als een historisch construct. De term ‘historische avant-garde’ is zo in deze 

‘postmodernistische’ periode opgekomen, waarbij veelal werd gekeken naar eigentijdse 

bewegingen, en het plaatsen van dergelijke bewegingen in de nieuw ontstane context.8  Vooral 

in het literatuurwetenschappelijk veld kwam de interesse in de term op, wat later in historisch 

onderzoek in een zekere consensus is overgenomen. De eerste conceptualisaties vonden plaats 

 
6 Rogg, ‘The avant-garde. From battleground to art term’, 43. 
7 Theo van Doesburg, ‘Revue der Avant-garde’, Het Getij 6 (1921) 109-112, aldaar 109; Bron afkomstig uit H.F. 
van den Berg en G.J. Dorleijn ed., Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd 
(Nijmegen 2002) 5. 
8 Voor de benaming ‘the historical avant-garde’, zie: P. Bürger, Theory of the avant-garde (Manchester 1974); 
Bürger, P., ‘Avant-garde and neo-avant-garde: an attempt to answer certain critics of “Theory of the avant-garde”’, 
New Literary History 41 (z.p. 2010) 695-715; Berg, H.F. van den, ‘Mapping old traces of the new. Towards a 
historical topography of early twentieth-century avant-garde(s) in the European cultural field(s)’, Arcadia 41 (z.p. 
2006) afl. 2, 331-349. 
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in 1962 en 1974, respectievelijk door de Italiaanse hoogleraar literatuurwetenschappen Renato 

Poggioli en de Duitse literatuurwetenschapper Peter Bürger. Hun conceptualisaties, met de 

gelijknamige werken Teoria dell’arte d’avanguardia en Theorie der Avantgarde, vormen een belangrijke 

uitgangspositie, ondanks het gegeven dat beide auteurs literatuurwetenschappers waren. Zij 

leggen veel nadruk op esthetische, avant-gardistische kunst in een specifieke historische context. 

Hun definities van avant-garde zijn dan ook goed te plaatsen in de historische context van de 

Eerste Wereldoorlog en te rijmen met de kunstuitingen van Nederlandse kunstenaars als Piet 

Mondriaan en Hendrik Werkman. Daarbij getuigen dergelijke publicaties van het 

interdisciplinaire karakter in het huidige, historische onderzoek, maar daarover later meer. 

Op het eerste gezicht lijkt er een zekere consensus te bestaan wanneer het aankomt op het 

definiëren van ‘avant-garde’, aldus kunsthistoricus Kirsten Strom.9 Poggioli gaf in 1962 door 

middel van een systematische theoretisering van het concept een duidelijke definitie. Het woord 

‘kunst’ in de Italiaanse titel van zijn werk toont dat, hoewel Poggioli gespecialiseerd was in 

literatuurwetenschappen, zijn conceptuele verkenning van ‘avant-garde’ in grote mate gericht 

was op de beeldende kunst van de historische avant-garde. In zijn epiloog geeft hij een 

opsomming van concepten die in zijn theorie verbonden zijn aan het concept ‘avant-garde’:  

 
‘activisme, antagonisme en nihilisme, agonisme en futurisme, antitraditionalisme en 
modernisme, duisternis en impopulariteit, ontmenselijking en iconoclasme, voluntarisme 
en cerebralisme, abstract en pure kunst. Vrijwel allemaal zijn opgesomd in de formule 
van vervreemding, zoals weerspiegeld in een en de ander van de variaties van die 
vervreemding: sociaal en economisch, cultureel en stilistisch, historisch en ethisch.’10 

 
Strom brengt het enigszins overzichtelijker: ‘er bestaat een algemene consensus dat avant-garde 

“nihilistisch” is in haar systematische afwijzing van alle bestaande esthetische waarden, maar 

het is tegelijkertijd (en wellicht paradoxaal) “utopisch” in haar geloof in vooruitgang en haar 

ogenschijnlijke absolute vertrouwen in de kracht van esthetische alternatieven van de eigen 

creatie om cultuur als een geheel te hervormen’.11 In deze definities komen twee kenmerken 

naar voren van het avant-gardisme die een rode draad vormen voor het gebruik van het 

concept ‘avant-garde’ in het huidige historische onderzoek, namelijk ‘modernisme’ en 

‘utopisme’.  

 
9 K. Strom, ‘”Avant-garde of what?”: surrealism reconceived as political culture’, The journal of aesthetics and art 
criticism 62 (z.p. 2004) 37-49, aldaar 37. 
10 Poggioli, The theory of the avant-garde, 226. 
11 Strom, ‘“Avant-garde of what?”’, 38. 
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 De definitie die Peter Bürger gaf in 1974 vertoont grote gelijkenis, alsook meer concrete 

toepasbaarheid. Als herziening en laatste woord aan zijn critici, keerde Bürger in 2010 een 

laatste keer terug naar het onderwerp, reflecterend op zijn theorie. ‘De significantie van het 

concept van de avant-garde, zoals ontwikkeld in Theorie der Avantgarde (1974) lijkt voor mij 

vandaag de dag nog steeds te liggen in het feit dat het geen lijst opstelt van individuele 

kenmerken die arbitrair uitgebreid kan worden, maar dat het, beginnend met dadaïsme, 

surrealisme en constructivisme, een concept is waarvan de kenmerken integraal verbonden 

zijn.’ Centraal in deze aanname staat de interpretatie van twee principes: ‘een aanval op de 

institutie van kunst en het revolutioneren van het leven als een geheel’.12 Ook hier staan 

modernisme en een utopisch beeld voor de samenleving als geheel op een centrale plaats voor 

het concept van de avant-garde. Avant-garde is daarnaast een manier om het leven een nieuwe 

basis te geven, met een fundament in kunst, opdat het een verwerping is van de wereld zoals 

die op het moment is.13 Historisch gezien is daarmee te stellen dat het idee van de historische 

avant-garde samenvalt met de concepten modernisme en utopisme van de vroege twintigste 

eeuw, waarbij vernieuwing een grote rol speelt.  

Voor de specifieke toepassing van het concept in de huidige cultuurhistorische context zal 

de definitie en plaatsing beperkt blijven tot het verband met beeldende kunst aan het begin van 

de twintigste eeuw en de culturele betekenis van modernisme rondom de Eerste Wereldoorlog. 

De nadruk zal dus liggen op ‘esthetische moderniteit’, zoals de Duitse filosoof en socioloog 

Jürgen Habermas het verwoordde in 1983. Deze esthetische moderniteit kwam op in het 

midden van de negentiende eeuw en is gekarakteriseerd ‘door bepaalde houdingen die een 

gemeenschappelijke focus vinden in een veranderd tijdsbewustzijn’. Aan esthetische 

moderniteit koppelde Habermas de avant-garde, welke hij als volgt definieerde: ‘de avant-garde 

begrijpt zichzelf als binnendringend van onbekend terrein, zichzelf blootstellend aan de 

gevaren van plotselinge, schokkende ontmoetingen, en veroverend van een vooralsnog 

onbezette toekomst’.14 Moderniteit in deze zin staat voor een beweging van vernieuwing en 

van vooruitgang, waarbij een utopische visie voor de gehele samenleving het streven was. De 

daarbij horende consensus in het wetenschappelijke veld vereist nadere toelichting, waarbij ook 

gekeken wordt naar de implicaties van deze concepten voor historisch onderzoek.  

 
12 Bürger, ‘Avant-garde and neo-avant-garde’, 696. 
13 Bürger, Theory of the avant-garde, 49. 
14 J. Habermas, ‘Modernity. An incomplete project’, in: H. Foster ed., The anti-aesthetic (Seattle 1983) 3-15, aldaar 
5. 
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Kunsthistoricus Strom ziet de consensus over de betekenis van ‘avant-garde’ als een 

probleem. Volgens haar staan de culturele connotaties van de term een evenwichtig gebruik in 

de weg. Avant-garde is te makkelijk gebruikt als een soort verzamelnaam, gebaseerd op de 

ideeën van modernisme en ‘utopia’ in het licht van de culturele connotaties.15 Bovendien zou 

de term daarmee een homogeniserend effect hebben, waardoor implementatie in historisch 

onderzoek bemoeilijkt zou kunnen worden. In haar onderzoek naar surrealistische kunstenaars, 

die vallen binnen de historische avant-garde in de beeldende kunsten, ziet Strom ‘avant-garde’ 

als een concreet historisch construct. Kunstenaars van de vroege twintigste eeuw, nu gezien als 

avant-gardistisch, noemden zichzelf doorgaans niet zo, aldus Strom.16 Hoewel dit voor 

surrealistische kunstenaars ongetwijfeld te stellen is, gaat dit niet op voor de Nederlandse 

kunstenaars van De Stijl en De Ploeg, en hun Europese contacten. Meerdere auteurs voor het 

maandblad De Stijl tonen een zekere interesse in de term. Zo begint in de tweede uitgave van 

december 1917 een reeks artikelen met betrekking tot ‘Het schilderij van de avant-garde’ (‘La 

peinture d’avant-garde’), een bijdrage van de Italiaanse kunstcriticus Gino Severini.17 Ook 

schrijft Van Doesburg in 1921 voor Het Getij: ‘Op ’t oogenblik is Avant-Garde de collectieve 

benaming voor alle revolutionaire kunstenaarsgroepen.’18 Daarnaast gebruikt de redactie van 

De Stijl, bestaande uit Van Doesburg, de term ‘avant-garde’ in 1920 ook in internationaal 

perspectief, wanneer het in een zogenaamde ‘Rondblik’ reflecteert op internationale 

ontwikkelingen.19 Het toont eveneens het bewustzijn met betrekking tot het eigen hier en nu, 

wat een centrale plaats inneemt in het belang van het concept ‘avant-garde’ in cultuurhistorisch 

opzicht. Het is daarbij kenmerkend voor het eigen idee van ‘beweging’ in tijd en kunst, waarbij 

herwaardering en richting geven centraal staan; allen in het teken van een compleet ‘nieuwe 

esthetische ervaring’.  

Hoewel ‘avant-garde’ in veel opzichten wel degelijk gezien kan worden als historisch 

construct, door het hedendaagse veelvoudige gebruik ervan, is het voor de Nederlandse avant-

gardisten van De Stijl en De Ploeg een concrete cultureel-historische aanduiding, waarbij een 

duidelijke definiëring binnen een concreet kader imperatief is.20 De term biedt een kader 

 
15 Strom, ‘Avant-garde of what?’, 38. 
16 Ibidem, 39-41; 47-48. 
17 G. Severini, ‘La peinture d’avant-garde’, De Stijl, Maandblad voor de moderne beeldende vakken 1 (Leiden 1917) afl. 2, 
in: Ad Petersen ed., De Stijl 1 1917-1920 (z.p. 1968) 26-30, via dbnl. 
18 Th. Van Doesburg, ‘Revue der Avant-Garde’, Het Getij 6 (1921) 109-112, aldaar 109. 
19 Redactie, ‘Rondblik.’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 3 (Leiden 1920) afl. 5, in: Petersen ed., 
De Stijl 1 1917-1920, 520-524, via dbnl. 
20 In internationale kringen nam Blad voor Kunst een belangrijke plaats in ‘te midden van avant-gardistische 
kunstuitingen uit verschillende disciplines en landen’, zie: A. de Vries e.a. ed., Avant-garde in Groningen. De Ploeg 
1918-1928 (Zwolle 2018) 89.  
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waarin het individu, alsook een groep, geanalyseerd kan worden, met de nadruk op een 

modernistische en utopische houding.  

 

Cultuur in historisch onderzoek 

Kunst, alsook de specifieke ‘houdingen’ die daaraan gepaard gaan, hebben voornamelijk een 

sterke basis in de traditie van cultuurgeschiedenis. Het is gericht op de belevingswereld van 

mensen, en de manier waarop deze zich uitten met betrekking tot de wereld om zich heen. De 

temporale context van de Eerste Wereldoorlog staat centraal in die belevingswereld, waarbij 

de invloed van deze oorlog op een culturele sfeer aanzienlijk is. Het gaat uit van een structureel, 

cultureel geheel, zoals dadelijk in de uiteenzetting van de benadering van dit onderzoek 

verduidelijkt zal worden. Hier zal echter ingegaan worden op dit ‘culturele’ aspect, en wat 

cultuur behelst in historisch onderzoek. Volgens de Nederlandse historicus Johan Huizinga, 

internationaal gezien als de grondlegger van de cultuurgeschiedenis, staat cultuur in een 

evenwicht ‘van geestelijke en stoffelijke waarden’:21  

 
‘Dit evenwicht maakt mogelijk dat er een maatschappelijke gesteldheid opbloeit, die door de 
belevenden wordt gewaardeerd als meer en hooger dan de bevrediging van pure nooddrift of van 
blooten machtswil. De term geestelijke waarden omvat hier de gebieden van het spiritueele, het 
intellectueele, het moreele en het aesthetische. Ook tusschen deze gebieden onderling moet een 
zeker evenwicht of harmonie gegeven zijn, wil het begrip cultuur van toepassing zijn. [sic]’22 
 

Geschreven in 1935 geeft dit citaat een strak omlijnd raamwerk voor de bestudering van cultuur 

in historisch perspectief. Bovendien geeft het een bepaalde terminologie weer die in grote mate 

overeenkomt met de uitingen van Theo van Doesburg in De Stijl, zoals de nadruk op geestelijke 

waarden en het spirituele, alsook het zoeken naar harmonie.  

 Toch is cultuur een doorgaans ambivalent begrip, zoals door Nederlands historicus 

Babette Hellemans in Denken over cultuur wordt geschetst. Het is in die zin veelal als een 

containerbegrip gebruikt om allerlei vormen van uitingen en denkbeelden te plaatsen met 

nadruk op het menselijke kader, zoals kunst, literatuur en muziek.23 Vandaar dat hier duidelijk 

moet worden hoe de studie van sociale groepen in de culturele sfeer, raakt aan grotere culturele 

gehelen, zoals het avant-gardisme zoals dat opkwam tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. 

 
21 Voor het citaat: ‘internationaal gezien als de grondlegger van de cultuurgeschiedenis’, zie B. Hellemans, 
Denken over cultuur. Een introductie voor geesteswetenschappers (Amsterdam 2017) 43. 
22 J. Huizinga, ‘IV Grondvoorwaarden voor cultuur’, In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden 
van onzen tijd (Leiden 1935), in: J. Huizinga, Verzamelde werken. Deel 7. Geschiedwetenschap. Hedendaagsche cultuur (z.p. 
1950) 328-329, via dbnl. 
23 Hellemans, Denken over cultuur, 14. 
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Maar bovenal dient cultuur centraal te staan opdat het een focus dient die niet enkel gericht is 

op kunst, maar ook op bredere maatschappelijke tendensen. Het culturele in het huidige 

onderzoek is in die zin de focus op mensen, en hoe deze mensen in groepsverband en als 

individu, invulling gaven aan het leven in het kader van culturele ontwikkelingen. Het citaat 

van Huizinga geeft dan ook de aanzet om de focus te verschuiven, binnen cultuurgeschiedenis, 

naar mentaliteitsgeschiedenis: hoe nieuwe ideeën in het doen en laten werden ontwikkeld en 

wat het betekende voor de samenleving als geheel. 

 De kwestie van ‘invloed’ speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe analyseert men wezenlijke, 

culturele invloed tussen personen en groepen? Hoewel dit onderwerp raakt aan de discussie 

tussen agency en structuur, wat meer aandacht zal krijgen in het kader van de 

mentaliteitsbenadering, is het belangrijk om in een abstract cultureel gebied hierover na te 

denken. Invloed is immers zelden een grijpbaar, te analyseren, subject. Het is gebonden aan 

interpretatie. Voor deze visie op cultuur, waarbij het innerlijke wordt verbonden met het 

uiterlijke, richten we ons tot de hermeneutiek van de Duitse historicus en socioloog Wilhelm 

Dilthey, die in de jaren twintig van de twintigste eeuw een antwoord zocht op de vraag hoe 

geesteswetenschap wetenschappelijk kon zijn. Centraal staat daarbij het ‘begrijpen’ van 

verscheidene gemeenschappelijke noties en hoe een innerlijk bewustzijn gekoppeld is in relatie 

met culturele elementen ‘binnen gekaderde normen, waarden en ideeën over de betekenis van 

het leven zelf’, en hoe dat is terug te zien in verscheidene kunstuitingen.24 Daarnaast, voor een 

meer structuralistische invoeging, is kunst te zien als een vormentaal, een combinatie van taal 

en tekens, die in een breder kader van onbewuste, maatschappelijke en culturele 

ontwikkelingen te duiden is. Deze Freudiaanse psychologie van het onbewuste is op een 

structuralistische wijze uitgewerkt door de Franse filosoof Jacques Lacan.25  

De structuur van avant-gardistische kunstuitingen in Europa omtrent de Eerste 

Wereldoorlog is dan ook geenszins met zekerheid een bewust proces te noemen. Wel zijn er 

aannames te doen aan de hand van overeenkomsten op transnationaal niveau, waardoor een 

structuur, waarbinnen agency mogelijk is, een wetenschappelijk karakter krijgt voor culturele 

aannames in het algemeen. Het vertoont interessante gelijkenissen met Cultuur is macht van 

cultuurhistoricus Frits Boterman, waarin hij een culturele geschiedenis geeft van Duitsland. Hij 

stelt een soortgelijke structuralistische benadering van cultuur voor, waarbij cultuur ‘in nauwe 

 
24 Hellemans, Denken over cultuur, 39-41; M. Leezenberg en G. de Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen 
(2e ed., Amsterdam 2012) 174-175. 
25 Leezenberg en De Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, 241. 
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relatie staat tot de samenleving, de civil society, en de kritiek op de moderniteit’.26 In het 

verlengde van de focus op het innerlijke in verband met het uiterlijke zal dit onderzoek in grote 

mate voortborduren op de cultuurhistorische benadering van ‘mentaliteiten’ met betrekking tot 

de avant-gardistische uitingen in Europa en die van de kunstenaars van De Stijl en De Ploeg in 

Nederland specifiek, waarbij cultuur in relatie staat tot een groter geheel. 

 

De mentaliteitsbenadering  

De methodologische insteek van dit onderzoek staat in grote mate in het teken van de 

benaderingen en verscheidene ontwikkelingen binnen mentaliteitsgeschiedenis, dat met de 

invloed van de Franse socioloog Émile Durkheim op het historische denken van de Franse 

historici Marc Bloch en Lucien Febvre is ontstaan in de jaren twintig en dertig van de twintigste 

eeuw. Als historische stroming volgde hieruit de stroming of ‘school’ dat doorgaans getypeerd 

wordt als de École des Annales, met sterke wortelen in de Franse historisch-filosofische traditie. 

Deze methode, alsook de theoretische uitweiding, maken duidelijk dat het in het licht van 

recente ontwikkelingen een genuanceerde historische methode is voor het onderzoeken van een 

collectieve, avant-gardistische ‘mentaliteit’ in Nederland tijdens het Interbellum. Zo zal de 

dichotomie in het debat over collectieve structuur en individueel agency een hedendaagse 

benadering volgen waarbij door middel van mètabiografische elementen het individu in 

concrete wisselwerking met een structuur of groep geplaatst kan worden.27 Het idee van de 

collectieve mentaliteit draait namelijk, als gevolg van de decennialange ontwikkeling van de 

traditie, om veel meer dan alleen de mentaliteit van een bepaalde sociale groep. De focus op 

de rol van individuen binnen bepaalde structuren is sinds het einde van de twintigste eeuw 

toegenomen, voortkomend uit de kritieken op de praktijken van Annales-historici. Er is een 

duidelijke tendens zichtbaar met betrekking tot De Ploeg en De Stijl; de nadruk meer is komen 

te liggen op het individu, en het bestaan van een werkelijke ‘groep’ wordt in twijfel getrokken.28 

Het vraagt om een nieuw belang voor de wisselwerking in de groep. 

 Mentaliteitsgeschiedenis kent een boeiende ontwikkeling. De invloed van Émile 

Durkheim, met zijn ideeën over ‘sociale feiten’, op Marc Bloch en de École des Annales heeft 

deze historische methodologie als stroming en traditie in grote mate gevormd, waarbij noties 

 
26 F. Boterman, Cultuur is macht. Cultuurgeschiedenis van Duitsland 1800-heden (Amsterdam 2013) 17. 
27 De term ‘metabiografie’ heeft betrekking op Erik Erikson, waarover meer gezegd zal worden in de primaire 
bronanalyse, zie J.C. van Zanten, ‘De biograaf als bijziende historicus. Over biografie, micro- en 
metageschiedenis’, Nederlandse Letterkunde 22 (Amsterdam 2017) afl. 3, 207-223. 
28 Zoals in P. Overy, De Stijl (Londen 1991); D. Sijens, Aangeraakt door een nieuw licht. De Ploeg & Alida Pott 
(Groningen 2018): M. White, De Stijl and Dutch modernism (Manchester 2003). 
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van structurele mentaliteiten en psychologische denkstructuren een centrale plaats innemen. 

Durkheim bedacht het concept van de ‘collectieve representatie’, waarmee hij nadruk legde op 

een gemeenschappelijk geformuleerde identiteit. In Formes élémentaires de la vie religieuse (1912) 

beschreef hij deze collectieve representatie aan de hand van rituelen en conventies. Deze 

gemeenschappelijke gebruiken kregen een eigen ‘functie’ binnen het grotere geheel van cultuur, 

en daarmee overstegen ze het individu.29 Bloch zette de sociologische benadering van het heden 

door Durkheim om in een historische methode. In Les Rois Thaumaturges (1924) bestudeerde 

Bloch de collectieve ‘illusie’ van middeleeuwse sociale groepen met betrekking tot de 

veronderstelde genezende kracht van koningen door aanraking.30 De voornaamste functie van 

deze helende rite was volgens Bloch het behoud van de solidariteit in de groep, ondanks het feit 

dat helende handelingen direct ten bate kwamen van het individu.31 In een dergelijke context 

staat de groep als structuur centraal. Bloch nam daarnaast het idee van Durkheim over dat 

instituties en het handelen in een groep werden gedefinieerd door de bredere structuur van de 

samenleving. Ook benadrukte hij de noodzaak om een historisch moment te bestuderen in het 

geheel om die structuur te kunnen begrijpen: ‘Het raamwerk van maatschappelijke instituties 

kan alleen worden begrepen door kennis van de gehele menselijke omstandigheden’.32 Groots 

in aanpak was het wel deze structuralistisch-functionalistische benadering die centraal kwam te 

staan binnen mentaliteitsgeschiedenis. Het functionalistische in die zin verwijst naar de bredere 

Franse holistisch-structuralistische traditie, waarin een bepaald sociaal fenomeen onderdeel is 

van een groter geheel en ook in het teken staat van het behouden van dat geheel, zijnde de 

functie. Dit idee van het ‘sociaal equilibrium’ zit in vrijwel al het structuralistische denken van 

de historici van de École des Annales.33 Het structuralistische aspect is gericht op hoe bepaalde 

principes of gebeurtenissen in verband staan met een groter geheel.34 De nadruk hier gaat 

specifiek uit naar de holistische premisse van dit historische denken, waarbij de sociale groep 

als onderdeel gezien wordt van een groter geheel. 

 Het concept ‘mentaliteit’ verschilt van de historische benaderingen door middel van 

‘ideologie’ en ‘discours’. Voor ‘ideologie’ ligt de oorsprong en definitie in grote mate bij de 

Duitse socioloog Karl Mannheim. Hij bestudeerde wat hij noemde ‘styles of thought’ en de 

 
29 Hellemans, Denken over cultuur, 19. 
30 P. Burke, History and social theory (2e ed., Londen 2005) 96-97. 
31 Colbert Rhodes, R., ‘Emile Durkheim and the historical thought of Marc Bloch’, Theory and society 5 (1978) afl. 
1, 45-73, aldaar 65. 
32 Colbert Rhodes, ‘Emile Durkheim and the historical thought of Marc Bloch’, 49-54. 
33 Burke, History and social theory, 127-140. 
34 Hellemans, Denken over cultuur, 70-71. 
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verbanden tussen soorten kennis en sociale instituties.35 In de opvatting van Mannheim staat 

ideologie voor de ideeën of representaties die in dienst staan van het behouden of bereiken van 

een bepaalde sociale of politieke orde. De politieke lading die vaak gepaard gaat wanneer 

gesproken wordt over ideologieën, is het grootste verschil met mentaliteit, wat meer een vorm 

van doen en denken is binnen een sociale structuur. Desalniettemin is de scheidslijn tussen de 

twee vrij ambigu. Datzelfde geldt voor de vergelijking van mentaliteit met het concept 

‘discours’, een term die veelvuldig in verband is gebracht met de Franse filosoof Michel 

Foucault. Foucault introduceerde deze term in 1969, in zijn L’archéologie du savoir, waarin hij 

discours neerzet als collectieve constructie door middel van het tekstuele. Een bepaalde tekst 

moest volgens Foucault gezien worden als onderdeel van een groter repertoire aan teksten, 

waaraan het bewust of onbewust refereert. Het concept discours draagt daarmee een 

normatieve, intellectuele lading. Het gebruik van discours in de geschiedschrijving is vrijwel 

altijd wetenschappelijk, gezien het vaak met betrekking tot geschreven bronnen waarin een 

bepaalde vorm van denken ingezet wordt en onderdeel is van een groter denksysteem. Bij 

discours ligt de focus dan ook op het interne van een tekst. Door deze vorm van ‘close reading’ 

ligt de nadruk minder op de sociaalhistorische context.36 Het tegenovergestelde lijkt waar voor 

mentaliteit, gezien het juist is gericht op het contextualiseren van de bepaalde mentaliteit 

binnen een historische sociale groep. Daarbij dient wel gesteld te worden dat voor de primaire 

analyse gebruik gemaakt zal worden van een zekere vorm van close reading, opdat dit het 

tekstuele, of uiterlijke, in verband brengt met de verhouding tussen het individu en een groep. 

De tijdschriften die in de analyse centraal staan vormen dan ook rijke tekstuele bronnen. Het 

zijn echter vooral de brieven en kunstuitingen die meer zeggen over het dagelijkse doen en 

laten. De combinatie van deze bronnen geeft inzicht het denken van het individu, in verband 

met de groep. 

De interesse in bepaald ‘denken van groepen’ gaat terug tot de achttiende eeuw. De 

systematische, historische benadering vindt echter haar ontstaan in 1922. De Franse filosoof, 

socioloog en antropoloog Lucien Lévy-Bruhl, een volger van Durkheim, bracht de term in 

circulatie met zijn werk La mentalité primitive, waarin hij beargumenteerde dat primitieve 

volkeren dachten op een ‘pre-logische’ of ‘mystieke’ manier.37 De term ‘mentaliteit’, als 

onderdeel van mentaliteitsgeschiedenis, is an sich vrij ambivalent en daarom is het belangrijk 

om in het verlengde van het bovenstaande drie kenmerken centraal te stellen: (1) de nadruk op 

 
35 P. Burke, History and social theory (2e ed., Londen 2005) pp. 98-99. 
36 Burke, History and social theory, pp. 100-101. 
37 P. Burke, Varieties of cultural history (Ithaca 1997) 163. 
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collectieve in plaats van individuele ‘attitudes’ (mentaliteit, houding, denken), inclusief ‘gewone’ 

mensen, alsook onderlegde elite, (2) de nadruk op het onbewuste en ongezegde, of perceptie en 

het werken van alledaags denken, en (3) het belang van denkstructuren, categorieën, metaforen 

en symbolen, van wat en hoe mensen denken.38 De Amerikaanse historicus Patrick H. Hutton 

omschreef het in 1981 ook als volgt: ‘the history of mentalities considers the attitudes of ordinary 

people toward everyday life’.39 De manieren van denken worden zodoende in deze traditie 

gekoppeld aan bepaalde structurele houdingen binnen een groter geheel. Deze premisse zal bij 

de primaire analyse van hoofdstukken twee en drie duidelijk naar voren komen. 

 Tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw, met de opkomst van postmodernistische 

theorieën met betrekking tot geschiedschrijving ontstonden verscheidene punten van kritiek op 

de historische mentaliteitsbenadering. De Britse historicus Peter Burke heeft in zijn Varieties of 

cultural history op overzichtelijke wijze de verschillende kritieken op mentaliteitsgeschiedenis 

uiteengezet. Hoofdzakelijk bespreekt hij er vier. De eerste is het gevaar van te veel homogeniteit 

binnen een bepaalde groep, de tweede is het probleem van verandering, het derde is de 

aanname dat mentaliteitshistorici bepaalde denksystemen als autonoom zien, en de laatste is 

het bezwaar dat de benadering van mentaliteitsgeschiedenis berust op ‘evolutionisme’, 

verwijzend naar Lévy-Bruhl.40 In het licht van deze kritische ontwikkelingen vond binnen 

mentaliteitsgeschiedenis verandering plaats vanaf de jaren tachtig, want het nut van de 

historische methode leefde nog volop: 

 
‘In probing its deep structures, the historians of mentalities underscore Western man’s need to 
gain historical perspective upon those pressing contemporary concerns which the lineair 
paradigm cannot adequately explain: the pressures of conformity in everyday life, the sense of 
accelerating time, and the psychological preoccupation with self.’41 
 

Dit citaat is noemenswaardig gezien het aan de hand van de mentaliteitsbenadering een 

bijzonder perspectief geeft op het alledaagse bewustzijn binnen een specifiek historische 

context, waarin het individu onderdeel is van een bepaalde structuur. In de jaren negentig 

observeert Burke echter een verschuiving. De vernieuwingen in de methode, waarbij aandacht 

ontstond voor het individu alsook het symbolische van tekst en vorm, konden de kentering die 

 
38 Burke, Varieties of cultural history, 162. 
39 P.H. Hutton, ‘The history of mentalities: the new map of cultural history’, History and theory 20 (1981) afl. 3, 
237-259, aldaar 237. 
40 Voor de verscheidene problemen van de benadering, zie Burke, Varieties of cultural history, 170-174. In het kader 
van de volgende uitzetting van de hedendaagse invulling van de benadering zijn, zoals naar voren zal komen, 
deze problemen geenszins meer van toepassing, gezien de toegenomen nuancering op de methode in historisch 
onderzoek. 
41 Hutton, ‘The history of mentalities’, p. 259. 



 17 

teweeg werd gebracht door de overname en implementatie van concepten uit andere tradities 

niet stoppen. Dit gebeurde zelfs in Frankrijk, waar de traditie zoveel aanhang genoot.42 De 

Britse wetenschapshistoricus G.E.R. Lloyd impliceerde met zijn werk Demystifying mentalities een 

einde aan het gebruik van het concept ‘mentaliteit’ in 1990. Hoewel ook hij invloeden vertoont 

van Durkheim en Bloch, legt hij meer de nadruk op culturele vormen, waarbij linguïstiek een 

voorname rol speelt. In zijn optiek neemt concreet onderzoek naar linguïstische categorieën en 

‘styles of reasoning’ de plaats in van ‘airy speculation’ rondom collectieve mentale staten.43 Al 

snel werd Lloyds werk vertaald naar het Frans, waar het de radicale titel Pour en finir avec les 

mentalités kreeg. Historici van de École des Annales in de jaren negentig, zoals Jacques Le Goff 

en Roger Chartier, waren voortaan meer geneigd te spreken van Durkheimse ‘representaties’ 

of ‘l’imaginaire social’.44 

 Toch is daarmee in de historiografische traditie het gebruik van het concept van 

historische ‘mentaliteiten’ niet verdwenen, alsook de invloeden van Durkheim en Bloch. 

