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Een forse kubus rijst uit het gras van de voortuin van het  
atelierhuis, dat Theo van Doesburg in 1930 voor hemzelf  
en zijn vrouw Nelly van Moorsel had ontworpen. Hij meet  
110 x 110 x 110 centimeter, is van beton gemaakt en wit  
geschilderd. Over de functie wordt gespeculeerd. Is het een  
nog lege sokkel voor een sculptuur? Of beschouwde de 
kunstenaar de kubus als een kunstwerk op zich? Het zijn 
onbeantwoorde vragen. Hoewel hij een beetje wegvalt tegen 
de witte gevel is het toch een opvallend en intrigerend object.

Het huis in Meudon, een voorstadje van Parijs, was nog niet  
af toen Van Doesburg, na er enkele weken in te hebben gebi
vakkeerd, naar Davos vertrok om in een kliniek te herstellen  
van zijn astma. Op dat moment had hij nog nauwelijks tijd  
gehad voor de afwerking van het huis. Enkele weken na aan  
komst in de bergen begaf zijn hart het tijdens een aanval van 
benauwdheid. Hij stierf op 47jarige leeftijd. Het huis en atelier 
zouden nooit door zijn bedenker bewoond en gebruikt worden. 
Nelly bleef er wonen tot aan haar dood in 1975. Zij beheerde 
Theo’s nalatenschap en zette zich in voor de verbrei ding van 
diens werk en gedachtegoed. Haar stoere leven is opgetekend 
door haar nicht Wies van Moorsel, die tot erfgename was 
gemaakt. Zij droeg het huis over aan de Nederlandse staat 
onder de voorwaarde dat die het als gastatelier voor kunste
naars van verschillend disciplines ter beschikking moest stellen. 
Dit was in de geest van Van Doesburg, die de grenzen tussen
de verschillende disciplines in de kunst overschreed. 

Deze zomer mocht ik er enkele maanden wonen en werken.
Ik ging mij onderdompelen in Van Doesburg. Eigenlijk wist ik 
niet veel van hem, behalve dat hij de oprichter van De Stijl was, 
de belangrijkste Nederlandse bijdrage aan de kunstgeschiedenis 
van de twintigste eeuw, en dat hij Dadaavonden organiseerde, 
een bevlogen initiator en netwerker was, alert en op de hoogte 

Theo van Doesburg: hyperkubist van de nieuwste ontwikkelingen in de kunst. Als schilder  
radi caal, maar niet zo verfijnd, afgewogen en gedisciplineerd als 
Mondriaan. Zijn meesterwerk, de dans en feestzaal de Aubette 
in Straatsburg, kende ik alleen van foto’s. Nu nam ik me voor 
me te verdiepen in zijn gedachtewereld. Aangezien ik het laatste 
jaar in samenwerking met architecten enkele monumentale 
schilderkunstige projecten had gerealiseerd en mijn atelier 
had verbouwd, was ik in het bijzonder geïnteresseerd in Van 
Doesburgs ideeën over schilderkunst in relatie tot architectuur.

Op een zonnige middag in mei stak ik de sleutel in het hek, liep 
langs de witgekalkte kubus om het huis heen en betrad via de 
achterdeur een donkere gang, vanwaar links een nauwe steile trap 
naar boven leidde. Ik besteeg de stenen treden en stond in het 
hoge lege atelier. Ik opende de ramen naar de tuin. Het eerste 
wat me opviel was het grijs. De wanden waren niet wit, maar 
licht parelgrijs geschilderd. Dit gaf de ruimte een kalm en sereen 
gevoel. De grote ramen op het noorden en de smalle horizontale 
ramen hoog in de wand daartegenover droegen bij aan de sfeer 
van transparantie; een nuchtere ruimte zonder hevige contrasten. 
Het dichte loof van de bomen in de tuin gaf het grijs van de 
wanden een groene schijn. Voor de achterwand stond een tafel als 
een sculptuur: twee haaks op elkaar staande betonnen platen, 
bijna vierkant, droegen een derde langwerpige plaat, die diende 
als tafelblad. Onwrikbaar stond hij precies op de juiste plek in de 
ruimte, één met de vloer, waaruit hij leek te zijn gegroeid, groot 
genoeg om er met een gezelschap omheen te zitten.
 
