


De li jstjesmaand is 
bego n nen,hetgedoeook 

December is lijstjesmaand. En 
die begon met rumoer over de 
longlist van de belangrijke 
Vlaamse literatuurprijs de Boon, 
die bekend werd gemaakt op 30 
november. De prijs zelf wordt 
begin volgend jaar voor de twee
de keer uitgereikt. Verrassing: 
Het lied van ooievaar en dromeda

ris van An jet Daanje, de winnaar 
van de Boekenbonprijs 2022, 
stond er niet op. Dat was niet 
omdat de jury anders over de 
kwaliteit van het boek dacht, 
liet uitgeverij Passage weten, 
maar omdat het boek op verzoek 
van Daanje zelf niet was inge
stuurd om de weinig reislustige 
Groningse schrijver een eventu
ele trip naar Gent en het gedoe 
rondom een prijsuitreiking te 
besparen. 

Nu ja, meedoen staat vrij. De 
nodige 'beste boeken volgens de 
critici'-lijstjes doken in buiten
landse media al op. Stripteke
naar Aimée de J ongh (34) haalde 
als enige Nederlander de favorie
tenlijst van The Guardian met 
haar hier in 2021 verschenen 
graphic novel Dagen van zand, 

over een jonge fotograaf die de 

stofwolken gaat vastleggen die 
het boerenland van Oklahoma 
in de jaren dertig verwoesten. 
Een graphic novel die, zo schrijft 
The Guardian, zeer effectief 
menselijk drama mixt met bleke 
panorama- en archiefbeelden. 

Verder constateert de krant 
dat boeken van gevestigde ro
manschrijvers dit jaar de critici 
uiteendreven, zoals To Paradise 

van Hanya Yanagihara, Cormac 
McCarthy's The Passenger en 
Lessons van Ian McEwan, dat 
hier nog in vertaling moet ver
schijnen. Het was een goed jaar 
voor ongelukkige gezinnen, vol
gens The Guardian, voor histori
sche romans, en voor meer visio
naire auteurs, met geslaagde 
nieuwe römans van bijvoorbeeld 
Ali Smith (Gezelschap) en Jenni
fer Egan (Het snoephuis). Die 
laatste roman prijkt ook boven
aan de door The New York Times 

gekozen tien beste boeken van 
het jaar. 

Tijdgeest komt volgende 
week zaterdag met het jaarlijkse 
lijstjesnummer. 

Jann Ruyters 
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Theo van Doesburg, zelfportret, 1928. 
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Theo van Doesburg had 
een niet te overschatten 
invloed op de Europese 
avant-garde én was 
een ongelooflijke 
opschepper, zo vertelt 
de eerste grote biografie 
over hem. 

tekst Henny de Lange 

E 
en haantje-de-voorste dat altijd de 
baas wil spelen en met iedereen 
onenigheid krijgt. Dit beeld van 
Theo van Doesburg dringt zich on
weerstaanbaar op bij het lezen van 

de biografie die Sjoerd van Faassen en Hans 
Renders over hem schreven. Theo van Does
burg (1883-1931) was schilder, vormgever, 
(interieur)architect, kunst- en architec
tuurcriticus, dichter en schrijver. Maar bo
venal was deze 'alleskunner' de drijvende 
kracht achter De Stijl, het tijdschrift dat hij in 
1917 met onder meer schilder Piet Mondriaan 
en architect J.J.P. Oud oprichtte als spreek
buis van het Nederlandse modernisme. 

Hij heeft een 'niet te overschatten invloed 
op de Europese avant-garde' gehad, conclude
ren de auteurs in hun voorwoord. Met een 
enorme gedrevenheid en doorzettingsvermo
gen bouwde hij een immens internationaal 
netwerk op. Maar in de navolgende hoofd
stukken maken ze aan de hand van tal van 
citaten van Van Doesburg over zichzelf en 
zijn werk duidelijk dat hij ook een » 
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» ongelooflijke opschepper was. Tegen
spraak duldde hij niet. Met iedereen kreeg hij 
ruzie om vervolgens te klagen: 'Ik sta ook 
voor alles alleen'. Onwaarheden schuwde hij 
niet om zijn eigen reputatie op te vijzelen. En 
met de huwelijkstrouw nam hij het ook niet 
al te nauw. 

