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Inleiding 

 

Wie het schilderij De Nachtwacht (1639 – 1642) van Rembrandt vergelijkt met Compositie 2 (1922) 

van Piet Mondriaan ziet onmiddellijk dat zich een omwenteling heeft voorgedaan in de 

schilderkunst [afbeelding 1 en 2]. Bij de grote meester uit de Gouden Eeuw zien we een 

afbeelding van een groep mensen die door een poort komt gelopen, onderling in gesprek of 

poserend voor de schilder. Rembrandt heeft met zijn schilderij beoogd deze groep mensen met 

hun bewegingen, gezichtsuitdrukkingen, kleding en attributen waarheidsgetrouw weer te geven. 

Hij plaatst daarvoor de scène in een perspectivische ruimte en maakt gebruik van verkortingen 

waarmee de schilder in die dagen zijn meesterschap kan tonen. Het schilderij van Mondriaan kent 

geen figuren, geen dingen die wij in onze levenswerkelijkheid tegenkomen en ook geen 

perspectivische ruimte waarin dit alles is geordend. De beschouwer ziet zich gesteld tegenover 

donkere lijnen en een viertal kleurvlakken met zwart en de elementaire kleuren op een witte 

achtergrond.  

Naar beide schilderijen kunnen we, als we daar rust voor vinden, blijven kijken zonder 

onze aandacht te verliezen. Beter gezegd, beide werken houden onze aandacht vast. Bij 

Rembrandt ontdekken we steeds weer nieuwe details bij de weergegeven figuren, waardoor we 

meer en meer gewaar worden van hun kleding, haardracht, sieraden, wapens en al die andere 

zaken die in de voorstelling zijn opgenomen. Naarmate we langer bij het schilderij verwijlen, geeft 

het ook steeds meer prijs over de wijze waarop dit alles is geschilderd. We verwonderen ons 

telkens weer over de wijze waarop Rembrandt met fijne en grove toets, met lichte en donkere 

kleuren, alle elementen in zijn verhaal op ons heeft weten over te brengen. Bij Mondriaan speelt 

iets geheel anders. Bij dit schilderij worden we opgenomen in een ritmisch spel van lijnen en 

kleuren op een plat oppervlak zonder suggestie van diepte. Elke lijn en elk vlak krijgt in deze 

ervaring een bepaald accent ten opzichte van andere lijnen en vlakken.  Voor alle lijnen en 

vlakken verandert dit accent naarmate we ons langer bij dit schilderij ophouden. De ervaring van 

het ritme van lijnen en vlakken op het doek wordt zélf een ritmische gebeurtenis waarbij lijnen 

dunner en dikker en kleuren scherper en zachter worden. 

We kunnen gerust zeggen dat beide schilderijen wezensvreemd zijn aan elkaar. We weten 

wat het schilderij van Rembrandt voorstelt, namelijk de compagnie van kapitein Frans Banning 

Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh die zich gereed maakt uit te marcheren. Maar wat 

stelt het schilderij van Mondriaan voor? Kunnen we eigenlijk wel spreken van een voorstelling, of 

is bij Mondriaan sprake van iets anders? Ergens tussen Rembrandt en Mondriaan heeft zich 

(onder andere) in de schilderkunst een revolutie voltrokken. Wanneer vond deze revolutie plaats 
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en waaruit bestond zij? Hoe kunnen wij het abstracte werk van Mondriaan in het licht van deze 

revolutie duiden? 

Het eerste hoofdstuk van dit onderzoek gaat in op het wezen van de revolutie in de 

schilderkunst. Deze revolutie vangt aan in het impressionisme van Claude Monet rond 1870 en 

wordt voltooid in het kubisme van (onder andere) Georges Braque in de jaren 1907 – 1914. We 

onderscheiden drie wijzen, die onderling samenhangen, waarop deze revolutie kan worden 

geduid. In de eerste plaats vindt een omwenteling plaats in het stijlbegrip in de kunst. De 

revolutie in de kunst is niet zozeer een stijlbreuk geweest tussen bepaalde stromingen, maar een 

breuk in het stijlbegrip zélf en wel een overgang van gesloten naar open vormen. Een tweede 

element van deze revolutie is de verandering in de beeldruimte van een geometrische naar een 

levende, tastbare ruimte. In de derde plaats bespreken we een element dat deze veranderingen 

draagt, namelijk de verplaatsing van het beeldkarakter naar het oorspronkelijker bouwkarakter in 

de kunst.  

In het licht van deze drie elementen van de revolutie in de kunst kunnen we de vraag 

stellen naar de eigen aard van de beeldruimte in het abstracte werk van Mondriaan. Hoe abstract 

hun werk ook lijkt te worden, bij zowel Monet als Braque ligt altijd een concreet motief, 

bijvoorbeeld een landschap of gebruiksvoorwerp, ten grondslag aan een schilderij. Bij Mondriaan 

echter is vanaf de jaren aansluitend op de genoemde periode van het kubisme sprake van een 

toenemende en vanaf ongeveer 1917 volledige abstractie. De wezenskenmerken van de 

beeldruimte bij het impressionisme en het kubisme kunnen niet zomaar worden getransponeerd 

op de beeldruimte bij Mondriaan. De vraag naar de eigen aard van de beeldruimte bij Mondriaan 

is daarmee gerechtvaardigd. In het spoor van deze vraag zullen we ook de wijze waarop 

werkelijkheid zich manifesteert onderzoeken, alsmede de wijze waarop wij ons daartoe 

verhouden. Dit is het samenspel dat het bouwkarakter van deze oorspronkelijke kunst bepaalt, 

aan de hand waarvan we wellicht kunnen spreken van open vormen in het werk van Mondriaan. 

Met de analyse van de revolutie in de kunst als uitgangspunt onderbouwt het slot van het eerste 

hoofdstuk de inzet van de daaropvolgende hoofdstukken, die leiden naar een voorlopig antwoord 

op deze vraag. In grote lijnen bewandelen we de volgende weg. Het begrip ritme speelt in het 

eerste hoofdstuk een rol, maar wordt daarin niet nader uitgewerkt. Vanwege het vermoeden dat 

dit begrip een belangrijke rol kan spelen in het onderzoek naar het werk van Mondriaan, geeft het 

tweede hoofdstuk een wijsgerige bezinning op het fenomeen ritme en de verhouding ritme en 

kunst. Het leven, werk en de kunsttheorie van Mondriaan zijn onderwerp van het derde 

hoofdstuk. De vraag naar de aard van de beeldruimte bij Mondriaan wordt gesteld ten aanzien 

van de kunstwerken die zijn vervaardigd in drie onderscheiden perioden. In de eerste plaats 
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onderzoeken we de periode waarin Mondriaan de weg inslaat van figuratie via een invloed van 

het kubisme naar volledige abstractie (1892 – 1917). Vervolgens gaan we in op de periode van de 

door hemzelf zo genoemde Nieuwe Beelding met de schilderijen zoals Compositie 2 [afbeelding 2] 

(1917 – 1938). Ten slotte bespreken we de laatste levensjaren van Mondriaan waarin hij op een 

andere wijze omgaat met lijnen, vlakken en kleuren en zich gaat verhouden tot de concrete 

realiteit waarin hij leeft. (1938 – 1944).  

Dit onderzoek eindigt met een conclusie waarin de kern van het afgelegde traject is 

weergegeven en de belangrijkste bevindingen worden opgesomd. 
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Hoofdstuk I 

De revolutie in de kunst en vragen 

ten aanzien van Piet Mondriaan 

 

§1. Revolutie in de kunst (1): Van gesloten naar open vormen1 

Tussen de Nachtwacht van Rembrandt en Compositie 2 van Mondriaan heeft zich een revolutie 

voltrokken in de kunst. Dit hoofdstuk gaat in op een aantal elementen van deze revolutie. In de 

eerste plaats vindt een omwenteling plaats in het stijlbegrip in de kunst (paragraaf een). De 

revolutie in de kunst is niet zozeer een stijlbreuk geweest tussen bepaalde stromingen, maar een 

breuk in het stijlbegrip zélf en wel een overgang van gesloten naar open vormen. Een tweede 

element van deze revolutie is de verandering in de beeldruimte van een geometrische naar een 

levende, tastbare ruimte (paragraaf twee). In de derde plaats, ten slotte, bespreken we een element 

dat deze veranderingen draagt, namelijk de verplaatsing van het beeldkarakter naar het 

oorspronkelijker bouwkarakter in de kunst (paragraaf drie).  

 

Het traditionele stijlbegrip dat in de kunstgeschiedenis en kunstkritiek wordt gehanteerd, is 

gefundeerd in het metafysische stof-vormschema. Dit schema bepaalt de eigenheid van elk zijnde, 

dus ook van het kunstwerk. Het heerst in het westerse denken en de kunstbeschouwing sinds 

Aristoteles. De moderne kunst en de filosofie (eerst de levensfilosofie, later de fenomenologie) 

zullen daarmee breken. 

Binnen de hedendaagse kunsttheorie en esthetica verstaan we stijl als harmonische 

eenheid in vormgeving, kleuren en toonzettingen. De vorm is het hoofdbegrip en ook gevormde 

stof noemen wij ten aanzien van het kunstwerk kortweg vorm. Nu is het begrip van het zijnde als 

gevormde stof in de recente eeuwen verengd tot doelmatig gevormde stof. Dat geldt ook ten 

aanzien van het kunstwerk: het kunstwerk dient te worden opgehangen, te worden bekeken, dient 

een vooraf gegeven werkelijkheid weer te geven, herinneringen of belevingen op te roepen, te 

provoceren en zo meer. Stof, vorm en functie zijn geworden tot de drie wezenskenmerken van 

het kunstwerk. Voor de analyse van de inwerking van deze doelmatigheid op het stijlbegrip zullen 

we teruggaan naar de inbedding van doelmatigheid in het oorspronkelijke oorzakenbegrip van 

Aristoteles.  

De leer van de oorzakelijkheid van Aristoteles ontspringt uit de vraag naar de 

ontstaansgronden van het zijnde, meer in het bijzonder hoe dit ofwel van nature ofwel door 

                                                
1 Deze paragraaf is in hoge mate gebaseerd op het artikel Open vormen. De stijlbreuk in de kunst, van Gerard Visser 
(2011). 
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vervaardiging door de mens tot stand is gekomen. Als we de ontstaansgronden van een schaal als 

voorbeeld nemen dan onderscheidt Aristoteles vier ontstaansgronden (aitiai) van deze schaal: 

1. De hulè (Latijn: causa materialis) is de stof die geschikt blijkt voor vervaardiging van de 

schaal; 

2. de eidos (causa formalis) is de aanblik van het schaalachtige; 

3. het telos (causa finalis) is de bestemming van de schaal, datgene waar de schaal toe dient; 

4. de archè tès kinèseoos (causa efficiens) is de maker, de smid of de pottenbakker in het geval van 

de schaal, die overlegt en vervolgens de beweging van poièsis inzet die leidt tot het tot 

stand komen van de schaal. 

 

Welnu, de morphè bij Aristoteles (Latijn: forma) is de eidos die van de stof een individueel ding, deze 

schaal hier voor ons, ofwel een substantie maakt. 

Ten aanzien van het (voortbrengen van een) kunstwerk, kunnen we zeggen dat de 

vormgever – de kunstenaar – met de vorm in de stof een geestelijke inhoud tot uitdrukking 

brengt. In deze uitspraak herkennen wij de oorzakelijkheden van Aristoteles: de vormgever, de 

maker is de archè tès kinèseoos (causa efficiens), de vorm is hier de morphè, de stof de hulè (causa 

materialis) en de geestelijke inhoud houdt verband met zowel de aanblik van het voort te brengen 

werk (eidos) als met de bestemming (telos) daarvan. Wanneer we het vormbegrip in het licht van 

deze onderling in het spel gebrachte oorzaken zien, dan staat het daarmee correlerende stijlbegrip 

voor de specifieke wijze waarop de vorm in de stof een geestelijke inhoud tot uitdrukking brengt, 

zodanig dat vorm, stof en geestelijke inhoud een drie-eenheid vormen. 

Wanneer in de afgelopen eeuwen het begrip van oorzakelijkheid zich verengt tot de causa 

efficiens, dan wordt oorzakelijkheid, bij Aristoteles de beweging van ontstaan en vergaan, van 

afwezigheid en aanwezigheid, nog slechts begrepen in termen van effecten die op elkaar 

inwerkende krachten hebben, waarvan dé oorzaak iets of iemand is die aan het begin van deze 

constellatie van effecten staat. De overleggende archè tès kinèseoos is hier verworden tot 

mechanische werkoorzaak. Ook de drie andere oorzaken ondergaan in deze constellatie een 

verandering in de richting van werkoorzaak – we kunnen dan ook spreken van een 

werkoorzakelijke transformatie. De hulè wordt ofwel een werkingssamenhang van deeltjes of 

krachten (dit is een materialistische positie) ofwel een middel van menselijke inventiviteit (een 

idealistische positie). De morphè wordt ofwel een toevallig product van een evoluerende 

werkingssamenhang van de natuur (materialistische positie) ofwel een eigenmachtig product van 

de werkzaamheid van het intellect dat ordeningen oplegt aan de stof (idealistische positie). Het 
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telos wordt tot functie, meer nauwkeurig een doelmatigheid die niet meer in zichzelf rust zoals bij 

Aristoteles nog het geval was, maar louter dient tot het effectueren van iets anders.  

De gevolgen van deze werkoorzakelijke transformatie voor het stijlbegrip zijn de 

volgende. In de eerste plaats kennen wij het primaat voor de stijl toe aan de maker, de vormgever. 

In de tweede plaats is het daarmee de vormgever die zowel de vorm als de inhoud voortbrengt 

en, in de derde plaats, de stof daarvoor als middel gebruikt. In de vierde plaats zijn wij geneigd de 

keuze van inhoud, vorm en stof te herleiden tot motieven en factoren in het leven van de 

vormgever – welk effect heeft het leven van de vormgever gehad op zijn werk? Kunst als door de 

maker doelmatig gevormde stof gaat hand in hand met stijl als een geheel van effectieve functies.  

De omwenteling in de kunst is niet slechts een stijlbreuk tussen stromingen, maar is een 

breuk in het overgeleverde stijlbegrip zelf, namelijk stijl als het geheel van effectieve functies, 

bedoeld voor het weergeven van een vooraf gegeven idee of werkelijkheid. De breuk voltrekt 

zich in het traditionele kunstbegrip als doelmatig gevormde stof. De vorm en inhoud zijn hier, 

met verwijzing naar de beschreven werkoorzakelijke transformatie, een product van de 

kunstenaar geworden. De kunstenaar brengt vorm en inhoud tot stand in de stof. Het doelmatige 

karakter van de vorm was ook al aanwezig bij Aristoteles’ telos als de oorzakelijkheid waar – in het 

spel met de drie andere oorzakelijkheden – het zwaartepunt lag. Ten aanzien van de kunst 

kunnen we dit doel begrijpen als weergave van een vooraf gegeven idee of werkelijkheid, maar 

dan vooral een weergave waarvoor het primaat bij de kunstenaar ligt. Het kunstwerk is voltooide 

weergave van de vooraf gegeven werkelijkheid en daarmee kunnen we spreken van een stijlbegrip 

van gesloten vormen. 

De revolutie in de kunst voltrekt zich wellicht als strijd tegen dit doelmatige, klassiek-

teleologische karakter van de kunst, waarin het stofvormschema ten aanzien van de dingen 

bepalend is.2 In de moderne kunst maken gesloten vormen, die verband houden met het 

weergeven van een vooraf gegeven werkelijkheid, plaats voor open vormen. De moderne kunst 

                                                
2 In zijn Der Ursprung des Kunstwerkes laat Heidegger zien dat het stof-vormschema ten aanzien van het kunstwerk 
tekort schiet. Heidegger ontwikkelt een fundamentele kritiek op de drie heersende opvattingen over het kunstwerk in 
de traditionele esthetica. In de eerste plaats is het kunstwerk daarin gebaseerd op de stoffelijke onderbouw en ideële 
bovenbouw (p. 10, 33). Bij kunst gaat het volgens Heidegger echter om een waarheidsdimensie die voorafgaat aan dit 
onderscheid, die bepaalt hoe stof zich manifesteert, hoe dit ideële zich manifesteert. ‘Im Werk geschieht diese Eröffnung’ (p. 
34). Er is een werkelijkheid die vraagt om het kunstwerk. In de tweede plaats geldt in de traditionele esthetica een 
begrip van kunst als afbeelding van een vooraf gegeven werkelijkheid. Heidegger stelt dat kunst die werkelijkheid 
überhaupt pas zichtbaar maakt. En ook al is in een kunstwerk geen sprake van een afbeelding van een vooraf 
gegeven werkelijkheid, dan nog of juist dan kan sprake zijn van waarheid die in het werk is aangekomen (‘die Wahrheit 
ist ins Werk gesetzt’, p. 31). De derde traditionele bepaling van het kunstwerk is de bepaling van het kunstwerk als 
gevormde stof (p. 33). Ook die bepaling schiet tekort, want dat schema heeft weliswaar betrekking op het tuig, maar 
niet op het kunstwerk en ook niet op Heideggers begrip van het ding in deze tekst. De verhouding tussen tuig en 
kunstwerk is zo, dat het kunstwerk de waarheid omtrent het tuig kan openbaren (zoals ook onze omgang met het 
tuig dat doet): ‘Was das Zeug sei, ließen wir uns durch ein Werk sagen. Dadurch kam, gleichsam under der Hans, an den Tag, was 
im Werk am Werk ist: die Eröffnung des Seienden in seinem Sein: das Geschehnis der Wahrheit’ (p. 33). 
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ontdekt het receptieve karakter van de vorm, de vorm die om een inhoud vraagt, die de inhoud 

verleidt intrek bij haar te nemen. De open vorm nodigt de inhoud uit. Waaruit bestaat dan deze 

inhoud? Niet uit een vooraf gegeven idee of werkelijkheid die het doel van de vorm, en dus van 

de kunstenaar, reeds vooraf heeft bepaald en waar kunst als doelmatig gevormde stof uit 

voortkomt. Neen, de open vorm nodigt een inhoud uit die zichzelf aandient en zich ook pas in 

het medium van de (schilder)kunst kan openbaren. Het verstaan van deze inhoud volgt uit het 

verstaan door de kunstenaar van de opdracht die in het werk zélf ligt besloten. Het primaat van 

het werk ligt niet bij de kunstenaar, het ligt in het werk zelf. De opdracht die het werk stelt ligt in het 

maatgevend tevoorschijn brengen van werkelijkheid. De open vorm nodigt werkelijkheid uit zich aldus te 

openbaren en het is de verhouding van de kunstenaar tot deze werkelijkheid (en tot zijn werk, dat 

hij verstaat als opdracht) die dit mogelijk maakt. Het is deze openbaring van werkelijkheid die we 

met Heidegger (zie noot 2) als een in-het-werk-stellen van waarheid kunnen beschouwen. 

Het receptieve karakter van de open vorm kunnen we verstaan als de afstemming van de 

vorm op een open midden waaruit de beeldruimte, ontvangen door de vorm, ontspringt. Dit 

midden, in onze geschiedenis ooit bezet door de uit dogmatiek opgetrokken God, is in de 

Verlichting geopend zonder in beginsel opnieuw te zijn bezet.3 Kunst, filosofie en religie, de 

voornaamste domeinen van de geest – naar Hegel – kunnen elk autonoom, dat wil zeggen in hun 

eigen medium, uit deze bron van het leven putten. Visser spreekt ten aanzien van het open 

midden ook wel van leegte.4 Het is de leegte van waaruit onze levenswerkelijkheid zich 

openbaart. In de schilderkunst krijgt deze openbaring gestalte op het schilderdoek. Juist dankzij 

het in aanvang lege doek kan het leven zich bij uitstek in het medium van de schilderkunst 

openbaren – de beeldruimte is oorspronkelijk een manifestatie van leegte. 

 

§2. Revolutie in de kunst (2): Van geometrische ruimte naar levende ruimte 

De revolutie in de kunst laat zien dat het begrip van kunst als (doelmatig) gevormde stof tekort 

schiet. Dit heeft gevolgen voor de beeldruimte die in het kunstwerk gestalte krijgt, bijvoorbeeld in 

het kubisme zoals we in deze paragraaf zullen zien. Het stof-vorm-schema correleert met een 

vorm die gesloten is. De revolutie in de kunst als een overgang van gesloten naar open vormen is 

een overgang van vormen die de dingen opsluiten in een geometrische ruimte die slechts plaats 

biedt aan de dingen in hun uitgebreidheid, naar vormen die de ruimten ontsluiten die de dingen 

zelf met zich meebrengen en die worden geopend in onze dagelijkse omgang ermee. We spreken 

dan ook van een tactiele, levende ruimte van de dingen. In de revolutie in de kunst wordt ruimte 

                                                
3 Zie onder andere Water dat zich laat oversteken van G. Visser (2011), p. 164 en Open vormen. De stijlbreuk in de kunst van 
G. Visser (2011), p. 670. 
4 Vergelijk G. Visser (2010), p. 485, en Open vormen. De stijlbreuk in de kunst van dezelfde auteur (2011), p. 669, 670. 
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aan de dingen teruggegeven. Heidegger articuleert dit in zijn voordracht Die Kunst und der Raum 

door te stellen dat de dingen niet toebehoren aan een plek, maar dat de dingen zélf de plekken 

(Orte) zijn die gezamenlijk een omgeving ontsluiten of openhouden.5 

Het gaat hier om een andere ruimte dan de perspectivische ruimte die in de traditionele 

kunst sinds de Renaissance het uitgangspunt is geweest. In deze paragraaf licht ik de verandering 

van de aard van de ruimte toe aan de hand van een voorbeeld uit het kubisme, Viool en Kruik van 

Georges Braque (1909) [afbeelding 3]. Dit voorbeeld sluit aan bij de literatuur die ik tot leidraad 

heb genomen bij de analyse naar de verandering van de ruimte in de revolutie van de kunst. In 

zijn opstel The moment of Cubism poneert John Berger de stelling dat in de traditionele kunst sinds 

de Renaissance de voorstelling verband houdt met een stand van zaken in de werkelijkheid buiten 

de schilder of beschouwer, weergegeven in een perspectivisch geordende ruimte.6 Het schilderij 

biedt een doorkijk op een wereld, zoals de wereld van het boerenleven of de wereld van Christus 

en zijn volgelingen. De centrale perspectief zorgt voor de ruimtelijke ordering van alle elementen 

in de voorstelling, dat wil zeggen van hun positie in de scène en van hun onderlinge 

verhoudingen. Berger stelt dat een kubistisch schilderij deze ordening niet meer kent. Een 

kubistisch schilderij biedt geen venster meer op een wereld die wij zouden kunnen betreden. De 

ordening van elementen is niet meer perspectivisch. 

Op het tweedimensionale oppervlak van het schilderij zien we voorwerpen als het ware 

opengevouwen, zoals we zien bij Viool en Kruik van Georges Braque. Rechtsonderin herkennen 

we een viool en links daarboven een kruik. Deze voorwerpen zijn niet meer als een geometrisch 

ruimtelijke eenheid weergegeven. Delen van de viool en van de kruik lijken verzelfstandigd ten 

opzichte van andere delen. Zie bijvoorbeeld de opening van de kruik, waar de tuit en de rest van 

de opening niet meer perspectivisch, of in ‘correcte’ verkorting en als één geheel zijn 

weergegeven. Links van de viool en de kruik lijken deze delen en ook elementen in de ruimte 

waarin zij zich in bevinden, zich in losse delen open te vouwen. De viool en de kruik worden 

naar het oppervlak van het doek gehaald. In plaats van een gezichtspunt buiten het doek is het 

doek zelf één en al gezichts-“punt” geworden.7 Het oppervlak van het doek is in de woorden van 

Berger oorsprong en som van al het geziene. Ruimte is geen reservoir maar deelt dezelfde 

structuur met de objecten én met de beschouwer: ‘De inhoud van deze werken is de verhouding 

tussen beschouwer en het beschouwde. […] Ze zijn geen illustriatie van een menselijke of sociale 

                                                
5 Zie de voordracht van Heidegger Die Kunst und der Raum (p. 11), gehouden voor beeldhouwer Eduardo Chillida in 
1969, uitgegeven in 1983. 
6 J. Berger (1985), pp. 176, 177 
7 J. Berger (1985), p. 177, spreekt ten aanzien van het kubistische schilderij van een ‘field of vision’: ‘The viewing point of 
Renaissance perspective, fixed and outside the picture, but to which everything within the picture was drawn, has become a field of vision 
which is the picture itself.’ 
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situatie, maar zij poneren deze.’8 Hier suggereert Berger dat het bij het kubisme kan gaan om een 

verhouding tussen mens en werkelijkheid. Ruimte is deel van de continuïteit van de elementen die 

zich erin bevinden.9 Ruimte is dus niet een open vat waarin we elementen een eigen plek kunnen 

geven, maar de elementen zijn zélf een open ruimte. Op het doek – niet in de wereld die we via 

het doek betreden, maar óp het doek zelf – opent zich de ruimte van de viool, opent zich de 

ruimte van de kruik. 

Het kubistische schilderij toont ons geen dingen buiten ons maar openbaart, aldus Berger, 

interacties, namelijk die tussen lege ruimte en gevulde ruimte, tussen statische structuren en 

beweging, tussen beschouwer en het beschouwde.10 Grondwoord is voor Berger diagram, dat 

staat voor een zichtbare, symbolische representatie van onzichtbare processen. Deze processen 

noemt hij interacties. Elementen op het doek zijn tekens in plaats van imitaties of 

herscheppingen van objecten. Ook Heike Eipeldauer, in het opstel ‘Analytischer Kubismus’ spreekt 

van tekens en net als Berger van een ruimtecontinuüm.11 Wellicht kan het zwaartepunt in onze 

bezinning op de revolutie in de kunst meer liggen bij de aard van de beeldruimte die in het werk 

gestalte krijgt en minder bij het woord diagram dat Berger inzet. Waarom schiet het woord 

diagram tekort? Omdat het slechts slaat op de tekenfunctie van de elementen in of op een 

kubistisch schilderij en de dimensie mist van een ruimte die manifestatie en verhouding mogelijk 

maakt. Toch lijkt Berger met zijn hierboven geciteerde uitspraak over de verhouding tussen het 

geziene en degene die ziet, de deur naar een bezinning op verhouding wel degelijk open te zetten. 