Nadat ik me had geïnstalleerd, pakte ik uit de kast in de biblio 
theek een paar boeken over Van Doesburg. Een studie van de 
kunstenaarschrijver Joost Baljeu, een dikke oeuvrecatalogus,  
een brievenboek met de correspondentie tussen Van Doesburg  
en zijn vriend Antony Kok en de biografie over Nelly van Doesburg 
van Wies van Moorsel. De eerste dagen bracht ik door met afwis
selend tekenen en lezen. Ik zette me ’s morgens aan de betonnen 
tafel met een klein schetsboekje, waarin ik zwart, wit en grijze 
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tekeningen en aquarellen maakte ter voorbereiding voor een 
serie nieuwe schilderijen, die ik in dit atelier wilde beginnen. 
De gulden snede diende daarbij als uitgangspunt, een maat
verhouding die ik de laatste tijd hanteerde. Ik wist mij hier in 
verbonden met Theo, die een promotietour van de Franse 
Section d’or groep in Nederland had georganiseerd. Grijs  
leek me de enig zinnige kleur in deze omgeving. Tussendoor 
las ik over het leven van Theo (en Nelly). Uit de briefwisseling 
met Antony Kok klonk een hartelijke stem. Ik las over zijn 
inspanningen voor het verbreiden van de Nieuwe Beelding, zijn 
bewondering voor Mondriaan, hun vriendschap en het einde 
daarvan. Ik haalde mijn kennis op over de reden van de breuk. 
Van Doesburg was met zijn Elementarisme een eigen weg  
inge  slagen, en had zijn nieuwe zienswijze in 1926 in De Stijl  
gepresenteerd als een correctie op Mondriaans theorie, het  
Neo plasticisme. In het mani  fest Elementarisme pleitte hij voor 
rekenkunde om de compositie te bepalen en zo het individuele 
terug te dringen ten behoeve van het universele, anders dan 
Mondriaan, die zijn composities intuïtief bepaalde. Van Does
burg introduceerde de diagonaal voor meer dynamiek. In zijn 
gedachtegang stond de schuine lijn ook voor het geestelijke.  
Mondriaan zocht juist naar een balans tussen het horizontale 
en het verticale, dat in zijn gedachtegang stond voor materie  
en geest. Van Doesburg brak hiermee en ging een eigen koers 
varen, een reis door tijd en ruimte. 

In de laatste jaren van zijn leven interesseerde Van Doesburg  
zich voor de vierde dimensie. Om van dit onzichtbare element, 
tijd, toch een voorstelling te maken gebruikte hij een wiskundige 
figuur, de tesseract, ook wel hyperkubus genoemd.Theo maakte 
er verscheidene tekeningen van. Het waren schematische voor
stellingen van een kubus met daarin een kruis van zeven kubussen 
met pijlen in zes richtingen naar binnen en buiten, te vergelijken 
met de structuur van een kristal. De hyperkubus was een beeld 
van het uitdijend heelal, een nieuw begrip in die jaren. In 1930, 
tijdens de bouw van het huis, schreef Van Doesburg een mystieke 

tekst over kleur als tijd in de ruimte. De kunstenaar moet ‘kleur 
zijn, kleur eten, opgaan in kleur’. Het ware universa 
lisme verdraagt geen intuïtie of impuls maar berust op berekening 
en getal. In de laatste alinea schetst hij het beeld van het atelier 
als een laboratorium. ‘Het pallet moet van glas zijn, het penseel 
scherp, vierkant en hard.’ De transparante structuur van de 
hyperkubus klinkt door in de aansporing: ‘Uw atelier moet zijn 
als een hol kristal, een glazen stolp.’ Tijdens het tekenen aan de 
betonnen tafel keek ik af en toe om me heen en dacht: zo is het.

