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Missie en historisch perspectief

Het Kröller-Müller Museum is het museum voor de beeldende kunst in de natuur,
temidden van rust en ruimte. Toen het museum in 1938 zijn deuren opende
bepaalde de hoge kwaliteit van drie ingrediënten zijn succes: beeldende kunst,
architectuur en natuur. Deze trits bepaalt nu meer dan ooit het unieke karakter
van het museum. Steeds opnieuw verbindingen leggen tussen deze drie
elementen is van wezenlijk belang voor de toekomst van het museum. Het
museum biedt zijn bezoekers de kans om, oog in oog met kunstwerken, zich te
concentreren op de immateriële kant van het bestaan. Het biedt enerzijds een
ontsnapping uit de druk van het dagelijks leven, door zijn paradijselijke ligging
en zijn befaamde collectie, maar bevordert anderzijds bewustwording van
betekenis en functie van beeldende kunst in een moderne maatschappij, door zijn
presentaties en publieksbenadering.

Aan de collectie ligt een meer dan honderdjarige verzamelactiviteit ten
grondslag. De stichters van het museum, het echtpaar Helene en Anton Kröller-
Müller, waren er al vroeg van overtuigd dat de verzameling een ideële strekking
moest hebben en ter beschikking moest komen van de gemeenschap. Helene
Kröller-Müller, geadviseerd door de kunstpedagoog H.P. Bremmer en later door
de architect en ontwerper Henry van de Velde, volgde een programma waarin
begrip werd gekweekt voor de abstraherende, ‘idealistische’ tendensen van de
kunst van haar tijd, door oude en nieuwe kunst in één verband te tonen. Lag bij
haar de nadruk op de ontwikkelingen in de schilderkunst, door toedoen van haar
opvolgers werd het accent, voor wat betreft naoorlogse ontwikkelingen, verlegd
naar de sculptuur en ruimtelijk werk, waardoor de beeldentuin een tweede
middelpunt werd. Belangrijke en unieke constanten in de verzameling zijn de
gelijkwaardigheid van oude en nieuwe kunst, de gelijkwaardigheid van westerse
en niet-westerse kunstuitingen, de waardering voor de kunstenaar als denker,
het streven naar een niveau dat internationaal meetelt. Constanten in de
presentatie van de verzameling zijn: haar laten beleven in het hier en nu, haar
aanleiding laten zijn voor de bezoeker om door kijken tot een spirituele ervaring
te komen, tonen van historische continuïteit zonder dogmatische instelling of een
onwrikbare hiërarchie, tegenwicht bieden aan dominante meningen van het
moment, aanzetten tot reflectie over de betekenis van kunst in de maatschappij
en in het sociale verkeer.

Door zijn aard en ligging nodigt het Kröller-Müller Museum uit tot aandachtige
beschouwing, tot reflectie en stil genieten. De mogelijkheden daartoe worden in
steeds mindere mate aangeboden, schijnt het, in de huidige maatschappij.
Lawaai, overdaad, snelheid, prestatiedrang, ongeduld, instant bevrediging zijn
een steeds belangrijker deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Voor veel
musea, die voor hun programmering steeds meer afhankelijk worden van wat de
vrije markt aan inkomsten kan bieden, is het verleidelijk op die ontwikkelingen in
te spelen. Het Kröller-Müller Museum heeft oog voor deze ontwikkelingen, maar
kiest voor de kunst en wil zich juist profileren als een toevluchtsoord voor de
zoekers van rust en stilte, van authenticiteit, van een geconcentreerde
presentatie van kunst in relatie tot architectuur en natuur. Het museum handelt
vanuit het besef dat kunst ons kan helpen om de wereld op visuele wijze te
verklaren en om bij te dragen aan de zingeving van het leven. Kunst draagt bij
aan de vorming van een persoonlijke overtuiging over en ten opzichte van de
wereld, omdat ze bekende codes, waarmee de werkelijkheid geduid kan worden,
kan negeren. Kunst kan een rol hebben als permanente blikverruimer.

De tot nu toe gerealiseerde architectuur staat in een bijzondere relatie tot de
verzameling en tot de natuur van De Hoge Veluwe. Die natuur is eigenlijk een
parklandschap waarin de situatie uit het begin van de 20ste eeuw als ijkpunt
aangehouden wordt. Het geheel wordt ervaren als een zeer ‘natuurlijk’ landschap,
maar is in feite een zorgvuldig getrimd geheel, waarin bepaalde natuurwaarden
uniek voor Nederland zijn. De museumgebouwen moduleren de relatie tussen
binnen en buiten door haar enerzijds buiten te sluiten (het Van de Velde gebouw)
of juist op theatrale wijze op en af te laten gaan (het Quist gebouw). De
beeldentuin met de paviljoens van Rietveld en Van Eyck is een contrapunt in dit
geheel. Andere architectonische en sculpturale elementen zetten de ambities van
de Kröller-Müllers om een cultureel monument te scheppen in een ruimer
perspectief (Jachthuis Sint Hubertus, gemaal, Steynbank, Monument de Wet).
Het totale complex op De Hoge Veluwe is een compositie van bijzondere plekken
in een in de loop van tientallen jaren geweven geheel van natuurlijke en
artistieke delen: een waarlijk uniek cultuurlandschap. De eenheid van dit geheel
en het bijzondere van zijn onderdelen laten ervaren door een breed publiek is de
taak voor de toekomst.
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de Van de Velde vleugel met de Van Gogh-collectie

Voorwoord

In 2010 ontvangt het Kröller-Müller Museum meer dan 280.000 bezoekers: er is
sinds 2008 een gestaag stijgende lijn in de bezoekcijfers. Het beleid om delen
van de collectie in het buitenland te tonen is verder uitgebreid en resulteert in
succesvolle en druk bezochte presentaties in Taiwan (Van Gogh: The Flaming
Soul) in het National Museum of History, van 11 december 2009 tot en met 28
maart 2010, met in totaal 416.361 bezoekers en in Tokyo (samen met het Van
Gogh Museum: Van Gogh: The Adventure of Becoming an Artist) in The National
Art Center, van 1 oktober tot en met 20 december, met in totaal 598.488
bezoekers. Deze laatste tentoonstelling reist in 2011 nog door naar het Kyushu
National Museum en het Nagoya City Art Museum.

In het eigen museum is een gevarieerd aanbod van exposities te zien. Drie
tentoonstellingen lopen door uit 2009: Een stoet van beelden - tien Nederlandse
beeldhouwers, verzorgd door gastconservatoren Maarten Bertheux en Rudi
Fuchs, Club Mama Gemütlich van kunstenaar Christiaan Bastiaans en een kleine
presentatie ter ere van de 90-jarige Loes van der Horst, Ruimtelijke structuren
en onmetelijke landschappen. In Expose - De allermooiste werken op papier
wordt een nieuw interactief tentoonstellingsconcept geïntroduceerd, waarbij
mensen via de website stemmen kunnen uitbrengen op werken op papier uit de
collectie. Dit innovatieve idee vindt veel weerklank en wordt later in het jaar als
basis gebruikt voor een tentoonstelling met de keuze van kinderen in Expose -
Mijn Mooiste Landschap. In Joost van den Toorn en de outsiderkunst staan
sculpturen van Joost van den Toorn en zijn collectie met kunst van outsiders
centraal. De verwerving van een interieur van Robert van ’t Hoff vormt de
aanleiding tot Alles of Niets - Robert van ’t Hoff, architect van een nieuwe
samenleving dat een overzicht biedt van het oeuvre van deze met De Stijl
verbonden architect. Een kleine presentatie van Matt Mullican is het sluitstuk van
deze tentoonstelling. In de zomer wordt in de beeldentuin Armada, een recent
werk van Cornelius Rogge getoond. Twee presentaties worden gewijd aan de
geschiedenis van museum en park: Het scheppen van een blijvend monument,
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Nationale Park De Hoge
Veluwe, en De mannen van Helene, ter gelegenheid van het verschijnen van de
wetenschappelijke biografie over Helene Kröller-Müller. Daarnaast zijn er twee
tentoonstellingen naar aanleiding van voorgenomen (en in de loop van 2010
gerealiseerde) aankopen: Gilbert & George: The Paintings en Welkom, Ad
Reinhardt.

De verschillende functies van het museum zijn ook in 2010 weer met verve en
betrokkenheid door de medewerkers van het museum uitgevoerd. Naast
tijdelijke projecten is er natuurlijk het steeds doorgaande werk aan bruiklenen,
tentoonstellingen, restauraties, onderhoud van de gebouwen, het vele
huishoudelijke werk, technisch onderhoud, het werk aan de biografie van Helene
Kröller-Müller, het inventariseren van aanwinsten, de website, de ontvangst van
schoolklassen, educatieve projecten, het werven van fondsen, een innovatief
marketingbeleid, de Zwoele Zomeravonden, het genereren van publiciteit, het
onderhoud van de beeldentuin, de beveiliging, de winkel (waarvan de winst één
op één naar ons aankoopbudget gaat), de zorg voor het personeel,
wetenschappelijk onderzoek, en nog veel meer zaken waar de
museummedewerkers dagelijks met liefde aan werken.

Als beheerder van collecties en gebouwen die rijkseigendom zijn heeft het
Kröller-Müller Museum een belangrijke relatie met de rijksoverheid. Het beleid
van de in 2010 aangetreden regering om te bezuinigen op het cultuurbudget
heeft dan ook directe gevolgen voor de taakuitvoering van het museum. Er
waren al door de vorige regeringen besluiten genomen om in 2009 1,7%
structureel te bezuinigen en in 2010 nog eens 1,7% op het rijkssubsidie,
inclusief de huurcomponent. In december 2010 kondigt de regering nieuwe
bezuinigingsmaatregelen aan: vanaf 2014 moet 200 miljoen op jaarbasis
structureel op het cultuurbudget van de overheid bezuinigd worden. Voor 2011
wordt incidenteel 48 miljoen bezuinigd. Dit bedrag wordt vooral door de
erfgoedsector opgevangen: o.a. door de afschaffing van de matchingsregeling,
waaruit het Kröller-Müller Museum had verwacht een substantieel bedrag te
ontvangen. Voor 2012 geldt opnieuw een korting voor de gehele sector van
2,2% en voor 2013 van 2,8%, voor deze jaren met uitzondering van de
huurcomponent. Voorheen uitgekeerde gelden in het kader van de Incidentele
Loonontwikkeling (ILO) en algemene prijscompensatie (in de afgelopen jaren
goed voor gemiddeld 1% van het subsidie) worden niet meer uitgekeerd. Dit
betekent dat de musea, die rijkscollecties beheren, dus ook het Kröller-Müller
Museum, in 2013 structureel (dus afgezien van hier niet genoemde incidentele
kortingen) ongeveer 10% gekort worden op hun van rijkswege gegeven
budgetten, uitgaande van het subsidieniveau van 2008.

