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In tijden van forse bezuinigingen een nieuw museum van de grond tillen. Het 

gaat lukken in Winterswijk, waar binnenkort wordt begonnen met de bouw van het 

Mondriaan Museum. Met dank aan een plaatselijke mecenas die anoniem wil 

blijven, opent de culturele toeristentrekker met Pinksteren. Al laat directeur 

Wim van Krimpen zich niet vastpinnen op bezoekersaantallen. 

 

Bijna 70 jaar na zijn dood is Piet Mondriaan nog altijd wereldberoemd. Als de 

kunstenaar met zijn rechte hoeken en felle kleurvakken al aan Nederland wordt 

gelinkt, hij woonde een groot deel van zijn leven in het buitenland, dan toch 

niet aan Winterswijk. Toch is het de Achterhoek waar hij zijn eerste stappen 

zette op het kunstenaarspad, zegt Wim van Krimpen. ,,Aan de Zonnebrink 4 is het 

begonnen.” Daar staat het ouderlijk huis van Mondriaan. Omdat in de villa geen 

spoor meer terug te vinden is van de familie Mondriaan wordt het interieur 

helemaal grijs gespoten. Een rigoureuze ingreep die sporen van verbouwingen 

moet uitwissen. In de grijze kamers gaat de bezoeker aan de hand van verhalen 

terug naar de jeugd van Mondriaan. 

 

De villa is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Mondriaan Museum, maar er 

komt meer. In een aangrenzend hoekpand komen kassa, boekshop en café, het 

voormalige schooltje ernaast maakt plaats voor een galerie. Te zien zijn vroege 

werken van Mondriaan uit het Haags Gemeentemuseum, waar Van Krimpen eerder 

directeur was. Ook de Mondriaans uit het opgeheven Museum Freriks gaan naar de 

Zonnebrink. 

 

Het Mondriaan Museum is maar 4 maanden per jaar te bezoeken. Daarbuiten doet 

het dienst als educatief centrum. ,,Winterswijk ligt voor veel mensen niet om 

de hoek. Maar in de zomermaanden komen er veel toeristen,” verklaart Van 

Krimpen. ,,Uiteindelijk willen we wel langer open, maar daar moet wel geld voor 

zijn.” 

 

Met de 65.000 euro subsidie van de gemeente Winterswijk kunnen gas, water en 

licht en twee beheerders worden betaald. 
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