
Mondriaan en de Jacobskerk in Winterswijk
achtergronden bij kunst en kerk

Over de auteur:

Mijn naam is Lida Ruitinga. Van oorsprong ben ik historisch-geograaf. Ik ben werkzaam geweest in de
Universiteitsbibliotheek van de VU in Amsterdam als conservator van de collectie Kaarten & Atlassen.
Mijn interesse gaat uit naar cultureel erfgoed, kunst, religie en filosofie.
En als je dan ook nog een vader hebt gehad die in Winterswijk gewoond heeft en een boekje 
geschreven heeft over de Gereformeerde Kerk van Winterswijk, dan kan onderstaand artikel niet 
uitblijven.  Ik draag het dan ook postuum aan hem op. 



Piet Mondriaan: Dorpskerk, gouache, 75x50 cm, ca. 1898, Privécollectie.

Bovenstaande gouache is het vertrekpunt in dit artikel. We zien een gezicht op Winterswijk met een 
kerk. Winterswijk was de plaats waar Mondriaan met zijn ouders op de Zonnebrink nr. 4 woonde en 
waar hij opgroeide. 
Om welke kerk op welke plek gaat het in dit werk? Voor mensen die met de lokale situatie bekend 
zijn, is het  duidelijk om welke kerk van welke denominatie het gaat, maar de literatuur is hierover 
niet eenduidig. Hoe dat komt onderzoek ik aan de hand van verschillende  bronnen.
Een ander punt van onduidelijkheid is de relatie van vader Mondriaan tot de kerk in Winterswijk. 
Daar ga ik op in aan de hand van de kerkelijke geschiedenis van de protestantse kerk in Winterswijk. 
Ter afsluiting vertel ik iets over de kerkelijke betrokkenheid van Mondriaan Jr. in de periode dat hij 
de Jacobskerk geschilderd heeft.
De geraadpleegde bronnen inclusief websites staan aan het eind van dit artikel vermeld. In de tekst 
verwijs ik hiernaar.
Tenslotte geef ik een overzichtje van alle afbeeldingen die Mondriaan van de Jacobskerk gemaakt 
heeft voor zover mij bekend.
Doordat veel bronnen digitaal toegankelijk zijn gemaakt, was het mogelijk dit artikel rijkelijk te 
illustreren en te voorzien van rechtstreekse links, iets wat met name in de oudere literatuur over 



Mondriaan nog niet mogelijk was, of met beperktere mogelijkheden. Aan foto’s die niet door mijzelf 
gemaakt zijn, is een bronvermelding toegevoegd. 

Aanleiding voor dit onderzoek
Hoewel Mondriaan de Jacobskerk zeker zes keer in verschillende technieken heeft afgebeeld 
(Scholtz, 2015, p.15), staat in dit artikel de gouache op papier van de Jacobskerk centraal. 
De aanleiding voor mij om dit uit te zoeken is tweeledig. 
Tijdens een kunstgeschiedeniscollege dat ik volgde, vertelde de docent - op basis van de 
tentoonstellingscatalogus Piet Mondriaan, 1872-1944 (Bois, 1994) - dat op dit schilderij de 
gereformeerde Jacobskerk staat afgebeeld. Dit kan niet kloppen, want op het moment dat 
Mondriaan de kerk schilderde was er geen gereformeerde Jacobskerk in Winterswijk; wel een 
hervormde kerk met die naam. Die staat in het centrum van Winterswijk op de Markt, tegenwoordig 
als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Maar op een andere plek in Winterswijk is 
nog een ‘Jacobskerk’. 
Hier sluit een tweede aanleiding bij aan.
Dat was de tentoonstelling Spiegel van de ziel. Van Toorop tot Mondriaan in het Singer Museum in 
Laren in 2020. Daar hing de gouache met de Jacobskerk. Het oorspronkelijke bijschrift gaf aanleiding 
tot een misverstand. Kunsthistorica Wieteke van Zeil bezocht de tentoonstelling en deed hiervan 
verslag  op 22 februari 2020 in de Volkskrant. Over het schilderij van Mondriaan schrijft ze: ‘…Dit 
landschap van Mondriaan geeft licht en het is beknot door die takken als tralies. Mondriaan keek 
hierop uit vanuit zijn ouderlijk huis in Winterswijk. De kerk was een aantal jaren terug gebouwd, pas 
sinds kort kon het katholieke geloof weer in alle openbaarheid worden beleden.’ Einde citaat. Hieruit 
zou je kunnen opmaken dat het om de katholieke St. Jacobuskerk gaat. Dat is niet zo, want de 
schildering laat de protestantse Jacobskerk op de markt zien, maar waarom dan toch dit 
misverstand? Hiervoor moeten we terug naar bronnen waar dit schilderij beschreven wordt en naar 
de kerkelijke geschiedenis van Winterswijk. 

Enkele bronnen op een rij

 Piet Mondriaan, 1872-1944 (Bois, 1994).
Dit is de catalogus Piet Mondriaan, 1872-1944 van de grote Mondriaan-tentoonstelling in het
Haags Gemeentemuseum uit 1994/1995. In deze catalogus staat op p.89 een opmerkelijke 
toelichting bij de gouache:

‘Vanuit de achtertuin van Mondriaans ouderlijk huis keek men direct uit op de gereformeerde
kerk in Winterswijk (Welsh 1966b). Dit was niet de kerk waar het gezin de dienst bijwoonde, 
want de Mondriaans waren Nederlands Hervormd. Uit ditzelfde jaar zijn een tekening en een 
ets bekend die de kerk vanuit hetzelfde gezichtspunt weergeven. In zijn recensie van 5 juni 
1898 reageerde Kalff op een essentieel element van deze aquarel, toen hij de aandacht 
vestigde op de ‘massa’s als spinnepooten dooreengegooide boomtakken’.

Wat hieraan klopt is dat de Mondriaans Nederlands-hervormd waren. De gereformeerde 
kerk bestond al wel, maar was gelegen aan de Zonnebrink, dezelfde straat waar de 
Mondriaans woonden, maar daar keek men vanuit de achtertuin zeker niet op uit. 
Ter verantwoording wordt verwezen naar een oudere bron uit 1966.

 Piet Mondriaan, 1872-1944 (Welsh, 1966a).
Dit is de Nederlandstalige editie van de catalogus bij een tentoonstelling die respectievelijk 
gehouden werd in The Art Gallery of Toronto,  in het Philadelphia Museum of Art en 
tenslotte in het Gemeentemuseum in Den Haag in 1966.  Deze catalogus is van de hand van 
Mondriaan-kenner, de Canadese kunsthistoricus dr. Robert P. Welsh. Van deze catalogus is 
ook een Engelstalige versie verschenen (Welsh 1966b, zie hieronder).



