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Inleiding 

De wereld van Piet Mondriaan ontmoeten we in stille schilderijen aan witte museumwanden en het 

lijkt wat vergezocht die wereld in verband te brengen met typografie. Ook typografie mag bedacht zijn 

in een stille studio, zij verzeilt tenslotte toch in de dynamiek van de drukkerij, waar de geuren van 

drukinkt en papier heersen. Geuren die zestig jaar geleden nog sterker waren dan nu, net als de gelui-

den: ‘… rotatiepersen vullen de hallen met hun rythmischen takt; de zetmachines hagelen lettermatrij-

zen tot regels; het tempo van dezen tijd davert in zetterij en drukkerij…’ aldus Piet Zwart in 1930.1 

Maar schreef Mondriaan indertijd niet vergelijkbare teksten over het tempo van zijn tijd, noemde hij 

niet het ‘universeel rythme’ van de Jazz de uiting van de tijdgeest? Verbond hij met de Jazz niet zijn 

eigen Neo-Plastiek en zag hij niet ‘concreet’ in Jazz en Neo-Plastiek de ‘overgang van kunst in leven’? 

Inderdaad zou je via zulke woordalchemie Mondriaan en de typografie kunnen koppelen. Maar dat is 

niet wat we hier beogen. Evenmin zullen zulke naspeuringen aan het licht brengen, dat Mondriaan zelf 

ooit de zethaak ter hand heeft genomen. 

De verbinding tussen Mondriaan en drukwerk ligt in het fenomeen van de Nieuwe Typografie. Die 

stroming drong zich in de jaren twintig en dertig op — althans zo voelde menigeen het — aan de sterk 

door vaktradities gevormde grafische wereld. Het betrof opvattingen die werden gedragen door arties-

ten en andere vreemde snoeshanen die van drukkunst nauwelijks benul hadden en die spraken van de 

Nieuwe Typografie, net zoals zij dweepten met het Nieuwe Bouwen, de Nieuwe Beelding en de Nieuwe 

Fotografie.  

Nu dateerde de bemoeizucht van niet-vaklui al sedert de activiteiten van de Arts and Craftsbeweging in 

de vorige eeuw. William Morris had tenslotte het schilderen en de interieurdecoratie verwisseld voor 

het drukkersvak. Hadden de edities van de Kelmscott Press de typografie geen krachtige injectie gege-

ven? Nederland kende de boekbanden van schilder Jan Toorop en de architecten Berlage en Wijdeveld 

hadden zich met drukwerk bezig gehouden. Er was kennelijk een nieuw type kunstenaar/ontwerper/

architect ontstaan dat zich van alle markten thuis waande. 

Maar rond 1920 was de beeldende kunst fundamenteel veranderd en leek haar relatie met de toegepaste 

kunsten totaal verstoord. Eerst verbijsterden dadaïsten als Theo van Doesburg met tijdschriften en 

pamfletten waarin zij de spot dreven met elke typografische logica. Het leek een voorbijgaande rage, 

maar al spoedig verschenen boeken en brochures met diagonale en verticale tekstregels, met cirkels, 

balken en vierkanten, met een asymmetrische lay-out op pagina’s met veel wit. Werd hier ‘het boek 

van de toekomst’ aangekondigd? De ontwerpers van de jaren twintig beriepen zich op de abstracte en 

constructivistische kunst als inspiratiebron en verbonden die met het visioen van industrialisering en 

visuele massacommunicatie. Zij verwezen naar het werk van Mondriaan, Malevich en Lissitzky, dat een 

alomvattende visie op de wereld pretendeerde te geven. Dat leek zeer ver verwijderd van de dagelijkse 

praktijk van de typograaf, uit wiens vakkringen weerstand viel te verwachten. Dat gebeurde zeker, 
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maar er waren ook zetters en drukkers die nieuwlichters als Piet Zwart bijstonden in het exploreren 

van wat in het grafische vak schier onmogelijk leek. 

De abstracte kunst fungeerde steeds weer als een ijkpunt voor architectuur en typografie. Schilderijen 

en uitspraken van Mondriaan begeleidden de geschriften over de Nieuwe Typografie als ging het om 

het iconen en heilige spreuken. Termen als ‘excentrisch evenwicht’ of ‘asymmetrische harmonie’ wa-

ren van toepassing op Mondriaans schilderijen uit de jaren twintig, maar grafisch ontwerpers als  

László Moholy-Nagy en Jan Tschichold hanteerden ze tevens om hun breuk met de ‘statische symme-

trie’ van de traditionele typografie te typeren. De verbinding die Mondriaan legde tussen de abstracte 

kunst en de moderne techniek kon zijn positie als schutspatroon alleen maar versterken. 

Rond 1930 werd de Nieuwe Typografie een begrip. Na de vele verwarrende slogans en manifesten van 

de voorafgaande jaren had Jan Tschichold een canon geformuleerd, waarvan de helderheid en overtui-

gingskracht generaties van ontwerpers zou beïnvloeden. Een canon, die door avontuurlijke ontwerpers 

overigens evenzo vaak doorbroken werd. 

Deze tentoonstelling schetst een beeld van de boeiende relatie tussen de abstracte kunst en de typo-

grafie in de periode 1920-1940, zoals die haar neerslag vond in brochures, tijdschriften en boeken. De 

dynamische ‘Russische’ diagonaal, het ‘Hollandse’ evenwicht — we treffen ze aan in soms aandoen-

lijk vergeelde drukwerken, bescheiden bewijsstukken van een bewogen tijd. 