Een dergelijke voorstelling van een smetteloos atelier past in zijn 
tijd. In de hoogtijdagen van het modernisme, rond 1930, zag  
men de werkplaats van de kunstenaar als een laboratorium, waar  
deze, niet gehinderd door emoties, op haast wetenschappelijke,  
chirurgische wijze onderzoek kon plegen naar de cellen van ons  
bestaan. Ook diende het stof van de negentiende eeuw uit alle 
hoeken en kieren verwijderd. Afgezet tegen de aandoeningen
aan de luchtwegen waar Van Doesburg in toenemende mate aan 
leed, krijgt zo’n uitspraak echter ook een persoonlijke lading.  
Op het laatst zat hij ’s nachts uren overeind in bed vanwege 
aanvallen van benauwdheid, tot bijna stikkens toe. Het verlangen 
naar zuivere lucht en adem spreekt ook uit de laatste zin van de 
tekst: ‘het atelier van de moderne schilder moet de omgeving van 
de bergen reflecteren, op 3000 meter hoogte, bekleed met een 
kap van eeuwige sneeuw. Daar doodt de kou de microben.’ 

Toen ik het schetsboekje had vol getekend, koos ik acht ont
werpen uit, vier met zwarte lijnen in een witte achtergrond en 
vier in grijze vlakken, om in olieverf uit te voeren. Naast elkaar  
vertoonden ze een oplopende reeks, het vlak in twee, drie, vier  
of vijf kleinere vlakken opgedeeld. Ik prepareerde doeken van 
45 x 45 centimeter, een echt De Stijl formaat, die in twee rijen 
boven elkaar pasten op twee richels aan de muur, die bestemd 
waren om schilderijen op te zetten. Een plank op hoge schragen 
om aan te schilderen plaatste ik voor het open raam. De grijs
tonen mengde ik met alleen de primaire kleuren, rood, geel en 
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blauw, en wit, om ze al naar gelang donkerder of lichter te  
krijgen. Daarnaast begon ik aan drie iets grotere doeken met 
een middelgrijs vlak in combinatie met een helder rood, geel  
of blauw vlak. Ik schilderde me als het ware de omringende  
grijze ruimte in. De schilderijen namen als een kameleon  
de kleur van de omgeving over: Van Doesburggrijs.

Theo van Doesburg had een kleurentheorie ontwikkeld, die hij 
visualiseerde in een diagram. Rechts plaatste hij wat hij noemde 
de actieve kleuren: rood, geel en blauw, en links de passieve 
kleuren: wit, grijs en zwart. Er bestaat een mooie kleine gouache, 
waar in vijf keer vijf vierkantjes het verloop van de ene primaire 
kleur naar de andere plus zwart en wit is weergegeven.
De 25 vierkantjes staan in een grijs fond. In zijn schilderijen 
paste hij in navolging van Mondriaan, zwarte, grijze, witte tonen 
toe om een structuur te geven waarin de vlakken van ongelijke 
grootte met primaire, heldere kleuren konden stralen. Waar  
Mondriaan zwarte lijnen gebruikte om de kleuren een rustig 
armatuur te verschaffen, zette Van Doesburg de vlakken tegen 
elkaar aan, wat een beweeglijk effect gaf. Ook in de toepassing 
van de nietkleuren was er een verschil. Mondriaan creëerde  
ruimte voornamelijk met witte en lichtgrijze vlakken, terwijl  
Van Doesburg koos voor een middentoon grijs, wellicht bij  
gebrek aan zwarte scheidslijnen. Misschien was het ook wel  
een afgeleide van een typisch Hollands fenomeen in de polder: 
heldere kleuren in een neutraal atmosferisch grijs.

Om grip te krijgen op het huis bestudeerde ik de ontwerpen,  
die afgebeeld en beschreven stonden in de oeuvrecatalogus.  
Tegelijkertijd begon ik bepaalde in het oog springende kenmerken 
van het huis op te meten en op te tekenen in een schetsboek.  
Als eerste de kubus in de voortuin. Daarna het basisontwerp van 
het huis, dat bestond uit twee in elkaar geschoven kubussen, of 
beter gezegd twee rechthoekige dozen, omdat ze niet de exacte 
maat van een kubus hadden. Ik nam de maat op van de monu
mentale ramen met hun smalle verticale geledingen in het atelier 

en maakte er een tekening van. Dat deed ik ook met de draaiende 
wanden, waarmee van de bibliotheek en de muziekkamer één 
ruimte kon worden gemaakt. Ik noteerde de afmetingen van de 
betonnen tafel, het vierkante raam in de badkamer en de met een 
zwarte hoek beschilderde voordeur. Een op het eerste gezicht niet 
direct opvallende ingreep als een geschilderde lambrisering rondom 
het trapgat bleek bij nader inzien een effectieve toevoeging met 
transformatieve gevolgen. Met deze eenvoudige muurschildering 
was een aparte ruimte gecreëerd. Een grijs vlak en een in zwarte 
spon ningen gevat raam van de keuken op de witte buitenmuur van  
het terras vormden samen een vierkant van twee bij twee meter. 
De tegelvloeren in de badkamer en keuken met zwarte, grijze  
en rode vlakken waren op ruitjespapier ontworpen, net zoals  
Van Doesburg de composities van zijn schilderijen bepaalde. 

