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VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST

 Op 1 maart 2017 kocht 
Museum De Lakenhal het 
schilderij Contra-compositie 

VII (1924) aan op een Londense 
kunstveiling. Daarmee is er een 
absoluut hoogtepunt aan de col-
lectie toegevoegd. Met het Laatste 
oordeel van Lucas van Leyden en 
de Brillenverkoper van Rembrandt 
van Rijn presenteert Museum De 
Lakenhal al ten minste twee be-
langrijke publiekslievelingen (zie 
kader). Contra-compositie VII van 
Theo van Doesburg wordt het derde 
werk in deze beeldbepalende reeks.

Het nieuw verworven kunstwerk 
is bovendien een ‘gamechanger’  
in de nieuwe collectieopstelling 
van Museum De Lakenhal. Contra-
compositie VII is een iconisch voor-
beeld van De Stijl zoals die door 
Theo van Doesburg vanaf 1917 ge-
propageerd werd. Het werk draagt 
alle typerende kenmerken van de 

beweging in zich. Maar het is ook 
een schilderij aan de hand waarvan 
verhalen verteld kunnen worden 
over Van Doesburg en zijn ontwik-
keling. Het vat als het ware samen 
waar zijn voortvarende, maar zeker 
ook moeizame begin in Leiden 
uiteindelijk toe leidde. De visuele 
kwaliteit en de moderne uitstraling 
ervan maken in één klap duidelijk 
hoe krachtig de verandering was 
waar Van Doesburg voor stond. 
Het is bovendien een schitterend 
voorbeeld van zijn streven naar 
een ‘intens grootere eenvoud en 
meer expressie’, dat is terug te 
voeren op de invloed van Piet 

Museum De Lakenhal in Leiden wordt 
momenteel gerestaureerd en uitgebreid. 
Door de aanbouw van twee gloednieuwe 
expositiezalen kan het bestaande gebouw 
straks helemaal worden gewijd aan de 
eigen collectie. In de nieuwe presentatie 
krijgt het topstuk van Theo van 
Doesburg dat recent werd aangekocht 
een prominente plek. 

Een ‘gamechanger’ voor de presentatie
Museum De Lakenhal slaat slag op Londense veiling

Contra-compositie VII
Theo van Doesburg
1924. Olieverf op doek, 45,3 x 45 cm
Bijdrage: € 1.205.821, waarvan € 723.493 uit het 
Nationaal Fonds Kunstbezit, € 100.000 uit het Fonds 
voor 20ste-eeuwse schilderkunst en € 50.000 uit het 
BankGiro Loterij Aankoopfonds
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Contra-compositie VII is aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Nationaal Fonds 
Kunstbezit, haar Fonds voor 20ste-eeuwse Nederlandse 
Schilderkunst en haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, 
het Mondriaan Fonds, het VSB fonds, de Vereniging van 
Belangstellenden van Museum De Lakenhal, het Lucas van 
Leyden Mecenaat, de gemeente Leiden, het De Bander 
Fonds en een aantal anonieme particuliere schenkers
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Contra-compositie VII op de tentoon-
stelling Paintings by Theo Van Doesburg, 
San Francisco Museum of Modern Art, 
1947 (Archief Theo en Nelly van 
Doesburg, RKD, Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis, Den Haag)

http://www.artfacts.net/login/required
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Mondriaan die hij in deze periode 
onderging. Voor Museum De 
Lakenhal is dit werk niet alleen  
interessant vanwege de sterke  
visuele kwaliteit, maar ook als  
didactisch instrument in de 
nieuwe collectieopstelling. 

DE VROEGE STIJL

Binnen de Collectie Nederland 
richt Museum De Lakenhal zich 
wat betreft de kunst uit de eerste 

helft van de 20ste eeuw specifiek 
op het verzamelen en presenteren 
van ‘de vroege Stijl’. In dat kader 
belicht het museum ook de rol van 
Theo van Doesburg, die van 1916 
tot 1921 in Leiden woonde en daar 
in 1917 het internationale tijdschrift 
De Stijl oprichtte. Tijdens zijn 
Leidse jaren heeft Van Doesburg, 
in directe interactie met de inter-
nationale Europese avant-garde, 
belangrijke ontwikkelingen door-

gemaakt. In Leiden zette hij zijn 
eerste stappen richting abstractie 
en begon hij met formuleren van 
een eigen geometrische beeldtaal. 
De oprichting van het tijdschrift 
De Stijl werkte als een katalysator 
in deze ontwikkelingen. Ook 
raakte Van Doesburg tijdens zijn 
Leidse jaren (zou het iets te maken 
hebben met de aanwezigheid van 
Albert Einstein als gastprofessor 
in dezelfde tijd in dezelfde stad?) 



geïnteresseerd in het uitbeelden 
van de vierde dimensie. Daarmee 
werd de impact van tijd toegevoegd 
aan de klassieke ruimtelijke dimen-
sies van lengte, breedte en diepte. 
De verhalen van De Stijl en de stad 
Leiden zijn door de aanwezigheid 
van Van Doesburg onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. 