 

1916-1920/Mondriaan, Van Doesburg, De Stijl 

 

In 1916 verbleef Piet Mondriaan noodgedwongen in Nederland. Het uitbreken van de Eerste Wereld-

oorlog had hem verhinderd terug te keren naar zijn atelier in Parijs waar hij zich sedert 1912 ontwik-

keld had van kubistisch tot vrijwel abstract schilder. Zijn collega Bart van der Leck was in 1916 even-

eens overgegaan tot het schilderen van abstracte ‘Composities’, die waren opgebouwd uit losse geo-

metrische vlakken in primaire kleuren op een wit fond. In het dorp Laren kregen beide schilders in 

1916 bezoek van de zojuist gedemobiliseerde kunstenaar Theo van Doesburg. Deze was schilder, dich-

ter, kunstcriticus, onvermoeibaar organisator en propagandist van het nieuwe in de kunst. Van Does-

burg raakte sterk onder de indruk van het nieuwe werk van Mondriaan en Van der Leck en toen hij in 

1917 van de architecten J.J.P. Oud en Jan Wils de opdracht kreeg tot het ontwerpen van gekleurde te-

gelvloeren en glas-in-loodramen, begon hij zelf ook in een abstract-geometrische vormentaal te wer-
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ken. Hij kwam tot de overtuiging dat deze nieuwe kunst een radicale breuk met het verleden zou bete-

kenen. Nu kwam het er op aan, de krachten te bundelen. Gezamenlijke actie was geboden, er moest een 

eigen orgaan komen om de nieuwe artistieke beginselen in woord en beeld te propageren. 

 

In mei 1917 schreef Theo van Doesburg aan zijn vriend, de dichter Antony Kok: ‘Ik schiet op ‘t oogen-

blik goed op met mijn tijdschrift… Het zal maandelijks verschijnen. Titel: De Stijl. Oplaag 1000 ex…. 

Het is alleen voor beeldende kunst en kunstnijverheid. Gaat het goed, dan breid ik het enorm uit: mu-

ziek, literatuur, enz… Er wordt op zooiets gewacht.’2 

Een half jaar later verscheen in Leiden het eerste nummer van De Stijl — Maandblad voor de moderne 

beeldende vakken.  Het blad ving aan met de zin: ‘Dit tijdschrift wil zijn eene bijdrage tot de ontwikke-

ling van het nieuwe schoonheidsbewustzijn’. Op het redactioneel volgde het artikel van Piet Mondriaan 

‘De nieuwe beelding in de schilderkunst’. Als hoofdredacteur van De Stijl trad Van Doesburg op en zo-

als het omslag meldde, had deze zich verzekerd van de medewerking van ‘voorname binnen– en bui-

tenlandsche kunstenaars’. De Nederlandse medewerkers van het eerste uur waren de schilders Mond-

riaan en Vilmos Huszár — Hongaar die vanaf 1909 in Voorburg woonde — en de architecten Oud, Wils 

en Robert van ‘t Hoff. Het blad maakte in een kleine kring van schilders en architecten enige ophef, 

maar kreeg vooralsnog niet veel aandacht en al even weinig abonnees. 

De Stijl was gehuld in een groen omslag met daarop, iets boven het midden, een rechthoekige abstract

-geometrische compositie van Huszár. De redactie vroeg aandacht voor dat oslag als symbool van het 

streven van De Stijl: ’Het typografisch ornament tusschen titel en tekst op den omslag is van den hon-

gaarschen kunstenaar Vilmos Huszár. 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.’3 Onder het abstracte beeld hing, in vette schreefloze kapitalen, een tekstblok van dezelfde 

breedte en er boven stond de titel: DE STIJL. De letters van de titel zijn opgebouwd uit zwarte blokjes 

met witte tussenruimten, die nauwkeurig corresponderen met het stramien van Huszárs compositie.4 

 



 4 

 

Het letterbeeld en het ‘typografisch ornament’ komen overeen met de schilderijen die Huszár op dat 

moment maakte. Die waren op hun beurt weer geïnspireerd door het werk van Bart van der Leck. En-

kele maanden later zette Huszár in een brief aan Van der Leck zijn visie uiteen op het probleem van 

voor– en achtergrond in het schilderij. Volgens hem moest daar gelijkwaardigheid zijn: ’Dit is het-

zelfde proces wat ik ook op het omslag van De Stijl heb gedaan, nl. wit en zwart gelijke waarde geven 

zonder achtergrond. Je kunt het met deze werkwijze eens of niet eens zijn, maar het gaat om het te 

begrijpen vanuit de zuiverste esthetische oplossing.’5 

De titelletters DE STIJL werden op de eerste pagina van het blad herhaald. In het tiende nummer van 

de tweede jaargang veroorloofde Van Doesburg zich een kleine ingreep in het ontwerp, toen hij een 

nieuw cliché van deze titel liet maken en daarbij de onderste horizontale balk van de letter IJ een 

fractie verbreedde. 

De door de redactie genoemde ‘eenheid’ op het omslag bestaat overigens niet tussen het omslag en 

het binnenwerk, dat met zijn traditionele bladspiegel nogal contrasteert met het veel ‘moderner’ 

vormgegeven omslag. De enige overeenkomst vormen de kopregels, waarvoor de vette schreefloze 

letter, toen ‘antieke’ geheten, van de omslagtekst werd gebezigd. De platte tekst is machinaal gezet 

in een van de nieuwe Amerikaanse lettertypes van rond de eeuwwisseling, de Della Robbia van Tho-

mas Maitland Cleland. De Lettergieterij Amsterdam bracht deze letter, gemodelleerd naar Italiaanse 

inscripties, in Nederland uit onder de naam Firenze. De te benadrukken woorden moesten bij gebrek 

aan een cursief worden gespatieerd. Kennelijk liet Van Doesburg de opmaak van De Stijl grotendeels 

over aan de drukker. Drukkerij P.J. Jansen aan de Aalmarkt te Leiden, gespecialiseerd in ‘modern 

boek– en handelsdrukwerk’, nam de eerste drie jaargangen en de eerste vier nummers van de vierde 

jaargang voor haar rekening.  

 

De geconstrueerde ‘blok-letters’ op het omslag van De Stijl maakten deel uit van een jonge traditie. 