Daarnaast vergelijkt Berger de interacties tussen de objecten met fysische processen. Is in het 

kubisme echter geen sprake van een nieuwe ruimte die de kunstenaar wenkt, een waarheid die in 

deze nieuwe ruimte aankomt?  

Op een schilderij als Viool en Kruik van Braque worden de volumes opengebroken en 

versplinterd. In plaats van de aandacht te vestigen op enkele van deze ‘splinters’ en zo een 

analyserende, intenderende blik aan te wenden, kan de beschouwer – aldus Dieter Jähnig in zijn 

het opstel Realisation (Zum Kubismus von Georges Braque) – het schilderij ook in z’n geheel tot zich 

toe laten, zich inlaten in de beeldruimte en opgenomen worden in de ritmen, het onderlinge 

samenspel van alle elementen in het schilderij, dat van afzonderlijke splinters juist één geheel 

maakt en waarin deze eenheid door de beschouwer ook als zodanig wordt ervaren. Hier is dus 

                                                
8 J. Berger (1985), p. 183 
9 Idem, p. 178 
10 Idem, p. 178 
11 Dit opstel is opgenomen in I. Brugger (2008). De verwijzing naar het tekenkarakter van de elementen van het 
schilderij vinden we op pag. 117. 
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geen sprake meer van een beschouwer die zich tegenover een schilderij met voorstelling bevindt, 

maar hier gaat het om een ritmisch samenspel waar de beschouwer zelf in is betrokken.12 

Jähnig stelt dat zich hier een wending voltrekt van ‘voorstellingswerkelijkheid’ die ons het 

wezen van de dingen toont, naar ‘beeldwerkelijkheid’, een beeldruimte die levend en tastbaar is. 

Hier is geen sprake meer van een driedimensionale ruimte waarin zich de dingen bevinden. Het 

gaat hier om de ruimte die de dingen zélf innemen, een ruimte die we eerder gewaarworden door 

aanraking van de dingen, een aanraking zoals in onze dagelijkse omgang met de dingen, dan door 

het zien ervan. Braque zelf spreekt van een ‘espace tactile’, Visser vertaalt dit als een ruimte van het 

handbereik.13 Dit is een ruimte waarin de dingen zich niet meer in het contact tussen oog en 

werkelijkheid (in een subject-objectverhouding) manifesteren maar in het contact tussen hand en 

werkelijkheid, in de levende handeling. Datgene wat weerklank vindt in onze dagelijkse omgang 

met de dingen, in onze levende handeling, is niet meer (uitsluitend) de voorstelling van het ding 

als wel zijn hanteerbaarheid of zijn bespeelbaarheid. Dat laatste verklaart waarom Braque zoveel 

muziekinstrumenten in dergelijke stillevens heeft ingezet. Op dit schilderij wordt de ruimte van 

het spel dat op de viool wordt gespeeld, geopend. Daarin manifesteert zich de waarheid van de 

viool, die zich kenbaar maakt door het bespelen ervan.14 

Vergelijken we de analyse van het kubisme van John Berger met die van Dieter Jähnig, 

dan zien we dat Berger spreekt van de dynamiek van de interacties, de pendelbeweging tussen 

elementen (tekens) op het schilderij en het doek.15 Deze dynamiek maakt deel uit van de 

constructie van elementen die zich op het doek manifesteert en waarvoor Berger het woord 

diagram gebruikt. Is het worden opgenomen in ritmen, genoemd door Jähnig, een voorbeeld van 

een dergelijke pendelbeweging? Berger stelt dat wij traditioneel gewend zijn weergegeven 

objecten als in zichzelf compleet te beschouwen, waardoor we de objecten in één voorstelling 

ook afzonderlijk kunnen bekijken.16 In het kubisme gaat het volgens hem echter om de 

onderlinge verhouding tussen onderdelen van objecten. Op dit punt vinden we een precisering van 

Jähnig waar hij spreekt van ritmen en ritmische verbanden die niet alleen zaak zijn van de 

objecten op het schilderij maar waarin de beschouwer wordt opgenomen. Berger laat buiten 
                                                
12 Vgl. D. Jähnig (1975), p. 211, 212 
13 I. Brugger (2008), p. 115, geeft in Duitse vertaling weer wat Braque hier zelf over zegt. Het citaat is overgenomen 
uit Dora Vallier, Kunst und Zeugnis. Gespräche mit Georges Braque, Joan Miró, Fernand Léger, Brancusi, Jacques Villon (1961): 
‘Die herkömmliche Perspective befriedigte mich nicht. In ihrer Mechanisierung gibt sie nie den vollen Besitz der Dinge. Sie geht von einem 
einzigen Standpunkt aus und verlässt ihn nie. […] Ganz besonders war ich von der Sichtbarmachung dieses neuen Raumes, den ich 
spürte, angezogen: eine Faszination, die zur Leitidee des Kubismus wurde. So begann ich, hauptsächlich Stilleben zu malen, denn da gibt 
es einen greifbaren, ich möchte fast sagen, handgreiflichen Raum. […] Das entsprach meinem steten Wunsch, die Dinge nicht nur zu 
sehen, sondern zu greifen.’ 
14 Vergelijk het voorbeeld van Jähnig (1975), pag. 214, ten aanzien van de gitaar: ‘Was eine Gitarre ist, weiß ich nur, wenn 
ich sie spiele oder höre. Wenn man also das, was die Gitarre in Wahrheit ist, malen wollte, dan müßte  man das Spielen und das Hören, 
man müßte die ‘Bewegung’ der Musik malen.’  
15 J. Berger (1985), p. 179 
16 Idem, p. 178 



 13 

beschouwing wat de door hem zo genoemde interacties eigenlijk mogelijk maakt. We kunnen 

beweren dat niet alléén het doek daarvoor de mogelijkheidbiedende instantie is. Het kubistische 

schilderij behelst de mogelijkheid van een gebeuren, een gebeuren waarin het ding zich aan de 

beschouwer openbaart dankzij een wijze waarop de beschouwer het ding en zijn ruimtelijkheid 

zijn laat – dit is een formulering van Jähnig.17 Ook hier zien we dat door de inzet van zijn 

grondwoord diagram als rationele constructie van werkelijkheid, Berger niet toekomt aan het 

duiden van de door hem genoemde pendelbeweging in termen van een verhouding tussen 

beschouwer en doek. Jähnig steekt de spa dieper in de grond waardoor we dichter lijken te 

naderen tot het wezen van de gebeurtenis in het kubisme. 

Ten slotte kijken we nog naar de geschilderde spijker bovenaan het doek. De suggestie 

wordt gewekt dat het hier gaat om een echte spijker die in het doek is geslagen, een zogenaamde 

trompe l’oeuil. De spijker maakt ons attent op het feit dat het bij dit schilderij niet om een 

voorstelling gaat. Het gaat om een doek waarop oppervlakken worden getoond. Het gaat om de 

oppervlakken zélf, de oppervlakken zijn zélf het beeld geworden in plaats van dat de 

oppervlakken ons een venster op de (vooraf gegeven) werkelijkheid bieden. Het gaat hier niet 

meer om een optische, maar om een grijpbare ruimte, een ruimte van het handbereik. Hier 

manifesteren de kruik en de viool zich op een wijze zoals het werktuig in onze alledaagse omgang 

ermee zich aan ons manifesteert. Wij staan niet als subjecten gescheiden van deze objecten, maar 

vanwege hun dienstigheid hebben zij zelf àls kruik en àls viool ons al de blik doen opslaan. Wij 

maken zelf deel uit van die tactiele, levende ruimte.18 

 

§3. Revolutie in de kunst (3): Van beeldkarakter naar bouwkarakter 

Zowel in het impressionisme als in het kubisme maakt het beeldkarakter van de kunst plaats voor 

een oorspronkelijker bouwkarakter. In zijn opstel ”Der Ursprung des Kunstwerkes” und die moderne 

Kunst onderscheidt Dieter Jähnig de ‘voorstelling van voorwerpen (het esthetische begrip van het 

                                                
17 D. Jähnig (1975), p. 213: ‘In dem anderen Fall läßt man sich auf das Bild ein….’ 
18 Hoewel deze paragraaf vooral ingaat op het kubisme, moet benadrukt worden dat de verplaatsing van een 
perspectivische naar een levende ruimte zich zowel in het impressionisme als in het kubisme voltrekt. De gangbare 
interpretatie van het kubisme luidt als volgt. De revolutie in de kunst begint bij het impressionisme, dat zich 
verhoudt tot het kubisme in de zin dat het zwaartepunt in het impressionisme de sensibiliteit is, terwijl het 
zwaartepunt in het kubisme de constructie is, ofwel het intellectuele, het begrip. Deze interpretatie schiet tekort. In 
beide stromingen is hetzelfde gaande. Het opgeven van de perspectivische ruimte en het zoeken naar een nieuwe 
beeldruimte is wat het impressionisme en het kubisme gemeen hebben. Bij zowel het impressionisme als bij het 
kubisme zien we een versplintering in de eenheid van de substantie, een versplintering in de eenheid in de 
voorstelling van de dingen op het doek. Deze eenheid is zowel in de filosofie (tot aan de levensfilosofie) als in de 
beeldende kunst (tot aan het impressionisme) het heersende beginsel geweest. Bij het impressionisme betekent de 
versplintering dat de kleur zich verzelfstandigt en als het ware openbreekt. Bij het kubisme gebeurt dit met de vorm. 
Hier is geen sprake meer van een vorm die een bepaald stoffelijk volume afbakent, maar van een tactiele levende 
ruimte waarin open vormen ons uitnodigen op te gaan in het ritmische samenspel van de oppervlakken op het doek. 
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“beeld”)’, van ‘het opstellen van wereld’.19 Bij de voorstelling van dingen, het esthetische begrip 

van ‘beeld’, gaat het om een afbeelding van een vooraf gegeven werkelijkheid – het beeldbegrip 

uit de traditionele esthetica dat we in de vorige paragrafen benoemden. Vooral in het Kubisme 

voltrekt zich, aldus Jähnig in het opstel Realisation (Zum Kubismus von Georges Braque) de 

verplaatsing van beeldkarakter naar bouwkarakter van de kunst als volgt: ‘Met het kubisme is 

afscheid genomen van het begrip van kunst als voorstelling. Het beeld is niet meer een voorwerp 

dat voor een beschouwer iets nabootst, voorstelt of uitdrukt. Het is een lichaam, dat op pas in 

een zelf bouwend, in een handelend zien gaat bestaan.’20 In het kubisme is het beeld een tastbaar 

lichaam en is er sprake van een klare ruimte, waar elk onderdeel als bouwelement aan bijdraagt. 

De nadruk ligt in het kubisme op bouwen en handelen en niet in de eerste plaats op beelden in de 

zin van weergave van een vooraf gegeven werkelijkheid of idee. Evenals de tastbare, levende 

ruimte verwijst het bouwkarakter dat in het kubisme gestalte krijgt naar onze dagelijkse omgang 

met de dingen.  

Wereld is, naar Jähnigs leermeester Heidegger, openheid van zijnden. In het kubisme 

wordt een levende ruimte geopend van, wederom naar Heidegger, de alledaagse, praktische 

omgang met de dingen.21 Bij het opstellen van wereld gaat derhalve niet om het wat van de 

werkelijkheid, maar om hoe werkelijkheid zich manifesteert (manifestatiewijze) en hoe wij ons tot 

deze werkelijkheid verhouden (verhoudingswijze). Deze manifestatie en verhouding is ruimtelijk, 

in de kunst krijgen zij gestalte in de beeldruimte. Oorspronkelijke (moderne) kunst heeft van 

doen met openbaring, een openbaring van zin in de verhouding – waarbinnen werkelijkheid zich 

laat manifesteren – die de levensbetrekkingen draagt en waar de kunstenaar – in aanvaarding van 

zijn opdracht – zich aan gehouden weet.  

 

§4. Revolutie in de kunst en vragen ten aanzien van Piet Mondriaan (1) 

De revolutie in de kunst vangt aan met het impressionisme en wordt voltooid in het kubisme. Op 

basis van de eerste drie paragrafen in dit hoofdstuk, kunnen we de revolutie als volgt duiden. Zij 

behelst een overgang van het beeldkarakter naar een oorspronkelijker bouwkarakter in de kunst, 

die gepaard gaat met verandering in de manifestatiewijze van en is ingebed in een veranderde 

verhoudingswijze tot levenswerkelijkheid. Deze overgang krijgt gestalte in een beeldruimte die 

verandert van een perspectivische ruimte met gesloten vormen naar een levende ruimte die wordt 

ontvangen door open vormen. Bij zowel het impressionisme als het kubisme is steeds sprake van 

                                                
19 Weergegeven in G. Visser (1998), p. 281, noot 134. Ook in zijn opstel Kunst und Wirklichkeit doet Jähnig een 
dergelijke uitspraak: Der Kubismus ist nicht Darstellung und auch nicht Vorstellung von Gegenständen, sondern Aufstellung von 
Welt. Zie D. Jähnig (1975), p. 15. 
20 D. Jähnig (1975), p. 213. 
21 Weergegeven in G. Visser (2010), p. 479. 
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een concreet motief dat ten grondslag ligt aan het schilderij. Hoe kunnen we nu, in het licht van 

de overgang, het abstracte werk van Mondriaan duiden? Wanneer wij het abstracte werk van 

Mondriaan als oorspronkelijke kunst ernstig nemen, dan kunnen wij ons de vraag stellen naar de 

aard van de verhoudingswijze en manifestatiewijze bij Mondriaan en de aard van de beeldruimte 

waarin beide in open vormen gestalte krijgen. 

Dieter Jähnig spreekt ten aanzien van de levende ruimte bij het kubisme van Braque van 

ritmische verbanden waarin de beschouwer wordt opgenomen. Bij Mondriaan spreek ik zelf in de 

inleiding van dit onderzoek eveneens over een geritmeerd opgenomen-worden in een spel van 

lijnen en kleuren dat zelf ook ritmisch is. Mogelijk is ritme een grondwoord ten aanzien van 

zowel de manifestatie- als de verhoudingswijze die in de beeldruimte bij Mondriaan worden 

geopenbaard. Voordat die mogelijkheid nader wordt onderzocht, geeft het tweede hoofdstuk van 

dit onderzoek een wijsgerige bezinning op het fenomeen ritme en in het bijzonder op ritme in de 

kunst. De vraag naar de aard van de beeldruimte, de manifestatiewijze en de verhoudingswijze bij 

Mondriaan wordt in hoofdstuk drie gesteld ten aanzien van de kunstwerken uit drie 

onderscheiden perioden. In de eerste plaats onderzoeken we de periode waarin Mondriaan de 

weg inslaat van figuratie via een invloed van het kubisme naar volledige abstractie (1892 – 1917). 

Vervolgens gaan we in op de periode van de door hemzelf zo genoemde Nieuwe Beelding met 

schilderijen zoals Compositie 2 (1917 – 1938). Ten slotte bespreken we de laatste jaren van 

Mondriaan waarin hij op een andere wijze omgaat met lijnen, vlakken en kleuren en zich gaat 

verhouden tot de concrete realiteit waarin hij leeft (1938 – 1944). Bij de beschouwingen in het 

derde hoofdstuk worden, waar relevant, kunsttheoretische teksten en uitspraken van Mondriaan 

betrokken. 
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Hoofdstuk II 

Ritme en kunst 

 

§5. Het wezen van ritme 

Ritme is een woord dat we in allerlei facetten van het leven en ook in de kunstbeschouwing 

veelvuldig tegenkomen. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, duidt Dieter Jähnig de 

verhouding van de beschouwer tot een kubistisch werk van Georges Braque als een opgenomen 

worden in het ritmische samenspel van de elementen in het schilderij. Ook Piet Mondriaan 

gebruikt het woord ritme, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, veelvuldig in zijn 

kunsttheoretische teksten. Als we vermoeden dat ritme een grondwoord is in het verhelderen van 

de gebeurtenis van het abstracte werk van Mondriaan, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben 

gedaan, dan is het zinvol eerst het fenomeen ritme aan een filosofisch onderzoek te onderwerpen. 

Kunnen we komen tot een bepaling van het wezen van ritme? 

Wanneer we beginnen met het opzoeken van het woord ritme in het woordenboek van 

Van Dale, dan vinden we het volgende. Ritme is een regelmatig afwisselende beweging (met name in de 

poëzie en de muziek); door klemtoon, intonatie en tempo bepaalde golving. Bij het woord maat – een woord 

dat vaak in verband wordt gebracht met ritme – staat het volgende: maat – deel van een ritmische 

beweging: in de maat lopen. Dichtkunst: regelmatige opeenvolging van beklemtoonde en onbeklemtoonde 

lettergrepen. Muziek: indeling naar tijdruimte. Bij beide begrippen zijn regelmaat, beweging en 

opeenvolging van belang. Zijn deze elementen ten aanzien van ritme objectief te bepalen? We 

spreken doorgaans over ritme als een fenomeen dat we niet alleen maar waarnemen, bijvoorbeeld 

het horen van muziek waar een duidelijk gearticuleerd ritme in zit, maar dat ook onszelf in 

beweging zet, ons spontaan lichamelijk met het ritme van de muziek laat meebewegen. Een 

benadering van ritme alsof dit iets is dat zich buiten onszelf afspeelt en dat we als rationeel en 

waarnemend subject objectief kunnen analyseren, doet aan deze directe ervaring geen recht. De 

directe ervaring zullen we daarom als vertrekpunt kiezen in onze zoektocht, dat daarmee een 

fenomenologisch onderzoek is naar het wezen van ritme. 

 Hoe kunnen we de elementen regelmaat, beweging en opeenvolging – bepalend in de 

definities van ritme en maat in het woordenboek – fenomenologisch verder verhelderen? Een 

antwoord op deze vraag zoekt ook Ludwig Klages in zijn boek Vom Wesen des Rhythmus uit 1934. 

Klages kiest eveneens een fenomenologische benadering om tot een bepaling te komen van het 

wezen van ritme. Dit blijkt uit al uit de eerste definitie van ritme die hij geeft. Ritme is, aldus 

Klages, een regelmatige herhaling van in de tijd verschijnende elementen.22 Het ‘in de tijd 

                                                
22 L. Klages (1934), p. 11 
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verschijnen’ van deze elementen is een aangelegenheid die zich in het leven voltrekt. Deze 

definitie opent dan ook de mogelijkheid ritme als fenomeen vanuit het leven zelf te beschouwen. 

Dat houdt in dat ook de andere onderdelen van de definitie (regelmaat en herhaling) vanuit het 

leven kunnen worden beschouwd. In onze zoektocht naar het wezen van ritme nemen we 

daarom, naast onze eigen directe ervaring in het leven, de analyse van Ludwig Klages tot leidraad. 

We vullen deze aan met suggesties van verschillende auteurs in de bundel geredigeerd door 

Barbara Naumann, Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften (2005). Hierin is 

een aantal essays opgenomen over het fenomeen ritme in kunst en wetenschap, dat wil zeggen 

het wetenschappelijk onderzoek naar ritmen in het leven van de mens. 

Bij het verder verhelderen van het wezen van ritme loont het eerst stil te staan bij het 

fenomeen maat, aangezien daarbij bepaalde relevante onderscheidingen al duidelijk zullen 

worden. Maat, aldus Klages, is een verschijnsel dat wordt bepaald door strenge opeenvolging. In 

onze ervaring van deze opeenvolging doet zich vaak een orde voor die wijzelf tot stand brengen. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor het tikken van de klok, dat objectief gesproken overeenkomt met het 

geluid ‘tik-tik-tik-tik’, maar ons klinkt als ‘tik-tak … tik-tak’.23 We brengen zelf grenzen aan in het 

tijdverloop. Klages noemt dit een constructie van de geest. Hij onderscheidt twee 

verschijningsvormen van maat, namelijk maat met en zonder deze constructie die is aangebracht 

door de mens. Hij meent dat wetenschappers of filosofen vaak geneigd zijn ten onrechte de 

eerste verschijningsvorm ritme te noemen. 

Klages stelt dat bij maat sprake is van herhaling van het volstrekt gelijke (Gleiche), die in de 

ervaring wordt geordend door een construct van de geest. Bij ritme daarentegen is sprake van 

voortdurende vernieuwing van het gelijkende (Ähnliche), een – wat Klages noemt – 

belevingsinhoud.24 Het menselijk leven is een en al ritme: jaargetijden, dag en nacht, fluctuaties in 

het gewicht gedurende een jaar, enzovoorts. Steeds vindt vernieuwing plaats van gelijkende 

fenomenen, maar deze vernieuwing is geen herhaling van steeds hetzelfde.25 Metronomisch 

nauwkeurig repeterend geluid, waarbij elk deel exact gelijk is aan elk ander deel, een machinaal 

geluid, is dus niet ritmisch.26 Een melodie, vervolgens, bestaat niet uit los van elkaar gespeelde 

noten. Het zijn weliswaar onderscheiden noten die worden gespeeld, maar ze worden gespeeld in 

                                                
23 L. Klages (1934) p. 21. Vgl. C.L. Hart Nibbrig (2005), p. 93 
24 Idem, p. 52. Klages werkt het begrip Erlebnis in zijn boek niet systematisch uit. Erlebnis heeft bij Klages betrekking 
op dat wat ons in ons leven verschijnt, zie p. 13. 
25 Idem, p. 55, 56. Zoals Christian en Hella Bartsch beschrijven in hun essay Chronobiologie: Rhythmen des Lebens (2005), 
opgenomen in de bundel van Barbara Naumann, pp. 15 – 48, hebben deze ritmen een zekere uitwerking op de mens. 
We denken daarbij aan eet- en slaapgewoonten, scherpte van denken, kansen op succesvolle voortplanting, 
enzovoorts, die samenhangen met perioden in het jaar, de seizoenen en het tijdstip op een dag. Ook het ontstaan van 
ziekten (bepaalde vormen van kanker) relateren de auteurs aan een verstoring van het natuurlijke leefritme van de 
mens bijvoorbeeld door onregelmatige werktijden of nachtdiensten. 
26 Idem, p. 25 
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een onderling verband waarbij de ervaring van elke noot in de melodie onmiddellijk verband 

houdt met de voorgaande en opvolgende noten. Zo ook ten slotte de dans, die geen herhaling is 

van steeds dezelfde beweging zoals de parademars, maar een verscheidenheid laat zien in wat zich 

steeds vernieuwt. 27 Ritme als voortdurende vernieuwing van het gelijkende betekent dat, en dit is 

de tweede definitie van Klages, ritme gelijk is aan een verdeelde bestendige beweging. Met deze definitie 

van ritme gaat Klages terug naar de Griekse afkomst van het woord ritme, rheein, dat vloeien, 

ononderbroken stromen betekent.28 Maar wat of wie stroomt nu eigenlijk, wat of wie is 

geritmeerd? Is dat een object buiten onszelf, of moeten we zeggen dat – net als in ons voorbeeld 

van ritmische muziek – een verschijnsel dat zelf ritmisch is ook onze ervaring ritmeert? Of is het 

andersom zo, dat voor de waarneming van ritme het in de eerste plaats noodzakelijk is dat onze 

ervaring een ritmische grond kent? Of is hier sprake van een samenspel zonder primaat? Ludwig 

Klages geeft geen expliciet antwoord op deze vragen. 

Een antwoord vinden we wel in het opstel Vom Unbehagen am Rhythmus van Barabara 

Naumann in de door haarzelf geredigeerde bundel. Ritme is, aldus Naumann, een fenomeen dat 

we waarnemen en dat wordt opgenomen in onze eigen geritmeerde ervaring. 29 Op basis van haar 

lezing van Friedrich Nietzsche, onder andere zijn Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, 

onderscheidt Naumann vier perspectieven die wij op het fenomeen ritme kunnen innemen. In de 

eerste plaats is ritme een goddelijk dan wel natuurlijk voorgegeven, een apriorisch beginsel dat op 

meest individuele wijze wordt ervaren. In de tweede plaats is ritme een element van de spraak en 

retorica. Ten derde is de wijze waarop bij onszelf betekenis tot stand komt van wat wij denken of 

uitspreken een ritmisch gebeuren. Ten slotte openen spraak en muziek een ‘constructivistisch’ 

element van ritme, dat onze ervaring, dat wil zeggen de receptie en doorwerking van onze 

waarneming, van spraak en muziek, überhaupt mogelijk maakt. Als we het eerste, het derde en 

het vierde element samen nemen, dan komen we uit bij wat Naumann noemt het romantische 

dubbelperspectief op het fenomeen ritme: ritme enerzijds als voorgegeven in de natuur, een 

apriori dat dankzij constructie in onze ervaring anderzijds pas als zodanig kan worden bepaald en 

gearticuleerd.30 Deze ervaring van ritme is zelf geritmeerd. 

Zelf spreek ik ten aanzien ritme van het waargenomen fenomeen en ritme in de daarmee 

corresponderende ervaring liever van samenspel. In het woord samenspel klinkt de verwevenheid 

van beide elementen van ritme, zonder dat een van hen het primaat heeft, beter door. Daarnaast 

sluit het woord samenspel aan bij onze grondwoorden manifestatie- en verhoudingswijze ten 

                                                
27 L. Klages (1934), p. 59 
28 Idem, p. 26, 50, 51 
29 B. Naumann (2005), p. 9 
30 In het vierde element klinkt het maatbegrip door van Klages, hoewel het lastig is uit te maken of hier werkelijk 
sprake is van maat of ritme. Ten aanzien van het dubbelperspectief van ritme, houd ik vast aan het woord ritme. 
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aanzien van het kunstwerk. Bij de verwevenheid van manifestatie- en verhoudingswijze kunnen 

we ook spreken van een samenspel, ten aanzien van de abstracte kunst van Mondriaan mogelijk 

met ritme als gemeenschappelijk, dragend element. We zullen in het derde hoofdstuk van dit 

onderzoek deze suggestie verder uitwerken. Eerst zullen we het fenomeen ritme zelf nog verder 

verhelderen door sterker dan tot nu toe het leven als uitgangspunt te kiezen waarbinnen ritme 

zich openbaart. 

