
 

Podium Witteman in de klas 
Piet Mondriaan 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Hans Janssen (conservator 
Gemeentemuseum in Den Haag) vertelt 
over kunstenaar Piet Mondriaan en zijn 
grote passie voor muziek. In 1912 leert 
Piet Mondriaan componist Jakob van 
Domselaer kennen tijdens zijn reis naar 
Parijs. Jakob laat de ideeën van 
Mondriaan en De Stijl zien in zijn muziek. 
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Kernbegrippen 
Muziek, kunst, De Stijl, Mondriaan, Van 
Domselaer 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Bovenbouw: CKV Domein B: Kennis 
van kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Hauschka’s prepared piano’. 
 
Antwoorden 
1a Naar het hevigst mogelijk werkende 
beeld. b Iets waar je oog 
onweerstaanbaar tot wordt 
aangetrokken. 2 Abstractie. 3a Van 
Domselaer bleef meer bij de oude 
muziek(instrumenten). b Dit zijn ook 
rigoureus gestructureerde en 
dynamische klanken. 4 Parijs bleek ineens 
erg conservatief geworden. 5a Josephine 
Baker. b Ze wilden donkere mensen 
eigenlijk laten optreden als een soort 
‘wilden’. 6 Mondriaan zocht net zo lang tot 
alles begon te stralen. 7 Theo van 
Doesburg, Bart van der Leck, Piet 
Mondriaan en Vilmos Huszár. 

Kijkvragen 
 
1a Waar was ‘De Stijl’ vooral naar op zoek? 
b Wat is een beeld, volgens Hans Janssen? 
 
2 Piet Mondriaan was een kunstenaar, 
Jakob van Domselaer een musicus. Wat 
was hun gemeenschappelijke passie? 
 

 
 
3a Waarom verlieten Mondriaan en Van 
Domselaer elkaar? 
b Waarom wordt de vergelijking met 
technohouse getrokken? 
 
4 Toen Mondriaan voor de tweede keer 
terug in Parijs kwam, trof hij een andere 
wereld aan. Wat was er aan de hand? 
 
5 In Parijs zag hij wel een opvallende 
verschijning in het theater. 
a Wie was deze vrouw?  

 
b Waarom was haar show van origine 
racistisch? 
 
6 Waarom was Mondriaan soms wel twee 
jaar bezig met een ogenschijnlijk simpel 
vakje? 
 
Verdiepingsvraag 
7 Noem twee hoofdpersonen van ‘De Stijl’ 
(Ze zijn in de aflevering genoemd). 
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