Sedert de jaren negentig van de negentiende eeuw was het in de bouwkunst een geaccepteerd ge-

bruik, dat de architect zelf de belettering van zijn gebouwen ter hand nam. Zulke letters wijken sterk 

af van de klassieke drukletter omdat de materialen waarin zij waren uitgevoerd — smeedijzer, steen 

keramiek of hout — hun vorm sterk meebepaalden. Het gebruik van liniaal, tekenhaak en passer was 

vaak direct af te lezen van het onorthodoxe letterbeeld dat de rechtgeaarde typograaf deed rillen.6  
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Belangrijk representant van die bewust ‘anti-klassieke’ typografie was de architect H. Th. Wijdeveld, 

die in zijn luxueus uitgevoerde tijdschrift Wendingen vanaf januari 1918 eigenwijze lettervormen sa-

menstelde uit typografisch materiaal — messing lijnen en balken — en daarmee ook ingewikkelde 

decoratieve pagina’s opbouwde. Die praktijk liep parallel aan de inhoud van het blad, dat vooral de 

expressionistische en decoratieve baksteenarchitectuur van de Amsterdamse School vertegenwoordig-

de. Wijdevelds Wendingen vormde zo de antipode van de sobere De Stijl van Van Doesburg, die vaak 

zijn giftige pijlen op Wendingen richtte. Toch is er in beider vroege typografische experimenten een 

neiging tot systematisering en ‘vlakvulling’ te bespeuren die is terug te voeren op de architectuur-

praktijk. Een architect als Mathieu Lauweriks had zich daarin al een typografisch voorloper betoond.7 

Het construeren van lettervormen op een geometrisch stramien was voor enkele Stijl-kunstenaars een 

geliefde bezigheid. Het is typerend dat dit gebeurde in de jaren 1918-1919 toen niet alleen Huszár 

maar ook Mondriaan en Van Doesburg hun schilderijen baseerden op regelmatige netwerken van ho-

rizontale, verticale en soms diagonale lijnen. 

Mathieu Lauweriks, Quadratuuralfabet, 1900, coll. HNI. 

 

De gefragmenteerde letters van de Stijl-titel lijken het meest op de letters die Bart van der Leck be-

dacht en waarvan de vormen direct bij zijn schilderwijze aansloten. In zijn schilderijen sedert 1916 

reduceerde hij de contouren van natuurlijke vormen tot horizontalen, vertikalen en diagonalen en 

bracht nadrukkelijk een witte ruimte aan tussen die basisvormen in primaire kleuren; zijn lettervor-

men ontstonden op dezelfde wijze. Een affiche voor een tentoonstelling van eigen werk van 1917 is 

daar een voorbeeld van. Vergelijkbare affiches die hij ontwierp voor Delftsche Slaolie kwamen spijtig 

genoeg niet tot uitvoering. Later in zijn carrière kwam Van der Leck nog enkele malen op zijn privé-

letterconstructies terug, zoals in het reclamedrukwerk dat hij voor Metz & Co in de jaren dertig ont-

wierp en in het sprookje Het Vlas van Hans Christian Andersen dat in 1941 het licht zag. 
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Bart van der Leck, affiches uit 1917 en 1919.  

Huszár tekende regelmatig ‘blokletters’ voor reclame: op de binnenzijde van het omslag van De Stijl 

ontwierp hij een advertentie voor de vloerenfabriek Bruynzeel. Voor hetzelfde bedrijf tekende hij de 

belettering van briefpapier en enveloppen. Voor de Haagsche Kunstkring tekende hij briefhoofden en 

programmabladen met letters in gesloten blokvorm. Voor zijn bekende affiches voor Miss Blanche Ci-

garetten rond 1925 keerde hij weer terug naar traditioneler — en dus beter leesbare — getekende let-

tervormen. Nog eenmaal, op een omslag van Wendingen uit 1929 dat was gewijd aan de schilder Diego 

Rivera, experimenteerde hij met de blokvorm en maakte van letters een abstraherende compositie.8 

Vilmos Huszár, enveloppe voor Bruynzeel, 1920, coll. Stedelijk Museum. 

Simpele geometrie en ruitjespapier waren heel geschikt om gestileerde monogrammen te bedenken. 

Architect Jan Wils, Stijlmedewerker van het eerste uur, signeerde zijn tekeningen al vanaf 1916 met 

een geometrisch, uit rechthoekige blokjes opgebouwd monogram. In 1920 verwerkte zijn toenmalige 

medewerker Piet Zwart het in een ontwerp voor een briefhoofd, briefkaart en envelop, zijn vroegste 

typografische probeersels.  

Van Doesburg ontwierp monogrammen voor Antony Kok en voor J.J.P. Oud. Het laatste is gebaseerd op 

een vierkant van 8 bij 8 ruitjes. In 1918-1919 construeerde hij een alfabet van kapitalen op een grid van 

5 bij 5 eenheden; die basiseenheden konden vierkant zijn, maar ook rechthoekig — staand of liggend 

— zodat smalle of brede letters ontstonden. Ter wille van de leesbaarheid veroorloofde Van Doesburg 

zich bij de individuele lettervormen kleine vrijheden ten opzichte van het stramien. Deze modulaire 
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letter gebruikte hij voor het omslag van zijn eigen boekje Klassiek-Barok-Modern uit 1920. waar-

schijnlijk niet gedrukt werd het affiche van de groep Section d’Or die in 1920 in de zalen van de Haagse 

Kunstkring tentoonstelde. Op het affiche zijn horizontaal en verticaal uitgerekte letters tot een bijna 

abstract patroon door elkaar geweven. Datzelfde deed Van Doesburg bij het omslagontwerp voor het 

tijdschrift Klei — orgaan van de baksteenindustrie — dat we alleen als tekening kennen. Vergelijkbaar 

is zijn omslag voor Clara Wichmanns brochure De theorie van het Syndicalisme uit 1920. de titel in 

zwarte schreefloze kapitalen heeft als fond een rood monogram, waaruit met enige fantasie de letters 

BRSI te halen zijn, de afkorting voor de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen van Van 

Doesburgs vriend, de christen-anarchist Bart de Ligt. Van Doesburg paste zijn alfabet ook toe bij de 

typografische verzorging van briefpapier en ander drukwerk van de bond. 

 Theo van Doesburg, alfabet, 1918-1919. 