 

RITME EN HET LEVEN – LICHAAM, RUIMTE EN TIJD 

Ritme ontvouwt zich in het leven. Deze bewering sluit aan bij onze eigen ervaring. We kunnen 

wederom denken aan muziek, maar ook, meer elementair, aan allerhande ritmen waarin wij zijn 

opgenomen zonder dat we daar bewust bij stil staan: ritme van dag en nacht, ritmen in 

eetgewoonten, de beweging van benen en voeten bij het lopen, onze ademhaling, en gaan zo 

maar verder. Veranderingen die optreden in onze omgeving dan wel (in samenhang daarmee) in 

onszelf zal de specifieke ritmiek in de genoemde voorbeelden veranderen. Ze blijven evenwel 

ritmisch. Klages duidt ritme als een belevingsinhoud. Meer in het bijzonder is ritme een 

‘levensverschijning’ waaraan de mens deelneemt.31 Deelname aan de ‘levensverschijning’ ritme 

houdt in dat ritme betrekking heeft op zowel onszelf als op onze levenswerkelijkheid – in hun 

onderlinge samenspel, zo voeg ik toe op basis van mijn hiervoor gedane suggestie. Ten aanzien 

van de ritmische gebeurtenis waarin wijzelf en onze levenswerkelijkheid zijn opgenomen, kunnen 

we onder andere de volgende elementen onderscheiden: in de eerste plaats onze (ervaring van) 

lichamelijkheid, in de tweede plaats tijd en in de derde plaats ruimte.  

Het element van lichamelijkheid van ritme kunnen we verduidelijken aan de hand van 

Klages’ onderscheid van maat en ritme. Voor Klages hangt het onderscheid tussen ritme en maat 

nauw samen met het onderscheid tussen leven en geest.32 Het construct van de geest (maat) is een 

act van het intenderende bewustzijn. Het beleven (ritme) is echter een gebeuren in of van het 

onbewuste en is dus (ook) een lichamelijke aangelegenheid.33 Het lichamelijke element van ritme 

komt aan de orde in het essay van Günter Peters, Das schwingende Universum. Rhythmisches 

Prozeßdenken und kosmische Philosophie in der Elektronischen und Intuitiven Muzik Karlheinz Stockhausens 

(2005). Peters beweert dat ‘het ritme een lichaam nodig heeft om verwerkelijkt te worden. Tevens 

behoeft het lichaam ook een ritme opdat het zich als een geheel kan structureren in de tijd.’34 

Deze bewering sluit aan bij de ervaring van onze eigen lichamelijkheid. Ons lichaam dient zich 

intact bij ons aan. Wanneer we gezond zijn, ervaren we ons lichaam in een eenheid met ons zelf. 
                                                
31 L. Klages (1934), p. 23 
32 Idem, p. 31 
33 Idem, p. 37, zie ook noot 24 
34 G. Peters (2005), p. 179 
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In deze ervaring van eenheid is ook een element van bestendigheid opgenomen, waarmee wij ons 

zelf ervaren in de tijd. Bij de twintigste-eeuwse componist Karlheinz Stockhausen zien we, 

Günter Peters volgend, elementen van ritme die in samenspel zijn met elkaar. Enerzijds is ritme 

voorgegeven in onze levenswerkelijkheid en openbaart het zich pas in de lichamelijke ervaring. 

Anderzijds ervaart het lichaam zichzelf pas in de tijd dankzij de geritmeerde levenswerkelijkheid. 

In de paragraaf over ritme en kunst die hierna volgt, zal ik nader ingaan op dit ritmebegrip bij 

Stockhausen. 

Wat kunnen we zeggen over het element tijd ten aanzien van ritme? Op basis van de 

voorgaande gedachtegang concluderen we dat datgene wat ritmisch is, zich voegt in het leven en, 

andersom, dat het leven zich voegt in dat wat ritmisch is. Wederom vinden we hier het eerder 

genoemde samenspel.35 Ritme is niet alleen iets wat van buitenaf tot mij komt, maar het 

geritmeerde verschijnsel ritmeert vervolgens ook de ervaring van mijn levenswerkelijkheid. Dit 

gaat gepaard met een eigen tijdskarakter dat het ritme sticht. Het tijdskarakter van ritme is niet 

het tijdsverloop van beweging en voortdurende vernieuwing, waarbij (naar Kant) beweging en 

vernieuwing in de ervaring worden gestructureerd dankzij tijd en ruimte als apriori 

ordeningscategorie. Neen, ritme bestaat uit een beweging en vernieuwing die zélf een eigen tijd 

voortbrengt.36 Hoe kunnen we die tijd, eigen aan ritme, karakteriseren? Het gaat hier om de tijd 

die element is van het samenspel waarin wij opgaan, waarbij de ervaring van ritme over gaat in 

geritmeerde ervaring. We denken opnieuw aan muziek waarvan wij het ritme horen, het ritme 

vervolgens in ons toelaten, waarna onze ervaring van de muziek zelf geritmeerd is. Deze 

geritmeerde ervaring gaat zelf op in een continue vernieuwing van de ervaring, zonder dat we ons 

daar van bewust zijn en zonder dat in onze ervaring de tijd louter verstrijkt.37  

Ritme is een fenomeen dat zowel tijd kent als ruimte. Naast tijd bevat de geritmeerde 

ervaring dus ook een ruimtelijke component. Elke tijdige verschijning is ook een ruimtelijke 

verschijning. De ritmische verdeling van de tijdigheid correspondeert met de ritmische verdeling 

van de ruimtelijkheid en omgekeerd.38 Klages richt zich in zijn analyse van het ritmebegrip vooral 

                                                
35 Vgk. L. Klages (1934), p. 59, 60. Een voorbeeld van dit samenspel vinden we in het essay van Christopher Fynsk, 
Vom Rhythmus erfaßt (2005), waarin hij de ervaring van het ritme van jazzmuziek probeert te verhelderen, p. 109: ‘Hat 
der Jazzrhythmus vielleicht nur meine Empfänglichkeit mit der Situation in Einklang gebracht? Oder hat meine mit der Situation in 
Einklang gebrachte Sensibilität tatsächlich etwas über diese Umstande aufgedeckt, eine Art Rhythmizität? … Denn mein Eindruck ist, 
daß die Umstände sich mir geöffnet haben, während ich mich durch sie hindurch bewege, und daß ich mit ihnen bewege.’ 
36 Zie het essay Christiaan Lucas Hart Nibbrig, Ver-rückte Augenblicke, Von Atmen der Texte (2005), p. 96. Op p. 106 
wordt dit geïllustreerd met het volgende voorbeeld: ‘Der Gegenwart der sommerlichen Atemzüge ist nicht der Schauplatz von 
Wiederholung, sondern kommt durch Wiederholung erst zustande. Wiederholung hebt lineare Zeit deshalb auf, weil das Wiederholte 
durch sie in einen anderen Status außerhalb der Zeitfolge versetzt und in diesen bestätigt wird.’ Naast een dergelijke herhaling kan 
ook muziek zich in een eigen tijd ontvouwen en een eigen tijdservaring stichten, zie Naumann (2005), p. 126. 
37 Hart Nibbrig stelt dat we in deze ervaring door een nulpunt gaan waar bewustzijn en onderbewuste samenkomen, 
maar bij dat nulpunt niet stoppen. Onze levenswerkelijkheid wordt voorbij dat nulpunt zélf geritmeerd. Zie C.L. 
Hart Nibbrig (2005), p. 107. 
38 L. Klages (1934), p. 62 
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op klank. Welnu, klank kent een bepaalde duur. Klank wordt echter ook ruimtelijk zodra een 

persoon die een ritmische klank hoort daarbij gaat bewegen. Deze persoon wordt opgenomen in 

dit ritme. Dit opgenomen-worden formuleert Klages als volgt: klank zélf beweegt en laat ruimte 

en tijd verschijnen.39 Zoals het ritme van het waargenomen fenomeen in samenspel is met de 

geritmeerde ervaring, zo zijn ook tijd en ruimte met elkaar in samenspel in een 

‘bewegingsbelevenis’.40 We kunnen deze uitspraken verduidelijken aan de hand van het voorbeeld 

van dans in combinatie met muziek. In de dans worden we opgenomen in een beweging, die 

wordt ingezet naar aanleiding van een ritme in de muziek. De beweging is ruimtelijk. Dit is niet 

alleen een traditionele notie van ruimtelijkheid waarbij de beweging een deel van een drie-

dimensionale ruimte inneemt. Neen, de danser zélf is ruimtelijk. De ervaring van de beweging is 

een bestendige, zich steeds vernieuwende terugkeer naar het zelf van de danser en zijn 

lichamelijkheid. Met de terugkeer naar het zelf bedoel ik de terugkerende (alleszins lichamelijke) 

grondervaring van het eigen zijn in de wereld. Deze grondervaring vervliegt bij een intentioneel 

handelen, maar manifesteert zich in een opgaan in beweging, zoals bij de dans. De beweging 

volgt aanvankelijk het ritme van de muziek, maar is al snel zelf ritmisch, zoals ook de steeds 

vernieuwende terugkeer van de danser naar zijn zelf ritmisch is. Deze vernieuwing die zich in de 

danser en zijn dans voltrekt en die dus ruimtelijk is, kent een eigen tijdskarakter. De danser 

ervaart in zijn dans niet het tikken van de klok. Hij ervaart de bestendige terugkeer naar zijn zelf 

(dat valt samen met zijn lichamelijkheid), maar deze bevestiging sluit het zelf niet in zichzelf op. 

De voortdurend vernieuwde terugkeer naar het zelf valt samen met het opgaan van de danser in 

zijn motief. 

De bestendige terugkeer duidt op een evenwicht dat bij ritme in het spel is. Opmerkelijk 

is dat noch Klages noch de auteurs in de bundel van Naumann dit element van ritme benoemen. 

Toch kunnen we niet ontkennen dat bij ritmische fenomenen sprake is van evenwicht. Bij ritme 

ervaren we een steeds vernieuwende terugkeer naar een midden, dan wel een steeds 

vernieuwende beweging rondom een midden. We denken aan de voortdurende terugkeer naar het 

zelf van de danser. Een beweging die bestaat uit zich voortdurend vernieuwende elementen, maar 

die volledig divergeren en vervluchtigen, noemen we niet ritmisch. Niet voor niets is muziek – 

een ritmisch fenomeen bij uitstek – geschreven in een bepaalde toonsoort, dat is een grondtoon 

waarnaar de melodie steeds terugkeert of waarop een harmonisatie is gebouwd. Als die grond 

ontbreekt, dan kunnen de tonen zich weliswaar steeds blijven vernieuwen, maar bij deze ervaring 

spreken we niet van ritme. De samenhang in de muziek (als we dit in een dergelijk geval nog 

                                                
39 L. Klages (1934), p. 64 
40 Idem, p. 66 
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muziek kunnen noemen) is dan weg. Deze grond, dit evenwicht, is nodig om van ritme en van 

muziek te kunnen spreken.  

 Op basis van het bovenstaande kunnen we spreken van ritme als een tijd-ruimtelijke gebeurtenis 

waaraan de mens en zijn levenswerkelijkheid samen deelnemen en die wordt gedragen door een verdeelde, bestendige, 

zich rond een evenwicht vernieuwende beweging. In de grondtermen van het eerste hoofdstuk gaat het bij 

deze gebeurtenis om de geritmeerde wijze waarop de levenswerkelijkheid zich manifesteert 

(manifestatiewijze) die tegelijkertijd is ingebed in een verhouding tot die werkelijkheid 

(verhoudingswijze) die zélf ook is geritmeerd. Ten aanzien van het abstracte werk van Mondriaan 

zullen we deze grondtermen nog nader preciseren. Eerst gaan we in op de verhouding van ritme 

tot die fenomenen die we niet in verband brengen met de concrete dingen of gebeurtenissen in 

onze levenswerkelijkheid, maar die onze levenswerkelijkheid funderen en omspannen. 

 

RITME – HET ZIJN, HET ENE EN DE ZIEL 

In het derde hoofdstuk zullen we de ritmische aard van het abstracte werk van Mondriaan en de 

ritmische aard van onze verhouding daartoe onderzoeken. Dit werk is niet gebaseerd op een 

concreet motief dat zich in het leven aandient. In de voorgaande sectie hebben we het fenomeen 

ritme onderzocht ten aanzien van concrete aangelegenheden in het leven. Voordat we het 

onderzoek naar Mondriaan aanvangen, is het zinvol na te gaan hoe het fenomeen ritme verschijnt 

in dat wat het leven zélf draagt, ofwel dat wat mogelijk in Mondriaans abstracte werk verschijnt. 

Het dragende element van het leven wordt door filosofen wel geduid als het zijn 

(Heidegger), het Ene (Schelling) of de ziel (Klages). Aangezien we hierboven spreken van ritme 

als een gebeurtenis waaraan de mens en zijn levenswerkelijkheid deelnemen, kunnen we 

vermoeden dat onze verhouding tot het zijn dan wel het Ene of de verhouding van onze ziel tot 

de kosmos een ritmische grond heeft. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de verhouding 

van de abstracte kunst van Mondriaan tot het Ene. Mondriaan spreekt zelf van de Universele 

Waarheid. Ik meen dat we ten aanzien van Mondriaan, gelet op de uitspraken van Mondriaan zelf 

die we in het volgende hoofdstuk bespreken, zowel kunnen spreken van het Ene of van de 

Universele Waarheid. Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk geef ik hier beknopt weer hoe 

deze ritmische grond door de genoemde filosofen is geduid.  

Heidegger onderzoekt de wijze waarop het zijn zich in het leven aandient. Stimmung is bij 

hem het grondwoord voor dat wat de ervaring sticht en voorafgaat aan elke betrekking op de 

werkelijkheid. Stimmung predisponeert voor bepaalde affecten. Onze gestemdheid bepaalt hoe de 

werkelijkheid zich bij ons aandient (bij een slecht humeur is de weg die we naar huis moeten 

lopen erg lang) en hoe wij ons tot die werkelijkheid verhouden (tijdens dit lopen raken we sneller 
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moe dan wanneer we blijmoedig gestemd zouden zijn). Bij deze notie van Stimmung zouden we 

een ritmische grond van de affectiviteit kunnen vermoeden. Deze grond ligt naar de interpretatie 

van Christopher Fynsk in zijn essay Vom Rhythmus erfaßt (2005) in de tijdigheid van Dasein, de 

mens die zich altijd al in zijn levenswerkelijkheid (wereld) bevindt voordat hij zich daartoe bewust 

en intenderend kan verhouden. Elke wijze van verstaan (gelegen in het affectieve) van Dasein van 

dat wat zich in (zijn) wereld aandient, is mogelijk dankzij de tijdigheid van Dasein. Deze tijdigheid 

krijgt in het handelen van Dasein een ritmische grond.41 Fynsk komt niet verder dan het 

uitspreken van vermoedens. De wijze waarop het samenspel van de mens en zijn 

levenswerkelijkheid van ritme is doortrokken is een dimensie van de ervaring die de mens 

evenwel nooit volledig zal kunnen verhelderen.42 

Barbara Naumann voert in haar essay Kopflastige Rhythmen. Tanz ums Subjekt bei Schelling und 

Cunningham (2005) Schelling ten tonele. Naar de interpretatie van Naumann spreekt Schelling van 

de door ritme gedragen verzoening tussen het Ene en het ik. Schelling gebruikt het Duitse woord 

Allgemeine, wat ik vertaal met het Ene. Het Ene is het oerprincipe van het leven dat elk individueel 

leven fundeert en elke individuele levenswerkelijkheid omspant. Deze verzoening, waarin mens 

en het Ene in samenspel verkeren, is een ritmische, voortdurend in beweging zijnde 

grondervaring van het ik. Beide ervaringen, het samenspel van het Ene en het ik en deze 

dynamische zelfbetrekking, zijn ritmisch gefundeerd en gaan in elkaar op.43 Het is de muziek 

waarin, aldus Schelling, deze eenheid het meest volmaakt tot stand kan worden gebracht. 

Ook Ludwig Klages, ten slotte, waagt zich aan het einde van zijn boek aan een 

alomvattende notie ten aanzien van ritme. Het opgenomen worden van het leven in het ritme van 

de kosmos is een werkzaamheid van wat Klages de ziel noemt.44 Deze opname is een mystieke 

gebeurtenis waarbij eeuwigheid en ogenblik samenvallen.45 

                                                
41 C. Fynsk (2005), p. 111, 114, 115, 118. De verhouding tussen stemming, gelatenheid, ritme, tijd, Dasein en het 
kunstwerk bij Heidegger is een proefschrift waardig. Zoals Fynsk betoogt, zou een bezinning op het fenomeen ritme 
wellicht te grondige implicaties hebben voor de reikwijdte van Heideggers herneming van de zijnsvraag (p. 117). 
Fynsk oppert in dit verband een ‘Rhythmus jenseits des Seins’ (p. 121). Het voert voor dit onderzoek te ver deze 
suggestie nader te onderzoeken. 
42 Idem, p. 112 
43 B. Naumann (2005), p. 124: ‘…so wird Schelling im Rhythmus vor allem das Vehikel einer angestrebten Versöhnung zwischen 
dem Allgemeinen und dem Ich erkennen, das sich allein als Wissensform kund zu tun vermag. Rhythmus is für ihn zugleich die 
Darstellung dieses reflexiven Selbstbezugs, der stets als ein Selbstverhältnis in Bewegung gedacht wird.’ Naumann verwijst bij deze 
interpretatie in een noot naar Schellings Philosophie der Kunst p. 569 in de uitgave van Wissenschafliche 
Buchgesellschaft (1980). 
44 L. Klages (1934), p. 94 – 96. Vanwege de belangrijke plek die de analyses van Klages in dit hoofdstuk innemen, 
geef ik de relevante passages over deze werkzaamheid van de ziel volledig weer – de hierboven weergegeven 
samenvatting in de hoofdtekst acht ik overigens adequaat: Das leben selbst ist der Sachverhalt, der nach Maßgabe seines 
Übergewicht über Widerstände Vorgänge wie Gestalten rhythmisiert. Im Rhythmus schwingen bedeutet daher, im Pulsschlag des Lebens 
Schwingen, und bedeutet damit für den Menschen noch überdies, vorübergehend den Schranken enthoben zu sein, mit denen den 
Lebenspulsschlag der Geist verengt. … Wir nennen dieses im engeren Wortsinn Seele und wollen damit zum Ausdruck bringen daß 
durch Teilhaberschaft an ihr das Eigenwesen die Grenzen seines leiblichen Hier und Jetzt zu durchbrechen und vorübergehend mit seiner 
Welt zu verschmelzen ermächtigt sei. … daß eine Weise des Durchbruchs der Seele und ihres erneuernden Untertauchens im Ozeane des 
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Aan het slot van deze paragraaf herhalen we onze belangrijkste bevindingen. Ritme is een 

tijdruimtelijke aangelegenheid waaraan de mens en zijn levenswerkelijkheid samen deelnemen en 

die wordt gedragen door een verdeelde, bestendige, zich rond een evenwicht vernieuwende 

beweging. Ritme is een wezenlijk, tijdruimtelijk element in de wijze waarop de werkelijkheid zich 

manifesteert, de wijze waartoe wij ons tot die werkelijkheid verhouden en datgene dat deze 

constellatie fundeert en omspant – het zijn, het Ene of de ziel. 

Na deze fenomenologische analyse van het wezen van ritme, gaat de volgende paragraaf 

in op de verhouding tussen ritme en kunst. De inzet van het slothoofdstuk van dit onderzoek is 

deze bevindingen te toetsen en aan te scherpen aan de hand van een analyse van abstracte werken 

van Piet Mondriaan. 

 

§6. Ritme en kunst 

Ritme is een gebeuren waaraan de mens en zijn levenswerkelijkheid samen deelnemen. Kunnen 

we deze uitspraak preciseren als we het kunstwerk in het hart van deze levenswerkelijkheid 

plaatsen? Wat is de aard van ritme in het kunstwerk en in het samenspel dat zich tussen 

kunstwerk en de beschouwer voltrekt? 

In de vorige paragraaf heb ik voorgesteld in plaats van het dubbelperspectief van ritme te 

spreken van een samenspel van het ritme in dat wat we waarnemen en het ritme in de daarmee 

corresponderende ervaring. Het is een samenspel waarin wij zijn opgenomen. Dit gaat inderdaad 

ook op voor het samenspel tussen kunstwerk en beschouwer. Hans-Georg Gadamer heeft in zijn 

hoofdwerk Wahrheit und Methode (1960) een fenomenologische analyse van het spel uitgewerkt en 

vertaald naar het samenspel tussen kunstwerk en beschouwer. Het spel is een gebeurtenis dat 

wordt gekenmerkt door beweging. De beweging die zich in het spel voltrekt is, als we deze 

beschouwen in het licht van onze definitie van ritme, een ritmisch gebeuren: ‘We spreken van een 

spel van licht, een spel van golven, […] , een spel van krachten. […] Steeds is hiermee een heen 

en weer van een beweging bedoeld die niet is verbonden met een doel dat de beweging stopt. […] 

Het spel is het voltrekken van beweging als zodanig.’46 We herkennen in een dergelijke beweging 

het fenomeen ritme. Ook vinden we overeenkomsten tussen Gadamers spelbegrip en onze notie 

                                                                                                                                                   
Lebens das Schwingen im Rhythmus ist. … Denn nur darauf sei hier noch hingewiesen, daß wer dem Rhythmus der Welle, dem 
Rhythmus der kleinen und großen Perioden des Weltlaufs glaubt, für beseelt zu erachten hätte miy seinen Stürmen und Fluten und 
Wettern den Erdball selbst, und wenn ihn, dann unser Sonnensystem, und wenn dieses, dann das gesamte All. 
45 L. Klages, p. 97: Erscheint aber die Seele uneingeschränkt im Rhythmus, so ware der Wechsel des Kommens und Gehens, der uns 
zum Wesenschlüssel des Rhythmus wurde, der Zeitlichtkeit selber eigen, und es lage, so mythologisch es dem Physiker klinge, der nur das 
Meßwerkzeug, die linienhafte Sekunde, kennt, der unterste Grund der Bedeutung des Rhythmus im pulsatorischen Gange der wirklichen 
Zeit. Die Eigenseele, wann sie im Rhythmus schwänge, würde, und sei es nur den kürzesten Augenblick lang, dergestalt eines mit dem, 
was beide Pole des Geschehens verbindet, mit der Ewigkeit des Vergehens und Werdens. 
46 H.G. Gadamer (1960), p. 109 
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van ritme als het gaat om een asepct van het zich-steeds-vernieuwen van de beweging. Ten 

aanzien van het opgaan in het spel schrijft Gadamer: ‘De structuur van het spel laat de speler als 

het ware in zich [het spel, WvH] opgaan en ontneemt hem de opdracht het initiatief te nemen. 

[…] Dit blijkt uit de spontane drang tot herhaling die in de speler ontstaat en uit het bestendige 

zich-vernieuwen van het spel, dat tevens zijn vorm bepaalt.’ 47 De speler laat zich opnemen in het 

spel en geeft zich over aan de drang steeds opnieuw het spel te spelen. Weliswaar is bij de speler 

sprake van drang, maar dit is niet de bewuste intentie het spel steeds weer opnieuw te beginnen. 

De intentie lost op in de voortdurende beweging van het spel. Wat impliciet in dit spelbegrip 

doorklinkt is het element van evenwicht, dat ik in de vorige paragraaf heb toegevoegd aan het 

ritmebegrip van Klages en van de auteurs in de bundel van Naumann. Het spel kan zich steeds 

weer vernieuwen dankzij een bepaalde grond van waaruit het spel steeds wordt opgebouwd. In 

plastische zin kunnen we denken aan de tafel waarop we een kaartspel spelen, een veld waarop 

we voetballen, enzovoorts. In het spel wordt vrij letterlijk een midden opengelaten waaromheen 

wordt gespeeld – de lege plek op tafel waar kaarten worden neergelegd en waarvan ze worden 

verwijderd, of de middencirkel op het voetbalveld dat op sleutelmomenten onbezet (of slechts 

door één speler bezet) blijft. Dit midden brengt evenwicht aan in het spel. 

Ten aanzien van het kunstwerk gaat het bij Gadamer om het worden opgenomen in een 

spel tussen werk en beschouwer. Gadamer spreekt van ‘een eenheid van waarheid in het spel van 

het kunstwerk’.48 Hij doet deze uitspraak in de context van zijn spelanalyse ter verheldering van 

de ervaring van kunst. Ik interpreteer deze uitspraak zo dat in de openbaringsgebeurtenis van het 

kunstwerk, het kunstwerk en zijn beschouwer één zijn. Beide zijn opgenomen in een eenheid die 

de ervaring van het kunstwerk fundeert en ook omspant. We kunnen daarbij denken aan 

Naumanns interpretatie van Schelling, de door ritme gedragen verzoening tussen het Ene en het 

ik. Deze verzoening, waarin mens en het Ene samenvallen, is een ritmische, voortdurend in 

beweging zijnde grondervaring van het ik. Beide ervaringen, het samenvallen van het Ene en het 

ik enerzijds en deze dynamische zelfbetrekking anderzijds, zijn ritmisch gefundeerd en gaan in 

elkaar op. Ook de openbaringsgebeurtenis van het kunstwerk kunnen we verstaan als een 

ritmische gebeurtenis waarbij het ritme van het kunstwerk en de geritmeerde ervaring ervan in 

deze gebeurtenis samenvallen.  

