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They had been warned in advance that it would be spartan, 
sterile and bleak. But when artist couple Daniëlle van Ark 
and Thomas Raat moved in the Van Doesburg house last 
September, it turned out to be cosier than expected. Ari the 
cat, who had come along from Amsterdam and was purring 
on the couch or looking outside from the piano, increased 
the domesticity. Together they would stay four months in 
one of the most famous artists’ homes from the interwar 
period that is still in use as a studio-house. Exhausted from 
an intense year, the couple first wanted to catch the last 
rays of sunshine and refuel. While relaxing, they immersed 
themselves in Theo van Doesburg and his wife Nelly van 
Moorsel, the founders of their temporary lodgings.

Theo was a painter, writer and designer, but became 
mainly known as the founder of art movement De Stijl and 
as editor-in-chief of the magazine of the same name. He 
was one of the key figures of the European avant-garde. 
Nelly had followed a music education at the conservato-
ry and was also called ‘the indispensable dadaistic musi-
cal instrument of Europe’. When Theo and Nelly settled 
in Paris in 1923, they stayed with De Stijl colleague Piet 
Mondrian for the first few weeks. In Paris Theo elabo-
rated his ideas about ‘visual architecture’. He strove for 
a non-hierarchical architecture devoid of ornament, with 
no distinction between front and back, top and bottom. 
Through a legacy of Nelly’s father, the dream of realizing 
a studio home became reality. They bought a plot in the 
Paris suburb Meudon-Val-Fleury. The house that Theo 
designed consists of two interlocking cubes, one for the 
studio, and the other for the living accommodation. The 
white painted facade is the most De Stijl-like. The func-
tional elements such as the garage door, front door and 
balcony door are each painted in a primary colour, respec-
tively yellow, blue and red. The tragedy is that Theo never 
lived here. He died in 1931 shortly after the completion of 
the remarkable studio house at the age of 47.

According to Daniëlle and Thomas, various elements 
demonstrate that it has never functioned as a studio at the 
time. The lamps illuminate the rooms mainly spherically but 
not practically. Uniform light distribution is lacking. Theo 
would not have been able to see his brushstroke properly 
under these conditions. There is cast shadow everywhere 
and that makes it difficult for artists to work. The cold is 
another obstacle. Just like in castles, the residents of the 
Van Doesburg house move along with the seasons. In the 
warm summer months, the residents prefer the bedroom 
at the cool lower level instead of the one on the ground 
floor. In September, the rooms were adorned with many 
flowers and the kitchen was full of fresh vegetables that 
Daniëlle and Thomas received from the neighbouring ag-
ricultural school. In October it became more difficult to 
continue to occupy all rooms of the house. Especially the 
central studio with large north facing windows became 
uncomfortable. A concrete fixed table in grey concrete is 

situated in this room. Theo thought it important to let the 
interior coincide with the house itself in order to achieve 
an organic totality. Cupboards and tables in varying colors 
have been included in the construction, a characteristic of 
a ‘visual interior’. Thomas wanted to work at this table at all 
costs: "The house is way too beautiful. No matter how cold 
it is, I will wear an extra sweater. But at a certain point you 
have to admit it’s undoable.”

By November, neither of them made use of the central 
studio anymore. Daniëlle retreated to the library and music 
room that can be transformed into one room by the piv-
oting walls. This was also Nelly’s favourite spot in the win-
ter; the fireplace wasn’t bricked up yet. Daniëlle arranged 
many images on the floor, her own or found photographs, 
out of which she made collages. Thomas set up his desk 
in what was once the garage but now serves as a laun-
dry room. It is the warmest place of the house. The cosy 
kitchen where coffee is served during the day and cooked 
extensively in the evening prompts intense and spontane-
ous brainstorm sessions. It is here that the idea occurred 
to organize the exhibition ‘Coup de Foudre’ in their provi-
sional home.
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Nelly, who admired her husband all her life, lived in 
Meudon until her death in 1974. Pictures show how she 
had decorated her house cosily with furniture and paint-
ings by Theo, a hanging mobile by Alexander Calder and 
work by other avant-garde artists. Works of art that to-
day sell for millions. This inspired Daniëlle and Thomas to 
reactivate the domestic side of the Van Doesburg house 
through the exhibition. During a lecture by Theo in the 
‘Haagse Kunstkring’ in The Hague, summer 1920, Nelly fell 
immediately in love with him. A true ‘coup de foudre’ as the 
French say. After six months, Nelly broke with her family to 
continue her life with Theo, who was 16 years her senior.  
Daniëlle and Thomas employed this idea of love at first 
sight as their selection criterion for the artworks.