Voor de komende 3 jaren betekent dat in ons geval dat een bedrag van ruim 1,5
miljoen euro extra opgebracht moet worden om het museum op het huidige
niveau te kunnen laten functioneren. Let wel: deze generieke korting zal ook
vanaf 2014 blijven gelden! Om de bezuiniging van 200 miljoen in 2014 te halen
laat de staatssecretaris weten dat de bovenstaande maatregelen niet voldoende



zijn. Hij moet daartoe ook de basisinfrastructuur aantasten. Daarvoor is een
wetswijziging nodig, die tijd kost. Hij heeft de huidige cultuurnotaperiode
daarom met een jaar verlengd, tot en met 2013. De gehele basisinfrastructuur
zal opnieuw ingericht gaan worden. In zijn brief van 6 december 2010 aan de
Tweede Kamer licht hij dat toe. Alle door het rijk mede gefinancierde culturele
instellingen in de basisinfrastructuur, dus ook de musea, moeten er, volgens de
regering, in beginsel rekening mee moeten houden dat ze in 2014 niet meer
zullen bestaan. Zij zullen opnieuw aan een oordeel worden onderworpen.
Daarbij zullen 5 criteria belangrijk zijn: publiekscijfers, verdienvermogen,
educatie/participatie, (inter)nationale bekendheid en geografische kernpunten.

Al in 2007 is het museum begonnen aan een bezuinigingsronde om een zich
aftekenend structureel tekort ter hoogte van € 450.000 op jaarbasis weg te
werken. Voor de achtergrond daarvan verwijs ik naar vorige jaarverslagen. Er is
toen besloten om in de periode tot en met 2012 de personeelskosten structureel
te verminderen met maximaal 10 formatieplaatsen. Dit is mogelijk door
natuurlijk verloop, dus zonder gedwongen ontslagen, en door tegelijkertijd
functies te combineren en/of te herverdelen. Deze bezuinigingsoperatie verloopt
volgens plan en zal ultimo 2012 het benodigde bedrag van het tekort opleveren.
Het resultaat over het jaar 2010 bedraagt ruim € 811.000 en werd vooral
veroorzaakt door de bruikleencontracten met Taiwan (2009-2010) en Japan
(2010-2011). Het resultaat wordt toegevoegd aan Algemene Reserve enerzijds
en het OCW Bestemmingsfonds anderzijds.

Net als in de vorige jaren geldt dat het rijkssubsidie en de inkomsten uit
entreeheffing de middelen leveren om de basistaken van het museum op het
gebied van behoud en beheer en een deel van de publiekstaken op een
ternauwernood aanvaardbaar niveau uit te kunnen voeren. Inkomsten uit
sponsoring, bruikleenvergoedingen, projectsubsidies en commerciële activiteiten
zijn de belangrijkste bronnen voor de financiering van de andere activiteiten van
het museum, zoals tentoonstellingen, publicaties, aankopen, educatieve
activiteiten, PR en marketing. Dit betekent dat het museum, gezien het grillige
patroon van deze vier stromen, met moeite in staat is om een volwaardig en
goed gepland activiteitenprogramma op deze gebieden te maken voor de
komende jaren. Voor de toekomst begint het wel zorgelijk te worden dat de
kracht van het museum om fondsen te werven steeds meer gefrustreerd wordt,
nu de Staat, als eigenaar van de museumgebouwen en van het belangrijkste
deel van de collectie, steeds minder financiële verantwoordelijkheid daarvoor wil
dragen.

De relatie met de BankGiro Loterij is zeer belangrijk voor het museum en is tot
nu toe ook zeer succesvol geweest. De BankGiro Loterij stelt middelen
beschikbaar voor bijzondere aankopen met als voorwaarde dat haar uitkering
ten behoeve van het Kröller-Müller Museum alleen aan een stichting gedaan kan
worden die over een CBF-keur beschikt. Daartoe is in 2007 de Stichting Kröller-
Müller Fonds opgericht, die als hoofddoel heeft het verlenen van materiële steun
aan het Kröller-Müller Museum op gebieden die niet uit de normale exploitatie
bekostigd kunnen worden. In 2009 is het CBF-keur aan deze stichting verstrekt.
Sinds 2007 wordt de bijdrage van de Loterij aan deze stichting overgemaakt.
Het bestuur wordt gevormd door mevrouw C.M.S. Eisenburger, oud-directeur
van het Afrika Museum te Berg en Dal, mevrouw A.M.C.J. Ponsioen, directeur
bedrijfsvoering van het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem, de heer M.
Schellingerhout, notaris te Arnhem, de heer P. Schenk te Harfsen, de heer M.J.
Vonhof, zakelijk adjunct-directeur van het Kröller-Müller Museum en
ondergetekende. In 2010 is drie maal vergaderd. Er zijn geen veranderingen in
de samenstelling opgetreden. Met steun van de BankGiro Loterij, door toedoen
van de Stichting Kröller-Müller Fonds, zijn belangrijke werken verworven van Cai
Guo Qiang, Jan Fabre, Gilbert & George en Ad Reinhardt.

De Mondriaan Stichting stelt tot en met 2011 middelen ter beschikking voor
aankopen ter ondersteuning van het aankoopbeleid van het museum. Hieruit
zijn werken gekocht van Armando, Robert Barry, Stanley Brouwn, Tom Claassen
en Ian Wilson. De Mondriaan Stichting ondersteunt de aankopen van Gilbert &
George en Ad Reinhardt met substantiële incidentele bijdragen. De Vereniging
Rembrandt en haar Titus Fonds verlenen eveneens financiële bijdragen aan de
aankopen van Gilbert & George en Ad Reinhardt. Het SNS REAAL Fonds en het
VSBfonds ondersteunen de aankoop van Gilbert & George, evenals het Ministerie
van OCW middels het Nationale Aankoopfonds. Het SNS REAAL Fonds
ondersteunt ook de tentoonstelling Alles of Niet, over de architect Robert van ’t
Hoff. De Provincie Gelderland ondersteunt het project met theatergroep Kwatta:
‘Kijk… daar drijft een Pan!’. De Gemeente Ede steunt de Zwoele Zomeravonden. 
Een bijdrage van de Jeekel stichting wordt gereserveerd voor aanpassingen aan
het kunstwerk van Krijn Giezen, Kijk Uit Attention.

Bijzondere schenkingen zijn gedaan door kunstenaars als Armando en Joost van
den Toorn, maar ook door Tony de Meijere, familieleden van Robert van ’t Hoff
en een particulier. Legaten zijn ontvangen van werken van Wim de Haan en
Oswald Wenckebach. Werken van R.W. van de Wint komen in de verzameling als
betaling in natura van erfbelasting aan de staat.



Het beheren, verwerven, conserveren en presenteren van de collectie verloopt
volgens plan en op het gewenste niveau: het beleidsplan voor 2008-2012 levert
daarvoor de grondslag. Er zijn met behulp van extra middelen van het Ministerie
van OCW investeringen gedaan in de beveiliging van het museum. OCW wijst
ook een bedrag ter hoogte van 1,6 miljoen toe ten behoeve van de beveiliging
van de beeldentuin. Het paviljoen dat Gerrit Rietveld heeft ontworpen voor de
Sonsbeek tentoonstelling van 1955 en dat in 1965/66 in de beeldentuin
herbouwd werd, is onder regie van de RGD voor de tweede keer herbouwd. Het
restaurant van het museum is volledig gerenoveerd, inclusief nieuwe puien en
terras. Aan het 75-jarig jubileum van De Hoge Veluwe wordt luister bijgezet
door de aanschaf van een beeld van Tom Claassen, Twee Heugemer pony’s, en
door de verplaatsing naar een markante plaats aan het begin van het
landschappenpad van de grote sculptuur van Ulrich Rückriem, Ohne Titel uit
1988.

Op 19 januari is het museum gevisiteerd. Het aan het begin van de zomer
verschenen, openbare visitatierapport (zie www.derijksmusea.nl) is al op 1 juli
met een delegatie van het Ministerie van OCW besproken. De zelfevaluatie uit
november 2009 en het visitatierapport vormen de basis voor een omvangrijke
lijst van verbeterpunten die, met advies van en kritisch gevolgd door de Raad
van Toezicht, door directie en medewerkers behandeld worden. Het
visitatieproces is als zeer zinvol ervaren als instrument voor kritische
zelfreflectie, maar met scepsis over de eventuele rol van het van de
(vertrouwelijke) zelfevaluatie losgekoppelde visitatierapport als controle-
instrument van de rijksoverheid. Dit punt zal in het verband van de VRM door
alle ex-rijksmusea nog geëvalueerd moeten worden.

De directie overlegt zes keer met de Ondernemingsraad. Er is een vernieuwd
personeelshandboek gekomen, dat bedoeld is om nieuwe personeelsleden in de
bedrijfsorganisatie te introduceren. Dat de generatie van de babyboomers
pensioengerechtigd begint te worden, is ook bij ons merkbaar door het vertrek
van een jaarlijks groeiend aantal werknemers.

Het museum kan voldoen aan de in de subsidiebeschikking van het Ministerie
van OCW opgelegde verplichtingen:
- het museum is 42 uren per week geopend en bovendien op alle feestdagen
met uitzondering van Nieuwjaarsdag
- het museum beschikt over een integraal en actueel veiligheidsplan, dat
functioneert en periodiek getoetst wordt
- 100% van de objecten in de verzameling is geregistreerd en voldoet aan de
eisen van aanwezigheid en vermelding van standplaats en juridische status in de
registratie
- Het museum beschikt over een beleidsplan voor de periode 2008-2012 en een
collectieplan dat in 2009 geactualiseerd is
- Van de 280.716 bezoekers kwamen 35.245 kinderen en scholieren in
schoolverband, waarvan 6.392 uit het primair onderwijs en 28.853 uit het
voortgezet onderwijs

De directeur, de heer E.J. van Straaten (tevens bestuurder van de Stichting), en
de Raad van Toezicht vergaderen vier keer gezamenlijk. Deze vergaderingen
worden ook bijgewoond door de heer M.J. Vonhof (zakelijk adjunct-directeur) en
mevrouw L. Kreijn (hoofd afdeling collectie en presentatie). Bij dit overleg
komen onder meer aan de orde: de jaarrekening 2009, de begroting voor 2011,
het financiële beleid op korte en langere termijn, het bezuinigingsplan van het
museum, de bezuinigingsplannen van de rijksoverheid, onderwerpen in het
kader van de code cultural governance, de samenwerking met het Nationale
Park De Hoge Veluwe, de samenstelling van de raad, het visitatierapport en de
verbeterpunten. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2010
gewijzigd, de nieuwe samenstelling vindt u bij de bijdrage van de Raad van
Toezicht zelf.

