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The two mountains 
 
A reign of light 
clarity on two mountains: 
 
the mountain of animals 
the mountain of gods. 
 
But between them the dusky 
Valley of men. 
 
(Paul Klee 1903, vertaling; Anselmo Hollo)1 

 
1 Klee, Some Poems by Paul Klee, 14. 



1. Tentamenvraag naar aanleiding van Frank Reijnders boek Meesterwerken 
Meesterzetten, hoofdstukken 25 en 26. 

 
1.a. In hoofdstuk 25 van zijn boek ‘Meesterwerken Meesterzetten’ zegt Frank Reijnders dat 
hij pas tijdens de grote Mondriaan tentoonstelling in 1994 in - toen nog - het 
Gemeentemuseum Den Haag het superieure meesterschap van de kunstenaar Piet 
Mondriaan ontdekte en zag dat Mondriaans werk het absolute tegendeel is van design 
waarmee het zo vaak verward wordt. Welke argumenten voert Reijnders aan om dit te 
onderbouwen. 
(deze vraag maakt 30% uit van het totale cijfer) 
 
Bij de beantwoording dienen minstens drie van de volgende argumenten aan de orde te 
komen: 

a. Dat we alleen in het museum de echte Mondriaan kunnen ervaren. (Dergelijke 
schilderijen zijn niet te reproduceren, je moet ervoor naar het museum.) 

b. Mondriaans schilderijen van een serene schoonheid zijn door compositie en 
kleurstelling. 

c. Mondriaan bewerkt de verfhuid van zijn schilderijen tot een zijdezacht oppervlak 
waarin toch de sporen van het penseel nog aanwezig zijn. 

d. Het schilderij is een autonoom object, iets dat hij zichtbaar maakt door de 
zelfgemaakte lijst iets naar achter te plaatsen. 

e. Subtiliteiten in tonen die getuige van een oud meesterlijke beheersing van het metier. 
 
1.b. In ‘History of Modern Art’ bespreekt Arnason het werk van Mondriaan uitgebreid in de 
hoofdstukken 12 en 16. 
Verklaar waarom de persoon en het werk van Mondriaan in de jaren 20 en 30 zo belangrijk 
was voor het voortbestaan van de abstracte kunst. Betrek het begrip ‘return to order’ of call 
to order’ in je beantwoording. 
(deze vraag maakt 30% uit van het totale cijfer) 
 
In de beantwoording dient in ieder geval het volgende genoemd te worden: Na de eerste 
wereldoorlog was er in heel Europa een beweging merkbaar die terugleidde naar een veel 
klassiekere opvatting over kunst en kunstwerken dan in de jaren voor de oorlog. Hierbij werd 
afstand genomen van de abstracte kunst zoals die zich tot 1914 ontwikkeld had, dit wordt de 
‘call to order’ genoemd. Kunstenaars uit het neutrale Nederland, waar de gevolgen van de 
eerste wereldoorlog veel minder ingrijpend waren hadden hier minder last van. Een 
kunstenaar als Mondriaan ging, tegen de stroom in, gewoon door met het ontwikkelen van 
zijn abstracte kunst en de Nieuwe beelding of het Neo plasticisme. Vandaar dat Arnason 
zegt dat het de inspiratie van Mondriaan was waardoor de abstracte kunst in de jaren 20 en 
30 kon overleven en zelfs aan kracht winnen, ondanks nieuwe dreigingen van economische 
depressie, dictaturen en opnieuw oorlog. Door zijn vertrek in 1938 eerst naar Londen en later 
naar New York speelde Mondriaan ook een cruciale rol bij het ontstaan van de abstracte 
kunst in Amerika.  
 
1.c. Verklaar aan de hand van Mondriaans eigen uitspraak: ‘Ik wil de waarheid zoo dicht 
mogelijk benaderen en daarom alles abstraheeren tot ik kom tot het fundament (…) der 
dingen.’ uit 1914 waarom Mondriaan niet koos voor een weergave van de natuur of zelf 
geabstraheerde vormen maar voor abstracte composities? 
(deze vraag maakt 30% uit van het totale cijfer) 
 
Volgens Mondriaan zien we de wereld als het ware door een sluier, we kunnen nog wel iets 
van de oorspronkelijke schoonheid ervaren of weerspiegeld zien in de natuur, maar we 
hebben geen toegang meer tot de perfecte vorm of harmonie die er ooit in de wereld was. 
Kunst kan onze gids zijn naar die harmonische wereld en de schilderkunst kan ons die tonen 
in zuivere vormen en kleuren. Hierin zien we ook heel duidelijk Mondriaans Theosofische 



opvattingen terug. Hij wijst de figuratie en het materiele af, hij wijst het individuele af ten 
gunste van het universele en hij ziet het kunstwerk als een constructie en niet als een 
venster op de werkelijkheid.  
 