They invited fourteen international artists. The art-
works, a carpet from Ola Vasiljeva, the vases by Nicoline 
Timmer and the chairs by Thomas and those by Daniëlle 
blended in effortlessly as if they had always been part of 
the interior. Outside on the covered terrace stood a met-
al cradle by the Swiss David Renggli. It is painted in two 
toned-down primary colours and covered with straw. It 
can be interpreted as a symbol for the family that never 
was, due to the premature death of Theo, but also as a ref-
erence to the straw in the walls. In search of new but also 
cheap materials Theo opted for Solomite, a product name 
for compressed straw panels used to fill the concrete 
frame. This problematic building material is partly the rea-
son why the building needs to be renovated regularly. The 
studio-house was open to the public during two weekends 

in October. Everyone was curious about the Van Doesburg 
house, the exhibition, but also about Daniëlle and Thomas 
who, as accomplished hosts, received their guests with 
great enthusiasm.

The parallel with Nelly is striking. She too received 
many guests including her good friend Peggy Guggenheim 
or her later lovers Mies van der Rohe, Thelonious Monk 
and the king of Benin. Thomas, who likes to start the day 
with a bath, a luxury he lacks in Amsterdam, thinks it’s 
a witty idea that they have also taken a bath here. Both 
Daniëlle and Thomas are inspired by the active attitude of 
Nelly. It is partly thanks to her efforts that De Stijl, which 
had not yet appeared on the radar of the art world until 
the early 1950s, became known. She encouraged Peggy 
to make the first exhibition on De Stijl at the Guggenheim 
Museum in New York (1953).

‘Coup de Foudre’ revived the house and put it on the 
map again for a larger audience. That was indeed neces-
sary because during the renovation in 2014 it couldn’t be 
visited. After Nelly’s death, the house was donated to the 
Dutch State. In the spirit of Theo and Nelly, it became a 
studio house in 1983 for artists working in one of the many 
disciplines in which Theo and Nelly were active. Since then, 
more than thirty Dutch artists have stayed here. Many for-
mer residents such as artists Katja Mater, Steven Aalders 
and Ansuya Blom have donated a book about their work 
to the bookcase in the library. By the time Daniëlle and 
Thomas close the door behind them and set course for 
Amsterdam, the bookshelf will contain two more books. 
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“The house’s white painted facade is all about De Stijl’s touch. 
Each one of the house’s functional elements - garage door, front 
door & balcony door - was painted in a different primary colour, 
respectively yellow, blue and red.”



Ze waren van tevoren gewaarschuwd dat het Spartaans, 
steriel en kil zou zijn. Maar toen kunstenaarskoppel Daniëlle 
van Ark en Thomas Raat afgelopen september in het Van 
Doesburghuis trokken, kwam het hen huiselijker voor dan 
verwacht. Kat Ari die vanuit Amsterdam mee was gekomen 
en op de bank lag te spinnen of vanaf de piano naar buiten 
keek, verhoogde de gezelligheid. Vier maanden zouden ze 
verblijven in een van de beroemdste atelierwoningen uit 
het interbellum dat nog in functie is. Afgepeigerd van een 
intens jaar wilden Daniëlle en Thomas hier eerst de laatste 
zonnestralen opvangen en bijtanken. En passant verdiep-
ten ze zich in Theo van Doesburg en zijn vrouw Nelly van 
Moorsel, de grondleggers van deze bijzondere woning.