De directie en de Raad van Toezicht onderschrijven de code cultural governance
en proberen zoveel mogelijk te voldoen aan de principes en best practice-
bepalingen van de code. Voor wat betreft de principes constateerden we in 2008
twee afwijkingen: 1. De code schrijft voor dat het jaarverslag de goedkeuring
behoeft van de Raad. Onze statuten stellen, echter, dat de directeur deze
bevoegdheid heeft en dat hij voor 1 mei het jaarverslag ter kennisneming aan
de Raad moet zenden. 2. De code stelt dat de Raad de bevoegdheid moet
hebben om de statuten te wijzigen. Onze statuten bepalen, echter, dat de
directeur deze bevoegdheid heeft, overigens niet dan na voorafgaande
goedkeuring van de Raad en de bewindspersoon die Cultuur in zijn/haar
portefeuille heeft. Directie en Raad van Toezicht zijn van mening dat deze
afwijkingen niet van groot belang zijn en geen actie vereisen, mede omdat de
statuten van het museum in 1994 door de Minister zijn vastgesteld. Dit
standpunt neemt de Raad ook in 2010 in. Aan de best practice-bepalingen
wordt voldaan. In het jaarverslag worden de volgende gegevens gepubliceerd:
samenstelling van de Raad van Toezicht, het ledenprofiel en de relevante
(neven)functies van de leden. Jaarlijks vindt een zelfevaluatie van de Raad
plaats, zo ook in 2010, en wordt er een keer vergaderd zonder de directie, zo
ook in 2010.



Er zijn zorgen om de toekomst, alleen al vanwege het feit dat de
bestaanszekerheid vanaf 2014 door de rijksoverheid niet gegarandeerd wordt,
ook al is er vertrouwen dat het Kröller-Müller Museum een plaats zal behouden
in het vernieuwde cultuurbeleid van de staat. Er moet eerst een inspanning
gedaan worden om tot en met 2013 aan de financiële consequenties van het
uitvoeren van het vigerende beleid te kunnen voldoen. Tegelijkertijd zullen we
onze volle aandacht richten op het ontwikkelen van een nieuwe lange
termijnvisie. Er is een rotsvast vertrouwen in de waarde en maatschappelijke
betekenis van “Kröller-Müller”.

Ik ben de medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht van het Kröller-
Müller Museum zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid

Otterlo, april 2011

Evert J. van Straaten
Directeur

 



beeldentuin, Eugène Dodeigne, Homme et femme, 1963

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2010 vier maal vergaderd. Voor of na de
vergaderingen is veel aandacht geweest voor een uitgebreide ronde door nieuwe
tentoonstellingen in het museum of de beeldentuin, en het zien van nieuwe
aanwinsten. Naast de lopende zaken staan er belangrijke punten op de agenda
die het hele jaar terugkomen.

Dat zijn om te beginnen de bezoekersaantallen en financiële zaken, die elke
vergadering onderwerp van gesprek en analyse zijn. Met blijdschap wordt
geconstateerd dat de bezoekcijfers in 2010 gestegen zijn, ondanks de recessie.

Over de in 2006 gestarte bezuinigingsplannen voor 2008-2012 wordt sindsdien
op elke vergadering bijgepraat. De verbeterpunten, voortvloeiend uit de
zelfevaluatie en visitatie, zijn regelmatig onderwerp van gesprek. De
voorbereidingen van het jubileumjaar (2013) en het tentoonstellingsprogramma
blijven op de agenda terugkomen. Verder is er intensief aandacht besteed aan
het educatie- en marketingbeleid van het museum. Ook de rol van cultuur
binnen het huidige politieke klimaat komt regelmatig terug als
gespreksonderwerp.

De samenwerking met het Nationale Park De Hoge Veluwe is een belangrijk
agendapunt. In 2010 vergaderen vertegenwoordigers uit beide Raden en de
beide directeuren, meerdere keren om een visie op de samenwerking te
ontwikkelen en over lopende zaken te spreken. De focus ligt op verbetering van
de samenwerking op het gebied van marketing, educatie en praktische zaken die
zorgen voor een nauwer en intensiever contact. Een maal per jaar heeft de Raad
van Toezicht van het museum een informeel samenzijn met de Raad van Toezicht
van het Nationale Park de Hoge Veluwe en beide directeuren.

De samenstelling van de Raad van Toezicht speelt dit jaar in belangrijke mate
een rol. ZKH de Prins van Oranje vertrekt uit de Raad van Toezicht per 1 juli
2010, na het maximum van drie zittingstermijnen. De Raad van Toezicht,
directie en medewerkers van het museum spreken hun oprechte dank en
waardering uit voor de bijdrage en steun die de Prins van Oranje aan het
museum heeft verleend. De vacature wordt ingevuld door mevrouw Inge van der
Vlies, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Kunst en Recht aan de Universiteit
van Amsterdam. Een nieuw lid van de Raad is de heer Wiebe Draijer. Hij maakt
de Raad voltallig omdat deze zeven personen mag bevatten en tot nu toe zes
personen lid waren. Draijer is managing partner bij McKinsey&Company.
Alexander Rinnooy Kan en Jeltje van Nieuwenhoven zijn herbenoemd per 1 juli
2010. Zittende leden zijn Paul Mackay, Francine Houben en Anthonie Stal
(voorzitter).

Het laatste structurele punt op de agenda is de code cultural governance. Onder
cultural governance wordt verstaan: goed, verantwoord en transparant bestuur
en toezicht in de culturele sector. De professionalisering en verzakelijking van de
sector maakt nadenken over de kwaliteit van besturen en toezicht belangrijk.
Cultural governance sluit dan ook aan op de maatschappelijke trend om een
helder onderscheid te maken tussen taken en bevoegdheden van directie,
bestuur of Raad van Toezicht. Zeker binnen instellingen die grotendeels
afhankelijk zijn van overheidsgelden is er behoefte aan meer transparantie. Niet
alleen bestuurders en toezichthouders hebben baat bij cultural governance, ook
andere betrokkenen, zoals overheden en fondsen, hebben er profijt van. Een
goed functionerende Raad van Toezicht draagt bij aan betere resultaten, zowel
zakelijk als artistiek. Tijdens een van de vergaderingen heeft de Raad enige tijd
zonder de directie vergaderd en zichzelf geëvalueerd. Deze zelfevaluatie zal
leiden tot een effectiever en efficiënter functioneren van de Raad. 
Dit jaar heeft geen functioneringsgesprek met de directeur plaatsgevonden.
De Raad heeft in de verschillende vergaderingen akkoord gegeven op de
jaarrekening van 2009 en de begroting voor 2011. Ook de administratieve
organisatie en de interne controle zijn aan de orde gekomen. Er heeft een
gesprek plaatsgevonden met de externe accountant.

De Raad van Toezicht bedankt de directie en medewerkers van het Kröller-Müller
Museum voor hun inzet, enthousiasme en de prettige samenwerking.

Anthonie L. Stal

Voorzitter Raad van Toezicht
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Een stoet van beelden - tien Nederlandse beeldhouwers
11 september 2009 t/m 14 maart 2010

Gastconservatoren Rudi Fuchs en Maarten Bertheux maken een keuze uit werk
van tien Nederlandse (of in Nederland werkende) beeldhouwers van de generatie
die in en rondom de Tweede Wereldoorlog is geboren. Het gaat om figuratieve,
abstracte en vooral recente werken van Adam Colton, Jeroen Henneman, Michael
Jacklin, Jos Kruit, Jan Maaskant, Avery Preesman, Shinkichi Tajiri, Piet Tuytel,
Peer Veneman en Leo Vroegindeweij.

Fuchs en Bertheux plaatsen sculpturen naast en tegenover elkaar in een
zorgvuldige mise-en-scène, die de bezoeker uitnodigt tot vergelijken: het kijken
naar allerlei verschillen is, eigenlijk, het zien en proeven van deze raadselachtige
kunst. Al rondwandelend door de tentoonstellingszalen waant de bezoeker zich in
een paradijselijke binnentuin gevuld met beelden, reliëfs en tekeningen.

Het Radio 5 programma Zinspelen zendt op 14 februari 2010 een gesprek uit
met Maarten Bertheux over de tentoonstelling.

 
 

 
Loes van der Horst 90 jaar
Ruimtelijke structuren en onmetelijke landschappen
7 november 2009 t/m 31 januari 2010

Ter ere van de 90ste verjaardag van Loes van der Horst, op 11 december 2009,
toont het Kröller-Müller Museum uit eigen bezit tekeningen en twee sculpturen.

Na opleidingen aan de Kunstgewerbeschule in Wenen en de Koninklijke
Academie te Den Haag is Loes van der Horst aanvankelijk actief als schilder en
tekenaar en vanaf 1959 als wever. Sinds het begin van de jaren zeventig maakt
zij ruimtelijke werken met een constructief karakter, waarbij de spanning binnen
het werk in combinatie met de locatie tot een intensivering van de beleving van
de ruimte leidt. Door lijnen en vlakken in de ruimte te spannen stuurt zij het oog
en geeft ze een handreiking bij een persoonlijke verkenning van de ruimte. In
haar tekeningen komt dit aspect op een veel vrijere manier naar voren.

In de tentoongestelde tekeningen zijn verschillende voorbeelden van haar
aanpak aanwezig: lijnen die door de ruimte snijden, smalle vlakken die in een
diffuse ruimte balanceren, ruimtelijke structuren en onmetelijke landschappen.
In de vitrine liggen schetsen voor projecten, die voor deze gelegenheid door Loes
van der Horst in bruikleen zijn gegeven. De twee sculpturen zijn mooie
voorbeelden van de ogenschijnlijk nonchalante wijze waarop ze materiaal en
ruimte manipuleert.

Op 3 december verschijnt de automonografie ‘Loes van der Horst’. Het boek
toont de ontwikkeling in een zeer rijk beeldverhaal ondersteund door eigen
teksten en citaten van anderen, dit alles samengebracht in een overzichtelijke
chronologische opzet. Het boek wordt uitgegeven door Thieme Art en is
gepresenteerd in het museum.

 



Bastiaans. 
De film heeft dezelfde titel als de tentoonstelling en bestaat uit zeven scènes.
Iedere scène is gebaseerd op een gevonden oorlogsfoto en speelt zich af in een
geïmproviseerde ziekenboeg, ingericht voor een groepje gewonde soldaten. De
hoofdpersoon La Vivre, een rol gecreëerd voor en gespeeld door de Franse
actrice Jeanne Moreau, laat ons geloven dat hoop, troost en warmte toch nog
binnen bereik liggen. 