Een commerciële opdracht vormden de ontwerpen voor briefpapier en etiketten die hij in 1919 maakte 

voor de firma Hagemeyer & Co te Amsterdam. Bij een gewijzigde herdruk raakte Van Doesburg echter 

met de firma in conflict over de hoogte van het honorarium. Hij vond dat de herziening een nieuw 

ontwerp was, terwijl men bij Hagemeyer meende dat zoiets wel even gratis kon. Een arbitragecommis-

sie van de VANK — de Vereeniging voor Ambachts– en Nijverheidskunst — met J.J.P. Oud en H.P.L. 

Wiessing moest tussenbeide komen.9 

Desondanks heeft Van Doesburg met de gedachte gespeeld om meer van dergelijke opdrachten te ver-

werven. Kennelijk als antwoord op een aanbieding van Van Doesburg schreef Karel Wasch, directiese-

cretaris van de Glasfabriek Leerdam, hem op 8 februari 1921 dat de fabriek op dat moment geen nieuw 

drukwerk nodig had. Wasch voegde er aan toe: ‘wij houden u echter in gedachten en hopen u bij be-

hoefte wel onze aanvrage te doen toekomen voor de aesthetische verzorging van ons drukwerk.’10 

Ontwerpen van Van Doesburg voor Leerdam zijn niet bekend. De glasfabriek zou al spoedig de veelzij-

dige huisontwerper Andries Copier voor zulke opdrachten inzetten. 

Van Doesburg gebruikte nog eenmaal geometrische lettervormen, in Straatsburg in 1928 voor de licht-

reclame en belettering van l‘Aubette, een café-restaurant en dancing waarvoor Van Doesburg, Hans 

Arp en Sophie Taeuber nieuwe, spectaculaire interieurs hadden ontworpen. Voor de belettering van het 

interieur greep hij terug op zijn basisalfabet uit 1918-1919.11 

Toen Van Doesburg in 1922 in Weimar zijn Stijlcursus gaf, pikten enkele discipelen zijn systeemletters 

op. Het construeren van geometrische logo’s en typografische vignetten zou aan het Bauhaus in Wei-

mar en Dessau vervolgens een hoge vlucht nemen. Voor zover het drukwerk betrof, verschoof Van 

Doesburgs aandacht in de jaren twintig echter. Hemzelf boeide minder de vorm van de letter als wel 

het arrangement van de tekst. Van Doesburg zocht naar nieuwe manieren om bestaande drukletters als 

bouwstenen te hanteren. 
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Piet Zwart, die als kunstnijvere in Weense stijl was begonnen, hoorde niet tot de Stijl-intimi en tussen 

hem en Van Doesburg bestond al vroeg animositeit. Zwart had meer affiniteit met Jan Wils, maar 

vooral met Vilmos Huszár die in Voorburg niet ver bij hem vandaan woonde. Met hem ontwierp Zwart 

in 1920 en 1921 strakke meubels en geometrische interieurdecoraties in Stijlkleuren. Gelijktijdig kreeg 

Zwart zijn eerste typografische opdrachten voor de IOCO-producten van de Haagse firma Laga. Gete-

kende blokletters, geometrische logo’s en uit zetmateriaal samengestelde vlakke decoraties zijn daarin 

prominent aanwezig. Huszár zou na zijn reclameontwerpen voor Miss Blanche tot het schilderen te-

rugkeren. Voor Zwart daarentegen begon met dit reclamedrukwerk zijn typografische loopbaan pas 

goed.12  

Piet Zwart, kaart voor IOCO rubber vloeren, 1924; nummer van De Stijl 1920. 
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1920/De Stijl in nieuwe vormgeving 

En De Stijl zelf? De aangekondigde medewerking van buitenlandse kunstenaars bleef tot 1919 gering, 

want op het moment dat het eerste nummer van De Stijl verscheen woedde de Eerste Wereldoorlog 

nog in volle hevigheid en bestond er weinig contact met kunstenaars buiten Nederland. In oktober 

1918 had De Stijl 200 betalende abonnees, stond financieel zwak en zat dringend om nieuwe ideeën en 

abonnees verlegen. 

Hoe marginaal het begin ook was, na 1919 zou het tijdschrift geleidelijk aan invloed winnen en inter-

nationale bekendheid krijgen. Van Doesburg bleef steeds de ijverige organisator achter De Stijl, die ge-

lijkgezinden opspoorde, lezingen hield en tentoonstellingen organiseerde. Piet Mondriaan was de 

geestelijke vader van de nieuwe kunst. Hij hield zich op de achtergrond, maar bouwde met ijzeren 

consequentie gestadig zijn schilderkunstig oeuvre op. In De Stijl schreef hij met grote regelmaat over 

de Nieuwe Beelding, voor internationaal gebruik het Neo-Plasticisme genaamd.  

In 1919 startte Van Doesburg zijn rubriek ‘Rondblik’, waarin hij nieuwe bewegingen in de Europese 

kunst signaleerde, tentoonstellingen kritiseerde, verwante tijdschriften en manifesten citeerde. De lei-

der van de futuristische beweging, F.T. Marinetti, stuurde hem dichtbundels, tijdschriften en manifes-

ten ter oriëntatie. Na het eerste Stijlmanifest over de Nieuwe Beelding in de schilderkunst van novem-

ber 1918 volgde in april 1919 het tweede Stijlmanifest over literatuur, ondertekend door Van Doesburg, 

Mondriaan en Antony Kok. Het riep in drie talen op tot vernieuwing van de literatuur onder het motto: 

‘Het woord is dood’. De typografie kwam voor het eerst ter sprake als een belangrijk middel om ‘… het 

woord een nieuwe beteekenis en een nieuwe uitdrukkingskracht te geven’. In de tekst van het mani-

fest zelf is al een eerste aanzet hiertoe te bespeuren: het gebruik van verschillende lettertypen, het 

sterk inspringen van zinnen en het isoleren van woorden.  

De invloed van de beeldende poëzie van Apollinaire, van de ‘parole in libertà’ van Marinetti en van de 

dadaïstische experimenten begonnen zich in De Stijl te doen gelden. Later in 1919 had Van Doesburg 

kennis gemaakt met de dadaïstische publicaties die Hugo Ball en Tristan Tzara al vanaf 1916 uitgaven. 

