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VOORWOORD 

Piet Mondriaan, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld… Allemaal leden van de invloedrijke 
kunstbeweging De Stijl. Samen wilden zij met een nieuwe kunst de wereld veranderen, maar 
waarom dan eigenlijk? In de rondleiding De Stijl – Mijn Stijl ontdekken leerlingen op 
interactieve wijze de idealen van de kunstbeweging. Door een verband te leggen tussen 
muziek en beeldende kunst ontdekken leerlingen de typische beeldtaal van De Stijl. Zo zijn 
de leerlingen goed voorbereid om tijdens de afsluitende workshop twee composities te 
maken met schuimrubberen vormen en hun eigen lichaam. Eén daarvan geheel volgens de 
beeldende principes van De Stijl en één volgens de stijl van de leerlingen. De composities 
worden vanaf het plafond gefotografeerd en de eindresultaten worden achteraf naar de 
school gestuurd om te evalueren. Welke compositie zou Mondriaan hebben aangesproken? 

Om het museumbezoek goed te verankeren in de lessen op school is er een les ter 
introductie en ter evaluatie, die ligt nu voor je. In de lessen vind je suggesties voor kleine 
werkvormen die de creativiteit en verbeeldingskracht van de leerlingen stimuleren en het 
museumbezoek nog waardevoller maken.  

Veel plezier! 

Opmerkingen of suggesties? Die horen wij graag. Stuur een mail naar: educatie@stedelijk.nl 

mailto:educatie@stedelijk.nl
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VOORBEREIDENDE LES 
 
LESDOELEN 
 
Leerlingen begrijpen dat de kunstenaars van De Stijl niet alleen de kunst helemaal wilden 
veranderen maar ook de samenleving. 
 
Leerlingen kunnen de kenmerken van de typische beeldtaal van De Stijl benoemen: 
harmonieuze compositie, gebruik van de primaire kleuren en geometrische basisvormen.  
 
Leerlingen reflecteren op de typische abstracte beeldtaal van De Stijl door hier zelf beeldend 
mee te experimenteren 
 
TIJDSDUUR  
60 minuten  
 
LESINDELING 
15 minuten Inleiding en bekijken introductievideo 
30 minuten   Werkvormen  
10 minuten   Afronding 
 
MATERIAAL  
 
Klik hier voor de introductievideo  
Klik hier voor de PowerPoint presentatie  
 
→ Beamer of digibord voor de Presentatie en video 
→ Stiften: Rood, Geel, Blauw, Zwart, Grijs en Wit 
→ Tekenblaadjes 
→ Elektriciteitsdraadjes 
 
LESSUGGESTIES  

 
INLEIDING OP HET MUSEUMBEZOEK  
 
Start de powerpoint en begin de inleiding van de les met een kort vraaggesprek over musea:  
 
“Wat is een museum precies? Wie is er wel eens in een museum geweest? Waarom bestaan 
er eigenlijk musea? Wat voor verschillende soorten zijn er en wat kun je daar zien? Weet 
iemand waar het Museumplein ligt? Wie is daar wel eens geweest? Welke drie musea staan 
er? Jullie gaan naar één van die drie musea aan het Museumplein: Het Stedelijk Museum.  
 
INLEIDING OP STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM  
 
Klik in de powerpoint op de introductievideo 
Mogelijke vragen naar aanleiding van de video: 

- Wat zou je willen weten over het Stedelijk Museum? 

https://www.youtube.com/watch?v=RqDzRvNQOik
http://www.stedelijk.nl/upload/educatie/onderwijs/basis/lesmateriaal/Presentatie_DeStijl_MijnStijl.PPTX
https://www.youtube.com/watch?v=RqDzRvNQOik
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- Wat zou je willen weten over een van de kunstwerken uit de video? 
- In de video werd het woord abstract genoemd, weet iemand wat daarmee wordt 

bedoeld? Hoe zal dat er dan uitzien?  
- Waarom zou een kunstenaar iets maken waarvan je niet kunt zien wat het is?  

 
INLEIDING OP DE LES 
“In deze les leren jullie kunstenaars van De Stijl kennen zoals Piet Mondriaan, Theo van 
Doesburg, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld. Na de verschrikkelijke tijd van de Eerste 
Wereldoorlog aan het begin van de vorige eeuw wilden zij met een nieuwe kunst de wereld 
verbeteren. Een zuivere kunststijl die de chaos in de wereld zou tegengaan en harmonie zou 
brengen. Zij wilden dus niet alleen de kunst veranderen maar ook de wereld om hun heen.” 
 