Een boek met een uitgebreid visueel essay maakt deel uit van de tentoonstelling.
De film is geproduceerd door Rudolf Evenhuis en kwam tot stand met steun van
o.a. het Nederlands Fonds voor de Film en Het Fonds voor Beeldende Kunsten,
Vormgeving en Bouwkunst.

Avro’s 4 Art heeft een uitzending gewijd aan kunstenaar 
Christiaan Bastiaans en Club Mama Gemütlich.

 

 

 
Expose I - De allermooiste werken op papier 
7 februari t/m 14 april 2010

De tentoonstelling De allermooiste werken op papier is het resultaat van een
nieuw, interactief concept, waarmee de bezoekers zelf kunnen bepalen wat ze
willen zien uit de collectie van het museum. Maar liefst 1.212 deelnemers kiezen
op de website www.kmmexpose.nl hun persoonlijke top 3 en geven aan waarom
deze werken niet mogen ontbreken.

De tentoonstelling toont de 50 populairste werken en een selectie uit de meest
opvallende reacties. De vormgeving is geïnspireerd op de enorme variëteit aan
ingezonden top 3’s, met vaak verrassende combinaties op kleur, genre, maar
soms ook gewoon op gevoel. Een tentoonstelling die nog maar eens aantoont dat
kunst door iedereen en op elk moment anders wordt beleefd.

De uiteindelijke top 3 bestaat uit Paard van Marino Marini op nummer 1, Marie
Botkine met Astrakan mantel van Odilon Redon op 2 en Danseres van Pablo
Picasso op nummer 3.

Op 28 maart doet het Radio 5 programma Zinspelen verslag van een ontmoeting
met twee deelnemers aan Expose (zie ook in Uitgelicht).

 
 
Joost van den Toorn en de outsiderkunst
13 maart t/m 20 juni 2010

In het prentenkabinet toont het museum bronzen en keramische beelden van de
Nederlandse kunstenaar Joost van den Toorn (1954), in combinatie met een door
de kunstenaar verzamelde collectie outsiderkunst. Van den Toorn vindt het
bijzonder zijn collectie te tonen in het Kröller-Müller Museum vanwege de grote
collectie schilderijen van Vincent van Gogh. Juist deze kunstenaar werd in zijn
beginjaren, en ook daarna, gezien als outsider.

Zelf zegt hij over zijn verzameling: “Goede kunst is zo zeldzaam, dat je er beter
ook op minder voor de hand liggende plaatsen naar kunt zoeken. Niet alleen ver
weg, maar ook aan de zelfkant van onze maatschappij. Veel van het hier
verzamelde werk werd gemaakt in psychiatrische inrichtingen, zoals de Gugging
in Maria Gugging in Oostenrijk, in daklozenpensions, of op straat. In het museum
hangt het resultaat van tien jaar verzamelwoede. Gekocht bij een stuk of vijf
gespecialiseerde galeries in Europa, de VS en op veilingen. Ik hoop dat deze

 
Club Mama Gemütlich - Christiaan Bastiaans
30 oktober 2009 t/m 21 februari 2010

Het Kröller-Müller Museum organiseert een tentoonstelling met werk van de
Nederlandse kunstenaar Christiaan Bastiaans (Amsterdam, 1951) getiteld Club
Mama Gemütlich. Club Mama Gemütlich is een hybride combinatie van een
‘veldhospitaal, een missiepost en een nachtclub’ in het niemandsland van een
conflictgebied. 

Bastiaans’ installatie is gebaseerd op het architectonisch ontwerp van het Noh
theater en bestaat uit beelden, fotografisch werk, video, een film en kunstwerken
op papier. De voor Bastiaans kenmerkende, ‘wayfinding’ retoriek openbaart zich
in een complexe gelaagdheid van diverse media en werkt als een balsem voor de
menselijke ziel: de verhalen en de orale geschiedenissen die de kunstenaar heeft
verzameld tijdens zijn tochten naar conflictgebieden, weven een tapijt van
‘Goddelijke Waanzin’ die in zijn vervoering leidt tot inspiratie, poëzie en hoop. 

De kern van de tentoonstelling is de nieuwe 28 minuten durende film van



bezielde, compromisloze kunst, u net zo inspireert als ze mij heeft gedaan en
nog steeds doet”.

Joost van den Toorn volgt zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie. In
1990 is hij bekroond met de Leonado da Vinci award. Hij exposeert solo en in
groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. Ironie, ernst, melancholie en
het menselijk tekort karakteriseren het werk van Joost van den Toorn.

Speciaal voor het Kröller-Müller Museum ontwikkelt Joost van den Toorn een
multiple in de vorm van een drukpoppetje. Het gaat om een portret van Vincent
van Gogh, met pijp in de mond en fles in de hand, bij een tafeltje met een vaas
met zonnebloemen. Door het bewegende element onder in de sokkel met de
duim in te drukken komen Van Gogh en het tafeltje in beweging en lijkt hij
laveloos. Het is alleen verkrijgbaar in de museumwinkel.

In De Wereld Draait Door vertellen Joost en Dick van den Toorn over hun
verzameling outsiderkunst. In Opium TV (14 april 2010) wordt de
tentoonstelling besproken.

 

 

 
Alles of niets - Robert van ’t Hoff, architect van een nieuwe samenleving
2 april t/m 29 augustus 2010

De Nederlandse avant-garde architect Robert van ’t Hoff (1887-1979) realiseert
een klein en eigenzinnig oeuvre. Als lid van De Stijl strijdt hij met andere
kunstenaars voor een nieuwe leefomgeving. Zijn werk wordt gekenmerkt door
een sterke sociaal-maatschappelijke betrokkenheid vanuit een anarcho-
communistisch gedachtegoed.

De tentoonstelling geeft een overzicht van Robert van ’t Hoffs oeuvre en schetst
een beeld van zijn persoonlijkheid. Naast de originele ontwerptekeningen en
foto’s van zijn gebouwde oeuvre, waarvan Zomerhuis Verloop (1914-1915) en
Villa Henny (de Betonvilla, 1914-1919) de bekendste zijn, zijn bijvoorbeeld
meubelen te zien en schetsen voor wooncommunes en zeldzame sociaal-
utopische geschriften die hij bezat. Aanleiding voor de presentatie is de
verwerving van een compleet interieur van een studieruimte die hij omstreeks
1960 voor zichzelf heeft ontworpen (zie ook in Uitgelicht).

De tentoonstelling is in samenwerking met het Nederlands Architectuurinstituut
te Rotterdam (NAi) tot stand gekomen. Bij de tentoonstelling verschijnt een
monografie over Van ’t Hoff, uitgegeven door NAi publishers, met een compleet
werkenoverzicht en teksten van Dolf Broekhuizen (red.), Evert van Straaten en
Herman van Bergeijk.

In VPRO's De avonden vertelt gastconservator Dolf Broekhuizen over de
tentoonstelling. 

 
 
Matt Mullican
2 april t/m 29 augustus 2010

Van de Amerikaanse kunstenaar Matt Mullican (Santa Monica, 1951) is werk te
zien uit de collectie van het Kröller-Müller Museum. 
De wereld van Mullican heeft in zijn ordeningsprincipes en in zijn vormentaal
raakvlakken met het utopische gedachtegoed van de kunstenaars van het
modernisme (de klassieke avant-garde) uit de 20ste eeuw. Er is een belangrijk
verschil: kunstenaars als Robert van ’t Hoff (te zien in de zalen naast deze
werken van Mullican) en Theo van Doesburg wilden de wereld verbeteren en
hoopten bij te dragen aan een verandering van de maatschappelijke realiteit,
Mullican is een individualistisch denker, die een virtueel artistiek universum
opbouwt in verschillende media, voor het scherpen van de geest.



aanleiding voor een tentoonstelling, geheel gewijd aan de bijzondere
ontstaansgeschiedenis van het Park. Aan het begin van de twintigste eeuw
kochten Anton en Helene Kröller-Müller grote stukken land op de Veluwe. Ze
richten dit oorspronkelijk nogal ruige gebied in naar eigen inzicht en creëeren zo
hun landgoed met een parkachtig aanzien. Ondanks het private karakter heeft
het echtpaar een hoger doel: het scheppen van een “blijvend monument, waar
natuur en kunst op zeldzame wijze vereenigd zouden zijn.” De Stichting Het
Nationale Park de Hoge Veluwe verwerft het landgoed in 1935. Vanaf dat
moment is het toegankelijk voor bezoekers en behoort het aan ‘de
Gemeenschap’.

Het park kenmerkt zich door de prachtige natuur en door de kleine en grote
‘monumenten’ die op bijzondere wijze een plaats hebben gekregen. Hoewel
volgens de Kröllers de Gemeenschapsgedachte vanaf het begin heeft gespeeld is
het oorspronkelijk private karakter van het park nog steeds goed terug te
vinden, al is het maar door de aanwezigheid van het Jachthuis St. Hubertus waar
Anton en Helene Kröller-Müller enkele jaren woonden.

Met de tentoonstelling wordt de ontwikkeling geschetst van de ideeën die ten
grondslag liggen aan de totstandkoming van het Nationale Park de Hoge Veluwe.
Met voorbeelden in woord en beeld is inzage gegeven in de wijze waarop het
park zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen. Met behulp van brieven, documenten
en werktekeningen zijn plannen belicht die al dan niet verwezenlijkt zijn.
Daarnaast geven historische foto’s een beeld van de ontwikkelingen in het park
vanaf de eerste aankopen. In de tentoonstelling is steeds aandacht voor het
privé karakter van het park tegenover de Gemeenschapsgedachte. 

 
 
Cornelius Rogge: Armada 
10 juni t/m 14 november 2010

Op het evenemententerrein in de beeldentuin presenteert het museum vanaf de
zomer een botenproject van Cornelius Rogge (1932). Van verre lijken de boten
te dobberen op een zee van gras. Het zijn museumboten: ooit waren deze boten
op het water vervoerders van allerlei zaken, nu staan ze op het land en
vervoeren verhalen en sagen. Ze hebben een onderstel op wielen, die hun
materiële tocht vergemakkelijkt. Ze vertellen over aankomst en verdergaan en
de herinneringen aan het water.  De schepen maken deel uit van een Armada van
zielenschepen. Het woord ‘zielenschepen’ is een combinatie van iets concreets
(het schip) en iets immaterieels (de ziel). Joost van den Vondel gebruikt het
woord ‘zielenschip’ in de context van verlossing van het aardse en de overgang
naar het hemelse. Het schip is het voertuig bij uitstek van overgang, van
transformatie. En transformatie is de rode draad in het werk van Rogge.