Theo was schilder, schrijver en ontwerper maar ge-
noot vooral bekendheid als oprichter van kunstbeweging 
De Stijl en als hoofdredacteur van het gelijknamige tijd-
schrift. Hij was een van de spilfiguren van de Europese 
avant-garde. Nelly had een muziekopleiding aan het con-
servatorium gevolgd en werd ook wel ‘het onmisbare da-
daïstische muziekinstrument van Europa’ genoemd. Toen 
Theo en Nelly zich in 1923 in Parijs vestigden, logeerden ze 
de eerste weken bij Stijl-collega Piet Mondriaan. In Parijs 
werkt Theo zijn ideeën over ‘beeldende architectuur’ uit. 
Hij streefde naar een non-hiërarchische architectuur 
zonder ornamentiek, zonder onderscheid tussen voor- en 
achterzijde en zonder boven- en onderkant. Door een er-
fenis van Nelly’s vader wordt de droom om een atelier-
woning te realiseren werkelijkheid. Ze kochten een perceel 
in de Parijse voorstad Meudon-Val-Fleury. Het huis dat 
Theo ontwierp, bestaat in feite uit twee ineengeschoven 
kubussen, een woon- en ateliergedeelte. De wit geschil-
derde voorgevel is het meest Stijl-achtig. De functionele 
elementen zoals de garagedeur, voordeur en balkondeur 
zijn ieder in een primaire kleur, geel, blauw en rood, ge-
schilderd. De tragiek is dat Theo er nooit gewoond heeft. 
Hij stierf in 1931 kort na de voltooiing van het eigenzinnige 
huis op 47 jarige leeftijd. 

Volgens Daniëlle en Thomas is goed te zien dat de wo-
ning indertijd nooit als atelier gefunctioneerd heeft. De lam-
pen verlichten het huis vooral sferisch maar niet functioneel. 
Egaal licht ontbreekt. Van Doesburg zou zijn penseelstreek 
hier niet goed hebben kunnen zien. Er is overal slagscha-
duw en dat maakt het lastig werken voor kunstenaars. Ook 
de kou is een hindernis. Net als in kastelen bewegen de 
bewoners van het Van Doesburghuis mee met de seizoe-
nen. In de warme zomermaanden verkiezen de residenten 
de slaapkamer op de koele benedenverdieping in plaats 
van die op de begane grond. In september stonden overal 
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bloemen in huis en lag de keuken vol verse groenten die 
Daniëlle en Thomas kregen van de naburige agrarische 
school. In oktober werd het al moeilijker om alle vertrekken 
van het huis te blijven bewonen. Met name het centrale 
atelier met de grote raampartij op het noorden werd on-
heilzaam. In deze ruimte staat ondermeer een ingebouwde 
betonnen tafel. Theo vond het belangrijk om de inrichting 
samen te laten vallen met het huis zelf zodat een orga-
nisch geheel zou ontstaan. Kasten en tafels in variërende 
kleuren zijn in de bouw opgenomen, een kenmerk van een 
‘beeldend interieur’. Thomas wilde perse aan deze tafel 
werken: “Het huis is veel te mooi. Hoe koud ook, ik doe wel 
een extra trui aan. Maar op een gegeven moment haalt de 
werkelijkheid je in.”

Tegen november zat geen van beiden nog in het cen-
trale atelier. Daniëlle trok zich terug in de bibliotheek en 
muziekkamer die door de draaideuren c.q. wanden tot één 



ruimte omgetoverd kon worden. Dit was ook Nelly’s favorie-
te plek in de winter, de open haard was toen nog niet dicht 
gemetseld. Op de vloer heeft Daniëlle allemaal afbeeldin-
gen, eigen of gevonden foto’s, gerangschikt waarmee ze 
collages maakt. Thomas heeft zijn bureau opgesteld in wat 
ooit de garage was maar nu dienst doet als wasruimte. Het 
is de warmste plek van het huis. De gezellige keuken waar 
overdag koffie wordt gedronken en’s avonds uitgebreid 
gekookt, nodigt uit tot intense en spontane brainstorm 
sessies. Hier ontstond bijvoorbeeld het idee om een ten-
toonstelling, ‘Coup de Foudre’ genaamd, te organiseren in 
hun nieuwe onderkomen. 