1.d. Waarover ging de controverse tussen Mondriaan en Van Doesburg waardoor Mondriaan 
in 1925 De Stijl verliet? 
(deze (bonus)vraag maakt 10% uit van het totale cijfer) 
 
In 1924/5 introduceert Theo van Doesburg een diagonale lijn in zijn composities als 
dynamisch principe in zijn kunst. Mondriaan kan Van Doesburg hierin niet volgen, daarbij 
gaat het hem om iets heel principieels, namelijk als de schilderkunst een gids is naar een 
harmonieuze wereld dan moet je werken met horizontale en verticale lijnen omdat die 
harmonie, evenwicht en balans suggereren, terwijl de diagonale lijn juist dynamiek 
suggereert.  
 

 
Paul Klee Hammamet with Mosque 1914 

 
2.  Handboeken en canonvorming 
De kunstenaar Paul Klee (1879 – 1940) is met achttien werken goed vertegenwoordigd in de 
collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Het oudste werk, Mass Prayer (afb.1) een 
tekening dateert uit 1913 en het laatste werk Ludus Martis (afb.2) is een schilderij uit 1938, 
naast tekeningen en schilderijen telt de collectie ook een aantal etsen. Daarmee biedt de 
collectie een bescheiden overzicht van de veelzijdige kunstenaar die Paul Klee was. Op haar 
website toont het Stedelijk Museum een afbeelding van het kunstwerk en de belangrijkste 
zakelijke informatie, maar bijvoorbeeld niet de afmetingen en ook geen verdere informatie 



over de kunstenaar of het kunstwerk, wat een vergelijking met de handboeken lastig maakt. 
Dit in tegenstelling tot veel andere musea zoals het Metropolitan Museum of Art in New York, 
die juist veel informatie op hun website delen. 
 
Arnason toont in de ‘History of Modern Art’ bij het lemma over Paul Klee het werk 
‘Hammamet with the Mosque’ uit 19142 (afb.3). Terwijl Gombrich in ‘Eeuwige Schoonheid’ 
het werk ‘Een verhaaltje over een dwergje’ uit 1925 laat zien3 (afb.4). De wijze waarop de 
kunstenaar Paul Klee in de kunsthistorische canon wordt geplaatst verschild in beide 
handboeken weinig. Arnason spreekt over een van de invloedrijkste en briljantste talenten 
van de 20e eeuw4 terwijl Gombrich opmerkt dat het moeilijk is de rijkdom van Paul Klee’s 
fantasie naar waarde te schatten5. Beiden verwijzen naar zijn rijke beeldtaal, waarmee hij 
schijnbaar eindeloos kon variëren. Beiden plaatsen hem in de kunsthistorische canon, 
waarbij ze beiden het belang van het kubisme (Picasso en Braque) en van Henri Rousseau 
benadrukken, ook wordt zijn rol binnen de Blaue Reiter en het Bauhaus benoemd. Beide 
handboeken laten een werk van Paul Klee zien, hierin is echter wel een verschil aan te 
wijzen. Arnason kiest voor een ‘vroeg’ werk (afb.3) en benadrukt de geabstraheerde vormen 
en de invloed van het kubisme, de vormentaal hier heeft dan ook een duidelijke relatie met 
de werkelijkheid. Terwijl Gombrich kiest voor een wat ouderwerk (afb.4) ook hij benadrukt de 
ongekende vormenrijkdom die in zijn opvatting alleen tijdens het maken kan zijn ontstaan en 
niet van tevoren bedacht is. Het bewustzijn van de maker wordt uitgeschakeld en het werk 
moet kunnen groeien volgens zijn eigen wetten, waarmee Gombrich een link legt met de 
werkwijze van de surrealisten. De wijze waarop Paul Klee in deze handboeken wordt 
getypeerd komt met enkele accent verschillen, met name dus in de gekozen afbeeldingen, 
wel overeen.  
 