Tal van publicaties verschenen er over het 
oeuvre van Van Doesburg en zijn rol in de Eu
ropese avant-garde in het interbellum. Zijn 
werk wordt nog altijd over de hele wereld in 
toonaangevende musea geëxposeerd. Maar 
een allesomvattende biografie was er nog 
niet. 'Het was voor ons belangrijk hem ook te 
vermenselijken', schrijven de auteurs. Daar
om kregen de drie vrouwen met wie hij ge
trouwd was ieder een hoofdstuk. Die onder
breken soms hinderlijk de chronologie, maar 
onthullen veel over de persoonlijkheid van 
Van Doesburg, die nogal bekrompen opvat
tingen had over vrouwelijke kunstenaars. 

Vrouwen kunnen niet in de 'diepte' dalen, 
schreef hij in 1928 in een dagboek. Ze kun
nen nooit 'oorsprong' of'begin' zijn, zijn al
tijd 'afgeleide' of 'einde'. Ze waren in zijn 
ogen alleen geschikt voor uitvoerende kun
sten zoals toneel of dans. 

AUTODIDACT 

Van Doesburg heette eigenlijk Emile Küpper. 
Hij was de zoon van een Nederlandse moeder 
en Duitse vader, die zijn gezin verliet. Zijn 
kunstenaarsnaam koos hij als eerbetoon aan 
zijn stiefvader Theodorus Doesburg. De au
teurs zijn verder weinig te weten gekomen 
over zijn jeugd en opleiding. Het lijkt erop dat 
hij alle sporen heeft vernietigd. Zelfs van zijn 
familie bewaarde hij niet één foto of docu
ment. Op 15-jarige leeftijd begon hij als auto
didact te tekenen en schilderen (aanvanke
lijk in de stijl van Vincent van Gogh), te lezen 
en schrijven, omdat hij een 'geestelijk leven' 
wilde leiden. 

'Door de nauwe poort der kunst' hoopte 
hij tot God te mogen gaan. De Nederlands 
hervormd gedoopte Van Doesburg verloor 
zijn geloof toen hij bij het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog als soldaat werd gemobi
liseerd in Tilburg. Daar maakte hij nieuwe 
kunstenaarsvrienden, onder wie Antony Kok 
die hem zijn hele leven zou steunen (ook fi
nancieel) en verdiepte hij zich in de moderne 
kunst van Kandinsky en Mondriaan. Het leid
de tot een opmerkelijk omslag in zijn schil
derstijl en kunstkritieken, waarin hij aanvan-
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kelijk niets moest hebben van abstracte 
kunst. Volgens de auteurs voelde hij de tijd
geest perfect aan. 

Ook voor zijn liefdesleven was Tilburg een 
keerpunt. Van Doesburg - in 1910 getrouwd 
met Agnita Feis, beeldend kunstenaar en 
dichter - werd verliefd op boekhouder Lena 
Milius. Zijn overspel liep uit op een vecht
scheiding in mei 1917. Een halfjaàr later ver
scheen de eerste aflevering van De Stijl, waar
mee hij 'den modernen mensch ontvankelijk 
(wilde) maken voor het nieuwe in de Beel
dende Kunst'. Het tijdschrift kreeg niet de 
internationale uitstraling die hij ambieerde. 
Dat kwam vooral doordat hij met Mondriaan, 
Oud en zijn andere kompanen conflicten 
kreeg. Uiteindelijk vormde hij een eenmans
redactie van het blad, dat in 1929 voor het 
laatst verscheen. 