Die wekten onmiddellijk zijn enthousiasme en het gevolg was, dat de tweede kant van zijn persoon-
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lijkheid, die van dichter, zich ging roeren. Zelf had Van Doesburg tijdens zijn militaire diensttijd 

‘kubistische verzen’ geschreven, die hij nu onder het pseudoniem I.K. Bonset in zijn blad kon afdruk-

ken. De eerste verschenen in 1920 onder de titel ‘X-Beelden’. Een voorproefje van wat komen zou, 

waren de diagonaal gezette regels. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief van Mondriaan aan Van Doesburg, 5 augustus 1920, coll. RKD. 

In februari 1920 begon Van Doesburg zijn internationale reizen, waarvan de eerste hem naar Parijs 

bracht. Hij logeerde bij Mondriaan die in juni 1919 uit Holland was teruggekeerd en ontmoette Fer-

nand Léger, Severini en Archipenko. De afbeeldingen in De Stijl getuigen van die nieuwe contacten. In 

dat voorjaar wisselde Van Doesburg met Mondriaan van gedachten over een nieuwe vormgeving voor 

De Stijl. Op vijf augustus schreef Mondriaan een brief aan Van Doesburg en diens tweede vrouw Lena 

Milius — ‘Beste Does en Lena DADA’- over de nieuwe opzet, waarvoor Van Doesburg hem kennelijk 

schetsen had gestuurd. Hij illustreerde zijn brief met acht krabbels, combinaties van de woorden DE 

STIJL en het logo NB (Nieuwe Beelding) en voegde er als commentaar aan toe: ‘Dat lijkt me een goed 

idee, op de nieuwe jaargang dat zooals je aangaf. Zou ’t nog niet leuker zijn de NB in ’t oog te laten 

springen door die zwart te maken en De Stijl rood?’ Bij de twee schetsjes waarop hij de N en B aan el-

kaar tekende corrigeerde hij zichzelf: ‘Letters aan elkaar zal toch maar te onduidelijk zijn’. Tenslotte: 

‘Misschien is NB rood toch dan beter. Ik ben hier een beetje aan ’t knoeien maar misschien kom je er 

door op de juiste verhouding.’13  
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Zelf hield Mondriaan zich in september 1920 bezig met de voorbereiding van zijn brochure Le néo-

plasticisme die bij l’Effort Moderne van Léonce Rosenberg in Parijs zou verschijnen. Hij schreef er 

over aan Van Doesburg: ‘Ik wou ’t liefste op heel gemeen papier met een ordinaire letter. ’t Omslag 

ook maar met gewone letters, wat grooter, krantenletters annonces b.v. Niet om de goedkoopte maar 

dat vind ik beter staan. De Stijl zou ik je aanraden ook zoo te gaan drukken. Kun je bij een goedkoope 

(jouw drukker, dunkt me) een proef omslag laten maken, me dunkt ook ‘t zelfde papier, gewoon wit 

met er op b.v. Neoplastique dans les arts (of vind je beter: Une nouvelle expression plastique enz?) par 

P. Mondriaaan (of P. Mondrian, wat dunkt je) (niet groot vooral) dan edition de “De Stijl”, of iets der-

gelijks…’ 

Van Doesburg begon met het ontwerpen van nieuw briefpapier voor De Stijl. Dat was in oktober gereed 

en op de 16e van die maand schreef hij er zijn eerste brief op aan Evert Rinsema in Drachten.14 Mond-

riaan reageerde op 10 december: ‘Ik schreef je reeds mijn idee over die roode NB. Naar mijn idee te 

dik.* [* en door ’t wat dik, wat opdringerig] ’t Is prachtig rood maar ’t doet toch niet goed. Zouden ze 

ook niet zinspelen op Nota Bene? ’t Dondert ook al niets heh. (’t Cubisme was ook een scheldwoord).’ 

Maar toen Mondriaan op 2 februari 1921 het eerste nummer van de vierde jaargang ontving, klonk hij 

echt enthousiast: ‘Beste Does en Lena, dank voor D.s brief. Tot mijn vreugde kwam van morgen reeds 

De Stijl in zijn nieuwe kleed. Ik vind ’t zoo uitstekend en heb nog plezier van onze besprekingen toen 

D. hier was. Zóó was ’t juist mijn bedoeling ook. Dat treft dus mooi dat onze bedoelingen samen-

gaan.’16 Het is duidelijk dat Mondriaan enige aardigheid aan de typografie beleefde. Inmiddels was 

zijn boekje Le néo-plasticisme verschenen: ‘Ik verzond heden mijn brochure aan jelui, die ziet er nog 

wat “klassiek” uit maar ik was bij Rosenb[erg]. niet geheel vrij daarin en deze omslag is reeds beter 

dan zijn andere uitgaven. Zijn vignet moest er o.a. ook op.’ 

Het aanzien van De Stijl had een transformatie ondergaan. Het formaat was voortaan oblong en de 

tekst was gezet in twee kolommen. Dat dit niet uit louter esthetische redenen gebeurde, lichtte Van 

Doesburg in het tweede nummer toe: ’Ondanks het verzoek op den kruisband, het tijdschrift niet te 

vouwen, kwamen zeer vele exemplaren verkreukeld, ja dikwijls beschadigd in het bezit der lezers. 

Door de nieuwe uitgave is dit bezwaar opgeheven, omdat de indeeling der kolommen enz. geheel op 

een praktische verzending en op het vouwen is gebaseerd.’17  

Wanneer we het blad in opgevouwen toestand bekijken, dan zien we op de voorzijde in het rood het 

logo NB en in het zwart de titel DE STIJL en een rij plaatsnamen, die symmetrisch op het vlak zijn ge-

zet. Niet anders dan op het Stijlbriefpapier van 1920 en vergelijkbaar met de symmetrische opbouw 

van de brochure van Clara Wichmann. Op de achterzijde van het gevouwen blad is de ondertitel welis-

waar verticaal geplaatst, maar met een kwartslag draaien staat de tekst op de plek waar bij een brief 

gewoonlijk de afzender staat.  

