
Van der Leck richtte zich bij dit expe-
rimentele werk puur en alleen op de 
ordening van geometrische vlakjes in 
primaire kleuren tegen een witte ach-
tergrond. Hieraan is goed te zien dat 
de kunstenaar zoekende was naar een 
nieuwe beeldtaal. Op de achterzijde 
van het doek is de signatuur en datering 
B vd L ’17 met door de 7 een 8 aange-
bracht. Het lijkt aannemelijk dat Van 
der Leck begonnen is met de compo- 
sitie in 1917 en deze in het jaar erop 
heeft afgemaakt. Te oordelen naar het 
verfoppervlak heeft hij de gekleurde 
geometrische beeldvlakjes in tweede 
instantie deels met witte verf overge-
schilderd. Door de hoeken van de  
gekleurde beeldvlakjes schuin af te 
snijden suggereerde hij een roterende 
beweging. Nader technisch onderzoek 
zal mogelijk meer licht doen schijnen 
op Van der Lecks werkwijze. 

Inhoudelijke  
meningsverschillen
Bart van der Leck (1876-1958), die in 
1904 aan de Amsterdamse Kunstnij-
ver heidsschool was afgestudeerd, be-
hoorde slechts korte tijd tot De Stijl. 
De leden van deze wereldberoemd  
geworden Nederlandse kunstbeweging 
streefden naar een radicale hervor-
ming van de kunst die de moderne tijd  
weerspiegelde. De vormgeving diende 
zo eenvoudig mogelijk te zijn en de  
kleuren minimaal. De Stijl was in 1917 

opgericht door onder anderen Theo 
van Doesburg (1883-1931) en Piet 
Mondriaan (1872-1944). Laatstgenoemde 
woonde van midden 1914 tot eind 1918 
in Laren, waar hij intensief contact 
kreeg met Van der Leck, nadat deze 
zich in 1916 ook had gevestigd in het 
kunstenaarsdorp. Beide kunstenaars 
beïnvloedden elkaar, zoekend naar en 
werkend aan een nieuwe – nog onge-
wisse – abstracte beeldtaal. Van der 
Lecks betrokkenheid bij De Stijl zou 
van korte duur zijn door inhoudelijke 
meningsverschillen met Mondriaan en 
Van Doesburg. Zij oordeelden dat de 
abstractie van Van der Leck niet ver 
genoeg ging.

Van der Lecks belangrijkste op-
drachtgever, Helene Kröller-Müller 
(1869-1939), vond juist dat zijn werk  
– doelend op de reeks waartoe het 
hier besproken doek behoort – te  
abstract aan het worden was. Daarom 
accepteerde zij Compositie 1917-1918 
niet en maakt het schilderij geen  
deel uit van de verzameling van het 
Kröller-Müller Museum in Otterlo. 
Van der Leck ging er na de afwijzing 
van zijn mecenas overigens snel toe 
over om weer herkenbare – zij het 
sterk gestileerde – voorstellingen te 
maken, waarmee zijn vaste toelage 
met Kröller-Müller verzekerd was. 
Kunstpedagoog H.P. Bremmer (1871-
1956), de belangrijkste adviseur van 
Helene Kröller-Müller, zou Van der 
Leck zijn hele leven blijven steunen  
en zijn werk verzamelen.

In de jaren 1917-1921 schilderde Bart van der Leck in lijn met de ontwerp-
principes van De Stijl-beweging enkele volledig abstracte composities, 
bedoeld als decoratieve patronen voor architecten. Compositie 1917-1918, 
dat Singer Laren kortgeleden kon verwerven mede dankzij grote steun 
van de Vereniging Rembrandt, is de vroegste uit die reeks. Het werk is 
vervaardigd op het moment dat De Stijl-beweging het licht zag en is nu 
teruggekeerd op de plek waar het ruim 100 jaar geleden geschilderd werd. 