Ook het huwelijk met Lena Milius liep 
stuk. Van Doesburg was in 1920 als een blok 
gevallen voor de 21-jarige pianiste Nelly van 
Moorsel, zestien jaar jonger dan hij. Zij liet 
zich anders dan haar voorgangsters door haar 
geliefde in alle opzichten vormen. Ze liet haar 
haar knippen in een jongensachtig bobkap
sel, rookte sigaretten uit een lang pijpje en 
droeg opvallende kleding om zo in alles het 
beeld van de moderne vrouw uit te stralen. 
Haar hele leven speelde ze de rol van 'de 
vrouw van', ook na de dood van haar 'Doesje
nel'. Met hulp van de Amerikaanse kunstver
zamelaar Peggy Guggenheim heeft zij ervoor 
gezorgd dat Van Doesburg postuum de we
reldfaam kreeg die hij zo begeerde. 

Hoe belangrijk Nelly ook is geweest, de 
ontmoeting met Lena was volgens de biogra
fen een keerpunt in zijn artistieke leven. Met 
haar kantoorbaan zorgde ze voor een regel
matig inkomen. Ook deed ze zijn administra
tie en die van De Stijl, zodat hij zich kon wij
den aan de kunst. Zo 'onaards loyaal' was ze 
dat ze hem zelfs zijn nieuwe liefde gunde. 
Financieel steunde ze hem tot zijn dood en 
daarna bleef ze bevriend met Nelly. Dat weer
hield Van Doesburg er niet van om de schuld 

van de scheiding bij Lena te leggen. In een 
brief aan een vriend schreef hij: 'Ze had geen 
moed met mij de wereld in te gaan. Zoo 
kwam ik vrijwel alleen te staan, totdat ik mej. 
v. Moorsel leerde kennen.' 

BEDELBRIEVEN 

Met Nelly trok hij door Europa. Eerst naar 
Weimar - waar hij tevergeefs probeerde do
tent te worden van het beroemde Bauhaus, 
hogeschool voor kunst en vormgeving - later 
naar Parijs. Als propagandist van de abstracte 
kunst bouwde hij een enorm netwerk op, 
maar zijn eigen internationale doorbraak 
bleef uit. Vaak moest hij bedelbrieven sturen 
naar Antony Kok en Lena. Pas in 1926 kreeg 
hij een grote opdracht waarin hij zijn ideeën 
over moderne schilderkunst en architectuur 
kon uitvoeren. Kleur was daarbij een belang
rijk middel. Samen met Hans Arp en diens 
vrouw Sophie Taeuber gaf hij het achttien
de-eeuwse theater De Aubette in Straatsburg 
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een modernistisch interieur. Verder zou hij 
nog zijn eigen atelierwoning in Meudon bij 
Parijs ontwerpen. Hij wilde het huis de aan
blik van een Stijl-schilderij geven, maar het 
resultaat viel tegen door een beperkt budget 
en fysieke problemen. Hij had amper het half 
ingerichte huis betrokken of hij moest opge
nomen worden in een sanatorium in Davos, 
waar hij op 7 maart 1931 overleed. 

Met deze biografie heeft de persoon achter 
de kunstenaar Van Doesburg nu een 'gezicht' 
gekregen, zij het met nare trekken. De schrij
vers verbloemen hun antipathie niet. Maar de 
citaten van Van Doesburg spreken zo voor 
zich dat de lezer heus wel snapt dat hij vre
selijk kon pochen en overdrijven. Het gaat 
storen dat de auteurs dat toch voortdurend 
benadrukken, tot aan hun slotzin toe. 'Aan 
zijn beste vriend Antony Kok schreef hij: 'Ik 
sta helemaal alleen'. Zoals altijd in het geval 
van Van Doesburg was dat schromelijk over
dreven.'« 

ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 TROUW TIJCBEEST - 55 




