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110a

[Notes in manuscript ‘45b’]

Vooraf

In Mondriaans nalatenschap1 bevindt zich archiefmap ‘45b’ en deze map is door Harry Holtzman2
aangeduid met ‘[Notes for “Toward the true vision of reality”]’. De notities in ‘45b’ hebben inhoudelijk
echter niets van doen met de tekst 093 Toward the True Vision of Reality.
In totaal bevat map ‘45b’ 12 schrijfblokbladen. Drie schrijfblokbladen heeft Mondriaan voorzien
van een paginanummer (2, 3 en 4) en noemen we manuscript ‘45b[1]’. ‘45b[1]’ is ondergebracht bij [110]
[Space determination][2]. De overige negen bladen (‘45b[2]’) vormen geen lopende tekst en worden op deze
plaats gepresenteerd als ‘a-nummer’ bij de tekst van hetzelfde manuscript (‘45b’).
Bron
In onderstaand ‘Overzicht notities in manuscript ‘45b’’ zijn de brongegevens weergegeven. De
pagina’s zijn niet genummerd. Onze codering is gebaseerd op de nummering van de opnames in de
microfilm3. (De nummers [577], [578], [579] zijn als manuscript ‘45b[1]’ ondergebracht bij [110] [Space
determination][2].)
Notities beschouwen we in principe als authentiek, geautoriseerd en onvoltooid.

Overzicht notities in manuscript ‘45b’

-

[569]
(voorzijde)

Vindplaats
Holtzman
Deposit
Box 2 Folder
45b

-

[572]
(voorzijde)

Box 2 Folder
45b

-

[574]
(voorzijde)

Box 2 Folder
45b

-

[575]
(voorzijde)

Box 2 Folder
45b

-

[576]
(voorzijde)

Box 2 Folder
45b
Box 2 Folder
45b

-

[580]
(= achterzijde
van [579])
[581]
(voorzijde)

-

[582]
(voorzijde)

Box 2 Folder
45b

[583]
(= achterzijde
van [582])
[584]
(voorzijde)

Box 2 Folder
45b

Codering
Holtzman

-

-

1 Holtzman

Codering in
dit corpus

Box 2 Folder
45b

Box 2 Folder
45b

[585]
Box 2 Folder
(= achterzijde 45b
van [584])

Vindplaats in

Bronbeschrijving
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)
schrijfblokblad
20,3 x 12,7 cm
(8 x 5 inch)
schrijfblokblad
20,3 x 8,3 cm
(8 x 3¼ inch)
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)

Datering

The New Art The New Life 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deposit: Box 2 Folder 45b.
Harry Holtzman (1912-1987), Amerikaans kunstenaar, Mondriaans erfgenaam.
3 Nummers verwijzen naar de microfilm ‘Uncat MS Vault 710’ van de Beinecke Library, Yale University, New Haven, USA.
4 H. Holtzman and M.S. James (eds.). The New Art - The New Life. The Collected Writings of Piet Mondrian. Boston, 1986.
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Codering
Holtzman
-

Codering in
dit corpus
[586]
(voorzijde)

Vindplaats
Holtzman
Deposit
Box 2 Folder
45b

Bronbeschrijving
schrijfblokblad
25,4 x 20,3 cm
(10 x 8 inch)

Datering
-

Vindplaats in

The New Art The New Life 4
-

Basistekst en leestekst
De notities zijn in de presentatie gescheiden door een horizontale lijn. Ongebruikelijke
afkortingen zijn opgelost.
Titel

Mondriaan heeft notities gemaakt in het manuscript ‘45b’. Deze losse notities worden opgenomen
onder de fictieve titel: [Notes in manuscript ‘45b’].
Datering en ondertekening
Mondriaan heeft manuscript ‘45b’ niet ondertekend en niet gedateerd. Ook in Mondriaans
correspondentie is de datering van dit manuscript niet achterhaald.
Ontstaan en publicatie
Hoewel Mondriaan nooit de bedoeling heeft gehad zijn notities te publiceren, worden in dit
corpus alle verspreide notities van Mondriaan gepresenteerd5. De lezer krijgt op die manier een beeld van
de onderwerpen waar Mondriaan over nadacht en welke gedachten hij belangrijk genoeg vond om te
noteren.
De notities van ‘45b’ zijn niet eerder gepubliceerd.

5

De a-nummers bij de verschillende teksten en bij 007, 008, 103, 127 en 128.

