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1. Inleiding1. Inleiding  

Na de schilders Rembrandt en van Gogh geldt Mondriaan als 
de meest beroemde Nederlandse schilder. 
Mondriaan begon als schilder van landschappen. 
Die landschappen waren bijna een kopie van de werkelijkheid. 
Je noemt dat realistische kunst. Mondriaan is tijdens zijn leven 
steeds op zoek naar vernieuwing en verandering. 
Hij verlaat de realistische kunst en verandert zijn wereld in een 
wereld van vlakken, lijnen en kleuren. 
Na het jaar 1917 zal Mondriaan alleen maar meer abstracte 
kunst maken. Het is kunst waarbij de toeschouwer zijn eigen 
werkelijkheid kan maken. 
In dit boek lees je hoe de stijl van Mondriaan steeds opnieuw 
veranderde. 



2. Mondriaans leven2. Mondriaans leven  
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Jeugd 
Piet Mondriaan werd in 1872 in Amersfoort 
geboren. Piets vader is hoofdonderwijzer en 
tekenleraar. Je begrijpt dat Mondriaan al op 
jonge leeftijd de kunst van het tekenen met de 
paplepel ingegoten krijgt. 
Als Piet acht jaar oud is, verhuist het gezin 
met vijf  kinderen naar Winterswijk.  
Daar wordt zijn vader hoofd van een school. 
Tekenleraar 
Als Piet 14 jaar is, weet hij dat hij net als zijn 
vader tekenleraar wil worden. Hij volgt een 
opleiding.  Hij wordt geholpen door zijn vader 
en zijn oom Frits die kunstschilder is. 
Kunstenaar 
Als hij klaar is met zijn opleiding wil hij meer. 
Hij wil net als zijn oom kunstenaar worden. 
Als hij 20 jaar is gaat hij studeren aan de 

R i j k s a c a d e m i e  v a n 
Beeldende Kunsten in 
Amsterdam. Na 3 jaar studie 
moet hij de kost zien te 
verdienen met schilderen. 
Hij maakt illustraties voor 
boeken, geeft tekenlessen  
en schildert vooral veel 
landschappen in een 
ouderwetse stijl (1). 

Mondriaans geboortehuis  

 
Piet Mondriaan tweede van links op 18-jarige leeftijd 

 



Platteland 
In het begin schildert Mondriaan vooral 
landschappen in de provincie. 
Zijn landschappen veranderen steeds 
meer. Dat kun je goed zien aan de twee 
duinlandschappen hiernaast. 
Dat is al bijna abstracte kunst met 
alleen kleuren en vlakken. 
Parijs 
In 1912 vertrekt hij naar Parijs.  
Hij verandert zijn naam in Mondrian. 
Dat is een gemakkelijkere naam in het 
buitenland.  
Parijs is een echte kunstenaarsstad. 
Hij ziet er werk van de beroemde 
schilder Picasso. Picasso is een kubist: 
hij schildert alles in vlakken  en blokken
(1).  
Mondriaan gaat ook met vlakken werken  

met veel zwarte lijnen
(1). 
Mondriaan gaat veel 
uit en houdt veel van 
dansen. 
Hij laat zich overal 
zien en krijgt al snel 
de bijnaam Piet-zie-je-
me-niet. 

Duinlandschap 1911 

Duinlandschap 1909 

Portret van een vrouw 1912 

Stilleven met gemberpot 1912 
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Oorlog  
Mondriaan is op bezoek bij zijn zieke vader in 
Nederland als in Frankrijk de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) uitbreekt.  
Hij blijft tot 1919 in Nederland wonen.  
Hij wordt in 1916 lid van een 
kunstenaarsgroep met de naam De Stijl. Je 
leest meer over de Stijl in het volgende 
hoofdstuk.  
Mondriaans werk is nu helemaal abstract:  
alles bestaat uit lijnen en vlakken. 
Terug 
Na de oorlog gaat Mondriaan weer terug naar 
Parijs ook met die vlakken werken  met vooral 
zwarte lijnen(1). 
Zijn werk wordt steeds opvallender.  
Hij kan maanden bezig zijn met een schilderij 
dat op het oog heel simpel lijkt, maar waar 
geen zwarte lijn hetzelfde van is. 