Laat dia nummer 4 zien. “In de video werd er gepraat over abstracte kunst. Kunst waarin je 
niet de wereld, die om je heen ziet, herkent. Dit is een schilderij van Bart van der Leck. Is dit 
een abstract kunstwerk? Kun je er iets in herkennen? Het kunstwerk heet De Drinker en Bart 
van der Leck heeft de zichtbare wereld versimpeld tot een paar kleuren en hoekige vormen. 
Welke kleuren zie je? En welke vormen?” 
 
GEABSTRAHEERDE KLASGENOOTJES 
“Kunnen jullie dat ook? De wereld om je heen versimpelen in hoekige basisvormen? Probeer 
het eens met een klasgenootje. Jullie maken straks duo’s. Eén iemand neemt een boeiende 
pose aan en de ander tekent diegene met alleen maar rechte lijnen.’’ Neem de tekeningen in 
en deel ze willekeurig uit aan ‘de tekenaars’. Vraag vervolgens aan de tekenaars om de pose 
op de tekening aan te nemen. Neem opnieuw de tekeningen in en deel ze willekeurig uit aan 
de overgebleven kinderen en vraag ze degene te zoeken die bij de tekening hoort. “Hoe was 
dit om te doen? Als je iets versimpelt in basisvormen noem je dat abstraheren.”  
 
WELK BEELD WEG? 
Laat dia 5 zien. “Je ziet hier drie portretten. Alle drie zijn ze versimpeld oftewel 
geabstraheerd. Stel je zou een van de drie kunstwerken moeten weghalen, welke zou dat 
dan zijn?” In deze oefening gaat het niet om welk antwoord goed of fout is maar om 
leerlingen uit te dagen om de werken goed te bekijken en te vergelijken en waarneembare 
bewijzen te geven voor hun uitspraken.  
 
WELK BEELD IS HET MEEST HARMONIEUS? 
Laat dia 6 zien. “Je ziet hier drie schilderijen van verschillende leden van de Stijl: Theo van 
Doesburg, Bart van der Leck en Piet Mondriaan. Deze kunstenaars gaan nog verder dan het 
versimpelen van de wereld, zij maken zich helemaal los van de zichtbare wereld. Door een 
kunstwerk uit alleen maar vorm en kleur te laten bestaan, dus zonder de wereld na te willen 
schilderen, wilde ze tot de kern komen van wat schilderen is. Ze onderzochten allemaal op 
hun eigen manier een nieuwe stijl die harmonie uitstraalt. Bij welk werk vind je dat het best 
gelukt? Welk schilderij vind je het meest harmonieus?” Verdeel de leerlingen in drie groepen 
en laat ze per groep een schilderij verdedigen. 
 
Laat dia 7 zien. “Dit werk is van Mondriaan, hij woonde voor dat de eerste wereldoorlog 
uitbrak in Parijs maar toen de oorlog begon was hij op bezoek bij familie in Nederland. 
Omdat Nederland neutraal was heeft hij de oorlog op afstand meegemaakt. Maar Europa lag 
in chaos. Hij vond dat de wereld toe was aan een nieuwe kunst die harmonie zou brengen. 
Een nieuwe zuivere en abstracte kunst. Daarvoor was op zoek naar ontwerpregels voor zijn 
schilderijen die altijd gelden voor iedereen. Kijk eens goed naar dit werk van Piet Mondriaan. 
Wat zijn de ontwerpregels die hij hier toepast?” 
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- Gebruik alleen de basiskleuren en grijs, zwart en wit 
- Gebruik alleen hoekige basisvormen 
- Alle Kleurvlakken hebben de vorm van vierkanten en rechthoeken 
- De kleurvlakken worden gescheiden met zwarte lijnen 
- Gebruik geen diagonalen 
- De vormen en lijnen zijn zo geordend dat ze balans, rust en harmonie uitstralen 
- Er is geen symmetrie 

“Als het regels zijn die voor altijd en iedereen gelden, zou het dan uitmaken wie het schilderij 
maakt? Want als iedereen zich immers aan de regels houdt zou je tot een soortgelijk 
resultaat komen. Zullen we dat eens uit proberen?”  
 
