Mondriaan (Amersfoort, 17 maart 1872 – New York, 1 februari 1944 ) in Nistelrode

Piet Mondriaan verbleef door toedoen van zijn vriend Albert van den Briel van januari 1904 tot
februari 1905 in de St. Jansstraat 27 te Uden. Piet en Albert hadden elkaar in
Utrecht ontmoet tijdens een uitvoering; beiden hadden behoefte aan rust en
ruimte en vonden die in Oost-Brabant.
Dat hij naar Uden kwam had te maken met een zware persoonlijke crisis,
opgelopen in een tamelijk agressieve, anarchistische kunstenaarsgroep in
Amsterdam. Hij was eerder al in Nistelrode geweest maar vond in Uden een
leverancier waar hij schildersattributen kon kopen en ook woonruimte bij Louis
“Lewieke” van Zwanenbergh.
Via Albert kreeg Mondriaan een jonge hond van een schapenboer. Mondriaan noemde zijn hond
“Beppie”, als variant op de naam van
zijn beste vriend Albert. Beppie
vergezelde Mondriaan als trouwe
zwijgzame huisgenoot over de
“woeste gronden”, door akkers en
heidevelden in de omgeving van
Uden en Nistelrode.
Piet Mondriaan ging veel op pad
op zijn speciaal ingerichte fiets met
schildersezel. Hij maakte
onderweg veel contact met de
eenvoudige, plaatselijke
boerenbevolking. “een van die boeren
heeft mij genezen”, liet hij zijn
vriend Albert van den Briel weten.

Hannes Kranenbroek werd door Mondriaan Hannes van
Nistelrode genoemd. Deze eenzame vrijgezel met
uitgesproken opvattingen deed Piet aan zijn eigen vader
denken. Piet Mondriaan genoot thuis een streng christelijke
opvoeding en had een vader die niet wilde dat zijn zoon
kunstenaar zou worden.
Romé Fasol geeft aan: “November 1987 bezocht ik Janus
Verstegen in Nistelrode. Hij was toen 86 jaar oud. Hij zegt zich
uit zijn jeugd te herinneren dat in het dorp nog gesproken
werd over Piet de Schilder. Janus meende dat hij vaak kwam
bij de Verkuylens in een klein boerderijtje tussen Gerard Smits
en Marie van Kessel op Kantje.
Door ervaringen van persoonlijke aard was Piet Mondriaan in
een lastige levensperiode terecht gekomen. Wonend in Uden.
ging hij dagelijks naar Nistelrode. ’s Avonds kaartte “Piet de
Schilder” er met de boeren in het café aan het plein. Haske en
Nelleke Verkuylen werden zijn beste vrienden.
Hij waardeerde de stilte van de avond, het bouwland, de boerderijen en de standaardmolen. Het
gelovige platteland bracht hem het gevoel bij voor het oneindige. Met zijn plotselinge voorkeur voor
het gebruik van een goudgele kleur, verwees hij naar het zonlicht en het geestelijke licht. In die
opgedane gevoelens ligt de oorsprong van zijn beroemde abstracte werk, waarmee hij zich bevrijdde
van alles wat door het leven wordt verhuld. Alleen met de oerkleuren rood, geel en blauw verkende
hij later de fundamentele grenzen van vlakken en lijnen.

Hannes Dortmans werd door Mondriaan Hanneske van Dinther genoemd. Hij was een dierbare
vriend en biechtvader voor Piet. Van Hannes krijgt hij een kruisbeeld en dat neemt hij mee tot in
New York. Piet Mondriaan, een achterneef van Vincent van Gogh, heeft in Uden en omgeving een 25tal werken gemaakt, variërend van landschappen, boerderijen, boereninterieurs tot molens en
koeien. Voordat hij naar Uden kwam schilderde hij nog in de geest van de Haagse school.
Tijdens zijn verblijf in Uden schilderde Mondriaan een aantal boerderijen , schuren e.d. in Nistelrode.
In dit werk zijn dan duidelijk al wat geometrische vormen te zien die te herleiden zijn tot strakke,
bijna abstracte vromen. In latere jaren worden de schilderijen van Piet Mondriaan steeds abstracter.

In 1905 brengen bevriende boeren uit Nistelrode zijn huisraad naar de haven in Veghel, voor
transport naar Amsterdam.

Piet Mondriaan in zijn woning aan het Rembrandsplein. In Amsterdam, 1905 -1906,. Het kruisje aan
de schouw, de kachel, de hoge stoel en de kandelaar herinneren aan zijn verblijf in Uden.

Bronnen:
1. Wat bracht Piet Mondriaan naar en Uden en wat liet hij na? Door Harrie van Schijndel e.a.. Uden
2. Piet Mondriaan in Nistelrode, een artikel van Romé Fasol. Zie ook website www.fasol.nl