Recente voorbeelden zijn de Nederlandse historicus Piet de Rooy’s Ons stipje op de wereldkaart, de 

Britse historicus Orlando Figes’ The Europeans: three lives and the making of a cosmopolitan culture en 

de Nederlandse historicus en slavist Sjeng Scheijen’s De avant-gardisten. De Russische Revolutie in de 

kunst. De Rooy bespreekt mentaliteiten in het verlengde van zijn benadering van het concept 

‘politieke cultuur’. Zo kenmerkt hij een democratische ‘polder’-mentaliteit als de kern van de 

Nederlandse politieke cultuur, wat hij omschrijft als de achterliggende basale opvattingen, ‘die 

onderdeel zijn van een socialisatiepatroon en daarmee verankerd in gedrag’.45 Om het probleem 

van avant-garde als verzamelnaam en als historisch construct te omzeilen stelde Strom in 2004 

voor om in plaats van ‘avant-garde’ het concept van politieke cultuur te gebruiken, opdat het 

meer pragmatisch zou zijn en in zekere zin neutraal.46 De basis voor de beoogde implementatie 

van dit concept ligt in het werk van de Amerikaanse cultuurhistoricus Carl E. Schorske. In zijn 

Fin de Siècle Vienna. Politics and culture (1980) bestudeerde hij de culturele transformatie in de 

specifieke historische context van het Wenen aan het eind van de negentiende en het begin van 

de twintigste eeuw. In dit werk plaatst Schorske de veranderende samenleving in direct verband 

met het modernisme, waarbij een ‘ware breuk zichtbaar was met het verleden’. 
 

 
42 Burke, Varieties of cultural history, 181. 
43 Bryant, J.M., ‘Review of Demystifying Mentalities by G.E.R. Lloyd’, Phoenix 46 (1992) 276-279, aldaar 277-
278. 
44 Burke, Varieties of cultural history, 181. 
45 P. de Rooy, Ons stipje op de wereldkaart. De politieke cultuur van modern Nederland (Amsterdam 2014) 10-14. 
46 Strom, ‘Avant-garde of what?’, 47-48. 
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‘In a more complex way, emergent “modernism” has tended to take the specific form of what 
Heinz Kohut has called in another connection a “reshuffling of the self”. Here historical change 
not only forces upon the individual a search for a new identity but also imposes upon whole social 
groups the task of revising or replacing defunct belief systems.’47 
 

Waarbij Strom en Schorske, alsook bij De Rooy, de nadruk wordt gelegd op politieke cultuur, 

raakt de implementatie in cultureel onderzoek aan de consensus rondom avant-garde als een 

modernistische, utopische en vernieuwende kracht voor gehele samenlevingen. Deze consensus 

blijft in die zin dan ook bestaan, mits duidelijk gedefinieerd voor de beeldende kunsten van de 

historische avant-garde. De kwestie met betrekking tot het gebruik van het concept ‘politieke 

cultuur’ betreft dan ook meer een methodologische keuze, waarvoor het gebruik van de term 

avant-garde als historisch concept niet hoeft te wijken. De mentaliteitsbenadering fungeert op 

gelijke basis, waarbij eveneens aandacht is voor sociale, culturele, alsook politieke houdingen. 

Orlando Figes toont met het ‘ontstaan van een gemeenschappelijke cultuur’ de holistisch-

structuralistische implementatie zoals dat door Bloch werd geïnitieerd. Hij bestudeert 

collectieve waarden en ideeën in alledaags leven, binnen het holistische kader van de Europese 

samenleving.48 Het vertoont sterke gelijkenis met de Durkheimse notie van de ‘conscience 

collective’, een structuur gebaseerd op een gemeenschappelijke cultuur in de houdingen van alle 

leden van een bepaalde sociale groep.49 Nieuw aan deze benadering is de grotere interesse in 

het individu, zoals dat ook zichtbaar is in Scheijen’s werk. Hierin zet Scheijen avant-gardisme 

neer als mentaliteit, zonder weliswaar een concrete methodologie te verwoorden, maar het 

raakt in veel aspecten aan de methode van Bloch en Durkheim. Binnen het collectief krijgt het 

individu meer nadruk, als onderdeel van een specifieke sociale groep, mede door de 

biografische insteek naar het doen en denken van zekere individuen.50 Tevens biedt, door te 

kijken naar een gemeenschappelijke cultuur en mentaliteiten, het historische werk van Jan Bank 

en Maarten van Buuren, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, en uitstekende bron om De Stijl en 

De Ploeg te plaatsen binnen de Nederlandse culturele context, waarbij een kader ontstaat waar 

de groep als het individu zich tot kan verhouden. 

 Met het oog op de kritieken die in de loop van de twintigste eeuw zijn ontstaan tegen de 

methode van mentaliteitsgeschiedenis, verdient de mentaliteitsbenadering een hedendaagse 

invulling, waarbij de sociale structuur van het collectieve wordt voorzien van meer rekenschap 

 
47 Heinz Kohut (1913-1981) was een Oostenrijks-Amerikaanse psychoanalyticus; C.E. Schorske, Fin de siècle 
Vienna. Politics and culture (New York 1981) xvii-xviii. 
48 O. Figes, Europeanen. Het ontstaan van een gemeenschappelijke cultuur (Amsterdam 2019) vert. T. Dohmen, oorspr. 
titel: The Europeans: three lives and the making of a cosmopolitan culture (Londen 2019) 19-22, 533-534. 
49 Colbert Rhodes, ‘Emile Durkheim and the historical thought of Marc Bloch’, 62. 
50 S. Scheijen, De avant-gardisten. De Russische Revolutie in de kunst, 1917-1935 (Amsterdam 2019). 
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voor individueel agency. Voor deze scriptie en het onderzoek naar een collectieve mentaliteit 

onder de Nederlandse avant-gardisten van De Stijl en De Ploeg dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan kwesties met betrekking tot de vorming van een groep en de rol van het 

individu. Aan de hand van de Franse socioloog en filosoof Bruno Latours Reassembling the social 

valt te stellen dat een groep een mate van performativiteit nodig heeft om een groep 

daadwerkelijk een groep te laten zijn, binnen een bredere sociale context: 

 
‘To delineate a group, no matter if it has to be created from scratch or simply refreshed, you have 
to have spokespersons which “speak for” the group existence […]. These are constantly at work, 
justifying the group’s existence, invoking rules and precedents and measuring up one definition 
against all others. Groups are not silent things, but rather the provisional product of a constant 
uproar made by the millions of contradictory voices about what is a group and who pertains to 
what.’51 
 

Door in de primaire analyse de nadruk te leggen op de rol van individuen binnen de groep en 

de onderlinge wisselwerking, zal de mentaliteitsbenadering fundamenteel hervormd worden als 

historische methode. Het ontstaan van de sociale structuur van de groep is in sterke mate 

onderhevig aan individuele invullingen. Oftewel, in de woorden van Latour: de 

‘woordvoerders’ creëren de groep, waarna de groep een structurele basis krijgt die dan weer 

constant van betekenis moet worden voorzien. Of in de woorden van Michel Foucault: de mens 

creëert vorm, waarna de vorm autonomie krijgt. Dergelijke overpeinzingen binnen het 

historisch-wetenschappelijke kader zullen verder uitgewerkt worden in hoofstukken twee en 

drie. 

 

De Eerste Wereldoorlog en het internationaal avant-gardisme 

Wat nog ontbreekt voor de te volgen analyse is een benadering van de Eerste Wereldoorlog 

(1914-1918) in een cultureel kader en de invloed van het conflict op een internationale, avant-

gardistische structuur. We spreken hier van een internationaal raamwerk, omdat met 

betrekking tot de historische avant-garde historiografisch gezien nationale grenzen erkend 

worden als duidend voor specifieke kunststromingen. Zo wordt het Duits-expressionisme 

steevast gekoppeld aan ‘Duitsland’, en het surrealisme doorgaans aan Parijs en daarmee 

‘Frankrijk’. Constructivisme vond het meeste gehoor in ‘Rusland’. Kortom, stromingen hebben 

daarmee een zekere nationale basis in kunst-georiënteerde literatuur. Maar dat wil niet zeggen 

dat invloeden niet transnationaal waren. Waar internationaal verwijst naar bewegingen door 

grenzen heen met hiërarchische ontwikkeling – er bestaat een bron of kern van een bepaalde 

 
51 B. Latour, Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory (Oxford 2005) 31. 
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ontwikkeling – duidt transnationaal op het gegeven dat een ontwikkeling niet op één plaats in 

gang is gezet, maar dat er sprake is van vervlechting, gelijktijdigheid en dynamiek. Alle avant-

gardistische stromingen komen in bepaalde vormen terug binnen het Nederlands avant-

gardistische kader. Daarbij zegt het transnationale karakter meer over hoe iets, een bepaalde 

gedachte, weerklank vond in een bepaalde tijd en context. Inter- en transnationaal worden 

daarom door elkaar gebruikt, om oftewel een stroming te duiden, of een bepaalde invloed. 

Voor deze invloed dient ingegaan te worden op het idee van culturele transfer binnen het avant-

gardistische netwerk in Europa en de rol van de Eerste Wereldoorlog in de totstandkoming van 

de kenmerken die gekoppeld worden aan de historische avant-garde. 

Betreffende de Europese avant-garde en de Eerste Wereldoorlog bestaat een wonderlijke 

paradox. De Franse historicus Annette Becker, gespecialiseerd in de perceptie en ervaringen 

van de Eerste Wereldoorlog, constateert, conform de kunsthistorische traditie, dat de link tussen 

oorlog en de esthetische avant-garde geen verrassing lijkt: ‘De oorlog was een periode van het 

ontstaan van de beweging [in kunst], maar daar beginnen de problemen en paradoxen. Als de 

surrealisten hun oorsprong plaatsen in oorlog en dwaasheid/gekte, waarom bespreken ze dan 

zelden de specifieke vormen die ontstonden door die oorlog?’52 Het is een tegenstrijdigheid die 

vaker naar voren komt, waarop geen eenduidig historisch antwoord lijkt te zijn. Al helemaal 

niet in de kunsthistorische traditie, waarin De Stijl, alsook De Ploeg, steevast neergezet worden 

in het kader van de ‘verschrikkingen’ van de Eerste Wereldoorlog. Maar een concretisering van 

een dergelijke invloed ontbreekt consequent. Voorbeelden zijn conservator Petra Halkes over 

een tentoonstelling van Van Doesburg; net als Overy, White en Anthonissen en Van Straaten 

over De Stijl.53 Maar ook kunsthistoricus Carsten-Peter Warncke of Anneke de Vries met 

betrekking tot De Ploeg.54 De aandacht gaat daarbij meer uit naar de kunstuitingen zelf, in 

plaats van de structurele verhoudingen waarin dergelijke invloed gededuceerd kan worden. Dit 

onderzoek is dan ook in grote mate een reactie op dergelijke gebreken, opdat een cultureel-

historische analyse de avant-gardistische kunstuitingen kan plaatsen binnen een concreet 

historisch kader, waardoor mentaliteit en de samenleving in structureel verband gebracht 

worden met elkaar en zo bijdraagt aan de cultuurgeschiedenis van deze periode. 

 
52 A. Becker, ’The avant-garde, madness and the Great War’, Journal of contemporary history 35 (Londen 2000) 71-
84, aldaar 72. 
53 P. Halkes, ‘Van Doesburg and the International Avant-Garde: Constructing a New World’, Border Crossings 
114 (2010) pp. 94-96; Overy, De Stijl, 9; White, De Stijl and Dutch modernism, 4; Anthonissen en Van Straaten, 100 
jaar De Stijl, 24. 
54 C.P. Warncke, De Stijl; A. de Vries ed., Avant-garde in Groningen 1918-1928. 
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Becker maakte aanstalten voor een analyse in deze richting, maar was toch voornamelijk 

gericht op het beantwoorden van bovenstaande vraag. Zo gaf in 1964 een Franse ‘avant-

gardist’ aan waarom in de tijd zelf weinig werd gesproken over de oorlog: ‘De oorlog negeren 

was voor ons een systeem, zonder twijfel onjuist maar gericht tegen de oorlog. Wij dachten dat 

spreken over de oorlog, zelfs om het te vervloeken, nog steeds was om zijn waren te 

adverteren’.55 Het is een mogelijke verklaring voor het ontbreken van expliciete verwijzingen 

naar de oorlog. Maar het conflicteert bijvoorbeeld met de kunstuitingen van het werk van de 

Duitse expressionist Otto Dix, die in zijn werk expliciet stelling innam tegen de verschrikkingen 

van de oorlog, uit eigen ervaringen.56 Voor de Franse en Duitse ervaringen valt geen eenduidige 

lijn te trekken met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog, gezien beide samenlevingen tijdens 

het Interbellum een unieke dynamiek vertoonden met betrekking tot de herinnering van de 

oorlog. Nederland stond hier derhalve ook uniek in, waar meer de focus voor het huidige 

onderzoek naar uit zal gaan. Voor Nederland bracht deze oorlog vanwege de neutrale positie 

wezenlijk andere problemen met zich mee, zoals de Spaanse griep, grote schaarste en armoede, 

waarop in recent cultureel-historisch onderzoek meer de nadruk is komen te liggen.57 In het 

kader van de grotere invloed van de oorlog op de avant-garde in Europa zijn de ideeën van 

‘culturele transfer’ en avant-garde als netwerk cruciaal om een mogelijke invloed van de Eerste 

Wereldoorlog te koppelen aan de Nederlandse avant-gardisten. De oorlog had een wezenlijke 

invloed op cultureel gebied, en zoals in de primaire analyse zal blijken, werd hier op individueel 

niveau anders mee omgegaan, maar een collectieve visie op de samenleving als geheel, op 

Europees niveau, stond in grote mate centraal. 

Het culturele aspect van de Eerste Wereldoorlog is onder andere door historicus Jay 

Winter treffend naar voren gebracht in het spreken over culture de guerre (oorlogscultuur). Het 

biedt een combinatie van oorlog met cultuurgeschiedenis, waarmee de term verwijst naar ‘the 

mental furniture men and women draw on to make sense of their world at war’.58 Hiermee 

wordt verwezen naar een vorm van perceptie dat op cultureel vlak beïnvloed raakt door oorlog, 

dat weer op verschillende manieren kan resoneren. In de manier van denken van mensen had 

de oorlog een ingrijpend effect, dat literatuurwetenschapper Vincent Sherry als volgt 

omschrijft:  

 
55 Becker, ‘The avant-garde, madness and the Great War’, 73. 
56 M. Perloff, ‘The Great War and the European avant-garde’ in: Sherry, V. ed., The Cambridge companion to the 
literature of the First World War (Cambridge 2006) 141-165, aldaar 142. 
57 Nederland en de Eerste Wereldoorlog: M.M. Abbenhuis, The art of staying neutral. The Netherlands in the First 
World War, 1914-1918 (Amsterdam 2006); P. Moeyes, Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 
(Amsterdam 2001); C. Kristel, De oorlog van anderen. Nederlanders en oorlogsgeweld, 1914-1918 (Amsterdam 2016). 
58 J. Winter en A. Prost, The Great War in history. Debates and controversies, 1914 to the present (Cambridge 2005) 164. 
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‘It is the force of contrast between the establishing premises of those cultural values – rational 
gradualism, technological progress, scientific meliorism – and the hitherto unimaginable atrocity 
of mass mechanical conflict that makes this Great War stand out as the sizeable event it really 
was. Indeed, it stands on the seismic line of divide between centuries, or, as we perceive it, between 
Then and Now, Better and Worse.’59 
 

Kortom, aan de hand van deze uiteenzetting vallen meerdere concepten mee te nemen naar 

de analyse van het primaire bronmateriaal, dat gericht is op de Nederlands-culturele context 

rondom De Stijl en Groninger Kunstkring De Ploeg. Aan de hand van de individuele focus op 

enkele belangrijke personen binnen deze groepen, alsook de analyse van centrale tijdschriften 

waarin het denken van de groep geduid werd, zal de analyse gebruik maken van 

structuralistische noties met betrekking tot het concept van de historische avant-garde. Er zal 

gekeken worden naar internationale invloeden, alsook invloeden onderling, binnen de 

temporele context van de Eerste Wereldoorlog, waarin Europa te maken kreeg met 

grootschalige vernietiging en menselijk leed dat nog niet ervaren was op een dergelijke schaal, 

in het kader van de moderniserende samenleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 V. Sherry ed., The Cambridge companion to the literature of the First World War (Cambridge 2006) 5. 
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Hoofdstuk twee 

‘Het nieuwe tijdsbewustzijn’60 
De Stijl en de avant-gardistische mentaliteit in Nederland, 1917-1921 

 
Samen met De Groninger Kunstkring De Ploeg, vond het Europese avant-gardisme in 

Nederland weerklank in de kunstgroep De Stijl.61 Hoewel deze twee groepen, qua uitingen in 

de esthetische kunst en op tekstueel gebied, zeker niet de enige ‘moderne’ groepen waren in 

Nederland die zich richtten op de kunsten in het algemeen en de specifieke avant-gardistische 

stromingen, vormen De Ploeg en De Stijl samen een kader voor de avant-gardistisme in 

Nederland in relatie tot het grotere Europa, waarbij de nadruk ligt op de beeldende kunsten.62 

Opgericht in 1917 door onder andere de Nederlandse kunstenaar en schrijver Theo van 

Doesburg, nam het tijdschrift De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken een centrale plaats 

in het Interbellum in binnen de culturele geschiedenis van Nederland. De kunstuitingen, 

gepaard met theoretische verkenningen, vervullen een interessante functie binnen de temporale 

context van het Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog en de moderniserende samenleving als 

geheel. Daarmee ontwikkelde deze kunst-‘groep’ – De Stijl werd in samenwerking met meerdere 

Nederlandse, alsook buitenlandse kunstenaars, samengesteld – zich geenszins in isolatie, maar 

binnen een transnationale, avant-gardistische structuur. 

 In dit hoofdstuk zal De Stijl als sociale groep geanalyseerd worden aan de hand van de 

kunstuitingen, geschriften en onderlinge uitwisselingen, binnen het avant-gardistische kader 

van het Europa tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. De relatie tussen structuur en individuele 

agency zal een prominente plaats innemen in de te volgen analyse, waarbij drie kunstenaars 

centraal zullen staan als spil van de grotere groep: Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en 

Vilmos Huszár. Zodoende zal aan de hand van de concepten ‘collectieve mentaliteit’ en ‘avant-

gardisme’ inzicht gegeven worden in de culturele ontwikkelingen in Nederland, te beginnen 

met veruit de meest bekende Nederlandse kunstgroepering De Stijl. Zo is in kunsthistorisch 

opzicht ook al veel geschreven en onderzocht met betrekking tot de kunst van De Stijl. Wat 

echter ontbreekt is een historische analyse naar de collectieve mentaliteit die ten grondslag lag 

 
60 Afkomstig uit ‘Manifest I van “De Stijl”, 1918’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 2 (Leiden 
1918) Nr. 1. 
61 De aanduiding van de groep zal gepaard gaan door het niet-cursieve ‘De Stijl’; in directe referentie aan het 
periodieke De Stijl zal de naam schuingedrukt staan. 
62 Denk daarbij aan het grote aantal culturele en literaire tijdschriften dat verschijnt in deze periode, zoals De 
Gids, De Beweging, etc., zie M. de Keizer en S. Tates, Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland, 1900-1940 
(Amsterdam 2004). 
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aan de vermeende avant-gardistische kunstuitingen, en naar de invloed van de Eerste 

Wereldoorlog op die avant-gardistische mentaliteit. Zo zal aangetoond worden dat Nederland 

in cultureel opzicht niet los stond van de invloed en gevolgen van de oorlog, waarin Nederland 

officieel neutraal stond. 

 Het hiertoe onderzochte corpus primair bronmateriaal bestaat voornamelijk uit 

kunsthistorische bijdragen, voortgekomen uit de decennialange aandacht voor De Stijl en haar 

kunstenaars. De overvloed aan kunsthistorische bronnen komt mede door de grote hoeveelheid 

geschreven theorieën door de leden van De Stijl, met Theo van Doesburg en Piet Mondriaan 

aan kop. Hun bijdragen, alsook die van de andere leden, zijn cruciaal bij de huidige analyse, 

gezien ze in de structuralistische benadering duiden op een ‘mentaliteit’. Het leven stond in 

grote mate in het teken van de kunstuitingen; een centraal punt in de kunsttheorie. Deze 

theorie, waarmee De Stijl steevast gekoppeld wordt, geeft inzicht in de wisselwerking tussen de 

groep ‘De Stijl’ en het grotere geheel van het Europese avant-gardisme. De periodisering die 

daarbij gehanteerd zal worden is gericht op de beginjaren van het bestaan van het beroemde 

maandblad De Stijl, waarin de basis voor de volgende jaren gelegd werd. Tussen 1917 en 1921 

is een ontwikkeling te zien met betrekking tot de groep, alsook een ontwikkeling in de 

persoonlijke bijdragen van de drie centraal gestelde kunstenaars. Zo tonen deze eerste vier 

jaargangen ‘De Nieuwe Beelding in de schilderkunst’ van Mondriaan, ‘Aesthetische 

beschouwingen’ van Huszár en verscheidene introducties en toelichtingen met betrekking tot 

moderne kunst en wat het beoogt geschreven door Van Doesburg. Deze bronnen geven naast 

de eigen concrete kunstuitingen een basis voor een bepaald doen en denken dat in de 

kunsthistorische traditie ‘avant-gardistisch’ is genoemd. Dit onderzoek zal deze houdingen 

plaatsen in de historische context van de periode, alsook in het grotere geheel. 

 

Een zuivere spiegel van het universele 

De Stijl werd opgericht in 1917 in Leiden door Theo van Doesburg en anderen, waaronder 

dichter Antony Kok, schilder Mondriaan en de Hongaarse schilder Huszár. Centraal in de 

oprichting staat Van Doesburg, die in een briefwisseling aan Kok sinds 1915 al speelt met de 

gedachte om een tijdschrift op te richten, gekant tegen individualiteit: ‘Het schoonste is een 

leven boven de individualiteit te leven.’63 In de oprichting en het bestaan van het tijdschrift, 

vormde Van Doesburg de constante factor waarin hij een rol had als verspreider van zijn 

ideeën. De Stijl zou zijn manier zijn om andere kunstenaars te vormen en te beïnvloeden, naar 

 
63 [027] Brief van Th. Van Doesburg aan A. Kok, 31 december 1915, in: A. Ottevanger ed., ‘De Stijl overal 
absolute leiding’. De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Antony Kok (Bussum 2008) 112-113. 
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een utopisch beeld waarin de samenleving in direct contact met moderne beeldende kunst 

kwam te staan. De benaming alleen al is kenmerkend voor de grotere rol die de kunst zou 

moeten gaan spelen in de gehele samenleving. De term impliceerde een alomvattende functie. 

Het was niet gericht op de directe applicatie van een bepaalde stijl op het doek, of als ornament 

ter decoratie. Het zou een ‘essentiële ordening van een structuur zijn, wat gericht was als een 

teken van een ethische visie op de samenleving’. Kunsthistoricus Paul Overy omschrijft het 

treffend: ‘The single element, perceived as separate, and the configuration of elements, 

perceived as a whole, were intended to symbolize the relationship between the individual and 

the collective (or the universal).’64 Zijn beschrijving is een directe overname van de theoretische 

uiteenzetting zoals ze in De Stijl te vinden is. Maar het fascinerende is bovenal hoe het resoneert 

met de huidige methodologische insteek van dit onderzoek, waarbij de relatie tussen het 

individu en het collectieve, binnen een groter geheel, eveneens centraal staat.  

De eerste keer dat Van Doesburg de naam ‘De Stijl’ doet vallen is pas in mei 1917, ruim 

een half jaar voor de verschijning van het eerste nummer.65 De brieven van Van Doesburg 

spelen een belangrijke rol in deze periode van oprichting. Zijn correspondentie was gericht aan 

vele kunstenaars van zijn tijd, waarin hij ook openhartig spreekt over de zaken die hem 

bezighouden, voornamelijk gericht op de kunsten en de bredere cultureel-maatschappelijke 

implementatie. Een bron die Van Doesburgs grote oeuvre aan correspondentie behelst is 

afkomstig van A. Ottevanger (2008). Daarin staan de transcripties van elke brief die Van 

Doesburg schreef aan Kok, een waardevol gegeven, gezien de leesbaarheid van de brieven zelf 

geenszins bevredigend is te noemen. Hoewel daarmee de primaire bron op indirecte wijze 

kenbaar gemaakt wordt voor de huidige analyse, tonen de brieven op accurate wijze de 

gedachten en uitwisselingen van Van Doesburg met andere kunstenaars, want in de 

correspondentie aan Kok spreekt Van Doesburg over zijn contacten met andere kunstenaars 

en hoe die samenwerkingen verlopen. Zo toont het gesprekken met Huszár in een brief van 14 

juli 1917, waarin Van Doesburg vertelt dat hij samen met Huszár heeft zitten ‘bomen’ over 

‘van alles en nog wat’. ‘Hij heeft iets geheels nieuws gevonden: Bewegende schilderkunst.’66 Het 

is het moment waarop Van Doesburg samen met Huszár de omslag bespreekt voor de eerste 

uitgave: een schildering van Huszár die gekenmerkt is door deze ‘bewegende’ compositie.  

Naast het geschreven werk van Van Doesburg biedt Louis Veen (2018) een bijzondere 

inkijk aan de hand van transcripties in het geschreven werk van Mondriaan, waaronder 

 
64 P. Overy, De Stijl (Londen 1991) 8. 
65 [063] Brief van Th. Van Doesburg aan A. Kok, 19 mei 1917, in: Ottevanger, ‘De Stijl overal absolute leiding’, 191. 
66 [067] Brief van Th. Van Doesburg aan A. Kok, 14 juli 1917, in: Ottevanger, ‘De Stijl overal absolute leiding’, 197. 
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eveneens brieven vallen, maar ook andere korte teksten buiten De Stijl om.67 Om verder in te 

kunnen gaan op de directe contacten van de kunstenaars onderling en de uitwisseling van 

gedachten met betrekking tot beeldende kunst en het leven, moet gekeken worden naar de 

grotere context waarin de oprichting van De Stijl te plaatsen is. Voor die context is het 

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog cruciaal, alsook de oorlog in een grotere culturele 

context. Voor deze culturele benadering van de Eerste Wereldoorlog dient Rites of spring. The 

Great War and the birth of the modern age (1989) van de Canadese cultuurhistoricus Modris Eksteins 

als indrukwekkende basis, waarin kunst en cultuur gekoppeld worden aan het modernisme rond 

deze oorlog. In zijn werk stelt hij een culturele benadering voor met betrekking tot de oorlog 

en de historische avant-garde: ‘[…] it must in the end unearth manners and morals, customs 

and values, both articulated and assumed. As difficult as the task may be, cultural history must 

at least try to capture the spirit of an age.’68 Hoewel hij niet ingaat op de unieke positie van 

Nederland in de oorlog, geeft hij interessante inzichten in de benadering van het ‘moderne’ 

met betrekking tot avant-gardistische kunst, waar dadelijk op ingegaan zal worden. 

De benadering van de Nederlandse context van de Eerste Wereldoorlog op cultureel 

niveau heeft de laatste twee decennia een historiografische opleving doorgemaakt. De 

mentaliteitsbenadering an sich biedt in het historische onderzoek een nieuwe insteek binnen 

cultuurgeschiedenis en plaatst de Nederlandse avant-gardisten in de historische context van het 

Europa na de Eerste Wereldoorlog. Daarbij draagt het onderzoek bij aan de toegenomen 

interesse in het culturele belang van Nederland in het interbellum, dat in grote mate in gang is 

gezet door de Nederlandse cultuurhistoricus Madelon de Keizer:  

 
‘Anders dan lang in de Nederlandse historiografie is aangenomen, kan men niet langer stellen dat 
Nederland in de periode 1900 tot 1940 in politiek en sociaaleconomisch opzicht fundamenteel 
zou afwijken van het West-Europese moderniseringspatroon. Maar de gedachte dat Nederland 
cultureel in die tijd sterk bij omringende West-Europese landen was achtergebleven, de idee van 
een cultureel “provinciaal” Nederland, is veel moeilijker uit het geschiedbeeld te bannen.’69 
 

De bundel Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland, 1900-1940 (2004), onder redactie 

van De Keizer en Sophie Tates, staat compleet in het teken van het doen kantelen van dit 

beeld. Bijzonder aan de bijdragen in de bundel is het aantal artikelen dat gewijd wordt aan 

modernisme en literair avant-gardisme, zoals de artikelen van G.J. Dorleijn en H.F. van den 

Berg, en S. de Werd. Hierin wordt voornamelijk het schrijverschap van Theo van Doesburg 

 
67 L. Veen, Piet Mondriaan. Schrijven over kunst. Inleiding tot het geschreven werk van Piet Mondriaan (Utrecht 2018). 
68 M. Eksteins, Rites of spring. The Great War and the birth of the modern age (New York 2000), xiv. 
69 M. de Keizer en S. Tates, Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland, 1900-1940 (Amsterdam 2004) 15. 
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als kenmerkend evident neergezet voor de Nederlandse avant-gardistische houding. Het is 

echter in het huidige onderzoek van belang om zijn avant-gardistische bijdragen te plaatsen, te 

analyseren en in de bredere context te plaatsen van de culturele ontwikkelingen in Nederland 

en Europa. Daarbij is het ook van belang om dat ‘avant-gardistische’ op een bredere schaal te 

bekijken en daarmee te decentraliseren, door de nadruk te leggen op onder andere De Ploeg, 

zoals in het volgende hoofdstuk zal gebeuren. Kortom, een culturele benadering van 

Nederland, waarin de invloed van de Eerste Wereldoorlog meer aanzienlijk is dan voorheen 

gedacht, biedt een kader voor de historische avant-garde in Nederland, wiens kunst in het teken 

stond van een groter, universeel geheel binnen een Europees kader. 