Typografisch interessant wordt het omslag pas als we het uitvouwen: er ontstaat een brede asymme-

trische compositie van vier tekstblokken rond een leeg midden; de blokken, waarvan er nu één duide-

lijk verticaal is geplaatst ten opzichte van de andere, markeren de begrenzing van een open, rechthoe-

kige compositie, waarvan de asymmetrie nog versterkt wordt door het pregnante rode logo NB links-

boven. Het heeft er alle schijn van, dat deze zo indringende vormgeving min of meer bij toeval is ont-



 12 

 

staan.  

Mondriaans enthousiasme is wel te verklaren, want wat sterk in het oog springt is de overeenkomst 

tussen deze typografie en de zeer excentrische composities met open vlakken die Mondriaan in de ja-

ren 1920-21 begon te schilderen. Zij vormden een vervolg op zijn stramienschilderijen en moesten een 

‘nieuwe harmonie’ opleveren. Het omslag verwees als het ware naar de ’realiseering van het Neo-

Plasticisme in verre toekomst’ zoals een artikel in De Stijl in 1922 luidde en waarin Mondriaan 

schreef: ‘… wel is de Neo-Plastische Esthetiek uit de Schilderkunst voortgekomen, maar eenmaal be-

grip geworden, geldt zij voor alle Kunsten.’18 Dus tevens voor de typografie. Ook de achterzijde van 

het omslag van De Stijl, waarop tot voorheen traditioneel omkaderde advertenties hadden gestaan, 

kreeg een moderner opzet. Paren van losstaande horizontale en verticale zwarte balken delen de pagi-

na ritmisch in. Een zelfde schema paste Van Doesburg toe in de bundel Verzamelde volzinnen van 

Evert Rinsema, die tegelijkertijd als eerste uitgave van de reeks De Stijl-Editie verscheen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterkant De Stijl, 1921 en briefpapieren (coll. ICN). 

De asymmetrie van het nieuwe omslag beviel Van Doesburg zo goed, dat hij in 1921, toen nieuw post-

papier nodig was, de bestaande symmetrische compositie uit elkaar haalde. De verzendwikkels, de 

adreswijzigingen en de correspondentiekaarten kregen een overeenkomstige lay-out, kortom het 

drukwerk droeg de NB-huisstijl.  
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Het omslag van De Stijl maakte allerwege indruk en werd later vaak gereproduceerd als vroeg voor-

beeld van typografische vernieuwing. In 1928 noemde Jan Tschichold het in Die neue Typographie 

‘eine reine Typographie aus Satz, Fläche und Farbe’. Nog in 1967 schreef de Duitse kunstenaar en 

voormalig Van Doesburg-discipel Werner Graeff aan Nelly van Doesburg naar aanleiding van lezingen 

die hij over De Stijl had gegeven: ‘Als letztes Diapositiv zeigte ich eine farbige Reproduktion eines 

Stijlheftes von 1923 (Heft 5, sechster Jahrgang). Es ist das einzige, das ich noch habe. Ich sagte: De 

Stijl habe dieses Aussehen seit dem Jahre 1921 gehabt; und ich habe dieses Gewand schon bei mehrerer 

Gelegenheit gezeigt und behauptet: dieser typografische Entwurf von 1921 von Does sei noch heute 

modernste Typografie.’19  

De persoonlijkheden van Mondriaan en Van Doesburg waren heel verschillend: tegenover de schilder 

die streefde naar een ideaal van evenwicht en harmonie stond de dynamische constructeur, voor wie 

het schilderij maar een van de vele mogelijkheden was om zijn ideeën te verwerkelijken. Er bestonden 

ook nog de taal, de architectuur, de muziek en de film. In zijn brief uit december 1920 distantieerde 

Mondriaan zich al enigszins van Van Doesburgs dadaïstische opwellingen: ‘… ik schrijf maar niet meer 

Dada want dat was wel aardig om enthousiasme te toonen maar op den duur zijn we zelfs geen Dada.’ 

Voor Van Doesburg echter moesten de echte Dada-activiteiten nog komen. 

In het eerste nummer van de vierde jaargang pleitte I.K. Bonset voor een ‘nieuwe verskunst’. Hij had 

de visuele verzen van de dichte Stéphane Mallarmé ontdekt en van hem vernomen ‘dat er voor de 

dichters veel te leeren valt van de wit en zwart verdeeling, evenals van het typografische karakter der 

advertenties’. Het sterk visuele aspect moest verbonden worden met de fundamentele ‘alogica’ van de 

poëzie om zo ‘de taal als oerspraak te herstellen’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letterklankbeelden van Van Doesburg in De Stijl 1921. 

Een extreem voorbeeld van Van Doesburgs poetica zijn de Letterklankbeelden die hij in het zevende 

nummer van 1921 publiceerde. Het kleinste element van het gedicht was hier niet langer het woord, 

maar de enkele letter, klinker of medeklinker. Aan de verzen ging de tekst ‘Grondslagen tot een nieu-

we verbeelding’ vooraf, waarin de typografische aanwijzingen voor de voordracht uit de doeken werd 

gedaan: liggende en staande streepjes die de tijdsduur aangaven, vette en magere letters als aanwij-

zingen voor het klankvolume. Hoewel de meeste visuele en klankgedichten in De Stijl van Van Does-
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burgs hand waren, gaf hij ook ruimte aan vergelijkbare verzen van Kurt Schwitters, Til Brugman en 

Antony Kok. Dat Van Doesburg overigens niet de enige en zelfs niet de beste dichter was die met typo-

grafie experimenteerde, leidde, zoals wel vaker bij hem, tot afgunst. Van Doesburg besprak Paul van 

Ostaijens baanbrekende dichtbundel Bezette Stad (Antwerpen 1921) in ï zeer kwaadaardig: ‘Literair: 

leeg hol opgeblazen—dik geïmiteer van Franse literatuursport’. Al eerder had hij het werk in het blad 

Het Getij geheel ten onrechte als een imitatie van de gedichten van Blaise Cendrars afgedaan.20   
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1921-1922/Van Doesburg in Weimar 