New York 
In 1938 verhuisd hij naar 
New York. Hij blijft zich er 
steeds vernieuwen. Zijn werk 
wordt speelser en ook gaat 
hij steeds meer improviseren 
met zijn vormen en kleuren. 
I n  1 9 4 4  o v e r l i j d t 
Mondriaanonverwachts op 

Compositie met twee lijnen 1931 
Schilderij 1 1921 

Victory Boogie Woogie 1942-1944 
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3. De Stijl3. De Stijl  
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Modern 
Mondriaan woont in Nederland ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).  
Nederland doet niet mee aan deze oorlog. 
In die oorlogsjaren sluit Mondriaan zich aan 
bij een kunstenaarsgroep de Stijl. 
De Stijl werd in 1917 opgericht door Theo 
van Doesburg (1). 
De Stijl is van grote invloed op Mondriaan. 
Pas in die groep durft hij helemaal abstract 
te gaan schilderen. 
De groep heeft een eigen tijdschrift (2). 
Een nieuwe wereld 
Alle kunstenaars in de Stijl hebben dezelfde 
ideeën: een blik op een nieuwe wereld 
waarin kunst en leven één en hetzelfde zijn. 
Net zoals een fabriek goederen maakt, zo 
maakt kunst leven. Het doel was leven in 

een wereld waar alles 
kunst was. 
Die nieuwe wereld bestaat 
uit abstracte kunst met 
vooral de primaire kleuren 
rood, geel en blauw. 
Door de Stijl zal Mondriaan 
zich zijn hele leven door 
blijven vernieuwen. 

 

Compositie met gekleurde vlakken en grijze 
lijnen, Mondriaan 1918 

Compositie VIII (de koe) van Doesburg 1918 

11  



Andere beroemde leden 
Mondriaan zal de beroemdste kunstenaar van de Stijl 
worden. Maar er zijn ook ander leden die belangrijk 
werden voor de moderne kunst in Nederland en het 
buitenland. 

Theo van Doesburg (1883-1931) 
Van Doesburg was de oprichter van de Stijl en groot 
voorstander van abstracte kunst. Hij was niet alleen schilder, 
maar ook dichter, schrijver, fotograaf en architect. 
Hij bepaalde in het begin vooral de ideeën rond abstracte 
kunst: platte vlakken en de drie hoofdkleuren aangevuld met 
zwart en wit. De lijnen lopen horizontaal en verticaal.  
Later experimenteert hij ook met diagonale lijnen.  
Dat betekent voor Mondriaan het vertrek uit de Stijl.  
Mondriaan zal dan zijn eigen weg gaan. De koe 

De koe is een beroemd werk van van 
Doesburg. Je ziet hoe hij van twee 
schetsen van een echte koe langzaam 
maar zeker tot een abstract schilderij 
van een koe (1) komt. 
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Gerrit Rietveld (1888-1964) 
Rietveld begon als meubelmaker en volgde later een opleiding 
tot architect. Hij maakte als graficus ook affiches en omslagen van 
tijdschriften. 
Rietveld experimenteerde met bijzondere meubels.  
De eerste meubels waren onbeschilderd. Toen hij ook opdrachten 
kreeg voor kindermeubilair begon hij ook te experimenteren met 
kleur. Hieruit is later zijn beroemde Rietveldstoel ontstaan 

Het Rietveld Schröderhuis 
Rietveld bouwt in 1923 dit huis in Utrecht helemaal 
volgens de ideeën van De Stijl. De vorm was strak en 
sober met de drie hoofdkleuren. Het gevolg was een 
voor die tijd heel erg vreemd huis. Het knappe van dit 
huis is dat het na bijna 100 jaar in onze tijd nog steeds 
supermodern overkomt. 