In de Nederlandstalige editie wordt op p.39 de gouache samen met een ets toegelicht onder 
de titel: Hervormde kerk te Winterswijk. Er staat o.a. dat de gouache werd besproken in een 
recensie van Jan Kalff in het Algemeen Handelsblad van 5 juni 1898. De gouache hing 
namelijk op een tentoonstelling in het gebouw van kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae in
Amsterdam onder de titel Dorpskerk. Mondriaan was lid van deze vereniging (Janssen, 2016, 
p.251). Achter op de gouache schreef Mondriaan een kort gedicht:

En de takjes van de jonge boompjes
jubelden op

Tot ze samenkwamen met die reeds in rust
van de grijze lucht

nêêrhingen van de groote boomen
en daaronder

de zwijgende groene vlakte –
En de kerk rees hoog, boven ’t dorp uit.

Blotkamp (1987, p.18) merkt op dat hij niet weet of dit een gedicht is van hemzelf of een 
citaat. Volgens Janssen (2016, p.289 en noot 35, p.630) is dit gedicht overigens na een 
restauratie in 1994 spoorloos verdwenen.
De hiervoor genoemde ets (RKD) met hetzelfde onderwerp kon aan Mondriaan 
toegeschreven worden aan de hand van de gesigneerde gouache. De ets – in spiegelbeeld - 
laat de kerk, als het ware iets meer ingezoomd, zien met iets meer detail van de panden 
achter de kerk en de toren van de kerk. Op deze omgeving van de kerk kom ik nog terug.
Over de kerk lezen we analoog aan de verwijzing in de catalogus (Bois) uit 1994:

‘Hoewel Mondriaan’s familie deze kerk niet bezocht daar zijn Vader een strengere kerk 
prefereerde, kon men de kerk vanuit de achtertuin van de familie Mondriaan zien.’ 

 Piet Mondrian, 1872-1944 (Welsh, 1966b).
De Engelstalige catalogus bij bovengenoemde expositie. Hierin staat op p.44 als titel bij de 
ets en de gouache ‘Reformed Church at Winterswijk’. 
Conclusie: Het ziet er naar uit dat in de catalogus uit 1994 men bij de aanduiding van de kerk 
abusievelijk is overgestapt van Hervormd/Reformed naar gereformeerd.

 De spirituele zoektocht van Mondriaan (De Lange, 2018).
In het dagblad Trouw (18 september 2018) bespreekt Henny de Lange de tentoonstelling 
Mondriaan: Het Spirituele Pad, die gehouden werd in het Mondriaanhuis in Winterswijk van 
21 september 2018 t/m 3 maart 2019. De Lange laat in het artikel Benno Tempel, toen nog 
directeur van het Gemeentemuseum Den Haag en gastconservator en samensteller van deze 
expositie aan het woord, na vermeld te hebben dat Tempel zelf een gereformeerde 
achtergrond heeft. In het kader van Mondriaans spirituele ontwikkeling wordt de tekening 
genoemd die Mondriaan maakte van de Jacobskerk ‘waar hij met zijn ouders altijd naartoe 
ging’. Deze uitspraak is dus in strijd met wat er in de catalogi van het Haags 
Gemeentemuseum van 1966 en 1994 staat.
Hiermee blijft de vraag naar welke kerk de familie Mondriaan dan wel ging.

 Mondriaan compleet (Bax, 2001).
In Mondriaan compleet (Bax, p.63) staat de gouache afgebeeld met als titel: Dorpskerk 
(Village Church): St Jacob’s Church, c. 1898. 

https://rkd.nl/nl/explore/images/68529


De term Dorpskerk suggereert dat het gaat om een kerk gaat die oorspronkelijk voor het 
dorp bestemd was en veelal ook in de dorpskern gelegen is, met andere woorden: de oude 
Jacobskerk.

 Piet Mondriaan: een nieuwe kunst voor een ongekend leven: een biografie (Janssen, 2016).
In deze biografie staat op p.287 de volgende neutrale formulering over de gouache: ‘De 
afbeelding is geïdentificeerd als een uitzicht vanuit het ouderlijk huis van Mondriaan op de 
Jacobskerk van Winterswijk’. 

Jacobskerk op de Markt van Winterswijk. Foto: website Protestantse Gemeente Winterswijk 

De katholieke Jacobuskerk     
Maar hoe zit het met de andere, katholieke kerk, genoemd naar dezelfde heilige Jacobus de 
Meerdere?
Vanaf de Reformatie konden de katholieken niet meer terecht in de Jacobskerk op de Markt en 
moesten hun heil elders zoeken. Pas in 1799 kwam er een eigen kerkgebouw in het dorp. Toen dit te 
klein werd en ook in slechte staat verkeerde is besloten tot nieuwbouw. Architect H.J. Wennekers 
maakte het ontwerp en in 1868-69 is de kerk aan de Misterstraat 20 gebouwd. Wieteke van Zeil 
veronderstelde dat de afgebeelde kerk een katholieke kerk was.
Overigens heeft het Singer Museum het titelbordje aangepast en nadrukkelijk aangegeven dat het 
om de oude Jacobskerk gaat.

Locatie van de Winterswijkse kerken

Vanuit de achtertuin van het huis op de Zonnebrink nr. 4 waar de Mondriaans woonden zul je in de 
19e eeuw ruim zicht gehad hebben op zowel de kerk op de Markt als op de katholieke Jacobuskerk. 
Door latere bebouwing is het zicht op de katholieke kerk belemmerd, maar vanaf de bovenverdieping

https://www.oudwinterswijk.nl/kerken/jacobuskerk/jacobuskerk-jacobuskerk/jacobuskerk/


van het woonhuis  zijn beide kerken nog steeds duidelijk te zien. De katholieke kerk is echter wel 
verder weg. Hemelsbreed is de afstand tussen het huis van Mondriaan en de oude Jacobskerk ca. 240
meter en die met de Jacobuskerk ca. 360 meter. Ook de oriëntatie van de kerken is verschillend. De 
oude Jacobskerk is - traditiegetrouw – georiënteerd op het oosten. De 19e-eeuwse katholieke kerk is 
georiënteerd op het noordwesten. De gouache van Mondriaan laat de koorzijde van de kerk zien. 
Vanaf de Zonnebrink gezien moet dit dus wel de oude Jacobskerk zijn. 

Kerkenkaart Geoplaza Vrije Universiteit. Bewerkte uitsnede.

Op dit kaartje van het centrum van Winterswijk zien we links de katholieke kerk, rechts daarvan de 
protestantse kerk, onderaan de later gebouwde protestantse Zonnebrinkkerk en in rood aangegeven 
het huis van Mondriaan.

Nog twee argumenten
1. Tot 1901 had de katholieke kerk geen torenspits, terwijl Mondriaans gouache uit 1898 die wel 

heeft. 

https://geoplaza.vu.nl/cms/projectportfolio/kerkenkaart-2/


Katholieke St Jacobuskerk.
Foto: website Oud-Winterswijk

2. Als we de gouache in detail bekijken, valt nog iets op. In de nabijheid van de kerk staan enkele 
gebouwen. Het gebouw rechts naast de kerk heeft een puntdak en als je goed kijkt is bij de top 
van het dak een rond raampje te zien. 

Detail van de gouache.