Hoewel drukkerij Jansen nog de hele vierde jaargang in De Stijl bleef adverteren, kreeg het blad met 

ingang van het vijfde nummer van 1921 een Duitse drukker. Van Doesburg had zich in april met Nelly 

van Moorsel in Weimar gevestigd, waar hij zijn tijdschrift onderbracht bij de firma Dietsch & Bruckner, 

Hof– Buch– und Steindruckerei. Nummer vijf is eenmalig gezet uit de Genzsch Antiqua van Fr. Bauer 

uit 1907, die door Linotype als Nordische Antiqua was uitgebracht. De letter beviel Van Doesburg ken-

nelijk niet, want in het volgende nummer schakelde hij over op de wat smallere en hoekiger Kleukens 

Antiqua, naar ontwerp van F.W. Kleukens uit 1908, van de Bauersche Giesserei. Deze tekstletter zou 

zich tot het vijfde nummer van de zesde jaargang handhaven. 

Aan Van Doesburgs verblijf in Weimar ging een bezoek aan Berlijn vooraf in december 1920 waar hij 

via de architectuurhistoricus Adolf Behne belangrijke contacten opdeed. Ook in de winter 1921-1922 

logeerde hij in Berlijn en van zijn ontmoetingen met kunstenaars was al spoedig de neerslag in De Stijl 

waar te nemen. Nieuwe namen verschenen in het blad: Raoul Hausmann, Hans Richter, Viking Egge-

ling, El Lissitzky en Kurt Schwitters. 

 

El Lissitzky, Suprematistisch worden van twee kwadraten, in De Stijl oktober 1922. 

Zijn ontmoeting met de Russische constructivist El Lissitzky leidde in oktober 1922 tot een heel bij-

zonder nummer van De Stijl, dat de Nederlandse versie bevatte van Lissitzkys kinderboek Pro 2 

kvadrata onder de titel Suprematistisch worden van twee kwadraten. Lissitzkys eigen commentaar op 

dit boek is heel duidelijk: ‘In dit sprookje van twee vierkanten heb ik mezelf tot taak gesteld, een ele-

mentair idee met elementaire middelen zodanig vorm te geven, dat het voor kinderen een prikkel tot 

actief spel en voor volwassenen een kijkspel moet worden. De handeling verloopt als een film. De 

woorden bewegen zich in het krachtenveld van de handelende figuren — vierkanten. De algemene en 

speciale plastische momenten moesten hier typografisch worden vormgegeven.’21 

De vertaling van de Russische tekst in het Nederlands noodzaakte Van Doesburg uiteraard om de typo-
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grafie van Lissitzky op een aantal punten te wijzigen. Hij veranderde echter ook het oorspronkelijke 

staande formaat van de Russische uitgave (Berlijn 1922) in het oblong-formaat van De Stijl. Daardoor 

veranderde hij de relatie tussen tekst en illustratie op verschillende plaatsen ingrijpend. De verande-

ring waarmee Lissitzky kennelijk het minst gelukkig was, bleek de toevoeging op de binnenzijde van 

het omslag van een eigen typografische compositie van de woorden ‘Voor Allen’; in de oorspronkelij-

ke editie luidde dat: ‘Voor alle kinderen’. De reden hiervoor was ongetwijfeld de praktische onmoge-

lijkheid om Lissitzky’s getekende pagina 3 in het Nederlands te vertalen. De weduwe Lissitzky liet 

zich er in elk geval negatief over uit: ‘De door Van Doesburg veranderde omslag is reclame-achtiger 

geworden dan in de vormgeving van Lissitzky’.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma—Buch neuer Künstler, 1922, Lajos Kassák en László Moholy Nagy. 

In 1922 verscheen in Wenen nog een ‘beeldboek’, dat door de abstract-geometrische kunst was geïn-

spireerd. Lajos Kassák en László Moholy Nagy redigeerden Ma — Buch neuer Künstler, een soort 

kunstenaarsalmanak met reeds eerder verschenen artikelen uit Kassáks ‘Zeitschrift für aktive Kunst’ 

Ma. Moholy maakte als beeldredacteur van de bundel een kijkboek, waarin de illustraties voor zichzelf 

moesten spreken. Tegenover reproducties van kubistische, futuristische en constructivistische kunst-

werken plaatste hij foto’s uit de moderne technische samenleving: hoogspanningskabels, stations, 

racewagens, wolkenkrabbers, bruggen, steden vanuit de lucht. Het boek had in typografisch opzicht 

nog niet veel nieuws te bieden, maar de nadruk die Moholy op de suggestieve illustraties legde, weer-

spiegelde de ontwikkeling van nieuwe ideeën over het moderne boek. 
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In Duitsland stond het Staatliche Bauhaus te Weimar bekend als de meest vooruitstrevende kunstop-

leiding. Naar Van Doesburgs mening was de door Walter Gropius geleide school echter niet progressief 

genoeg en hij zette daarom in Weimar een eigen Stijlcursus op. Van 8 maart tot 8 juli 1922 gaf Van 

Doesburg elke woensdagavond een uur theorie en een uur praktijk. Daarmee had hij bij een aantal 

Bauhausleerlingen succes en hij vond er trouwe volgelingen, die zich door zijn geometrische kunst-

vorm meer voelden aangesproken dan door de expressionistische romantiek van Bauhausleraren als 

Johannes Itten. De Stijl beeldde werk af van de leerlingen. Max Burchartz, Werner Graeff, Peter Röhl 

en Egon Engelien, die de Stijlbeginselen elk op eigen wijze vertaalden. Engelien gebruikte Van Does-

burgs systeemletters voor het afficheontwerp Kölner Messe.23 Röhl correspondeerde intensief met 

Van Doesburg op briefpapier dat hij vóór het beschrijven van gekleurde geometrische vlakken voorzag 

en wierp zich op als verslaggever van De Stijl in Weimar. Burchartz ontwierp ‘kleurcomposities in drie 

dimensies’ die direct aansloten bij de experimenten van Huszár en Van Doesburg, hield lezingen over 

De Stijl en hij zorgde ook voor de Duitse vertaling van teksten van Mondriaan en Van Doesburg, waar-

mee De Stijl vanaf 1922 een internationaler bereik kreeg. Na Weimar ging Burchartz in 1924 naar Bo-

chum waar hij de ‘neue Gestaltung’ door trachtte te voeren in de bouw, de typografie en de reclame.24 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Affiche Max Burchartz, 1931. 