 Het universele geheel in het leven en in kunst komt tekenend naar voren in de teksten van 

Van Doesburg en Mondriaan rond de Eerste Wereldoorlog, wiens persoonlijke ervaringen met 

de oorlog duidend zijn in overeenkomst met een bepaalde houding waarin de oorlog een rol 

speelde in een nieuwe invulling van het leven. Van Doesburg werd immers opgeroepen voor 

mobilisatie en Mondriaan zat in Parijs in 1914, waar hij wegvluchtte op grond van de eigen 

diepgewortelde angst voor geweld.70 Zoals dadelijk naar voren zal komen toont de persoonlijke 

interesse van Van Doesburg en Mondriaan met de neo-hegeliaanse ‘theosofie’ en het universele 

een zeer gelijke tendens met het bredere avant-gardistische denken met betrekking tot de oorlog 

en de losgemaakte abstrahering van het individu. In ‘De nieuwe beweging in de schilderkunst’ 

(1916) van Van Doesburg komt het treffend naar voren. Het zet in eerste instantie aan tot een 

bepaalde kunstzinnige bewustwording, die beide Van Doesburg en Mondriaan in het eigen 

leven zeer serieus nemen. Het duidt eveneens op een hogere missie om deze bewustwording 

aan een breder maatschappelijk publiek te verkondigen, waar het tijdschrift De Stijl een grote 

rol in zal spelen voor de kunstenaars zelf. Mondriaan stelde in 1919: ‘Slechts de bewuste 

mensch kan een zuivere spiegel van het universeele zijn: hij kan bewust één zijn met het 

universeele, en daardoor zich bewust boven het individueele verheffen.’71 De biograaf van 

Mondriaan, cultuurhistoricus Léon Hanssen, stelt daarnaast: ‘Geen twijfel dat hij zichzelf van 

top tot teen als zo’n “bewuste mensch” zag – bewust één met het universele en tegelijk, hoe hij 

zich die spagaat ook moet hebben voorgesteld, als een zuivere spiegel daarvan’.72 

 

 

 
70 H.L.C. Jaffé, De Stijl 1917-1931. The Dutch contribution to modern art (Amsterdam 1956) 12; L. Hanssen, De 
schepping van een aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933 (Amsterdam 2015) 13. 
71 Hanssen, De schepping van een aards paradijs, 179. 
72 Ibidem, 179. 
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Gemeenschapskunst: de expressie van collectieve en eeuwige begrippen 

Het dient benadrukt te worden dat De Stijl en de ontwikkelde ideeën door Van Doesburg en 

Mondriaan zich geenszins verkeerden in een vacuüm. Aan de hand van de historici Jan Bank 

en Maarten van Buuren kan een beeld geschetst worden van de rol van de kunsten in de 

culturele geschiedenis van Nederland rond 1900, en hoe kunstenaars elkaar beïnvloedden en 

hoe ideeën toegepast werden in de context van de samenleving als geheel. De ‘beweging van 

De Stijl’ kan dan ook, volgens Hanssen, geplaatst worden in de geëngageerde traditie van de 

Nederlandse ‘gemeenschapskunst’: ‘De kunstenaars en bouwkundigen zouden zich hebben 

gecommitteerd aan het grote moderniseringsproject dat zij voor het Europa van na de oorlog 

nodig achtten’.73 De traditie van gemeenschapskunst en de rol van kunst binnen de culturele 

ontwikkeling van de Nederlandse samenleving is uitermate boeiend, en biedt een kader waarin 

de latere ontwikkelingen van De Stijl en De Ploeg geplaatst kunnen worden. Zo plaatsen Bank 

en Van Buuren eveneens ‘De Stijl-groep’ binnen deze traditie, waarbij de groep ‘een 

gemeenschapsgedachte volgde in die zin dat ze de universele harmonie, de wetten die heelal 

en mens beheersen in hun werk tot uitdrukking wilden brengen’.74 

 Vanaf omstreeks 1890 vond een kentering plaats in de manier waarop gedacht werd over 

de relatie tussen kunst en de samenleving. Het was in grote mate een manier waarop werd 

afgezet tegen een voorgaande generatie, zoals vaker te zien is in kunsthistorische 

ontwikkelingen. Deze beweging was echter groter en meer alomvattend met betrekking tot het 

culturele denken in de Nederlandse samenleving.75 Johan Huizinga omschreef het treffend, 

resonerend van kunsttheoretische verwijzing, als volgt: ‘Het woord was aan de constructieve 

geesten.’76 Het ideaalbeeld dat centraal zou komen te staan was het beeld van de kathedraal. 

Zoals Bank en Van Buuren het stellen, ‘gaf de kathedraal in drie wezenlijke opzichten richting 

aan het denken van de constructieve geesten’, waarmee de verzameling bouwers, kunstenaars, 

musici en sociaal-historici werd aangeduid:  

 
‘1. Zij gaf contouren aan van een gemeenschapsideaal. 
2. Zij voegde de onderscheiden kunsten (architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, glas-
schilderkunst) samen tot een Gesamtkunstwerk. 

 
73 L. Hanssen, ‘Elke dag een stapje verder van de realiteit. Piet Mondriaan’, in: F. Boterman e.a. ed., Na de 
catastrofe. De Eerste Wereldoorlog en de zoektocht naar een nieuw Europa (Amsterdam 2014) 320. 
74 J. Bank en M. van Buuren, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000), 193. 
75 ‘Er groeide een beweging die voortgestuwd werd door bouwers, beeldende kunstenaars, musici en sociaal-
historici, tegenover de overwegend dichterlijk-bellettristische krachten van de voorafgaande periode.’: Bank en 
Van Buuren, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, 151. 
76 Ibidem, 151. 
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3. Zij was het resultaat van de eendrachtige samenwerking tussenambachtslieden in een gilde of 
broederschap.’77 
 

Het zijn deze ideeën rond 1900 die duidelijk aanwezig zijn in de geschriften en kunstbeoefening 

van Theo van Doesburg, die in 1916 reflecteert op de ‘kathedraal’ als ‘’n rhytmisch, 

evenwichtig, mathematisch geheel, een gebouw, dat door zijn architectonische eigenschappen 

ontroert’.78 Het raakt aan de ‘functie’ van ‘monumentale’ kunst om de eenheid van alle 

elementen te benadrukken en ‘gebruik te maken van mathematische en geometrische systemen 

en ideeën over een onzichtbare, soms geheime ordening, die op die manier ervaarbaar of 

voelbaar gemaakt kan worden’.79 Waar Van Doesburg eveneens voortborduurt op deze 

gedachte, verwoord door de voorgaande generatie, gebruikt hij het als basis waartegen zijn 

eigen ‘nieuwe beweging in de schilderkunst’ zich afzet. Gemeenschapskunst stond in het teken 

van lijnen, die een zekere harmonie tentoonspreidde, om zodoende de samenleving te verrijken. 

‘De bedoeling was om, via herinvoering van de lijn, het besef levend te maken dat het in de 

schilderkunst niet ging om subjectieve, momentane indrukken, maar om de expressie van 

collectieve en eeuwige begrippen,’ aldus Bank en Van Buuren.80 Daarbij werd kunst een 

onderneming die niet gekoppeld was aan het individu, maar aan een vorm van samenwerking 

die niet eerder was gezien op een dergelijk niveau. De term ‘gemeenschapskunst’, die in 1892 

door Jan Veth werd geuit, ‘verwees niet alleen naar een “kunst voor de gemeenschap”, maar 

ook naar de onderlinge samenwerking tussen de kunstenaar in een omvattend, meestal 

architectonisch geheel, een Gesamtkunstwerk’.81 Kunst werd zo fundamenteel vernieuwd tot een 

vorm dat maatschappelijk geëngageerd was, waarbij het hele leven, waaronder prominent de 

nijverheid en het onderwijs, in het teken kwam te staan van harmonie en moderniteit.82 

 Een van de prominentste kunstenaars in het kader van de nieuwe gemeenschapskunst was 

de architect Hendrik Petrus Berlage, die met zijn creaties van ‘monumentale kunst’, de 

architectuur in verband bracht met een religieuze veronderstelling. Geïnspireerd door de 

populaire theosoof en ‘Stijl-filosoof’ M.H.J. Schoenmaekers vatte Berlage het 

gemeenschapsideaal op als een ‘wereldse godsdienst’. De slogan van Schoenmaekers, ‘Onze 

godsdienst is een aardse godsdienst’, noemde Berlage meermalen. ‘Kenmerkend voor dit geloof 

 
77 Bank en Van Buuren, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, 151. 
78 Th. Van Doesburg, ‘De nieuwe beweging in de schilderkunst’, De Beweging. Algemeen maandblad voor letteren, kunst, 
wetenschap en staatkunde 12 (Amsterdam 1916) 124-131, aldaar 124. 
79 A. Anthonissen en E. van Straaten, De Stijl, 100 jaar inspiratie. De nieuwe beelding en de internationale kunst 1917-
2017 (Zwolle 2016) 18-19. 
80 Bank en Van Buuren, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, 170. 
81 Ibidem, 155. 
82 Ibidem, 161. 
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was zijn streven om tegenstellingen van politieke aard te laten opgaan in een alomvattende 

harmonie’.83 Het sluit direct aan bij de werken van Mondriaan op later moment. Zo benadrukt 

Mondriaan met betrekking tot verschillende kunstvormen in 1917 in de eerste uitgave van De 

Stijl:  
 
‘Ondanks alle verschil in uitdrukking, wordt, bij gevorderde cultuur van den geest, alle kunst, hoe 
dan ook, meer en meer beelding in bepaaldheid van evenwichtige verhouding: evenwichtige 
verhouding, toch, beeldt het zuiverst het universele, de harmonie, de eenheid, eigen aan den 
geest.’84 
 

De nadruk op harmonie en de ‘cultuur van den geest’ is in grote mate terug te zien bij Van 

Doesburg, maar op invulling van beeldende kunst en De Stijl zal dadelijk verder ingegaan 

worden – hoe de Nieuwe Beelding onderbouwd werd. Hier dient de connectie met voorgaande 

generaties, alsook de invloeden van Schoenmaekers op deze ideeën, centraal te staan, opdat 

het theosofische denken een kader geeft aan bepaalde ideeën die centraal stonden in de 

publicatie van De Stijl, en daarmee bij meerdere aanverwante kunstenaars weerklank vond. 

 Bij Mondriaan stond het theosofische denken centraal op een dagelijks niveau. Zo was het 

meerdere keren het centrale onderwerp in verscheidene correspondenties met andere 

kunstenaars. Daarin kwam duidelijk naar voren hoe Mondriaan het schildersbestaan koppelde 

aan het zijn van Theosoof, hoe tegenstrijdig ook: ‘Ik vind ook die Steiner [met wie hij een 

argument voerde] en Theosofen kliek een misbaksel, evenals alle godsdienst een wangedrocht 

juist van wat ’t is. Alleen wij in ons werk toonen wat de inhoud is van ’t geen zij verknoeien; het 

Neoplasticisme kan zuiveren’.85 Tegenover Schoenmaekers was Mondriaan dan ook enigszins 

dubbelzinnig. ‘Evenals bij Schoenmaekers moeten we echter zijn goede werk ook waarderen, 

ik heb veel aan zijn boeken gehad’, schreef hij aan Van Doesburg als gevolg van het verwijt dat 

hij ‘te veel theosofisch’ dacht. Mondriaan was nu stellig: ‘Je begrijpt wat ik bedoel: schilder en 

Theosoof zijn de Nieuwe Beeldingers alleen op de goede manier’.86 Louis Veen benadrukt de 

invloed van Schoenmaekers op Mondriaan, gezien hij meerdere keren referenties heeft 

gevonden in Mondriaans teksten aan Schoenmaekers’ Het Nieuwe Wereldbeeld (1915) en Beginselen 

der Beeldende Wiskunde (1916).87  

 
83 Bank en Van Buuren, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, 184-185. 
84 P. Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de schilderkunst I. Inleiding’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende 
vakken 1 (Leiden 1917) nr. 1. 
85 Antoposoof Rudolf Steiner; Hanssen, De schepping van een aards paradijs, 173. 
86 Hanssen, De schepping van een aards paradijs, 172-173. 
87 Van Veen, Piet Mondriaan, 35-38. 



 31 

De bronnen tonen de verwikkeling van de theosofie met het doen en denken van 

Mondriaan en Van Doesburg. Zoals omschreven in het kunsthistorische standaardwerk 

Jansons’s History of Art zochten verscheidene Europese kunstenaars van de periode na de 

eeuwwisseling (1900), zoals de Duitse expressionisten, ‘een remedie voor het koude, 

onpersoonlijke tenor en onbehouwen materialisme van moderniteit’. Ze raakten beïnvloed 

door de theosofie. Het was een mythische traditie die terug reikt naar Plato, maar vond een 

concrete vorm in 1875 door de oprichting van de Theosophical Society in New York. 

Theosofen claimden ‘dat alle creatie onderdeel is van het eeuwige leven, een radicale eenheid 

of harmonie, waarbij alles op mystieke wijze is verbonden.88 Het is de opstap voor onder andere 

Mondriaan en Van Doesburg, alsook andere Stijl-aanverwanten om over te gaan naar volledig 

abstracte kunst, waarbij kunst universeel werd. Deze connectie is dan ook klaarblijkelijk 

wanneer Mondriaan in januari 1917 spreekt bij de Theosofische Vereeniging in Laren over de 

Nieuwe Beelding in de schilderkunst.89 In de verdere uitweiding van het neoplasticisme, ofwel 

de Nieuwe Beelding, zal het theosofische denken dan ook een stevige basis vormen. 

 

De collectieve, sociale groep 

Wat dient nu verstaan te worden onder het idee van de ‘sociale groep’ in de specifieke context 

van het huidige onderzoek? In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de sociologische 

methodologie van het grotere geheel, maar wat impliceert dit nu voor een benadering naar De 

Stijl, en later De Ploeg? Het impliceert een zekere onderlinge wisselwerking tussen de 

kunstenaars die betrokken zijn geweest in het tot stand brengen van wat voor sommigen enkel 

De Stijl is, maar ook wel naar wordt verwezen als de ‘beweging’ De Stijl. Zo gaan verscheidene 

kunsthistorische publicaties uit van het individuele binnen een samenwerkingsverband, waarbij 

twijfels geplaatst worden bij het wezenlijk functioneren als ‘een groep’. Concrete voorbeelden 

daarvan zijn de publicaties van Paul Overy en Michael White, beide kunstcritici. Volgens 

White, in zijn De Stijl and Dutch modernism (2003), bestaat er een mythe met betrekking tot het 

maandblad De Stijl, waarbij ‘its readership was intended to understand that behind the name 

there existed a coherent body of theory,  a stable set of participants and a collection of 

exemplary objects which represented its aspirations’.90 Het is inmiddels bekend, door onder 

 
88 P.J.E. Davies e.a. ed., Janson’s History of Art: The Western tradition (8e ed., Londen 2016) 946. 
89 Hanssen, ‘Elke dag een stapje verder van de realiteit. Piet Mondriaan’, 318. 
90 M. White, De Stijl and Dutch modernism (Manchester 2003) xii. 
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andere het werk van Overy uit 1991, dat ‘De Stijl niet een homogene groep te noemen was, of 

een -isme zoals kubisme, fauvisme of surrealisme’. Het was eerder een ‘collectief’ project.91 

 Het is dan ook foutief om anderzijds te stellen, in het geval van De Stijl, dat er een hechte 

vorm van samenwerking bestond, maar White en Overy geven wel een aanzet om op een 

cultureel-historisch niveau in te gaan op het collectieve aspect en de wisselwerking die er wél 

was, in relatie tot de samenleving in de specifieke temporale context. Zo is door beide 

kunsthistorici geenszins op een methodologisch niveau ingegaan op de geschiedenis van de 

‘groep’, wat eerder een verzameling kunstenaars was, en de rol van de wisselwerking onderling 

en de betekenis van de collectieve ideeën voor het individu. De Stijl vormt hierdoor bovendien 

een interessante tegenhanger van de Groninger Kunstkring De Ploeg, gezien De Ploeg veel 

meer een vriendschappelijke kring kunstenaars betrof met directer persoonlijk contact, maar 

daarover meer in het volgende hoofdstuk. Hier zal De Stijl als collectieve groep gezien worden, 

waarbij de interne dynamiek in acht genomen wordt, en hoe dit collectief te plaatsen is in het 

debat over structuur en agency, en hoe het zich verhoudt tot het Europese, historisch avant-

gardisme. 

 

Europees avant-gardisme  

In hoeverre was De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken, die tussen 1917 en 1932 

meerdere malen op inconsequente wijze verscheen, nu een kenmerkend avant-gardistische 

periodiek? Voor deze analyse moet gekeken worden naar het maandblad zelf, dat an sich een 

zeer rijke bron is voor de theorie met betrekking tot de (beeldende) kunsten door de 

verschillende Stijl-medewerkers. Het blad dient daarmee een bepaalde functie in de groep, 

zijnde een toonbeeld van de avant-gardistische structuur binnen de groep.92 De definities zoals 

gegeven in het vorige hoofdstuk leggen de nadruk op een modernistische en utopische houding, 

waarbij vernieuwing een centrale rol speelt. Het hele leven, in alle facetten, van de gehele 

samenleving dient door kunst van een nieuw soort bewustzijn te worden voorzien. Met de 

verschijning van het eerste nummer in oktober 1917 stelt Van Doesburg in de inleiding:  
 
‘Dit tijdschriftje wil zijn eene bijdrage tot de ontwikkeling van het nieuwe schoonheidsbewustzijn. 
Het wil den modernen mensch ontvankelijk maken voor het nieuwe in de Beeldende Kunst. Het 
wil tegenover de archaïstische verwarring – het “moderne barok” – de logische beginselen stellen 
van een rijpenden stijl, gebaseerd op zuivere verhouding van tijdgeest en uitdrukkingsmiddelen. 

 
91 P. Over, De stijl, 7. 
92 Dit idee is sterk beïnvloed door Bruno Latour, Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory 
(Oxford 2005). 
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Het wil de huidige denkrichtingen betreffende de nieuwe beelding, die hoewel in wezen gelijk, 
zich onafhankelijk van elkaâr ontwikkeld hebben, in zich vereenigen. [sic]’93 
 

Alleen al deze inleiding toont hoe rijk het bronmateriaal is met betrekking tot de cultureel-

historische benadering van avant-gardisme in Nederland. Op meerdere vlakken geeft dit citaat 

aanzet tot het bespreken van grotere thema’s waarin de historische avant-garde en haar kijk op 

de eigen tijd en beeldende kunst kenmerkend is voor de wisselwerking van structuur en het 

individu. Sprake over ‘den moderne mensch’ en ‘het nieuwe’ brengt De Stijl in direct verband 

met een groter ‘netwerk’ van avant-gardistische uitingen in Europa. 

 Een interessante kijk op de historische, avant-gardistische visie waarin ‘vernieuwing’ 

centraal stond, wordt gegeven door D. Ayers en B. Hjartarson in de bundel Utopia. The avant-

garde, modernism and (im)possible life (2015). De ‘avant-garde bewegingen’, die zij centraal stellen 

zonder wezenlijke normatieve uitweiding, verspreidden in hun ‘manifesten en andere 

programmatische geschriften hun visie op een nieuw leven, een nieuwe samenleving en een 

nieuwe mens, dat een definitieve breuk markeerde met het verleden’.94 Het zijn kenmerken die 

op grote schaal als definiërend gezien worden voor een grotere structuur van avant-gardisme 

in Europa. Het is aan de huidige analyse om de bijdragen van de kunstenaars van De Stijl te 

plaatsen binnen deze context, en aan te tonen hoe de sociale groep zich verhoudt tot deze 

ideeën. Voor de grotere tendens van avant-gardistische geschriften is het idee van het utopische, 

of het ‘nieuwe’, zoals Ayers en Hjartarson het naar voren brengen, van belang voor het plaatsen 

in een temporale context, alsook het plaatsen binnen een groter kader waarin dergelijke ideeën 

opkwamen. De toepasbaarheid van het werk van Ayers en Hjartarson met betrekking tot de 

avant-garde, modernisme en het leven, is voor deze analyse aanzienlijk, gezien bij hen eveneens 

de nadruk ligt op het esthetische aspect waarin een ‘utopische ruimte van hitherto onbekende 

vormen en belevingen’ door middel van kunst aan een groter publiek werd overgedragen.95  

De concrete connectie tussen de avant-gardistische uitingen van de historische avant-

garde en de Eerste Wereldoorlog is eerder gemaakt door Marjet Brolsma, Nederlands 

universitair docent moderne Europese letterkunde. In haar artikel in de bundel van Ayers en 

Hjartarson, ‘Utopia through art. Building bridges and curing culture in war-torn Europe’, stelt 

ze dat beeldende kunst een belangrijke rol speelde als transnationaal communicatiemiddel.96 

 
93 Theo van Doesburg, ‘Ter inleiding.’, 16-06-1917, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 1 (Leiden 
1917) nr. 1. 
94 Ayers en Hjartarson, ‘New people of a new life. Modernism, the avant-garde and the aesthetics of utopia’, in: 
Ayers, D. e.a. ed., Utopia. The avant-garde, modernism and (im)possible life (Berlijn 2015) 3. 
95 Ayers en Hjartarson, ‘New people of a new life’, 3. 
96 M. Brolsma, ‘Utopia through art. Building bridges and curing culture in war-torn Europe’, in: Ayers, D. e.a. 
ed., Utopia. The avant-garde, modernism and (im)possible life (Berlijn 2015) 49-57, aldaar 50-52. 
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De perceptie van kunst als agent voor maatschappelijke verandering en culturele regeneratie 

werd breed gedeeld, waarbij een gedeelde Europese cultuur centraal stond:  

 
‘Kunst werd niet alleen gewaardeerd als bindende kracht en als transnationaal communicatie-
middel, of als een barometer van de samenleving dat de mate van moderne cultuur reflecteerde, 
maar het werd ook gezien als zwengel voor verandering in de samenleving.’97 
 

Zo ook in Nederland, aldus Brolsma, waarna ze verwijst naar Theo van Doesburg en het 

‘neoplasticisme’ binnen De Stijl.98 Zonder verder wezenlijk in te gaan op de manieren waarop 

deze invloed terug is te zien of verder een rol speelde voor de groep, alsook voor het individu, 

biedt het een kader waarin modernisme en ‘utopisch denken’ in een breder geheel geplaats kan 

worden. De mate van ‘culturele transfer’ die hierbij van toepassing was, in het kader van een 

Europese cultuur, is dan ook interessant om te zien in het licht van een avant-gardistisch 

‘netwerk’. Hoogleraar literatuurwetenschappen en ‘avant-garde-kenner’ Hubert van den Berg 

pleit in ‘Mapping old traces of the new. Towards a historical topography of early twentieth 

century avant-gardes in the European cultural field’ voor een ‘rizomatisch’ model, waarmee de 

avant-garde als een netwerk gezien kan worden. Het rizomatische model duidt op een netwerk 

als een soort wortel: het heeft verbindende elementen, maar het is erg veelzijdig en stelt een 

heterogeen project voor. Heterogeen wil bovendien niet zeggen dat er geen collectieve dimensie 

is, aldus Van den Berg: ‘In de historische avant-garde kan een wederzijds gevoel van begrip of 

gemeenschapszin worden waargenomen’.99 Van den Berg biedt als voorbeeld de werken van 

Hendrik Werkman en de Groninger Kunstkring De Ploeg aan, waarop in het volgende 

hoofdstuk de nadruk zal komen te liggen.  

Het verband dat zichtbaar is tussen de beeldende kunst van de historische avant-garde, 

en in dit geval dat van De Stijl, met het modernisme en de bijbehorende denkbeelden, komt 

duidelijk naar voren in White’s De Stijl and Dutch modernism. Hier duidt White de wending naar 

abstractie in kunst als een manier om om te gaan met het ‘moderne leven’: 

 
‘[…] abstraction was seen as an appropriate means to address, among other things, the new 
spatial relations of modern life, the place of the human figure in the industrial landscape and the 
new modes of consumption of visual imagery. […] If we wish to continue to use the term avant-
garde in the sense which Bürger does, as a form of art that is radically engaged, then it is clear 

 
97 Brolsma, ‘Utopia through art’, 52. 
98 Ibidem, 50-52. 
99 H. van den Berg, ‘Mapping old traces of the new. Towards a historical topography of early twentieth-century 
avant-garde(s) in the European cultural field(s)’, Arcadia 41 (z.p. 2006) afl. 2, 331-349, aldaar 340-343. 
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that it cannot be placed after and in opposition to modernism. Instead, the avant-garde exists 
somehow within modernism.’100 
 

Modernisme als concept is steevast als synoniem gezien met de ‘historische avant-garde’.101 Het 

is van belang om deze connotatie te ontleden, om zo een theoretisch kader te creëren waarin 

modernisme iets zichtbaars is, iets dat in de praktijk naar voren kan worden gebracht en zo een 

onderdeel kan zijn van een mentaliteit. Modernisme is daarmee een overkoepelend idee, dat 

op een individueel niveau, de ‘moderne beleving’, geplaatst moet worden.  

 
‘To be modern is to live a life of paradox and contradiction. It is to be overpowered by the 
immense bureaucratic organizations that have the power to control and often to destroy all 
communities, values, lives; and yet to be undeterred in our determination to face these forces, to 
fight to change their world and make it our own.’102 
 

In All that is solid melts into air. The experience of modernity (1982) onderzoekt en omschrijft de 

Amerikaanse filosoof Marshall Berman op fantastische wijze wat het betekent om ‘modern te 

zijn’, aan de hand van de ‘moderne belevenissen’ van onder andere Baudelaire omstreeks 1880 

tot zijn eigen jeugd in The Bronx. Volgens Berman kenmerkt moderniteit (het duale beeld van 

moderniteit en modernisme volgt een dialectische ontwikkeling) zich door de marxistische 

opvatting van strijd, maar dan op een dagelijks en individueel niveau in relatie tot een groter 

geheel. Op een dergelijke manier kan het ‘moderne’ van avant-gardistische uitingen zitten in 

de strijd tegen het oude. Dit is vervolgens weer waar de genoemde consensus over bestaat: de 

avant-garde die zich afzet tegen het oude, met oog op het nieuwe. Het is synoniem geworden 

met het idee van ‘moderne kunst’, zoals in gang gezet door de historische avant-garde, en het 

door Brolsma aangekaarte utopische karakter van kunst.  

 

De Stijl en de avant-gardistische mentaliteit 

De avant-garde in het algemeen, alsook gericht op De Stijl, staat dan ook in grote mate in het 

teken van koerswijziging en tijdsbewustzijn. Op analogische wijze is het avant-gardistische te 

vergelijken met een willekeurig passagiersstoomschip aan het begin van de twintigste eeuw, 

waar de samenstelling een reflectie is van de gehele samenleving. Deze bestaat uit drie klassen. 

Iedereen kent immers het noodlottige vergaan van de R.M.S. Titanic in 1912, dat zonk ten 

gevolge van hybris en de aanvaring met een ijsberg, en de derde-klaspassagiers die ontkomen 

onmogelijk werd gemaakt. Maar hier zal de analogie niet gericht zijn op het uiteindelijke 

 
100 White, De Stijl and Dutch modernism, 5. 
101 De Keizer, Moderniteit, 22. 
102 M. Berman, All that is solid melts into air. The experience of modernity (New York 2010) 13. 



 36 

zinken. De analogie is het schip op open water, dat van A naar B koerst, bestuurd en beheerd 

door een kleine elite. Een andere kleine groep aan boord, spannend over alle klassen, komt 

echter op het idee om compleet een andere richting in te varen, in het utopische geloof dat dáar 

alles beter zal zijn. Deze groep is de avant-garde aan boord van het schip. Ze zijn zich bewust 

van de koers, alsook van degenen die de koers bepalen, en zien in dat dit is zoals het altijd was 

in voorgaande generaties. Maar nu zal het beter worden, voor iedereen, in de toekomst. 

 Hoewel deze analogie voor alle tijden te maken is, niet allerminst onze eigen tijd, moeten 

de concrete ideeën en houdingen van de leden van De Stijl bekeken worden, opdat ze in de 

eigen tijdscontext geplaatst kunnen worden. De cultuurhistorische relevantie zal in het kader 

van het voorgaande duidelijk naar voren komen, waarbij de cultuur in wisselwerking staat met 

de grotere structuur van de samenleving. De nadruk zal daarbij komen te liggen op drie van de 

meest prominente bijdragers aan het maandblad: de reeds genoemde Theo van Doesburg en 

Piet Mondriaan, en de uit Hongarije afkomstige kunstenaar Vilmos Huszár. Gekeken zal 

worden naar hun centrale bijdragen aan De Stijl, alsook naar de representatie van deze 

bijdragen in primair en secundair bronmateriaal. Daarnaast zal het idee van de ‘metabiografie’ 

een bijzondere rol spelen bij het plaatsen van de individuen binnen een structureel kader. 

Hoewel de definitie die door verschillende historici gebruikt wordt niet eenduidig is, is de 

definitie van de Deens-Duitse psycholoog en historicus Erik Erikson interessant om te 

betrekken. Hij vatte de metabiografie samen als een poging om ‘het individuele in de 

geschiedenis te verbinden met het collectieve’.103 In het verlengde van deze premisse zal 

individuele en collectieve wisselwerking centraal staan. 

 De tijdsafbakening die gehanteerd zal worden beslaat de eerste vier jaargangen van het 

maandblad De Stijl, van 1917 tot 1921. Deze reeks bestaat uit de belangrijkste kernteksten die 

in latere perioden als kenmerkend is gezien voor De Stijl binnen moderne geschiedenis. Zo 

bevat het de kernpublicatie van Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de schilderkunst’, maar 

ook de bijdragen en reflecties van Van Doesburg op zijn medekunstenaars, binnenlands en 

buitenlands. Daarnaast bevat het de reeks ‘Aesthetische beschouwingen’ door Huszár, waarin 

hij reflecteert op gecreëerde kunst door bijdragers aan De Stijl, en beoogt hij hoe deze kunst 

ontvankelijk gemaakt kan worden voor het grotere geheel van de samenleving. Deze drie 

schilders en theoretici verwoorden en verwezenlijken kortom, de ‘nieuwe levensopvatting’ zoals 

dat in het eerste manifest van De Stijl in 1918 naar voren komt: 

 

 
103 J. van Zanten, ‘De biograaf als bijziende historicus. Over biografie, micro- en metageschiedenis’, Nederlandse 
Letterkunde 22 (Amsterdam 2017) afl. 3, 207-223, aldaar 216. 
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Manifest I van ‘De Stijl’, 1918 
1. Er is een oud en een nieuw tijdsbewustzijn. Het oude richt zich op het individueele. Het nieuwe 
richt zich op het universeele. De strijd van het individueele tegen het universeele openbaart zich, 
zoowel in den wereldkamp als in de kunst van onzen tijd. 
2. De oorlog destructiveert de oude wereld met haar inhoud: de individueele overheersching op 
elk gebied. 
3. De nieuwe kunst heeft naar voren gebracht hetgeen het nieuwe tijdsbewustzijn inhoudt: 
evenwichtige verhouding van het universeele en het individueele. 
4. Het nieuwe tijdsbewustzijn staat gereed zich in alles, ook in het uiterlijke leven te realiseeren. 
5. Traditie, dogma's en de overheersching van het individueele (het natuurlijke) staan deze 
realiseering in den weg. 
6. Daarom roepen de grondleggers der nieuwe beelding allen, die in de hervorming der kunst en 
kultuur gelooven op, deze hinderpalen der ontwikkeling teniet te doen, zóó als zij in de nieuwe 
beeldende kunst - door natuurlijken vorm op te heffen - hebben te niet gedaan, hetgeen de zuivere 
uitdrukking der kunst, de uiterste consequentie van alle kunstbegrip belemmert. 
7. De kunstenaars van heden hebben, gedreven door éénzelfde bewustzijn over de geheele wereld, 
op geestelijk terrein deelgenomen aan den wereldkamp tegen de overheersching van het 
individualisme, de willekeur. Zij sympathiseeren daarom met allen, die, hetzij geestelijk of 
materieel, strijden voor de vorming van een internationale eenheid in Leven, Kunst en Kultuur. 
8. Het orgaan ‘De Stijl’, dat zij met dat doel hebben opgericht, tracht bij te dragen de nieuwe 
levensopvatting in het licht te stellen. Medewerking van allen is mogelijk door: 
9. I. Als blijk van instemming, toezending (ter Redactie) van uw naam (volledig), adres, beroep. 
II. Bijdragen in den uitgebreidsten zin (kritische, filosofische, architectonische, wetenschappelijke, 
literaire, muzikale enz. alsmede reproductieve) voor het maandblad ‘De Stijl’. 
III. Overzetting in andere talen en verspreiding van de denkbeelden gepubliceerd in ‘De Stijl’. 
  