Ook op de eerder genoemde ets (in spiegelbeeld) is dit raampje duidelijk te zien (RKD).

Het gaat hier waarschijnlijk om een raampje aan de achterkant van een gebouw op de Markt 46,
dat tegenwoordig in gebruik is als inloopcentrum van de Protestantse Gemeente Winterswijk, 
genaamd Den Angang.
Volgens de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het gebouw tot stand gekomen 
in 1880. 

BAG: Markt Winterswijk met  Den Angang

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=markt%2046%20winterswij&resultOffset=0&detailsObjectId=0294010000424447&objectId=0294100000380830&geometry.x=246663.49499573&geometry.y=443458.41805627&zoomlevel=7
https://rkd.nl/nl/explore/images/68529


Over de geschiedenis van het pand en de verbouwing ervan doet het Achterhoek Nieuws in 
2004 verslag. Het is in 1882 door dominee Meijers gekocht op een veiling voor f 3000,- die het 
vervolgens schonk aan de Nederlands Hervormde Gemeente van Winterswijk. Een gedenksteen 
herinnert aan de ingebruikneming door de kerk in 1883 (en niet 1863 zoals abusievelijk in het 
Achterhoek Nieuws vermeld staat).

Gevelsteen bij de 
ingang van Den 

Angang

Aan de marktkant is in de gevel een rond raampje te zien.

    
Voorzijde van Den Angang  met raampje in de gevel. 

Ik vermoed dat ook aan de achterkant een dergelijk raampje gezeten heeft en dat is de kant die 
Mondriaan heeft kunnen zien vanaf de Zonnebrink. Maar dat raampje is nu weg (zie foto 
hieronder) en ook binnen in het gebouw zijn geen sporen zichtbaar van een raam dat er ooit 
gezeten heeft. Ook architect Henk Heesen die zich in 2004 met de verbouwing van Den Angang 
heeft beziggehouden wist niets van een raampje, toen ik hem daarnaar vroeg.



Achterzijde van Den Angang.  

Toch heeft er ooit een raam gezeten en dat is te zien op een uit ca. 1900 stammende zwart-wit 
foto (Janssen, 2013, p.83). Duidelijker is dat te zien op een ingekleurde versie van deze foto op 
de website Oud Winterswijk: 

Wat is op deze foto te zien?
De kerk links op de foto is de katholieke Jacobuskerk. De kerk met de spitse toren is de 
protestantse Jacobskerk. Schuin rechts daarvan staat een huis met een rond raampje in de 
gevel. 

https://www.oudwinterswijk.nl/luchtfotos/luchtfotos/


Dit moet het gebouw zijn van wat nu Den Angang is. Ik heb een blauwe pijl toegevoegd om het 
pand aan te geven waar het om gaat. Op het werk van Mondriaan staan in de buurt ervan 
panden met rode daken die enige overeenkomst tonen met die op de foto, maar hier waag ik 
me niet aan nadere duiding. Op de afbeelding hieronder zoom ik ter vergelijking wel op dit 
gedeelte in. 

Al met al is hiermee voldoende aangetoond om welke kerk het gaat bij de gouache en waardoor 
onduidelijkheid in de literatuur is ontstaan.

Kerkelijke achtergrond 
Ondertussen weten we nog steeds niet precies bij welke kerk de familie Mondriaan betrokken was. 
Ook voor dit onderdeel gaan we terug naar de bronnen. Via archiefonderzoek heb ik geprobeerd 
aanvullende informatie te vinden. 
Wat is er bekend over de kerkelijke achtergrond van de familie Mondriaan?
In de introductie van het boek Mondriaan compleet door Marty Bax lezen we dat Mondriaan in 1872 
is geboren in Amersfoort als zoon van Pieter Cornelis Mondriaan en Johanna Christina de Kok. Vader 
Mondriaan was hoofd van de lagere school voor Christelijk Nationaal Onderwijs. Hij was 
sympathisant van de antirevolutionaire dominee – en latere premier- Abraham Kuyper. Door 
bemiddeling van Kuyper werd het gezin Mondriaan in 1880 overgeplaatst naar Winterswijk, waar de 
vader opnieuw hoofdonderwijzer werd van een lagere school voor Christelijk Nationaal Onderwijs. 
Piet Mondriaan sr. werd uiteindelijk geen lid van Kuypers Gereformeerde Kerk (Bax, 2001, p.8).
Het bevolkingsregister laat zien dat de Mondriaans ingeschreven stonden als N.H., Nederlands 
Hervormd. Behalve vader en moeder Mondriaan zien we de namen staan van 5 kinderen, waarvan 
de laatste, Carel, in Winterswijk is geboren.



Bevolkingsregister Winterswijk register 39. Dorp, 1885-1892. Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers, 0263-3413.

Maar hoewel de familie Mondriaan als hervormd staat ingeschreven, wordt elders in de literatuur de 
indruk gewekt dat het niet de kerk op de Markt is waar men ter kerke ging, maar dat de voorkeur 
uitging naar een meer orthodoxe kerk. Ik herhaal nog een keer het citaat uit de catalogus van Welsh 
(1966a).

‘Hoewel Mondriaan’s familie deze kerk niet bezocht daar zijn Vader een strengere kerk 
prefereerde, kon men de kerk vanuit de achtertuin van de familie Mondriaan zien.’ 

Welke kerk zou daarvoor in aanmerking kunnen komen?

Landelijke ontwikkelingen op kerkelijk gebied
Om de kerkelijke situatie ter plekke te begrijpen is het goed even een uitstapje te maken naar de 
kerkelijke ontwikkelingen en terminologie vanaf de Reformatie tot Mondriaans tijd.

De naam Hervormde Kerk is een vrij late benaming. Na de Reformatie in de 16e eeuw onder 
aanvoering van Luther en anderen ontstond in de Lage Landen de Nederduitse Gereformeerde Kerk 
vaak in die tijd ook kortweg Gereformeerde Kerk genoemd. Ik geef toe dat het verwarrend is dat hier 
Gereformeerd staat, maar het wordt bedoeld als Ge-reformeerde kerk in de letterlijke betekenis, 
her-vormd dus. Deze gereformeerde kerk is ontstaan  in de stad Emden (Oost-Friesland), in 1571. In 
1579 werd zij de publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 onder de

https://nl.wikipedia.org/wiki/1795
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/1579
https://nl.wikipedia.org/wiki/1571
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emden_(Nedersaksen)
https://www.ecal.nu/?title=personen&mistart=40&mivast=26&mizig=100&miadt=26&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mizk_alle=mondriaan