De collectie van Museum De 
Lakenhal biedt onderdak aan circa 
vijftig kunstwerken die veel van de 
theoretische principes en idealen 
van de vroege Stijl weerspiegelen. 
Door toevoeging van dit iconische 
werk kan Museum De Lakenhal dat 
verhaal straks nog beter vertellen. 
In de nieuwe collectieopstelling 
zal voor het eerst ruimte worden 
gemaakt voor de presentatie van 
het verhaal over ‘De modernisering 
van het leven, 1840-1940’, waarin 
de overgang naar de moderniteit 
van de 20ste eeuw centraal staat. 
Het sluitstuk daarvan is straks een 
zaal die helemaal is gewijd aan De 
Stijl. Daarin wordt Contra-compositie 
VII als hoogtepunt gepresenteerd. 
Samen met bijvoorbeeld Sfeer (ca. 
1916, zie afb. op p. 17), het Portret 
van Petró (Nelly van Doesburg) en 
profil (1922) en een uitgekiende  
selectie objecten, waaronder meu-
bels, glas-in-loodramen, ontwerpen 
en tijdschriften, geeft dit werk een 
helder beeld. Het schilderij zet de 

bestaande Stijlcollectie in een 
spannend en breder perspectief en 
draagt bij aan het visuele verband 
met andere werken die de invloeds-
sfeer van deze beweging laten zien. 
Voor vele Leidse kunstenaars, 
zoals Harm Kamerlingh Onnes en 
Hendrik Valk, die officieel geen lid 
waren, zijn de opvattingen van de 
groep immers een belangrijke 
bron van uitdaging en inspiratie 
geweest. Zo is straks in de nieuwe 
collectiepresentatie van Museum 
De Lakenhal te zien hoe Theo van 
Doesburg en tijdgenoten een 
nieuwe wereld verbeeldden waarin 
alle aspecten van de kunst en het 
leven samenvloeien. 

INTERACTIE MET MONDRIAAN

Contra-compositie VII laat ook heel 
goed zien waar de inspirerende en 
tegelijkertijd moeizame interactie 
met Piet Mondriaan toe geleid 
heeft. Contra-compositie VII werd  
– getuige de voorbereidende schets 
die zich in de collectie van het 
Kröller-Müller Museum bevindt – 
opgezet én uitgevoerd met een 
ruitvorm als compositorische dra-
ger. Deze opvallende, decentrale 
compositie is direct terug te voeren 
op Mondriaan, die dit principe al 
in 1921 had toegepast. De ruitvorm 
draagt wezenlijk bij aan de dyna-
mische, eigenzinnige uitstraling 
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Het ontbijt
Hendrik Jacobus Valk Jr.
1921. Eterniet en caseïne -
verf, 53,4 x 100,4 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, 

LEIDEN

Van eminent en 
evident belang

Zonder de Vereniging Rembrandt 
was de aankoop van Van 
Doesburgs Contra-compositie VII 
niet gelukt. De Vereniging heeft 
waardering voor de voorbeeldige 
wijze waarop Museum De Lakenhal 
zich de afgelopen jaren heeft  
ingezet om De Stijl context in de 
verzameling te geven en voor de 
ambitie die het museum ook nu 
weer tentoonspreidt. Voor de steun 
van ruim € 1,2 miljoen heeft de 
Vereniging geput uit haar Fonds 
voor 20ste-eeuwse schilderkunst, 
haar BankGiro Loterij Aankoop  
fonds en haar Nationaal Fonds 
Kunstbezit, waaruit met € 723.493 
is bijgedragen. Het laatstgenoemde 
fonds, dat is voortgekomen uit de 
Stichting Nationaal Fonds Kunst-
bezit (SNFK), heeft als doelstelling 
het steunen van aankopen die van 
evident en eminent belang zijn 
voor het Nederlands openbaar 
kunstbezit. Eerder is dit fonds aan-
gesproken voor de verwerving van 
Mondriaans Victory boogie woogie, 
Rembrandts Oude man en Hollands 
meisje aan het ontbijt van Liotard. 
Met de aanwinst van dit schilderij 
van Theo van Doesburg is er weer 
een werk aan de ‘Eregalerij van de 
Collectie Nederland’ toegevoegd.

http://www.verenigingrembrandt.nl/363/de-kunst/st.-nationaal-fonds-kunstbezit/
http://www.verenigingrembrandt.nl/363/de-kunst/st.-nationaal-fonds-kunstbezit/


van het schilderij. Ook het verhaal 
over de interactie tussen Mondriaan 
en Van Doesburg kunnen wij straks 
toelichten aan de hand van onze 
nieuwe aankoop. Wie wil zien waar 
dat allemaal toe geleid heeft, kan 
in het Haags Gemeentemuseum 
zien hoe De Stijl, en in het bijzon-
der het werk van Piet Mondriaan, 
tot volle wasdom kwam. 