In het plafond van de bibliotheek zat een dakraam met een  
compositie van vlakken van gekleurd glas. Ik zag in de oeuvre
catalogus dat het ontwerp voor dit dakraam afweek van het raam 
dat er nu zat. Het kleurontwerp voor het glasinloodraam van  
Van Doesburg toonde een evenwichtige compositie van de drie  
primaire kleuren gescheiden door witte en lichtgrijze vlakken.  
Het huidige raam was geen glasinloodraam maar een raster  
van brede ijzeren strips, waar gekleurde glasplaten los in lagen.  
De kleuren waren anders dan in de tekening van Van Doesburg. 
Zwart was vervangen door rood, dat nu tweemaal voorkwam, geel 
was oranje geworden en grensde nu aan één van de rode vlakken. 
Het resultaat oogde in vergelijking met het heldere ontwerp 
rommelig van vorm en broeierig van kleur. Het bleek een replica 
te zijn van een raam, waarvan volgens een kladbrief aan de uit
voerder bekend was dat Van Doesburg daarover niet tevreden was. 
 
In de catalogus viel mijn oog eveneens op een kleurontwerp  
voor de voorkant van het huis. Ook dat verschilde aanzienlijk 
met de huidige situatie. In de gevel, zoals hij er nu uitziet,  
tekenen de gele garage en blauwe voordeur zich als relatief 
kleine gekleurde rechthoeken af. Een derde deur, die van het 
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dakterras is rood geschilderd, maar die speelt, als je voor het huis 
staat, in het geheel nauwelijks mee. Wit overheerst. De façade 
ziet er een beetje mediterraan uit en valt in de straat niet echt op. 
Een huis waar je gemakkelijk aan voorbijloopt. Hoe anders was 
het ontwerp dat ik in de catalogus vond. Het rolluik van de garage 
was daarin niet geel, dat nu in het vele omringende wit een on
vaste indruk maakt, maar een stevig rood. Geel was in de teke ning 
de kleur van de voordeur, die in het vooraanzicht als een klein 
vlak boven de hoge borstwering, die de diagonaal van de trap 
afdekt, uitsteekt. Die borstwering toonde nog de grootste afwij
king met de bestaande situatie. Die is nu wit, maar volgens Van 
Doesburgs schets zou het een groot liggend blauw vlak moeten zijn, 
dat naast het verticale rode vlak van de garagedeur en gekroond 
met het kleine gele vlak van de voordeur, de gevel een majestueuze 
indruk zou verlenen. Een gevel als een gekleurd reliëf, een icoon 
van De Stijl, waaraan je niet snel voorbij zou kunnen gaan. 

Hoe kon het zijn dat dit sterke ontwerp niet was uitgevoerd?  
De tekening uit de catalogus is het enige bekende kleurontwerp 
van de voorgevel. Het bijschrift vermeldt geen reden. Hoogst
waarschijnlijk had dit te maken met de chaotische situatie rond 
Van Doesburgs voortijdige dood en het huis nog niet af was, 
waaronder het schilderwerk. Bij de restauratie begin jaren tachtig 
is men volgens de regels van de beroepsethiek uitgegaan van wat 
men op locatie aantrof, ook al was dat in dit geval minder dan 
wat het had kunnen zijn. Dat is jammer voor de kunstenaar, die 
zo met een onvolledig kunstwerk de geschiedenis ingaat. Een 
gebouw dat door anderen dan de ontwerper gerealiseerd wordt, 
zou een andere benadering verdienen dan een uniek met de hand 
vervaardigd kunstwerk. Misschien is het een overweging waard 
dit plan alsnog uit te voeren. Omdat het over een kleurtoepassing 
gaat kan het altijd worden teruggedraaid.

