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De Stijl van Piet en Theo  
 
Iedereen kent Rembrandt, Nederlands trots uit de Gouden Eeuw!   
Even zo trots zouden we moeten zijn op de wereld beroemde kunstenaars uit het begin 
van de 20ste eeuw, Piet en Theo. Mondriaan en Van Doesburg, zoals hun achternamen 
klinken, richtten een eigen club op voor een kunst die over de hele wereld bekend is 
geworden: de Stijl! 
De kinderen maken kennis met een stukje kunstgeschiedenis, het werk en denken van 
deze kunstenaars. 
 

BASISPLAN vakgerichte doelen 

titel De Stijl van Piet en Theo 
groep 5 – 6 

onderwerp De Stijl, Mondriaan, van Doesburg, abstracte kunst,  
vlak/ruimtelijk  vlak 

beeldaspect vorm, kleur en compositie 
materiaal/techniek n.v.t. 

type les beschouwen 
vakgebied  geschiedenis 

kunst 
 
 

Lesdoelen 
 

De kinderen maken kennis met het werk en denken van de schilders Piet 
Mondriaan en Theo van Doesburg en hun kunstenaarsgroep DE STIJL. Ze 
leren over de opkomst van de abstractie. Verder wordt ingegaan op het 
belang van ‘richting’ in de compositie en hoe dat een breekpunt werd in 
de samenwerking tussen de kunstenaars. 

 
 

Organisatie Voor deze activiteit zijn vier kijkvoorbeelden beschikbaar: 
1. Kijkvoorbeelden Piet en Theo 
2. Kijkvoorbeelden kunstgeschiedenis 19e eeuw 
3. Kijkvoorbeelden van Figuratie naar Abstractie 
4. Kijkvoorbeelden de Stijl 

 
Lesverloop  
Introduceren 
 

‘Ik wil jullie zo iets vertellen over deze twee bijzondere Nederlandse 
heren. Ze zijn wereld beroemd!’ 
(Laat de kijkvoorbeelden Piet en Theo zien) 

Informeren 
 

Vertel aan de hand van ‘kijkvoorbeelden kunstgeschiedenis (tweede helft) 
19e eeuw’ kort iets over gebeurtenissen in de schilderkunst tijdens de 19e 
eeuw na de uitvinding van de fotografie: 

• Hoe de schilderkunst zijn taak van illustreren en portretteren 
grotendeels verloor. 

• Hoe de uitvinding van de tube het schilders mogelijk maakte ook 
buiten in de natuur te schilderen (1). 

• Hoe ze onder de indruk waren van het prachtige licht en de 
kleuren. 

• Dat schilders die deze indrukken in verf probeerden vast te leggen 
‘impressionisten’ werden genoemd (2: Monet). 

• Hoe schilders andere dingen konden laten zien dan een 
fotocamera. 

• Hoe de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh (3) ook 
tot die groep behoorde, maar ook schilderde wat hij zelf voelde 
(expressionisme, niet altijd mooi!). 

• Hoe men na de eeuwwisseling steeds meer mogelijkheden in de 
schilderkunst ontdekte en daarbij de omgeving niet meer als 
onderwerp nodig had. Kandinsky (4) maakte muziek zichtbaar. 
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• Hoe men iets herkenbaars eerst van kleur veranderde en later ook 
de vorm los ging laten (toon Kijkvoorbeelden van Figuratie naar 
Abstractie) 

• Laat zien hoe Mondriaan de boom bestudeerde en ‘abstraheerde’ 

Instrueren Laat dan eerst het volgende youtube-filmpje van Klokhuis zien over de 
Stijl: http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2775/De%20stijl   
Ga dan naar de kijkvoorbeelden van de Stijl. Loop op speelse wijze 
onderstaande vragen door in gesprek met de kinderen. 

 
KIJKWIJZER 
(V.I.A.R.E.) 

Vragen algemeen Vragen gericht op dit beeldende product 
Voorsorteren 
 

‘dit is werk van twee beroemde Nederlandse schilders. Kun je vertellen 
wat je ziet?’ (vierkanten, rechthoeken, kleuren, lijnen, recht, scheef) 

Interpreteren 
 

‘daarnet heb je gezien hoe Mondriaan een boom vervormt. Kun je hier 
nog zien wat het voorstelt?’ (nee, waarschijnlijk niet) 

Analyseren 
 

‘ik zei net dat het werk van TWEE schilders is. Zouden we kunnen 
ontdekken wat van de één en wat van de ander is? Kun je eens wat 
overeenkomsten en verschillen noemen? (vierkanten en rechthoeken, 
recht en scheef, rood/geel/blauw maar ook andere kleuren, wel en geen 
strepen ertussen, zwart en grijs) 

Reflecteren 
 

‘we hebben net gezien dat Kandinsky muziek schilderde en je dus niet 
zomaar kon herkennen wat het moest voorstellen. Waarom zouden die 
Nederlandse kunstenaars zo schilderen als je hier ziet?’ (dit is natuurlijk 
een heel moeilijke vraag. Laat de kinderen maar associëren. Voer het 
gesprek over wat schilderkunst kan laten zien. Stuur erop aan dat het wel 
eens een ontwerp voor een gebouw of kast zou kunnen zijn) 

Evalueren 
 

‘ik ga zo de namen van de schilders noemen. Maar weet je wat een 
interessante gedacht is? Dat deze schilders vooral ‘ideeën’ schilderden. 
De één vond dat alles wat we om ons heen zien eigenlijk ‘vertaald kan 
worden in rood, geel en blauw, horizontaal en verticaal (ondersteun met 
gebaar), de ander vond dat je ook wel scheve vormen mocht schilderen 
en in meer kleuren. 
Wat vinden jullie? Wat vind je mooier? (laat de kinderen aan het woord 
over hun bevindingen. Laat daaruit een gesprek ontstaan) 
‘oh ja, de schilder van de rechte vormen heette Piet Mondriaan, de ander 
Theo van Doesburg. 

 
 

afronding  Vertel kort dat ze een vereniging oprichtten, de STIJL, die ook 
wereldberoemd is geworden. Wel jammer dat ze ruzie kregen over 
kleuren en de richting in de compositie. 
Gelukkig hebben anderen ook van hun ideeën gebruik gemaakt. 
Wij kunnen dat ook doen met een lantaarn in Stijl! (zie lantaarn in Stijl 1) 
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