Handteekeningen der medewerkers: 
THEO VAN DOESBURG. ROBT. VAN 'T HOFF. VILMOS HUSZAR. ANTONY KOK. 
PIET MONDRIAAN. G. VANTONGERLOO. JAN WILS.104 

 

Deze ideeën en idealen dragen een collectief karakter. Ze getuigen van het bewustzijn met het 

hier en nu, en zijn kenmerkend voor de avant-gardistische houding in een Nederlandse traditie. 

Tegelijk resoneert het met de transnationale uitingen, waarbij eveneens de oorlog genoemd 

wordt als bakermat van waaruit het nieuwe zich kan verwezenlijken. De Duitse criticus en 

kunsthistoricus Friedrich Markus Huebner schrijft in een open brief naar aanleiding van dit 

manifest, dat gepubliceerd werd in De Stijl in 1919: ‘Met dit manifest gaat Holland voor het 

eerst de internationale dialoog aan over de aard en het doel van het nieuwe tijdsbewustzijn.’105 

White is sceptisch over deze tekst als bron, gezien het ‘vage terminologie’ bevat, dat in de 

‘laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog op verscheidene manieren geïnterpreteerd kan 

worden’.106 Desalniettemin is het tekenend voor een specifieke houding, die, hoe ‘vaag’ ook, 

 
104 ‘Manifest I van “De Stijl”, 1918’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 2 (Leiden 1918) nr. 1. 
105 F.M. Huebner, ‘Open brief’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 2 (Leiden 1919) nr 8. 
106 White, De Stijl and Dutch modernism, 4. 
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concreet is in culturele implicatie. Het is taal dat te plaatsen is in de contemporaine context, en 

raakt aan de avant-gardistische uitingen van de tijd. Wat volgt is dan ook een individuele 

benadering van de drie genoemde figuren, met centraal gesteld hun meest kenmerkende 

publicaties. Daarbij zal hun individuele houding in het dagelijkse, in hun kunst, geplaatst 

worden in het grotere geheel van de avant-gardistische structuur. Bij deze analyse zal 

bijzondere nadruk liggen op drie aspecten: (1) het avant-gardistische, (2) het temporele en (3) 

de onderlinge uitwisseling. Samen combineren deze aspecten het avant-gardistische met de 

context van de Eerste Wereldoorlog in Europa, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de 

verhouding tussen structuur en agency. 
 

1. ‘De nieuwe beweging in de schilderkunst’: Theo van Doesburg 

Van de kunstenaars die betrokken raakten bij het project De 

Stijl is Theo van Doesburg het meest prominent bezig 

geweest om de praktijk van het kunstenaarsbestaan te 

koppelen aan expliciete theorie, om zo kunst en het leven te 

laten samenvallen.107 Met zijn theoretische opvattingen en 

bijdragen aan verscheidene literaire en kunstzinnige 

periodieken is Van Doesburg uitgegroeid tot een van 

bekendste ‘avant-gardistische’ schrijvers en kunstenaars van 

de vroege twintigste eeuw in Nederland.108 Binnen de 

Nederlandse avant-gardistische context, zoals die in het 

verloop geschetst zal worden, is de dominantie van Van Doesburg binnen het kunsttheoretische 

vlak vanaf 1916 vrijwel gevestigd. Zo pleit hij in dat jaar in De Beweging. Algemeen maandblad voor 

letteren, kunst, wetenschap en staatkunde, een vooraanstaand cultureel-literair maandblad opgericht 

door dichter Albert Verweij en later in samenwerking met onder andere H.P. Berlage, voor 

‘De nieuwe beweging in de schilderkunst’: een alomvattende uiteenzetting waarin de 

‘geesteshouding van den maker’ centraal staat bij het doen ontstaan van het ‘zuiver beeldende 

kunstwerk’.109 De ideeën die hij daar verwoordt, zullen tekenend zijn voor zijn eigen 

ontwikkeling, alsook voor het ontstaan van De Stijl. Een benadering van zijn geschreven werken, 

alsook zijn correspondenties en kunstwerken, geven inzicht in zijn bredere ideeën voor de kunst 

 
107 Anthonissen en Van Straaten, 100 jaar De Stijl, 30. 
108 Aan de hand van verscheidene werken die zich richten op avant-gardisme in Nederland en Europa, wordt 
Van Doesburg veelvuldig genoemd. 
109 Theo van Doesburg, ‘De nieuwe beweging in de schilderkunst’, De Beweging. 

Afbeelding 1: Theo van Doesburg. Portret zoals 
afgebeeld in NB De Stijl. Internationaal 

maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en 
kultuur 5 (Leiden 1922) nr. 12. 
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en de samenleving, een dualisme dat sinds het ontstaan van gemeenschapskunst nauw met 

elkaar verbonden is geraakt. 

 Over het leven van Van Doesburg is uitvoerig geschreven door onder andere 

kunsthistorici Evert van Straaten en Hans Jaffé.110 Als aanvulling op de primaire bronnen van 

Van Doesburg zelf, zullen deze secundaire bijdragen een stevige individuele context schetsen, 

waar vervolgens structurele aspecten aan gekoppeld kunnen worden. Ten eerste dient duidelijk 

gemaakt te worden wie deze persoon was. Hoewel deze opgave behoorlijk ingewikkeld is, en 

een persoon doorgaans zelden te duiden is aan de hand van historische bronnen, kan gesteld 

worden dat het een uniek figuur is in de culturele geschiedenis van Nederland. Het waren ‘zijn 

energie, zijn onvermoeibare inzet en zijn bewonderenswaardige activiteiten’ die De Stijl haar 

internationale uitstraling gaf.111 Geboren als Christian Emil Marie Küpper in Utrecht in 1883, 

groeide Van Doesburg op in Amsterdam, waar hij tot 1916 zou wonen.112 Het beslaat exact de 

periode waarin Amsterdam een centrale plaats had in de ontwikkeling van gemeenschapskunst, 

en de werken van de Berlage invulling gaven aan de theorie die ermee verbonden was. Berlage 

speelt dan ook een grote rol in de keuze van Van Doesburg om zijn maandblad ‘De Stijl’ te 

noemen, in plaats van ‘De rechte lijn’, zijn initiële idee.113 

 
‘In a series of publications, from the last decade of the nineteenth to the first quarter of the 
twentieth century, [Berlage] relentlessly pounded away at the deficiencies of contemporary 
architecture and design, calling for a return to basic principles. Berlage also saw the regeneration 
of style as indelibly tied to social change.’114 
 

Berlage was bovendien nauw bevriend met een van de medeoprichters van De Stijl, Bart van 

der Leck, wiens ideeën eveneens scheppend waren in het bestaan van het maandblad en 

bijdroegen aan vernieuwende inzichten in moderne architectuur. Van Doesburg probeerde 

zelfs Berlage te rekruteren bij de oprichting, maar het bleef enkel bij de terugkomende 

elementen van Berlage in het werk van Van Doesburg.115  

 Dat Van Doesburg in 1916 publiceert in De Beweging, is dan ook geenszins 

verbazingwekkend, waar Berlage in de redactie zat. Bovendien speelde hij als reeds gevestigde 

schilder sinds 1915 met de gedachten om een eigen maandblad op te richten, zoals blijkt uit 

 
110 E. van Straaten, Theo van Doesburg, 1883-1931 (Den Haag 1983); Jaffé, De Stijl 1917-1931; H.L.C. Jaffé, Theo 
van Doesburg (Amsterdam 1983). 
111 Carsten-Peter Warncke, De Stijl, 1917-1931 (Hedel 1990) 12. 
112 RKD https://rkd.nl/nl/explore/artists/Doesburg%2C%20Theo%20van (26-06-2020) 
113 Voor ‘De rechte lijn’ en de verwijzing naar de leer van Lao Tse, zie A. Ottevanger, ‘De Stijl overal absolute 
leiding’, 39. 
114 White, De Stijl and Dutch modernism, 7. 
115 Ibidem, 7. 
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verschillende brieven aan Antony Kok. De tekst die hij in De Beweging schrijft is daarmee te zien 

als een bevestiging en een opstap voor zijn latere reputatie als kunsttheoreticus. De ideeën die 

hij vertolkt vinden eveneens een concrete basis in de staat van oorlog waar Europa zich in 1914 

verkeerde. Het was dan ook in 1914 dat Van Doesburg werd opgeroepen om in het 

Nederlandse leger deel te nemen, waarna hij geruime tijd aan het front bij België gestationeerd 

was.116 Jaffé stelt dat de oorlog bovendien ertoe leidde dat verscheidene Nederlandse 

kunstenaars, ‘vol met veelbelovende en nieuwe ideeën’, naar Nederland waren teruggekeerd, 

waar ze ‘een atmosfeer vonden van spirituele spanning, veroorzaakt door de neutraliteit, een 

oasis in een continent in oorlog’.117 De culturele bloei met betrekking tot ‘moderne’ ideeën in 

de kunst en architectuur en de jarenlange kritische traditie met betrekking tot individualiteit 

vonden voor Van Doesburg samenkomst in de periode dat hij gemobiliseerd was. 

 In het artikel, een fantastische bron voor het omschrijven van de vernieuwende elementen 

in de beeldende kunsten die Van Doesburg voor ogen zag, komt duidelijk een 

constructivistische kunsthouding naar voren. Hierbij stond abstracte kunst dat sterk gericht was 

op maatschappelijke inzetbaarheid.118 Het past sterk binnen het tijdsbeeld en speelt in grote 

mate reeds in op kunsttheoretische elementen die Mondriaan een jaar later verwoord in zijn 

theorie van het neoplasticisme. ‘Kleur en lijn’ zijn de voorwaarden voor een ‘zuiver Beeldend 

kunstwerk’, waarbij de kunstenaar zijn ‘geesteshouding’ toekent aan de inhoud van het werk, 

waardoor de symbolische inhoud meer schoonheid teweegbrengt dan de natuurlijke vorm.119 

Het legt het uit aan de hand van het begrip ‘appel’: 

 
‘Kunst ontstaat zoodra de verandering begint. Wanneer een schilder een appeltje schildert en dit 
appeltje begint te veranderen in de geesteshouding van den kunstenaar: dan ontstaat Kunst. Het 
appeltje bekomt de hoedanigheden van den kunstenaarsgeest en deze verandering maakt dat het 
begrip “appel” in natuurlijken zin verdrongen wordt door het begrip “appel” is symbolischen zin. 
Dat gedeelte dus van den symbolischen appel, dat afwijkt van den natuurlijken appel, is de 
eenigste kunstwaarde van het schilderij. Het is de kunstwaarde, omdat het de ontroeringswaarde, 
de inhoud, is. De appel doet slechts dienst als vorm, niet als inhoud. Wanneer een beschouwer 
alleen den appel – in natuurlijken zin – ziet, neemt hij slechts den vorm waar, niet den inhoud 
der schilderij. Het spreekt dus vanzelf dat de kunstwaarde zal winnen met het afnemen der 
natuurwaarde, het begrip: appel. [sic]’120 
 

 
116 Jaffé, De Stijl 1917-1931, 12. 
117 Ibidem, 11. 
118 Anthonissen en Van Straaten, 100 jaar De Stijl, 347. 
119 Th. Van Doesburg, ‘De nieuwe beweging in de schilderkunst’, De Beweging. 
120 Ibidem. 
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De abstractie van het kunstwerk staat hier centraal. Het is een kenmerkende bron voor het 

verdere bestaan van de Nieuwe Beelding, waarin het abstraheren van de natuurvorm, het 

‘zuivere’ kunstwerk dat enkel de geesteshouding van de kunstenaar beklijft, van bijzondere 

waarde is in de algehele verandering in de kunsten. Dit aspect koppelt het kunstwerk aan de 

temporale context, waar de ‘moderne mensch’ staat voor de samenleving als geheel. Het 

kenmerkt het ontspringen van De Stijl in de culturele geschiedenis, waarbij het uitermate 

modern is in haar verwerping van de ‘individuele, natuurlijke vorm’, waar met de Eerste 

Wereldoorlog breed gedragen kritiek op kwam in verscheidene Europese kunstkringen [bron]. 

Tevens impliceert Van Doesburg in deze bron een ware breuk met voorgaande generaties. Zijn 

kunstonderwijs liegt er dan ook niet om. Hij plaatst zijn eigen ideeën in een kunsttraditie die 

teruggaat tot de verbeelding van Maria door Fra Angelico aan het begin van de vijftiende eeuw. 

 
‘In de traditioneele Schilderkunst is de beeldende vorm uiterlijk aangegeven en verbonden met 
den natuurlijken vorm. In de moderne Schilderkunst – van af het Impressionisme – is de 
beeldende vorm òf uiterlijk aangegeven òf – zooals bij Kandinsky en Mondriaan – geheel 
opgeheven.’121 
 

Het universele aspect van zijn benadering is ongekend. Hij betrekt internationale 

kunstuitingen, historische tradities en plaats deze binnen de eigen tijdsgeest. Althans, dat laatste 

doet hij nog niet in 1916. Dat gebeurt in 1917 wanneer De Stijl vorm krijgt. ‘Beste Kokje!’, 

schrijft Van Doesburg op 19 mei 1917. Aan zijn vriend en medeoprichter Kok laat hij blijken 

hoe ver hij vordert in het verwezenlijken van ‘mijn tijdschrift’: 

 
‘Heb van de beste krachten Mondriaan en Van der Leck al toezegging tot medewerking! Ik zou 
dolgraag willen dat je eens een artikel schreef. Moet ik je officieel uitnoodigen? Of gaat het zoo 
ook. Laat ik je in mijn kwaliteit als a.s. hoofdredacteur uitnoodigen een artikel te schrijven over 
het verband tussen muziek en de moderne beeldende kunst. Het tijdschrift zal maandelijks 
verschijnen. Titel: De Stijl.’122 
 

Het is de eerste keer dat de titel valt, en tevens de opmaat naar het verschijnen van de eerste 

jaargang in oktober. De samensteller van de bundel waaruit deze brief afkomstig is, stelt dat 

‘het tijdschrift De Stijl gericht was op het realiseren van de werkelijk moderne kunst, waarbij 

de theoretische onderbouwing een belangrijke rol speelde, en was tegelijkertijd een middel om 

een groep kunstenaars samen te binden, zonder het knellende karakter van een vereniging’.123 

 
121 Th. Van Doesburg, ‘De nieuwe beweging in de schilderkunst’, De Beweging. 
122 [063] Brief van Th. Van Doesburg aan A. Kok, Leiden, 19 mei 1917, in: A. Ottevanger ed. ‘De Stijl overal 
absolute leiding’, 191. 
123 Ottevanger, ‘De Stijl overal absolute leiding’, 40. 
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In de loop van de eerste vier jaargangen, alsook tot zijn dood in 1931, vertoont de theorie van 

Van Doesburg, de manier waarop hij schrijft over zijn projecten en over kunst, sterke 

gelijkenissen met de historiografische noties over ‘avant-garde’, waarbij de aanval op de 

institutionele kunst en het veranderen van de gehele cultuur in de samenleving duidelijk naar 

voren komen. 

 De inleiding die Van Doesburg schrijft voor de allereerste uitgave, zet kracht bij aan de 

het creëren van een nieuw tijdsbewustzijn, waarin het maandblad bijdraag aan een ‘nieuw 

schoonheidsbewustzijn’ en het ontvankelijk maken van ‘den modernen mensch’ voor ‘het 

nieuwe in de Beeldende Kunst’. Om dit te doen schrijven velen voor het blad, allen kunstenaars 

(architecten, schilders, beeldhouwers of dichters), internationaal en nationaal, om bij te dragen 

aan dit doel. De inleiding is dan ook een concreet voorbeeld van het actief creëren van een 

groep. Van Doesburg geeft vorm en inhoud aan een groep gelijkgestemden, waarmee hij een 

gedeeld doel impliceert Het impliceert een bepaalde collectieve mentaliteit, gezien het een 

alomvattende houding betreft die te zien is in alle aspecten van het leven van de kunstenaar. 

Het is eigenlijk te alomvattend om al deze grond waar dergelijke kenmerken vertoond worden 

om te woelen. Vandaar dat enkele publicaties in De Stijl door Van Doesburg, die ook wel 

publiceerde onder het pseudoniem I.K. Bonset, aan bod zullen komen. Het werk dat hij 

verrichtte in het maandblad is aanzienlijk groter dan wie ook. 

Hij schrijft tussen 1917 en 1921 onder andere reacties op 

anderen, reflecties op kunstwerken, theoretische uitweidingen, 

gedichten, redactionele toevoegingen, ‘Fragmenten’, 

‘Aantekeningen bij bijlagen’, ‘Moderne wendingen in het 

kunstonderwijs’ en de maandelijkse ‘Rondblik’, allen in het 

teken van het nieuwe in de kunst.124 

 Een van de voorbeelden met betrekking tot Van Doesburg 

is een tekst als aantekening bij de bijlage in het elfde nummer 

van de tweede jaargang, waarin hij spreekt over ‘[Gerrit] 

Rietveld’s stoel’, een van de meest iconische werken dat geschaard is onder de kunst van De 

Stijl: 

 
‘Bij dezen stoel is getracht, elk onderdeel enkelvoudig te doen zijn en wel in den meest 
oorspronkelijken vorm naar den aard van gebruik en materiaal, den vorm, die het meest 

 
124 Met de ‘Rondblik’ reflecteerde Van Doesburg prominent op het internationale toneel van de kunsten. Zo 
spreekt hij meerdere malen over internationale kunstontwikkelingen, waar zeer persoonlijke en theoretische 
reacties op worden gedaan. 

Afbeelding 2: Bijlage XXII van De Stijl, 
tweede jaargang, nr. 11. Leunstoel van 

Rietveld. 
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ontvankelijk is om door verhouding in harmonie te komen met het overige. […] De constructie 
werkt mee om de onderdeelen onverminkt onderling te verbinden, zóó dat het eene het andere 
zoo min mogelijk overheerschend bedekt of aan zich ondergeschikt maakt, opdat het geheel 
vooral vrij en helder in de ruimte staat en de vorm het wint van het materiaal.’125 

 

Het is de implementatie van de ‘Nieuwe Beelding’ in een 

dagelijks object dat hier cruciaal is in het kijken naar Van 

Doesburgs idee met betrekking tot vorm. De verhouding met 

schilderkunst is daarnaast goed te leggen. Want met de eigen 

kunstwerken, eerst in glas-in-lood en later op het doek, vertoont 

Van Doesburg hetzelfde streven naar harmonie en eenvoud. 

De beweging van het platte vlak is zo een voorbeeld, iets waar 

Van Doesburg samen met Huszár op kwam tijdens een 

samenkomst. Verscheidene glas-in-loodcomposities van Van 

Doesburg uit 1917 en 1918, zoals hiernaast afgebeeld, geven 

blijk van deze beweging. Bovendien vertoont het de kenmerken van de constructivistische, 

abstracte kunst zoals verwoord in Van Doesburgs uiteenzettingen, waarin kleur en lijn 

allesbepalend zijn. Daarnaast is de geforceerde asymmetrie een basisprincipe in de 

schilderkunst van De Stijl, wat eveneens bij Mondriaan en Huszár terug te zien is, alsook bij 

andere kunstenaars, gekoppeld aan deze traditie.126 

 

2. ‘De Nieuwe Beelding in de schilderkunst’: Piet Mondriaan 

Cruciaal in de veranderde houding van Mondriaan met 

betrekking tot kunst en ‘het nieuwe’ is het najaar van 1915, 

een moment in diens leven dat door Hanssen nauwkeurig en 

met biografische verve is weergegeven. Hanssen bespreekt in 

zijn inleiding van de grootschalige biografie over het leven 

van Mondriaan het eerste contact tussen Van Doesburg en 

Mondriaan, dat met de opgedane kennis over avant-

gardistische noties en het kader van gemeenschapskunst een 

nieuwe plaats krijgt in de temporale context van deze 

periode. Het betreft een verzoek van Van Doesburg aan 

 
125 Theo van Doesburg, ‘Aantekeningen bij de bijlagen’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 2  
(Leiden 1919) nr 11. 
126 Warncke, De Stijl, 1917-1931, 48-50. 

Afbeelding 4: Piet Mondriaan. Portret zoals 
afgebeeld in NB De Stijl. Internationaal 

maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en 
kultuur 5 (Leiden 1922) nr. 12. 

Afbeelding 3: Glas-in-loodcompositie III 
(schaatsenrijders), Theo van Doesburg 

(1917), collectie Kröller Müller, inv. KM 
120.436. 
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Mondriaan voor een reproductie van een van zijn tekeningen voor een lezing genaamd ‘De 

ontwikkeling der moderne schilderkunst’. Van Doesburg ontving de tekening, die Mondriaan 

zelf omschreef als ‘een compositie van verticale en horizontale lijnen die de idee van het 

omhoogrijzen van grootheid moet uitbeelden’. Hij vergeleek het met de façade van een gotische 

kerk.127 

 Deze tekening kwam vervolgens via Van Doesburg 

terecht in het zogenaamde Koningin Elisabeths-boek. Een 

‘nagenoeg onbekend initiatief in cultuurhistorisch 

onderzoek’, aldus Hanssen, waarmee morele steun werd 

uitgedragen aan de Belgische vorstin. België werd namelijk 

zwaar getroffen in vrijwel ieder opzicht na de zware Duitse 

inval van augustus 1914. Ter verdere inleiding van de 

vriendschap – ‘even innig als conflictueus’ – die ontstond 

tussen Van Doesburg en Mondriaan toont Hanssen door middel van grondig archiefonderzoek 

in correspondentiemateriaal de dankbetuiging van Van Doesburg voor het overdragen van de 

reproductie: een gedicht genaamd ‘Kathedraal I’. Kort na deze uitwisseling zag Van Doesburg 

een ‘nieuw ding’ van Mondriaan in het Stedelijk Museum: ‘Geestelijk is dit werk overwegend 

aan al het andere. Den indruk die het maakt is Rust; de onbewogenheid der ziel’. Compositie X 

in zwart wit (1915) zou ‘een sleutelwerk zijn in Mondriaans ontwikkeling van naturalisme naar 

complete abstractie’.128 Wat de biografie van Hanssen hier toont is een interessante 

verwikkeling van meerdere individuele met structurele aspecten, die kenmerkend zijn voor de 

grotere totstandkoming van De Stijl. 

 Geboren in 1872 in Amersfoort, is Mondriaan in de moderne geschiedenis uitgegroeid tot 

een van de meest iconische ‘moderne’ kunstenaars. Zijn ‘stijl’ maakt hem vanaf de beginjaren 

van de jaren twintig een instituut op zichzelf.129 Zijn kunstwerken, die in nauw verband staan 

met velen om hem heen, vertonen de implementatie van zijn radicale abstractie. De manier 

waarop het zich verhoudt met anderen en hoe het tot stand is gekomen binnen een grotere 

cultureel-historische context, is waar hier de nadruk ligt. Daarvoor bieden vooral zijn eigen 

kunsttheoretische teksten in De Stijl, alsook zijn eigen achtergrond en interesses, een concrete 

bron waaruit zijn specifieke geesteshouding ontleend kan worden. Het geschreven werk van 

Mondriaan staat centraal in deze houding, gezien het als schrijverschap an sich veel zegt over 

 
127 Hanssen, De schepping van een aards paradijs, 18. 
128 Ibidem, 18-19. 
129 Anthonissen en Van Straaten, 100 jaar De Stijl, 66. 

Afbeelding 5: Compositie X in zwart wit, Piet 
Mondriaan (1915), collectie Kröller Müller, inv. 

KM 104.241. 
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zijn dagelijkse bezigheden. Op fantastische wijze belicht Louis van Veen het centrale aspect 

van wat Mondriaan zelf wilde met zijn teksten. ‘Ik hoop dat het de menschheid iets helpt’, 

schreef hij in 1930, naar aanleiding van zijn grote Franstalige werk L’art nouveau – la vie nouvelle. 

Hij hoopt dat hij daarmee de mensheid kan helpen met het opbouwen van een evenwichtige 

samenleving, ofwel ‘de cultuur der zuivere verhoudingen’.130 

 
‘Mondriaans bezorgdheid over de scheve verhoudingen in de maatschappij en het feit dat hij 
daar iets aan wil doen, vormt de kern van zijn geschriften. Hij ziet in de mens en in alle gebieden 
van de samenleving de aanwezigheid van ongelijkwaardigheid. […] Maar niet alleen in de 
buitenwereld – constateert Mondriaan – ook in het innerlijk (de psyche) van de mens heerst 
ongelijkwaardigheid.’131 
 

Wat hij in 1930 beoogt, heeft een aanwezige basis in zijn centrale publicatie in De Stijl tussen 

1917 en 1921: De Nieuwe Beelding in de schilderkunst. Dit citaat benadrukt een overtuiging van een 

innerlijke en uiterlijke verbondenheid, waarbij harmonie het streven is. Dit geldt ook voor de 

kunst.  
 
‘De moderne mensch – tòch een eenheid van lichaam, ziel en geest – toont een veranderd 
bewustzijn: alle levensuitingen nemen een andere verschijning aan, en wel een meer bepaald 
abstracte. Zoo ook de kunst: als product van een andere dualiteit in den mensch gaat zij zich 
uiten: als product van een gecultiveerd uiterlijk en een verdiept, meer bewust innerlijk – als 
zuivere beelding van den menschelijken geest, komt zij tot uitdrukking in een zuiver aesthetisch 
beeldende, in een abstracte verschijning.’132  
 

Zo begint Mondriaan zijn bijna 30.000 woorden tellende theoretische uiteenzetting met 

betrekking tot de Nieuwe Beelding. Het is een van de kernaspecten voor de historische plaatsing 

van avant-gardistische kunst binnen de temporale context. De Nieuwe Beelding wordt ook 

expliciet gekoppeld door Mondriaan aan het begrip ‘stijl’, wat te zien is in het bredere 

groepsaspect van De Stijl. 

 
‘De schilderkunst – in wezen eèn en onveranderlijk – heeft zich steeds in zeer onderscheidene 
uitingen geopenbaard. De achter ons liggende kunstuitingen – die zich als zoovele stijlen 
kenmerken – onderscheiden zich slechts van elkander door oorzaken van tijd en plaats, waar zij 
in wezen èen zijn. Hoe verschillend ook in verschijning, kwamen zij toch alle uit eènzelfde bron 
voort: uit het universeele, uit het diepste wezen van al het bestaande. Daardoor vertoonen alle 
historische stijlen eèn gemeenschappelijk streven, n.l. om het universeele tot uitdrukking te 
brengen. 

 
130 Van Veen, Piet Mondriaan, 15. 
131 Ibidem, 15-16. 
132 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de schilderkunst I. Inleiding’, De Stijl. Maandblad voor de moderne 
beeldende vakken 1 (Leiden 1917) nr. 1. 
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 Zoo heeft alle stijl een tijdelooze inhoud en een tijdelijke verschijning. De tijdelooze 
(universeele) inhoud kunnen we het universeele van stijl, de tijdelijke verschijning, de 
karakteristiek of het individueel van stijl noemen. Diè stijl, waarin het individueele van stijl het 
meest dienbaar gemaakt is aan het universeele van stijl, zal de grootste stijl zijn: diè stijl, waarin 
de universeele inhoud het meest bepaald beeldend naar voren treedt, zal de zuiverste stijl zijn.’133 
 

Net als Van Doesburg toont Mondriaan een tijdsbewustzijn waarin culturele aspecten dienen 

ter bevordering van het ‘gemeenschappelijk streven’. ‘De wijze van stijlbeelding is van den tijd 

en beeldt de verhouding van den tijdgeest tot het universeele’.134 Kenmerkend voor deze 

houding is wat in de kunstgeschiedenis het ‘neoplasticisme’ is genoemd, simpelweg de Franse 

benaming voor de Nieuwe Beelding, francofiel als dat Mondriaan was. Tot in het woordgebruik 

vertoont Mondriaan sterke gelijkenissen met de schilder Bart van der Leck. Zo schreef Van der 

Leck: ‘De moderne schilderkunst destructiveert de lichamelijkheid tot vlakheid en komt door 

ruimtebegrip tot destructie van het in het vlak gewende natuurlijke, tot ruimtelijke 

verhouding’.135 Het sluit aan bij Mondriaans idee over de ‘gradueele destructie van het 

natuurlijke in de beelding’, datgene waar het abstracte van de Nieuwe Beelding op is gericht.136 

Het komt ook sterk overeen met Van Doesburgs uitleg over de geesteshouding van de 

kunstenaar en ‘het toenemen van de kunstwaarde door het afnemen der natuurwaarde’.137 

 Dan, tot slot wat Mondriaan betreft, welke rol speelt 

de Eerste Wereldoorlog in zijn leven en kunstontwikkeling? 

Mondriaan verafschuwde geweld en hij was overtuigd dat 

‘de kunstenaar een voortrekkersrol speelde in het realiseren 

van harmonie en universeel geluk op aarde’, aldus Hanssen. 

‘De Grote Oorlog was voor hem een noodzakelijke 

tussenstap in de menselijke evolutie naar een hoger plan, 

lijden en verwoesting kregen betekenis in het licht van de 

zege over het kwaad.’138 Deze theosofische veronderstelling 

stond reeds centraal in het verwoorden van zijn overgang naar abstracte kunst, en past ook 

sterk in de traditie van de gemeenschapskunst. Maar bovenal vervult zijn kunst een groot 

 
133 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de schilderkunst II. De nieuwe beelding als stijl’, De Stijl. Maandblad 
voor de moderne beeldende vakken 1 (Leiden 1917) nr. 2. 
134 Ibidem. 
135 Bart van der Leck, ‘De plaats van het moderne schilderen in de architectuur’, De Stijl. Maandblad voor de 
moderne beeldende vakken 1 (Leiden 1917) nr. 1. 
136 Piet Mondriaan, ‘De Nieuwe Beelding in de schilderkunst VI. De redelijkheid der nieuwe beelding’, De Stijl. 
Maandblad voor de moderne beeldende vakken 1 (Leiden 1918) nr. 5. 
137 Th. Van Doesburg, ‘De nieuwe beweging in de schilderkunst’, De Beweging. 
138 Hanssen, De schepping van een aards paradijs, 24. 