Rogge gebruikt vaak sokkels voor zijn beelden. Bij het werk Cicero dat ook te
zien is in de beeldentuin, is dit een wagen. Bij Armada zijn de boten de sokkels.
Vier van de zielenschepen zijn eerder te zien geweest, voor deze tentoonstelling
zijn ze aangevuld met twaalf nieuwe schepen. De zestien boten zijn volgens de
kunstenaar te zien als een soort rebus: er worden een paar elementen (vaak
met religieuze associaties) gegeven en de toeschouwer kan er zelf verklaringen
bij zoeken. De boten dragen vreemde attributen en verkondigen vreemde
boodschappen. De kunstenaar geeft de afzonderlijke werken uitdrukkelijk geen
titels. De kijker mag er zijn eigen interpretatie aan geven.

Rogge is een goede bekende van het museum. Verschillende andere werken van
deze kunstenaar zijn opgenomen in de vaste collectie van het museum,
waaronder het indrukwekkende Tentenproject (1975) en Cicero (2000) die
permanent in de beeldentuin te zien zijn.

Tegelijkertijd besteedt het Coda Museum in Apeldoorn aandacht aan deze
kunstenaar met de tentoonstelling ‘Oorlog bij ’t ontbijt’, ter gelegenheid van het
verschijnen van een nieuw kunstenaarsboek van Cornelius Rogge en Geert
Voskamp.

Omroep Gelderland komt de tentoonstelling filmen en interviewt Rogge, die in
gesprek gaat met bezoekers.

 
 

 
Het scheppen van een blijvend monument - Van landgoed tot nationaal
park De Hoge Veluwe
24 april t/m 7 november 2010

In 2010 viert het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn 75-jarig jubileum, de



Gilbert & George:The Paintings  
9 juli 2010 t/m 20 februari 2011

In deze tentoonstelling staat The Paintings (with Us in the Nature) 1971, een
serie van 6 triptieken van Gilbert & George centraal. In The Paintings zetten de
kunstenaars hun verhouding tot de natuur uiteen. De kunstenaars noemden het
toen een ‘new romantic sad beautiful sculpture’. Het is de in de winter van 1970-
’71 met olieverf op doek uitgevoerde herschepping van de gevoelens die ze
beleefden in de daaraan voorafgaande zomer in het Engelse landschap. Het is de
enige sculptuur van deze ‘human sculptors’ in deze techniek. Ze beeldden zich af
zittend, staand en slenterend in een overweldigend aanwezige natuur. In elke
triptiek is als contrapunt steeds één element uit de cultuur aanwezig.

Al vanaf het begin van de tentoonstelling is het museum gestart met de
fondsenwerving om dit bijzondere werk aan te kunnen kopen. Binnen een half
jaar, half december 2010, wordt de aankoop een feit (zie ook in Uitgelicht).

 

 
Welkom, Ad Reinhardt - Zwart en wit in de collectie van het Kröller-
Müller Museum
17 september 2010 t/m 20 februari 2011

Het Kröller-Müller Museum toont twee belangrijke nieuwe aanwinsten in de
context van de eigen collectie. Het gaat om de werken Ultimate Painting No. 39
van Ad Reinhardt en La Pièce van Ger van Elk.

Ad Reinhardt (1913-1967) is een Amerikaanse kunstenaar in de abstract-
geometrische traditie met een grote bewondering voor Piet Mondriaan. In zijn
zoektocht naar de essentie van kunst schrapt hij steeds meer uit zijn artistieke
vocabulaire tot hij vanaf het einde van de jaren ’50 nog uitsluitend doeken
beschilderde in schakeringen van zwart en in eenvoudige kruiscomposities. Hij
werd door de minimalistische en conceptuele kunstenaars van de decennia
daarna als een belangrijk wegbereider voor hun kunst gezien. Het Kröller-Müller
Museum, dat een prachtige verzameling heeft van deze kunstenaars, keek
jarenlang uit naar een kans om een werk van Reinhardt aan de verzameling toe
te voegen. Tot nu toe was er in geen enkele Nederlandse openbare verzameling
een werk van zijn hand aanwezig. Met steun van de BankGiro Loterij, de
Mondriaan Stichting en de Vereniging Rembrandt met haar Titus Fonds is in 2010
uit Amerikaans particulier bezit dit zwarte schilderij van Ad Reinhardt uit 1960
verworven.

La Pièce is een gedenkwaardig kunstwerk in de Nederlandse kunstgeschiedenis
en is in 2009 door het Kröller-Müller Museum aangekocht. Dit werk van de toen
30-jarige Ger van Elk is uitgegroeid tot een van de beroemdste werken van
conceptuele kunst. Van Elk heeft het werk gemaakt in respons op de
grootschalige, volgens hem megalomane werken die in de minimal en land art
ontstonden. Hij wilde een werk maken dat het halve wereldrond besloeg door op
de schoonste en meest stofvrije plek van de oceaan een houten blokje te lakken.
Hij reisde daartoe in januari 1971 op een vrachtschip af richting Groenland om
ten westen van IJsland het bewuste blokje te beschilderen. Het werk
belichaamde enerzijds een stevig en kritisch statement over hoe ver de
ontmaterialisering van de kunst kon gaan (een topic, zo niet hét topic van die
jaren), anderzijds opende het nieuwe en ongekende mogelijkheden voor de
toepassing van tijd, ruimte en proces in de beeldende kunst. Voor het Kröller-
Müller Museum is het werk van belang omdat het een zwaartepunt heeft
opgebouwd rond de cruciale ontwikkelingen in de beeldende kunst van de jaren
’60 en ’70 van de vorige eeuw, rond de minimal art, de land art, de arte povera
en de conceptuele kunst, waarvan het ondertussen duidelijk is geworden dat het
hier om de laatste avant-garde stromingen ging. In de verzameling van het
museum staat daarnaast het begrip ‘sculptuur’ centraal en de vooral kritische
relatie met de natuur. Polariserende kunstwerken met karakter die binnen deze
thema’s passen horen in het Kröller-Müller Museum thuis.

De twee aanwinsten worden gepresenteerd met werken van Europese en
Amerikaanse tijdgenoten en bewonderaars van Ad Reinhardt uit de verzameling
van het museum waaronder Armando, Ellsworth Kelly en Carl Andre. 

 



Het Kröller-Müller Museum maakt deze tentoonstelling naar aanleiding van het
verschijnen van de langverwachte biografie van Helene Kröller-Müller: ‘De
eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939)’ door Eva Rovers. Zij
is eveneens gastconservator van de tentoonstelling. De tentoonstelling geeft een
intieme en persoonlijke kijk op de vrouw die met haar collectie de basis heeft
gelegd voor een van de eerste musea voor moderne kunst in Nederland.

De kunstwerken in deze tentoonstelling – zowel bekende topwerken als
bescheiden, maar veelzeggende aankopen – onthullen ieder op hun eigen manier
een facet van Helenes leven. Daarnaast zijn er persoonlijke bezittingen en foto’s
uit haar nalatenschap te zien (zie ook in Uitgelicht).

 

 
Expose II - Mijn Mooiste Landschap 
26 november 2010 t/m 6 maart 2011  
In het najaar wordt een tweede Expose georganiseerd speciaal voor kinderen:
Mijn Mooiste Landschap. Op www.kmmexpose.nl kiezen maar liefst 246 kinderen
uit 50 landschappen hun favoriete top 3, sommige met hun ouders of
grootouders maar vaak ook met de hele klas. De 20 werken met de meeste
stemmen vormen de uiteindelijke tentoonstelling, samen met een keuze uit alle
reacties. Nieuw is dat ook vijf werken die het nét niet haalden een plekje krijgen
en dat bezoekers ter plekke aan kunnen geven wat zij van de werken vinden. De
verrassende top 3: 1 Johannis-Nacht, Anselm Kiefer, 2 Maquette ‘Jardin d'Email’,
Jean Dubuffet en 3 Aquarel op papier, Auguste Herbin (zie ook in Uitgelicht).

 

Tentoonstellingen in het buitenland

Van Gogh: The Flaming Soul 
National Museum of History, Taipei (Taiwan)
11 december 2009 t/m 28 maart 2010

Op 11 december 2009 start de tentoonstelling Van Gogh: The Flaming Soul in
The National Museum of History in Taipei (Taiwan). Het museum toont meer dan
70 tekeningen en 20 schilderijen van Vincent van Gogh uit de collectie van het
Kröller-Müller Museum, waaronder topstukken als het Zelfportret (1887),
Olijfgaard (1889) en Cipressen met twee figuren (1889-‘90). Het is voor het
eerst dat er een Van Gogh-tentoonstelling wordt georganiseerd in een land waar
Mandarijn (Chinees) wordt gesproken (zie ook in Uitgelicht).

 

 
De mannen van Helene - Het leven, de liefde, de kunst en het bouwen
19 november 2010 t/m 27 februari 2011



Van Gogh zich in stilistisch en technisch opzicht heeft ontwikkeld, en door wie hij
daarbij beïnvloed werd. Daarom zijn er ook schilderijen van enkele andere
beroemde kunstenaars te zien: werken die niet allemaal door Van Gogh zijn
gezien, maar die een indruk geven van de werkwijzen die destijds gangbaar
waren.
De tentoonstelling zal in 2011 doorreizen naar Kyushu National Museum
(Fukuoka) en Nagoya City Art Museum (Nagoya). In 2010 worden in Tokyo
598.488 bezoekers ontvangen.

 

 
Van Gogh: The Adventure of Becoming an Artist 
The National Art Center, Tokyo, Japan
1 oktober t/m 20 december 2010

Het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum werken in 2010 voor de
tweede keer samen aan een tentoonstelling in Japan met werken van Vincent van
Gogh. De tentoonstelling Van Gogh: The Adventure of Becoming an Artist bevat
topstukken als De slaapkamer en De zaaier (Van Gogh Museum), Het ravijn en
Portret van Joseph-Michel Ginoux (Kröller-Müller Museum). Partners in deze
samenwerking zijn The Tokyo Shimbun - The Chunichi Shimbun en Tokyo
Broadcasting System Television, INC. In 2005 organiseerden het Van Gogh
Museum en het Kröller-Müller Museum samen al eerder een succesvolle
tentoonstelling in Japan.
De tentoonstelling geeft een indruk van de methodes en technieken waarmee
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Publieksactiviteiten

In 2010 bruist het Kröller-Müller Museum van de activiteiten. Naast de
workshops en lezingen die gehouden worden in het kader van de eerste Expose
tentoonstelling De allermooiste werken op papier (zie ook in Uitgelicht), wordt de
workshop ‘Collages maken van portretten van Anton en Helene’ georganiseerd,
die aansluit bij de tentoonstelling Het scheppen van een blijvend monument -
Van landgoed tot nationaal park De Hoge Veluwe, die geheel is gewijd aan de
ontstaansgeschiedenis van het Park. 