DOORGEEF MONDRIAAN 
Maak groepjes van ongeveer 7 leerlingen. Geef iedereen één leeg blad en één zwarte, 
grijze, rode, gele of blauwe stift. “Iedereen heeft een blad en een stift. Ik ga jullie telkens 
vragen om één actie uit te voeren op het vel papier. De actie moet kloppen met de regels 
van Mondriaan die we net hebben besproken. Daarna geven we het papier door.  1, 2, 3. 
Doe dit een aantal rondes totdat de blaadjes ‘vol’ zijn. 
 
Bespreek de resultaten. “Wat zouden de leden van de Stijl hebben gevonden van deze 
werken? Welke straalt het meeste harmonie uit? Welke vind jij het mooist? Was het lastig? 
Als een schilderij uit slechts enkele onderdelen bestaat moet je heel goed nadenken over 
elke actie. Mondriaan bedacht deze ontwerpregels zelf en dat maakt zijn werk zo bijzonder. 
Zijn nieuwe kunst veranderde niet alleen de schilderkunst maar ook architectuur en de 
meubelkunst.” 
 
DE STIJL VS AMSTERDAMSE SCHOOL 
Laat dia 8 zien. “In de kunstenaarsgroep van De Stijl zaten naast schilders ook architecten 
en meubelmakers. Kijk eens goed naar deze stoelen. Zou dit een ontwerp van een lid van 
De Stijl kunnen zijn? Wie denkt van wel en wie van niet? De stoelen komen uit dezelfde tijd 
maar ze zijn ontworpen door een meubelmaker uit een andere belangrijke kunstenaarsgroep 
uit Nederland, namelijk De Amsterdamse School. Zij gebruikte veel versieringen, dure 
housoorten en gemengde kleuren. Hoe denk je dat een stoel in de stijl van de Stijl er dan wel 
uit zou zien?” 
 
DE STIJL VAN DE STIJL 
Laat leerlingen even hun ogen dicht doen en geef ze de opdracht om in een 3 minuten een 
schetsje maken te maken van een stoel in de stijl van De Stijl. Laat na drie minuten dia 9 
zien en laat de leerlingen hun schets vergelijken met de Rood Blauwe stoel van Rietveld. 
“Wat een verschil tussen deze stoel van Rietveld en de zware massieve stoel van de 
Amsterdamse School. Wat zijn dan eigenlijk de grootste verschillen?”  
  
“In deze stoel geen versieringen. Hij ziet er licht uit, Rietveld gebruikt alleen maar rechte 
lijnen en basiskleuren. Naast stoelen ontwierp Rietveld hele kamers en zelfs een heel huis. 
In het Stedelijk is er bijvoorbeeld een slaapkamer van Rietveld te bewonderen.” Laat dia 10 
zien.  
ZIGZAGJE 
Maar kan het nog simpeler? In de jaren ’30 van de vorige eeuw ontwierp Rietveld ‘een stoel 
die als een lijn in de ruimte staat’. Het begon in de eerste instantie als een grapje. Rietveld 
wilde een stoel uit maar een materiaal maken. Deel elektriciteitsdraadjes uit van ongeveer 40 
centimeter. “Jullie hebben nu allemaal ‘een lijn’ gekregen maak er in 2 minuten een stoel 
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van.” Bekijk de resultaten. Lijken ze op elkaar? Of juist helemaal niet? Welke stoel zou je wel 
in het groot willen zien? Welke zit het lekkerst“ 
 
Laat dia 11 zien. “Dit is de beroemde zigzag-stoel van Rietveld, zelf noemde hij het altijd ‘het 
zigzagje’. Het is misschien wel de meest simpele stoel van de wereld.” 
 
AFRONDING  
“In deze les hebben je het werk van verschillende leden van de Stijl leren kennen: Bart van 
der Leck, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. Je hebt geoefend met abstractie door een 
klasgenootje te versimpelen. En je hebt ontdekt welke ontwerpregels Mondriaan bedacht om 
de wereld harmonieuzer te maken na de chaos van de Eerste Wereldoorlog. En tot slot heb 
je zelf geoefend om de principes van De Stijl en Rietveld om te zetten in meubels. Wat zou je 
graag in het Stedelijk willen zien? Of welke vragen zou je de rondleider willen stellen?” 
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AFSLUITENDE LES 
 
LESDOELEN 
 
Leerlingen begrijpen dat het maken van een kunstenaarstijdschrift voor de leden De Stijl 
belangrijk was om hun ideeën en hun werk bekendheid te geven.  
 