Nelly, die haar man op handen droeg, woonde tot haar 
overlijden in 1974 in Meudon. Op foto’s is te zien hoe ze de 
woning gezellig heeft ingericht met meubels en schilde-
rijen van Theo, een mobile van Alexander Calder en werk 
van andere avant-garde kunstenaars. Kunstwerken die nu 
overigens miljoenen kosten. Dit inspireerde Daniëlle en 
Thomas om de huiselijke kant van het Van Doesburghuis 
door de tentoonstelling tot leven te wekken. Tijdens een 
voordracht van Theo in de Haagse Kunstkring, zomer 1920, 
viel Nelly als een blok voor hem. Een ware coup de foudre. 
Na een half jaar brak Nelly met haar familie om haar leven 
met de zestien jaar oudere Theo te vervolgen. Dit idee van 
liefde op het eerste gezicht werd voor Daniëlle en Thomas 
het selectiecriterium voor de kunstwerken. 

Ze nodigden veertien internationale kunstenaars uit. 
De kunstwerken, een tapijt van Ola Vasiljeva, de vazen van  
Nicoline Timmer en de stoelen van Thomas én die van 
Daniëlle voegden zich naadloos naar de woning alsof ze er 
altijd deel van uitgemaakt hebben. Buiten op het overdek-
te terras stond een metalen kribbe van de Zwitser David 
Renggli. Het is geschilderd in twee afgezwakte primaire 
kleuren en bedekt met stro. Het is te lezen als symbool 
voor het gezin dat door de vroegtijdige dood van Theo 
nooit heeft kunnen ontstaan maar ook als verwijzing naar 
het stro in de wanden. Op zoek naar nieuwe maar ook 
goedkope materialen koos Theo voor Solomite, samen-
geperste stroplaten afgewerkt met een stuc- en cement-
pleisterlaag. Dit problematische bouwmateriaal is mede 
de reden dat het gebouw regelmatig gerenoveerd moet 
worden. In twee weekenden in oktober stelden ze het huis 
open voor publiek. Iedereen was nieuwsgierig naar het Van 
Doesburghuis, de tentoonstelling maar ook naar Daniëlle 
en Thomas zelf die als een volleerd gastvrouw en gastheer 
met groot enthousiasme hun gasten ontvingen. 

De parallel met Nelly springt direct in het oog. Ook zij 
ontving vele gasten waaronder haar goede vriendin Peggy 
Guggenheim of haar latere minnaars Mies van der Rohe, 
Thelonious Monk en de koning van Benin. Thomas die graag 
de dag start met een bad, een luxe is die hij in Amsterdam 
ontbeert, vind het een geestige gedachte dat zij hier ook 
een bad hebben genomen. Zowel Daniëlle als Thomas zijn 
gegrepen door de actieve houding van Nelly. Het is mede 
aan haar te danken dat De Stijl, dat tot begin jaren vijftig 
nog niet op de radar van de kunstwereld was versche-
nen, bekendheid kreeg. Ze stimuleerde Peggy de eerste 
tentoonstelling over De Stijl te maken in het Guggenheim 
Museum in New York (1953). 

‘Coup de Foudre’ blies het huis nieuw leven in en zette 
het voor een groter publiek weer op de kaart. Dat was ook 
wel nodig want tijdens de renovatie in 2014 was de woning 
voor publiek gesloten en daarna was niet voor iedereen 
duidelijk dat het weer open was. Na het overlijden van Nelly 
werd het huis aan de Nederlandse staat geschonken. In de 
geest van Theo en Nelly werd het in 1983 een atelierwo-
ning voor kunstenaars die werkzaam zijn in een van de vele 
disciplines waarin Theo en Nelly actief waren. Sindsdien 
verbleven er ruim dertig Nederlandse kunstenaars. In de 
boekenkast in de bibliotheek laten veel oud-bewoners een 
boek over hun werk achter zoals kunstenaars Katja Mater, 
Steven Aalders en Ansuya Blom. Tegen de tijd dat Danielle 
en Thomas de deur achter zich dicht trekken en koers zet-
ten naar Amsterdam, zal de kast twee boeken rijker zijn. 

“De wit geschilderde voorgevel is het meest Stijl-achtig. De functionele 
elementen zoals de garagedeur, voordeur en balkondeur zijn ieder in een 

primaire kleur, geel, blauw en rood, geschilderd.”
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