Samen met Introdans Educatie organiseert het museum voor de derde en laatste
keer het succesvolle cross-overproject ‘Dancing with the Arts’, waaraan 382
leerlingen van het voortgezet onderwijs meedoen. Een fotoworkshop van
fotograaf Niek Michel wordt door 478 leerlingen gevolgd. Ieder weekend in
november is het Opa & Oma weekend. Opa’s en oma’s mogen gratis hun
kleinkinderen meenemen naar het Park en naar het museum. In de laatste twee
weken van het jaar introduceert het museum de Podcatcher, een audiotour langs
27 topstukken uit de collectie.

Museumweekend
Het museum doet weer mee met het jaarlijkse Museumweekend. Thema van de
kinderactiviteit is ‘Als IK directeur was…’. Samen met studenten van Pabo
Arnhem/Nijmegen organiseert het museum deze dagactiviteit, die aansluit bij de
tentoonstelling De allermooiste werken op papier. Kinderen gaan op zoek naar
het kunstwerk dat de mooiste plek zou krijgen in hun eigen museum. De
studenten hebben al eerder hun eigen favorieten gekozen en doen er alles aan
de jonge ‘museumdirecteuren’ te verleiden om uiteindelijk juist dat werk te
kiezen. Het resultaat is een afwisselende en humoristische tocht, die zorgt voor
een nieuwe, frisse kijk op de collectie. Als herinnering krijgen alle kinderen
bovendien een bouwplaat waarmee ze zelf hun eigen beeldentuin kunnen
bouwen, met natuurlijk een centrale plek voor hun persoonlijke favoriet. Het tv-
programma Koffietijd besteedt aandacht aan deze activiteit van het museum. 

Jubileum Zwoele Zomeravonden
De ‘Zwoele Zomeravonden’ bestaan in 2010 vijf jaar, en dat wordt gevierd. Drie
feestelijke ‘Zwoele Zomeravonden’ staan op het programma, met spannend
theater, bijzondere muziek, verleidelijke poëzie, een zonnige picknick en nog
veel meer, verspreid door de hele beeldentuin. Elke avond heeft een eigen
thema en programma, met een bijzondere selectie van (internationale)
theatermakers, artiesten en schrijvers zoals Huub van der Lubbe, Stevie Ann,
Bart Chabot, Stef Kamil Carlens, Yevgueni, Nico Dijkshoorn en BOT. Op
zondagmiddag 1 augustus is er nog een bonusconcert met een verrassende
kinderworkshop. Speciaal voor deze lustrumeditie organiseert het museum voor
het eerst ook een ‘Zwoele Kindermiddag’, met alleen maar bijzondere
kindervoorstellingen. Een unieke gelegenheid om met het hele gezin het museum
te ontdekken en beleven. Het programma van deze eerste ‘Zwoele
Kindermiddag’ komt tot stand in samenwerking met Stichting Schrijvers School
Samenleving, NJO Muziekzomer, Museumrestaurant Monsieur Jacques,
Restaurant De Koperen Kop en Guido Pollemans (gastprogrammeur).

Zwoele Zomergasten
Ook presenteert het museum weer twee ‘Zwoele Zomergasten’: jonge
kunstenaars, die zich bewegen op de snijvlakken van de beeldende kunst.
Beeldend theatermaker Judith Nab is van 1 tot en met 31 juli te gast met haar
multimediale installatie Nightshot en audiomachinist Geert Jonkers zorgt tussen
11 juli en 22 augustus vanuit de beeldentuin voor rechtstreeks contact met zijn
expositie ‘De volgende toon’ in Radio Kootwijk.

Internationaal talent tijdens concert Masterclass Apeldoorn
Op zondag 29 augustus wordt in het auditorium van het museum een concert
verzorgd door deelnemers aan de ‘Masterclass Apeldoorn’. Het concert wordt
georganiseerd door de Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn en is gratis
voor iedereen met een geldig toegangsbewijs voor park en museum.

Theatergroep Kwatta 
In de beeldentuin van het museum speelt theatergroep Kwatta tussen 5
september en 24 oktober ‘Kijk… daar drijft een Pan!’. Deze theatervoorstelling is
speciaal voor het Kröller-Müller Museum gemaakt en wordt zowel als
schoolvoorstelling als vrije voorstelling gespeeld. In de voorstelling combineert
Kwatta theater met beeldende kunst, maar ook met dans en zang. 
Maar liefst 2104 basisschool leerlingen doen mee. De vrije voorstellingen zijn
met 555 bezoekers zo goed als volgeboekt. De productie is mede tot stand
gekomen dankzij financiële steun van het Ministerie van OCW, de Provincie
Gelderland en de Gemeente Nijmegen.



Sam van Deventer, Helene Kröller-Müller en Anton Kröller, 
ca. 1925-1930

Helene Kröller-Müller en Anton Kröller ca. 1888

Sam van Deventer  en Helene Kröller-Müller, 1909

Tentoonstelling De mannen van Helene - 
Het leven, de liefde, de kunst en het bouwen

Aanleiding voor deze tentoonstelling (te zien van 19 november tot en met 27
februari 2011) is het verschijnen van de biografie van Helene Kröller-Müller: De
eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939) door Eva Rovers.
Ondanks haar eigen doortastendheid en zelfstandige geest, beschouwde Helene
Kröller-Müller vrouwen – zichzelf eveneens – als wezens die tot weinig grote
prestaties in staat zijn. Misschien dat zij daarom een aantal getalenteerde
mannen om zich heen verzamelde, die haar moesten helpen om haar levensdoel
te verwezenlijken. Door haar oor bij hen te luister te leggen, maar ook door het
vaak hartgrondig met hen oneens te zijn, was zij in staat om ‘een monument
van cultuur’ te bouwen dat zou toebehoren aan het Nederlandse volk.

In vier zalen wordt het leven van Helene Kröller-Müller getoond aan de hand van
de mannen in haar leven. Helenes jeugd in Duitsland en haar eerste jaren in
Nederland staan centraal in het leven. Vader Wilhelm Müller en haar echtgenoot
Anton bouwen in deze jaren het familiebedrijf Müller & Co uit tot een zeer
winstgevend concern, dat de latere kunstaankopen mogelijk maakt. Helenes
liefde gaat aanvankelijk uit naar haar kinderen, maar richt zich later steeds meer
op haar geestverwant, klankbord, en opvolger Sam van Deventer. De
kennismaking met moderne kunst betekent een omslagmoment. Haar adviseur
H.P. Bremmer en de kunst van Vincent van Gogh geven een nieuw doel in haar
leven en veranderen haar in een ambitieuze verzamelaar. Haar groeiende
zelfbewustzijn is te zien in het bouwen. H.P. Berlage bouwt voor Helene onder
meer het jachthuis Sint Hubertus, maar voltooit het werk niet vanwege de
aanhoudende conflicten met zijn opdrachtgeefster. Na talloze moeilijkheden en
tegenslagen kan Helene in 1938 haar museum openen, dat ontworpen is door
Henry van de Velde. 

De kunstwerken in deze tentoonstelling – zowel bekende topwerken als
bescheiden, maar veelzeggende aankopen – onthullen ieder op hun eigen manier
een facet van Helenes leven. Daarnaast zijn er persoonlijke bezittingen en foto’s
uit haar nalatenschap te zien. 

Tijdens de opening op donderdag 18 november wordt het eerste exemplaar van
de biografie, verschenen bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker, overhandigd aan
de kleindochters van Helene Kröller-Müller. Ook vindt dan de première plaats
van de documentaire ‘Helene. Een vrouw tussen liefde en kunst’ van Leo de Boer
(IDTV Docs). Gedurende de tentoonstelling is de documentaire in het museum te
zien, die biografe Eva Rovers volgt bij haar onderzoek. Het museumpubliek
maakt hier dankbaar gebruik van, altijd zijn de bankjes voor het tv-scherm
gevuld met geboeide bezoekers. De documentaire wordt uitgezonden in Uur van
de wolf en is op dvd te koop in de museumwinkel.

De media tonen veel belangstelling voor de publicatie en tentoonstelling. In de
radiotalkshow OBA Live van HUMAN was Eva Rovers de hoofdgast. Verder
besteedt de glossy Elegance uitgebreid aandacht aan de biografe. Omroep
Gelderland interviewt Eva Rovers en alle landelijke kranten en veel tijdschriften
besteden aandacht aan de tentoonstelling en het boek. Vanwege het grote
succes is al snel na de eerste druk een tweede druk gepland.
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restauratie 'Stelman-stoel' van Gerrit Rietveld

Renovatie Rietveld-paviljoen

In 2010 vindt een grootscheepse restauratie plaats van het alom bekende
Rietveld-paviljoen.  Gerrit Rietveld (1884-1964) heeft het paviljoen ontworpen
voor kleinere beelden als expositieruimte tijdens de Derde Internationale
Beeldententoonstelling in Park Sonsbeek te Arnhem in 1955. Het ‘Sonsbeek
paviljoen’ is als tijdelijk bedoeld en wordt na afloop van de tentoonstelling
afgebroken. Het heeft echter in al zijn eenvoud op velen een onvergetelijke
indruk gemaakt.
Op initiatief van een aantal Nederlandse architecten krijgt het gebouw tien jaar
later in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum zijn definitieve
bestemming en nieuwe naam ‘Rietveld-paviljoen’. Met een tentoonstelling van
beelden van Barbara Hepworth wordt het paviljoen op 8 mei 1965 feestelijk in
gebruik genomen. 

Het onderhoud van het Rietveld-paviljoen is van meet af aan een dagelijks
terugkerende zorg geweest met als belangrijkste vraag: hoe kan het paviljoen,
een minimale constructie van steen, staal, glas, hout en verf, tegen de tand des
tijds beschermd worden zonder het tijdelijke, fragiele karakter ervan te
verliezen? Hoe is de nagenoeg getrouwe kopie van het tijdelijk bedoelde
paviljoen in Arnhem voor de eeuwigheid te bewaren? Conserveren, restaureren,
delen kopiëren en vervangen, alle daarbij horende handelingen zijn overwogen
en toegepast totdat er een moment kwam waarop moest worden geconstateerd
dat het op was.

Het paviljoen uit 1965 is gedemonteerd en in 2010 weer opgebouwd met nieuwe
materialen, zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke ontwerp van Gerrit Rietveld.
Waar mogelijk zijn die onderdelen van het vorige paviljoen hergebruikt die nog
van voldoende kwaliteit waren. De bouwwerkzaamheden zijn in januari 2010
begonnen en half september 2010 afgerond, zodat er nu een derde versie van
het paviljoen in de beeldentuin staat, en het wereldberoemde paviljoen
verzekerd is van voortbestaan.