Leerlingen drukken hun eigen ervaringen van hun museumbezoek uit in woord en beeld door 
gezamenlijk een tijdschrift te maken.  
 
TIJDSDUUR 
60 minuten 
 
LESINDELING 
5 minuten Bespreken Museumbezoek  
5 minuten Uitleg van de opdracht 
35 minuten Uitvoeren Opdracht  
15 minuten Afronding 
 
MATERIAAL 
Al naar gelang de mogelijkheden kan dit uitgebreid of juist simpel. Je kunt bijvoorbeeld het 
tijdschrift maken van A3vellen dik papier. Deze kunnen dubbelgevouwen worden en in elkaar 
geschoven als een krant. De leerlingen kunnen hun onderdelen op A4 papier maken en deze 
op de andere pagina’s plakken. 
→ Dik A3 papier 
→ A4 papier om ontwerpen/teksten op te maken 
→ Schets- en tekenmateriaal: potloden, gum, linealen, fineliners 
→ Uitgeprinte foto’s van de workshop 
→ Beamer of digibord voor de PowerPoint-presentatie 

 
Klik hier voor de PowerPoint van de les 
 
LESSUGGESTIES 
 
BESPREKEN MUSEUMBEZOEK 5 MINUTEN 
Laat Dia 13 zien. Wat vonden de leerlingen van het Museumbezoek? Wat kun je nog het 
beste herinneren? Welk kunstwerk heeft het meeste indruk gemaakt? Wat heb je geleerd 
over De Stijl? Of heb je iets geleerd over andere kunstenaars?  
 
TIJDSCHRIFT DE STIJL 
“De kunstenaars van de De Stijl wilden de wereld verbeteren maar dan moet je natuurlijk wel 
zorgen dat mensen je kunst kunnen zien. Daarom gaven de kunstenaars het tijdschrift De 
Stijl uit. Daarin stonden veel teksten over hun ideeën, maar ook ontwerpen voor gebouwen 
en afbeeldingen van schilderijen. Laat dia 14 t/18 zien met voorbeelden uit het tijdschrift. In 
deze les gaan we samen een eigen tijdschrift maken over het museumbezoek en jullie 
bepalen zelf welke onderdelen daar in moeten.” 
 

http://www.stedelijk.nl/upload/educatie/onderwijs/basis/lesmateriaal/Presentatie_DeStijl_MijnStijl.PPTX
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“Wie leest er wel eens een tijdschrift? Wat voor soort tijdschriften zijn er eigenlijk? Uit welke 
onderdelen bestaat een tijdschrift meestal? Als we nu een tijdschrift maken over het 
museumbezoek welke onderdelen moeten er dan in ieder geval in? Voor wie maken we dit 
tijdschrift? De rest van de school? Jullie ouders of opa en oma? 

Als de verschillende onderdelen bepaald zijn verdeel dan de klas in groepjes en laat elk 
groepje een onderdeel van het tijdschrift maken. Hieronder suggesties voor verschillende 
onderdelen.  

Je kunt natuurlijk ook een blog maken over het museumbezoek met bijvoorbeeld Tumblr 

OMSLAG TIJDSCHRIJFT 
Een tijdschrift heeft natuurlijk een voorkant. Daar moet de naam van het tijdschrift komen en 
het moet er opvallend en aantrekkelijk uitzien. Bedenk een goede naam. Of bedenk 
meerdere en laat de leerlingen klassikaal stemmen op de verschillende voorstellen.  

FOTO REPORTAGE 
Een tijdschrift is niet compleet zonder fotoreportage. En die foto’s zijn er al. Namelijk de 
foto’s van de workshop. Maar wat ontbreekt zijn goede bijschriften. 

DE INLEIDING 
Een tijdschrift heeft een voorwoord of een inleiding. In dit tijdschrift kan het een tekst zijn 
over de klas en het bezoek aan het Stedelijk Museum Amsterdam.  