Weliswaar geen Bauhausleerling, maar al discipel sinds 1921 was Dr. Walter Dexel, de directeur van de 

Kunstverein Jena. In juli 1923 organiseerde hij de tentoonstelling Konstruktivisten met werk van 

Burchartz, Willi Baumeister, Erich Bucholtz en Röhl en met eigen schilderijen, die op dat moment 

nauwelijks van composities van Van Doesburg vielen te onderscheiden. Dexel ontwierp jarenlang zelf 

het drukwerk voor de Kunstverein volgens de nieuwe typografische beginselen, waarover hij in 1927 

een manifest in de Frankfurter Zeitung zou schrijven.25 Friedrich Vordemberge-Gildewart uit Hanno-

ver, die al vanaf 1921 abstracte reliëfs maakte en tot de constructivistische Gruppe K hoorde, waarvoor 

hij het drukwerk ontwierp, kreeg in 1924 bezoek van Van Doesburg, die hem enthousiast tot medewer-

ker van De Stijl benoemde. Als schilder en typograaf zou hij nog een lange carrière voor de boeg heb-

ben.26 

Terwijl Van Doesburg in Weimar zijn vormcursussen gaf, zat zijn alter ego I.K. Bonset niet stil. Bonset 

was de dadaïst, nodig om de romantische, theatrale en destructieve kant van Van Doesburgs karakter 

de ruimte te geven. Op 24 februari 1921 had hij aan zijn oude vriend Antony Kok geschreven: ‘Beste 
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Kok… Ik ben van plan om een prachtig Bulletin in elkaar te zetten, op het gemeenste papier dat er be-

staat en toch erg modern. Wanneer je eens een geestig dadaïstisch stuk hebt, stuur het me dan voor dit 

bulletin!’27 

Mécano nr. 3, 1922 en pagina uit Mécano nr. 4/5, 1923 

Het zou nog een vol jaar duren, voor het eerste nummer van Mécano verscheen. Terwijl De Stijl meer 

de nadruk op schilderkunst en architectuur legde, kon Mécano zich wijden aan satire, onzinpoëzie en 

typografische experimenten onder leiding van de ‘mécanicien plastique’ Van Doesburg. Hij ontving 

tekeningen en korte teksten van vele dadaïsten. Tristan Tzara, Max Ernst, Francis Picabia, Man Ray, 

I.K. Bonset, Kurt Schwitters en Raoul Hausmann leverden hun bijdragen. De audiovisuele poëzie bleef 

in de aandacht: in het tweede nummer van Mécano stond een klankgedicht van Hausmann en diens 

‘Manifest von der Gesetzmässigkeit des Lautes’; een ‘Sonate’ van Kurt Schwitters verscheen in Méca-

no 4/5. de typografie van Mécano trok zich nog minder aan van typografische conventies dan De Stijl 

al deed: de vouwbladen met hun felle kleuren moeten steeds worden omgedraaid om ze te kunnen le-

zen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Theo van Doesburg, brochure Wat is Dada en affiche Dada soiree, 1923. 

Rond het blad Mécano speelden zich in het najaar van 1922 vrolijke dada-avonden af in Weimar, Jena 

en Hannover, waarbij Tzara, Arp, Schwitters en Theo en ‘Pétro’ van Doesburg gezamenlijk optraden 

met declamatie en muziek. Voor affiches en uitnodigingen kwam anarchistisch ogend drukwerk tot 

stand. 
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In de winter van 1922-1923 begreep Van Doesburg dat zijn avontuur in Weimar was gestrand en keer-

de hij terug naar Nederland. Zijn pogingen een positie aan het Bauhaus te krijgen waren op niets uit-

gelopen: László Moholy-Nagy werd tot leraar benoemd. Een kleine troost was, dat er zo tenminste een 

geestverwant de Bauhausleiding kwam versterken. Van Doesburg richtte nu zijn blik op Parijs, waar 

hij kansen zag om zich intensiever met architectuur te gaan bezighouden. 

Ook de enorme inflatie in Duitsland speelde een rol. Het abonnementsgeld voor Mécano was eind 1922 

al van 50 tot 250 Mark verhoogd en in 1923 werd de monetaire chaos in Duitsland compleet. Uit enkele 

bewaard gebleven rekeningen van de drukkerij in Weimar blijkt dat: in februari is de rekening voor 

verpakking en verzending van De Stijl 2.800 Mark, anderhalve maand later al 12.230 Mark, terwijl men 

voor het drukken van het blad de som van 405.538 Mark rekende.28 Voor dit laatste bedrag kon de 

Duitse bevolking in de zomer van 1923 overigens nog maar 3 pond boter kopen en al spoedig helemaal 

niets meer. In het vijfde nummer moest de redactie melden, dat het blad van drukkerij was veranderd: 

‘Daar “De Stijl” in Duitschland gedrukt werd en zich hier herhaaldelijk stakingen voordeden werd het 

geregeld verschijnen zeer belemmerd.’29 Mocht de inflatie al tijdelijk voordeel hebben opgeleverd voor 

wie over buitenlandse valuta beschikte, Van Doesburg koos Parijs als uitvalsbasis van De Stijl, die 

voortaan werd gedrukt bij de Editions Albert Morancé. De globale lay-out bleef gelijk, als tekstletter 

treffen we afwisselend de Binny Old Style en de Cheltenham in het blad aan. 

 

Deze tekst is in drie delen opnieuw gepubliceerd door de Stichting Designgeschiedenis Nederland, © 
2017 met toestemming van de erven Kees Broos. 

Afbeeldingen en lay-out wijken af van het oorspronkelijke boek dat in 1994 bij uitgeverij De Buiten-
kant verscheen, ter gelegenheid van een expositie in het Museum van het Boek (Museum Meermanno) 
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