Franse overheersing hield zij op met de officiële publieke kerk te zijn, en kreeg zij in 1816 van koning 
Willem I een nieuw reglement en de naam Nederlandse Hervormde Kerk.
In 1834 vond er een afsplitsing plaats van een groep die de opvattingen van de Hervormde Kerk te 
vrijzinnig vond. Ds. Hendrik de Cock was hun voorman. Deze Afgescheidenen verenigden zich in 1869 
in de Christelijk Gereformeerde Kerk.
In 1886 wordt Abraham Kuyper leider van de zogenoemde Doleantie, wat leidde tot een tweede 
grote afscheiding uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Dit resulteerde in het ontstaan van de 
Nederduits Gereformeerde Kerk (Dolerende). Het doel van de nieuwe kerk was om terug te keren 
naar de Dordtse Kerkorde uit 1619 om daarmee de kerkorganisatie en de geloofsbelijdenis weer bij 
autonome plaatselijke kerken en daarmee bij het kerkvolk te leggen in plaats van bij het landelijke 
kerkbestuur. Zo kon het kerkvolk, door Kuyper ‘kleine luyden’ genoemd, tot kerkelijk zelfbestuur 
overgaan en terugkeren naar de oorspronkelijke, orthodoxe geloofsbelijdenis, zonder dat van 
bovenaf en zonder inspraak de leer werd verkondigd. Tot de kleine luyden behoorden 
middenstanders, boeren en ambtenaren. Zij konden hun politieke stem kwijt bij de in 1879 door 
Kuyper opgerichte ARP (Anti-Revolutionaire Partij). 
De Nederduits Gereformeerde Kerk fuseerde in 1892 met het grootste deel van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (Bron  )  . Vanaf 1892 bestaan er 
derhalve zowel Hervormde als Gereformeerde kerken. 

Kerkelijke situatie in Winterswijk
In de tijd van Mondriaan was de kerk op de markt een hervormde kerk. Er was in de 19e eeuw ook 
een andere kerk bijgekomen. In Mondriaan compleet (Bax, 2001, p.22) staat een foto van de 
Zonnebrink, waar de familie Mondriaan woonde. Hierop is volgens het bijschrift de gevel van de 
Gereformeerde Kerk te zien. De foto is uit ca. 1870. Dezelfde foto in groter formaat komt voor in het 
boek Piet Mondriaan : leven en werk (De Jong, 2015, p.7). In het bijschrift wordt ook daar de gevel 
van de ‘Nederlandse Gereformeerde kerk’ genoemd. Het is een eenvoudige zaalkerk met een klein 
torentje. 

Kerk op de Zonnebrink ca. 1870. Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers, 0943 Fotocollectie Winterswijk, foto
338. 
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Om welke kerk gaat het hier? 
De Gereformeerde Kerk van Kuyper bestond in 1870 nog niet. De Afscheiding van 1834 had in 
Winterswijk al wel gevolgen gehad. De Winterswijkse afgescheidenen hadden in 1841 een christelijk 
afgescheiden gemeente geïnstitueerd (Bron). Mali (1994, p.21) spreekt van een christelijk 
gereformeerde gemeente, maar strikt genomen is dat een term die pas geldt vanaf 1869.  Aan de 
Zonnebrink werd voor deze gemeente een zogenaamde Afscheidingskerk gebouwd, die waarschijnlijk
begin 1844 in gebruik genomen is (Ruitinga,1992, p.20,24,25 en 29). 
De tweede grote afscheiding (Doleantie) uit de Hervormde Kerk vond in Winterswijk plaats in 1887 
(Ruitinga, 1992, p.44). De Dolerenden gaan uiteindelijk van hetzelfde kerkgebouw gebruik maken als 
de Afgescheidenen. Als beide kerkgenootschappen fuseren  op 5 augustus 1892 is het ontstaan van 
de Gereformeerde Kerk een feit. Het hieraan voorafgaande onderscheid tussen De Gereformeerde 
Kerk te Winterswijk A (Afgescheidenen) en De Gereformeerde Kerk te Winterswijk B (Dolerenden) 
heeft slechts enkele dagen geduurd.  ‘Winterswijk was de eerste plaats in ons land waar beide 
kerkgemeenten verdwenen doordat zij zich met elkaar verenigden’. (Bron). 

Men krijgt dan wel behoefte aan een groter kerkgebouw. In 1905 wordt het gebouw gesloopt. De 
nieuwe kerk is in 1906 gebouwd. De architect was Tjeerd Kuipers. Deze kerk is gelegen aan de 
Zonnebrink nr. 61 en bestaat nog steeds onder de naam Zonnebrinkkerk en functioneert 
tegenwoordig als een van de protestantse kerken van de PKN (Bron).

    Foto: Wikipedia

Samengevat: op de foto uit 1870 staat dus de kerk van de christelijk gereformeerden en niet van 
Kuypers gereformeerden. De door Bax en De Jong gebruikte termen ‘gereformeerd’ en ‘Nederlands 
gereformeerd’ zijn niet heel specifiek. Die namen duiden hooguit op een kerk die niet katholiek is, 
dus een kerk van na de Reformatie. We hebben echter te maken met de situatie in de 19e eeuw. Als 
de foto werkelijk uit 1870 dateert, dan is er nog geen sprake van de officiële Gereformeerde Kerken 
in Nederland uit 1892. Het is dan nog de kerk van de christelijk-gereformeerden.

Familie Mondriaan en de kerk
Dan komen we nu toe aan de verhouding van de familie Mondriaan tot de kerk in Winterswijk.
Ondertussen weten we nog steeds niet waar zij ter kerke ging. Was het niet de Jacobskerk, zoals 
Welsh suggereert? Nadat de familie Mondriaan naar Winterswijk was verhuisd zullen ze ongetwijfeld 

https://reliwiki.nl/index.php/Winterswijk,_Zonnebrink_61_-_Zonnebrinkkerk
https://gereformeerdekerken.info/2021/07/03/de-gereformeerde-kerk-te-winterswijk-2/
https://gereformeerdekerken.info/2021/07/01/de-gereformeerde-kerk-te-winterswijk-1/


de Jacobskerk bezocht hebben. In het boekje ‘De Jacobskerk’ (1981, p.111) staat dan ook stellig:  De 
familie Mondriaan ging ter kerke in de Jacobskerk. 
Maar waar duidt Welsh dan op met zijn ‘strengere kerk’?
De Christelijk-Gereformeerde kerk aan de Zonnebrink zal dat waarschijnlijk niet geweest zijn.
Er zijn geen gegevens bekend over daadwerkelijke betrokkenheid  bij de (Christelijk)-Gereformeerde 
Kerk aan de Zonnebrink. 
Wim Ruessink, cantor-organist van de  Protestantse Gemeente Winterswijk, heeft zich ook al eens in 
dit onderwerp verdiept, maar heeft geen informatie gevonden die duidt op betrokkenheid met de 
Christelijke Gereformeerde Kerk of met haar rechtsopvolger de Gereformeerde Kerk van Winterswijk 
(vanaf 1892), laat staan lidmaatschap daarvan (mondelinge informatie 2021).
Dit sluit aan bij wat Henkels (1980, p.18) al schreef:

Terzijde zij met nadruk gesteld dat Mondriaan niet zoals vaak aangenomen wordt, lid van de 
gereformeerde kerk is geweest, maar altijd nederl. hervormd is geweest, en ook bij het uittreden van 
A. Kuyper uit de Ned. Herv. Kerk niet met deze in de Doleantie (1886) is meegegaan.