Ritme is volgens onze definitie van de vorige paragraaf een tijdruimtelijke aangelegenheid. 

Wat is het karakter van ruimte en tijd in het samenspel tussen kunstwerk en beschouwer? In de 

eerste plaats is het spel tussen kunstwerk en beschouwer een ruimtelijke aangelegenheid. Het 

kunstwerk en de beschouwer zijn zelf al ruimtelijk, het spel dat zich voltrekt tussen beide is dat 
                                                
47 H. G. Gadamer (1960), p. 110 
48 Idem (1960), p. 122 
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derhalve eveneens. Naast ruimte is tijd een structuurmoment van dit spel. Ten aanzien van tijd 

spreekt Gadamer van ‘gelijktijdigheid’ die het kunstwerk toekomt. Het kunstwerk is de 

beschouwer ten volle tegenwoordig en wel zo dat de beschouwer (in ‘extatische 

zelfvergetendheid’ verkerende) en het werk als het ware samenvallen, ‘gelijktijdig’ zijn.49 Deze 

uitspraak van Gadamer stemt overeen met mijn interpretatie van zijn uitspraak over ‘de eenheid 

van waarheid in het spel van het kunstwerk’. In de openbaringsgebeurtenis van het kunstwerk voltrekt zich 

een samenspel tussen kunstwerk en beschouwer waarbij in de ruimte van dit spel de beschouwer en het kunstwerk 

gelijktijdig zijn. Kunstwerk en beschouwer gaan in deze gelijktijdigheid in elkaar op. 

We komen terug bij de bezinning van Dieter Jähnig ten aanzien van het werk van 

Georges Braque in het eerste hoofdstuk. De beschouwer wordt bij dit werk opgenomen in een 

spel (naar Gadamer) tussen beschouwer en kunstwerk, waarin wordt geopenbaard wat in het 

werk ligt besloten wanneer de beschouwer zich in dit spel laat opnemen.50 Zoals we in de vorige 

paragraaf bij Ludwig Klages al zagen, is het tijdselement van ritme meteen ook een ruimte-

element. Het spel tussen beschouwer en werk is een ritmisch, tijdruimtelijk spel. De tijd van het 

kubistische kunstwerk van Braque is meteen zijn ruimte. De ruimte van het kubistische kunstwerk van Braque is 

meteen zijn tijd. De gebeurtenis die zich tussen beschouwer en het kunstwerk voltrekt is tijdruimtelijk.51 Zowél in 

de manifestatiewijze áls de verhoudingswijze die hier in het spel zijn, is ritme het dragende element.  

 

Net als aan het slot van de vorige paragraaf zal ik hier afsluitend ingaan op de verhouding tussen 

ritme en het universele – in de vorige paragraaf onderscheiden naar het zijn, het Ene en de ziel – 

maar dan ten aanzien van de kunst. Voordat we in het derde hoofdstuk van dit onderzoek deze 

verhouding bij Mondriaan trachten te verhelderen – waar geen sprake meer is van een concreet 

motief zoals bij de zojuist aangehaalde kubist Georges Braque – geef ik een tweetal voorbeelden 

van kunstenaars en kunstwerken waarin deze verhouding speelt. 

                                                
49 H. G. Gadamer (1960), p. 132, 133 
50 Jähnig spreekt in zijn opstel Kunst und Wirklichkeit ten aanzien van dit opnemen van een mimesis die, in 
overeenstemming met het bouwkarakter van kunst, oorspronkelijker is dan de mimesis als louter nabootsing (in 
overeenstemming met het beeldkarakter van kunst). Zie D. Jähnig (1975), p. 25, 26. 
51 Welke rol de kunstenaar in dit spel speelt, is in deze analyse niet onmiddellijk evident. Toch kunnen we vermoeden 
dat de kunstenaar het ritme dat hij in het werk legt – de opdracht van het werk volgend – mimetisch overneemt. In 
dit verband kan ik wijzen op het essay van Alexandre Métraux, Rhythmen der Naturforschung und die Erforschung der 
Rhythmen (2005), p. 49, 60, 61. De wetenschappelijke studie zélf is ook een ritmische en dus lichamelijke 
aangelegenheid. Métraux verwijst in zijn essay naar geschriften van De Saussure uit 1779 die de natuur in de Alpen 
onderzoekt en beschrijft. Alexandre Métraux behandelt daarnaast de opvattingen van Georges Buffon over ritme die 
zich manifesteert in schrijfstijl. De stijl is niets anders dan de orde en beweging die de mens aanbrengt in zijn 
gedachten. Wanneer hij deze idee doortrekt naar de gehele menselijke existentie spreekt hij van de stijl die de mens 
zelf is. Buffon grijpt terug op de hiervoor als in samenspel aangeduide elementen van ritme, namelijk ritme als 
voorgegeven beginsel in en van de natuur en ritme dat wij zelf construeren en aan de hand waarvan wij het in de 
natuur voorgegeven ritme kunnen verstaan. Voor hem is schrijven een gebeurtenis waarbij de voorgegeven orde in 
de natuur wordt overgezet in natuurbeschouwing, in gedachten en uiteindelijk in geschreven tekst over de natuur. Al 
deze elementen in deze gebeurtenis zijn ritmisch, inclusief het schrijven – het hanteren van de pen – zélf. Voor de 
kunstenaar zal dit mimetisch overnemen van het ritme in zijn werk in zijn eigen handelingen niet anders zijn. 
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De muziek van Karlheinz Stockhausen is, zo lezen we in het essay Das schwingende 

Universum. Rhythmisches Prozeßdenken und kosmische Philosophie in der elektronischen und intuitiven Musik 

Karlheinz Stockhausens van Günter Peters (2005), in hoge mate ingebed in een denken over de 

eenheid van het Ene en het ik. Elke toon is een manifestatie van beweging en slingering. 

Wezenlijk voor ritme is de gelijkaardigheid, maar niet gelijkheid van tonen en de wijze waarop zij 

elkaar opvolgen.52 De opvattingen van Stockhausen, die de componist zelf in een aantal teksten 

verwoordt, vertonen overeenkomsten met de posities van Klages en anderen die wij in de vorige 

paragraaf hebben besproken. Niet alleen de tonen zoals wij die horen, zijn ritmisch van aard, ook 

de boventonen waaruit zij zijn samengesteld, zijn dat. Stockhausen wenst het microniveau en het 

macroniveau van de tonen, maar eigenlijk van álle werkelijkheid, te verenigen. Hij streeft naar het 

hoorbaar maken van de universele verwantschap tussen de mens en alle dingen.53 Deze ervaring 

is een ritmisch en tijdruimtelijk gebeuren: de reis naar het binnenste van tijd en ruimte is niet 

alleen wat men in de muziek en haar ritme hoort, maar men komt het ritme als innerlijke grond 

van ruimte en tijd zélf op het spoor.54 De ritmiek van de muziek openbaart ons deze innerlijke 

grond als we ons op die grond afstemmen. Hierin klinkt het evenwichtselement van ritme door. 

Ritme kán als innerlijke grond van ruimte en tijd worden ervaren, als het ritme zoals het in de 

muziek verschijnt zélf een spil kent waaromheen de ritmische beweging zich voltrekt en die ons 

uitnodigt onszelf in die beweging te laten opnemen.  

Dit laat zich verder toelichten aan de hand van een schilderij van Paul Klee. Klee is zowel 

muzikaal onderlegd als getalenteerd beeldend kunstenaar.55 Zoals Wolfgang Kersten beschrijft in 

zijn essay Das Problem ‘Rhythmus’ bei Paul Klee (2005) zijn muziek en beeldende kunst voor Klee 

wel wezenlijk verschillende grootheden. Klee legt zich als uitvoerend kunstenaar toe op de 

muziek uit de klassieke tijd (Haydn, Beethoven), terwijl het hem in de beeldende kunst gaat om 

een zoektocht naar een universele eenheid, een Al (Ganzes).56 

Naar aanleiding van Klee’s werk Rhythmisches, strenger und freier uit 1930 [afbeelding 4] 

merkt Dessauer-Reiner in haar proefschrift over Klee op dat ritme niet bestaat uit strenge 

opeenvolging van lijnen en vlakken, maar juist intreedt wanneer sprake is van subtiele 

onevenwichtigheden.57 Ritme is levende beweging en geen dode maat. Daarmee onderstreept 

                                                
52 G. Peters (2005), p. 166 
53 Idem, p. 166, 167 
54 Idem, p. 179 
55 Kersten (2005), p. 243, 244 
56 De zoektocht naar eenheid blijkt uit uitspraken van Klee uit begin jaren ’20 van de twintigste eeuw: ‘Sie [Rhythmen, 
WvH] lassen sich einem organischen, individuellen Ganzen leicht einordnen, das Wesen des Organismus stützend. Ohne ihm irgendwo 
entgegenzutreten.’ ‘Die Organisierung der Verschiedenheiten zur Einheit, die Einigung der Organe zum Organismus war in 
mannigfacher Variation immer wieder das Ziel unserer theoretischen Untersuchungen.’. Beide citaten zijn weergegeven in Kersten 
(2005), p. 249. 
57 Zie het uitgebreide citaat van Dessauer-Reiners in Kersten (2005), p. 253, 254. 
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Dessauer-Reiner onze analyse van ritme in de vorige paragraaf. Dat in dit werk van Klee 

inderdaad sprake is van levende beweging, kunnen we zelf navoltrekken. We zien een aantal 

horizontale rijen met kleurvlakken. In eerste instantie lijkt de verdeling van de rijen en de 

verdeling van vlakken binnen die rijen tamelijk geordend: we zien rijen met rode en zwarte 

vlakken en rijen met vlakken van enkele blauwtinten. Al snel word je als beschouwer opgenomen 

in een spel waarin de kleurvlakken een voor een oplichten en elkaar daarin snel opvolgen. Bij 

iedere waarneming van een kleurvlak wordt het oog van de beschouwer onmiddellijk 

aangetrokken tot weer een ander kleurvlak. Dan blijkt dat de rijen en hun vlakken helemaal niet 

zo strikt zijn geordend. Ook de vlakken zelf zijn niet rechthoekig, maar nemen allerhande 

vormen aan. De ordening wordt wel vastgehouden in de onderste drie rijen, maar wordt steeds 

meer losgelaten naarmate we bij hoger gelegen rijen belanden. Dat dit geheel aan kleurbeweging 

toch ergens door wordt gedragen en niet volledig vervluchtigt, is met name te danken aan de 

verhoudingsgewijs strenge opeenvolging van de vlakken in de onderste drie rijen. Niet alleen de 

rijen en de vlakken zijn objectief gesproken ritmisch op het doek aangebracht, onze ervaring van 

deze ritmiek, het voordurend oplichten van weer een ander vlak, is zelf geritmeerd. Dit samenspel 

van ritme op het doek en onze geritmeerde ervaring is te danken aan een grond die het ritme 

ritme laat zijn. Deze grond wordt in dit werk van Klee verzorgd door de strakker geordende 

onderste rijen met vlakken. Onze waarneming valt steeds terug op deze rijen en van daaruit 

nemen we weer andere rijen vlakken in ons op. Op basis van onze ervaring met dit schilderij van 

Klee kunnen we ons ritmebegrip ten aanzien van de kunst verdiepen door te zeggen dat hier 

sprake is van ritme omdat het werk zélf de grond aanreikt voor het samenspel met de beschouwer. De uitnodiging 

voor dit samenspel is ín het samenspel ondergebracht. Ik geef in dit verband de voorkeur aan het woord 

grond in plaats van evenwicht, omdat in het laatste woord het funderende karakter voor het 

samenspel ontbreekt.  

Anders dan het besproken werk van Georges Braque is dit werk van Klee volledig 

abstract. De vraag naar de verhouding van dit werk tot het universele waar Klee naar zoekt, laat 

ik hier buiten beschouwing. In het derde hoofdstuk zullen we deze vraag stellen ten aanzien van 

Mondriaan, waarbij we gebruik kunnen maken van de verdieping van het inzicht in het fenomeen 

ritme aan de hand van onze ervaring met het schilderij van Klee. Ten slotte gebruikte Klee 

muzikale termen om zijn beeldende kunst mee te duiden, met name ritmische elementen in zijn 

kunst, en andersom.58 Mogelijk kunnen we, geïnspireerd door Klee en geholpen door Karlheinz 

                                                
58 W. Kersten (2005), p. 249. Voorbeelden van dergelijke verwijzingen geeft Kersten helaas nauwelijks. Hij noemt 
alleen de poging van Klee een tweetal maten uit een driestemmig stuk van Johann Sebastian Bach grafisch weer te 
geven. 
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Stockhausen, muzikale of klanktermen inzetten om het ritmische spel dat zich voltrekt tussen het 

abstracte werk van Mondriaan en de beschouwer te duiden.  
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Hoofdstuk III 

De eigen aard van het abstracte werk van Piet Mondriaan 

 

§7. Revolutie in de kunst en de vragen over Mondriaan (2) 

Een van de stellingen van het eerste hoofdstuk is dat de revolutie in de kunst aanvangt met het 

impressionisme en wordt voltooid in het kubisme. De Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan 

heeft in de periode 1911 – 1917 schilderijen gemaakt die in de kunsthistorische literatuur 

kubistisch worden genoemd. Hij is zeker aan het begin van deze periode in hoge mate 

geïnspireerd door de Franse kubisten. In het werk van de Franse kubisten blijft echter altijd een 

concreet motief het uitgangspunt van een kunstwerk. Bij Mondriaan zien we, ongeveer vanaf 

1913, een toenemende abstractie die we bij zijn Franse voorbeelden niet zien. Wanneer de 

‘kubistische tijd’ van Mondriaan precies eindigt – als dit al zo kan worden gezegd – is een blijvend 

punt van discussie onder kunsthistorici. In elk geval ziet Mondriaan zichzelf, ook ten aanzien van 

zijn abstracte werk, als schatplichtig aan de Franse kubisten, met name aan Picasso, als hij in 1918 

de volgende uitspraak doet:  ‘Picasso is de groote kunstenaar die op buitengewoon geniale wijze 

de uiterlijke verschijning der dingen weet te verinnerlijken. […] De Abstract Reëele Schilderkunst 

[…] is als de noodzakelijke consequentie te beschouwen van hetgeen Picasso en anderen 

begonnen.’59  

 In het eerste hoofdstuk hebben we geprobeerd de revolutie in de kunst te doorgronden 

door na te gaan hoe de aard van bepaalde grondbegrippen, die we ten aanzien van het kunstwerk 

kunnen inzetten, in deze revolutie verandert. Het gaat daarbij in het bijzonder om de aard van de 

beeldruimte die verandert van een perspectivische naar een levende ruimte. Daarmee gaat een 

verandering gepaard in de manifestatiewijze van werkelijkheid, die is ingebed in een eveneens 

veranderende verhoudingswijze daartoe van kunstenaar en beschouwer. Ten aanzien van het 

kubisme speelt in deze verandering het element ritme een belangrijke rol, wat de aanleiding is 

geweest dit element nader te onderzoeken in het tweede hoofdstuk. In dit derde hoofdstuk zullen 

we ten aanzien van Mondriaan de vraag stellen hoe we deze grondbegrippen kunnen duiden bij 

het abstract worden van zijn werk. Hoe noemen wij een beeldruimte waarin we vormen zien die 

op enig moment geen enkele verwantschap meer hebben met een motief in de werkelijkheid? 

Wat manifesteert zich eigenlijk in een dergelijke beeldruimte, hoe manifesteert dit zich en welke 

woorden kunnen we vinden voor de verhoudingswijze die met dit werk wordt gesticht? Is ritme 

ook hier een dragend element van zowel de manifestatie- als de verhoudingswijze? 

                                                
59 Weergegeven in B. Grigull (2005), p. 109. Vgl. H. Holtzman (1986), p. 64. 
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 De volgende paragraaf analyseert de weg die Mondriaan aflegt van zijn figuratieve kunst 

vanaf ongeveer 1907 naar zijn abstracte werken rond 1917. In deze analyse speelt de eigen aard 

van zijn kubistische werken een belangrijke rol. Aan de hand van deze analyse proberen we 

antwoorden te vinden op de vragen naar de beeldruimte, de manifestatiewijze en de 

verhoudingswijze. Deze antwoorden zullen we vervolgens in de negende paragraaf toetsen en 

aanscherpen aan de hand van het werk van Mondriaan, dat hij gemaakt heeft vanaf 1918 tot eind 

jaren ’30 van de twintigste eeuw. Dit werk, dat Mondriaan zelf verbindt met zijn eigen grondterm 

Nieuwe Beelding of Abstract Reële Schilderkunst zoals in zijn voornoemde uitspraak over 

Picasso, is volledig abstract maar verschilt wel van het abstracte werk dat hij een paar jaar 

daarvoor voortbracht. Ten slotte zal in de tiende paragraaf het latere werk van Mondriaan, dat hij 

in Londen en in New York City maakt, aan de orde komen. Dit werk is nog altijd volledig 

abstract, maar Mondriaan lijkt zich hier te gaan verhouden tot de concrete werkelijkheid waarin 

hij leeft. 

 Waar biografische gegevens van Mondriaan een bijdrage leveren aan de analyses in de 

volgende paragrafen zullen deze worden weergegeven. Ik maak daarbij vooral gebruik van het 

boek Mondriaan in detail van Carel Blotkamp (1987) en van het boek Leven in maat en ritme van 

Coos Versteeg (1988). Aparte verwijzingen naar deze boeken laat ik achterwege wanneer het gaat 

om de weergave van historische feiten. Waar het eerder gaat om een interpretatie van historisch 

materiaal dan om een weergave van historische feiten, verwijs ik expliciet naar deze boeken of 

naar andere literatuur die in de volgende paragrafen specifiek is gebruikt voor bepaalde 

onderdelen van dit onderzoek. 

 

§8. De weg naar abstractie – onderweg naar een universele ruimte 

De weg die Mondriaan aflegt van zijn figuratieve schilderijen naar zijn kubistische werken om 

daarna uit te komen bij volledige abstractie, is grondig weergegeven in het boek van Britta 

Grigull, Piet Mondrian. Das kubistische Werk im neuem Licht (2005). Dit boek is een voor breder 

publiek geschreven versie van haar proefschrift over dit onderwerp, getiteld Uitbreiding – 

Kerststemming – Sterrenlucht. Piet Mondrians Auseinandersetzung mit dem Kubismus in neuem Licht (2004). 

In deze paragraaf maak ik voor mijn eigen beschouwing deels gebruik van de analyse van Grigull. 

Ik zal daarbij een poging doen de eigen aard van het abstracte werk te duiden door aan te geven 

wat zich in dit werk manifesteert, hoe deze manifestatie gestalte krijgt, in welke verhoudingswijze 

deze is ingebed en welke beeldruimte dit samenspel draagt. Een dergelijke duiding treffen we niet 

aan in de studie van Grigull, die vooral een kunsthistorisch en in mindere mate wijsgerig karakter 

heeft. 
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Grigull laat zien dat kunsthistorici al te vaak het figuratieve en kubistische werk van 

Mondriaan duiden in het licht van – zo vooronderstelt men – de door hem al die tijd beoogde 

abstractie van latere jaren.60 Mondriaan zou bij die benadering in de periode vanaf het begin van 

de twintigste eeuw tot ongeveer 1917 tijdens het schilderen voortdurend de absolute abstractie als 

horizon voor ogen hebben. Deze kritiek van Grigull deel ik. In de eerste plaats is deze benadering 

kunsthistorisch gezien onjuist. Later werk mag nooit als maatgevend worden voorondersteld bij 

de interpretatie van vroeger werk. In het geval van Mondriaan is het extra verleidelijk deze fout te 

maken, omdat de kunstenaar zelf in een laat autobiografisch essay terugblikt op zijn leven en 

werken en daarin tendensen suggereert die in de relevante perioden wellicht helemaal niet aan de 

orde zijn geweest.61 In de tweede plaats opent zich bij deze benadering een valkuil die we op basis 

van het eerste hoofdstuk in dit onderzoek herkennen: Kunsthistorisch onderzoek legt het primaat 

voor het tot stand komen van een kunstwerk voornamelijk bij de kunstenaar, inclusief zijn 

persoonlijke geschiedenis en omstandigheden die tot zijn artistieke keuzes hebben geleid. Aan de 

opdracht van het werk waarvoor een kunstenaar zich eenvoudigweg gesteld ziet, wordt voorbij 

gegaan. Ten einde de gebeurtenissen in opeenvolgende kunstwerken te duiden, dienen we vooral 

naar de werken zélf te kijken, daarbij niet vooruitlopend op later werk. We kunnen daarbij de 

gereedschapskist met sociologisch en psychologisch instrumentarium beter dichtlaten. Hoewel 

Grigull zelf het eerste bezwaar tegen de gangbare kunsthistorische benadering van Mondriaan te 

berde brengt, is haar eigen aanpak wel gevoelig voor het tweede bezwaar. Sterker, juist aan de 

hand van Mondriaans persoonlijke geschiedenis en omstandigheden probeert zij de genoemde 

foutieve vooronderstellingen van kunsthistorici te ontkrachten. 

Mijn onderzoek richt zich vooral op de werken van Mondriaan en de weg die Mondriaan 

in zijn werken aflegt. Deze aanpak laat overigens ruimte voor het inbrengen van biografische 

gegevens en citaten van de kunstenaar zelf, maar wel onder de voorwaarde dat zij de analyse van 

deze werken ondersteunen of verduidelijken. Deze voorwaarde leidt ertoe dat ik de doorgaans 

veelbesproken invloed van de Theosofie op het leven en – langs die weg – wellicht het werk van 

Mondriaan hier achterwege laat en dat ik beperkt aandacht besteed aan zijn sociale verhouding 

tot de Nederlandse en Franse kunstkringen. Daartegenover staat dat de invloed van de Franse 

kubistische schilderijen op het werk van Mondriaan wel aan de orde komt, voorzien van enige 

historische context ten aanzien van de wijze waarop die invloed tot stand kon komen. 

                                                
60 Zie B. Grigull (2005), onder andere op p. 17. Deze kritiek loopt als rode draad door haar boek heen. 
61 Het gaat hier om het essay Toward the True Vision of Reality uit 1941, aangehaald door B. Gigull (2005), p. 16. Vgl. H. 
Holzman (1986), pp. 338 – 341.  
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DE JAREN 1892 – 1910: VERZELFSTANDIGING VAN VORM EN KLEUR 

Geboren op 7 maart 1872 in Amersfoort volgt Pieter Cornelis Mondriaan jr. vanaf 1892 de 

Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. In deze jaren tot aan ongeveer de tweede 

helft van het eerste decennium van de twintigste eeuw maakt Mondriaan veel 

landschapschilderijen, zoals dat in de traditie van de Haagse School in die jaren gebruikelijk is. In 

deze traditie, die is geïnspireerd door het Franse impressionisme, wordt de sfeer in de voorstelling 

vooral bepaald door zachte kleuren en de afwezigheid van sterk gearticuleerde contouren van de 

voorgestelde elementen in het landschap. Mondriaan wijkt af van de Haagse School door te 

werken met grotere, donkere en lichte kleurvlakken, zoals bij Het witte stierkalf uit 1904/1905 

[afbeelding 5].62 In de jaren die volgen laat Mondriaan de kleur een steeds dominantere rol spelen 

ten opzichte van hetgeen wordt voorgesteld. De fascinatie voor kleur zien we met name terug in 

voorstellingen van objecten van de bouwkunst – een motief dat de Haagse School doorgaans niet 

centraal stelt – zoals bij de Molen bij Zonlicht (1908) [afbeelding 6]. Het is evident dat een molen 

het motief is van dit schilderij. Het gaat bij dit schilderij niet om een traditionele voorstelling van 

een molen in een perspectivische ruimte. We zien echter ook geen impressie van een molen, want 

dan zou de molen zoals hij aan ons verschijnt, vergelijkbaar met de landschappen van Monet, met 

talrijker schakeringen aan kleuren zijn weergegeven. Een impressie van een molen in zonlicht laat 

zich niet weergeven met uitsluitend de kleuren rood, geel en blauw op het doek. Hoe kunnen we 

dit werk dan wel duiden? De kleur en de vorm verzelfstandigen zich in dit schilderij en de 

vormen en kleuren lijken los te komen van het motief. We zien dit bijvoorbeeld bij de cilinder 

van de molen waaraan de wieken zijn bevestigd. Deze cilinder bestaat uit verticale rode en blauwe 

strepen. Ook het waterrad en de deur van de molen zijn vormen in blauw die als het ware uit het 

schilderij kunnen worden geknipt en geplaatst in een ander schilderij met eenzelfde soort kleur- 

en vormgebruik. Mondriaans fascinatie voor kleur en vorm ontstaat door zijn studie van het werk 

van onder andere Van Gogh en Kees van Dongen. Wanneer Mondriaan de pers te woord staat 

bij een tentoonstelling in 1908 van de kunstenaarsgroep St. Lucas, waar hij op dat moment toe 

behoort, verwoordt hij deze fascinatie als volgt: ‘Ik liet de natuurlijke kleur los om haar te 

vervangen door de zuivere kleur. Ik had ondervonden dat de kleuren der natuur niet op doek 

kunnen worden weergegeven. Instinctief voelde ik dat de schilderkunst een nieuwe wijze moest 

vinden om de schoonheid der natuur te beelden.’63 

Een ander voorbeeld waarbij de verzelfstandiging van de kleur en vorm valt waar te 

nemen, is Vuurtoren bij Westkapelle (1909/1910) [afbeelding 7]. De linker- en rechterdelen van de 

gevels van de toren zijn weergegeven in brede, rechte kleurbanen. De vensters in het midden van 
                                                
62 Vergelijk ook het commentaar van H. Henkels (1987), p. 35 bij dit en volgende schilderijen van Mondriaan. 
63 Weergegeven in C. Versteeg (1988), p. 50 
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de gevel zijn schetsmatig aangebracht en ingekleurd met brede, gekromde kleurbanen. Ook voor 

dit schilderij geldt dat vorm en kleur zich losmaken van het oorspronkelijke motief. We zien in de 

eerste plaats kleuren en vormen en we herkennen daarin, in de tweede plaats, de vuurtoren. 