INTERVIEWS 
In de meeste tijdschriften kun je interviews lezen. Interview een paar klasgenootjes en de 
docent over het museumbezoek. Bedenk eerst goede vragen. 

GEDICHTEN 
Er stonden niet alleen kunstwerken en ontwerpen in het tijdschrift De Stijl. Er stonden ook 
gedichten in. Kijk maar naar dia 16. De dichter noemde zichzelf I.K. Bonset, maar zo heette 
hij helemaal niet! Het was Theo van Doesburg, die onder een schuilnaam deze gedichten 
had geschreven! De gedichten zijn bijzonder vormgegeven.  

KUNSTWERKEN EN ONTWERPEN 
In het tijdschrift De Stijl lieten de kunstenaars ook hun eigen werk zien. Op dia 17 zie je links 
een afbeelding van een kunstwerk van Bart van der Leck en rechts zien je een ontwerp voor 
een huizenblok van de architect Oud. Leerlingen kunnen ook ontwerpen maken of een 
tekening voor in het tijdschrift.  

RECLAME 
In een tijdschrift staat ook altijd reclame. Waar kan deze klas reclame voor maken in het 
tijdschrift? Is er binnenkort een optreden? Kan iemand iets verkopen in het tijdschrift?  

AFRONDING 10 MIN 
Iedereen levert zijn bijdrage in en het tijdschrift kan in elkaar gezet worden. Lees samen het 
tijdschrift door en laat elk groepje presenteren wat zij hebben gemaakt? 

Natuurlijk ontvangt het Stedelijk ook graag een exemplaar: 

https://www.tumblr.com/
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Of digitaal: 

educatie@stedelijk.nl 

Per post: 

Stedelijk Museum
Tav Afdeling Educatie
Postbus 75082
1070 AB Amsterdam

mailto:educatie@stedelijk.nl
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BIJLAGE - ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT: DE STIJL 
 
INLEIDING 
Het Stedelijk Museum heeft een grote collectie moderne en hedendaagse kunst en 
vormgeving. Het museum is wereldberoemd geworden door spraakmakende 
tentoonstellingen en de rijkdom van de collectie. De Stijl is een stroming die daar goed in 
vertegenwoordigd is. Er zijn schilderijen van Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Bart van 
der Leck en een uitgebreide collectie meubels van Gerrit Rietveld. Wij nemen u en uw 
leerlingen graag mee in de wereld van deze moderne kunstenaars en hun tijdgenoten.  
 
De invloed van De Stijl op schilderkunst en architectuur is nauwelijks te overschatten. De 
korte samenwerking van een aantal kunstenaars in Nederland bepaalde mede hoe de 
moderne (bouw)kunst zich ontwikkelde. In deze tekst vindt u informatie over de kunstenaars 
van De Stijl en de ideeën van waaruit de kunstwerken gemaakt werden. Dit kan u helpen bij 
de lessen rondom uw bezoek aan het Stedelijk Museum Amsterdam. Mocht u behoefte 
hebben aan meer informatie over De Stijl dan kunt u gebruik maken van de boeken in de 
literatuurlijst. 
 
DE STIJL 
De stijlkenmerken van De Stijl zijn duidelijk herkenbaar. Kunstenaars gebruikten 
hoofdzakelijk primaire kleuren en rechthoekige vormen en lijnen. Deze kenmerken 
ontwikkelden zich echter pas in de loop van de tijd. De Stijl was geen hecht samenwerkende 
kunstenaarsgroep en de uitwerking van de gekozen stijl was bij de kunstenaars verschillend. 
De kunstenaars van De Stijl verzamelden zich rondom Van Doesburg. Hij was de drijvende 
kracht achter het tijdschrift De Stijl. De leden van De Stijl bij oprichting van het tijdschrift 
waren: Van Doesburg (schilder), Van der Leck (schilder), Mondriaan (schilder), Vilmos 
Huszar (schilder), Georges Vantongerloo (beeldhouwer), Jacobus Johannes Pieter Oud 
(architect), Jan Wils (architect), Robert van ’t Hoff (architect) en Antony Kok (dichter). Later 
kwam daar de meubelmaker Rietveld bij. De kunstenaars ondertekenden manifesten, 
stuurden werk en teksten in voor het tijdschrift, maar bleven verder hun eigen pad volgen. Er 
was zelfs niet een keer een bijeenkomst waar iedereen tegelijkertijd bij aanwezig was!  
 