In 1987 schrijft Henkels dit opnieuw in een Engelstalige catalogus (Henkels, 1987, p.148):

It should be stressed, incidentally, that Mondrian was not, as is often assumed, a member of the 
Reformed Church, but of the stricter,  ‘Hervormd’ church, and did not follow A. Kuyper into the 
dissenters’ camp in 1886.

In dit geval wordt met Reformed wel degelijk ‘gereformeerd’ bedoeld i.t.t. de catalogus uit 1966 
(Welsh, 1966a) waar reformed voor Hervormd staat. 

Er was echter nog een groepering in Winterswijk waar de Mondriaans misschien wel aansluiting 
hebben gevonden.

Vrienden van de Waarheid
De school waar vader Mondriaan lesgaf was opgericht door de in 1868 opgerichte Vereeniging voor 
Christelijk en Nationaal Schoolonderwijs te Winterswijk. De openbare school werd namelijk steeds 
godsdienstlozer; soms besloot de gemeenteraad dat op school de Bijbel niet meer mocht worden 
gebruikt. Dit leidde tot oprichting van ‘Scholen met den Bijbel’ (Bosma, 1994, p.11).
Vanuit de vrijzinnige Jacobskerk werd eerder het openbaar onderwijs gepromoot dan het bijzonder 
onderwijs. Probleem in die tijd was dat het bijzonder onderwijs niet gefinancierd werd door de 
overheid (Janssen, 2013, p.81).
Het initiatief voor de school was in 1866 genomen door de Vereniging van Vrienden van de 
Waarheid. Artikel 2 van hun statuten luidt:
 ‘De Vereniging stelt zich ten doel, ter verheerlijking Gods en ter bevordering van een Godzaligen 
levenswandel, de verspreiding van Evangelische kennis door onderwijs aan hen en hunne kinderen, 
overeenkomstig de leer des Bijbels, uitgedrukt in de belijdenisschriften der Nederlands Hervormde 
Kerk, zolang genoemde kerk hier ter plaatse volgens hunne overtuiging de gelegenheid niet aanbiedt’ 
(Bosma, 1994, p.11).
Leden van de christelijke afgescheiden gemeente waren echter ook vurige voorstanders  van het 
christelijk onderwijs. Ook al behoorden zij niet tot de Hervormde Kerk, toch hebben de Vrienden hen 
betrokken bij de vergaderingen over de schooloprichting en is in die tijd de samenwerking 
‘voortreffelijk’ geweest zoals we in het gedenkboekje over Honderd jaar christelijk onderwijs in 
Winterswijk kunnen lezen (Bosma, p.8). De Vereniging van de school bestond uit 1868 bestond 
derhalve uit Afgescheidenen (Christelijke Gereformeerden) en Vrienden van de Waarheid (Mali, 
1994, p.22).
De school wordt in 1869 geopend aan de Ratumsestraat en startte met 103 leerlingen. In 1877 waren
dit er al ruim 300, maar in 1883 in de tijd van Mondriaan was het aantal teruggelopen tot 141 



(Bosma, 1994, p.19,23,28).  Mondriaan was daar vanaf 1880 het tweede schoolhoofd na de heer L. 
Plette. Het gezin woonde naast de school op de Zonnebrink.

Maar wie waren die ‘Vrienden’ en hoe verhielden zij zich tot de kerk? Het was niet een specifiek 
Winterswijkse groep. Er bestond een landelijke koepel van ‘de Vrienden’, opgericht in 1853,  die 
overal in het land bijeenkomsten en bidstonden hielden om de prediking van ‘de gereformeerde 
Waarheid’ in de hervormde kerk te bevorderen (Bron).
In Winterswijk was ook zo’n groep van ‘Vrienden van de Waarheid’. Zij wilden lid blijven van de 
Hervormde Gemeente, maar vonden de verkondiging in de Jacobskerk te vrijzinnig. Vanaf 1850 
bestond deze groep uit ca 100 leden. In 1858 richtten zij het Godsdienstig Leesgezelschap tot 
Uitbreiding der Waarheid te Winterswijk op met als doel het uitlenen van ‘verantwoorde’ christelijke 
boeken aan de leden en het herstellen van de kerk in Winterswijk. Hier waren ook afgescheidenen bij
betrokken.  Later in dat jaar tijdens de beroepingsprocedure van een predikant richtten zij de 
Vereeniging van Vrienden der Waarheid te Winterswijk op. Voormalig Hervormd predikant Betting 
beschrijft in een artikel de geschiedenis over het ontstaan van de ‘Vrienden’ uitvoerig (Betting, 2002).
Aanvankelijk gingen de ‘Vrienden’ naar de kerk in het gebouw op de Zonnebrink van de 
Afgescheidenen (Bron), maar later, nadat zij in 1859 de Nederlandse Hervormde Evangelisatie 
Vereniging opgericht hadden,  stichtten zij in 1860 een kapel aan de Spoorstraat, toen nog Koostegge
geheten (Janssen, 2013, p.82).  Deze kapel werd  in de volksmond ook wel ‘het Evangelisatielokaal’ 
genoemd. Deze kapel hebben zij op 1 december van dat jaar in gebruik genomen (Ruitinga, 2006).
Op de gevel staat de naam aangeven: ‘HERVORMDE KAPEL’.

Kapel van de Vrienden van de Waarheid in de Spoorstraat. Foto: website Oud-Winterswijk

Bij de Doleantie van 1886 verlaat een deel van de Vrienden alsnog de Hervormde Kerk en gaat mee 
met de Dolerenden en Afgescheidenen. Die vormen, zoals eerder gezegd in 1892 de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. In landelijk verband vormden de achterblijvers vanaf 1906 de Gereformeerde 
Bond, een vereniging binnen de Hervormde Kerk. Hun lijfblad is De Waarheidsvriend. In Winterswijk 
heeft de ‘Vereeniging’ op 28 oktober 1951 haar laatste dienst gehouden in de Kapel en is in het jaar 
daarna opgegaan in de hervormde gemeente Winterswijk. In 1974 is de ‘Vereeniging’ die dan de 
Hervormde Evangelisatie Vereniging genoemd wordt, opgeheven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Bond_in_de_Protestantse_Kerk_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Bond_in_de_Protestantse_Kerk_in_Nederland
https://www.oudwinterswijk.nl/kerken/hervormde-kapel/hervormde-kapel/
https://gereformeerdekerken.info/2021/07/01/de-gereformeerde-kerk-te-winterswijk-1/
https://gereformeerdekerken.info/2021/07/01/de-gereformeerde-kerk-te-winterswijk-1/


Wim Ruessink liet mij weten dat tot op de dag van vandaag het begrip ‘Lokaalsen’ nog door een 
smaldeel van de Winterswijkse protestanten wordt gebezigd c.q. begrepen.  
Ter herinnering aan deze periode is uiteindelijk in 2001 een overzicht van voorgangers opgehangen 
in de consistorie van de Jacobskerk naast  het overzicht van predikanten.