Afbeelding 6: Compositie met geel, rood, zwart, 
blauw en grijs, Piet Mondriaan (1920), collectie 

Stedelijk Museum Amsterdam, A 9864. 
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functioneel gehalte, wat Hanssen zeer treffend verwoord: ‘De kunst fungeerde in zijn leven als 

intermediair met een buitenwereld waartegenover hij zich als mens met distantie en een zekere 

schuwheid verhield’.139 In feite belichaamt Mondriaan in die zin de synthese waarbij kunst, in 

haar utopische theoretisering, compleet in het teken staat van het grotere geheel, waar het een 

functie behelst voor de samenleving. De ideeën van Mondriaan en de kunstenaars van De Stijl 

zijn een bijzondere verbinding van verscheidene tijdsgebonden opvattingen en een zeer strenge 

rationele vormgeving.140 

 

3. ‘Aesthetische beschouwingen’: Vilmos Huszár 

Eind 1916 gingen Van Doesburg en Vilmos Huszár samen 

naar de Kröller-Müller collectie in Den Haag, in het 

toenmalige Museum Kröller.141 Naast het bezichtigen van 

Compositie X in zwart wit van Mondriaan, waar Van Doesburg 

al eerder uitvoerig op had gereageerd, was de reden voor 

hun bezoek Van der Lecks Mijntriptiek, dat hij in opdracht 

van Müller & Co maakte na een bezoek aan haar 

ijzerertsmijnen in Spanje en Noord-Afrika. Het is een 

bijzondere abstractie van het landschap, waarbij lijn en 

kleur een bijzondere verhouding vertonen.142 De eigenschap 

waar het Van Doesburg en Huszár om draait is echter Van der Lecks notie van ‘decompositie’ 

en de mogelijkheden ‘voor een nieuwe monumentale kunst gebaseerd op de tegenstelling tussen 

schilderen en architectuur’.143 Huszár en Van Doesburg vertonen samen meer samenwerking, 

ook met verschillende architecten, dan welke kunstenaar verbonden aan De Stijl ook. Het geeft 

een bijzondere inkijk in de manier waarop kunst een centrale plaats had in de manier waarop 

Huszár als kunstenaar en als individu in het verband van de ‘sociale groep’ opereerde. 

Daarnaast tonen zijn ‘Aesthetische beschouwingen’ een interessante verhouding tussen kunst 

en samenleving. 

 Vilmos Huszár werd in 1884 in Boedapest geboren als Vilmos Herz, wat hem niet 

Hongaars genoeg klonk – veel Joodse Hongaren veranderden rond de eeuwwisseling hun 

 
139 Hanssen, De schepping van een aards paradijs, 28-29. 
140 Vergelijkbaar argument met Warncke, zie Warncke, De Stijl 1917-1931, 66. 
141 Voor de tijdlijn van het Kröller Müller, zie https://krollermuller.nl/tijdlijn/museum-kroller (27-06-2020). 
142 White, De Stijl and Dutch modernism, 29; Het kunstwerk staat bekend als Compositie 1916 No. 4, Bart van der Leck 
(1916), collectie Kröller-Müller, inv. KM 110.365. 
143 White, De Stijl and Dutch modernism, 29. 

Afbeelding 7: Vilmos Huszár. Portret zoals 
afgebeeld in NB De Stijl. Internationaal 

maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en 
kultuur 5 (Leiden 1922) nr. 12. 
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naam. Hij verliet Oostenrijk-Hongarije in 1909 en kwam voor de rest van zijn leven te wonen 

in Nederland. Als persoon en als kunstenaar is hij een van de minder bekende geassocieerd met 

De Stijl, zo komt hij in uitgebreide literatuur over De Stijl zelden uitvoerig aan bod.144 Een 

aanvulling op deze leemte is Vilmos Huszár. Schilder en ontwerper, 1884-1960. De grote onbekende van 

De Stijl (1985) door kunsthistoricus Sjarel Ex en conservator Els Hoek, die juist de leemte als 

rechtvaardiging gebruiken voor de focus op deze bijzondere schilder. Het werk is een uitvoerige 

biografische beschrijving van diens artistieke leven: ‘hij was een kunstenaar met veel 

belangstellingen, die zich zeer intensief in een bepaald onderwerp verdiepte, totdat zijn 

aandacht werd getrokken door een nieuwe ontdekking’.145 Binnen de avant-garde van zijn 

periode had hij vele contacten en hebben zijn bijdragen in kunst en in tekst aan De Stijl een 

flinke bijdrage geleverd aan de vernieuwingen in de kunst, alsook de maatschappelijke functie 

die kunst dient te hebben. 

 Waar Mondriaan en Van Doesburg ook aanzienlijk meer theoretisch waren ingesteld, 

weet Huszár in De Stijl de Nieuwe Beelding op concrete wijzen in de praktijk toe te lichten. Zijn 

reeks beschouwingen komt dan ook voort uit de volgende opvatting:  

 
‘Het lijkt mij nuttig in dit tijdschrift analytisch een kunstwerk te behandelen in verband met het 
in concreto zien der nieuwe beeldende kunst. Ik heb menigmaal ondervonden, dat zoowel 
kunstenaars als leeken, die niet direct met de moderne beweging in aanraking komen, de nieuwe 
kunst niet begrijpen en ze daarom belachelijk vinden. Dit zal hieruit te verklaren zijn: dat men 
zich niet kan of wil inspannen om een andere geesteshouding aan te nemen dan die waaraan men 
gewend is.’146 
 

Naast een hoog gehalte van opvoedingsgedrevenheid voor een breed publiek, heeft het iets 

profetisch. Hoewel dit pas de eerste alinea is van de eerste van zijn vele beschouwingen toont 

het gelijk en implementatie die De Stijl beoogt, zoals verwoord door Van Doesburg en 

Mondriaan, om de Nieuwe Beelding een rol te laten spelen in de gehele samenleving: een 

universele geesteshouding. Bovendien benadrukt Huszár dat het geenszins gaat om enkel het 

eigen nationale publiek. Hij benadrukt de overeenkomstigheid tussen de eigen opvattingen en 

een grotere transnationale tendens: ‘De moderne beeldende kunst met haar uiterlijke 

verscheidenheid heeft in wezen een innerlijke overeenkomst, d.i.: het algemeen geestelijke in 

tegenstelling met het individueel geestelijke van vóór onzen tijd. Het is niet toevallig dat men 

 
144 S. Ex en E. Hoek, Vilmos Huszár. Schilder en ontwerper 1884-1960. De grote onbekende van De Stijl (Utrecht 1985) 9. 
145 Ex en Hoek, Vilmos Huszár, 9. 
146 Vilmos Huszár, ‘Aesthetische beschouwingen’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 1 (Leiden 
1917) nr. 2. 
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in alle landen ditzelfde streven constateeren kan.’147 Daadwerkelijke benoeming van 

voorbeelden uit ‘alle landen’ geeft hij overigens niet, wat enerzijds kan impliceren dat het een 

vanzelfsprekendheid is, binnen het milieu waarin hij zich begeeft. Anderzijds impliceert het een 

abstract idee, een denkbeeldige vanzelfsprekendheid. Het eerste is aannemelijker, gezien 

Huszár, net als Mondriaan, een periode in Parijs heeft doorgebracht, waar hij in contact kwam 

met een aantal grote namen van die tijd, zoals Pablo Picasso, Georges Braque en Henri Matisse. 

Hun fauvistische en kubistische ontwikkelingen aan het begin van de twintigste eeuw waren 

sterk avant-gardistisch, waarmee het voortborduurde op voorgaande kunststromen.148 Vanaf 

1914 was bij Huszár dan ook een kubistische interesse zichtbaar.149  

 In het derde nummer van De Stijl reflecteert Huszár op een nieuw werk van Mondriaan, 

dat hij plaatst naast een eigen compositie. Het zijn beide ‘zuiver’ beeldende kunstwerken, 

waarin vlakken met rechte lijnen overeenstemmen met de theorie. ‘De overeenkomst met het 

moderne streven in architectuur, welke nog niet zoo ver is gekomen, is zeer sterk. Daarom en 

ook om zijn algemeenen en universeelen inhoud, (in 

tegenstelling met den individueelen, die stemmingskunst 

voortbrengt) is dit zuiver uitgesproken, moderne, monumentale 

beeldende kunst.’150 Het resoneert aan het ‘monumentale’ van 

Berlage, en toont een invloed van de theorie op een brede laag 

kunstenaars, welke hier wordt overgebracht op een groot 

publiek. Hoe groot dit publiek was moet echter niet overschat 

worden. Huszár schreef dan wel met de intentie om een hele 

maatschappij kennis te laten nemen van de Nieuwe Beelding, 

maar het aantal abonnees lag begin 1918 op 120.151 Hoewel 

het vrij veel was voor het kleine tijdschrift dat De Stijl was met 

het derde nummer, staat het in schraal contrast met de waarde 

die in de geschiedenis eraan is gekoppeld. Dit wil overigens niet 

zeggen dat het aantal laag bleef. De bloeiperiode van De Stijl lag 

in grote mate meer in de jaren twintig. Desalniettemin, los van 

 
147 Vilmos Huszár, ‘Aesthetische beschouwingen’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 1 (Leiden 
1917) nr. 2. 
148 Davies, Janson’s history of art, 946-947. 
149 Ex en Hoek, Vilmos Huszár, 21. 
150 V. Huszár, ‘Aesthetische beschouwingen II’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 1 (Leiden 1918) 
nr. 3; dit nummer stond genummerd als het vierde nummer, wat in het werkelijke vierde nummer werd 
gerectificeerd.  
151 Ottevanger, ‘De Stijl overal absolute leiding’, 228. 

Afbeelding 8: Omslag door Vilmos Huszár. 
De Stijl. Maandblad voor de moderne 

beeldende vakken 1 (Leiden 1917) nr. 1. 
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het directe aantal lezers, wist Van Doesburg een groot project op te zetten van culturele 

relevantie. 

 Zoals eerder benoemd stond Huszár in nauw contact met Van Doesburg in de periode 

van oprichting. Het idee van ‘bewegende’ schilderkunst kreeg een prominente plaats in het 

tijdschrift. Het ontwerp voor de omslag was afkomstig van Huszár en was de eerste drie 

jaargangen prominent aanwezig. Van Doesburg gaf toelichting aan de omslag in het allereerste 

nummer: ‘Het typografisch ornament tusschen titel en tekst op den omslag is van den 

hongaarschen kunstenaar Vilmos Huszàr. Het is ontleend 

aan een houtsnede welke als zuiver beeldende kunst 

bedoeld, hier in toepassing is gebracht om een aesthetisch-

harmonische eenheid met den druk te vormen.’152 Het idee 

van beweging is in zekere mate zichtbaar hier, vergelijkbaar 

met het werk zoals dat geïnspireerd was door het zien van 

Van der Lecks Mijntriptiek: De Schaatsenrijders. Dit schilderij is 

niet alleen interessant door de stilistische kenmerken en 

gelijkenissen, zoals bijvoorbeeld met Van Doesburgs 

Schaatsenrijders, maar ook door wat Huszár er zelf in wilde uitdrukken. In een correspondentie 

aan zijn vriend Chris Beekman schreef hij over de dynamiek van het schilderij. Hij wilde geen 

menselijke, maar een algemene geometrische beweging weergeven. ‘De schatsenrijders groen 

rood heb ik klaar. Zal photo sturen. Ik heb nog veel aan geschoovt (geschoven) en veranderd 

om alle stukken op hun juiste plaats te vinden. Orde is ook een vorname beteekenis in een werk. 

[…] Ik gaa nu de zelfde motief meervoudige beweeging omzetten. Een figuur in twee 

beweeging.’153 Het kunstwerk plaatst Huszár prominent binnen de gedeelde ideeën met 

betrekking tot het nieuwe van kunst zoals dat in De Stijl in de beginjaren naar voren komt, 

maar toont eveneens een eigen individuele houding binnen het grotere geheel. Daarbij fungeert 

hij bovendien ook als agent in het door Van Doesburg verwoorde doel voor het tijdschrift om 

‘de modernen mensch ontvankelijk te maken voor het nieuwe schoonheidsbewustzijn’. 

 

Tot slot 

Ter afsluiting van de vierde jaargang geeft Van Doesburg een ‘Balans van het nieuwe’, waarin 

hij kort terugkijkt op vier jaar De Stijl. Daarmee plaatst hij De Stijl eveneens in een duidelijk 

Europees kader.  

 
152 Th van Doesburg, ‘De omslag’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 1 (Leiden 1917) nr. 1. 
153 Ex en Hoek, Vilmos Huszár, 38. 

Afbeelding 9: Compositie II (De Schaatsenrijders), 
Vilmos Huszár (februari 1917), Kunstmuseum 

Den Haag, inv. 0334204. 
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‘Uit deze balans zal blijken, met hoeveel inconsequentie, met hoeveel halfheid, globaal genomen: 
met hoeveel individualisme er nog te rekenen valt bij de vorming van een beeldende 
levensaanschouwing. Juist door deze gehechtheid aan het oude, wordt het noodzakelijk, dat de 
zeer weinige, maar daardoor juist zeer intensieve en invloedrijke pogingen, om een werkelijke 
nieuwe beelding voor leven en kunst op te eischen in alle vormen gewaardeerd en met alle 
middelen gesteund moet worden. Opvallend is de verslapping van het westelijk Europa, terwijl 
daartegenover de noord-oostelijke zône, zich actief voor de consequenties van het nieuwe gaat 
inzetten en een daadwerkelijk aandeel in de strijd om het nieuwe aanvaardt.’154 
 

Het is een sombere kijk op een deels mislukte totstandbrenging van een nieuw 

schoonheidsbewustzijn, waarbij het ‘oude’ nog altijd dominant is binnen de algehele 

cultuuropvatting. Toch gaat De Stijl onvermoeibaar door, en zal in de jaren twintig de 

internationale reikwijdte alleen maar toenemen, zoals te zien is met Bauhaus, maar ook met de 

periode waarin Van Doesburg in Weimar zal komen te wonen. Voor Van Doesburg en andere 

constructivisten en dadaïsten was dat in 1921 de plaats van de internationale avant-garde.155  

 Maar bovenal heeft De Stijl een ware vernieuwing teweeggebracht in het spreken over 

vernieuwing en dit vorm geven door middel van beeldende kunst. In 1921 verandert de naam 

van het maandblad van De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken naar NB De Stijl. 

Internationaal maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en kultuur.156 Het kenmerkt, ondanks de 

internationale focus in de eerste jaren, een veel meer concrete toespitsing. Dit is onderbouwd 

in de drie manifesten die tussen 1917 en 1921 verschijnen. De eerste is reeds getoond, en 

benadrukt de doelstellingen. Het tweede manifest uit 1920 in gericht op literatuur, waar het 

pleit voor het ‘collectief der handelingen herscheppen tot woord: constructieve eenheid van 

inhoud en vorm’. ‘Wij rekenen op de moreele en aesthetische medewerking van hen die 

meewerken aan de geestelijke hernieuwing der wereld’.157 Maar meest treffend in het 

verwoorden van een internationaal besef is toch wel het derde manifest uit 1921: ‘Reeds is ons 

een nieuw Europa begonnen’. ‘Er wordt weder een geestelijke taal gesproken en in deze taal 

verstaan zij elkander.’158 Verbonden door een gedeelde beeldtaal, staan de kunstenaars 

individueel in hun ontwikkelingen, gericht op het grotere geheel. Hoe verging het de andere 

avant-gardistische kunstgroep in het Noorden van Nederland: De Ploeg? 

 

 
154 ‘Balans van het nieuwe’, NB De Stijl. Internationaal maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en kultuur 4 (Leiden 
1921) nr. 12. 
155 P. Jordens, Hendrik Werkman en De Ploeg, 94-95. 
156 ‘NB’ staat voor Nieuwe Beelding, zie: White, De Stijl and Dutch modernism, 89. 
157 ‘Manifest II van “De Stijl”’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 3 (Leiden 1920) nr. 6. 
158 ‘Manifest III van “De Stijl”, NB De Stijl. Internationaal maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en kultuur 4 (Leiden 
1921) nr. 8. 
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Hoofdstuk drie 

‘Tegen conventie en verouderde idealen!’159 
Blad voor Kunst, The Next Call en het Europese avant-gardisme, 1921-1926 

 

In tegenstelling tot De Stijl was bij de Groninger Kunstkring De Ploeg de avant-gardistische 

houding met een eenduidige beeldtaal niet aanwezig, in de zin van een kunsttheoretische 

Beelding. Waar De Stijl een zeker geloof had in de absolute abstractie van de verbeelding, is de 

kunst die werd geproduceerd door de leden van De Ploeg niet gekoppeld aan één doctrine. 

Zichtbaar is, echter, een groot scala aan expressionistische en constructivistische uitingen, met 

gelijkenissen in Rusland en Duitsland, na de Eerste Wereldoorlog. Dit ontwikkelde zich binnen 

een voornamelijk eigen context. De kunst draaide in grote mate om het Groningse 

plattelandsleven, maar stond bovendien in contact met ontwikkelingen elders, wat het een 

uiterst interessant gegeven maakt om te betrekken in de analyse naar een avant-gardistische 

houding in Nederland in relatie tot het Europa van deze specifieke periode. Binnen Nederland 

is meermaals opgemerkt door kunsthistorici die zich richten op De Ploeg, dat deze kunstgroep 

veelal in de periferie geplaatst wordt. Uitgangspunt is daarom ook hier om, in het kader van 

decentralisatie, de focus in dit hoofdstuk te verleggen van De Stijl naar De Ploeg, en te kijken 

naar hoe door de hierbij betrokken kunstenaars gereageerd werd binnen de avant-gardistische 

context van Europa. Hoe perifeer De Ploeg ook is geacht te zijn geweest, toont primair 

bronmateriaal een aantal bijzondere transnationale connecties. 

 Om De Ploeg te kunnen betrekken in het huidige cultureel-historische onderzoek, dient 

benadrukt te worden dat het bestaande corpus primair bronmateriaal reeds uitgebreid en 

nauwkeurig geanalyseerd is door verscheidene kunsthistorici. Dat De Ploeg dan ook binnen 

historisch onderzoek vrij onbekend is, wil geenszins zeggen dat in de kunsthistorische traditie 

deze Groningse kunstgroep geen aandacht krijgt. Integendeel, ter gelegenheid van het 

honderdjarig jubileum van De Ploeg in 2018 verscheen een aanzienlijk aantal gedetailleerde 

studies naar de ‘avant-garde in Groningen’.160 Naast de permanente ‘Ploeg’-collectie in het 

Groninger Museum, vonden toen op meerdere plaatsen in het land tentoonstellingen plaats ter 

ere van de werken van onder andere Hendrik Werkman, Jan Wiegers, Jan Altink, Johan 

Dijkstra en anderen. Wat deze tentoonstellingen en kunsthistorische representaties gemeen 

 
159 ‘Lectori salutem’, november 1921, Blad voor Kunst 1 (Groningen 1921) nr. 2. 
https://magazines.iaddb.org/issue/BVK/1921-11-01/edition/null/page/3?query= (01-07-2020). 
160 Verwijzing naar: A. de Vries e.a. ed., De Ploeg. Avant-garde in Groningen 1918-1928 (Zwolle 2018). 
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hebben met de kunsthistorische traditie aangaande De Stijl, is de veronderstelde ‘avant-

gardistische’ eigenschap van deze kunst, dat tijdens het Interbellum ‘zich als reactie op de 

inhumane gevolgen van industrialisatie en kapitalisme richt tegen de gevestigde orde, tegen 

uitbuiting en tegen het militarisme dat geleid had tot de verschrikkingen van de Eerste 

Wereldoorlog’.161 Berustend op meerdere van deze werken zal de huidige analyse het 

kunsthistorische aspect van De Ploeg koppelen aan de geschiedwetenschappelijke 

methodologie van de mentaliteitsbenadering, om zo kunstgeschiedenis een plaats te geven in 

cultuurgeschiedenis. 

 Gezien de gedeelde opvattingen met betrekking tot avant-gardisme in Nederland is het 

interessant om De Ploeg te vergelijken met De Stijl, en daarmee te betrekken in de 

mentaliteitsbenadering in de context van de Eerste Wereldoorlog. Wellicht meer dan De Stijl 

is De Ploeg een daadwerkelijke groep, maar tegelijkertijd ook veel zelfstandiger gericht op 

bepaalde gedeelde noties. Centraal in de analyse zullen daarom twee periodieken staan, 

genaamd Blad voor Kunst en The Next Call, waar de prominentste leden, alsook buitenstaanders, 

zich uitspraken en uitbeeldden op het gebied van beeldende kunst in de eigen temporale 

context. Waar de kunst een compleet andere vorm aannam, was de gebezigde retoriek sterk 

vergelijkbaar met dat van Theo van Doesburg, waarin tijdsbewustzijn en een zoektocht naar 

het nieuwe centraal stonden. Zo, ter ‘aanvang van het violette jaargetijde’, kondigde Werkman 

in Het rose pamflet de verschijning van The Next Call aan in 1923:  

 
‘Aangezien wij dus overtuigd zijn dat het nog niet TE LAAT is, zullen wij spreken. 
Het wordt tijd, waarachtig. 
Het wordt tijd meer dan tijd dat er iets gedaan wordt. 
Er MOET getuigd en gesproken worden. Wij betreuren alleen dat WIJ dit moeten doen waar 
zoovele anderen het beter kunnen. 
KUNST is overal. Zij wordt den mensch als het ware door de vogels op de jas geworpen. In elke 
zuigeling met zwakke ingewanden wordt de latente kiem gelegd voor een kunstenaar bij de gratie.  
Het kunst-emplooi gaat buiten alle perken en verstikt het gevoel der natie. [sic]’162 
 

Opmaat voor Werkmans The Next Call was de laatste verschijning van Blad voor Kunst in 1922, 

waar zijn constructivistische omslag paste binnen een groter structureel kader. Dit was echter 

compleet zijn eigen creatie en hij was bewust van het nieuwe in deze vorm van kunst. Het 

taalgebruik wijst erop dat hij bewust aansluiting zocht bij een bredere avant-gardistische 

 
161 P. Jordens, ‘Inleiding. De Ploeg, het expressionisme en de vrijheid van de geest’, in: P. Jordens ed., De Ploeg in 
de jaren twintig (Zwolle 2018) 12-17, aldaar 13. 
162 Uitgaven van The Next Call + ‘Aanvang van het violette jaargetijde’ (Het rose pamflet, 1923) in de Groninger 
Archieven, gepaard met een aanvullend werk van André Schwertz, The Next Call: avant-garde geschriften van Hendrik 
Werkman, ingezien op 04-03-2020, Groninger Archieven, inv. 1769-20281. 
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beweging: ‘Met deze “geschriftjes” zoekt én vindt Werkman halverwege de jaren twintig 

aansluiting bij de internationale avant-garde’.163 Het roept conceptuele vragen op met 

betrekking tot avant-garde, maar ook vraagt het om een historische plaatsing binnen het grotere 

geheel. Daarom zal gekeken worden naar de avant-gardistische houding en ontwikkeling van 

De Ploeg en haar kunstenaars binnen het kader van het Europese avant-gardisme. 

 

Expressionisme 

Waar bij De Stijl een transnationale invloed van kubisme en constructivisme gehoor vond in 

de kunsttheorieën van Van Doesburg en Mondriaan, vonden bij De Ploeg voornamelijk 

expressionistische en constructivistische invloeden ingang. De laatste was ook sterk beïnvloed 

door De Stijl, zoals zichtbaar is bij de werken van Werkman en Wobbe Alkema, maar voor nu 

dient de expressionistische kunstuiting geplaatst te worden in de huidige context van de 

Nederlandse ontwikkeling in avant-gardistisch opzicht. Expressionisme kent vele vormen, maar 

aan de basis staat ‘de behoefte om door middel van uitgesproken vormen en kleuren 

uitdrukking te geven aan een intens beleefde, zeer persoonlijke overtuiging over het menselijk 

bestaan’.164 Hoewel het an sich door het ‘persoonlijke’ al een interessant aspect aankaart, waarin 

het de vraag oproept hoe een expressionistische houding gedeeld kan zijn, alsook tegelijk 

persoonlijk, valt het eveneens in bestaande kunsthistorische literatuur onder de avant-

gardistische notie. Het is van belang om dit aspect te doorgronden, waarna het vervolgens 

geplaatst van worden tegenover, alsook in het verlengde van, De Stijl en binnen de Nederlandse 

cultureel-historische context. 

In het eerste hoofdstuk kwam naar voren hoe het historische concept ‘avant-garde’ sterk 

verbonden wordt met het idee van vernieuwing en de afkeer van institutionele noties, waarbij 

een sterk tijdsbewustzijn een centrale rol speelt. In die zin is het historisch te koppelen aan 

noties van modernisme en een vorm van ‘utopisch denken’. Kunsthistoricus Doris Wintgens 

Hötte gaat in de kunsthistorische bundel Utopia 1900-1940. Visies op een Nieuwe Wereld in op de 

connectie tussen expressionisme en het idee van de utopie in beeldende kunst:  

 

‘Op het eerste gezicht mag het misschien vreemd lijken om het expressionisme als utopische 
stroming te afficheren. Immers, wij hebben het expressionisme weliswaar leren zien als een – 
vanuit artistiek oogpunt – baanbrekende en vernieuwende beweging, maar zelden echter wordt 
de aandacht gevestigd op de totaliteit van de expressionistische ambitie, op haar verlangen een 

 
163 De Vries, De Ploeg. Avant-garde in Groningen 1918-1928, 108. 
164 Definitie kunsthistorisch begrip, zie: Anthonissen en Van Straaten, 100 jaar De Stijl, 348. 
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mentaliteitsverandering teweeg te brengen en een Nieuwe Mens in een Nieuwe Samenleving te 
creëren.’165  

 
De totaliteit waar Hötte over spreekt, bepleit ze, is in sterke mate onderdrukt ‘toen de 

constructivistische bewegingen het avant-gardistische en utopische voortouw van de 

expressionisten overnamen’.166 In De Stijl is deze houding duidelijk zichtbaar, verwoord door 

Theo van Doesburg in de internationale ‘Rondblik’. Zo wijdt hij in 1919 een heel artikel aan 

‘Het expressionisme’, waarin hij stelling inneemt tegen de kunsthouding:  
 
‘Door de natuurlijke aandrift welke aan het expressionisme ten grondslag ligt vermag zij naar 
vorm en wezen niet boven het zielige, lijdelijke, boven de tragiek uit te komen. Zoowel voor den 
maker als den beschouwer blijft de praedispositie voor het expressionisme de emotie, de 
plotselinge schok: het onevenwicht.’167 
 

Hoewel Van Doesburgs naam niet bij het artikel staat, enkel ‘Redactie’, is aan te nemen dat hij 

dit wel heeft geschreven. Deze radicale denunciatie staat compleet in het teken van de 

verschillen tussen de Nieuwe Beelding en het expressionisme, waarbij harmonie en de 

abstrahering van de natuur centraal staan. Expressionisme zou onevenwichtig zijn en dus geen 

zuivere spiegeling aan de geesteshouding van de kunstenaar. Toch is het interessant om, zoals 

Hötte stelt, te kijken naar juist de avant-gardistische noties van expressionistische kunst, omdat 

het sterk is gekoppeld aan de kunstenaars van De Ploeg. Het biedt de mogelijkheid om ze in 

een breder geheel te plaatsen van de culturele geschiedenis in Nederland, waarbij ze keken naar 

Berlage en Mondriaan, maar ook naar Kandinsky en Kirchner. Tevens doet de houding van 

deze kunstenaars niet onder voor de drang naar maatschappelijke bewustwording zoals dat in 

De Stijl duidelijk zichtbaar was, ondanks het centrale verschil in vormentaal. Sterker nog, 

eigenlijk was het een veelal gedeelde houding waarin gereageerd werd op de eigen tijd, waarin 

vernieuwing en tijdsbewustzijn een centraal cultureel aspect innemen, kenmerkend voor een 

veelzeggend onderdeel van culturele geschiedenis. 

 De specifieke expressionistische invloed op De Ploeg is sterk bepaald door de Duitse 

traditie, waar deze manier van schilderen vanaf 1900 opkwam onder experimenterende 

kunstenaars. Louis Saalborn, een Nederlandse schilder met prominente bijdrages aan Blad voor 

Kunst, schreef in 1921 een interessante eigen reflectie op het expressionisme, bevestigend van 

enerzijds de oorsprong, en anderzijds de rol in Nederland:  
 

 
165 D.W. Hötte e.a. ed., Utopia 1900-1940. Visies op een Nieuwe Wereld (Rotterdam 2014) 9. 
166 Hötte, Utopia 1900-1940, 9. 
167 Redactie, ‘Rondblik’, De Stijl. Maandblad voor de moderne beeldende vakken 2 (Leiden 1919) no. 12. 
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‘Het expressionisme komt uit Duitschland (dit reeds bepaalt de noodzakelijkheid tot denken, tot 
weten) en is voor de kunst: verinnerlijking, voor het leven: bewustmaking. […] Laat men vooral 
niet zeggen, als stroohalm, dat het expressionisme al oud is: iets geheel anders, wat er vermoedelijk 
op lijkt, wanneer men het zus of zoo gedefinieerd te hebben, is er wel geweest en bestaat zelfs 
nog. Daarom kan men oppervlakkig gesproken zeggen, dat het expressionisme ook oud is. Wat is 
dit niet behalve den dag van morgen! Het expressionisme is van de generatie geboren, ± 1914 
jaar na Christus, en zal waarschijnlijk onbegrepen tot het verleden gaan behooren. Daarom zal 
het laatste woord erover nooit gezegd worden. De eerste, blijven noodzakelijk.’168 
 

Het is een prachtig citaat dat kenmerkend is voor de achterstelling van het expressionisme in 

de Nederlandse kunstwereld, alsook voor de houding die het in Blad voor Kunst beoogt te hebben, 

met sterke gelijkenissen met bestaande avant-gardistische noties. Bovendien getuigt het van een 

tijdsbewustzijn waarin via kunst gereflecteerd wordt op de samenleving. Het sluit aan bij de 

omschrijving van expressionisme in relatie tot het idee van ‘het nieuwe’ door kunsthistoricus 

Gregor Langfeld, die het expressionisme omschrijft als een ‘manier om de wereld te 

aanschouwen vanuit het gevoel, niet vanuit kennis’. De kunstenaars hadden volgens hem een 

‘bezielde wereld’ voor ogen, waar de persoonlijke omgevingen het onderwerp waren van een 

gevoelswereld, dat zowel figuratief als abstract door sterk kleurgebruik naar voren kon 

komen.169 ‘Innerlijke waarneming en persoonlijke expressie die de uiterlijke verschijnselen 

transcenderen stonden voorop,’ aldus Langfeld.170 Waar het reeds voor de Eerste Wereldoorlog 

opkwam als sceptische reactie op industrialisatie, urbanisatie en enorme bevolkingsgroei, werd 

de oorlog een cruciaal schakelpunt waar het expressionisme vooral een sterke rol ging spelen, 

specifiek in Duitsland, waar overigens net als in het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, 

België en Frankrijk de ontgoocheling groot was met de mate van vernietiging van het leven. 