 

DE JAREN 1910 – 1911: ABSTRACTIE EN KUBISME 

Rond de jaren ’10 van de twintigste eeuw oriënteert de Nederlandse kunstwereld zich in 

toenemende mate op het buitenland.64 Nederlandse kunstenaars komen in aanraking met het 

Franse kubisme via Conrad Kickert die, deels woonachtig in Parijs, in 1910 samen met Jan 

Toorop, Piet Mondriaan en Jan Sluiters de Moderne Kunstkring opricht. Conrad Kickert 

onderhoudt aanvankelijk vooral contacten met de kring van kubisten van Montparnasse, dat wil 

zeggen met schilders als Fernand Léger, Robert Delaunnay, Henri le Fauconnier en Jean 

Metzinger. Deze kunstenaars laten zich op hun beurt in met de symbolistische kring rondom Paul 

Fort. De symbolisten experimenteren in hun poëzie en literatuur met meerdere perspectieven op 

gelijktijdige gebeurtenissen. In de interpretatie van Grigull nemen de kubisten vooral dit element 

in hun werk over.65 Zonder deze interpretatie te hoeven toetsen, herkennen we het element van 

multiperspectiviteit in het werk van de Franse kubisten, bijvoorbeeld in het eerder besproken 

werk Viool en kruik (1909) van Braque. Het werk van de kunstenaars van Montparnasse wordt 

niet alleen gekenmerkt door multiperspectiviteit, maar ook door de suggestie van beweging. 

Daarin verschilt deze groep van de kunstenaars van Montmartre, met Picasso en Braque als 

belangrijkste figuren, die veeleer uitgaan van een stilstaand motief waardoor van hun werk meer 

rust lijkt uit te gaan. In het werk van de groep van Montmartre is de kleur daarnaast rustiger en 

monotoner dan bij de groep van Montparnasse. Een ander kenmerk zoals dat in die jaren door 

deelnemers aan deze kunstkringen wordt herkend en uitgesproken, bijvoorbeeld door de 

symbolist Apollinaire, is dat de kubisten zich oriënteren op de eeuwig bestaande werkelijkheid, 

verheven boven de natuur. Apollinaire maakt hierbij geen onderscheid tussen de twee genoemde 

kunstenaarsgroepen. 

De Nederlandse kunstenaars nemen vooral dit laatste element van het kubisme op in hun 

eigen werk. In Nederland wordt het kubisme dan ook vooral als een soort symbolisme gezien, dat 

eeuwige en universele waarden tracht uit te drukken.66 De Moderne Kunstkring toont tijdens de 

                                                
64 B. Grigull (2005), p. 23 
65 Idem, p. 35. Grigull gaat geheel mee in de gangbare opvatting van het kubisme als zou deze stroming zich met haar 
nadruk op elementaire vormen zich afzetten tegen het impressionisme met zijn autonoom geworden kleuren (p. 37). 
Zie in dit verband mijn kritiek op deze opvatting in noot 18. Een tweede bedenkelijk element in de opvatting van 
Grigull is dat zij het kubisme ziet als een logische consequentie van allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen (met 
name die waar Einstein een rol in speelt) en de invloed die deze ontwikkelingen hebben gehad op het wereldbeeld in 
die tijd (p. 36, 37). Deze opvatting staat een interpretatie van het kubisme vanuit het kubisme zélf in de weg. 
66 Idem, p. 33 
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eerste van haar jaarlijkse exposities in 1911 werken van Picasso, evenals van Braque en Cézanne.67 

Mondriaan ziet ze dan voor het eerst. Hoewel hij zeer onder de indruk is van dit werk – in 

meerdere brieven en essays van latere jaren komt hij terug op zijn bewondering voor Picasso – 

neemt hij niet klakkeloos kubistische elementen in zijn eigen werk op. Als we kijken naar de 

eerste versie van Stilleven met gemberpot I uit 1911/1912 [afbeelding 8], dan zien we een tafereel dat 

wat betreft het motief vergelijkbaar is met Gemberpot met fruit van Cézanne van rond 1895 

[afbeelding 9]. Mondriaan geeft de dingen die op de tafel staan of liggen vooral weer met 

kleurvlakken en soms een lijn om de vorm mee te begrenzen. Een verschil met vroegere werken 

als Molen in zonlicht (1908) en Vuurtoren bij Westkapelle (1909/1910) is dat het stilleven is 

geschilderd met gematigder kleuren. Mondriaan kan tot het gebruik van deze kleuren zijn 

geïnspireerd door kubisten als Picasso en Braque. Ten opzichte van de Franse kubisten zien we 

twee duidelijke verschillen. In de eerste plaats zet de verzelfstandiging van kleur en vorm, die we 

ook waarnemen in de vroegere werken, zich door. Dit doet zich in mindere mate voor bij de 

Franse schilders. Bij bijvoorbeeld Viool en kruik (1909) van Braque blijven de kleuren en de 

vormen altijd gebonden aan het motief. Doordat kleuren en vormen zich bij Mondriaan van het 

motief losmaken, wordt het platte vlak, het doek waar het schilderij op is gemaakt, nog meer als 

zelfstandige instantie benadrukt dan bij de Franse kubisten het geval is. Het tweede verschil is dat 

in het Stilleven van Mondriaan geen sprake is van multiperspectiviteit. Dit kenmerkende element 

van het Franse kubisme is in geen van de werken van Mondriaan terug te vinden.  

Wat bij Mondriaan verder opvalt, is het gebruik van horizontale en verticale lijnen, met 

name op de achtergrond van de voorstelling.  Deze lijnen worden dominant in de tweede versie 

van Stilleven met gemberpot, eveneens uit 1911/1912 [afbeelding 10]. Op dit schilderij herkennen we 

weliswaar vormen van een pot, glazen en boeken, maar dit samenspel van kleuren, vormen en 

lijnen houdt weinig verband meer met een concreet motief waar de schilder voor heeft gestaan 

tijdens het schilderen. Voor- en achtergrond bestaan op dit schilderij bijna niet meer. Ik spreek 

ten aanzien van dit werk bewust niet alleen over verzelfstandigde kleuren en vormen, maar noem 

uitdrukkelijk ook de lijn als element dat mede van het motief wordt losgemaakt. Op de weg naar 

abstractie die Mondriaan heeft ingezet, worden kleur, vorm en lijn zelfstandige elementen op het platte vlak. 

 

DE JAREN 1912 – 1914: ABSTRACTIE EN DE AUTONOMIE VAN HET SCHILDERIJ 

In 1912 verhuist Mondriaan naar Parijs waar hij woont tot het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog. In deze jaren zet de abstractie zich in de werken van Mondriaan door. Enkele van 

deze werken worden door kunsthistorici gerekend tot de kubistische schilderijen van Mondriaan, 

                                                
67 B. Grigull (2005), p. 44, 45 
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zoals Portret van een dame uit 1912.68 Steeds vaker echter krijgen zijn schilderijen titels die niet meer 

verwijzen naar een concreet motief, zoals Compositie, Tableau of Schilderij. Het schilderij 

Compositie in ovaal uit 1914 [afbeelding 11] is volledig abstract. Niet alleen is hier geen sprake meer 

van een voorstelling van dingen in de werkelijkheid, maar ook de dieptewerking, waarvan in de 

Stillevens al nauwelijks sprake meer is, wordt extra vermeden doordat een aantal vlakken met 

elkaar is verbonden via gebogen lijnen (‘sikkels’). Dergelijke lijnen zien we weliswaar ook bij 

Picasso en Braque, maar dan zijn die lijnen altijd nog gebonden aan de vorm van het motief. De 

ovalen begrenzing van lijnen, vormen en kleuren, ook toegepast in het Franse kubisme, 

bekrachtigt het feit dat het doek geen venster meer biedt op een voorgegeven werkelijkheid. Niet 

alleen door het ontbreken van een concrete voorstelling en van dieptesuggestie, maar ook door het gebruik van de 

ovalen begrenzing van het spel van lijnen, vormen en kleuren wordt de autonomie van het schilderij als plat vlak 

benadrukt. 

Grigull merkt op dat Mondriaan nooit materialen voor zijn werk heeft gebruikt 

vergelijkbaar met de papiers collés van Braque waarin onder andere papier, hout, behang 

voorkomen. In plaats van een ruimte die zich naar buiten opent zien we, aldus Grigull, bij 

Mondriaan een ‘inwendige’ beeldstructuur die bij Compositie in ovaal (1914) nog volledig 

afhankelijk is van het uitwendige raamwerk, dat wil zeggen van de grenzen van het doek of het op 

het doek aangebrachte ovalen kader.69 Alle lijnen, vormen en kleuren zijn bij dit schilderij bewust 

geconcentreerd binnen de ovalen begrenzing. We zien de beeldelementen vervagen naarmate ze 

deze begrenzing naderen. Bij latere werken worden deze grenzen minder belangrijk en uiteindelijk 

zelfs opgeheven. 

 

KUNST EN WAARHEID (1) – EVENWICHT IN DE TEGENGESTELDHEDEN VAN HET LEVEN 

Bij Compositie in ovaal (1914) is geen sprake meer van het doek als rechthoekig venster waar 

doorheen wij de wereld zien. Omdat de traditionele begrippen uit de kunstgeschiedenis en 

esthetica veelal slechts betekenisvol zijn voor schilderijen met een voorstellingskarakter en dus bij 

een abstract werk als dit tekort schieten, associeert Grigull in haar betoog een dergelijk werk met 

muziek. Zij verwijst daarbij naar de liefde van Mondriaan voor muziek, met name jazz en de 

                                                
68 B. Grigull (2005) onderscheidt een zestal kubistische werken van Mondriaan, waarvan de hier besproken versies 
van Stilleven met Gemberpot deel uitmaken, zie pp. 49 – 65. De vraag of uitsluitend deze werken kubistisch kunnen 
worden genoemd, of de vraag of Mondriaan überhaupt kubistisch werk heeft voortgebracht, is voor dit onderzoek 
niet relevant. Voor de analyse naar de eigen aard van de beeldruimte bij het abstracte werk van Mondriaan is het niet 
nodig al deze werken te bespreken, maar is het vooral van belang te noteren dat de ingeslagen weg naar abstractie 
door Mondriaan in deze jaren wordt voortgezet. 
69 B. Grigull (2005), p. 82 
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moderne muziek van zijn vriend, de componist Jan van Domselaer.70 Toch beweert Mondriaan 

zélf in dat jaar, in antwoord op de kritiek dat zijn werk buiten het domein van de voorstelling 

geraakt, dat hij zich nog altijd baseert op de natuur: ‘De natuur (of dat wat ik zie) inspireert mij, 

geeft mij, zoo goed als elke schilder, de ontroering waardoor de drang ontstaat iets te maken 

[…].’71 Over de verbinding tussen natuur en de abstracte schilderkunst, met name de horizontale 

en verticale lijnen, laat Mondriaan zich in 1914 uit in een van zijn boeken met aantekeningen: ‘Als 

het mannelijke beginsel de verticale lijn is, zal een man dit element in de stijgende bomen van een 

woud herkennen; in de horizontale lijn van de zee ziet hij zijn aanvulling. De vrouw met de 

horizontale lijn als element herkent zich in de liggende lijnen van de zee en ziet zich 

gecompleteerd in de verticale lijnen van het woud.’72 Horizontale en verticale lijnen hebben alles 

te maken met het leven en in het bijzonder met de continuïteit van het leven waar de man en de 

vrouw voor nodig zijn (de voortplanting). Maaike Domselaer-Middelkoop, echtgenote van de 

eerder genoemde componist, bij wie Mondriaan vanaf 1914 inwoont in Laren, doet daarover de 

volgende uitspraak: ‘De tegenstelling en verbondenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke 

principe, dat voor hem in het verticale en horizontale element tot plastische uitdrukking kwam, 

hield hem voortdurend bezig.’73 

Het is Mondriaan te doen om de natuur, het leven en alle tegengesteldheden daarbinnen. 

In een schetsboek van 1913/1914 spreekt Mondriaan van tegengesteldheden in het leven, die 

complementair zijn en ook nodig om evenwicht in het leven te bereiken. Het gaat hem in dit 

schetsboek om de tegengesteldheden van het geestelijke (hier verbonden met het vrouwelijke 

element) en de natuur (het mannelijke element). Het samenspel van deze tegengesteldheden 

noemt Mondriaan een eenheid die tevens bron is van en aanzet tot creativiteit.74 In een brief uit 

1914 aan H.P. Bremmer – een belangrijke kunstpedagoog in die jaren – voegt Mondriaan hier aan 

toe dat de elkaar voortdurend afwisselende horizontale en verticale lijnen niet op berekenende 

wijze moeten worden aangebracht op het doek, maar dat de intuïtie bij het aanbrengen van deze 

lijnen vrij spel moet krijgen. Pas dan ontstaan harmonie en ritme en pas dan zal een kunstwerk 

ontstaan dat niet alleen krachtig is, maar bovenal waar.75 Het verband dat Mondriaan legt tussen 

                                                
70 B. Grigull (2005), p. 76. Grigull werkt deze associatie in haar boek niet verder uit. In de volgende paragraaf zal ik 
een serieuze poging ondernemen muziektermen, of beter: klanktermen in te zetten voor een verheldering van de 
beeldruimte, manifestatiewijze en verhoudingswijze ten aanzien van het abstracte werk van Mondriaan.  
71 Weergegeven in B. Grigull (2005), p. 73. De afzender van de kritiek is mij onbekend. 
72 Weergegeven in C. Blotkamp (1987), pp. 29, 30 
73 Weergegeven in C. Versteeg (1988), p. 84 
74 Dit is mijn interpretatie van de Engelstalige weergave van deze uitspraak van Mondriaan in H. Holzman (1987), p. 
16: ‘The female and male principles … achieve Unity in rest. If one considers the spirit alone, then neither life nor art comes into being; if 
matter alone, likewise nothing. The unity of these two results in Creation.  … Spirit (Force) and matter: a unity. From this unity comes 
the Creative Urge.’ 
75 De Engelstalige vertaling van deze passage uit de brief van Mondriaan aan Bremmer luidt als volgt: Nature (or what 
I see) inspires me, giving me, like any other painter, a sensation which produces an urge to make something, but I want to approach truth 
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het (voortdurende) ritme en de inzet van de (niet-berekenende) intuïtie stemt overeen met onze 

notie van ritme als bestendige doch niet mathematisch opgedeelde beweging. In veel van zijn 

latere teksten zal Mondriaan terugkomen op het verband tussen leven en kunst, ritme en 

evenwicht en tegengesteldheden als het mannelijke en het vrouwelijke. Voor Mondriaan is sprake 

van ware kunst wanneer zij het evenwicht in de tegengesteldheden van het leven manifesteert. 

 

DE JAREN 1915 – 1917: ABSTRACTIE EN RITME ZONDER GROND 

Na dit theoretische intermezzo keren we terug naar de weg die Mondriaan heeft afgelegd in de 

richting van volledige abstractie. Het raamwerk van het schilderij waarbinnen de beeldelementen 

hun plek krijgen, wordt in steeds mindere mate de grens waarbinnen het spel tussen deze 

elementen zich afspeelt. Bij Compositie 10 in Zwart Wit (1915) [afbeelding 12] zijn de korte verticale 

en horizontale lijnen zodanig weergegeven, dat de beschouwer met weinig moeite zich de 

voortzetting van deze lijnen buiten het ronde kader kan inbeelden. De lijnen zijn daar niet 

weergegeven, maar ‘bestaan’ wel in de ervaring van het ritme van deze lijnen bij de beschouwer. 

Het lijnenspel is in mijn ervaring echter zo onrustig, dat de beschouwer nergens meer bij blijft 

‘stilstaan’. Het schilderij ontbeert een rustpunt, een evenwicht rond welke de waarneming van de 

beeldelementen zich beweegt en dat het samenspel tussen het schilderij en de beschouwer een 

grond aanreikt. Ritmische elementen in het abstracte werk leiden tot het opheffen van de begrenzing van het 

beeldvlak en afwezigheid van een grond in het spel dat zich tussen kunstwerk en beschouwer voltrekt. 

Dit ervaren we nog sterker bij Compositie in Lijn uit 1917 [afbeelding 13]. In dit schilderij 

zijn de zwarte lijnen, die soms eerder de grootte hebben van een stip, aanmerkelijk dikker 

weergegeven, waardoor hun zelfstandigheid toeneemt. Door de verder toegenomen zelfstandigheid van de 

lijnen, worden de witte ruimten tussen de lijnen eveneens zelfstandige beeldvlakken. De voorgrond en 

achtergrond vallen daarmee volledig samen, wat leidt tot een volmaakte platheid van het 

beeldvlak. Al deze elementen komen samen in het schilderij Compositie in Kleur B uit 1917 

[afbeelding 14]. In dit schilderij, waar Mondriaan slechts kleuren, vlakken en lijnen weergeeft, zien 

we de opheffing van de grenzen van het beeldvlak, een ritme van beeldelementen zonder 

rustpunt of evenwicht en het samenvallen van voor- en achtergrond door de volledige 

verzelfstandiging van lijnen, vlakken en hun tussenruimten. Zijdelings merk ik op dat, ten einde al 

                                                                                                                                                   
as closely as possible, which is why I abstract everything until I arrive at the fundament (still an external fundament!) of things. To me it 
is a form of truth that by not saying anything particular, one expresses something very particular indeed, which is in fact the truth (of great 
comprehension). To me the architecture of Antiquity is the highest art. I allege that by constructing horizontal and vertical lines consciously 
but not calculatingly and guided by great intuition, arranging them in harmony and rhythm, I allege that with these basic forms of beauty 
it is possible to create a work of art which is as powerful as it is true. … I also think it is necessary to interrupt a horizontal or vertical 
line continually: for if these directions are not opposed by others, they might start to express something ‘definite’ and hence something 
human. De brief is geheel weergegeven in H. Overduin (1987), p. 198. 
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deze elementen volledig recht te doen, vooral de opheffing van de begrenzing van het beeldvlak, 

de lijst om het schilderij het beste kan worden weggelaten. Bij alle besproken werken in dit 

onderzoek wordt de lijst echter gehandhaafd. 

 Voor Mondriaan zelf is bij dit schilderij inmiddels geen sprake meer van een voorstelling. 

Hij wijst interpretaties van Compositie 10 in Zwart Wit (1915) die wijzen in de richting van een 

voorstelling van een pier in een zee of van een sterrennacht weliswaar niet expliciet van de hand, 

maar hij stemt in met de suggestie van kunstpedagoog Bremmer dat dit werk een kerststemming 

uitdrukt dan wel oproept.76 Het primaat voor de overdracht van de gebeurtenis van het 

kunstwerk legt Mondriaan niet bij de kunstenaar, zo schrijft hij in 1915 in een brief aan Theo van 

Doesburg: ‘Een abstracte menselijke geest zal den bedoelden indruk van zelf ontvangen’.77 In het 

spel tussen werk en beschouwer zal het werk zelf zijn gehalte prijs geven.78  

In zijn werk Compositie met Kleurvlakken 3 uit 1917 heeft Mondriaan afscheid genomen van 

de lijn.79 We zien in dit werk gelijkvormige, opeenvolgende kleurvlakken die door de grenzen van 

het doek worden afgehakt. Het lijkt daardoor dat we slechts een fragment zien van een veel 

groter geheel van kleurvlakken. De blik van de beschouwer wordt geen enkel rustpunt meer 

geboden. Samen met de lijn is alle evenwicht uit dit schilderij verdwenen. Ik ben geneigd te 

zeggen dat bij deze kleurvlakken, anders dan bij het in hoofdstuk twee besproken werk van Paul 

Klee Rhythmisches, strenger und freier, in het schilderij een grond voor het ritmische samenspel tussen 

werk en beschouwer ontbreekt omdat elke begrenzing is opgeheven en elk evenwicht afwezig is. 

Dit gaat in tegen de uitspraken over evenwicht van Mondriaan zelf, maar ik meen toch ten 

aanzien van dit schilderij van het ontbreken van evenwicht in het beeldvlak te moeten spreken, 

dat leidt tot de afwezigheid van een grond in het ritmische samenspel. De beschouwer treft 

zichzelf verweesd aan bij dit schilderij, zonder houvast, ankerpunt of instantie die hem bij de 

hand neemt bij de ontdekking van wat het schilderij hem openbaart. Bij een schilderij als 

Compositie met Kleurvlakken 3 (1917) ervaren we enerzijds een universum aan kleurvlakken, maar dit 

pas bij de gratie van onszelf als het enige houvast dat we in deze ervaring hebben. Kunnen we ten 

                                                
76 B. Grigull (2005), p. 90, 91 
77 Idem, p. 91 
78 Het is voor mij wel de vraag waarom Mondriaan de noodzaak ziet zoveel tekstuele uitleg te geven over zijn kunst, 
gelet op alle teksten die hij daarover heeft geschreven. De grote hoeveelheid teksten verhoudt zich moeizaam tot de 
geciteerde uitspraak over het ontvangen van de ‘bedoelden indruk’. 
79 Dit is voor Grigull het moment dat Mondriaan zich volledig heeft afgewend van het kubisme. Het is ook het 
moment waar haar boek mee besluit, zie B. Grigull (2005), pp. 108, 109. De vraag naar de verhouding van 
Mondriaan tot het kubisme die Grigull centraal stelt in haar boek is kunsthistorisch relevant, aangezien ze de kritiek 
op mede-kunsthistorici die het vroegere werk van Mondriaan vaak beschouwen vanuit de kennis van het latere werk, 
goed weet te onderbouwen. Haar kunsthistorisch onderzoek naar de contemporaine ontstaansgronden van het werk 
van Mondriaan in de jaren tot en met 1917 is in dat opzicht geslaagd. Het boek van Grigull heeft mij bevestigd dat de 
werken zélf als het belangrijkste uitgangspunt moeten worden genomen in mijn eigen wijsgerige onderzoek naar de 
aard van de beeldruimte ten aanzien van het abstracte werk van Mondriaan. 
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aanzien van dit werk dan niet meer spreken van een ritmisch verband van beweging rondom een 

evenwicht dat een grond biedt voor het samenspel tussen kunstwerk en beschouwer? Jawel, als in 

het spel tussen kunstwerk en beschouwer sprake is van een ritmisch verband, dan is dit gegrond 

in de zelfervaring van de beschouwer, die is ingebed in de ervaring van de plek die de beschouwer 

inneemt in dit universum. Telkens als ons zelf zich in de ervaring aandient, gaat dit gepaard met 

de ervaring van dit zelf binnen het universum van kleurvlakken.80 Een ritmische beweging van de 

ervaring voltrekt zich binnen de uitersten van zelf en universum. Een ritmisch verband draagt de constellatie van 

zelfervaring en ervaring van het universum. Dit verband wordt weliswaar gesticht in het samenspel tussen 

kunstwerk en beschouwer, maar bij de grenzeloze abstractie van Compositie met Kleurvlakken 3 ligt het primaat 

voor de grond van dit samenspel bij de beschouwer.  

 

ONDERWEG NAAR EEN UNIVERSELE BEELDRUIMTE 

Op de weg die Mondriaan aflegt richting volledige abstractie hebben we de volgende 

veranderingen kunnen onderscheiden, die zich voltrekken op het doek. Kleuren, vormen en 

lijnen worden zelfstandige elementen op het beeldvlak, evenals de witte ruimten tussen deze 

elementen. Niet alleen door het ontbreken van een concrete voorstelling en van dieptesuggestie, 

maar ook door het gebruik van de ovalen of ronde begrenzing van het spel van kleuren, vormen 

en lijnen wordt de autonomie van het schilderij als plat vlak benadrukt. De nadruk op het ritme 

tussen deze beeldelementen leidt tot het opheffen van de begrenzing van het beeldvlak en 

afwezigheid van een grond voor het spel dat zich tussen kunstwerk en beschouwer voltrekt. 

Daardoor dreigt het ritme zelf, dat een grond nodig heeft, te vervluchtigen. Wanneer Mondriaan 

ook nog de lijn als beeldelement laat varen, ervaren wij een volledig gebrek aan houvast in het 

beeldvlak. Het houvast dat dan ontstaat, wordt gevormd in een ritmische beweging van de 

ervaring binnen de uitersten van zelf en universum. Zelfervaring en de inbedding daarvan in onze 

ervaring opgenomen te zijn in het universum is een constellatie die we ritmisch kunnen noemen. 

Deze constellatie wordt weliswaar gesticht in het spel tussen kunstwerk en beschouwer, maar in 

het geval van grenzeloze abstractie, zoals bij Compositie met Kleurvlakken 3 (1917), ligt het primaat 

voor de grond van dit samenspel bij de beschouwer.  

Hoe kunnen we nu de beeldruimte noemen, die zich gaandeweg bij Mondriaan in de 

periode tot en met 1917 openbaart? Kunnen we net als bij Monet en Braque spreken van een 

levende ruimte? Voor Mondriaan zelf is sprake van ware kunst wanneer zij het evenwicht van de 

tegengesteldheden van het leven zichtbaar maakt. We zien dat de beeldruimte van het schilderij 

verandert van een perspectivische ruimte waarin een voorstelling van concrete elementen uit de 
                                                
80 Ik blijf hier consequent spreken van universum, omdat dit woord verband houdt met het universum van 
kleurvlakken in de besproken Compositie met kleurvlakken 3 (1917). 
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werkelijkheid zijn opgenomen, in een ruimte die de tegengesteldheden van het leven manifesteert 

– vergelijk het mannelijke en vrouwelijke elementen van het leven die corresponderen met de 

verticale en horizontale lijnen. De beeldruimte bij Mondriaan kunnen we in deze zin levende 

ruimte noemen. Van een ruimte van het handbereik, zoals bij Braque, kan hier echter geen sprake 

zijn. Het abstracte werk van Mondriaan is immers niet gebaseerd op een concreet motief dat wij 

in de ervaring van de levende ruimte ter hand nemen.  