Het is dus heel goed mogelijk geweest dat de cultuur van de ‘Vrienden’ vader Mondriaan aansprak. 
Tijden lang was hij een vurig aanhanger geweest van Groen van Prinsterer en Kuyper en had intensief
deelgenomen aan de schoolstrijd die tot doel had Protestants-Christelijk onderwijs te realiseren met 
dezelfde rechten als die van het openbare staatsonderwijs. Mondriaan heeft er echter voor gekozen 
niet met de Doleantie mee te gaan, maar van binnenuit te blijven strijden (Janssen, 2016, p.203).
Voormalig predikant uit Winterswijk Chris de Jonge schrijft dat in de Hervormde kerk kiescolleges een
grote rol speelden bij het beroepen van predikanten. Als voorwaarde werd gesteld dat de 
predikanten niet zouden voorgaan in de Evangelisatie en hun kinderen naar de Openbare School 
zouden sturen (De Jonge, 2000). Dat zal Mondriaan zeker niet hebben aangesproken.
Samengevat: in de literatuur vinden we verschillende opmerkingen over Mondriaan’s kerkgang. 
Sommigen veronderstellen dat hij ter kerke ging in de Jacobskerk. Anderen zijn van oordeel dat de 
Mondriaans wel ‘gekerkt’ zullen hebben in het lokaal van de Vrienden der Waarheid, omdat daar de 
orthodoxe prediking werd gehoord (Booij, 1994, p.91).

Archiefonderzoek
Via onderzoek in het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers in Doetinchem dat o.a. kerkelijke 
archieven beheert, heb ik geprobeerd iets te vinden met betrekking tot Mondriaans kerkelijke 
betrokkenheid.



De naam Mondriaan komt voor in de Naamlijst der lidmaten van de Hervormde Gemeente te 
Winterswijk.

Lidmatenregister Hervormde Gemeente Winterswijk. Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek 
Liemers, Archief 0303-168

Genoemd worden de namen van vader Pieter Cornelis Mondriaan en zijn vrouw Johanna Christina de
Kok en de plaats waar zij vandaan kwamen: Amersfoort. Ook wordt vermeld dat zij in 1901 naar 
Arnhem vertrokken zijn. Dit duidt erop dat zij tot die tijd lid gebleven zijn van de Hervormde Kerk.



Lidmatenregister Hervormde Gemeente Winterswijk. Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers, Archief 0303-
168 

Hoewel het Erfgoedcentrum beschikt over documenten van de Vrienden der Waarheid, bestaat er 
niet een soort ledenlijst of iets dergelijks. Een contributieboek van de Vereniging met alle inkomsten 
en uitgaven heb ik nog doorgekeken, maar er staan geen persoonsnamen bij de ingekomen vrijwillige
bijdragen. Ook hier vond ik geen bewijs voor betrokkenheid van Mondriaan bij de ‘Vrienden’.

Behalve lidmaatschap van de Hervormde kerk heb ik dus geen sporen van betrokkenheid bij andere 
kerkelijke verbanden gevonden. Maar daadwerkelijke betrokkenheid van Mondriaan op de 
Hervormde Kerk was ook niet zoals men het toen graag zag. Het bestuur van zijn school klaagt  dat de
hoofdonderwijzer zich te afstandelijk opstelt ten opzichte van de kerkelijke gemeenschap, o.a. door 
het niet trouw bezoeken van de kerkdiensten. Mondriaan ging liever wandelen met zijn gezin (Mali, 
1994, p.24; Versteeg, 1988, p.19,20).

Conclusie
Het lijkt erop dat Mondriaan uiteindelijk  zowel kerkelijk als in zijn werk en in de politiek 
teleurgesteld was. Naast succes, ondervond hij tegenslag in Amersfoort, en in Winterswijk waren er 
conflicten met het Schoolbestuur. Hij worstelde met orthodoxie en vrijzinnigheid.
Sollicitaties naar betrekkingen in meer gereformeerde kring zoals de Vrije Universiteit, de 2e Vrije 
Christelijke School in Amsterdam, verbonden met de naam van ds Adama van Scheltema, een 
sympathisant van Kuyper, mislukten (Booij, p.107).
Ook al bleef Mondriaan Hervormd, binnen die gemeenschap kreeg hij eens op een vergadering in 
Varsseveld te horen dat hij te gereformeerd werd bevonden voor de Achterhoek. Dit staat in een 
brief die hij op 5 juni 1873 naar aanleiding van een sollicitatie aan Kuyper schrijft. Booij (1994, p.107) 

https://sources.neocalvinism.org/archive/?id_item=3260


zegt hierover: Hij (Mondriaan) vroeg zich af of hij voor Amersfoort te Hervormd en voor de 
Achterhoek te Gereformeerd was. Met andere woorden: hij voelt zich te vrijzinnig voor Amersfoort 
en te orthodox voor Winterswijk. Maar een overstap naar een andere dan de Hervormde Kerk heeft 
hij niet gemaakt.
In zijn werk probeert hij zich tevreden te stellen met zijn baan als hoofdonderwijzer. 
Henkels schrijft dat vader Mondriaan zich geleidelijk terugtrekt uit zijn activiteiten ten aanzien van 
het christelijk nationaal onderwijs, ondanks pogingen van Abraham Kuyper hem daar meer bij te 
betrekken door middel van functies die hij Mondriaan aanbood. Mondriaan stelde zich tevreden met 
zijn baan op een volksschool. (Henkels, 1980, p.18).
Aan Kuyper schrijft Mondriaan op 29 augustus 1882 in een brief:

‘Naar Ueerw. Weet, ben ik ‘schoolman’, d.w.z. bij voorkeur werkzaam, ’t meest op mijn 
gemak in een talrijke volksschool.’

Op 10 augustus 1884 komt Mondriaan op die kwestie terug in een brief aan Wormser. Deze brief is 
bewaard in het archief van de families Wormser en Höveker  :   

Ik citeer het slot van deze – bittere-  brief: Toen Dr K mij in ’82 wilde voordragen tot amanuensis, zei 
ik: ik ben schoolmeester in mijn hart; tot niets anders deug ik; laat het mij u dus van de hand wijzen” 
Maar de Heere voert ons soms heel anders dan wij denken. Wie weet waar mijn doodverklaring in 
den Achterhoek nog toe leidt. God beware mij die hope, dit optimisme opdat ik niet in mijn leed 
verga. Met heilbede Uw dankb. Dienaar en broeder P.C. Mondriaan.

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/b44912c6-c0e0-482b-8dab-ae4666e063c7/258_Families_Wormser_en_Hoveker_tcm215-773622.pdf
https://sources.neocalvinism.org/archive/?id_item=5788


Brief van Mondriaan Sr. Aan Wormser (Collectie HDC| Protestants Erfgoed, Universiteitsbibliotheek VU, 
Familiearchief Wormser en Höveker [258] - inv.nr. 26).  

Zijn briefwisseling met Kuyper, vaak gepaard gaand met klachten gaat door tot 1888.