 Voor de ‘avant-gardistische’ kunst dat ontstond als 

gevolg van de Grote Oorlog, schreef de Britse 

kunsthistoricus Richard Cork het ingrijpende werk A Bitter 

Truth. Avant-garde art and the Great War (1994). Het is niet zo 

zeer gericht op de grote politiek-maatschappelijke context 

van oorlog, maar op de persoonlijke belevingswereld 

aangaande oorlog en de manieren waarop die belevenissen 

terugkwamen in beeldende kunst. Bijzondere aandacht gaat uit naar Duitse expressionisten, 

zoals Otto Dix, Max Beckmann, Max Ernst en Ernst Ludwig Kirchner. De laatste, Kirchner, 

‘explores the weariness and despondency engendered by military existence’. Zijn kunst uit deze 

 
168 Louis Saalborn, ‘Tooneel-expressionisme’, december 1921, Blad voor Kunst 1 (Groningen 1921) no. 3. 
169 Gregor Langfeld, ‘Expressionistische visies op Utopia’, in: Hötte, Utopia 1900-1940, 52. 
170 Ibidem, 22. 

Afbeelding 10: Otto Dix, Der Krieg (Triptychon), 
1929-31. Collectie Albertinum, Dresden. 



 57 

oorlogsperiode toont in bijzonder kleurgebruik de fysieke en mentale moeilijkheden van de 

lange blootstelling aan ‘the rigours of the Front’.171 Ook de Nederlandse cultuurhistoricus Frits 

Boterman omschrijft in Cultuur als macht deze specifieke Duitse kunstenaars in relatie tot de 

oorlog. In een passage waarin hij spreekt over de ‘avant-gardistische schilders’ Dix, Franz 

Marc, Ludwig Meidner, August Macke, Erich Heckel, Beckmann en Kirchner, schrijft hij: 

‘Veel jongeren waren al na twee weken dood. De realiteit van de oorlog was allesbehalve 

romantisch; ze was gruwelijk’.172 Het is een sentiment dat sterk naar voren komt in de 

afbeelding op de vorige pagina: Der Krieg van Otto Dix. Hij schilderde dit jaren na zijn 

ervaringen aan het front; het zat nog vers in het geheugen. Op de website van het Tate in 

Londen staat een citaat van Dix over de oorlog: ‘Voor jaren had ik constant dromen waarin ik 

gedwongen werd om te kruipen door vernietigde gebouwen, door gangen waar ik niet door 

kon. Het puin was er altijd in mijn dromen.’173 Hoewel tijdens de Naziperiode in Duitsland 

veel van Dix’ werken vernietigd werden, zijn vele schetsen bewaard gebleven die de 

expressionistische houding tonen met betrekking tot de beleving van de oorlog. Het is wat 

Saalborn omschrijft als de verinnerlijking in de kunst en bewustmaking voor het leven. Het 

komt overeen met een culturele perceptie zoals Sherry dat schetste met betrekking tot de Eerste 

Wereldoorlog in het citaat in het eerste hoofdstuk, waarbij culturele waarden plots contrasteren 

en zo een duidelijke scheidslijn creëren tussen ‘het Toen en het Nu’.174 Brolsma stelt met 

betrekking tot de oorlog en de Europese cultuur:  

 
‘De oorlog ontketende een geloofscrisis en een generatieconflict, een diepe angst voor het verlies 
van waarden en een verhevigd protest tegen het vermeende, desintegrerende rationalistisch-
mechanische wereldbeeld en het kapitalisme. Nihilisme, fatalisme, hyperindividualisme en 
nationalistisch revanchisme waren ervan evenzeer een product als een expressionistisch 
levensgevoel, een onstuimige artistieke en maatschappelijke vernieuwingsdrang, een versterkt 
verlangen naar een “nieuwe gemeenschap” of de hoop op een duurzame vrede en verzoening.’175  
 

Het expressionistische levensgevoel komt in deze periode sterk naar voren onder de Duitse 

expressionist Ernst Ludwig Kirchner. Hij was vóór de oorlog prominent lid van de Duitse 

kunstenaarsgroep Die Brücke, wat duidde op ‘een brug naar de toekomst’.176 In een manifest uit 

1905 schreef Kirchner: ‘Als jeugd dragen wij de toekomst en wij willen vrijheid van leven 

creëren voor onszelf en bewegen tegen de lang verschanste krachten van de anciënniteit. 

 
171 R. Cork, A Bitter Truth. Avant-garde art and the Great War (Yale 1994) 106. 
172 F. Boterman, Cultuur als macht. Cultuurgeschiedenis van Duitsland 1800-heden (Amsterdam 2013) 264-266. 
173 ‘Five things to know: Otto Dix’, https://www.tate.org.uk/art/lists/five-things-know-otto-dix (04-07-2020). 
174 Voor het betreffende citaat, zie p. 22, uit Sherry, ‘Introduction’, 5. 
175 M. Brolsma, Het humanitaire moment (Amsterdam 2015) 4. 
176 R. Hughes, The shock of the new. Art and the century of change (Londen 1992) 285. 
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Iedereen die zijn creativiteit met authenticiteit en directheid vertoont hoort bij ons.’177 Een 

centraal thema was daarbij de verontrustende psychologie van modern Duitsland, vooral 

gericht op decadentie en het sociale aspect van het leven in de stad. Ze waren ook aangetrokken 

tot volkskunst, waar de emotionele lading het meest intens was.  

 
‘Vivid color became one of the hallmarks of Die Brücke painting, a component that injected an 
eruptive emotional quality, discordant intensity, and compositional furor into their art. Moreover, 
this nonnaturalistic palette was anti-bourgeois, undermining conventional taste and the 
expectations of what painting should look like.’178 
 

Het zijn cruciale kenmerken die eveneens terugkomen bij de 

kunstuitingen van De Ploeg: (1) intens kleurgebruik, (2) tegen 

conventies en (3) het leven in relatie tot de stad. Binnen de 

Nederlandse context heeft het vooralsnog weinig aandacht 

gekregen in cultuurgeschiedenis. Expressionisme in de 

geschiedenis toont net als de Nieuwe Beelding een basis van 

bepaalde overtuigingen die op een transnationaal niveau 

doorwerking vonden bij De Ploeg, dat bepalend is in het 

duiden van een structuur waarin het individu zich bevindt. Een kader van deze ideeën is echter 

nog niet voldoende en dus dient ook de plaatselijke context belicht te worden om het 

groepsaspect van De Ploeg te kunnen introduceren. Bovendien verlegt dit de modernistische 

aura dat heerst met betrekking tot De Stijl en de Nederlandse kunst van deze periode, waardoor 

een breder cultureel geheel in Nederland naar voren komt. Het zet aan om op een historisch-

wetenschappelijke manier avant-gardistische kunst in Nederland te betrekken in een 

alomvattende cultuurgeschiedenis. 

 

Het omwoelen van de aarde: De Ploeg en het avant-gardisme 

Op woensdag 5 juni 1918 werd de vereniging genaamd ‘Gron. Kunstkring “De Ploeg”’ 

opgericht, met als doel ‘de Groninger artiesten nader tot elkaar te brengen en het kunstleven 

op alle wijzen te bevorderen’.179 De oprichting volgt op een vergadering in café Vogelzang in 

de Nieuwe Ebbingestraat, dat georganiseerd werd door vijf Groningse kunstenaars, waaronder 

Jan Altink, Johan Dijkstra en Jan Wiegers.180 Na een discussie over de naamgeving voor de 

 
177 Hughes, The shock of the new, 285-286. 
178 P.J.E. Davies e.a. ed., Janson’s History of Art: The Western tradition (8e ed., Londen 2016) 956. 
179 ‘Statuten van de vereniging’, maart 1921, Groninger Archieven. Arch. 2536, inv. 0001 (09-03-2020). 
180 De Vries, Avant-garde in Groningen 1918-1928, 50. 

Afbeelding 11: Ernst Ludwig Kirchner, Street, 
Dresden., 1908. Collectie MoMa, inv. 12.1951. 
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vereniging blijkt al gauw dat het niet een groep zal zijn dat zich beperkt tot schilders, conform 

een bredere Nederlandse culturele ontwikkeling. De namen ‘Paletridders’ en ‘Groninger 

Schildersgroep’ sneuvelen, voordat Jan Altink met de naam ‘De Ploeg’ komt, ‘omdat het weinig 

opwindende kunstleven in Groningen hem doet denken aan ontginnen en dus ook aan 

ploegen’: het gelijkt aan de wens tot het ‘omwoelen van de aarde’.181 De vereniging die wordt 

gevormd krijgt duidelijke richtlijnen, maar geen beklemmende creatieve restricties. Wat 

zichtbaar is vanaf deze oprichting is een gezamenlijk project om los van bestaande conventies 

een nieuwe invulling te geven aan het leven door middel van kunst, dat enerzijds gericht is op 

de eigen Groningse context, maar anderzijds ook gelijke tendensen vertoont met elders in 

Nederland, waar de ontwikkeling van gemeenschapskunst het culturele leven sterk had 

beïnvloed. Het is van belang om het perifere karakter van Groningen en de mentaliteit binnen 

De Ploeg te duiden aan de hand van bredere ontwikkeling, en hoe deze ontwikkelingen terug 

te zien zijn bij de individuele kunstenaars. Schrijver Hendrik de Vries schreef in 1938 voor het 

twintig jarig bestaan van De Ploeg een geschiedenis van de groep:  

 
‘Het afzijdig en eenzelvig karakter van Groningen heeft voor den daar vast-genestelden 
kuntenaar een buitengewoone betekenis. […] Een schijnbaar toevallige groep, door den oorlog 
samengedreven. De meeste geboren, of wonend aan den Noordkant van de stad. Is het misschien 
de natuur, die de schilders maakt? Want dit zal de kunst van het Noorden zijn, het open, 
winderige Groningerland, met zijn sterke, lokale kleuren. […] Daar wordt geschilderd, en plein-
air: landschap, portret. Liggende in het gras onder de oude appelboomen wordt er gerookt, 
gelachen en over kunst geboomd.’182 
 

Het is een boeiend citaat waar het individuele met het collectieve wordt verbonden, binnen de 

specifieke temporale context van de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast krijgt het perifere karakter 

van de regio nadrukkelijke benoeming. Om die karaktereigenschap te analyseren zal meer dan 

bij De Stijl de ideeën van een netwerk en culturele transfer centraal staan. Dit komt mede 

doordat er geen dominante opvatting in geschreven vorm vaststaat, terwijl wel verscheidene 

invloeden zichtbaar zijn. Zo zijn de contacten tussen kunstenaars en de rol van georganiseerde 

tentoonstellingen en lezingen van groot belang in het kijken naar een gedeelde avant-

gardistische houding. 

 De oprichting toont bovendien een significant verschil met De Stijl en het sociologische 

idee van de ‘sociale groep’. Dat Van Doesburg kunstenaars met elkaar verbond ‘zonder het 

knellende karakter van een vereniging’, betekent eveneens een groot verschil in het beschikbare 

 
181 De Vries, Avant-garde in Groningen 1918-1928, 50; Documentaire zichtbaar in Groninger Museum aangaande 
De Ploeg, door Buddy Hermans (2014), Stichting Beeldlijn: ‘omwoelen van de aarde’. 
182 Hendrik de Vries, 20 jaar De Ploeg, 1938. Groninger Archieven. GA 2536.0073. 
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bronmateriaal, alsook de manier om daar mee om te gaan. De door De Ploeg georganiseerde 

bijeenkomsten, waar de gesproken woorden niet van zijn vastgelegd, leidden ertoe dat er geen 

geschreven doctrine nodig was, zoals dat bij De Stijl wel nodig was. De groep werd zodoende 

van eenheid voorzien niet door theorie, maar veel meer door praktijk. Enerzijds vermoeilijkt 

het de analyse naar de sociale groep, maar anderzijds vergemakkelijkt dit het ook drastisch. 

Gedeelde houdingen vormen veel meer een onbewust onderdeel van het dagelijkse leven, 

waardoor de analyse in zekere zin meer de traditie volgt zoals dat binnen 

mentaliteitsgeschiedenis is ontwikkeld. De sociale groep is dan ook een tastbare cirkel 

individuen, wiens levens gebonden werden door de vereniging, dat ten doel had ‘het kunstleven 

op alle wijzen te bevorderen’. Om deze samenstelling en verschillende houdingen te kunnen 

koppelen met elkaar, zonder bij uitstek homogeniserend te zijn, bieden de individuen de 

toegang tot de sociale groep. Hoe verhield de kunst zich tot elkaar? Waar luisterden ze naar? 

Waar keken ze naar? Op deze vlakken is veel bekend, en daardoor is op een discursief niveau 

het collectieve aspect te duiden en De Ploeg als sociale groep in de methodologische zin te 

analyseren. 

 Aanleiding voor een verbintenis van deze specifieke kunstenaars draait voornamelijk om 

het conventionele van institutionele kunst: de afkeer ervan. Het ontstaansverhaal vertoont 

sterke gelijkenissen met het ontstaan van impressionistische kunst zo ongeveer vijftig jaar 

eerder, toen de Franse kunstschilder Édouard Manet Le Déjeuner sur l’Herbe schilderde in 1863. 

Deze realistisch-impressionistische verbeelding werd door haar onconventionele stijl afgewezen 

voor een grote tentoonstelling in Parijs in datzelfde jaar. Het vroege modernisme van Manet 

kwam daarentegen te hangen, samen met andere afgewezen schilders, in de Salon des Refusés, 

vlak naast de ‘conventionele’ tentoonstelling.183 Het voorval zette een modernistische traditie 

in gang die van grote invloed was op volgende experimentele schilders en leidde eveneens tot 

de latere expressionistische en constructivistische stromingen. Iets soortgelijks gebeurde in 

Groningen in 1919. In maart 1918 werden enkelen van ‘de jeugd’ geweigerd voor een expositie 

in het Kunstlievend Genootschap Pictura, waarna in juni De Ploeg werd opgericht. Pictura, 

opgericht in 1832 met als doel ‘de beeldende kunst en de nijverheidskunst in de ruimste zin van 

het woord aan te moedigen en te bevorderen’, zou daarmee een centrale rol gaan spelen in het 

bestaan van de groep.184 De eerste Ploegtentoonstelling vond er plaats in februari 1919, wat 

niet georganiseerd was zodanig uit protest, zoals bij de Salon de Réfuses, maar om ‘als een groep 

 
183 Davies, Janson’s History of Art, 868. 
184 Informatie over Pictura, zie http://www.pictura-groningen.nl/?Algemene%20informatie&mid=78&actie= 
(05-07-2020). 
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kunstenaars het kunstklimaat gunstiger te stemmen en elkaar tot steun en stimulans te zijn’.185 

Het getuigt van twee genoemde kenmerken die de kunstgroep verbinden met de tijdsgeest en 

het avant-gardistische aspect waarin het afzet van bepaalde conventionele tradities. Daarnaast 

geeft het de groep een inhoud die onlosmakelijk met elkaar is verbonden uit een gedeelde 

overtuiging, waar wisselwerking tussen de kunstenaars op een van de eerste plaatsen staat.  

 
‘Hun doel is nu, om door samenwerking de gelegenheid tot werken te vergemakkelijken. Ze willen 
natuurlijk geregeld vergaderen, lezingen houden en tentoonstellen. Dit laatste vooral, want het 
publiek moet weten, dat de Groningsche kunstenaars niet behoeven achter te staan bij groepen 
in ’t Gooi of elders. […] Der jonge vereeniging onze beste wenschen op haar levenspad! Moge ’t 
haar gelukken de liefde en waardeering voor de kunst in stad en provincie wat hooger op te voeren 
dan dit tot nu toe ’t geval is.’186 
 

Met deze tekst in het Nieuwsblad van het Noorden op 31 augustus 1918 krijgt de samenwerking de 

nadruk, waarmee het de ‘liefde en waardeering voor de kunst’ kan bevorderen. Waar dadelijk 

gekeken zal worden naar enkele lezingen en tentoonstellingen, gaat de samenwerking ook zeker 

om de vriendschap tussen de kunstenaars. In een artikel over Jan Wiegers en zijn werk rond 

1958 staat de vriendschap beschreven in het kader van de avant-gardistische definitie: ‘De 

Groningse schilders uit de twintiger jaren vormden in ons land het sterkste centrum van het 

expressionisme. Zij vormden een gesloten groep, een kleine vriendenkring, die in opstand 

kwam tegen de verstarring, de conventionaliteit van de Haagse school.’187 

Dat de groep een vriendschappelijk geheel was, is te zien 

in verscheidene kunstwerken. Tegelijkertijd tonen deze 

schilderijen sterke gelijkenissen met de Duitse 

expressionistische traditie van Kirchner. Zo geeft Intérieur 

Bohémien van Jan Wiegers, wiens interesse in Kirchners manier 

van schilderen nader toegelicht zal worden in de individuele 

benadering, een bijzondere inkijk in het onderlinge 

kunstenaarsleven binnen De Ploeg. ‘Jan Wiegers vult de glazen 

bij, terwijl Jan Altink zijn pijp rookt en Gé Wiegers zich op de bank daarachter uitstrekt. 

Groninger Bohème! Of klinkt er milde zelfspot in afbeelding en titel door?’ aldus het plakkaat 

 
185 De Vries, Avant-garde in Groningen 1918-1928, 50. 
186 De verwijzing naar ‘groepen in ’t Gooi’ duidt mogelijk op De Stijl, gezien Mondriaan een sterke basis had in 
Laren; ‘Kunst en wetenschap’, 31-08-1918, Nieuwsblad van het Noorden, krantendatabase Delpher. 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%22jonge+Groninger+schilders%22&coll=ddd&sortfield=da
te&identifier=ddd:010883349:mpeg21:a0008&resultsidentifier=ddd:010883349:mpeg21:a0008 (09-03-2020). 
187 ‘Krantenknipsels e.a. over Jan Wiegers en zijn werk, 1921-1958 en z.j.’, Groninger Archieven, GA 
2536.1150.0011. 

Afbeelding 12: Jan Wiegers, Intérieur 
Bohémien, 1925. Groninger Museum. Eigen 

foto, gemaakt op 11-03-2020. 
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naast het schilderij in het Groninger Museum. De titel is tevens 

afgeleid van een schilderij van Kirchner, genaamd Moderne Bohème uit 

1924. De relatie die deze twee kunstenaars zouden krijgen in 1921 is 

deels duidend voor verdere kunstzinnige ontwikkelingen, waarin een 

concrete connectie gelegd wordt op transnationaal niveau. De 

vriendschap kreeg bovendien ook invloed op Jan Altink, maar ook op 

andere Ploegleden. De teken- en schilderstijl die eruit voortvloeide, 

gepaard met enkele gedichten en stukken tekst, is terug te vinden in 

Blad voor Kunst, dat gedrukt werd door de drukker Hendrik Nicolaas 

Werkman. Hij kwam bekend te staan om zijn eigen gestileerde ‘druksels’. Gedurende de jaren 

twintig neemt Werkman dan ook een bijzondere positie in, waarbij hij tevens constructivistisch 

werkt, naar Van Doesburg en Huszár, maar óók expressionistisch, waarin het gelijkenissen 

vertoont met Altink en Wiegers. Zijn rol in het bestaan van De Ploeg is cruciaal gezien hij de 

spil was voor wat De Ploeg publiceerde. De hand van Werkman is dan ook nadrukkelijk 

aanwezig op affiches, catalogi en publicaties als Blad voor Kunst en zijn eigen The Next Call, maar 

ook het Ploegorgaan Het Kouter vanaf 1924 en andere soortgelijke gedrukte publicaties. 

 Naast de nadruk die uit zal gaan naar Wiegers en Werkman, zal de derde persoon als 

subject voor de individuele benadering Alida Pott zijn. Zij behoorde als enige vrouw tot de 

kopgroep van kunstkring De Ploeg. Dat alleen maakt haar in feite al een interessant onderwerp 

om nader te belichten, maar buiten dat blijkt haar positie binnen De Ploeg van groot belang in 

de manier waarop ideeën over kunst rondgingen en vooral haar individuele houding ten 

opzichte van kunst maakte haar bijzonder origineel binnen de bredere tendens van avant-

gardistische uitingen. Haar rol binnen De Ploeg is echter veelal onderbelicht gebleven tot in de 

jaren tachtig, toen ze ‘uit de schaduw van Wiegers, Altink, Dijkstra en George Martens 

tevoorschijn kwam met een eigen stijl’.188 Het voorwoord voor de tentoonstelling van haar werk 

in 1981 in de Fraeylemaborg te Slochteren, geschreven door M.J. Martens, stelt:  

 
‘Typerend voor het hier tentoongestelde werk is het geheel ontbreken van pretentie, het zichtbare 
genoegen aan het bezig zijn met een artistiek handwerk. Dat zal voor alle “Ploegers” van die tijd 
de hoofdzaak zijn geweest. Er is ooit geschreven dat die periode in het Groninger kunstgebeuren 
juist zo zuiver is gebleven door het toen nog bestaande isolement. Als dat zo is zal Ali Pott met 
name, dit isolement hebben ervaren als een voorrecht.’189 
 

 
188 D. Sijens, Aangeraakt door een nieuw licht. Alida Pott & De Ploeg (2e ed.; Groningen 2019) 15. 
189 Stukken betreffende de tentoonstelling ‘Alida Martens-Pott (1888-1931)’ in de Fraeylemaborg te Slochteren, 
1981, in GA 2536, inv. 0901. 

Afbeelding 13: Het Ploegvignet, 
ontworpen door Alida Pott. Het 

getuigt van haar ‘weloverwogen lijn, 
alsof ze gestalte gaf aan een 

innerlijk beeld’, aldus Groninger 
Museum. GA 2536.0007 
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De kennis over het leven van Alida Pott is echter nog steeds zeer gering, stelt Doeke Sjiens, 

deskundige op het gebied van De Ploeg, in een werk compleet gericht op het leven van Pott in 

2018.190 Zijn werk zal dan ook als aanvulling op het primaire bronmateriaal uit de Groninger 

Archieven een interessante inkijk leveren in de manier waarop Pott zich verhield tot de 

kunstuitingen en bredere tendens omtrent De Ploeg tussen 1918 en 1926. Haar rol als 

onbekende geeft bovendien een interessante kijk op het geheel. 

 

De crisis en de kunst: netwerk, periferie en de collectieve dimensie 

In 1924 schrijft Hendrik Werkman aan de Antwerpse constructivistische schilder Jozef Peeters: 

‘Groningen zit in een hoek, waar bijna geen geluid doordringt’.191 Het is duidend voor de 

perifere positie van De Ploeg, niet alleen in Nederland, maar ook voor de grotere belangstelling 

naar De Ploeg en de avant-gardistische houding. Dat Groningen zich grotendeels buiten de 

avant-gardistische circulatie van het moment verkeerde, is echter niet een standpunt dat 

volgehouden kan worden wanneer men kijkt naar de verscheidene invloeden en contacten met 

kunstenaars van elders, zoals Berlage, Van Doesburg en Kirchner, waardoor de schilders van 

De Ploeg in het transnationale netwerk betrokken worden. De begrippen ‘periferie’ en 

‘netwerk’ dienen dan ook nader toegelicht te worden conform het belang van het betrekken 

van De Ploeg in het huidige onderzoek. De contacten die in De Ploeg bestonden met 

kunstenaars als Berlage, Van Doesburg en Huszár plaatsen daarnaast De Ploeg binnen de 

traditie van gemeenschapskunst in de Nederlandse context, waarvan de invloed duidelijk 

zichtbaar is met betrekking tot ideeën over ‘kunst en samenleving’. Zodoende zal de bredere 

context waarin verscheidene invloeden van belang waren, zorgen voor de betrekking van De 

Ploeg in het grotere geheel van de avant-gardistische structuur in Nederland in de specifieke 

periode. 

 Voor een verdere uitwerking van de Nederlandse context dienen eerst de ideeën van de 

periferie en het netwerk belicht te worden in historiografische zin. Sociaal theoretisch gezien 

heeft het idee van de periferie in een zogenaamd centrum-periferiemodel pas relatief laat de 

aandacht gekregen, waar wel al aandacht was voor het idee van het centrum. Periferie kwam 

op als onderwerp van verscheidene studies in voornamelijk economische zin in de jaren vijftig 

en zestig. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in centrale gebieden, waar een 

 
190 Sijens, Aangeraakt door een nieuw licht, 19. 
191 A.H. den Boef en S. van Faassen, ‘Een hoek, waar bijna geen geluid doordringt’, in: H.F. van den Berg en 
G.J. Dorleijn ed., Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd (Nijmegen 2002) 
67-91, aldaar 67. 
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veelal dominante connotatie aan hangt, en achtergestelde gebieden buiten dat centrum. In de 

jaren zeventig was het de Amerikaanse socioloog Immanuel Wallerstein die een waar 

sociologisch idee ontwikkelde waarin het centrum (‘core’) in direct verband staat met de 

periferie, in een zogenaamd ‘world system’, met het genoemde onderscheid in acht.192 Binnen 

intellectuele geschiedenis, gericht op soorten stromen informatie, kwam het idee eveneens op, 

waar verondersteld werd dat informatie doorgaans langzamer aankomt in perifere gebieden. 

Bruno Latour zag het ook wel aan de hand van een analogie tussen informatie- en 

handelsstromen, waarin ruwe materialen naar het centrum gaan om verwerkt te worden. Op 

cultureel gebied heeft periferie echter ook een meer zelfbewust gevolg, dat Burke omschrijft 

aan de hand van het psychologische aspect van periferie, waarin een vorm van bewustzijn een 

rol speelt: ‘Sometimes, the people of the periphery are self-consciously regionalist, and may 

resist the culture of the metropolis. They are not so much centripetal as centrifugal, creative 

and subversive.’193 Het interessante aan dit citaat voor de huidige historische benadering is het 

zelfbewuste van De Ploeg met betrekking tot haar regionale positie en hoe het dusdanig een rol 

lijkt te spelen in de verwezenlijking van de eigen doelen en in het creëren van kunst. Het is 

terug te zien in het voorwoord voor een tentoonstelling van Alida Pott, waar het ‘isolement’ 

gekoppeld werd aan kunstzinnige creativiteit, maar het is ook te zien in het citaat van Hendrik 

Werkman waarin hij spreekt van Groningen als ‘in een hoek, waar geen geluid doordringt’. 

 Toch is het niet mogelijk vast te houden aan dit isolement, al zeker niet in 1924 als 

Werkman dit stelt in een brief aan een Antwerpse constructivist. Het is wel te stellen dat De 

Ploeg in haar beginjaren in een voornamelijk Groningse context opkwam, maar zeker vanaf 

1921 begint De Ploeg een weliswaar vertraagde wisselwerking te vertonen met invloeden van 

buitenaf, wat mogelijkerwijs te maken heeft met de discrepantie tussen centrum en periferie en 

het bereiken van ‘informatiestromen’. Met betrekking tot studies van de historische avant-garde 

tijdens het Interbellum is het idee van de periferie ook in wetenschappelijke publicaties 

aanwezig, bepleit historicus Béatrice Joyeux-Prunel. Volgens haar dient in nieuwe 

historiografie afstand gedaan te worden van de centrale canon waar het avant-gardistische 

zwaartepunt ligt in Parijs of in Berlijn: 
 
‘By focusing on the circulation of avant-garde artists and their works, as well as the social, 
economic, financial, geopolitical, and colonial bases of these circulations, and on the cultural 

 
192 P. Burke, History and social theory (2e ed., Cambridge 2005) 82. 
193 Burke, History and social theory, 84-85. 
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transfers and resemanticizations that took place in the circulation, we can understand how some 
groups, artists, stories, and centers managed to establish themselves better than others.’194 
 

In het verlengde van haar premisse is het dan ook vergelijkbaar om op kleinere schaal De Stijl, 

met haar basis in de randstad, te decentraliseren door De Ploeg te betrekken in de Nederlandse 

context, alsook binnen historisch onderzoek. Door te kijken naar culturele transfer in een 

transnationaal netwerk, zoals Van den Berg het voorziet, kan een avant-gardistische mentaliteit 

gezien worden in een collectieve dimensie, waarin weliswaar onderlinge verschillen bestaan, 

maar waar een soort ‘basisstructuur in het landschap van moderniteit’ bestaat.195 Voor een 

indicatie wat culturele transfer impliceert in cultureel historisch onderzoek, biedt Brolsma een 

belangrijk uitgangspunt. Zij analyseert in haar proefschrift ‘Het humanitaire moment’ hoe 

cultuurkritische intellectuelen reageerden in het kader van de Eerste Wereldoorlog op de ‘crisis 

van de moderniteit’. Daarbij stond een mate van culturele transfer onder Europese 

intellectuelen centraal in het idee van ‘onrust en ontreddering’.196 Deze transfer omschrijft ze 

als volgt: ‘De overdracht van cultuurgoed, denkbeelden of ideeën is geen lineair proces, maar 

altijd een transformatieve daad, waarbij cultuurvormen van elders een nieuwe plaats, functie 

en betekenis krijgen binnen het ontvangende cultuurgebied.’197 

Voor een dergelijk cultureel netwerk met betrekking tot De Ploeg, moet gekeken worden 

naar de invloeden van gemeenschapskunst specifiek, en vervolgens naar de invloeden en 

interacties met De Stijl en buitenlandse kunstenaars. Het idee dat kunst in verband diende 

gesteld te worden tot de samenleving is een tendens dat vanaf de vroege jaren reeds duidelijk 

zichtbaar is. In 1919 verschijnt een uitgave van De Ploeg, gedrukt door Werkman, genaamd 

Kunst, Nijverheid en Handel, waarin de nadruk gelegd wordt op het toegepaste van kunst in het 

dagelijkse leven; in dit geval handel en nijverheid: 

 
‘Het blijkt meer en meer dat de kunst steeds groter neiging toont zich te wenden tot praktise 
toepassing; in ons geval meestal tot handel en nijverheid in de meest uitgebreide zin genomen. 
De vrije schilderkunst vertoont sterk het modernisme en dit modernisme heeft bijna altijd neiging 
naar de toepassing. Een schilderij uit ouden tijd doet bijna nóóit en modern schilderij juist bijna 
altijd denken aan een reklameplaat, wanddekoratie, enz. [sic]’198 
 

 
194 B. Joyeux-Prunel, ‘‘Peripheral circulations, transient centralities: the international geography of the avant-
gardes in the interwar period (1918-1940)’, Visual resources 35 (z.p. 2019) 295-322, aldaar 296. 
195 Berg, H.F. van den, ‘Mapping old traces of the new. Towards a historical topography of early twentieth-
century avant-garde(s) in the European cultural field(s)’, Arcadia 41 (z.p. 2006) afl. 2, 331-349, aldaar 342-243. 
196 M. Brolsma, ‘Het humanitaire moment’, 4-5. 
197 Ibidem, 19. 
198 Kunst, Nijverheid en Handel, 1919. Uitgave van De Ploeg en gedrukt door H.N. Werkman, GA 2536.0067.0012. 
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Naast een groot tijdsbewustzijn met betrekking tot ‘moderne’ kunst en de sprake van de relatie 

tussen kunst en samenleving vertoont het sterke kenmerken van wat we eerder zagen onder de 

ontwikkeling van gemeenschapskunst. Het heeft tevens als doel om reclame in de handen te 

leggen van kunstenaars met ‘kunstgevoel’.199 Het is een manier voor De Ploeg om mee te 

bewegen met de algemene tendens in Nederland om kunst in dienst te stellen van de 

gemeenschap. Reeds in de negentiende eeuw leidde ‘de bezinning op de maatschappelijke 

functie van de kunst tot een belangrijke stimulans van de kunstnijverheid’, aldus Jan Bank en 

Maarten van Buuren, die ook een nauwkeurige historiografische basis legden voor 

gemeenschapskunst in het vorige hoofdstuk.200 Het is de basis voor de ontwikkeling in 

Nederland waarin kunst maatschappelijk geëngageerd werd. Architectuurhistoricus Kees van 

der Ploeg plaatst De Ploeg concreet in deze context waarin de ‘verheven gedachte achter de 

Gemeenschapskunst was dat de kunstenaar zou worden geïnspireerd vanuit de samenleving, maar 

ook dat de kunstenaar zijn werk zou maken ten behoeve van de samenleving, waarvan hij 

immers zelf ook deel uitmaakte’.201 Daarnaast kwam het gemeenschapsideaal van de 

onderlinge samenwerking van kunstenaars ook duidelijk terug bij De Ploeg. 