Over de toepassing van kleur in architectuur heeft Van Doesburg 
geschreven. In het artikel ‘Kleur in ruimte en tijd’ uit 1928 
schreef hij dat kleur en architectuur tot één geheel moeten 

worden gesmeed. Door de wanden op te delen in kleurvlakken 
staan we niet meer voor een schilderij maar erin. ‘De mens leeft 
dan in de atmosfeer die door de oppervlakten wordt opgeroepen.’ 
Ik ervoer dat op een sobere, ingehouden manier in het huis in 
Meudon en op een uitbundige wijze in de zalen van de Aubette 
in Straatsburg. Het effect van eenheid van ruimte en kleur  
wordt in Straatsburg nog versterkt door het reliëf in de muren.  
De gekleurde vlakken worden gescheiden door brede witte banen, 
die in de ene zaal wijken en in de andere naar voren komen. 
Door toevoeging van die extra dimensie worden de vlakke kleuren 
begeleid door een spel van licht en schaduw. Het gebruik van 
twee tinten, een donkere en een lichte van dezelfde kleur, draagt 
bij aan de ruimtelijke werking. De Aubette is een schitterend 
voorbeeld van een geslaagd huwelijk tussen schilderkunst en 
architectuur.

Nadat ik vier maanden in het huis van Van Doesburg heb vertoefd, 
gelezen over zijn leven en werk en er zelf nieuw werk heb kunnen 
produceren, is mijn visie op Van Doesburg veranderd. Van Doesburg 
wordt altijd beschouwd in relatie met Mondriaan. Ik denk dat 
het tijd is om hem los zien van zijn grote schaduw. Met zijn 
vernieuwende ideeën, geproclameerd in het Elementarisme, 
markeert hij een eigen plaats in de kunstgeschiedenis. Het is waar 
dat zijn zucht naar verandering en de nieuwste ontwikkelingen 
zijn weg soms onnavolgbaar maakt. Ook ik raakte hem bij het 
lezen van zijn soms tegenstrijdige geschriften af en toe kwijt. 
Maar Van Doesburg liep ver voor de troepen uit. Door het gebruik 
van rekenkunde voor zijn schilderijen was hij een voorloper van 
latere geometrisch abstract werkende kunstenaars als Richard 
Paul Lohse, Sol LeWitt, Agnes Martin, Tony Smith en Ad Dekkers. 
Ook klinkt zijn verlangen om op te gaan in kleur door in de grote 
kleurvelden van Barnett Newman. Zijn experimenten met kleur 
in architectuur waren een belangrijke referentie voor Donald 
Judd, die stelde dat kleur in architectuur begon en eindigde met 
De Stijl. Mij spoorde Van Doesburg aan mijn schilderkunstige 
ruimte te vergroten. 
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De lege sokkel in de voortuin in Meudon zou heel goed de  
hyperkubus kunnen zijn, een beeld voor het uitdijend heelal.  
Van Doesburgs laatste schilderij, ‘Aritmetische compositie’, toont 
een reeks van groter of kleiner wordende zwarte vierkanten over 
een diagonale as. Tijd en ruimte zijn hier zoals in de hyperkubus 
op elementaire wijze verbeeld. Malevich had de weg gebaand om 
met eenvoudige vierkanten en rechthoeken een vorm te vinden 
voor het onzichtbare en onzegbare. Diens zwarte vierkant, de 
witte kubus van Van Doesburg, de doos van Judd – het zijn  
nulpunten, basisvormen, waarnaar men telkens teruggaat, om 
van daaruit de wereld opnieuw te zien.

Theo van Doesburg, ontwerp façade Maison van Doesburg, 1929
(kleur)potlood op papier, 59 x 55 cm
Collectie Het Nieuwe Instituut, gift Van Moorsel  
(Inv. nr. DOES AB5359)
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Phi (RYB), 2017, olieverf op linnen, 62 x 100 cm Phi (Red, Grey), 2017, olieverf op linnen, 60 x 60 cm



16 17

Phi (Grey 4), 2017, olieverf op linnen, 45 x 45 cm Phi (Black, White 3), 2017, olieverf op linnen, 45 x 45 cm
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Phi (Yellow, Grey), 2017, olieverf op linnen, 60 x 60 cm Phi (Blue, Grey), 2017, olieverf op linnen, 60 x 60 cm
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Schetsboek, 2017



22 23

Schetsboek, 2017
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