
 

 
 

De Stijl 
een groep kunstenaars 

 

Schilderen in de natuur. Schilders doen dat graag. Ook 
vroeger al gingen kunstenaars de natuur in. Op hun 
schilderijen laten ze zien hoe mooi die is.  
 
Ze doen hun best op de wolken, de bomen, het licht van de 
zon en de schaduwen. Heel precies, alsof het echt is. Ze 

willen natuurlijk ook laten zien hoe goed ze dat kunnen. Schilders willen beroemd 
worden! 

Maar 100 jaar geleden vinden sommige kunstenaars dat het eens anders moet. 'Het 
is toch niet meer nodig om precies de werkelijkheid te schilderen?' zeggen ze. 'Dat 
hebben ze nu wel lang genoeg gedaan. Bovendien: er zijn nu foto's, die kunnen dat 
ook, en zelfs beter!' 

Een simpele en strakke werkelijkheid 

Kunstenaars als Mondriaan en Van Doesburg schilderen in 

die tijd de werkelijkheid heel anders. Zij maken 

schilderijen van de werkelijkheid zoals zij die zien. Simpel 

en strak.  

 

Hoe meer schilderijen Van Doesburg maakt, hoe 

eenvoudiger hij schildert. Alleen nog een paar lijnen blijven over. En een paar 

kleuren. Dat is nieuw.  

 

Veel mensen vinden het maar niks. Maar anderen zeggen: "Dit hoort bij deze tijd. 

Alles wordt modern. Ook de kunst moet modern worden." 

De Stijl 

Veel kunstenaars die in deze tijd schilderen worden vrienden. Ze vormen een groep. 

De Stijl noemen zij zich.  

 

Ze hebben een blad waarin ze schrijven over hun moderne stijl. Je ziet 't al: alleen 

rechte lijnen en vlakken. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de Stijl. Niet 

alleen schilders, maar ook schrijvers, beeldhouwers en architecten. Een architect is 

iemand die gebouwen ontwerpt. 

 

 

http://www.schooltv.nl/shared/templates/popup/image.jsp?item=2294473&nr=2202065&site=2168537
http://www.schooltv.nl/shared/templates/popup/image.jsp?item=2294467&nr=2202065&site=2168537


 

 
 

Gerrit Rietveld is zo'n architect die bij de stijl hoort. Hij 

ontwerpt dit huis. Ook hier: rechte lijnen en vlakken. Geen 

versieringen. Geen ronde ramen of deuren. Maar simpel en 

zuiver: dat is pas echt mooi! 

 

Gerrit Rietveld 

Volgens Rietveld is dit een prachtige stoel. Hij zit niet echt 

lekker, maar dat is ook niet de bedoeling van Rietveld.  

 

Hij wil laten zien hoe een stoel in elkaar zit, wat een stoel heeft. 

Poten, een zitvlak, een rugvlak en armleuningen. Meer niet!  

 

Sommige mensen vinden de stoel van Rietveld prachtig, anderen 

niet. Dat is een kwestie van smaak. Je hoeft hem ook niet mooi 

te vinden, maar de stoel van Rietveld is in ieder geval bijzonder. 

En hij staat nu wel in een museum! 
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