In het licht van onze ervaringen met de besproken werken waarbij we uitkomen bij 

Compositie met Kleurvlakken 3 uit 1917, stel ik voor voorlopig te spreken van een universele 

beeldruimte. In de eerste plaats is deze ruimte, net als in onze ervaring van het universum in de 

betekenis van het heelal, niet begrensd – althans deze begrenzing toont zich niet in ons eigen 

leven. Daarnaast biedt dit onbegrensde universum geen centraal punt en reikt het geen grond aan 

die ons in het leven oriëntatie biedt. Ten slotte is een universele ruimte een ruimte van het leven, 

waarin het leven zich kan openbaren en waarin het leven kan worden geleefd – een universele 

ruimte is een levende ruimte.  

Wat manifesteert zich in de universele beeldruimte van het abstracte werk van Mondriaan 

in de loop van deze periode? Dit is het leven zélf dat is ingebed in het universum. Hoe 

manifesteert zich het leven? Het leven manifesteert zich aan de hand van zijn tegengesteldheden 

die ritmisch bewegen rond een evenwicht. In de latere schilderijen uit de besproken periode 

ontbreekt echter het evenwicht en daarmee de grond voor het samenspel tussen het werk en de 

beschouwer. De manifestatiewijze die correspondeert met de universele beeldruimte waarin zich 

het dragende ritmische verband van het leven openbaart maar waarin dit verband een grond mist, 

is een levensritme zonder grond. Ook onze verhouding tot deze manifestatie is ritmisch, het is de 

voortdurende beweging tussen ons zelf en het universum waarin wij zijn opgenomen. De grond 

die nodig is om ritme werkelijk ritme te laten zijn wordt in deze beweging gesticht. Het primaat in 

deze verhouding ligt echter bij de beschouwer van het kunstwerk. Door het ontbreken van elke 

begrenzing en evenwicht in het werk, waardoor het werk zélf geen grond aanreikt voor het 

samenspel met de beschouwer, ervaart de beschouwer zijn inbedding in het universum eerst door 

de manifestatie van het zelf. Ik stel daarom voor de verhoudingswijze levensritme gegrond in het zelf te 

noemen. 

In zowel de manifestatie- als de verhoudingswijze die correspondeert met de universele 

beeldruimte van het abstracte werk van Mondriaan is ritme een wezenlijk element. Dit stemt 

overeen met het samenspel waar we ten aanzien van ritme in het vorige hoofdstuk al over hebben 

gesproken. Het element van evenwicht en de grond die het werk dankzij dit evenwicht aanreikt 

voor het ritmische samenspel tussen het werk en de beschouwer, die ik heb toegevoegd aan de 
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analyses van Klages en Naumann cum suis, blijken van belang voor het duiden van de gebeurtenis 

van dit abstracte werk. Ook ten aanzien van de abstracte werken van Mondriaan in de jaren na 

1917 tot de late jaren ’30 zijn dit wezenlijke elementen, zoals we in de volgende paragraaf zullen 

ervaren. 

 
§9. Nieuwe Beelding – Grondtoon van het universele 

In de periode tot en met 1917 wordt het kunstwerk bij Mondriaan steeds abstracter. De 

abstractie, zo heb ik in de vorige paragraaf betoogd, gaat in deze periode gepaard met een gemis 

aan evenwicht in het ritme van de beeldelementen. In deze paragraaf zullen we het werk 

bespreken dat Mondriaan daarna voortbrengt vanaf 1917 tot het jaar 1938, het jaar dat hij 

vertrekt naar Engeland op doorreis naar New York. Voordat we tot deze bespreking overgaan en 

de lijnen voor onze analyse uitzetten, volgt nu een korte weergave van het artistieke leven van 

Mondriaan in deze periode. 

Het begin van deze periode wordt gekenmerkt door Mondriaans deelname aan 

kunstenaarsgroep De Stijl en het blad dat deze groep heeft gepubliceerd vanaf 1918. De groep 

De Stijl ontstaat al in 1916 maar de kunstenaars zijn dan nog niet heel actief met het presenteren 

van zichzelf aan belangstellenden buiten de groep. De Stijl wordt opgericht door Mondriaan 

samen met geestverwanten als de schilders Theo van Doesburg, Bart van der Leck en Vilmos 

Huszár, beeldhouwer Georges Vantongerloo, dichter Anthony Kok en de architecten Robert van 

’t Hoff, Jan Wils en Bob Oud. De groep publiceert vanaf 1918 het eigen blad De Stijl en 

Mondriaan schrijft daarin artikelen onder de titels De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst, Dialoog en 

Trialoog. Hij zet daarin zijn opvattingen uiteen over de weg die de nieuwe kunst moet gaan. In 

1920 publiceert hij een Franstalige, bondige samenvatting van deze opvattingen in wat ook wel 

zijn theoretische hoofdwerk wordt genoemd, Le Néo-Plasticisme. Deze opvattingen vertonen grote 

consistentie met de uitspraken die hij in de jaren daarvoor over kunst heeft gedaan, aangezien hij 

in die jaren al bezig was aan een omvattend boek dat uiteindelijk in artikelen in De Stijl is 

verschenen.81 Kunst dient universele waarheid tot uitdrukking te brengen en dat kan alleen als de 

weg naar abstractie wordt voortgezet. 

In de jaren 1918 en 1919 schildert Mondriaan een aantal (soms ruitvormige) doeken 

bestaande uit een volledige dekking van strak geordende kleurvlakken, gescheiden door lijnen. Hij 

past een mathematisch systeem van lijnen en vlakken toe, maar het resultaat bevredigt hem niet.82 

In de jaren ’20 gaat hij over op eenvoudiger vlakverdeling met horizontale en verticale lijnen en 

                                                
81 Zie de toelichting van Cor Blok op Le Neo-Plasticisme / Het Neoplasticisme van Mondriaan, Piet Mondriaan (1994), p. 
24 
82 C. Versteeg (1988), p. 93 
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enkele vlakken van elementaire kleuren of zwart op een wit doek. Het werk Compositie 2 dat aan 

het begin van het eerste hoofdstuk in dit onderzoek is genoemd, behoort tot deze groep 

[afbeelding 2]. Ze verschillen sterk van de werken in de periode tot 1917. Mondriaan schildert een 

groot aantal van dergelijke doeken in de periode die loopt tot 1938.  

  Nadat hij in 1919 weer in Parijs is gaan wonen, breekt Mondriaan in 1924 met Van 

Doesburg en met De Stijl. Mondriaan meent dat de Nieuwe Beelding, kunst die de universele 

waarheid ‘beeldt’, de enige weg en tevens enige bestemming is van de kunst. Daartegenover stelt 

Van Doesburg dat de Nieuwe Beelding de overgang is naar weer een volgende ‘kunstvorm’ zoals 

bij elke artistieke beweging het geval is.83 Eind jaren ’20 zal het contact worden hersteld, maar tot 

samenwerking komt het niet meer. Mondriaan gaat intussen door met het maken van 

gelijksoortige schilderijen bestaand uit enkele horizontale en verticale lijnen en enkele vlakken 

met elementaire kleuren. Soms blijven kleurvlakken volledig achterwege. In deze jaren blijft 

Mondriaan tevens zijn kunstopvattingen uiteenzetten in artikelen, brieven en boeken met 

aantekeningen. Uit deze teksten blijkt dat Mondriaan in deze gehele periode zijn opvattingen over 

kunst heeft vastgehouden. 

Ook in de architectuur tracht Mondriaan de Nieuwe Beelding te realiseren, zoals in zijn 

eigen atelier in de Rue de Départ (1926) is te zien [afbeelding 16]. Hoewel de eenvoud en 

structuur van zijn werk en zijn atelier suggereren dat Mondriaan werkt en leeft als een asceet, is 

hij in werkelijkheid een mens die zich graag in het uitgaansleven bevindt en groot liefhebber is 

van jazzmuziek. Net als in Nederland kan hij zijn abstracte werk nauwelijks verkopen en moet hij 

in deze periode bijverdienen door in opdracht figuratief werk te schilderen. 

 Na deze korte historische inleiding zullen we eerst een beeldanalyse uitvoeren van een 

aantal van Mondriaans schilderijen, die hij vervaardigde in de periode 1920 – 1938. Wat zien we 

precies op deze schilderijen en hoe kunnen we onze ervaring daarmee beschrijven?84 Anders dan 

bij de vorige paragraaf valt gedurende deze periode geen trend of ontwikkeling waar te nemen ten 

aanzien van de gebruikte beeldelementen in de werken die hij maakt. Het is daarom niet zinvol 

deze periode van het begin tot het einde te doorlopen met het doel structurele veranderingen te 

observeren en te analyseren. Volgend op de beeldanalyse gaan we in meer detail in op 

kunsttheoretische teksten van Mondriaan in deze jaren. Ten slotte trachten we de specifieke aard 

van de beeldruimte van deze werken te duiden, alsmede de manifestatie- en verhoudingswijze die 

in deze beeldruimte worden geopenbaard. 

                                                
83 C. Versteeg (1988), p. 112 
84 Het woord beeldanalyse suggereert dat dit een analyse betreft van de beeldelementen in het schilderij zonder 
daarbij onze ervaring met het kunstwerk in de analyse mee te nemen. Toch verstaat men in de kunstgeschiedenis 
onder beeldanalyse doorgaans een beschrijving van de beeldelementen op het doek gecombineerd met onze ervaring 
daarvan. Deze ervaring wordt vervolgens niet verder (wijsgerig) geduid.  
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BEELDANALYSE 

Het is verleidelijk de kunsttheorie van Mondriaan uit de periode vanaf 1918 erop na te lezen 

voordat we een aantal schilderijen uit de periode 1918 – 1938 analyseren. Ik kies er echter voor 

deze volgorde om te draaien ten einde zo onbevangen mogelijk deze schilderijen waar te nemen 

en te ervaren, in de erkenning dat de vorige paragraaf ook al enige elementen van Mondriaans 

kunstopvattingen heeft weergegeven. Deze volgorde maakt een confrontatie van deze werken 

met de kunstopvattingen van de schilder van deze werken zuiverder. Mondriaan heeft in deze 

periode tientallen werken geschilderd die bestaan uit horizontale en verticale lijnen gecombineerd 

met enkele gekleurde vlakken. Deze werken kennen veelal dezelfde karakteristieken. Uiteraard 

kunnen we niet alle werken in dit onderzoek betrekken. In deze paragraaf concentreren we ons 

op één werk, Compositie 2 van 1922 [afbeelding 2]. Bij twee werken die in dit onderzoek zijn 

weergegeven, schilderijen van respectievelijk 1927 [afbeelding 17] en 1929 [afbeelding 18], 

kunnen we eenvoudig nagaan dat zij bestaan uit gelijksoortige beeldelementen en dat zij ook 

gepaard gaan met een vergelijkbare ervaring als het werk uit 1922. De twee andere afbeeldingen 

worden hier getoond om de lezer iets van het seriële karakter van al deze werken van Mondriaan 

in deze periode mee te geven. Zeker heeft Mondriaan in die jaren schilderijen voortgebracht die 

afwijken van deze drie vanwege het aantal lijnen of het aantal kleurvlakken. Toch meen ik aan de 

hand van de gedetailleerde beschrijving van één van deze schilderijen, ondersteund door de 

afbeelding van twee andere, later in deze paragraaf een suggestie te kunnen doen voor de aard 

van de beeldruimte en de daarmee samenhangende manifestatie- en verhoudingswijze. Eén 

bepaalde groep schilderijen die Mondriaan heeft gemaakt in deze jaren laat ik buiten 

beschouwing. Dat zijn de werken waarin alleen enkele horizontale en verticale lijnen zijn 

opgenomen en geen kleurvlakken [bijvoorbeeld afbeelding 19]. Mogelijk zijn mijn conclusies aan 

het einde van deze paragraaf te transponeren op deze schilderijen, maar dat moet ik omwille van 

de beperkte mogelijkheden in dit onderzoek open laten. 

 Nu zullen we een beeldanalyse uitvoeren van Compositie 2 uit 1922 [afbeelding 2]. Dit 

nagenoeg vierkante schilderij bestaat uit negen vlakken gescheiden door zwarte horizontale en 

verticale lijnen. Meest in het oog springt het grootste witte, vierkante vlak waarvan het centrum 

zich iets links boven het midden bevindt. In een baan om dit vlak heen zien we acht kleinere, 

rechthoekige vlakken. Vier daarvan zijn wit, de anderen zijn voorzien van de kleuren geel, zwart, 

rood en blauw.85 De zwarte lijnen en de (kleur)vlakken lijken buiten de grenzen van het doek 

door te lopen. Toch lopen niet alle zwarte lijnen precies door tot de rand van het doek, zoals te 
                                                
85 Gemakshalve noem ik zwart een kleur. De discussie over de kleurstatus van wit of zwart is niet relevant voor mijn 
onderzoek. 
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zien is bij de zwarte lijn die het blauwe vlak aan de onderkant begrenst, of bij de zwarte lijn links 

van het gele of links van het rode vlak.  

 Onze blik wordt onmiddellijk naar het grote vierkant getrokken en vanuit dit vierkant 

kijken we naar de andere vlakken. Iedere keer als we een van de kleinere vlakken ontmoeten, 

keren we weer terug naar het vierkant. Ondanks dat de lijnen en vlakken buiten het doek lijken 

door te lopen blijft onze blik binnen het doek gehouden. Als we buiten het doek lijken te 

geraken, dan haalt het grote vierkant onze blik toch weer binnen de grenzen van het doek. Dit 

vierkant laat ons niet ontsnappen naar het lijnen- en kleurenspel dat zich imaginair buiten het 

doek afspeelt. Als we de zwarte lijnen rondom het grote witte vierkant volgen, dan lijkt het alsof 

de lijnen afwisselend dunner en dikker worden. Het is vermoeiend een lijn een tijd lang te volgen 

en ook hier geldt dat onze blik vanzelf weer rust vindt bij het grote witte vierkant. 

Als we onze blik zo rustig over het schilderij laten gaan, dan merken we dat we niet gauw 

verzadigd raken, ondanks dat we hier slechts met zwarte lijnen, vijf witte en vier gekleurde 

vlakken op het doek te maken hebben. Het is niet voldoende slechts te spreken over onze blik, 

alsof wij ons als waarnemend subject tegenover een object – het kunstwerk – zouden bevinden. 

We bevinden ons in een ritmische beweging tussen onszelf en het schilderij, die gaande wordt 

gehouden door het ritme van zwarte lijnen en de vlakken van verschillende grootte. De beweging 

vindt haar evenwicht in het witte vierkant, de lege plek waar we steeds op blijven uitkomen. Juist 

vanwege het ontbreken van een exact, mathematisch verband in dit geheel van lijnen, vlakken en 

kleuren, spreken we zowel ten aanzien van het doek zelf als ten aanzien van onze ervaring 

daarvan van ritme. Het werk sluit aan bij onze laatste definitie van ritme in het tweede hoofdstuk 

die we hebben verdiept naar aanleiding van het schilderij Rhythmisches, strenger und freier van Paul 

Klee, namelijk ritme als een tijdruimtelijke aangelegenheid waaraan de mens en zijn 

levenswerkelijkheid (waarin het kunstwerk is geplaatst) samen deelnemen en die is gegrond in een 

verdeelde, bestendige, zich rond een evenwicht vernieuwende beweging. 

 Naast ritme in de beeldelementen op het doek en het ritme in onze ervaring daarvan 

kunnen we nog een derde dimensie van ritme in deze werken van Mondriaan onderscheiden. Op 

basis van de twee andere getoonde schilderijen uit deze periode, alsmede aan de hand van de vele 

tientallen andere vergelijkbare schilderijen van Mondriaan (het exacte aantal is mij onbekend) 

kunnen we vaststellen dat deze lange serie zélf ritmisch is. Als we al deze werken achter elkaar 

zouden zien, dan zien we op elk werk een nieuw ritmisch lijnenspel. Ook de ervaring van het 

achtereen bekijken van deze schilderijen – als we die mogelijkheid zouden hebben – zou een 

ervaring zijn die zondermeer ritmisch kan worden genoemd. 
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KUNST EN WAARHEID (2) – EVENWICHT IN HET UNIVERSELE EN HET INDIVIDUELE 

Na de voorgaande beeldanalyse en beschrijving van onze ervaring met het werk van Mondriaan 

gaan we nu in op de kunsttheoretische teksten van Mondriaan in de periode 1918 – 1938. 

Vanwege hun consistentie zullen we zijn teksten niet een voor een in chronologische volgorde 

langslopen. In plaats daarvan bespreken we een aantal voor dit onderzoek relevante thema’s, dat 

in veel van deze teksten terugkomt. We behandelen Mondriaan niet alsof hij zelf zeer precies de 

interne logica en consistentie van gebruikte termen in zijn denken heeft willen bewaren en ook 

verantwoording moet afleggen als die logica of consistentie ontbreken. Mondriaan heeft deze 

precisie nooit gehanteerd. Hij heeft nooit zo systematisch zijn eigen grondnoties uitgewerkt, dat 

hij aan deze noties vast heeft gehouden totdat hij expliciet tot de conclusie komt dat hij ze moet 

wijzigen. Wij zullen zijn teksten daarom niet, zoals we bij filosofen plegen te doen, aan een 

grondige exegese onderwerpen. Wel proberen we een aantal van zijn grondnoties in zijn 

kunstopvattingen te verhelderen. Deze sectie richt zich op de grondnoties, die behulpzaam 

kunnen zijn bij het beantwoorden van de vraag naar de aard van de beeldruimte, de 

manifestatiewijze en de verhoudingswijze van het werk van Mondriaan in deze periode. Het is 

voldoende daarvoor enkele passages uit een beperkt aantal teksten aan te halen.  

De thema’s in Mondriaans teksten die we behandelen zijn de volgende. In de eerste plaats 

introduceert Mondriaan Nieuwe Beelding als het evenwicht tussen het universele en het 

individuele in leven en kunst. In de tweede plaats brengt hij ritme, ruimte en tijd in verband met 

de openbaring van het universele en de verhouding tussen het universele en het individuele in het 

kunstwerk. Ten derde beschrijft Mondriaan hoe Nieuwe Beelding zich kan manifesteren in het 

schilderij. In de vierde plaats, ten slotte, is het zinvol na te gaan hoe Mondriaan Nieuwe Beelding 

betrekt op andere gebieden van de kunst, in het bijzonder de architectuur en de muziek (klank). 

 

i. Nieuwe Beelding – verhouding of evenwicht tussen het universele en individuele 

In de jaren 1918 – 1920 geeft Mondriaan in zijn artikelen in het blad De Stijl de kunst van de 

toekomst de naam Nieuwe Beelding. In deze artikelen geeft hij meerdere omschrijvingen van 

Nieuwe Beelding, maar een definitieve definitie ontbreekt. In de Nieuwe Beelding spelen het 

individuele, het universele en hun verhouding dan wel evenwicht een belangrijke rol. We vinden 

een bruikbare definitie in zijn kernachtige theoretische hoofdwerk uit 1920, Le Néoplasticisme: 

‘Nieuwe Beelding is de beeldende uitdrukking waarin we ons universele wezen als individu 

uitdrukken: het een en het ander in gelijkwaardigheid. […] Een nieuwe beeldende uitdrukking is 

[…] een gelijkwaardige verschijning van het een en het ander, dus een beeldende uitdrukking in 
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evenwichtige verhouding.’86 Wat verstaat Mondriaan onder het universele en het individuele? Aan 

het begin van zijn Le Néo-Plasticisme geeft hij de volgende bepaling daarvan: ‘Het universele is wat 

is en altijd blijft: voor ons het min of meer onbewuste tegenover het min of meer bewuste – het 

individuele, dat zich herhaalt en zich vernieuwt.’87 De verhouding tussen het universele en het 

individuele is in beweging en in de toekomst zullen zij samenvallen. 

Het universele en het individuele manifesteren zich in het leven. De kunst kan bij uitstek 

gestalte geven aan deze manifestatie: ‘De logica wil dat kunst de beeldende uitdrukking van ons 

hele wezen is: dat zij dus zowel de beeldende verschijning moet zijn van het niet-individuele dat 

er de volstrekte, vernietigende tegenstelling van is – als anderzijds de directe uitdrukking van het 

universele in ons, dat wil zeggen de exacte verschijning van het universele buiten ons.’88 Volgens 

deze uitspraak beeldt de kunst de tegenstelling uit van het universele en het individuele. Toch 

gaat het Mondriaan niet zozeer om de beide polen van deze tegenstelling, maar om hun verhouding 

dan wel evenwicht. Dat maak ik op uit de volgende uitspraak in Le Néo-Plasticisme, waarin Mondriaan 

nota bene preludeert op een notie van een open vorm: ‘Zo wordt door de nieuwe tijdgeest de 

begrensde vorm in de esthetische uitdrukking vernietigd en een gelijkwaardige verschijning tot stand 

gebracht tussen het subjectieve en het objectieve, van het omvatte en het omvattende: een 

evenwichtige tweeheid van het universele en het individuele. Met deze “tweeheid in veelheid” 

wordt de zuiver esthetische verhouding geschapen.’89 

Naast de verhouding van of het evenwicht tussen de uitersten van mens (het individuele) 

en wereld (het universele) spreekt Mondriaan van de eenheid van mens en wereld. Volgens 

Mondriaan ervaart de moderne mens zijn eenheid met de wereld: ‘De ware moderne mens ziet de 

dingen in hun eenheid en accepteert het leven in zijn eenheid: natuur en geest, wereld en geloof, 

kunst en religie, mens en god, allen een eenheid.’90 De theorie over Nieuwe Beelding is daarom 

niet alleen een kunsttheorie maar ook een levensvisie. Niet voor niets luidt de ondertitel van 

Mondriaans Le Néo-Plasticisme ‘Voor de toekomstige mens’. Bij de bestudering van de teksten van 

Mondriaan blijft het voor mij onduidelijk of het hem bij de opposities mens en wereld dan wel 

het individuele en het universele gaat om hun verhouding, hun evenwicht of om hun eenheid. 

Verhouding en evenwicht lijken onderling verwisselbaar, maar dan dienen we ons wel te 

realiseren dat het bij evenwicht gaat om een beweging tussen uitersten die daarmee in evenwicht zijn 

(Mondriaan spreekt vaak van een dynamisch evenwicht) en niet om een statisch evenwicht. 

                                                
86 Piet Mondriaan (1994), p. 3 
87 Idem, p. 3 
88 Idem, p. 3 
89 Idem, p. 4 
90 Dit is mijn eigen vertaling van het citaat van Mondriaan in zijn artikel Nieuwe Beelding in de Schilderkunst verschenen 
in De Stijl I.9.1918 dat in het Engels is weergegeven in H. Henkels (1987), p. 180. 
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In zijn essay Plastic Art and Pure Plastic Art (Figurative Art and Non-Figurative Art) dat in 1937 

verschijnt in het blad Circle, spreekt Mondriaan vooral van verhouding en evenwicht. In dat 

artikel betoogt hij dat de kunst noodzakelijkerwijs de weg van de abstractie moet volgen, waar het 

zal gaan om het weergeven van zuivere verhouding of evenwicht. De figuratieve kunst hanteert 

min of meer gecompliceerde vormen want ze werkt naar de natuur. De niet-figuratieve kunst 

gebruikt eenvoudigere en neutralere vormen – zoals de vrije lijn en de zuivere kleur – want ze 

werkt in het licht van de universele waarheid (universal truth). De niet-figuratieve kunst kan zich 

gemakkelijker en beter losmaken van de dominantie van het subject dan de figuratieve kunst. 

Zuivere constructieve elementen leiden tot zuivere verhoudingen en, omgekeerd, zuivere 

verhoudingen vragen om zuivere constructieve elementen. Mondriaans uiteenzettingen hierover 

laten zich als volgt samenvatten. Uiteindelijk zal alle kunst de weg naar abstractie bewandelen aangezien de 

opdracht van de kunst ligt in het creëren van universele schoonheid. Universele, zuivere schoonheid is de 

manifestatie van universele waarheid en is van alle tijden. De universele waarheid ligt verscholen in de realiteit om 

ons heen. Kunst kan deze waarheid openbaren, of beter gezegd: de waarheid openbaart zichzelf doordat de 

onderlinge verhoudingen (het dynamische evenwicht) tussen de dingen om ons heen zich openbaren. De kunst is voor 

deze openbaring een medium. Op de weg naar abstractie vallen kunst en leven steeds meer samen om elkaar 

uiteindelijk volledig te dekken.91  

 

ii. Ritme, ruimte en tijd 

In de kunst openbaart zich de universele waarheid door het ‘beelden’ van zuivere verhoudingen. 