Met betrekking tot gemeenschaps- en monumentale kunst 

was een van de belangrijke figuren in deze periode Berlage, die 

aan het slot van ‘Kunst en gemeenschap’ erkende, als vorm van 

kritiek, dat de moderne maatschappij werd geregeerd door 

economische belangen, maar tegelijkertijd omschreef hij deze 

belangen als ‘de geestelijke drijfveer van dezen tijd’.202 Zijn 

ideeën met betrekking tot harmonie en monumentale kunst zijn 

dan ook niet eenduidig te analyseren, waarin Berlage enkel 

invloed had op De Stijl. Ook bij De Ploeg sprak hij de jonge 

kunstenaars aan, waar zo een tijdsbewustzijn ontstond en een 

‘moderne’ kijk op schilderkunst en de samenleving. 

 Op 20 maart 1922 gaf Berlage voor een volle zaal in 

Sociëteit De Harmonie in Groningen, getuigend overigens van de nationale interesse in 

‘harmonie’ op het culturele gebied, een lezing over ‘De crisis en de kunst’.203  Het 

 
199 Kunst, Nijverheid en Handel, 1919. Uitgave van De Ploeg en gedrukt door H.N. Werkman, GA 2536.0067.0012. 
200 Bank en Van Buuren, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, 156. 
201 K. van der Ploeg, ‘Artistieke en maatschappelijke idealen. De context van De Ploeg’, in: P. Jordens ed., De 
Ploeg in de jaren twintig (Zwolle 2018) 52-85, aldaar 54. 
202 Bank en Van Buuren, 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, 185. 
203 Johan Dijkstra, Affiche ‘De crisis en de kunst. Lezing dr Berlage’, 1922; te zien in De Vries ed., Avant-garde in 
Groningen 1918-1928, 70. 

Afbeelding 14: Johan Dijkstra, ‘De crisis in 
de kunst. Lezing dr Berlage’, 1922, houtskool 

en gouache op papier, Stichting Johan 
Dijkstra, Groningen. 
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indrukwekkende affiche dat gemaakt werd voor de lezing door Johan Dijkstra toont een 

expressionistische schets die kenmerkend is voor het bredere scala aan affiches dat door De 

Ploeg gemaakt werden. Ze vertonen grote gelijkenissen met de Duitse expressionisten, maar 

zijn ook zeer eigen, getuigend van een eigen ‘moderne’ stijl waardoor de affiches flink opvallen 

in het straatbeeld. Tijdens de lezing betoogde Berlage dat ‘kunstopenbaringen in den huidige 

crisistijd […] alle traditie’ ontkennen.204 Het draagt bij aan en getuigt gelijkertijd van een 

houding waarin moderne kunst in verband wordt gebracht met de afkeer van institutionele 

tradities. Tegelijkertijd lijkt het sterk op een vorm van informatie overbrengen op een perifeer 

gebied, gezien ‘het publiek nog erg aan traditie hecht’.205 Daarbij was het een lezing die niet 

alleen in Groningen plaatsvond, maar ook in Brussel, voor de Vlaamschen Studiekring.206 

Naast dat daarmee een groter netwerk ontstaat waarin op een bepaalde manier gekeken wordt 

naar kunst en de samenleving, toont het bovenal dat De Ploeg niet in een vacuüm opereerde, 

en wel degelijk kennis nam van Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van kunst en 

samenleving, en ook sterke gelijkenissen vertoont met die ontwikkelingen in de eigen 

publicaties. 

  

De Ploeg en de avant-gardistische mentaliteit 

Voor de individuele benadering naar de leden van De Ploeg, dienen die publicaties als 

voornaamste bron voor het analyseren van de specifieke kunsthouding die overeenkomt met 

een avant-gardistische structuur in Nederland, alsook getuigt van de eigen inbreng in de 

verscheidene uitingen. Zoals nu naar voren is gekomen bevond zich in Groningen grote 

creativiteit op het gebied van ‘moderne’ beeldende kunst, waarmee tegelijkertijd gereageerd 

werd op en gekeken naar ontwikkelingen elders in Nederland, maar ook naar ontwikkelingen 

in het buitenland. Voor de mentaliteitsbenadering van dit onderzoek dient nu het individu in 

concreet verband geplaatst te worden met deze bredere culturele structuur, opdat het enige 

nuance geeft aan het individuele binnen het collectieve van avant-gardistische kunst in 

Nederland na de Eerste Wereldoorlog. In tegenstelling tot De Stijl is De Ploeg veel meer een 

concrete groep, waar een statuut richting geeft aan de vereniging. Bovendien is de vriendschap 

 
204 De Vries ea. ed., Avant-garde in Groningen 1918-1928, 68. 
205 Ibidem. 
206 ‘Berlage te Brussel’, 22-10-1921, Algemeen Handelsblad: ‘Onder zeer grote belangstelling heeft Donderdagavond 
de architect Berlage in den Vlaamschen Studiekring een lezing gehouden over “De crisis en de kunst”’, database 
Delpher. 
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=Berlage&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-
01-1921%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-
1921%22%29&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&redirect=true&identifier=ddd:010655090:mpeg21:a006
9&resultsidentifier=ddd:010655090:mpeg21:a0069 (04-07-2020). 
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onderling van grote waarde voor de ontwikkeling van een unieke Groningse expressionistische 

kunst. Tevens beperkt de groep zich niet alleen tot het expressionisme, maar zijn er ook 

constructivistische uitingen zichtbaar, door onder andere Werkman en Alkema.  

Getuigend van enorme diversiteit binnen het avant-gardistische onderzoeksveld, is het 

voor De Ploeg daarom enkel nog nodig om de individuele invulling van Wiegers, Werkman en 

Pott te analyseren, opdat ze geplaatst kunnen worden binnen de opzet van de primaire 

bronanalyse, waarin gekeken wordt naar drie kenmerken: (1) avant-gardistische kunstuitingen, 

(2) de temporale context en (3) de onderlinge uitwisseling. Essayist, dichter en criticus voor 

onder andere de Groninger editie van dagblad Het Volk Herman Poort schreef voor de eerste 

uitgave van het Ploegorgaan Het Kouter in 1924 een voorwoord met betrekking tot de centrale 

vraag over de aanschouwing van de werkelijkheid in beeldende kunst:  

 
‘Toch blijkt juist uit de menigvuldigheid en de veelsoortigheid der stijlverschillen, hoe ieder nieuw 
geslacht de werkelijkheid op àndere wijze zag, of misschien wel; een àndere werkelijkheid zag, en 
hoe de kunst daardoor immer weer een nieuw antwoord zocht op de centrale vraag: Wat is 
natuur? Wat is werkelijkheid? Om niets anders ook – om niets anders dan een nieuw antwoord 
op deze oude vraag, gaat al het streven der kunst van onzen tijd, der nieuwe moderne kunst. Wat 
aan deze kunst zoo bevreemdt dat is de aard der werkelijkheid waarvan zij de veropenbaring is – 
dat is het gelaat dezer menschen, dat zoo weinig gelijkt op wat wij tot nu toe in een landschap 
zagen – het tooneelspel, het drama zonder zich zinvol ontwikkelende gebeurtenissen, zonder 
organisch groeiende, zich vormende karakters; – het vreemde in deze kunst is, dat haar antwoord 
op de vraag wat is natuur, wat is werkelijkheid een bijna fanatieke ontkenning schijnt van wat tot nu 
toe het antwoord was. Toch – wanneer men zeggen kan dat iedere ontkenning, juist door die 
ontkenning een bevestiging inhoudt, (omdat door de ontkenning toch het probleem wèl wordt 
erkend) dan is de heftige stormloop der moderne kunst tegen de algemeen-beschouwde 
werkelijkheid, slechts een nieuwe, andere veropenbaring van de oer-ingeboren betrekking tussen 
kunst en natuur. Een nieuwe veropenbaring, zeg ik, een nieuwe uiting, een nieuw léven dus. En 
waarom gevoelt ge u dan door deze nieuwe kunst gechoqueerd? Waarom toont ge tegenover haar 
zoo weinig verdraagzaamheid en waarom verdenkt ge haar aldoor van allure, pose en 
aanstellerij!’207 
 

Het is een ode aan de moderne geest van de moderne kunstenaar, en een kritiek op de mens 

die zit vastgeroest in oude denkpatronen. Op een bijna dialectische wijze wordt de moderne 

kunst in deze contemporaine bron gelijkgeschakeld met het leven en de werkelijkheid, een 

groter geheel van de samenleving. Het gelijkt aan de maatschappelijke rol van kunst zoals dat 

in De Stijl is te lezen en tegelijkertijd is het een compleet eigen en uniek tafereel in het ‘modern 

zijn’ dat aan de basis ligt van de avant-gardistische houding. Deze houding, of mentaliteit, zal 

 
207 Herman Poort, ‘Deze kunst vloekt met de werkelijkheid die ik aanschouw, zegt de leek. En hij heeft gelijk: ze 
vloekt met de door hem aanschouwde werkelijkheid.’, Het Kouter 1 (Groningen 1924) no. 1, GA 2536.0393.0002. 
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centraal staan in de komende uiteenzetting van drie centrale figuren van De Ploeg: Jan Wiegers, 

Hendrik Werkman en Alida Pott. 

 

1. Jan Wiegers en Blad voor Kunst, 1921-1922 

Geboren in 1893 in Kommerzijl groeide Jan Wiegers als jonge 

schilder uit tot een van de prominentste leden van De Ploeg.208 

Zijn houtsneden, tekeningen en schilderijen zouden kenmerkend 

worden voor de expressionistische stijl die centraal kwam te staan 

binnen De Ploeg, wat in latere jaren nog altijd als ‘Ploegkunst’ 

gezien wordt. Samen met Jan Altink was de stijl eigen, creatief en 

onconventioneel. In enkele publicaties zijn de tekeningen en 

schilderingen van Wiegers opgenomen, waar enkelen ook zijn 

vergezeld door omschrijvingen, ofwel in dichtvorm of als reflectie 

door anderen op het werk van Wiegers. Twee van de voornaamste 

bronnen op dit gebied zijn een verzamelwerk van Wiegers, Alting en Werkman genaamd 

‘Teekeningen’, uit 1924, waar bijschrift gegeven werd door de Groningse kunstenaars Job 

Hansen, en Blad voor Kunst. Hoewel het niet het Ploegorgaan was, bleek het een ‘goede 

ambassadeur voor Groningse kunstenaars’. De Amsterdamse toneelschrijver August Dufresne 

schreef na het verschijnen van het blad aan lid van de redactie Daniël Ruyneman: ‘In 

Amsterdam en Den Haag is het tijdschrift bij door mij hooggeschatte kunstenaars zeer goed 

ontvangen, vooral de houtsneden e.d. Men was zeer blij verrast te merken, dat er in Groningen 

zeer veel talent en energie woont!’209 Hoewel de verrassing die doorklinkt een dominant-

centrale houding vertoont, mag niet onopgemerkt blijven hoe De Ploeg toch in de aandacht 

kwam te staan binnen het avant-gardistische kader van Nederland, waar in selecte kring positief 

gekeken werd naar vernieuwende kunst. 

Met het verschijnen van het eerste nummer in 1921 had Wiegers reeds contact gelegd 

met Ernst Ludwig Kirchner, wat ook zeker de aandacht kreeg met de publicatie van het blad. 

De persoonlijke benadering van Wiegers toont dan ook het transnationale aspect, en hoe dit 

doorwerking heeft gehad onder andere Groningse kunstenaars. In de bestaande literatuur 

aangaande de connectie tussen De Ploeg en Jan Wiegers, staat de band met Kirchner opvallend 

vaak centraal. Over het leven van Wiegers zelf, waarin een duidelijke biografische houding 

 
208 Jan Wiegers in het RKD voor persoonlijke informatie. 
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=jan+wiegers&start=0 (09-07-2020). 
209 De Vries, Avant-garde in Groningen 1918-1928, 88-89. 

Afbeelding 15: Portret van Jan Wiegers, 
Hendrik Nicolaas Werkman, 1929. 

RKD IB00121102. 
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wordt ingenomen, bestaat weinig tot geen literatuur, wat een gemis is voor het huidige 

onderzoek. Wel bestaan er primaire bronnen waarin Wiegers beschreven wordt als ‘een 

zwijgzame, ietwat bleeke, blonde jonge man, van een vijf en twintig jaar, trof mij door zijn 

fijnen kop onder het kleine groepje mij vreemde jongelui. Ook door zijn zwijgzaamheid viel hij 

op, wijl anderen spraken over expooseren […]’.210 De betreffende bron is afkomstig uit het 

proefnummer 0 voor Blad voor Kunst, waarin Jan Gerrit Jordens schrijft over zijn vriend in 1921. 

Tevens staat ook hier in grote mate de connectie met Kirchner centraal, maar het geeft vooral 

ook een kijk op de persoon Wiegers als mens en als kunstenaar: 
 
‘Een plekje had Wiegers opgezocht, waar de takken laag hingen, het licht moeizaam doordrong, 
waar op bruine, met naalden bedekte grond, wijnroode paddestoelen als wonderkleinodiën 
glansden en merkwaardige leêrkleurige zwammen het naaldenkleed rijker nog sierden. Waar het 
blauwe licht was, zeevend door takken en nog niet gevallen naalden, uitgespannen als een 
sprookjes-peplum tusschen verre dennen. Daar werkte de blonde jonge man, staande in 
aanvalshouding achter zijn wankel veldezeltje, vegend blauwe en grijze vlekken en zacht 
vonkelden zijn paddestoelen op stil bruinen naaldgrond en wonderlijk verwrongen zich 
leerachtige zwammen.’211 
 

De bron combineert een nieuwe kleurrijke schilderstijl met het plattelandse aspect van de 

Groningse schilderkunst. Maar wat Jordens ook interesseerde was bovenal: ‘Wiegers had meer 

gezien van de wereld!’. Net als Van Doesburg was Wiegers gemobiliseerd geweest tijdens de 

oorlog, afgaande op Jordens in deze tekst, maar verder wordt daar niet op ingegaan. De 

connectie met de oorlog wordt wel op concrete wijze gemaakt wanneer Wiegers Kirchner dus 

ontmoet in 1920. Om gezondheidsredenen vertrekt Wiegers samen met zijn vrouw en kind in 

1920 naar het Zwitserse Davos, om daar te herstellen van longtuberculose. Per ongekend toeval 

bleek enkele honderden meters verder Kirchner herstellende te zijn van ‘zijn traumatische 

ervaringen opgedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog’.212 Er ontstaat een hechte vriendschap, 

waarin ze samen tekenen en Wiegers leert van Kirchners manier van werken, die kenmerkend 

is voor het Duitse expressionisme van voorgaande jaren. 

 Voor De Ploeg was het vertrek van Wiegers een ‘zware slag’, aldus het jaarverslag van 

1920, waarin duidelijk bezorgdheid doorklinkt over de gezondheid van Wiegers.213 Als groep 

toont De Ploeg echter een bijzondere eenheid wanneer het aankomt op het helpen van Wiegers 

 
210 Proefnummer Blad voor Kunst, 1921, H.N Werkman (typografie en druk) en Jan Wiegers (illustratie), 
Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, zichtbaar in: De Vries, Avant-garde in Groningen 1918-1928, 
88. 
211 Ibidem. 
212 Jordens, De Ploeg in de jaren twintig, 13. 
213 J. van der Spek, ‘Door de kwastenbende van een zekeren dood gered’, in: De Vries, Avant-garde in Groningen 
1918-1928, 74-75. 
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in deze periode, wat getuigt van hechte vriendschap, maar ook van een wezenlijke invloed die 

de betrokken leden op elkaar kunnen hebben. Zo benadrukt kunsthistoricus Jikke van der Spek 

in het artikel ‘Door de kwastenbende van een zekeren dood gered’ hoe een inzamelingsactie 

ten behoeve van Wiegers’ herstel te ronde ging binnen De Ploeg om diens ‘financiële nood te 

verzachten’.214 Binnen de ontwikkeling van De Ploeg was deze periode van grote betekenis was 

voor de vereniging, waarmee de vernieuwende schilderstijl van nieuwe inspiratie werd voorzien 

via Wiegers.215 

 
‘De groote Kirchner en Jan Wiegers bleken gelijk gestemde zielen en zoo Wiegers niet geweten 
had, wat werken was, had hij het van Kirchner kunnen leeren. Kirchner, die altijd teekende, die 
nooit zonder schetsboek was en steeds een paar etsplaten bij zich droeg. “Droge naalden” en 
etsen maakten zij vele en als er diep gebeten platen waren, die zwaren druk verlangden, zwoegden 
ze samen: de lichamelijke zwakken, geestelijk sterken, werkten dat zweetten en de pers 
kraakte…’216 
 

De expressionistische ontwikkeling van De Ploeg kwam per 1921 duidelijk naar voren, wat op 

zijn beurt goed te zien is in houtsneden, schilderijen en tekeningen in de volgende periode, 

maar eerst dient nog meer ingegaan te worden op de inhoud van Blad voor Kunst dat in datzelfde 

jaar voor het eerst verscheen. 

 Binnen de eigen temporele context was Blad voor Kunst 

een avant-gardistische blad, waarin werd afgezet tegen 

conventie en waarin kunst gezien werd als alomvattend voor 

de samenleving, waarmee het vernieuwende krachten zou 

hebben voor de samenleving als geheel. Bovendien was het 

avant-gardistisch in de manier waarop het een gedeelde 

mentaliteit voorstond waarin kunstenaars samenwerkten, 

maar ook hun individuele uitingen los konden laten om 

uiting te geven aan het moderne in het leven. Daarmee was 

het sterk gericht op de eigen tijd: ‘Een “Blad voor Kunst” komen wij U aanbieden. Want we 

zullen trachten U iets te geven: de kunst van Uw eigen tijd, de kunst die ge het liefst zult willen 

kennen, waarmede ge in vrede zult willen zijn.’217 Bovendien reageerde de redactie ook op 

 
214 Van der Spek, ‘Door de kwastenbende van een zekeren dood gered’, 74-75. 
215 Voor de stijlverandering in De Ploeg, zie Van den Berg, Avant-garde! Voorhoede?, 47. 
216 Proefnummer Blad voor Kunst, 1921. 
217 ‘Lectori salutem’, De redactie, Blad voor Kunst 1 (Groningen 1921) no. 1. 
https://magazines.iaddb.org/issue/BVK/1921-10-01/edition/null/page/3?query= (09-07-2020). 

Afbeelding 16: Leden van De Ploeg vormden een 
vriendschappelijk geheel. Te zien zijn o.a.  Jan 

Altink, Jan Jordens, George Martens, Jan 
Wiegers en Johan Dijkstra. Van de Ploegkern 

ontbreekt Hendrik Werkman. Fotograaf onbekend, 
1929. GA 2536.494. 
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bredere ontwikkelingen in Nederland met het verschijnen van Blad voor Kunst, zoals eveneens in 

het eerste nummer naar voren komt in een kort woord gekeerd tot de lezer:  

 
‘Wij bieden den lezer bij het verschijnen van dit Tijdschrift geen uitvoerige belijdenis van ons 
denken en streven. De inleiding van zoo menig kunstblad gaf slechts beloften, die tengevolge van 
een kort bestaan niet in vervulling kwamen of door kortzichtigheid verstarden in eigen 
denksysteem.  
Wij willen de stemmen die opklinken boven het bruisen en woelen van onzen tijd laten 
samenklinken tot de schoone dissonant, die het grondaccoord dezer generatie vormt. 
Wij doen een beroep op de levenden onder U. 
Wij doen een beroep op hen, die het leven niet zien als een onwrikbaar systeem. 
Wij doen een beroep op allen die open zijn voor de uitingen van den nieuwen tijd in al hare 
verscheidenheid. 

De redactie’218 
 

Met dit citaat onderscheidt de redactie van Blad voor Kunst zich stellig van De Stijl, dat veel meer 

‘een uitvoerige belijdenis’ is van een bepaald denken en streven. Desalniettemin, getuigt het 

sterk van de specifieke tijdsgeest onder avant-gardistische kunstenaars die uit zijn op 

vernieuwing en bewustwording, binnen het kader van een tijdsbewustzijn van de ‘nieuwen tijd’. 

‘Men had de ambitie om het modernistisch werk van Groningse Ploegkunstenaars te laten zien 

in de bredere context van dat van andere Nederlandse en buitenlandse kunstenaars,’ aldus 

Peter Jordens.219 Dit komt eveneens tekenend naar voren in het tweede nummer van Blad voor 

Kunst, waarin bij het ‘Lectori Salutem’ geschreven wordt: ‘Tegen conventie en verouderde 

idealen! Zij onze leus en al wat met ons medevoelt, schare zich aan onze zijde. ’t Wordt anders. 

Vernieuwing komt – allerwegen.’220 Het heeft duidelijk de vorm van een manifest, waarin 

concreet opgeroepen wordt tot actie en bewustwording. Bovendien stond Blad voor Kunst 

aantoonbaar in het teken van antimilitarisme, door de bijdragen de twee Belgische 

expressionisten Jozef Cantré en Valentijn Edgar van Uytvanck, die in verband met de Eerste 

Wereldoorlog uitweken naar Nederland.221 De verhouding met de beeldende kunst is dan ook 

boeiend om te bekijken, gezien het een vorm is om bewustwording over te brengen.  

 Jan Wiegers, die samen met onder andere Jordens aan het hoofd stond van de redactie, 

kon in Blad voor Kunst verscheidene kunstzinnige uitingen kwijt, waarin ook de invloed van 

Kirchner te zien is, zoals opgedaan in Davos. De kunstwerken die te zien zijn in het blad zijn 

 
218 Blad voor Kunst 1 (Groningen 1921) no. 1. https://magazines.iaddb.org/issue/BVK/1921-10-
01/edition/null/page/7?query= (20-01-2020). 
219 P. Jordens, Hendrik Werkman en De Ploeg. The Next Call en het constructivisme (Zwolle 2017) 17. 
220 ‘Lectori salutem’, november 1921, Blad voor Kunst 1 (Groningen 1921) nr. 2. 
221 Zie bijvoorbeeld Jozef Cantré in Blad voor Kunst 1, no. 3 en Van Uytvanck in Blad voor Kunst 1, no. 2: de 
houtsneden vertonen de gelijke sombere uitstraling als Otto Dix’ voorstellingen van de oorlog. Van Uytvancks 
‘De Uittocht’ vertoont een weemoedige exodus uit een vervormde stad.; Jordens, Hendrik Werkman en De Ploeg, 16. 
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allen houtsneden, waar Werkman, de drukker van het blad, graag en veelvuldig gebruik van 

maakte. Ze tonen de expressieve lijnen waarin sterke emotie doorklinkt en waar de compositie 

sterke indruk maakt. De specifieke kunstwerken zijn ook duidelijk figuratief, wat een sterk 

onderscheid is met de werken van de kunstenaars van De Stijl, waar abstractie de ware 

zuiverheid zou zijn. Wat het toont is dat het avant-gardistische in Nederland daarmee geenszins 

een homogeen iets was, dat in dezelfde vormentaal naar voren kwam. Wel schuilt achter de 

kunst een collectieve dimensie waarin bepaalde noties een grondvoorwaarde vormde waar 

menig moderne kunstenaar in de tijd zich bewust van was. 

 
‘De teekening is vlot en vlug 
want dat is noodig 
zelfs de courant houdt rekening hiermee 
wordt bladen met foto’s 
en veronderstelt 
verstandige lezers 
Door invloeden van hier en elders. Beinvloed door 
het leven dat zich afspeelt in elke andere stad 
vliegmachines, aspirine, lichtreclames 
de goede verlichting des avonds 
want deze heeft veel opgehelderd 
maar niet bijgedragen tot discipline die zit 
in een alleenheerschende kunstopvatting. 
[…] 
de teekening is zonder confectie 
     zonder leemten 
en laat in iedere lijn menschelijke aan-wezigheid merken.222 

 

2. Hendrik Werkman en The Next Call, 1923-1926 

Waar de naam Hendrik Werkman nu nog voornamelijk gevallen 

is in verband met andere kunstenaars en in het kader van 

verscheidene publicaties, verdient hij bijzondere aandacht als 

kunstenaar, net zo goed als drukker. Daarin speelt hij als individu 

dan ook zeker een belangrijke rol, waar zijn ‘eigen’ avant-

gardistische The Next Call het toonbeeld voor is geworden. Deze 

publicatie specifiek heeft aanleiding gegeven voor Hubert van den 

Berg om de werken van Werkman centraal te stellen in zijn 

 
222 Job Hansen in het bijschrift in ‘Teekeningen. J. Wiegers, J. Altink en H.N. Werkman, 1924. Uitgave van De 
Ploeg en gedrukt door H.N. Werkman. GA 2536-069. 

Afbeelding 17: Portret van Hendrik 
Nicolaas Werkman, Jan Wiegers, 1922. 

RKD IB00109079. 
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analyse van een avant-gardistisch netwerk in Europa.223 Daarnaast bestaan toereikende 

kunsthistorische publicaties over Werkman en The Next Call van de handen van onder andere 

Werkmans kleinzoon Hendrik Jan van den Berg, Peter Jordens, kunsthistoricus Jurrie Poot en 

Anneke de Vries. De individuele benadering zal dan ook grotendeels op deze werken berusten, 

maar ook zeker op het primaire gegeven The Next Call zelf, dat als ‘artistiek egodocument’ een 

interessante kijk geeft in de avant-gardistische mentaliteit en het ‘moderne’ van deze 

kunstenaar.224 Daarnaast biedt verscheidend archiefmateriaal in de Groninger Archieven 

inzicht in de correspondentie van Werkman met internationale kunstenaars, waaronder ook 

Theo van Doesburg en Vlaamse avant-gardisten.225 Op historisch-wetenschappelijk gebied, 

met specifieke nadruk op Nederlandse cultuurgeschiedenis, is Werkman echter nog niet 

opgenomen in een gedetailleerde studie. Hier zal Werkman betrokken worden in die 

geschiedenis, opdat hij als individu binnen de grotere structuur van beeldende avant-garde in 

Nederland een uitermate interessante positie innam, zoals door Van den Berg belicht in het 

kader van een avant-gardistische netwerk. 

 Als een van de oudere leden van De Ploeg, geboren in 1882, werd hij op enigszins andere 

wijze beïnvloed op artistiek gebied. Gezien zijn dubbele houding ten opzichte van 

expressionistische en constructivistische kunst, waarmee hij beide uiting gaf aan de eigen 

denkbeelden, is het in het kader van moderne kunst en kennis van voorgaande kunstenaars 

duidend dat hij op jonge leeftijd beide de invloeden van de Duitse expressionist Wassily 

Kandinsky, die later ook constructivistische werken maakte, alsook die van Vincent van Gogh 

meekreeg.226 Vooral Van Gogh was ook van grote invloed op de landschapsschilderkunst van 

de leden van De Ploeg, wat terug te zien is het kleurgebruik, alsook de korte penseelstreken in 

de vroege werken van de groep. Kortom, eveneens gegrond in voorgaande tradities, waren de 

schilderijen, tekeningen en grafische ‘druksels’, zoals hij ze zelf noemde, een bron van artistieke 

creativiteit, waarin een compleet eigen geluid naar voren kwam, maar ook in duidelijke 

wisselwerking ontstond met kunstenaars uit eigen kring, alsook daarbuiten. Zijn druksels 

verwijzen dan ook ‘opmerkelijk vaak naar werk van gevestigde reputaties binnen de wereld van 

 
223 Zie Van den Berg, ‘Mapping old traces of the new’, 346. 
224 Jordens, Hendrik Werkman en De Ploeg, 15. 
225 Groninger Archieven Archief 2577 H.N. Werkman bevat het meeste bronmateriaal over Werkman, zoals 
brieven, bewerkte brieven en aantekeningen bij deze brieven (tevens in te zien bij het Stedelijk Museum 
Amsterdam). Specifieke interesse ging uit naar inv. Nummers 1, 5, 110, 114 en 294. Deze heb ik helaas niet in 
kunnen zien. Eén van deze bronnen betreft brieven tussen Van Doesburg en Werkman. 
226 Voor de tentoonstellingen van Kandinsky en Van Gogh in Groningen, zie: De Vries, Avant-garde in Groningen 
1918-1928, 32-35; Persoonlijke informatie over Hendrik Nicolaas Werkman, afkomstig van RKD. 
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=Hendrik+werkman&start=0 (09-07-2020). 
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de internationale avant-garde, maar gaan uiteindelijk over Werkman zelf,’ aldus Peter 

Jordens.227 

 Een van de meest concrete voorbeelden die duiden op een 

dergelijke verwijzing binnen de avant-gardistische wereld is het 

derde nummer van Blad voor Kunst in 1922. De vormgeving is 

drastisch verschillend van voorgaande nummers. De abstracte 

compositie in rood, blauw en geel verschilt dan ook sterk van de 

voornamelijk figuratief expressionistische houtsneden die zichtbaar 

zijn binnenin, waar Wiegers, Jordens en Altink voornamelijk mee 

bezig waren.228 Binnen de samenwerking rondom Blad voor Kunst is 

het omslag volledig toe te schrijven aan Werkman. De inspiratie 

voor deze manier van vormgeven komt van een expositie in het 

Kunstlievend Genootschap Pictura in februari en maart van datzelfde jaar. ‘Heb jullie zin om 

in Groningen in “Pictura” met ons (v. Doesburg en ik) te expooseren?’, schijft Vilmos Huszár 

aan de Vlaamse kunstenaar Jozef Peeters begin 1922. Hoewel Peeters niet mee doet, vindt van 

19 februari tot 5 maart een voor het Groningse publiek intrigerende expositie plaats met Theo 

van Doesburg, Bart van der Leck en Huszár in de hoofdrol.229 Samen met een publicatie van 

Huszár, genaamd ‘Beschouwingen over kunst’, in het betreffende nummer van Blad voor Kunst, 

is het een tekenend moment in de ontwikkeling van Groningse avant-gardistische kunst en 

betekent het voor Werkman de opmaat naar een puur constructivistische manier om zich 

kunstzinnig te uiten.230 

 De tekst van Huszár is een bijzondere reflectie op het ‘ontegenzeggelijk verschil in onzen 

tijd tusschen twee stroomingen in de kunstontwikkeling’. Hij kijkt hier op een relatief objectieve 

manier naar constructivisme en expressionisme, wat een aantal interessante observaties 

oplevert. Zo erkent hij het moderne van beide stromingen; ‘er zijn natuurlijk nog meer 

stroomingen dan twee, maar ik haal de twee voornaamste aan als tegenovergesteldheden’.  