De oprichting van het kunstenaarstijdschrift De Stijl in 1917 was er op gericht om 
internationaal contacten aan te knopen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland 
geïsoleerd geraakt van de rest van Europa. Met de aankondiging van De Stijl werd 
samenwerking met onder andere Picasso en Archipenko vermeld. Daar kwam uiteindelijk 
niet veel van terecht. Het tijdschrift wordt achteraf gezien als zeer invloedrijk, maar 
kwantitatief stelde het niet zo veel voor. In de plannen bestond de oplage uit 1000 stuks, 
uiteindelijk werd dat waarschijnlijk nog minder. Het aantal abonnees schommelde tussen de 
100 en 200, veelal vrienden van de kunstenaars. Het heeft acht jaargangen gekend met in 
totaal 90 nummers.  
 
In De Stijl probeerden de kunstenaars hun kunst uit te leggen aan het grote publiek. Volgens 
het voorwoord in het eerste nummer was het de taak van de kunstenaar om zijn publiek 
‘ontvankelijk’ te maken voor de nieuwe kunst. Het was Van Doesburgs intentie om het blad 
speciaal voor schilderkunst en architectuur op te richten. De kunstenaars hadden grote 
plannen voor de samenwerking tussen deze disciplines. Men wilde een ideale 
leefomgeving creëren. Iedereen die zich in een huis of ruimte van De Stijl bevond, zou zich 
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beter gaan voelen. In verschillende projecten zijn de idealen van De Stijl in praktijk gebracht, 
bijvoorbeeld in het huis dat Rietveld bouwde voor mevrouw Schröder in Utrecht. 
 
Het eerste manifest van De Stijl verscheen in 1918, in vier talen. De beginregel luidde: ‘Er is 
een oud en nieuw kunstbewustzijn. Het oude richt zich op het individueele. Het nieuwe richt 
zich op het universeele.’ In dit manifest werd opgeroepen om de kunst te zuiveren en 
tradities uit de weg te ruimen.1 De zuivere kunst is in de ogen van Van Doesburg een kunst 
die geen natuurvormen meer uitbeeldt. Deze leiden alleen maar af. Een zuivere kunst beeldt 
alleen ‘beeldende vormen’ af. Vergeleken met traditionele schilderkunst was de kunst van De 
Stijl zelfstandig. Een traditioneel landschap of stilleven is eigenlijk niet meer dan een 
illustratie bij de wereld.2 
Uiteindelijk verlieten veel van de kunstenaars de groep, vaak vanwege meningsverschillen. 
De beroemdste ruzie was tussen Mondriaan en Van Doesburg. Deze ruzie zou gaan om het 
gebruik van diagonalen in hun schilderijen. Uiteindelijk was dat een reden voor Mondriaan 
om met Van Doesburg te breken.  
 
TIJDLIJN DE STIJL 
1917 Vormen van de groep De Stijl. Oktober: eerste editie van tijdschrift De Stijl. 
1918 Eerste Manifest van De Stijl. Van der Leck verlaat De Stijl, Rietveld komt er bij. 
1920 Tweede Manifest van De Stijl 
1925  Mondriaan verlaat De Stijl 
1928 De Stijl tijdschrift verschijnt niet meer  
1931  Van Doesburg sterft 
1932 Laatste nummer van De Stijl ter herdenking van Van Doesburg 
 
KUNSTENAARS UIT DE LESSEN 
In de voorbereidende les voor uw bezoek aan het Stedelijk Museum Amsterdam worden 

verschillende kunstwerken getoond. Hieronder vindt u 
aanvullende informatie over deze kunstenaars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van Doesburg, Compositie XIII, 1918, Stedelijk    Museum Amsterdam 
 
 
THEO VAN DOESBURG 
Van Doesburg hield zich als kunstenaar met veel verschillende uitingen bezig. Hij was 
schilder, maar ook ontwerper, architect, schrijver, dichter, componist en regisseur. 