4. Mondriaans werk4. Mondriaans werk  

Molen  bij zonlicht (1908) 
Mondriaan schildert na 1905 steeds minder 
naar de werkelijkheid.  
Hij experimenteer met felle hoofdkleuren.  
Hij vergeet alles wat hij op de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam leerde en 
gaat zijn eigen weg. 
Dat kun je goed zien aan dit schilderij Molen bij 
zonlicht (1) van een wipwatermolen bij Abcoude. 
  
In 1904 schildert Mondriaan ook een molen bij 
Heeswijk (2).  
Die molen schilderde hij nog in zijn oude stijl. 
Je kunt zien dat Mondriaan de schilder van 
Gogh bewonderde. Hij gebruikt dezelfde wilde 
penseelstreken als Vincent. 

Zelfportret Mondriaan 1902 
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22  Zelfportret van Gogh 1889 



Composities met rood vlak, geel, zwart, grijs en 
blauw 
Mondriaan schildert na 1920 alleen maar abstracte 
kunst. Hij experimenteert met de drie hoofdkleuren 
rood, geel en blauw en wit en zwart. 
De vlakken hebben in het begin nog een regelmaat, 
maar later is er geen regelmaat meer. 
Mondriaan hield van jazzmuziek.  
In jazzmuziek is de organisatie van de muziek heel 
strak. Jazzmuziek staat niet op papier, maar zit in 
het hart. Daardoor is er voor muzikanten ook 
ruimte om te improviseren. Mondriaan gelooft dat 
wat voor de jazz geldt ook voor de schilderkunst 
geldt. 
Hij improviseert ook met het ophangen van zijn 
werk. De schilderijen op deze bladzijde laten zijn 
jazz-idee zien. 
 

Compositie met groot rood vlak, geel, zwart,  
grijs en blauw 1921 



Mondriaan en muziek 
Mondriaan hield dus ook van improviseren bij 
het maken van kunst. Hij bleef  steeds dingen 
veranderen in een schilderij. 
Dat was lastig, want het betekende veel verf  
wegschrapen. Om het improviseren een beetje 
gemakkelijker te maken, gebruikte hij iets 
nieuws voor die tijd: gekleurd plakband. 
Hij knipte en plakte stukjes plakband op een 
plaats en kon zo gemakkelijk de compositie 
veranderen. Later kon hij als hij tevreden was 
op die plek verf  gebruiken. 
Zijn laatste schilderij Victory Boogie Woogie (1) 
(1944) is genoemd naar een moderne 
muzieksoort uit die tijd: de Boogie Woogie.  
Het werk was niet af  toen Mondriaan ziek werd 
en een dag of  vijf  later overleed in een 
ziekenhuis aan longontsteking. 
Het zou Mondriaans meesterwerk worden. 

Waarom?  
Misschien,  omdat elke 
toeschouwer zelf  verder kan 
gaan met het verplaatsen van 
de stukjes plakband, zodat het 
zijn eigen meesterwerk wordt. 

 



Springlevend 
Ruim 70 jaar na de dood van Piet Mondriaan is zijn 
werk nog springlevend. 
Mondriaan inspireerde duizenden kunstenaars en 
ontwerpers met zijn ideeën, kleuren en lijnen. 

5. Mondriaans invloed5. Mondriaans invloed  



5. Filmpjes5. Filmpjes  

Klik hier 
https://www.youtube.com/

watch_popup?v=iSCmWnIoRpI  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-maakt-
geschiedenis-de-stijl/

#q=mondriaan  

Animatie Piet Mondriaan 
Hoe zijn stijl veranderde Het Klokhuis: De Stijl 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=iSCmWnIoRpI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=iSCmWnIoRpI
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-maakt-geschiedenis-de-stijl/#q=mondriaan
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-maakt-geschiedenis-de-stijl/#q=mondriaan
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-maakt-geschiedenis-de-stijl/#q=mondriaan
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-maakt-geschiedenis-de-stijl/#q=mondriaan






bronnenbronnen  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondriaan 
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stijl 

http://www.mondriaan.nl 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg 
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