Als permanent aanwezig top-
stuk én als icoon van de beweging 
krijgt Contra-compositie VII natuur-
lijk ook een vaste plek in het  
educatieve programma van het 
museum. Als onmisbaar onderdeel 
wordt het opgenomen in interac-
tieve rondleidingen voor uiteen-
lopende publieksgroepen, in de  
zogenaamde Art Talks op zaal en  

in de scholenprogramma’s. In de 
gloednieuwe educatieruimte van 
Museum De Lakenhal, Het Atelier, 
zal De Stijl één van de drie vaste 
programmalijnen zijn; met Contra-
compositie VII als aansprekend 
voorbeeld kan jong en oud daar 
straks aan de slag met de thema’s 
compositie, ontwerp en vorm-
geving. Met de viering van het 
landelijke Stijljaar – dat nu in 
volle gang is – nog in het achter-
hoofd, zal Theo van Doesburg 
vanuit Leiden velen blijvend  
kunnen inspirerens 

Meta Knol

Directeur Museum De Lakenhal

Met dank aan Doris Wintgens  

en Judit Krijgh-Bószán

Museum De Lakenhal zal in het  
voorjaar van 2019 weer open gaan voor 
publiek. Zie voor actuele informatie: 
www.lakenhal.nl. De aankomende  
tijd is Contra-compositie VII te zien op 
de afdeling moderne kunst van het 
Rijksmuseum. 

Drie hoogtepunten uit de collectie 
van Museum De Lakenhal, die alle 
sterk verbonden zijn met de stad. 
Theo van Doesburg woonde in een 
beslissende periode in zijn leven in 
Leiden en richtte er het tijdschrift 
De Stijl op. Lucas van Leyden  
heeft zijn gehele leven in Leiden 
gewoond en schilderde zijn Laatste 
oordeel voor de Leidse Pieterskerk. 
Rembrandt is er geboren en begon 
er zijn schilderscarrière, met de 
Brillenverkoper als een van zijn 
vroegste werken.

Naast de band met Leiden hebben 
deze drie werken nog iets gemeen: 
het is in alle gevallen te danken 
aan de kunstliefde en trots van 
particulieren dat deze schilderijen 
in Museum De Lakenhal hangen. 
Lucas’ Laatste oordeel overleefde de 
Beeldenstorm en kwam daarna in 
het Leidse stadhuis te hangen. 
Toen keizer Rudolf II in 1602 veel 
geld bood en politieke druk uitoe-
fende om het drieluik voor zijn 
eigen verzameling te kopen, 
sprongen enkele Leidenaren met 

succes op de bres om het werk 
voor hun stad te behouden.

De twee andere schilderijen zijn 
recent met steun van particulieren 
– verbonden in de Vereniging 
Rembrandt – verworven. Na de 
aankoop was Contra-compositie VII 
korte tijd te zien in het Leidse 
stadhuis. Dat honderden inwoners 
van Leiden op 13 mei naar het stad-
huis togen om de nieuwe aanwinst 
van hun museum te zien, toont 
aan dat burgers trots zijn op hun 
stedelijk erfgoed.

33  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2017

Het laatste oordeel
Lucas van Leyden
ca. 1525-26. Olieverf op paneel,  
300,5 × 434,5 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Brillenverkoper
Rembrandt van Rijn
ca. 1624. Olieverf op paneel,  
21 x 17,8 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Aangekocht in 2012 met steun 
van de Vereniging Rembrandt

Contra-compositie VII
Theo van Doesburg
1924. Olieverf op doek,  
45,3 x 45 cm
MUSEUM DE LAKENHAL, LEIDEN

Aangekocht in 2017 met steun 
van de Vereniging Rembrandt, 
mede dankzij haar Nationaal 
Fonds Kunstbezit, haar Fonds 
voor 20ste-eeuwse Nederlandse 
Schilderkunst en haar BankGiro 
Loterij Aankoopfonds

De iconen van Leiden

http://www.lakenhal.nl