Het nieuwe paviljoen is qua uiterlijk ontegenzeggelijk weer het vertrouwde, wijd
en zijd vermaarde Rietveld-paviljoen. Op enkele voor het oog nauwelijks
zichtbare details zijn weloverwogen concessies aan het oorspronkelijke
materiaalgebruik gedaan om daarmee het gebouwtje minder onderhoudsgevoelig
te maken en een zekere mate van duurzaamheid mee te geven, voldoende om de
eerstkomende decennia er volop van te kunnen genieten.
Het paviljoen is eigendom van de Rijksgebouwendienst (de Staat der
Nederlanden), die in deze rol verantwoordelijk is voor het onderhoud. Daarnaast
heeft de Rijksgebouwendienst namens het Kröller-Müller Museum het
projectmanagement gevoerd voor het restauratieproject, samen met architect
Bertus Mulder.

De Rijksgebouwendienst rekent het paviljoen tot de “monumenten” die in stand
moeten worden gehouden (behoud van cultureel erfgoed). Bouwbesluittechnisch
is het een bouwwerk. In de context van het Kröller-Müller Museum en de
beeldentuin waar het paviljoen een plaats heeft gekregen, zou het ook een
sculptuur kunnen zijn, een denkmodel over ruimte. De toenmalige
Rijksbouwmeester (ir. W.M. Crouwel) heeft in samenspraak met de directie van
het Kröller-Müller Museum de beslissing genomen om het bestaande paviljoen
zorgvuldig te vervangen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan onder leiding van de
Rijksgebouwendienst op het gebied van architectuur, bouwtechniek,
bouwhistorie, materiaalkunde en constructie.
Dit heeft geleid tot de rapportage ‘Rietveld-paviljoen, samenvatting van acht
onderzoeken en een plan van aanpak restauratie’. Deze rapportage, in hoofdzaak
bedoeld voor intern gebruik, is uitgangspunt voor dit project. De kosten zijn
deels door het Ministerie van VROM en deels door het Ministerie van OCW
betaald.

Rondom de opening van het hernieuwde paviljoen is in de oude vleugel van het
museum een kleine presentatie te zien van archiefmateriaal van het paviljoen
samen met een aantal meubels van de hand van Rietveld uit de collectie van het
museum. In opdracht van de huidige Rijksbouwmeester ir. Liesbeth van der Pol
is een documentaire gemaakt over de totstandkoming van deze versie van het
Rietveld-paviljoen. Deze documentaire met als titel ‘Volgens Rietveld - de
reconstructie van het Rietveld-paviljoen’ is ook in het museum te zien.



te liggen. Het sluiten van de openstaande naden vormt de grootste uitdaging bij
de behandeling van de Stelman-stoelen. Na de restauratie is één van de
Steltman-stoelen te zien in de tentoonstelling Alles of niets - Robert van ’t Hoff,
architect van een nieuwe samenleving en tevens in de kleine presentatie naar
aanleiding van de renovatie van het paviljoen.

In het restauratieatelier voor sculpturen zijn de ‘Steltman-stoelen’ uit de collectie
van het museum onderzocht en behandeld, in 1963 ontworpen door Rietveld
voor de Haagse juwelier Steltman.
De beide stoelen vormen een paar en zijn elkaars spiegelbeeld. Ze hebben een
interne houten constructie die is bedekt met schuimrubber en zijn bekleed met
kunstleer, ook wel bekend als skai. In de loop van de jaren is het garen van het
stiksel van de kunstlederen bekleding verouderd waardoor de naden op tal van
plaatsen open zijn gaan staan en het onderliggende schuimrubber bloot is komen



de studieruimte van Robert van 't Hoff in  New Milton, 
tijdens de ontmanteling

de studieruimte van Robert van 't Hoff in  opslag

de studieruimte van Robert van 't Hoff in  het  museum

interieur van de studieruimte van Robert van 't Hoff

Alles of niets – Robert van ’t Hoff

De tentoonstelling Alles of niets – Robert van ’t Hoff, architect van een nieuwe
samenleving (2 april tot en met 29 augustus) toont het oeuvre van architect en
architectuurtheoreticus Robert van ’t Hoff (1887-1979) en schetst een beeld van
zijn persoonlijkheid. Het werk van de avant-garde architect die lid was van De
Stijl wordt gekenmerkt door een sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. 
Bijzonder aan het overzicht van zijn oeuvre is de recente aanwinst van het
museum, het complete interieur van een studieruimte die Robert van ’t Hoff voor
zijn woning in New Milton ontwierp. Dit interieur en diverse andere ontwerpen op
de tentoonstelling die tot nu toe onbekend zijn gebleven, geven nieuw inzicht in
Van ’t Hoff’s worsteling met de vernieuwing van architectuur en de realisering
van een sociaal-utopisch gedachtegoed. Volgens Evert van Straaten, directeur
van het museum, is het interieur zeer uitzonderlijk: ‘Het komt nog nauwelijks
voor dat onbekende werken van De Stijl kunstenaars opduiken. Bovendien is het
werk zeer illustratief voor Rob van ’t Hoff’s specifieke bijdrage aan het
gedachtegoed van De Stijl. Het interieur dat door bezoekers zeer voorzichtig kan
worden betreden, maakt het bovendien zeer concreet ervaarbaar. De serene
ruimte is niet bedoeld om naar te kijken, maar om in te leven.’ 

In deze overzichtstentoonstelling worden ook andere projecten voor het eerst
geëxposeerd zoals een driezitsbank (1920) en een eikenhouten boekenkastje
(circa 1933) dat hij voor eigen gebruik laat uitvoeren. De afdeling Bouwkunde
van de TU Delft heeft een stoel van Van ’t Hoff gereconstrueerd, waarvan het
oorspronkelijke, door Rietveld gemaakte exemplaar uit 1918, verloren is gegaan.
Ook zijn de originele ontwerptekeningen en foto’s van zijn gebouwde oeuvre te
zien, waarvan Zomerhuis Verloop (1914-1915) en Villa Henny (de Betonvilla,
1914-1919) de bekendste zijn. Verder worden meubelen, schetsen voor
wooncommunes en zeldzame sociaal-utopische geschriften getoond uit het bezit
van Van ’t Hoff. Door ook werk van bevriende kunstenaars als de schilders
Mondriaan en Bomberg, en de architecten Elling en Rietveld te tonen, wordt zijn
specifieke rol en revolutionaire inborst binnen de progressieve kunstbeweging uit
het begin van de twintigste eeuw zichtbaar. 

Bij de tentoonstelling verschijnt de monografie Robert Van ’t Hoff. Architect van
een nieuwe samenleving, uitgegeven door NAi publishers. De tentoonstelling is in
samenwerking met het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam tot stand
gekomen.

In samenwerking met de Avro wordt een korte film gemaakt die in de
tentoonstelling wordt getoond. Deze film wordt later door de Avro uitgezonden in
het programma Kunstuur.

Gastconservator Dolf Broekhuizen geeft op zondag 9 mei een lezing in het kader
van de tentoonstelling. Speciaal voor het hogere kunstonderwijs wordt een flyer
gemaakt om te wijzen op deze tentoonstelling en de lezing.



Joost van den Toorn, Mannetje in bed, 2009

BankGiro Loterij-ambassadeur Harmen Siezen begeleidt ouderen
tijdens de 555ste rit van de Museum Plusbus

BankGiro Loterij

Zoals in het voorwoord te lezen is, is de BankGiro Loterij de belangrijkste partner
van het museum. De royale jaarlijkse bijdrage wordt gebruikt voor aankopen die
het museum anders niet zou kunnen doen. Om de band te versterken, zijn er
regelmatig samenwerkingen met de BankGiro Loterij. Rond de tentoonstelling
Joost van den Toorn en de outsiderkunst organiseert het museum in
samenwerking met de Loterij een speciale actie. Bezoekers van de
tentoonstelling maken kans op een uniek beeldje van de kunstenaar (Mannetje in
bed) wanneer ze in het museum lid worden van de BankGiro Loterij en een
vragenlijstje invullen over het kunstwerk. Dit beeldje ter waarde van € 950 wordt
na afloop van de tentoonstelling onder de inzenders verloot. 

De Museum Plusbus bezorgt op 8 april 2010 voor de 555ste maal een groep
senioren een cultureel dagje uit. Ruim veertig bewoners van Zorgcentrum
Reeuwijk en hun begeleiders brengen een feestelijk bezoek aan het Mauritshuis
in Den Haag. Woordvoerders cultuur van de Tweede Kamer van onder andere
CDA en VVD leiden de groep rond door het Mauritshuis, waarbij de Kamerleden
hun favoriete schilderij toelichten. “Een prachtig project en een mooi voorbeeld
van particulier initiatief”, aldus Nicolien van Vroonhoven-Kok, Woordvoerder
Kunst en Cultuur voor het CDA in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De Museum Plusbus is een initiatief van zeven musea: het Cobra Museum voor 
Moderne Kunst Amstelveen, Hermitage Amsterdam, het Joods Historisch Museum,
het Kröller-Müller Museum, Koninklijk Kabinet vanSchilderijen Mauritshuis, 
het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum.
Groepen senioren uit verzorgingshuizen of met thuiszorg gaan naar twee musea
op één dag. Of naar het Kröller-Müller Museum solo. Inmiddels hebben al meer
dan 20.000 mensen een rit met de bus gemaakt.
De BankGiro Loterij heeft de Museum Plusbus tot nu toe met 1,8 miljoen euro
ondersteund voor de start en uitvoering van het project en is daarmee founder.
In 2011 zal bekend worden of dit bijzondere project langer kan worden
ondersteund door de Loterij.

Voor 2010 ontvangt het Kröller-Müller Museum, benificiënt van het eerste uur,
maar liefst  € 1.084.500 bestemd voor het doen van aankopen. In 2010 koopt het
museum met steun van de Loterij de volgende werken aan:

Cai Guo-Qiang Inopportune: Stage Two
Ad Reinhardt Ultimate Painting No. 39 (deels)
Jan Fabre Hoofdstuk XIV
Jan Fabre Hoofdstuk II
Gilbert  & George The Paintings (with Us in the Nature) (deels)



Expose - De allermooiste werken op papier

tekenworkshop in  het  informatiecentrum

opening Mijn Mooiste Landschap

opening Mijn Mooiste Landschap 

 

Expose: nieuw interactief tentoonstellingsconcept

Het museum ontwikkelt in samenwerking met Zicht Online een nieuw interactief
tentoonstellingsconcept: Expose. Op www.kmmexpose.nl kan iedereen digitaal
meebeslissen welke werken in een tentoonstelling te zien moeten zijn. Met
Expose ontsluit het museum een bijzonder en nog relatief onbekend deel van zijn
collectie tekeningen, gouaches, litho’s en etsen. Deze kunnen vanwege de
kwetsbaarheid van de materialen slechts zelden worden getoond, maar geven
een prachtig beeld van de veelzijdigheid van zowel de museumcollectie als de
technieken van de gekozen kunstenaars. 