 
‘De eene streeft naar het bizondere, bizarre, schilderachtige, zoowel in de bouwkunst als in de 
andere kunsten (dit is de naklank der vorige generatiën): de andere streeft naar het algemeene en 
monumentale, (dit is de zich ontwikkelende nieuwe stijl). Als wij den geestelijken groei van het 
menschelijk zijn in het Al beschouwen, zooals die zich ontwikkeld heeft tot op heden, dan zien 
wij overal in het geestelijk leven het algemeene streven naar het redelijk denken of naar de 

 
227 Jordens, Hendrik Werkman en De Ploeg, 11. 
228 Zie Blad voor Kunst 2 (Groningen 1922) no. 3, gedrukt door H.N. Werkman. 
https://magazines.iaddb.org/issue/BVK/1922-03-01/edition/null/page/1?query=.  
229 De Vries, Avant-garde in Groningen 1918-1928, 106. 
230 V. Huszár, ‘Beschouwingen over kunst’, Voorburg 1918, Blad voor Kunst 2 (Groningen 1922) no. 3. 

Afbeelding 18: Omslag van Blad voor 
Kunst 2 (Groningen 1922) no. 3. 
Gedrukt door Hendrik Werkman. 

IADDB 
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bewustwording van den mensch; dit ontplooit zich steeds meer, en tracht overal zich te realiseeren 
en te beelden.’231 
 

Naast dat hier concreet verwezen wordt naar de blijvende invloed van de Nederlandse 

kunstenaars en de traditie van gemeenschapskunst, is het eveneens een bevestiging van een 

bepaald collectieve houding waarin ‘beelding’ een manier is om bewustwording te realiseren, 

dat in zekere mate ook erkend wordt als een vernieuwende en alomvattende beweging. Het is 

dan ook interessant dat Huszár dit verwoordt in een publicatie dat an sich qua afstand, en qua 

geesteshouding ver af ligt wat betreft beeldende kunst van het maandblad De Stijl. Daarmee 

ontkent de inhoud het perifere karakter dat doorgaans wel is gekoppeld aan De Ploeg en staat 

het ondanks onderlinge verschillen in een gedeelde houding in hetzelfde moment in tijd. Het 

verschil met het expressionisme blijft hoe dan ook belangrijk, want waar dadelijk gekeken zal 

worden naar Werkmans constructivistische werken, reageert Wiegers nog enigszins sceptisch 

op de kunstwerken die te zien zijn op de tentoonstelling. Over Huszárs schilderij No. 6 (1921) 

schrijft Jan Wiegers in Blad voor Kunst: ‘Dat deze stijl nieuwe mogelijkheden opent voor de 

kunstontwikkeling geloof ik niet. Voor mijn gevoel is dit werk te aesthetisch en mist het élan 

van het moment dat altijd belangrijke problemen geeft.’232 Wat Wiegers hier lijkt te impliceren 

is de gedachte dat zijn eigen kunst, met de invloeden van Kirchner, wél in staat is tijdsbewust 

te zijn, getuigend van de individuele houding binnen een groter geheel. 

 ‘Aanvankelijk zag Werkman zichzelf niet als kunstenaar,’ aldus Peter Jordens. In Hendrik 

Werkman en De Ploeg. The Next Call en het constructivisme stelt Jordens dat de tentoonstelling van De 

Stijl in 1922 een belangrijk moment was in het leven van Werkman, waarna hij concreet 

aansluiting zocht bij de constructivistische beweging in Europa. ‘Vanuit zijn typografische 

achtergrond en met zijn belangstelling voor taal en beeldende kunst zag hij opeens wat voor 

een prachtige mogelijkheden er zaten in een samengaan van constructivistische compositie en 

typografische middelen.’233 Dat hij belangstelling had voor Europese kunst van de moderne 

tijd, toont hij met zijn eerdergenoemde ‘rose pamflet’. Waar bij andere publicaties oog was 

voor het internationale, zoals De Stijl die per 1921 ‘internationaal’ heette en Leiden, Antwerpen, 

Parijs en Rome vermeldde op het omslag, stond bovenaan Werkmans pamflet ‘Aanvang van 

het violette jaargetijde’ vermeld: Groningen, Berlijn, Moskou en Parijs. Tevens vertoont het 

pseudoniem ‘Travailleur en Cie’ waarmee hij het pamflet heeft ondertekend ook internationale 

 
231 V. Huszár, ‘Beschouwingen over kunst’, Voorburg 1918, Blad voor Kunst 2 (Groningen 1922) no. 3. 
232 Jan Wiegers, ‘Tentoonstelling V. Huszar en Theo van Doesburg in Pictura te Groningen’, Blad voor Kunst 2 
(Groningen 1922) no. 3. 
233 Jordens, Hendrik Werkman en De Ploeg, 30-31. 
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trekken zoals zichtbaar in De Stijl en het Weimarse constructivistisch en dadaïstische blad 

Mécano.234 De kleinzoon van Werkman, Hendrik Jan van den Berg, schrijft daarnaast over het 

persoonlijke aspect van The Next Call, waarmee het blad een ‘coming-out’ als kunstenaar was. ‘De 

betekenis van de teksten in The Next Call als een autobiografisch document is evident: een 

retorische oproep van een man van middelbare leeftijd in een existentiële crisis, die zich een 

uitweg zoekt en afziet van maatschappelijke bindingen, om tenslotte kunstenaar te worden.’235 

Het individuele van Werkman als kunstenaar krijgt nadrukkelijke belangstelling. Het 

interessante voor het huidige onderzoek is om The Next Call als individuele creatie te plaatsen 

binnen het grotere geheel van avant-gardistische uitingen elders. 

 Tussen 1923 en 1926 verschenen negen nummers van het 

handgedrukte blad, waarin consequent vastgehouden werd aan 

een constructivistisch idioom. Tegelijkertijd getuigde de 

handmatige manier van werken van een expressionistische 

uitingswijze, waarmee ieder vlak anders en uniek 

gepositioneerd werd. Het is een interessant samengaan van 

stijlen, waarin de geesteshouding van de kunstenaar leidend is. 

Kenmerkend voor deze houding is een reeks druksels die 

Werkman maakte in 1923, genaamd Schoorstenen, waarin de 

kleur iedere keer anders was. Het drukken op deze manier, 

waar de compositie vrij is van conventie, is ook zichtbaar in 

andere werken in The Next Call, zoals ‘Plattegrond van de kunst en omstreken’.236 Het is 

zichtbaar handgedrukt, met enige ‘misplaatste’ letters, maar compleet gedrukt zoals de drukker 

het wilde, waarmee het tegelijkertijd wijst op de vormentaal van het constructivisme. Jan 

Jordens schreef erover: ‘Sleur en kleinburgerlijkheid waren het, die H.N.W. in deze 

geestesuitingen te lijf ging, maar evenzeer de Kunst in de ivoren torentjes.’237 Het komt sterk 

overeen met verschillende teksten die Werkman ook plaatst in de verschillende Next Call-

uitgaven, waarin het tijdsbewustzijn gecombineerd wordt met bewustzijn op het gebied van 

bredere avant-gardistische tendensen in Nederland, maar ook daarbuiten. 

 Aan De Stijl gaat Werkman vervolgens niet onopgemerkt. Naar aanleiding van het vijfde 

nummer van The Next Call, dat hem ‘door den heer theo van doesburg ter hand gesteld’ was, 

 
234 Jordens, Hendrik Werkman en De Ploeg, 32. 
235 Hendrik Jan van den Berg, ‘Een “déjeuner sur l’herbe”. De teksten van Hendrik Nicolaas Werkman, 
ontstaansgeschiedenis en interpretatie’, in: Jordens ed., De Ploeg in de jaren twintig, 168-203, aldaar 168. 
236 ‘Plattegrond van de kunst en omstreken’, H. Werkman, 1924. The Next Call 6. GA 1796-20281. 
237 Zie Jordens, Hendrik Werkman en De Ploeg, 108. 

Afbeelding 19: Plattegrond van de kunst en 
omstreken, Hendrik Werkman, 1924, The 

Next Call 6. GA 1769-20281. 
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schrijft ‘I.K. Bonset’ aan Den Heer H.N. Werkman te Groningen: ‘Uw beschikt m.i. over 

voldoende materiaal + toewijding om uw streven in internationalen kring ingang te doen 

vinden. Het gaat er slechts om, dat materiaal op de juiste wijze te gebruiken – echter niet te 

verspillen aan tendenzen die alle bankroet zijn. Een modern tijdschrift moet m.i. een bonbon 

gevuld met dynamiet zijn. In dezen tijd van geparfumeerde etter is zulks noodzakelijk.’238 Naast 

een vermakelijke, dadaïstische brief, toont het sterk het internationale karakter van avant-

gardistische kunst en de manier waarover op persoonlijke wijze gesproken wordt over kunst. 

Tevens wordt in NB De Stijl in 1924 gesproken over The Next Call in een lijst met vergelijkbare 

publicaties als ‘bizonderen aandacht verdienend’.239 Kunst betreft iets verhevens, dat van grote 

waarde is voor de kunstenaars die geloven dat zij aan de voorhoede staan van een grote 

beweging in het teken van bewustwording tegen de conventies van de tijd waarin problemen 

zich hebben opgestapeld. Een beweging die sterk in gang gezet is tijdens de Eerste 

Wereldoorlog en de kunstuitingen die erop volgden. 

 

3. Alida Pott: uit de schaduw van Wiegers, Altink, Dijkstra en Martens 

De verscheidenheid aan kunst dat geproduceerd werd binnen De 

Ploeg is een kenmerkend aspect van het gegeven dat De Ploeg 

geenszins een geheel was waarin een zeker conformisme heerste. 

De vereniging garandeerde iedere kunstenaar die lid werd de 

vrijheid om op een eigen wijze uiting te geven in kunst, waarmee 

het tegelijkertijd een podium en discussieplaats creëerde voor 

kunstenaars om de eigen stijl te ontwikkelen naar anderen. Een 

voorbeeld van een kunstenaar wiens ontwikkeling getekend werd 

door deze vorm van samenwerking is Alida Jantina Pott. Geboren 

in 1888 te Groningen was zij het eerste en voor een geruime tijd enigste, vrouwelijke lid van 

De Ploeg. Haar onderbelichte positie binnen De Ploeg is geenszins gerechtvaardigd, gezien 

haar ontwikkeling past binnen het modernisme van de gegeven temporale context. Bij het 

gebrek aan primair materiaal vormt het biografische en kunsthistorische werk van Doeke 

Sijens, Aangeraakt door een nieuw licht, een interessante en goed onderbouwde beschouwing van 

het leven van Pott. De publicatie is daarmee overigens ook het eerste werk dat enkel gericht is 

op haar persoonlijke leven, in combinatie maar haar kunstzinnige ontwikkeling. Het biedt een 

 
238 Brief van I.K. Bonset (pseudoniem van Theo van Doesburg) aan H.N. Werkman, 2 juli 1924. GA 2536-984. 
Inzage op 11-03-2020 met goedkeuring van beheerder Het Groninger Museum. 
239 Zie NB De Stijl. Internationaal maandblad voor nieuwe kunst, wetenschap en kultuur 6 (Leiden 1924) no. 8. 

Afbeelding 20: Portret van Alida Jantina 
Pott, George Martens, 1927. RKD 

IB250368. 



 79 

bijzonder perspectief of het individuele aspect waarmee Pott gekoppeld kan worden aan het 

grotere geheel van De Ploeg en de avant-gardistische kunstuitingen van de periode. 

Voor het historische onderzoek naar een avant-gardistische mentaliteit in Nederland, in 

het kader van de mentaliteitsbenadering, is het interessant om de implicaties te belichten van 

het betrekken van Pott in deze benadering, specifiek omtrent het feministische aspect voor 

cultureel-historisch onderzoek. Naast dat het duidt op wetenschappelijke inclusiviteit, vergroot 

het eveneens het blikveld van historisch onderzoek. Historicus John Tosh ziet het belichten van 

vrouwengeschiedenis, niet in aparte vorm, maar als onderdeel van gebruikelijke geschiedenis, 

als een belangrijke stap om bewijs te leveren voor het eeuwenlange bestaan van een 

patriarchaat, en dat bewustzijn over dat patriarchaat in geschiedschrijving leidt tot een 

bewustwordingsproces waarin een nieuwe vorm van dynamiek ontstaat met betrekking tot 

macht en individualiteit.240 Burke stelt bovendien: ‘Women’s work has often been neglected by 

male historians, not least because – in a striking example of the problem of “invisibility” – much 

of it went unrecorded in the official documents’.241 Het is aan de historicus van nu om gehoor 

te geven aan bestaande problemen in historisch onderzoek. Het aantal vrouwen dat is 

opgenomen in het onderzoek naar de historische avant-garde is summier, door gebrek aan 

bronnen, maar ook door gebrek aan historiografische representatie. Het streven moet zijn naar 

een completere representatie van het geheel, waarin een mentaliteit niet gebonden wordt aan 

een dominante, mannelijke basis. Kenmerkend voor het spreken over Pott is toch continu het 

in verband plaatsen met anderen, wat voor het onderzoek boeiend is, maar wellicht doet het af 

aan de persoonlijke aandacht die Pott verdient. Aandacht die een Werkman of een Wiegers wél 

krijgen. Pott is dan ook een afwijkend subject binnen de avant-gardistische structuur, maar 

interessant desalniettemin. 

In het werk van Sijens ligt sterke nadruk op de verhouding van Pott tot de groep, 

waarbinnen ze zich ontwikkelde. Tegelijkertijd ging ze op compleet eigen wijze te werk, waarbij 

de individuele expressie vooraan stond.  

 
‘De discussies binnen De Ploeg, het gezamenlijk werken met een groep uitbundige schilders, die 
elkaar uitdagen en stimuleren tijdens het buiten schilderen bij modelavonden, moet bij “Alida” 
veel losgemaakt hebben. Omdat zij haar werk zelden dateerde (of signeerde), is vaak moeilijk te 
bepalen wanneer het tot stand is gekomen. Zeker is wel dat er een verandering in haar werk 
plaatsvindt nadat ze lid van De Ploeg is geworden.’242 
 

 
240 J. Tosh, The pursuit of history. Aims, methods and new directions in the study of history (6e ed., New York 2015) 229-
230. 
241 Burke, History and social theory, 51-52. 
242 Sijens, Aangeraakt door een nieuw licht, 69. 
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Het kleurgebruik van Pott verandert in deze periode van sober en realistisch, naar helder en 

expressief. Ook de lijnvoering wordt simpeler en tegelijkertijd krachtiger.243 Zie bijvoorbeeld 

haar Ploegvignet dat ze maakt in 1918: een krachtige P met simpele, expressieve lijn. Daarnaast 

vervulde ze bestuurlijke taken en was ze een belangrijk in het presentatiebeleid van De Ploeg.244 

Het gezamenlijk buiten schilderen komt ook duidend naar voren in de beschrijving van Jordens 

over Wiegers. De verbinding met het plattelandse, alsook de verandering in haar werk door het 

lidmaatschap, zijn concrete voorbeelden waar het individu in een grotere structuur verkeert, 

wat vervolgens invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling en houding. Het typische 

Groningse van deze expressionistische kunst dat ontstond door de leden van De Ploeg draaien 

voornamelijk rond het plattelandse ‘Blauwbörgje’, een landgoed vlak buiten de stad Groningen. 

Het specifieke Groningse karakter van de kunst dat tot uiting kwam bij de leden van De Ploeg 

richtte zich naast praktische toepasbaarheid op het plattelandse, conform de manier waarop 

door Die Brücke werd afgekeerd van het stedelijke. De expressionistische weergave van het 

Groninger landschap zou de meest herkenbare uiting van zogenaamde ‘Ploegkunst’ worden, 

terwijl tegelijkertijd het moderne stadsleven onder verscheidene Ploegleden eveneens een 

geliefd onderwerp werd, getuigend van de afzonderlijke richtingen die te zien waren onder de 

noemer van de groep. Kenmerkend, desalniettemin, was een fel en contrastrijk kleurgebruik, 

hoekige vormen en deformaties.245 

 Potts schilderijen van Blauwbörgje tonen een bijzonder 

kleurrijk landschap, waarin haar penseelstreken zeer uniek zijn. 

De stijl van Pott is dan ook niet één op één vergelijkbaar met de 

expressionistische uitingen van andere Ploegleden. Op momenten 

is het zelfs een bijzondere wisselwerking van figuratieve en 

abstracte elementen, waar een kenmerkende eigen stijl uit 

voortkomt. In oktober 1919 schreef een mede-Ploeglid, de 

Groningse kunstenaar Hendrik Antoni Benes, over Alida Pott: ‘In de laatste tijd is ze naar het 

modernisme over zoals trouwens de hele Ploeg onder invloed van vooral Wiegers.’246 Het 

schilderij dat Pott rond 1920 schildert genaamd Blauwbörgje, slagschaduw past eveneens sterk in 

het de overgang van Pott naar modernistische uitingen die in direct verband staan met 

 
243 Sijens, Aangeraakt door een nieuw licht, 69. 
244 Toelichting bij Alida Pott door het Groninger Museum. https://www.groningermuseum.nl/alida-pott (11-
07-2020). 
245 ‘Expressionisme in Groningen’, plakkaat bij de permanente Ploeg-tentoonstelling, Groninger Museum (11-
03-2020). 
246 Correspondentie zoals geanalyseerd door Doek Sijens in Aangeraakt door een nieuw licht, 69; De Vries, Avant-garde 
in Groningen 1918-1928, 57. 

Afbeelding 21: Blauwbörgje met 
verwaaide bomen, Alida Pott, jaartal 

onbekend. Groninger Museum. 
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ontwikkelingen elders.247 De plaatsing in de temporale context van de avant-gardistische 

mentaliteit is dan ook zeker mogelijk met betrekking tot Pott, gezien haar eigen houding, waarin 

de kunst een vorm was om uiting te geven aan de eigen expressie, in verband met het werken 

in een groep dat op zichzelf weer in verband staat met bredere ontwikkelingen. Het ‘modern 

zijn’ van Pott is als vrouw het opheffen van beklemmende conventies, met de kunst als het 

centrale verhevene. 

 Te zien is daarbij ook een sterk tijdsbewustzijn. In eigen studies naar kunstgeschiedenis, 

en de grote schilders van voorgaande generaties, tonen de mate waarin ze bezig was om 

invloeden te verwerken en vervolgens tegen af te zetten, wat te plaatsen is in het kader van 

vernieuwing.248 Zo zijn er invloeden van impressionisten, maar ook van Titiaan, en zelfs de 

vroege Mondriaan zichtbaar in haar werk; invloeden die haar direct plaatsen in een 

modernistische traditie. Sijens stelt dan ook: ‘Zij was dan het expressionisme dat de meeste 

Ploegers zouden omarmen weliswaar vooruit, maar haar werk paste uitstekend bij de 

vernieuwingen die binnen De Ploeg ontstonden’.249 Verdere ontwikkeling zou ze echter niet 

meemaken. Nadat ze in 1922 met George Martens trouwde en kinderen kreeg, nam haar 

prominentie binnen De Ploeg af.250 Kampend met een slechte gezondheid stierf ze in 1931, om 

in het vervolg in vaak een enkele adem genoemd te worden met haar man, of de andere 

prominente kunstenaars van De Ploeg. 

 

Tot slot 

Wat deze kunstenaars tonen is een ongelofelijke creativiteit die individueel is ingegeven, maar 

sterk is beïnvloed door het collectieve aspect van wat geschaard kan worden onder avant-

gardistische houdingen waarin het ultieme ‘modern zijn’ voortkomt uit het afzetten tegen 

conventies en het gericht zijn op het grotere geheel. Per 1921 is in de publicaties Blad voor Kunst 

en The Next Call een tendens zichtbaar waarin de kunstenaars van De Ploeg gezamenlijk te werk 

gaan, alsook tegelijkertijd zich op geheel eigen wijze ontwikkelingen met betrekking tot 

kunstzinnige uitingen. In Avant-garde in Groningen toont Doeke Sijens het treffend aan de hand 

van een ‘scheiding der geesten’, wat resoneert aan het ‘moderne’ karakter van de belichte 

kunstenaars:  

 

 
247 Schilderij zichtbaar in: De Vries, Avant-garde in Groningen, 46-47. 
248 Handgeschreven studies kunstgeschiedenis, circa 1912. Groninger Archieven GA 2536-896. 
249 Sijens, Aangeraakt door een nieuw licht, 115-116. 
250 RKD. https://rkd.nl/nl/explore/artists/52871 (11-07-2020). 
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‘Er is een scheiding der geesten ontstaan tussen “modernen” en “niet-modernen”. Het karakter 
van De Ploeg is daardoor langzaam aan het veranderen. Na zijn terugkeer uit Zwitserland werkt 
Wiegers sterk expressionistisch. Altink volgt hem hierin en later doen Dijkstra en Martens dat 
ook. Jordens en Alida Pott werden steeds als “modern” gezien. Werkman begint met een volstrekt 
eigen experimenten en in kringen direct rond De Ploeg dringt het constructivisme door.’251 
 

Kortom, onder de gedeelde noemer van Kunstkring De Ploeg, ontwikkelt zich in Groningen 

een kunstbeweging dat sterk modernistisch is, met overduidelijke avant-gardistische 

kenmerken. Het staat in concreet contact met avant-garde elders en toch zijn de ontwikkelingen 

volledig verschillend, getuigend van het heterogene van de avant-garde in Nederland, alsook 

in Europa. Vast staat dat er een collectieve dimensie bestaat waarin deze ontwikkelingen zich 

afspelen, een aspect dat in het kader van de Eerste Wereldoorlog binnen kunsthistorisch 

onderzoek genegeerd wordt. Tevens toont het aan dat het ‘avant-gardistische’ in de culturele 

geschiedenis van Nederland consequent onderschat is met betrekking tot de grotere culturele 

context van het Europa en de invloed dat de Eerste Wereldoorlog zodoende cultureel had op 

een gedeelde, structurele mentaliteit, waar individuen door heel Europa een eigen invulling aan 

gaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
251 De Vries ed., Avant-garde in Groningen 1918-1928, 98. 
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Conclusie 
 

De avant-gardistische uitingen van De Stijl en De Ploeg hebben nu concreet een rol gespeeld 

in cultureel-historisch onderzoek, waarmee ze geplaatst konden worden in de temporale 

context van het Europa rond de Eerste Wereldoorlog. De vergelijkende analyse van De Stijl en 

De Ploeg toont hoe er in Nederland een gedeelde, collectieve avant-gardistische houding waar 

te nemen is, tussen 1917 en 1926. Deze houding draagt in het cultureel-historische onderzoek 

sterk de connotatie zoals dat in de traditie van de Annales school op kwam met de studie van 

mentaliteiten. Vernieuwingsdrang, tijdsbewustzijn en het moderne leven stonden voor de 

kunstenaars in het leven zelf, als in de overlevering in de kunsthistorische traditie, in sterke mate 

centraal, waarmee het gelijkenissen vertoonde met een transnationaal netwerk dat door de 

Eerste Wereldoorlog een krachtige stimulans kreeg. In cultureel opzicht stond Nederland, en 

haar culturele klimaat, niet los van een bredere Europese tendens. Theo van Doesburg, Piet 

Mondriaan en Vilmos Huszár stonden een Nieuwe Beelding in de schilderkunst voor dat 

compleet in het teken stond van ‘het nieuwe’, waarbij kunst een centrale rol zou moeten spelen 

om de samenleving te kunnen veranderen, en bewust te maken van de problemen in de huidige 

tijd. Hendrik Werkman, Jan Wiegers en Alida Pott vertonen gelijke trekken, hoewel de 

groepssamenstelling en esthetische vormen volledig anders waren. Door middel van kunst, dat 

in het teken stond van de gemeenschap – het grotere geheel – kon het leven bevorderd worden, 

zoals in de verscheidene implementaties rondom het gemeenschapsideaal kunst en samenleving 

zichtbaar is. 

 Historiografisch gezien is dit onderzoek dan ook te duiden aan de hand van de relatie 

tussen cultuur en de samenleving, zoals Boterman het stelt. Deze relatie is door Bank en Van 

Buuren concreet uitgewerkt in 1900: Hoogtij van burgerlijke cultuur, waarin De Stijl als groep 

geplaatst wordt in een bredere context. Het idee van de groep wordt tegengesproken door 

kunsthistorici White en Overy, die eerder spreken van een collectieve dimensie. Het individu 

kan zodoende gezien worden, zoals Erikson stelt, in verband met het collectieve. Hanssen, De 

Vries, Sijens en Jordens bieden een interessante individuele benadering van bepaalde 

kunstenaars, die vervolgens in concreet historisch verband geplaatst kunnen worden. Het 

grotere geheel dat zo ontstaat, staat in het teken van een Europees netwerk waarin een culturele 

opleving plaatsvindt ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog, wat Sherry duidt als ‘de 

seismische breuk tussen het Toen en het Nu’. Brolsma, Van den Berg en Ayers en Hjartarson 

pleiten voor het idee van het netwerk wanneer gesproken wordt over de historische avant-garde 
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en utopische denkbeelden. Zo koppelt Hötte De Ploeg aan het expressionisme in Europa en 

aan de mentaliteit van verandering die er in doorklinkt, waarbij het idee van culturele transfer 

van Joyeux-Prunel een overduidelijke rol speelt. Deze werken bieden het fundament voor de 

huidige methodologische insteek, waarmee voor het eerst in cultuurhistorisch perspectief 

gekeken kan worden naar De Stijl en De Ploeg binnen de temporale context van de Eerste 

Wereldoorlog. De collectieve dimensie is daarmee een boeiend historisch subject met 

betrekking tot avant-garde in Nederland. 

 Toch is de nadruk op het collectieve te kortzichtig en heeft de moderne invulling van de 

mentaliteitsbenadering door het individuele te betrekken inzicht gegeven in het heterogene 

aspect van de collectieve dimensie, waarin kunstenaars een eigen geluid lieten horen te midden 

van grotere nationale en internationale ontwikkelingen. Zo heeft de mentaliteitsbenadering in 

het huidige historische onderzoek helpen aantonen dat er een sterke wisselwerking is tussen het 

individu en diens nationale en internationale oriëntatie binnen het collectief, waarin het 

kunstwerk, alsmede de kunstbeleving een samenbrengende functie speelt. Het eigen wordt zo 

in direct verband geplaatst met de bredere historische ontwikkelingen, de positionering van 

kunst hierin en het streven van kunstenaars vanuit hun utopische denkbeelden een nieuw soort 

samenleving te creëren, als antwoord op de culturele gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. 

Deze culturele aspecten zijn door culturele transfer en het idee van het netwerk sterk aanwezig 

bij de Nederlandse kunstenaars, mede door de contacten in internationale kringen. 

 Een intrigerend aspect van het combineren van enerzijds de methodologie dat berust op 

de sociologische noties van het geheel, en anderzijds het doen en denken van avant-gardistische 

kunstenaars zelf, leidt ertoe dat een bijzonder soort synthese plaatsvindt waarin de avant-gardist 

in Nederland in het Interbellum op een gelijk soort manier naar de wereld kijkt. De holistische 

visie, waarbij sprake is van een geestelijke houding, roept sterke gelijkenissen op met de 

historiografische traditie waar de analyse op berust. Daarmee is het een méta-methodologie, 

waar per toeval een directe link gevonden is tussen historisch onderzoek en het historische 

subject. Op dit gebied, net als op andere gebieden, is echter nog genoeg te onderzoeken. De 

historicus vindt hier wellicht een basis om verder onderzoek naar de cultuurgeschiedenis van 

Nederland in deze periode voort te zetten, waarbij meer aandacht kan zijn voor de 

tegengeluiden van avant-gardisme in Nederland, zoals de Nederlandse letterkundige Gillis 

Dorleijn dat heeft benadrukt.252 Tevens is het mogelijk om het kader te verleggen van 

kunstenaars naar andere soorten groepen in de samenleving, om daar sentimenten aangaande 

 
252 Zie G.J. Dorleijn, ‘Weerstand tegen de avantgarde in Nederland’, in: Van den Berg e.a. ed., Avantgarde! 
Voorhoede?, 137-155. 
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de Eerste Wereldoorlog te analyseren, en wat deze zeggen over de grotere structuur van de 

oorlog en de invloed in Nederland. 

 Ter afsluiting terug naar de hoofdvraag die centraal in dit onderzoek staat: welke inzichten 

biedt een mentaliteitsbenadering voor historisch onderzoek naar het avant-gardistische van De 

Stijl en De Ploeg, en de invloed van de Eerste Wereldoorlog, in Nederland tussen 1917 en 

1926? De belangrijkste bijdrage van deze benadering is zondermeer dat kunst in historisch 

onderzoek een interessante rol kan spelen om de wisselwerking tussen het individuele en 

collectieve enerzijds, en het nationale en transnationale anderzijds bloot te leggen, waarvoor in 

kunsthistorisch onderzoek betrekkelijk weinig aandacht is. De historische context waar de 

Nederlandse kunstenaars van De Stijl en De Ploeg in staan, toont een veel breder cultureel 

geheel dan vaak wordt verondersteld. Nederlandse cultuurgeschiedenis wordt daarmee ook 

concreet betrokken in een groter, Europees kader.  
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