                                                
1	Blotkamp,	1982,	p.	10	
2	Van	Doesburg,	1917,p.	6-9	
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Aanvankelijk schilderde Van Doesburg vrij traditioneel. Hij was niet onder de indruk van het 
futurisme, expressionisme en kubisme toen dat Nederland bereikte. Wel was hij zeer te 
spreken over de geschriften van de schilder Kandinsky. Kandinsky legde veel nadruk op de 
geestelijke waarde van kunst. Kunst heeft volgens hem het vermogen om diepe, zuivere 
gevoelens tot uitdrukking te brengen.3 
Een echte stap naar abstracte kunst maakte Van Doesburg in een serie glas-in-lood ramen 
die hij in 1917 in opdracht ontwierp. Vaak nam hij hiervoor nog wel iets als voorbeeld, 
bijvoorbeeld een damesportret. Na het abstraheren en het componeren met kleurvlakken 
was de voorstelling nauwelijks meer herkenbaar. In zijn boek ‘De nieuwe beweging in de 
schilderkunst’ uit 1917 deed Van Doesburg zijn visie op schilderkunst uit de doeken. Voor 

hem is de ‘Nieuwe Schilderkunst’ een kunst die al het 
herkenbare weglaat en puur esthetisch is. Er zit geen 
boodschap in, geen verwijzing: het wil zuivere schoonheid 
uitdrukken.4 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Van der Leck, Compositie, 1918-1920, Stedelijk Museum Amsterdam 
 
BART VAN DER LECK 
Van der Leck wilde zijn kunst niet apart zien van de ruimte waarin ze gezien werd. Net als de 
andere kunstenaars van De Stijl streefde hij ernaar dat de toeschouwer zijn werk beleefde in 
harmonie met de omgeving. Veel van zijn werk bestaat uit wandschilderingen, tapijten en 
andere toegepaste kunst. In 1916 leerde hij Mondriaan kennen en veranderde zijn stijl. Voor 
deze ontmoeting was zijn stijl al opvallend naïef, maar na de ontmoeting met Mondriaan 
abstraheerde hij nog sterker. Ook  gaan zijn schilderijen opeens ‘composities’ heten. De 

schilderijen van Van der Leck werden bijna nooit 
helemaal abstract. Hoewel ze strikt genomen ook 
beperkt zijn tot geometrische vormen en basiskleuren, 
de voorstelling is vaak nog goed terug te leiden tot iets 
herkenbaars. Zo blijft de werkelijkheid altijd een 
uitgangspunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3	Blotkamp,	1982,	p.	16	
4	Van	Doesburg,	1917.	P.36	
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Rietveld, Rood-Blauwe stoel, 1923, c/o Pictoright, Stedelijk Museum Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
GERRIT RIETVELD 
Rietveld was aanvankelijk niet betrokken bij De Stijl. Via het ontwerpen van meubels, 
interieurs en gevels ontwikkelde hij zich tot architect. Hij wordt nu vaak als dé De 
Stijlarchitect gezien. In zijn Rietveld-Schröderhuis in Utrecht zijn de De Stijl idealen 
uitgevoerd en nog steeds te bezichtigen.  
Rietvelds naam is pas in 1919 terug te vinden in het tijdschrift De Stijl. Zijn meubels vallen in 
die tijd op door hun strakke uiterlijk. Het gebrek aan decoratie was uniek. De vlakken waaruit 
hij zijn meubels opbouwt krijgen door de wijze waarop ze verbonden zijn een autonome 
waarde. Zo laat hij bijvoorbeeld vlakken doorlopen zonder dat dit voor de constructie nodig 
is. Rietveld probeerde meubels te maken die niet als obstakels in de weg stonden, maar de 
ruimte lieten doorlopen.5 Een beroemde uitspraak van hem luidt: ‘Zitten is een werkwoord’. 
Men twijfelt of hij het echt gezegd heeft, maar zijn ideeën worden er wel in verwoord: een 
stoel is niet gemaakt om in weg te zakken, maar activeert de zithouding. 
 
PIET MONDRIAAN 
Mondriaan staat voor veel mensen symbool voor De Stijl. Hij kwam op het abstracte pad 
door zijn kennismaking met het Kubisme uit Parijs. Deze kunststroming inspireerde hem zo, 
dat hij naar Parijs vertrok om daar verder te werken. Al vrij snel werkte hij abstracter dan de 
kubisten. In de schilderijen van Mondriaan verdwijnt de herkenbare wereld. Je zou kunnen 
zeggen dat Mondriaan op zoek is naar schilderkunst die een universele waarde uitdrukt. Dat 
universele is niet te vinden in het specifieke van een kleur of vorm, maar wordt in zijn werk 
uitgedrukt door de basis van alle kleuren en vormen: de primaire kleuren en de horizontale 
en verticale lijnen. 
 