Vanaf 1 april 1901 is Mondriaan niet meer in dienst van zijn de school en vertrekt met eervol ontslag 
naar Arnhem.  Zijn vertrek samen met zijn vrouw en twee kinderen Johanna Christina en Carel staat 
in het bevolkingsregister vermeld.



Bevolkingsregister Winterswijk. Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers. 0263-3430 Bevolkingsregister Winterswijk
register 56. Dorp, 1900-1910 
 
Welke richting kiest Piet jr.?
Zoon Mondriaan vertrekt in 1892 naar Amsterdam. Hij wordt daar ingeschreven in het 
Bevolkingsregister als NH, Nederlands Hervormd. In de archieven van de Nederlandse Hervormde 
Gemeente van Amsterdam komt Mondriaan echter niet voor (De Jong, 1989, p.22). Zelf heb ik daar 
ook niets kunnen vinden. 
Mondriaan krijgt onderdak bij Johan Adam Wormser jr., een geloofsgenoot en politiek medestander 
van zijn vader. Mondriaan komt boven de boekhandel Höveker-Wormser te wonen in de Kalverstraat
154. 
Mondriaan gaat op belijdeniscatechisatie bij een van de predikanten uit Wormsers kring en doet in 
1893 belijdenis bij de Gereformeerde kerk en maakte hiermee een andere keus dan zijn vader.
Dit is terug te vinden in het Stadsarchief van Amsterdam in de Inventaris van het Archief van de 
Gereformeerde Kerk B en haar rechtsvoorgangers en wel in het register van mannelijke lidmaten 
tussen 1886 en 1897.
Hierop staat zijn naam, adres, en maand van belijdenis: juli 1893. En niet in juni zoals in het boekje 
Pieter Cornelis Mondriaan Senior vermeld staat (Mali, 1994, p.36 en Booij, 1994, p.26 ). De Jong 
(1989, p.22) veronderstelt dat hij belijdeniscatechisatie volgde van november 1892 tot juni 1893. 

https://www.ecal.nu/?title=personen&mistart=60&mivast=26&mizig=100&miadt=26&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mizk_alle=mondriaan


Lidmatenregister van de mannelijke lidmaten 1886-1897. Bron: Stadsarchief  Amsterdam. Archief 743.B Inv. nr.27.

De gereformeerden hadden verschillende kerkgebouwen in Amsterdam, maar ik vermoed dat 
Mondriaan in de in 1888 ingewijde Keizersgrachtkerk belijdenis heeft gedaan. Hij woonde daar niet 
zover vandaan en het was Kuyper die bij de bouw van deze kerk betrokken was als voorzitter van de 
bouwcommissie. In oktober 1887 werden architecten die lid waren van de kerk opgeroepen een 
ontwerp te maken. Enkelen reageerden waaronder Tjeerd Kuipers, de latere architect van de 
Zonnebrinkkerk in Winterswijk. Architecten G.B. Salm en A. Salm kregen de opdracht (De Gooijer, 
1998, p. 14). Wormser was bevriend met Kuyper, uitgever van zijn boeken en wellicht ook betrokken 
bij de Keizersgrachtkerk. 
De Keizersgrachtkerk     i  s een van de bekendste gereformeerde kerkgebouwen geworden. Eén van de 
belangrijkste gebeurtenissen vond daar plaats op 17 juni 1892, toen in deze kerk de landelijke 
Vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken een 
feit werd. Op die dag vond hier namelijk de één dag durende generale synode plaats, waar de twee 
genoemde kerkgenootschappen het samengaan officieel bekrachtigden.  En hiermee ontstond de 
eerste Doleantie kerk in Amsterdam.
Volgens Janssen (2016, p.237) verzuimde Mondriaan echter zijn overstap in de registers van de 
Hervormde Kerk van Winterswijk te laten aantekenen. Zelf vind ik dit niet zo vreemd. Hij was in 
Winterswijk nog geen belijdend lid van de kerk en stond dus ook niet als zodanig ingeschreven. 
Mondriaans vertrek naar Amsterdam staat wel geregistreerd in een van de bevolkingsregisters van 
de Gemeente Winterswijk namelijk op 24 oktober 1892:

https://gereformeerdekerken.info/afscheiding-doleantie-en-vereniging/
https://gereformeerdekerken.info/2019/04/23/de-keizersgrachtkerk-te-amsterdam/


Bevolkingsregister Winterswijk. Bron: Erfgoedcentrum Doetinchem. 0263-3425 Bevolkingsregister Winterswijk 
register 51. Dorp, 1892-1910  

Opmerkelijk is dat in het lidmatenregister van de Gereformeerde Kerk de laatste drie kolommen 
onder de kopjes ‘Datum van Afschrijving’, ‘Afgeschreven Naar’ en ‘Aanmerkingen’ niet zijn ingevuld. 
De Jong (1989) gaat er in zijn artikel over Mondriaan en de gereformeerde kerk uitgebreid op in. Het 
zou veronderstellen dat Mondriaan nooit uit de kerk is uitgeschreven. Naast het lidmatenregister 
noemt hij nog twee documenten waar Mondriaan in dit kader vermeld staat.

Het eerste document is de Naamlijst van lidmaten, opgegeven aan de kerkelijke kas en 
wijkgecommitteerden, 1893. Deze bevindt zich ook in het Stadsarchief Amsterdam.

Uit: Naam- en adressenlijst van lidmaten die zich hebben opgegeven bij de Kerkelijke Kas en 
wijkgecommitteerden. 1889-1993. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Archief 743.B Inv. nr. 84

https://www.ecal.nu/?title=personen&mistart=60&mivast=26&mizig=100&miadt=26&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl&mizk_alle=mondriaan


Deze bron geeft echter geen andere informatie dan die in het lidmatenregister. 
Het tweede document geeft dat wel. Het betreft Mondriaans ledenkaart die zich destijds in het 
archief van het Kerkelijk Bureau bleek te bevinden. Hierop staat: ‘Mondriaan / Pieter Cornelis / 
Geboren 7 maart 1872 M 1886 No. 339 / Kaart naar Archief: 7 december 1915 / Reden: vertr: n. Parijs
20-12-1911’
Op de ledenkaarten van de kerk werden adreswijzigingen genoteerd die ze doorkregen van het 
bevolkingsregister. Al met al zit er een groot tijdsverschil tussen Mondriaans vertrek naar Parijs 
(1911) en de plaatsing van zijn ledenkaart in het kerkelijk archief (1915) wat er op wijst dat hij geen 
contact meer onderhield met de gereformeerde kerk. Dat heeft te maken met het feit dat de kerk in 
1915 begonnen was broeders en zusters die de kerk verlaten hadden zonder attestatie aan te vragen 
zusterkerken bericht hiervan te geven. In geval van Mondriaan kon dat niet in verband met zijn 
vertrek naar Parijs. De lege kolommen in het lidmatenregister is men waarschijnlijk na Mondriaans 
administratieve afschrijving als lid vergeten bij te werken, aldus De Jong (1989, p.23).
Zelf heb ik die ledenkaart niet kunnen traceren, noch op het Stadsarchief noch bij de Protestantse 
Kerk Amsterdam.
Ook in een naamlijst in het Stadsarchief van mensen die zonder attestatie vertrokken zijn, kwam ik de
naam Mondriaan niet tegen.