Mondriaan brengt deze openbaringsgebeurtenissen in verband met ritme. In zijn artikel Plastic Art 

and Pure Plastic Art (Figurative Art and Non-Figurative Art) uit 1937 spreekt Mondriaan van abstracte 

kunst als de kunst waarin de traditionele vorm wordt gedeconstrueerd en waarin zuivere 

verhouding wordt ‘gebeeld’. Abstracte kunst construeert het ritme van onderlinge verhoudingen. De 

verhoudingen in het leven, inclusief de verhouding van het individuele tot het universele, zijn 

ritmisch van aard, zoals het leven zelf ritmisch van aard is. Ook ten aanzien van de inzet van het 

woord ritme is Mondriaan niet altijd even consequent. De woorden ritme, verhouding en 

evenwicht lijkt Mondriaan door elkaar te gebruiken. Ten aanzien van de kunst spreekt Mondriaan 

vooral over Nieuwe Beelding als uitdrukking van zuivere verhouding. Toch spreekt hij ook van 

evenwicht, met name waar het gaat om het evenwicht tussen de opposities in het leven, in het 

bijzonder de verhouding tussen het individuele en het universele. Omdat het leven dynamisch is, 

gebruikt Mondriaan de term dynamisch evenwicht, ook voor de vertaling van het leven naar de 

kunst. Wanneer Mondriaan spreekt van evenwicht, dan kunnen wij hier, zo interpreteer ik, een 
                                                
91 Zie het artikel Plastic Art and Pure Plastic Art (Figurative Art and Non-Figurative Art) van Mondriaan, weergegeven in 
H. Overduin (1987). Deze alinea is mijn interpretatie van de pagina’s 15 – 17.  
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ritmerende beweging rond een evenwicht in herkennen, in overeenstemming met ons ritmebegrip van het 

tweede hoofdstuk in dit onderzoek. In de kunst manifesteert dit evenwicht zich door de weergave 

van zuivere verhouding, die de grond biedt voor en uitnodigt tot een geritmeerde ervaring 

daarvan.92 In zijn artikel De Nieuwe Beelding in de Schilderkunst, in delen verschenen in De Stijl in 

1918, noteert Mondriaan dat het ritme van de verhoudingen tussen kleuren en lijnen het mogelijk 

maakt dat het Absolute – lees de universele waarheid – zich toont binnen de ‘relativiteit van tijd 

en ruimte’.93 De openbaring van de universele waarheid in de kunst is dus een tijdruimtelijke 

gebeurtenis in het kunstwerk. Mondriaan spreekt ten aanzien van de kunst in dit fragment van 

tonen in de betekenis van verschijnen. Op andere plaatsen spreekt hij van uitdrukking of 

‘beelden’ in het kunstwerk. Zelf zal ik ook spreken van ‘beelden’ omdat in dat woord, sterker dan 

bij uitdrukken of afbeelden, het verschijningskarakter van het kunstwerk doorklinkt en dus het 

‘tussen’ van het werk en de beschouwer in het spel brengt. Als we deze uitspraken combineren in 

het licht van het voorgaande en in het licht van ons ritmebegrip van het tweede hoofdstuk, dan 

kom ik tot de volgende interpretatie van het waarheidsgebeuren in de kunst bij Mondriaan. De 

openbaring van de universele waarheid in de kunst is een tijdruimtelijke aangelegenheid die zich tussen het 

kunstwerk en de beschouwer voltrekt. Deze gebeurtenis kent twee dimensies van ritme. In de eerste plaats is sprake 

van ritme in de wijze waarop zuivere verhoudingen – als openbaring van universele waarheid – zijn ‘gebeeld’. In de 

tweede plaats is de ervaring daarvan een ritmisch opgenomen-worden in deze verhoudingen. Ritme is het dragende 

element van zowel de eigen tijd als de eigen ruimte van deze aangelegenheid.  

 

iii. Nieuwe Beelding en haar beeldelementen 

In de kunst openbaart zich, nogmaals, de universele waarheid door het ‘beelden’ van zuivere 

verhoudingen. Hoe komt de kunst tot ‘beelding’ van zuivere verhouding? Mondriaan meent dat 

zuivere verhouding optimaal kan worden ‘gebeeld’ op en door middel van het platte vlak. In Le 

Néoplasticisme verwoordt Mondriaan dit als volgt: ‘Ín de Nieuwe Beelding drukt de schilderkunst 

zich niet meer uit door de schijnbare lichamelijkheid die de natuurlijke uitdrukking geeft. In 

tegendeel, zij drukt zich beeldend uit door het vlak in het vlak. Door de driedimensionale 

lichamelijkheid in de schilderkunst terug te brengen tot een vlak, drukt zij de zuivere verhouding 

uit.’94 Naast het platte vlak spelen ‘constructieve elementen’ een belangrijke rol, zoals blijkt uit het 

artikel Art and Pure Plastic Art (Figurative Art and Non-Figurative Art) (1937). Over het algemeen, zo 

stelt Mondriaan, realiseren mensen zich niet dat ‘onze eigen essentie kan worden uitgedrukt in 

                                                
92 Dit is mijn interpretatie van de passage in Mondriaans artikel weergegeven in H. Overduin (1987), p. 18. 
93 Weergegeven in H. Holzman (1987), p. 31 
94 P. Mondriaan (1994), p. 7 
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neutrale, constructieve elementen’.95 In Le Néo-Plasticisme (1920) dat bijna twee decennia eerder is 

geschreven, heeft Mondriaan de neutrale, constructieve elementen al geconcretiseerd door te 

spreken over rechthoekige, gekleurde vlakken als uitdrukking (dat woord gebruikt Mondriaan 

hier) van de ‘diepste realiteit’. ‘Zowel door positie als afmeting als door de valeur van de kleur 

[blauw, rood, geel, enzovoorts, WvH] drukken de gekleurde vlakken beeldend slechts 

verhoudingen en geen vormen uit.’96 Vlakken met elementaire kleuren zijn in staat zuivere 

verhouding uit te drukken.97  

 De kleurvlakken brengt Mondriaan op het doek aan in samenspel met rechte horizontale 

en verticale lijnen. Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien, staan deze lijnen symbool voor 

het vrouwelijke respectievelijk het mannelijke element van het leven. Toch spreekt Mondriaan 

zich uit tegen een interpretatie van zijn lijnenspel als uitsluitend symbolisch. De loodrechte, elkaar 

snijdende lijnen zijn niet zomaar symbool voor evenwicht in de tegenstellingen van het leven, ze 

geven werkelijk stem aan het universele.98 Volgend op onze conclusie ten aanzien van het 

ritmebegrip bij Mondriaan, kunnen we nu zeggen dat universele waarheid zich openbaart in het ritmische 

spel van rechte horizontale en verticale lijnen en vlakken met elementaire kleuren, die zuivere verhoudingen 

‘beelden’. 

  

iv. Nieuwe Beelding, architectuur en muziek (klank) 

Mondriaan voorziet voor de mens een bestaan waarin kunst en leven zijn verenigd. Deze 

vereniging gaat gepaard met het in elkaar op gaan van het individuele en het universele. Kunst is 

daarbij niet beperkt tot de schilderkunst. De architectuur speelt een belangrijke rol bij Mondriaan. 

In 1927 verschijnt in de vijfentwintigste editie van het Franse blad Vouloir Mondriaans 

belangrijkste artikel over architectuur, getiteld Neo-plasticisme. De Woning – De Straat – De Stad. Ten 

aanzien van de architectuur spreekt hij de volgende wens uit, die ook geldt voor de schilderkunst: 

‘Ik wil dus een nieuwe aesthetiek, gebaseerd op de zuivere verhouding van de zuivere lijn en de 

zuivere kleur.’99 Het onderscheid tussen architectuur en schilderkunst, eigenlijk tussen alle 

gebieden van de kunst, wordt opgeheven naarmate het kosmische evenwicht – dat is het 

evenwicht tussen het universele en het individuele – zich in toenemende mate manifesteert in het 

leven van de mens.100 Stad, straat en huis moeten worden gezien als een eenheid die is 

                                                
95 Weergegeven in H. Overduin (1987), p. 20 
96 P. Mondriaan (1994), p. 6 
97 Idem, p. 14 
98 Ik interpreteer hier een passage in Mondriaans Trialoog, verschenen in De Stijl III.2.1919, weergegeven in H. 
Henkels (1987) p. 176. 
99 Het artikel is in het Engels weergegeven in H. Holzman (1987), pp. 205 – 2015. Dit citaat is mijn Nederlandse 
vertaling van Mondriaans uitspraak op pagina 208. 
100 H. Holzman (1987), p. 210 



 51 

vormgegeven met behulp van vlakken, die zo zijn opgesteld dat ze de tegengesteldheden van het 

leven in evenwicht brengen.101 De opdracht voor de architectuur is dezelfde als die voor de 

schilderkunst. 

Evenals in de schilderkunst gaat het in de architectuur om vlakken. Zoals het schilderij 

zelf vlak is en op het doek vlakken zijn aangebracht, bestaat architectuur, zo zegt Mondriaan in 

een interview in 1926, uit ordening van elkaar snijdende vlakken.102 Mondriaan ziet zijn eigen 

ateliers als laboratorium voor het gestalte geven aan de Nieuwe Beelding in de architectuur, zoals 

we hebben gezien bij zijn atelier in de Rue de Départ [afbeelding 16]. Zijn deze vlakken op de 

muren van zijn atelier eigenlijk niet gewoon decoratie? Voor Mondriaan neemt de schilderkunst 

de decoratieve kunst in zich op: ‘Schilderkunst wordt de ‘ware’ decoratieve kunst.’103 De tijd acht 

Mondriaan echter nog niet rijp voor een volledige integratie van architectuur en schilderkunst. De 

Nieuwe Beelding krijgt daarom vooralsnog vooral gestalte in het schilderij, dat niet gebonden is 

aan de stof zoals de architectuur (de bouwkunst) dat is.104 

 De Nieuwe Beelding krijgt tevens gestalte in de muziek. In Le Néo-Plasticisme (1920) pleit 

Mondriaan voor een muziek die de nieuwe, geestelijke harmonie tot uitdrukking brengt.105 Met 

geestelijke harmonie, zo blijkt uit de tekst, bedoelt Mondriaan het evenwicht tussen leven en 

kunst enerzijds en het evenwicht tussen het individuele en het universele anderzijds, in 

overeenstemming met het evenwicht ten aanzien van de schilderkunst. Mondriaan verbindt deze 

muzikale harmonie dan ook met het gebruik van de vlakken met elementaire kleuren in de 

schilderkunst, waar hij overigens weer van verhouding spreekt en niet van harmonie.106 In een 

interview in 1922 ziet Mondriaan in de muziek en dans zoals de Foxtrot en Tango het 

dynamische evenwicht tussen of verhouding van tegengestelden terug.107  

 Ook muziek en schilderkunst (evenals de andere gebieden van de kunst) komen met 

elkaar in een eenheid te verkeren. Dat betekent ook dat de gebruikte elementen (beeld- of klank) 

van deze gebieden van de kunst met elkaar in een eenheid komen te verkeren. Over deze eenheid 

doet Mondriaan de volgende uitspraak. ‘Klanken, tekens of beelden zouden opnieuw gecreëerd 

                                                
101 H. Holzman (1987), p. 212  
102 Dit interview is weergegeven in H. Overduin (1987), de betreffende uitspraak van Mondriaan over architectuur is 
te vinden op pagina 31. 
103 Deze uitspraak is weergegeven in C. Blotkamp (1987), p. 42. Over de datering van deze uitspraak bestaat, aldus 
Blotkamp, weliswaar onzekerheid, maar de uitspraak is in elk geval gedaan in de tijd dat De Stijl is gepubliceerd. 
104 Weergegeven in C. Blotkamp (1987), p. 43. Mondriaan doet deze uitspraak in een artikel in De Stijl I.4.1918. We 
kunnen mijns inziens deze uitspraken analyseren in combinatie met de stellingen van Mondriaan in zijn artikel van 
1926, omdat niets erop wijst dat zijn positie in die jaren is verschoven. Zoals ik eerder heb aangegeven, zijn de 
kunstopvattingen van Mondriaan überhaupt niet aan grote veranderingen onderhevig in de periode 1918 – 1938 die 
in deze paragraaf centraal staat. 
105 P. Mondriaan (1994), p. 14 
106 Idem, p. 14 
107 Dit interview is weergegeven in H. Overduin (1987), de betreffende uitspraak over deze dansen is te vinden op 
pagina 30. 
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moeten worden als “beeld-klank” die zuiver beeldende veruiterlijking van het universele zou zijn, 

van het diepst individuele dus.108 Beeld en klank vallen uiteindelijk samen. Betekent dit dat wij ten 

aanzien van Mondriaan, als wij zijn uitspraak ernstig nemen, kunnen spreken van de klank van het universele in 

het schilderij? Is klank eenvoudigweg niet wezenlijk aan elke verschijning in onze levenswerkelijkheid, evenals als 

vorm dat is, zoals we in het eerste hoofdstuk hebben gezien bij Aristoteles?  

 

Op basis van zijn teksten, die, zoals we hebben gezien, niet altijd even strikt en consequent zijn 

geschreven, kunnen we de volgende grondgedachte van Mondriaan herhalen ten aanzien van 

kunst. De openbaring van de universele waarheid in de kunst is een tijdruimtelijke aangelegenheid die zich tussen 

het kunstwerk en de beschouwer voltrekt. Deze gebeurtenis kent twee dimensies van ritme. In de eerste plaats is 

sprake van ritme in de wijze waarop zuivere verhoudingen – als openbaring van universele waarheid – zijn 

‘gebeeld’ (de manifestatiewijze). In de tweede plaats is de ervaring daarvan een ritmisch opgenomen-worden in deze 

verhoudingen (de verhoudingswijze). Ritme is het dragende element van zowel de eigen tijd als de eigen ruimte van 

de openbaring van de universele waarheid in de beeldruimte van het schilderij. 

 De verhouding van klank, onze levenswerkelijkheid en het kunstwerk zal ik in het slotdeel 

van deze paragraaf uitwerken en inzetten bij de verheldering van de aard van de beeldruimte, de 

manifestatiewijze en de verhoudingswijze van het werk van Mondriaan in de jaren 1918 – 1938. 

De inzet van het element klank is in elk geval mede ingegeven door Mondriaan zelf. Deze en 

andere elementen in de kunstopvatting van Mondriaan alsmede onze eigen ervaringen met dit 

werk neem ik tot leidraad in het slotdeel van deze paragraaf. 

 

NIEUWE BEELDING EN DE GRONDTOON VAN UNIVERSELE WAARHEID  

Kunnen we Mondriaans grondgedachte ten aanzien van kunst, zoals zojuist samengevat, beamen 

op basis van onze eigen ervaring met het werk Compositie 2 uit 1922? Hoewel een vraag als deze 

voor de hand ligt wanneer Mondriaans schilderkunst en kunsttheorie tot onderwerp van studie 

wordt gemaakt, ben ik in alle kunsthistorische en wijsgerige literatuur die ik heb onderzocht 

nergens een soortgelijke vraag tegengekomen, laat staan dat ik een poging tot een 

beargumenteerd antwoord daarop heb aangetroffen. Het antwoord op onze vraag is, meen ik, 

bevestigend ten aanzien van het element ritme. Bij Compositie 2, zo hebben we vastgesteld, is 

sprake van ritme als – ik haal de tekst uit de beeldanalyse aan – tijdruimtelijke aangelegenheid 

waaraan de mens en het kunstwerk samen deelnemen en die is gegrond in een verdeelde, 

bestendige, zich rond een evenwicht vernieuwende beweging. Ritme ligt enerzijds besloten in de 

verhoudingen van de lijnen en vlakken als beeldelementen op het doek en anderzijds in de 

                                                
108 P. Mondriaan (1994), p. 10 
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ervaring daarvan waarin wij als beschouwer worden opgenomen. De ritmiek ervaren we in onze 

voortdurende terugkeer naar en verwijdering van het grote witte vierkant – daarin verschilt deze 

ervaring van die van Compositie met kleurvlakken 3 uit 1917 waarin het ritme dreigt te vervluchtigen 

omdat het schilderij een dergelijk ankerpunt niet kent.  

 Wat openbaart zich op ritmische wijze op dit doek? Is dat de universele waarheid? De 

universele waarheid openbaart zich in het leven. Dat is een positie van Mondriaan die menig 

filosoof of mysticus zal bevestigen. Mondriaan voegt daaraan toe dat kunst en leven samenvallen. 

Toch hebben wij bij Compositie 2 nog altijd te maken met een concreet kunstwerk en dat 

kunstwerk valt eenvoudigweg niet volledig met het leven samen. Tegelijkertijd kunnen we haast 

eindeloos verwijlen bij dit werk en daarbij spelen de elementaire vormen en kleuren en hun 

verhoudingen een belangrijke rol. Uit deze elementaire vormen en kleuren zijn alle andere 

vormen en kleuren te verkrijgen die in het universum te vinden zijn – ook de cirkel omdat deze 

niets anders is dan aaneengesloten driehoeken met oneindig kleine hoek. Wij ervaren met dit 

schilderij het universele, maar dit schilderij valt niet met het universele samen. Gesteund door 

Mondriaans eigen uitspraak over de eenwording van klank en beeld in de volmaakte gestalte van 

Nieuwe Beelding, opper ik dat in dit schilderij het universele doorklinkt. In het schilderij manifesteert zich de 

grondtoon van het universele, de toon die het universum – de universele waarheid en het leven zelf – sticht en 

draagt. Voor de inzet van het woord toon of klank kunnen we, naast bovenstaande aanwijzing van 

Mondriaan zelf, de volgende overwegingen aanvoeren. 

In de eerste plaats openbaren de dingen zich in het leven in hun eigen klank. Met klank 

bedoel ik niet uitsluitend het geluid dat wij horen met het specifieke zintuig dat daarvoor is 

aangelegd, het oor. Klank is meer nog een woord waarmee we raken aan onze ritmische ervaring 

met de dingen. In het woord klank, meer dan in vorm, opent zich het speelveld waarin de dingen 

en wijzelf in een ritmisch samenspel verkeren. In hoofdstuk twee verwijs ik naar de suggestie van 

Christopher Fynsk voor de mogelijkheid van een ritmische grond van het affectieve bij 

Heidegger. Klank als geluid houdt verband met trilling van lucht, een ritmische beweging van 

lucht. Als de grond van het affectieve, gelet op het fenomeen van het gestemd zijn, mogelijk 

ritmisch is, dan kunnen we wellicht ten aanzien van deze grond ook spreken van klank. Klank 

duidt hier niet op geluid, maar op de wijze waarop het ritme zich in onze levenswerkelijkheid, in 

onze gestemde afstemming op wat zich in onze wereld aandient, openbaart.  

In de tweede plaats openbaart het leven zich zélf, met de tegengesteldheden van het 

individuele en het universele die uiteindelijk – naar Mondriaan – één zullen worden, als klank. 

Klank kan op volmaakte wijze tegengesteldheden verenigen en tegelijkertijd in stand houden via 

het octaaf. In het octaaf zijn twee verschillende tonen in het spel en toch zijn zij één. Omgekeerd 
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geldt ook dat elke toon is te ontleden in tonen die elkaars octaaf zijn. De wereld en het leven openbaren 

zich als een compositie, gedragen door een grondtoon. In deze grondtoon klinken, als in een octaaf, de uitersten van 

het individuele en het universele tegelijkertijd door zowel op onderscheiden wijze als in hun eenheid. Deze 

grondtoon ervaren wij wel in het schilderij Compositie 2 van Mondriaan, maar niet in Compositie met 

kleurvlakken 3 uit 1917 zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien. Dat de mens zich afstemt 

op deze grondtoon is een beginsel in oude geneeskunsten, waarin klank een belangrijke rol speelt 

(bijvoorbeeld door het gebruik van klankschalen). Klank kan een helende werking kan hebben 

voor de mens wanneer deze afstemming is verstoord. Een juiste inzet van klank brengt de mens 

opnieuw in harmonie met de grondtoon van het leven. Tegelijkertijd kan klank bij uitstek de 

mens uit evenwicht brengen en wegrukken uit zijn ritmische bestaansverhoudingen. 

De inzet van het woord klank in de betekenis van grondtoon gaat terug tot de oud-

Indische wijsheden die onder meer zijn neergelegd in de teksten van de Chandogya Upanishad, 

een van de oude Indiase geschriften (ontstaan vanaf de achtste eeuw voor Christus) die tot de 

canon van het hindoeïsme behoort. Daarin wordt gesproken van de werelddragende grondklank 

‘Ohm’, waarboven de veelvuldigheid van alles in deze wereld wordt voorgesteld als geheel van in 

beweging zijnde klanken en tonen.109 De wereld is volgens deze wijsheden ten diepste gedragen 

door en manifestatie van klank en is ten diepste ritmisch.110 ‘Ohm’ is tegelijkertijd ook de 

volledige stilte waaruit de wereld in haar tijdruimtelijkheid ooit is ontstaan.111 Deze stilte 

correspondeert met de leegte van waaruit onze levenswerkelijkheid zich tijdruimtelijk openbaart 

(zoals besproken in de eerste paragraaf van dit onderzoek). 

We kunnen hier refereren aan de componist Stockhausen die al in het tweede hoofdstuk 

ten tonele is gevoerd. Stockhausen beschouwt muziek als hét medium waarmee de eenheid tussen 

mens en universum tot stand is te brengen.112 Zelf geïnspireerd door Indische wijsheden, spreekt 

Stockhausen eveneens van de grondtoon van het universum.113 Zijn uitgangspunt van de eenheid 

van mens en universum spreekt uit zijn woorden ‘Precies zoals het universum ademt, zo ademt 

                                                
109 Zie Bartsch, p. 47. De verwijzing naar deze oud-Indische wijsheden is een opmerkelijke afronding van het artikel 
van Bartsch dat verder in zijn geheel is gewijd aan moderne wetenschappelijke inzichten in de ritmen die zich in het 
biologische leven van de mens manifesteren. 
110 Zie ook W. van der Meer (1982) en J. Bor met hun boek De roep van de Kokila. Historische en hedendaagse aspecten van 
de Indiase muziek (1980) – gebruikt door Nederlandse conservatoria voor de opleiding Indiase Zang – p. 14: ‘De zang 
is een wezenlijk onderdeel van het religieuze gebeuren en geeft aanleiding tot een filosofie die het universum in 
termen van geluid interpreteert.’ Dit boek geeft ook een uitleg over het grondbegrip Tāla in de wereld van het oude 
India. Tāla is een veelomvattende notie die ritme, tempo, maat, tijdsindeling, evenals ‘de processen en acties die zich 
erin voltrekken’, omvat (p. 69). In het woord Tāla liggen beide dimensies van ons ritmebegrip besloten: de 
werkelijkheid die ritmisch is, alsook onze geritmeerde ervaring van deze werkelijkheid. Het voert voor ons onderzoek 
te ver dit begrip op grondige wijze in te zetten in onze overwegingen. 
111 Vgl. H. Torwesten, pp. 65 – 67 
112 Zie het uitgebreide citaat van Stockhausen in G. Peters (2005), p. 169 
113 G. Peters, p. 177 
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ieder mens.’114 De aandacht voor deze eenheid, waarin ook de onderscheiding tussen het 

mannelijke en vrouwelijke element in het universum wegvalt, komen we tegen bij zowel 

Stockhausen als Mondriaan. Stockhausen tracht het mannelijke en het vrouwelijke – wederom 

geïnspireerd door de Indische Vedanta – muzikaal bij elkaar te brengen door klank te geven aan 

vuur (het mannelijke) en water (het vrouwelijke). Mondriaan geeft gestalte aan het mannelijke en 

vrouwelijke door het trekken van verticale (mannelijke) en horizontale (vrouwelijke) lijnen. 

Stockhausen reikt ons hiermee een interpretatie aan van het werk van Mondriaan in deze jaren, 

die in dit werk een klank ervaart, in het bijzonder de grondtoon van het universele. 

 Wat is nu, in het licht van de bovenstaande overwegingen, wellicht de manifestatiewijze 

die het werk van Mondriaan in de besproken periode openbaart? Het universele manifesteert zich in 

zijn grondtoon. In welke verhoudingswijze is deze manifestatiewijze mogelijk ingebed? De wijze 

waarop wij ons tot deze grondtoon verhouden is een grondervaring van levensritme, de ritmische 

grond van ons bestaan waarmee wij ons op deze grondtoon afstemmen. We worden tot deze 

afstemming uitgenodigd door de grondtoon zélf, die klinkt in dit werk. Wat is de aard van de 

beeldruimte in dit werk die deze manifestatie- en verhoudingswijze draagt? De beeldruimte van 

het besproken werk van Mondriaan kan ik wellicht duiden als de open klankkast die de grondtoon van 

het universele ontvangt en laat klinken in het samenspel van het werk met de beschouwer. Waarom spreek ik 

hier van een open klankkast? Omdat we ten aanzien van Mondriaan spreken van een open vorm, 

die – als klankkast – de grondtoon van het universele ontvangt. 

 Aan de grondtoon in het kunstwerk gaat de stilte vooraf. Aan de geboorte van het 

kunstwerk gaat de leegte vooraf. Zelf spreekt Mondriaan nergens van leegte en nergens gebruikt 

hij een woord dat met leegte correspondeert. Toch manifesteert ook bij Mondriaan de leegte zich 

in het witte doek waarmee hij aanvangt te schilderen. Op het doek bereidt hij de klankkast voor 

waarin de grondtoon van het universele tot klinken komt, dankzij onze afstemming op deze 

grondtoon in de ritmische ervaring van zijn kunstwerk.  

 

§10. Het late werk – grondtoon van een concrete plek in de werkelijkheid 

Mondriaan heeft als beeldend kunstenaar een lange weg afgelegd. De verhouding tussen het 

universele en het individuele heeft in zijn werk altijd een rol gespeeld. In zijn late werk, het 

onderwerp van deze slotparagraaf van mijn onderzoek, verandert deze verhouding omdat 

Mondriaan lijkt terug te keren naar de concrete werkelijkheid zoals de ervaring van een specifieke 

grote stad of van bepaalde muziek. Dat heeft consequenties voor de aard van zijn late 

schilderijen.  

                                                
114 G. Peters, p. 177 
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In 1938 ontvlucht Mondriaan Parijs vanwege het opkomende nazisme in Duitsland en de 

daarmee samenhangende dreiging voor niet-traditionele kunstenaars die in Duitsland en 

daarbuiten wordt ervaren. Met het vaste voornemen uiteindelijk in de Verenigde Staten te 

belanden, woont Mondriaan eerst een kleine twee jaar in Londen, waar hij gezelschap heeft aan 

kunstenaars als Henry Moore en Barbara Hepworth. Hij schildert daar composities met een 

groter aantal horizontale en verticale lijnen en een groter aantal kleurvlakken dan we zien in het 

werk van de vorige paragraaf. Deze werken zijn vaak belangrijk groter dan de werken in de 

voorgaande periode, meestal ongeveer twee keer zo groot. In deze jaren krijgen zijn werken 

namen die verwijzen naar (plekken in) de stad, zoals Trafalgar Square uit 1939 [afbeelding 20].  