MUZIEK 
Tijdens het museumbezoek krijgen de leerlingen op zaal een muziekfragment te horen. De 
leerlingen kunnen tijdens deze rondleiding niet alleen zien dat de schilderijen steeds 
abstracter worden naarmate de tijd vordert, ze kunnen ook horen dat de muziek steeds 
veranderd door de jaren heen. Het muziekstuk wordt door de leerlingen onder begeleiding 
van de museumdocent gekoppeld aan een schilderij. Muziek heeft regelmatig een rol 
gespeeld in het ontstaansproces van kunst of is direct gelinkt aan de stijl of stroming.  
Impressionisme is bijvoorbeeld ook een stroming in de muziek.  
 

Impressionisme 
Het impressionisme met Claude Debussy is een stroming in de geschiedenis van de 
klassieke muziek die in Frankrijk ontstond. 
De stroming heeft sterke verwantschappen met de laat-19e-eeuwse schilderkunst. 
De stroming kwam tot bloei in de periode van circa 1870 tot 1910, en ging daarna min 

                                                
5	Blotkamp	(Marijke	Küper),	1982,	p.	272	
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of meer over in expressionisme. De impressionistische muziek is doorgaans 
sfeertekenend gecomponeerd. Waar in de romantiek nog meer de individueel ervaren 
emotie en persoonlijkheid voorop stonden, maken impressionistische componisten 
doorgaans de sfeer belangrijker dan de emotie. Een analoge ontwikkeling vond 
plaats in de schilderkunst, waar concrete thema's meer en meer verlaten werden en 
stromingen als het pointillisme, aquarelkunst en abstractie tot ontwikkeling kwamen. 
Ook de invloed van oosterse muziek werd groter.  
Tevens wordt de muziek intiemer, geen grote bezettingen met bombastische 
geluidsorkanen, maar subtiele klankvelden, die fijntjes en subtiel worden 
vormgegeven.  

Expressionisme 
Kandinsky was bijvoorbeeld bevriend met Schönberg en zag duidelijke verbanden 
met kleur en muziek. 
Kandinsky stressed the impact of color and its association with music, explaining that 
"color is a means of exerting direct influence upon the soul. Color is a keyboard. The 
eye is the hammer. The soul is the piano, with its many strings. 

Het expressionisme is in de schilderkunst een stroming waarbij de kleuren van het doek 
spatten. Er overheerst een onstuimige energie die in verband gebracht zou kunnen worden 
met de tijdsgeest waarin iedereen in Europa uit is op oorlog. De leerlingen moeten goed 
begrijpen hoeveel invloed een oorlog heeft op iedereen en dus ook op de kunstenaars die 
kunst maken. Vandaar een geluidsfragment met het geweld uit WOI. De explosies die 
gehoord worden kunnen gelinkt worden aan de gefragmenteerde schilderijen van Leger, 
Severini, Malevich en Mondriaan. Op de schilderijen bestaan de mensen en dingen uit 
stukjes, het lijkt wel alsof de wereld geëxplodeerd is. 
Uiteindelijk komen we met De Stijl uit bij een 0-punt. De Jazz zet alles weer op z’n kop in de 
muziek. Mondriaan geeft een aantal werken de titel Foxtrot A, Foxtrot B, Boogie woogie etc.  

“Mondriaan-specialist Yves-Alain Bois constateert schrijft  dat, vanuit Mondriaans 
perspectief, de jazz een overgangsmuziek is die exact overeenkomt met de 
actualiteit, met de industriële, urbane maatschappij. Het is een muziek die nog enkele 
elementen van het verleden in zich bergt (de melodie!) maar deze “opheft” en 
daardoor – zoals de metropool dat doet door verlichting en reclame” – reeds “de 
illusie van universeel ritme” geeft. Door de nieuwe vormen van ritme die gebruikt 
worden laat de jazz zien dat, zelfs in de industriële wereld, ontsnapping mogelijk is 
aan de herhaling (dat was althans de optimistische interpretatie die Mondriaan eraan 
gaf). 
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