Van der Lecks vroege abstractie
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Compositie 1917–1918 
Bart van der Leck
1917-18. Olieverf op doek, 40 x 32 cm
Bijdrage: € 250.000, waarvan  
€ 30.000 uit het Van Lith-Dumont 
Fonds en € 30.000 uit het Innorosa 
Fonds
SINGER LAREN

Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (mede dankzij haar Van  
Lith-Dumont Fonds en haar Innorosa 
Fonds), de BankGiro Loterij en het 
Mondriaan Fonds 

NIEUWE AANWINST
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Van der Leck en 
Beekman
In 2003 verwierf Singer Laren met 
steun van de Vereniging Rembrandt  
al een schilderij van de aan De Stijl-
beweging gelieerde kunstenaar Chris 
Beekman (1887-1964). Drie figuren met 
handkar is geschilderd in 1917, het-
zelfde jaar waarin Van der Leck begon 
aan zijn abstracte compositie. Het 
werk van Beekman is een fraai voor-
beeld van de onderwerpkeuze van de 
politiek geëngageerde kunstenaar.  
Hij verbeeldde er de barre sociale om-
standigheden van de oorspronkelijke 
Gooise bevolking mee. In dergelijke 
schilderijen met hondenkarren en 
kruiwagens vereenvoudigde en ver-
vlakte Beekman de zichtbare werke-
lijkheid steeds verder. Hierbij liet hij 
zich inspireren door het werk dat Bart 
van der Leck enkele jaren eerder had 
vervaardigd. Beekman woonde destijds 
in Laren dichtbij Van der Leck en 

deelde zelfs een abonnement op een 
dagblad met hem. Van der Lecks schil-
derij Ploegen uit 1913, dat Singer Laren 
in 2016 verwierf, toont onmiskenbaar 
diens invloed op Beekmans werk. De 
vlakke, sjabloonachtige stilering van 
de figuren met scherpe contouren en 
het gebruik van ongemengde, veelal 
primaire kleuren in het werk uit 1913 
wijzen in zekere zin al vooruit naar de 
abstracte composities die Van der Leck 
vier jaar later zou gaan maken. 

NIEUWE MUSEUMVLEUGEL

De hier beschreven schilderijen met 
als kernstuk de abstracte compositie 
van Van der Leck, zullen vanaf eind 
2021 permanent getoond worden in  
de nog te bouwen nieuwe museum-
vleugel van Singer Laren. Deze  
uitbreiding wordt mogelijk gemaakt 
dankzij een grote schenking van Els 
Blokker, die bestaat uit haar verzame-
ling kunstwerken van Nederlandse 
modernisten en de financiële middelen 

46  VERENIGING REMBRANDT  ZOMER 2019

Drie figuren met handkar 
Chris Beekman
1917. Olieverf op doek,  
45,2 x 75,3 cm
SINGER LAREN

Aangekocht door de Stichting 
Vereniging Vrienden van 
Singer Laren met steun van de 
Vereniging Rembrandt in 2003



die de bouw van een nieuwe vleugel 
aan het bestaande Singercomplex  
mogelijk maken. In de nieuwe exposi-
tieruimte zal het caleidoscopische 
beeldverhaal van het Nederlandse mo-
dernisme permanent getoond worden 
aan de hand van de verzameling van 
Singer Laren. De prelude hierop is de 
vaste presentatie van het Nederlands 
impressionisme: de Haagse School,  
de Amsterdamse impressionisten en 
schilders uit Laren.

Singer Laren is de geëigende plek 
om deze bloeiperiode in de Neder- 
landse kunstgeschiedenis te tonen en 
te belichten omdat dit instituut letter-
lijk geworteld is in de kunstenaars- 
kolonie Laren-Blaricum, waar talrijke 
Nederlandse impressionisten en  
modernisten gewoond en gewerkt 
hebben. Vanuit de habitat van de  
kunstenaarskolonie zal worden uitge-
zoomd naar kunstenaars in binnen- en 
buitenland. Dankzij een consistent en 
doelmatig verzamelbeleid is museum 

Singer Laren in staat om dit verhaal op 
hoog niveau en in haar volle breedte 
te tonen. Alle relevante stromingen  
als impressionisme, pointillisme, lumi-
nisme, kubisme, expressionisme en  
realisme (uit het interbellum) zullen 
aan bod komen. Mede dankzij de ver-
werving van Van der Lecks Compositie 
1917-1918 kan Singer Laren daarnaast 
ook De Stijl-beweging over het voet-
licht brengens

Jan Rudolph de Lorm

Museumdirecteur Singer Laren
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Artist’s impression Singer Laren, 
Nardinc vleugel (2019), Bedaux de 
Brouwer Architecten (visualisatie 
3D Studio Prins)

Ploegen
Bart van der Leck
1913. Olieverf op doek, 
55 x 73 cm
SINGER LAREN

Aangekocht door de Stichting 
Vrienden van Singer Laren met steun 
van de BankGiro Loterij in 2015

Nieuwe aanwinst uitgelicht
Compositie 1917-1918 is van 3 september 
2019 tot en met 5 januari 2020 te zien in de 
tuinzaal van Singer Laren. 