In beide handboeken worden topstukken uit het oeuvre van Paul Klee getoond wat een 
vergelijking met de collectie van het Stedelijk Museum lastig maakt. De print ‘Park’ (afb.5) uit 
1920 vertoont in zijn geabstraheerde vormen echter een duidelijke overeenkomst met 
‘Hammamet with the Mosque’ uit 19146 (afb.3) het werk dat Arnason laat zien. Terwijl ‘Bird of 
Prey’ (afb.6) een tekening uit 1938 in zijn fantasierijke vormentaal zeker overeenkomsten 
vertoont met werk ‘Een verhaaltje over een dwergje’ uit 1925 dat Gombrich ons toont. De 
kunstwerken die in beide handboeken worden afgebeeld zijn representatief voor 
verschillende stijlen en invloeden in het oeuvre van Paul Klee.  
 
De canon van de kunstgeschiedenis bestaat uit de kunstwerken die het referentiekader 
vormen van een gedeelde cultuur. Bij de totstandkoming van deze canon gelden een aantal 
criteria, waarbij voor de moderne- en hedendaagse kunst het vernieuwende karakter van het 
kunstwerk misschien wel de belangrijkste is. In de inleiding van zijn handboek Eeuwige 
Schoonheid maakt Gombrich hierbij een belangrijke kanttekening, door er op te wijzen dat 
een voortdurende verandering nog geen gestage vooruitgang is en dat iedere winst of 
vooruitgang in een bepaalde richting een verlies in een andere richting met zich meebrengt7. 
Naast dit vernieuwende karakter van het kunstwerk kunnen we een aantal andere criteria 
onderscheiden; zoals de uitvoering, de ambachtelijke of technische vaardigheden en de 
empathie of emotional appeal van het kunstwerk. In zijn boek ‘What is a Masterpiece?’ uit 
1979 verstaat Kenneth Clark onder emotional appeal de wijze waarop een kunstenaar de 
tijdgeest doormiddel van een persoonlijke ervaring universeel maakt.  
Ook redenen buiten het kunstwerk om, de context dus, spelen een belangrijke rol, zoals 
waar het kunstwerk geëxposeerd is, in welke collectie het zich bevindt, of het in 

 
2 Arnason, History of modern art, 128. 
3 Gombrich, Eeuwige schoonheid, 579. 
4 Arnason, History of modern art, 128. 
5 Gombrich, Eeuwige schoonheid, 578. 
6 Arnason, History of modern art, 128. 
7 Gombrich, Eeuwige schoonheid, 9. 



kunsthistorische artikelen besproken wordt en dus of het opgenomen is in de verschillende 
kunsthistorische handboeken. De kunsthistorische handboeken vormen dus een van de 
factoren en zeker niet de minst belangrijke, die bepalen of een kunstwerk tot de canon 
behoort. Het dubbele hierbij is dat de handboeken de canon weerspiegelen en tegelijkertijd 
bepalen. De combinatie van al deze ingrediënten, wellicht nog gekruid met een beetje ‘geluk’ 
bepalen of een kunstwerk een meesterwerk wordt en wordt opgenomen in de canon. Of 
zoals Gombrich het zegt: ‘Bovendien zijn de beroemdste werken meestal ook werkelijk de 
grootste volgens vele normen.’8 
 
 
 
An eye 
that sees. 
Another eye 
that feels. 
 
(Paul Klee 1903, vertaling; Anselmo Hollo)9 
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Overzicht van gebruikte afbeeldingen: 

 
Afbeelding 1. Paul Klee Mass Prayer 1913 tekening Collectie Stedelijk Museum Amsterdam Object 
number A 845310 

 
Afbeelding 2. Paul Klee 'Ludus Martis, 1938 paint on fabric, mounted on cardboard Collectie 
Stedelijk Museum Amsterdam Object number A 211411 

 
10 ‘Massengebet - Paul Klee’. 
11 ‘Ludus Martis - Paul Klee’. 



 
Afbeelding 3. Paul Klee Hammamet with Mosque 1914 Watercolour and pencil on paper on 
cardboard 20.6 x 19.1 The Metropolitan Museum of Art New York Object number 1984.315.4 12 

 
Afbeelding 4. Paul Klee Een verhaaltje over een dwergje 1925, waterverf op hardboard, vernis, 42 x 
35 cm, privécollectie13.  

 
12 ‘Paul Klee | Hammamet with Its Mosque | The Met’. 
13 Gombrich, Eeuwige schoonheid, 579. 



 
Afbeelding 5. Paul Klee Park 1920 Collectie Stedelijk Museum Amsterdam Object number A 174914 

 
Afbeelding 6. Paul Klee Bird of Prey 1938 gouache on paper, mounted on paper by the artist 
Collectie Stedelijk Museum Amsterdam Object number A 250815  

 

 
14 ‘Park - Paul Klee’. 
15 ‘Raub-vogel - Paul Klee’. 
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