Nadat hij in 1940 in New York is aangekomen, experimenteert Mondriaan met 

horizontale en verticale gekleurde lijnen zoals bij New York City uit 1941 [afbeelding 21]. In zijn 

essays of interviews geen hij daarvoor geen verklaring. Bij het overlappen van deze lijnen ontstaat 

echter de suggestie van diepte. Dat is de reden waarom Mondriaan dit experiment weer beëindigt. 

Het gaat hem in de schilderkunst immers om het benadrukken van het platte vlak, waar geen 

dieptesuggestie bij past.115  

In de laatste werken van zijn leven doet Mondriaan iets wat hij al die jaren daarvoor niet 

heeft gedaan. Hij breekt de horizontale en verticale lijnen op en komt tot een vlakverdeling die 

bestaat uit lijnen van talloze vlakjes van verschillende kleuren. Naast deze lijnen zien we 

kleurvlakken van verschillende grootte, zoals bij de onvoltooide Victorie Boogie Woogie uit 1944, het 

laatste werk van Mondriaan [afbeelding 22] voordat hij op 31 januari 1944 in New York sterft. 

Ervaren wij bij deze werken een ritme waarin wij worden opgenomen, waarin we kunnen 

verwijlen en waarin dankzij de grond die het werk aanreikt voor het ritmische samenspel tussen 

het werk en de beschouwer, de grondtoon van het universele doorklinkt? Voor Trafalgar Square, 

New York City en Victory Boogie-Woogie geldt dat de ritmische beweging waarin we als beschouwer 

worden opgenomen onrustiger is door de toegenomen hoeveelheid lijnen en vlakken ten 

opzichte van een werk als Compositie 2. Ondanks de onrust wordt het ritme in stand gehouden 

doordat onze blik steeds terugkeert naar en beweegt rondom de (verhoudingsgewijs) grote witte 

vlakken ongeveer in het centrum van het beeldvlak. 

Mondriaan lijkt in zijn kunst een verhouding te zoeken tot de concrete realiteit om ons 

heen, getuige de titels die hij aan deze werken geeft. Die realiteit heeft hij nooit losgelaten, getuige 

een artikel zoals Neo-plasticisme. De Woning – De Straat – De Stad dat in de vorige paragraaf aan de 

orde kwam. Bij de werken Trafalgar Square en New York City ervaren we het ritme van de grote 

stad waarvan de onrust, de shockmatigheid, correspondeert met het grotere aantal (gekleurde) 

                                                
115 Ik volg hier de interpretatie van C. Versteeg (1988), p. 174 
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lijnen en vlakken.116 Bij Victory Boogie-Woogie ervaren wij ook ritme in het versplinterde en 

shockmatig geworden beeldvlak, dat correspondeert met de shockmatig geworden werkelijkheid 

van de Boogie-Woogie muziek. Heeft Mondriaan in deze werken het universele met het shockmatige van de 

werkelijkheid willen verbinden en de grondtoon van het universele laten klinken op een welbepaalde plek ín de 

werkelijkheid? 

Bij het beantwoorden van deze vraag zijn Mondriaans eigen uitlatingen weinig 

behulpzaam. Gaat het Mondriaan zélf bij de werken in de laatste periode van zijn leven om het 

‘beelden’ van de eenwording van het universele en het individuele, waarbij het universele 

verschijnt in de shockmatige werkelijkheid van een bepaalde plek? In zijn laatste gepubliceerde 

essay A New Realism (1942/1943) noemt Mondriaan een dergelijke eenwording in het geheel niet, 

noch schrijft hij over zuivere verhoudingen in het kunstwerk zoals hij doet in de hiervoor 

besproken periode.117 De twee dominante woorden in dit essay zijn expressie en beweging. Het 

kunstwerk moet expressie zijn van ‘dynamische beweging’. Dat kan de beweging zijn in ons 

leven, maar Mondriaan verwijst ook naar de beweging van de ‘universele realiteit’. De vorm is 

instrumenteel aan deze expressie.118 In een interview in 1943, afgenomen op een moment dat 

Mondriaan werkt aan Victory Boogie-Woogie, zegt hij dat het hem in dit werk gaat om een poging tot 

de expressie van dynamische beweging in evenwicht.119 Hoewel we in zijn late werk ritme ervaren, 

is het opmerkelijk dat noch in het essay A New Realism, noch in Mondriaans laatste niet-

gepubliceerde aantekeningen, noch in zijn laatste interviews het woord ritme voorkomt. Een 

interpretatie van Mondriaans late werk als louter expressie van een vooraf gegeven idee (namelijk 

beweging) doet geen recht aan de kunstenaar, die een eigen weg bewandelt en daarin de 

consequenties van zijn eigen grondervaring van het universele dat zich in het individuele toont, 

tot het laatst toe serieus neemt. 

 Hoe manifesteert het universele zich wellicht in het late werk van Mondriaan? Het 

universele manifesteert zich als de grondtoon zoals deze klinkt op de welbepaalde plek in de shockmatig geworden 

werkelijkheid. Hoe verhouden wij ons tot deze grondtoon? De wijze waarop wij ons tot deze 

grondtoon verhouden is mogelijk een ervaring van een shockmatig geworden levensritme. Wat is de aard 

van de beeldruimte in dit werk die deze manifestatie- en verhoudingswijze draagt? De 

beeldruimte van het late werk van Mondriaan kan ik wellicht duiden als de open klankkast die de 

                                                
116 Mijn inzet van het woord shockmatig ten aanzien van het beeldvlak van Victory Boogie-Woogie is geïnspireerd door 
de uitleg van Gerard Visser van de moderne, shockmatig geworden levenswerkelijkheid en de belevenis als 
afgestorven ervaring bij Walter Benjamin. Zie G. Visser (1998), pp. 311 – 327. 
117 Dit essay is geheel weergegeven in H. Holzman (1987), pp. 345 – 350.  
118 Vergelijk bijvoorbeeld de volgende uitspraken van Mondriaan in dit artikel: ‘The dynamic movement established by the 
opposition of forms and their colors constitutes the expression of universal reality’, en ‘the forms become really “means”’. H. Holzman 
(1987), p. 349 
119 Dit interview is weergegeven in H. Holzman (1987), pp. 356, 357. 
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grondtoon van het universele ontvangt maar op shockmatige wijze laat klinken in het samenspel van het werk met 

de beschouwer.  

Tot slot van deze paragraaf hecht ik eraan het voorlopige karakter van mijn uitspraken 

over de aard van het late werk van Mondriaan te benadrukken. Dit geldt ook voor uitspraken die 

zijn gedaan in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk. Verder onderzoek zal kunnen uitwijzen of 

mijn interpretaties en suggesties stand kunnen houden. 
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Conclusie 

 

In dit onderzoek heb ik geprobeerd de eigen aard van het abstracte werk van Piet Mondriaan 

filosofisch te duiden. Tussen de traditionele kunst en dit abstracte werk heeft zich een revolutie 

voltrokken, die is ingezet in het impressionisme en voltooid in het kubisme. Hoewel ook in deze 

kunststromingen, met name in het kubisme, sprake is van een toenemende abstractie, blijft steeds 

een concreet motief in de werkelijkheid ten grondslag liggen aan de kunstwerken die zij hebben 

voortgebracht. Hoe laten de wezenlijke elementen van de revolutie in de kunst in het 

impressionisme en het kubisme zich vertalen naar schilderkunst die volledig abstract is geworden 

zoals bij Mondriaan – in een periode die aansluit bij die van het kubisme? 

 De weg die ik bij het beantwoorden van deze vraag heb afgelegd is de volgende. In het 

eerste hoofdstuk zijn de wezenlijke elementen van de revolutie in de kunst beschreven en 

geanalyseerd. In de eerste plaats treedt een verandering op van gesloten naar open vormen. In de 

tweede plaats gaat deze verandering gepaard met de verandering van de beeldruimte van het 

kunstwerk van een geometrische naar een levende ruimte. Ten slotte worden deze veranderingen 

gedragen door een verplaatsing van het beeldkarakter naar het bouwkarakter van de kunst. Deze 

drie soorten verandering krijgen gestalte in de wijze waarop de manifestatiewijze van 

werkelijkheid in de kunst verandert, die is ingebed in een veranderde verhoudingswijze. Beiden 

worden gedragen door de beeldruimte die van aard verandert. De bovenstaande aanzet voor mijn 

onderzoeksvraag is op basis van deze analyse van de revolutie in de kunst als volgt gepreciseerd. 

Wat is de aard van de verhoudingswijze en manifestatiewijze bij het abstracte werk van Mondriaan en de aard 

van de beeldruimte waarin beide in open vormen gestalte krijgen? 

 Bij de verheldering van de aard van beeldruimte in het kubisme, die in het eerste 

hoofdstuk is beschreven, speelt het fenomeen ritme een belangrijke rol. Vanuit het vermoeden 

dat ritme ook in de studie naar Mondriaan van belang kan zijn, is in het tweede hoofdstuk een 

wijsgerige, fenomenologische bezinning op dit fenomeen opgenomen. Zowel het wezen van 

ritme als de verhouding tussen ritme en kunst zijn daarbij geanalyseerd. Bij deze analyse zijn in 

het bijzonder het boek Vom Wesen des Rhythmus van Ludwig Klages (1934) en de bundel Rhythmus. 

Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften onder redactie van Barbara Naumann (2005) 

behulpzaam geweest. De bepaling van ritme die ten slotte voor dit onderzoek tot leidraad is 

gekozen, is de volgende. Ritme is een tijdruimtelijke aangelegenheid waaraan de mens en zijn 

levenswerkelijkheid samen deelnemen en die is gegrond in een verdeelde, bestendige, zich rond een evenwicht 

vernieuwende beweging. Ritme is een wezenlijk, tijdruimtelijk element in de wijze waarop de werkelijkheid zich 
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manifesteert, de wijze waartoe wij ons tot die werkelijkheid verhouden en datgene dat deze constellatie fundeert en 

omspant – het zijn, het Ene of de ziel. Wanneer we vragen naar de verhouding tussen ritme en kunst 

dan betekent dit, in het licht van deze definitie, aan de hand van de spelanalyse van Hans Georg 

Gadamer in zijn Wahrheit und Methode (1960) en een analyse van Rhythmisches, strenger und freier van 

Paul Klee, dat ritme een element wordt in de beeldruimte van het kunstwerk en dat het 

kunstwerk zelf de grond aanreikt voor het ritmische samenspel tussen het kunstwerk en de 

beschouwer. 

Het derde hoofdstuk zet de gewonnen inzichten uit de eerste twee hoofdstukken in bij 

een analyse van het abstracte werk van Mondriaan. Bij deze analyse deel ik het werk van 

Mondriaan op aan de hand van drie perioden. De eerste periode (1892 – 1917) is beschreven in 

Piet Mondrian. Das kubistische werk in neuem Licht van Britta Grigull (2005). Dit boek heb ik voor dit 

gedeelte van het onderzoek tot leidraad genomen, zij het op kritische wijze. In deze periode 

transformeert het werk van Mondriaan zich van figuratief naar abstract. In deze transformatie 

speelt de invloed van het Franse kubisme een rol, hoewel bij Mondriaan multiperspectiviteit nooit 

aan de orde is en zijn kleuren en vormen verzelfstandigen en los van het motief komen te staan. 

Ook kunsttheoretische uitspraken die Mondriaan heeft gedaan, komen in deze analyse aan bod. 

In deze periode bepaalt hij de opdracht voor de ware kunst als het manifesteren van een 

evenwicht in de tegengesteldheden van het leven. De weg die Mondriaan met zijn schilderkunst 

bewandelt komt uit bij Compositie met Kleurvlakken 3 uit 1917, waarbij zijn werk volslagen abstract 

is geworden. Ten aanzien van dit werk stel ik voor voorlopig te spreken van een universele 

beeldruimte. Wat manifesteert zich in de universele beeldruimte van het abstracte werk van 

Mondriaan in de loop van deze periode? Dit is het leven zélf dat is ingebed in het universum. 

Hoe manifesteert zich het leven? Het leven manifesteert zich aan de hand van zijn 

tegengesteldheden die ritmisch bewegen rond een evenwicht. In de latere schilderijen uit de 

besproken periode ontbreekt echter het evenwicht en een grond voor het ritmische samenspel 

tussen het kunstwerk en de beschouwer. De manifestatiewijze die correspondeert met de 

universele beeldruimte waarin zich het dragende ritmische verband van het leven openbaart maar 

waarin deze grond ontbreekt, is een levensritme zonder grond. Ook onze verhouding tot deze 

manifestatie is ritmisch, het is de voortdurende beweging tussen ons zelf en het universum waar 

wij in zijn opgenomen. De grond die nodig is om ritme werkelijk ritme te laten zijn wordt in deze 

beweging gesticht. Het primaat in deze verhouding ligt echter bij de beschouwer van het 

kunstwerk. Door het ontbreken van elke begrenzing en evenwicht in het werk ervaart de 

beschouwer zijn inbedding in het universum eerst door de manifestatie van het zelf. Ik stel 

daarom voor de verhoudingswijze levensritme gegrond in het zelf te noemen. 
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 De tweede periode (1918 – 1938) die in dit onderzoek wordt onderscheiden is de periode 

van de Nieuwe Beelding, een term die Mondriaan zelf inzet voor het ‘beelden’ van het evenwicht 

tussen het universele en het individuele van het leven. In een groot aantal van zijn essays en 

brieven, aangehaald in dit onderzoek, wordt de ‘Nieuwe Beelding’ beschreven en worden de 

beginselen daarvan niet alleen betrokken op de schilderkunst maar ook op bijvoorbeeld de 

architectuur en de muziek (klank). De schilderijen in deze periode bestaan uit enkele horizontale 

en verticale lijnen waardoor vlakken ontstaan die wit blijven of worden voorzien van een 

elementaire kleur of geheel zwart zijn. Op basis van een beeldanalyse van een van deze werken 

(Compositie 2 uit 1922) in combinatie met een aantal kernpunten uit Mondriaans kunsttheoretische 

uitspraken, kom ik tot de volgende slotsom ten aanzien van deze schilderijen. Gesteund door 

Mondriaans eigen uitspraak over de eenwording van klank en beeld in de volmaakte gestalte van 

Nieuwe Beelding, alsmede door een aantal overwegingen over het fenomeen klank als oergrond 

van werkelijkheid, opper ik dat in dit schilderij het universele doorklinkt. In het schilderij manifesteert zich de 

grondtoon van het universele, de toon die het universum – de universele waarheid en het leven zelf – sticht en 

draagt. Wat is nu wellicht de manifestatiewijze die het werk van Mondriaan in de besproken 

periode openbaart? Het universele manifesteert zich in zijn grondtoon. In welke verhoudingswijze is deze 

manifestatiewijze mogelijk ingebed? De wijze waarop wij ons tot deze grondtoon verhouden is 

een grondervaring van levensritme, de ritmische grond van ons bestaan waarmee wij ons op deze 

grondtoon afstemmen. We worden tot deze afstemming uitgenodigd door de grondtoon zélf, die 

klinkt in dit werk. Wat is de aard van de beeldruimte in dit werk die deze manifestatie- en 

verhoudingswijze draagt? De beeldruimte van het besproken werk van Mondriaan kan ik wellicht 

duiden als de open klankkast die de grondtoon van het universele ontvangt en laat klinken in het samenspel van 

het werk met de beschouwer. Ik spreek van een open klankkast omdat hier bij Mondriaan sprake is van 

een open vorm, die – als klankkast – de grondtoon van het universele ontvangt. 

 In de derde periode (1938 – 1944) die dit onderzoek beschrijft, lijkt het Mondriaan terug 

te keren naar de concrete werkelijkheid, in het bijzonder die van de grote stad waar hij woont of 

de muziek waar hij naar luistert. Het universele manifesteert zich in dit late werk wellicht als de 

grondtoon zoals deze klinkt op de welbepaalde plek in de shockmatig geworden werkelijkheid. De wijze waarop 

wij ons tot deze grondtoon verhouden is mogelijk een ervaring van een shockmatig geworden 

levensritme. De beeldruimte van het late werk van Mondriaan kan ik ten slotte wellicht duiden als de 

open klankkast die de grondtoon van het universele ontvangt maar op shockmatige wijze laat klinken in het 

samenspel van het werk met de beschouwer.  

Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek en het schrijven van deze scriptie ben ik 

bevestigd in mijn fascinatie voor de fenomenen ritme en klank als grondstructuren van onze 
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werkelijkheid – de wijze waarop zij zich manifesteert en de wijze waarop wij ons daartoe 

verhouden. Na dit onderzoek hoop ik de weg naar verdere verheldering van beide fenomenen 

voort te zetten. Dan zal mij ook blijken hoe mijn voorlopige analyses en conclusies, neergelegd in 

deze scriptie, standhouden. 
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Afbeelding 1. Rembrandt van Rijn, De Nachtwacht,  

1639 – 1642, 363 x 437 cm, Amsterdam, Rijksmuseum. 
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Afbeelding 2. Piet Mondriaan, Compositie 2, 1922,  

55,6 x 53,4 cm, New York City, Guggenheim Museum 

 

 

 

Afbeelding 3. Georges Braque, Viool en kruik, 1909, 

117 x 73,5 cm, Basel, Kunstmuseum Basel. 

 

 

 

Afbeelding 4. Paul Klee, Rhythmisches, strenger und freier, 1930,  
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47 x 61,5 cm, München, Städtische Galerie im Lenbachhaus 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5. Piet Mondriaan, Het witte stierkalf (zwart-wit), 

1904/1905, 44,5 x 58,5 cm, Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag 

 

 

 

Afbeelding 6. Piet Mondriaan, Molen bij zonlicht, 1908, 

114 x 87 cm, Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag 
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Afbeelding 7. Piet Mondriaan, Vuurtoren bij Westkapelle, 

1909/1910, 135 x 75 cm, Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag 

 

 

  

Afbeelding 8. Piet Mondriaan, Stilleven met gemberpot I,  
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1911/1912, 65,5 x 75 cm, Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag 

 

 

 

Afbeelding 9. Paul Cézanne, Gemberpot met fruit, 

rond 1895, 73 x 60 cm, Merion, Pennsylvania, 

The Barnes Foundation 

 

 

 

Afbeelding 10. Piet Mondriaan, Stilleven met gemberpot II, 

1911/1912, 91,5 x 120 cm, Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag 
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Afbeelding 11. Piet Mondriaan, Compositie in ovaal, 1914, 

140.5 x 100cm, Amsterdam, Stedelijk Museum 

 

 

 

   Afbeelding 12. Piet Mondriaan, Compositie 10 in Zwart Wit, 

1915, 85 x 108 cm, Otterlo, Kröller-Müller Museum 
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   Afbeelding 13. Piet Mondriaan, Compositie in Lijn, 1917, 

108 x 108 cm, Otterlo, Kröller-Müller Museum 

 

 

 

 

Afbeelding 14. Piet Mondriaan, Compositie in Kleur B, 

1917, 50/50,5 x 45 cm, Otterlo, Kröller-Müller Museum 
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Afbeelding 15. Piet Mondriaan, Compositie met Kleurvlakken 3, 1917, 

48 x 61,5 cm, Otterlo, Kröller-Müller Museum 

 

 

 

 

Afbeelding 16. Mondriaans atelier in de Rue de Départ, 1926 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

Afbeelding 17. Piet Mondriaan, Compositie met rood, geel en blauw, 1927, 

40 x 52 cm, Otterlo, Kröller-Möller Museum 

 

 

 

Afbeelding 18. Piet Mondriaan, Compositie, 1929, 50 x 45 cm, 

New York City, Sidney Janis Gallery 
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Afbeelding 19. Piet Mondriaan, Schilderij I, 1926,  

113,7 x 111,8 cm, New York City, Museum of Modern Art 

 

 

 

Afbeelding 20. Piet Mondriaan, Trafalgar Square, 1939, 

145,2 x 120 cm, New York City, Museum of Modern Art 
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Afbeelding 21. Piet Mondriaan, New York City, 1941, 

119 x 114 cm, Parijs, Musee national d'art moderne, 

Centre Georges Pompidou 

 

 

Afbeelding 22, Piet Mondriaan, Victory Boogie-Woogie, 1944, 

127 x 127 cm, Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag 



 74 

Literatuur 

 

Bartsch, Christian und Hella, ‘Chronobiologie: Rhythmen des Lebens’, in: Barbara Naumann 

(red.), Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften. Würzburg (Königshausen & 

Neumann) 2005, pp. 15 – 48. 

 

John Berger, ‘The moment of Cubism’, in: J. Berger, The sense of sight. New York (Pantheon) 1985, 

pp. 159 – 188.  

 

Blotkamp, Carel, Mondriaan in detail. Utrecht (Veen) 1987. 

 

Brugger, Ingried, H. Eipeldauer, C. Messensee, Georges Braque. Wenen (Bank Austria Kunstforum) 

2008. 

 

Fynsk, Christopher, ‘Vom Rhythmus erfaßt’, in: Barbara Naumann (red.), Rhythmus. Spuren eines 

Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften. Würzburg (Königshausen & Neumann) 2005, pp. 109 – 

121. 

 

Gadamer, Hans Georg, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer Philosophischen Hermeneutik. Tübingen 

(J.C.B. Mohr) 1960. 

 

Grigull, Britta, Piet Mondrian. Das kubistische werk in neuem Licht. Kiel (Ludwig) 2005. 

 

Hart Nibbrig, Christiaan Lucas, ‘Ver-rückte Augenblicke, Von Atmen der Texte’, Barbara 

Naumann (red.), Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften. Würzburg 

(Königshausen & Neumann) 2005, pp. 93 – 108. 

 

Heidegger, Martin, Der Ursprung des Kunstwerkes. Ditzingen (Reclam) 2010. 

 

Heidegger, Martin, De oorsprong van het kunstwerk. Vertaald door Mark Wildschut en Chris 

Bremmers, Amsterdam en Meppel (Boom) 1996. 

 

Heidegger, Martin, Die Kunst und der Raum / L’Art et l’espace. Frankfurt a.M. (Vittorio 

Klostermann) 2007. 



 75 

 

Henkels, Herbert, ‘Catalogue – Introduction’, in: Overduin, H. (red.), Mondrian. From figuration to 

abstraction. Tokyo (The Tokyo Shimbun) 1987, pp. 33 – 40.  

 

Henkels, Herbert, ‘Mondrian in his studio’, in: Overduin, H. (red.), Mondrian. From figuration to 

abstraction. Tokyo (The Tokyo Shimbun) 1987, pp. 165 – 191.  

 

Holzman, Harry en Martin S. James, The new art – the new life. The collected writings of Piet Mondrian. 

Londen (Thames and Hudson) 1987. 

 

Jähnig, Dieter, Welt-Geschichte : Kunst-Geschichte. Zum Verhältnis von Vergangenheitserkenntnis und 

Veränderung. Keulen (DuMont) 1975. 

 

Kersten, Wolfgang, ‘Das Problem “Rhythmus” bei Paul Klee’, in: Barbara Naumann (red.), 

Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften. Würzburg (Königshausen & 

Neumann) 2005, pp. 243 – 259. 

 

Klages, Ludwig, Vom Wesen des Rhythmus. Leipzig (Verlag Gropengiesser) 1934. 

 

Meer, Wim van der, Joep Bor, De roep van de Kokila. Historische en hedendaagse aspecten van de Indiase 

muziek. Den Haag (Martinus Nijhoff), 1982. 

 

Mondriaan, Piet, Le Néo-Plasticisme / Het Neo-Plasticisme. Vertaling uit het Frans van Anneke 

Alderlieste, toelichting van Cor Blok. Amersfoort (Stichting Mondriaanhuis) 1994. 

 

Mondriaan, Piet, ‘Plastic Art and Pure Plastic Art (Figurative Art and Non-Figurative Art)’, in: 

Overduin, H. (red.), Mondrian. From figuration to abstraction. Tokyo (The Tokyo Shimbun) 1987, pp. 

15 – 23. 

 

Naumann, Barbara, ‘Vom Unbehagen am Rhythmus’, in: Barbara Naumann (red.), Rhythmus. 

Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften. Würzburg (Königshausen & Neumann) 2005, 

pp. 7 – 13. 

 



 76 

Naumann, Barbara, ‘Kopflastige Rhythmen. Tanz und Subjekt bei Schelling und Cunningham’, 

in: Barbara Naumann (red.), Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften. 

Würzburg (Königshausen & Neumann) 2005, pp. 123 – 139. 

 

Peters, Günter, ‘Das schwingende Universum. Rhythmisches Prozeßdenken und kosmische 

Philosophie in der Elektronischen und Intuitiven Muzik Karlheinz Stockhausens’. In: Barbara 

Naumann (red.), Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels in Künsten und Wissenschaften. Würzburg 

(Königshausen & Neumann) 2005, pp. 157 – 190. 

 

Torwesten, Hans, Vedanta. Heart of Hunduism. New York (Grove Press) 1991. 

 

Versteeg, Coos, Mondriaan. Een leven in maat en ritme. Den Haag (Sdu-uitgeverij) 1988. 

 

Visser, Gerard, ‘Das Ereignis der Papier Collés im Werk Braques’, In: Phenomenology 2010, vol. 

4: Selected Essays from Northern Europe: Traditions, Transitions and Challenges. Redactie Dermot Moran 

and Hans-Rainer SEPP (Boekarest: Zeta Books/Parijs: Arghos-Diffusion) 2011. 

 

Visser, Gerard, De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang. 

Nijmegen (SUN), 1998. 

 

Visser, Gerard, ‘Open vormen. De stijlbreuk in de kunst’. In: Tijdschrift voor filosofie, 73/2011, 

vierde kwartaal 2011, pp. 647 – 675.  

 

Visser, Gerard, Water dat zich laat oversteken. Amsterdam (Sjibbolet) 2011. 

 