Mondriaan’s Ledenkaart van de Gereformeerde kerk van Amsterdam. Bron: De Jong, 1989, p.23.

Wel wordt zijn vertrek naar Parijs met de datum 20.12.1911 aangetekend in het Bevolkingsregister, 
waar hij tot zijn vertrek als NH (Nederlands Hervormd) te boek staat.



Bevolkingsregister Stadsarchief Amsterdam, Overgenomen delen, Archiefnr. 5416, Inventarisnr. 196.

Via zijn vriend Albert van den Briel kwam Mondriaan waarschijnlijk ook in aanraking met mensen uit 
de kring van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Dat waren protestanten, van intellectuele huize, die 
op zoek waren naar een samensmelting van protestantisme – of in het algemeen van westerse 
godsdiensten – met oosterse godsdiensten. Hun voorganger was ds Hugenholtz, waar Van den Briel 
belijdeniscatechisatie volgde. (Henkels, 1988, p.146). De Vrije Gemeente kwam bijeen in een eigen 
gebouw dat ontworpen was door architect Gerlof Salm, dezelfde architect van de Keizersgrachtkerk. 
Het gebouw stond aan de Weteringschans. Van hieruit probeerde de Vrije Gemeente de eigen 
aanhang te vergroten. In de Hervormde Kerk hadden ze teveel tegenwerking gekregen, o.a. van 
Abraham Kuyper, die niets zag in de ideeën van vrijzinnige predikanten. Zijn aanhang werd steeds 
groter en de Vrije Gemeente moest uiteindelijk inkrimpen. Hun pand werd verkocht in 1965 en staat 
sindsdien bekend onder de naam Paradiso.

Mondriaan oriënteerde zich op spiritueel gebied echter ook buiten de grenzen van de kerk. Janssen 
(2016, p.236) schrijft over zijn interesse voor de theosofie, maar merkt ook op dat hij dan nog geen 
lid wordt van de Theosofische Vereniging, iets waartoe veel van zijn vrienden wel besloten. Hij heeft 
het dan over de periode 1893-1894 en ontleent deze informatie aan Marty Bax (Welsh, 1994, p.25) 
die zegt dat vanaf het voorjaar van 1894 vijf mede-kunststudenten lid werden van de Theosofische 
Vereniging. 
Overigens is de Nederlandse Sectie van de Theosofische Vereniging pas in 1897 opgericht.
Deze interesse van Mondriaan beviel Wormser niet en een en ander heeft ertoe geleid dat hij in het 
voorjaar van 1895 de huur opzegde aan Piet en hij op zoek moest naar andere woonruimte. 
Mondriaan gaat echter wel verder op de ingeslagen weg. Van 14 mei 1909,  dateert een 
aanvraagformulier voor lidmaatschap (Blotkamp, 1994, p.34 afb.16) en vanaf 25 mei dat jaar wordt 
hij officieel lid van de Theosofische Vereniging (zie ook: Wijsenbeek, 1962, p.24; Janssen, 2016, 
p.377; Welsh, 1994, p.22 en 39.) Zijn lidmaatschapskaart, met vermelding van nummer 1690 en de 

https://www.paradiso.nl/nl/over/voorgeschiedenis-van-paradiso/46080/
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22mondriaan%22%7D&page=2


handtekening van Annie Besant (presidente van de Theosophical Society), heeft hij zijn leven lang 
heeft bewaard (Blotkamp, 1987, p.139). Wat Mondriaan waarschijnlijk aantrok in de theosofie was 
het zoeken naar waarheid die de grenzen tussen godsdienst en godsdienstige organisaties 
overschrijdt (Blotkamp, 1994, p.34). Nog steeds is het motto van de Theosofische Vereniging: Er is 
geen godsdienst hoger dan waarheid.
Verder kreeg de beeldende kunst veel aandacht binnen de Vereniging. In 1910 werden twee van de 
driemaandelijkse landelijke bijeenkomsten gewijd aan Theosofie en Kunst (Blotkamp, 1987, p.26).
Mondriaan zich aangetrokken tot de esoterische bronnen om zo het universele te doorgronden 
(Janssen, 2016, p.344).
Hij verdiepte zich ook in het gedachtengoed van Rudolf Steiner en bewonderde hem. In 1921 stuurde
hij zelfs zijn brochure getiteld Le Néo-Plasticisme vanuit Paris naar hem toe vergezeld van een in het 
Frans geschreven brief. Een reactie bleef uit, waarover Mondriaan heel teleurgesteld was (Blotkamp, 
1994, p.182-3). Misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar in dat opzicht leek hij wel wat op zijn 
vader in zijn relatie tot Kuyper.
Albert van den Briel schrijft over zijn gesprekken met Mondriaan als het gaat over de onbewuste 
band die Mondriaan jr. met zijn vader had: 

Die vader had iets van een apostolaat in zich, na Christen te zijn geworden (op zijn eigen manier, wat 
o.a. tot ongenoegen en wrijving met Abr. Kuijper leidde, wat zijn leven verbitterd schijnt te hebben; 
M. sprak hoogst zelden over die vader), en helemaal zonder apostolaat was ’t karakter van M. ook 
niet. (Henkels, 1988, p.62).

Slotopmerkingen
De basis van de religieuze vorming van Mondriaan junior lag in Winterswijk. In Amsterdam maakte hij
een enorme geestelijke ontwikkeling door. Hij sloot zich echter vooralsnog in 1893 aan bij de 
Gereformeerde kerk, ook al was dat niet de kerk van zijn vader. In 1898 ontwierp hij nog de panelen 
met christelijke thematiek voor de kansel van de English Reformed Church op het Begijnhof in 
Amsterdam. In diezelfde tijd bezocht hij zijn ouders in Winterswijk en heeft daar o.a. de oude 
Hervormde Jacobskerk als thema gekozen voor zijn werk. Daarna ging hij in spiritueel en artistiek 
opzicht zijn eigen weg.
Wie Museum Villa Mondriaan bezoekt aan de Zonnebrink in Winterswijk kan nog steeds de plek zien 
waar Mondriaan zich liet inspireren voor het schilderen van de Jacobskerk. Vanuit de tuin heb je zicht
op de kerk.



Tuin van Villa Mondriaan met zicht op de Jacobskerk. Het gebouw Den Angang is niet te zien.

Ik sluit af met twee foto’s  die ik genomen heb van de Jacobskerk. Een van een informatiebordje op 
de buitenkant van de kerk, waarop staat dat de beroemde schilder Piet Mondriaan de kerk vele 
malen heeft afgebeeld. De ander is genomen vanuit het koor van de Jacobskerk. Achter het strakke 
lijnenspel van het raam zien we ronde venster van den Angang. 

Informatiebordje op de Jacobskerk.
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