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Op dinsdag 8 april 2008 wordt het Robert Welsh Mondriaan 
Archief officieel overgedragen aan het RKD (Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie). Mw. Bogomila Welsh-Ovcharov, 
weduwe van de in 2000 overleden Robert Welsh, komt speciaal 
voor deze gelegenheid naar Nederland en zal in het RKD de 
officiële overdrachtshandeling verrichten. 
Robert Welsh verzamelde omvangrijke documentatie en archivalia 
voor zijn onderzoek naar het oeuvre van Piet Mondriaan (1872-
1944). 
 
Met de verwerving van het Robert Welsh Mondriaan Archief is een vrij 
complete documentatie van leven en werk van Piet Mondriaan beschikbaar. 
Het archief van de Canadese kunsthistoricus Robert Welsh vormt een 
belangrijke aanvulling op het eerder door het RKD verworven archief van 
Mondriaan-expert Herbert Henkels (1940-2002), oud-conservator van het 
Gemeentemuseum Den Haag, dat dit voorjaar openbaar zal worden gemaakt. 
Het archief van dr. Robert P. Welsh (1932-2000), Universiteit van Toronto, 
is gevormd in de periode van zijn omvattende onderzoek naar het vroege 
oeuvre van Piet Mondriaan. Zijn levenswerk, het deel van de oeuvrecatalogus 
van Piet Mondriaan tot begin 1911, verscheen kort na zijn overlijden. De 
Nederlandse kunsthistoricus dr. Joop Joosten nam het tweede deel voor zijn 
rekening, het werk tot 1944. 
Juist omdat Mondriaan zelf vrijwel niets over deze vroege periode heeft 
vastgelegd en er uit die jaren nauwelijks correspondentie bestaat is het 
onderzoek van Welsh zo belangrijk. Hij is op tijd begonnen om het weinige 
wat over die periode nog in herinnering voorhanden was vast te leggen. 
Daarmee heeft Welsh de basis gelegd voor de erkenning dat het latere werk 
van Piet Mondriaan geworteld is in het vroege werk.  De door Robert 
Welsh breed opgezette, systematisch aangelegde documentatie en archivalia, 
geven talloze ingangen op onder andere zijn expertise, stilistische en 
topografische aspecten van het oeuvre van Mondriaan, zijn connecties, de 
receptie van zijn werk, de kring aan verzamelaars en vrienden. 



Het Robert Welsh Mondriaan Archief is in september 2007 door het RKD 
verworven dankzij een financiële gift van de firma Centacon B.V., die onlangs 
haar 20-jarig bestaan vierde, en een schenking ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan van het RKD. Het zal deel gaan uitmaken van de door het RKD 
beheerde rijkscollectie kunsthistorische documentatie en archivalia. 
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