De titel van deze eerste interactieve tentoonstelling is De allermooiste werken op
papier. Kandidaten voor een plekje in de tentoonstelling zijn onder andere:
Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Isaac Israels, Marc Chagall en Keith Haring. 

De tentoonstelling toont de 50 populairste werken en een selectie uit de meest
opvallende reacties. De vormgeving is geïnspireerd op de enorme variëteit aan
ingezonden top 3’s, met vaak verrassende combinaties op kleur, genre, maar
soms ook gewoon op gevoel. Een tentoonstelling die nog maar eens aantoont dat
kunst door iedereen en op elk moment anders wordt beleefd. 

Op de website is de top 50 en de top 3 van alle deelnemers te vinden. Onder
deze deelnemers bevinden zich ook een aantal bekende Nederlanders (o.a.
Noraly Beyer, Ad Visser en Minister Plasterk) die ook zeer persoonlijk
beargumenteren waarom hun favorieten niet mogen ontbreken.

De uiteindelijke top 3:
1 Paard van Marino Marini 
2 Marie Botkine met astrakan mantel van Odilon Redon 
3 Danseres van Pablo Picasso 

Op zondag 7 februari opent Ad Visser (Toppop) de tentoonstelling met een
speciaal voor de tentoonstelling geschreven lied. Speciale gasten op deze
feestelijke opening zijn 25 door het museum geselecteerde deelnemers aan
Expose. Maar liefst 1.212 deelnemers hebben op de website hun persoonlijke top
3 gekozen. De allereerste interactieve tentoonstelling van het museum is een
groot succes. In de media, maar ook op verschillende weblogs is dit nieuwe
concept een veelbesproken onderwerp. Het tentoonstellingsconcept wint de
‘Dutch Interactive Award’ in de categorie campagne.  
Rondom de tentoonstelling organiseert het museum gratis lezingen ‘De
kwetsbaarheid van kunst op papier - hoe schade te voorkomen’ en
tekenworkshops voor de hele familie.

Expose II - Mijn Mooiste Landschap 
Dankzij het succes van Expose I wordt in het najaar een tweede Expose
georganiseerd speciaal voor kinderen: Mijn Mooiste Landschap. Deze sluit aan bij
de ‘Kijk…daar drijft een Pan!’, een educatief samenwerkingsproject met
theatergroep Kwatta, waar een pedante kunstkenner beweert dat kinderen en
kunst net zoiets is als patat met kaviaar: ze horen niet bij elkaar. In de
voorstelling en zeker ook de theatrale workshop bewijzen de kinderen dagelijks
het tegendeel. Mijn Mooiste Landschap vormt hierop een klinkend besluit, ook
natuurlijk voor kinderen die de voorstelling niet hebben gezien.

Op www.kmmexpose.nl kiezen maar liefst 246 kinderen uit 50 landschappen hun
favoriete top 3, sommige met hun ouders of grootouders maar vaak ook met de
hele klas. De 20 werken met de meeste stemmen vormen de uiteindelijke
tentoonstelling, samen met een keuze uit alle reacties. Nieuw is dat ook vijf
werken die het nét niet haalden een plekje krijgen en dat bezoekers ter plekke
aan kunnen geven wat zij van de werken vinden. De tentoonstelling is te zien
van 26 november 2010 tot en met 6 maart 2011.

De klas met de meeste deelnemers is eregast bij de opening. Dit zijn de
leerlingen uit groep 6b van basisschool De Korenaar uit Apeldoorn. Zij worden
als echte VIP’s feestelijk ontvangen door de directeur. Ook de vijf kinderen die de
leukste en meest bijzondere reacties bedachten zijn als speciale gasten
aanwezig. 

De verrassende top 3: 
1 Johannis-Nacht, Anselm Kiefer
2 Maquette ‘Jardin d’émail’ , Jean Dubuffet 
3 Aquarel op papier, Auguste Herbin



installatie The Paintings (with Us in the Nature) 
van Gilbert & George

opening Gilbert & George: The Paintings, 
introductie door Carel Blotkamp

Gilbert & George, The Paintings (with Us in the Nature) 1971

Al vanaf het moment dat directeur Evert van Straaten The Paintings (with Us in
the Nature) van Gilbert & George ziet in de jaren ’70 van de vorige eeuw, in het
Stedelijk Museum Amsterdam, staat het werk op zijn netvlies. Als hij in 2009 de
kunstenaars benadert, is hij blij verrast te horen dat het werk in bruikleen is
gegeven aan het CAPC te Bordeaux. Daar staat het werk in het depot te wachten
op een tijdelijk nieuwe eigenaar: het Kröller-Müller Museum. Het museum krijgt
namelijk van de kunstenaars toestemming het werk in bruikleen te nemen. Het
werk wordt gerestaureerd, naar Nederland gebracht en tentoongesteld, teneinde
het te kunnen verwerven. De tentoonstelling is te zien van 9 juli 2010 tot en met
20 februari 2011.

In deze tentoonstelling staat de serie van 6 triptieken (olieverf op doek, 230 x
680 cm per stuk) centraal. De kunstenaars zijn ere-gasten op de opening van de
tentoonstelling. Ze zien hun werk voor het eerst na 25 jaar terug en zijn
ontroerd door de hernieuwde kennismaking. Ook bepalen zij dat het nergens
anders zo mooi past als in het Kröller-Müller Museum, en dan bij voorkeur in de
grote beeldenzaal, waar het raam als een zevende triptiek functioneert.

In The Paintings zetten de kunstenaars hun verhouding tot de natuur uiteen. De
kunstenaars noemden het toen een ‘new romantic sad beautiful sculpture’. Het is
de in de winter van 1970-’71 met olieverf op doek uitgevoerde herschepping van
de gevoelens die ze beleefden in de daaraan voorafgaande zomer in het Engelse
landschap. Het is de enige sculptuur van deze ‘human sculptors’ in deze
techniek. Ze beeldden zich af, zittend, staand en slenterend in een
overweldigend aanwezige natuur. In elke triptiek is als contrapunt steeds één
element uit de cultuur aanwezig. 
De vorm is een zeer ongebruikelijk kenmerk: triptieken zijn vooral bekend uit de
traditie van de religieuze kunst. Gilbert & George, die zichzelf steeds op de
middenluiken hebben afgebeeld, lijken zich tot heiligen te transformeren. Door de
herhaling, tot zesmaal toe, en door het grote formaat wordt de illusie gewekt
van scènes uit een heiligenleven, ook al lijkt dat dan niet een erg opwindend
leven.

De taak die de kunstenaars zich opgelegd hebben is om het totale complex van
ervaringen bij het beleven van de natuur, aan ons over te dragen en dat doen ze
op een indringende wijze, ook al schromen ze er niet voor terug om de ironie van
de situatie te laten doorschemeren. The Paintings zijn zowel een megalomane
poging om een verloren gegaan gevoel terug te brengen, als ook een
demonstratie van de leegheid die achter het idee van natuur als paradijs schuil
gaat. Dat The Paintings multi-interpretabel zijn maakt de gelaagdheid die er in
zit alleen maar mooier: de natuur is overweldigend, maar ook saai, de
kunstenaars reflecteren, maar zijn ook leeg, de natuur presenteert zich
ongerept, maar is door mensenhanden gemaakt, getuige de stenen en houten
elementen. Hoe hol of vol zijn de illusies die hier geschapen worden?

Van Gilbert & George bezit het museum een kwalitatief hoogstaande reeks van
vijf unieke werken uit de jaren zeventig. 

Fondsenwerving en aankoop
Al vanaf het begin van de tentoonstelling is het museum gestart met de
fondsenwerving om dit bijzondere werk aan te kunnen kopen. The Paintings past
in het verwervingsbeleid van het museum op het punt van de versterking van de
aanwezige kunst rond 1970 en de versterking van kunst waarin een bijzondere
houding tegenover de natuur centraal staat.
Met deze aankoop is een bedrag gemoeid van ruim 2,5 miljoen euro. Binnen een
half jaar, half december 2010, wordt de aankoop een feit, dankzij bijdragen van
de volgende partners: BankGiro Loterij € 750.000, Nationaal Aankoopfonds van
het Ministerie van OCW € 700.000, Mondriaan Stichting € 300.000, SNS REAAL
Fonds € 250.000, Vereniging Rembrandt en haar Titus Fonds € 250.000 en het
VSBfonds € 250.000. De media hebben een mooie rol gespeeld in de
fondsenwerving. Dankzij een oproep voor een mecenas in NRC-Handelsblad,
wordt de directeur benaderd door het Ministerie van OCW die wijst op het
Nationaal Aankoopfonds. Ook de overige pers roemt het werk unaniem.

De kunstenaars zijn te zien in de TV-show van Ivo Niehe, waar ruim 2 miljoen
mensen naar kijken. Hierin spreken ze hun waardering uit voor het museum, en
bestempelen het als “the most philosophical museum on earth”.

 



reclame voor Van Gogh: The Flaming Soul in Taipei

reclame voor Van Gogh: The Flaming Soul in  een metrostation

de speciale  Van Gogh bus in  Taipei

Van Gogh in Taipei

Eind 2009 start de tentoonstelling Van Gogh: The Flaming Soul in The National
Museum of History in Taipei (Taiwan). Het museum toont meer dan 70
tekeningen en 20 schilderijen van Vincent van Gogh uit de collectie van het
Kröller-Müller Museum, waaronder topstukken als het Zelfportret (1887),
Olijfgaard (1889) en Cipressen met twee figuren (1889 - '90). Het is voor het
eerst dat er een Van Gogh-tentoonstelling wordt georganiseerd in een land waar
Mandarijn (Chinees) wordt gesproken.
In totaal maken 416.361 bezoekers kennis met het werk van Vincent van Gogh.
Het museum organiseert speciale VIP avonden die ruim 10.000 bezoekers
trekken. De Taiwanezen zijn dol op het werk van Vincent van Gogh, wat blijkt uit
de reacties in het gastenboek voor bezoekers. De minister-president komt ook
naar de tentoonstelling, die te zien is tot en met 28 maart 2010. Bij de
tentoonstelling verschijnt een catalogus, getiteld ‘Van Gogh, The Flaming Soul;
Drawings and Paintings’.

Tevoren komen journalisten naar het Kröller-Müller Museum, om hier een
overzicht te krijgen van het werk van de kunstenaar. Ook in Taipei besteden de
media (mede dankzij mediasponsors) veel aandacht aan de tentoonstelling. Het
museum organiseert een uitgebreide reclamecampagne, die gaat van een
beeldschermcampagne in de metro’s, een speciale shuttlebus, een speciale Van
Gogh-omslag om de krant United Daily News tot hiphopdansers die een
reproductie van Van Gogh vasthouden. Speciaal voor deze tentoonstelling is het
schilderij Blauwe vaas met bloemen van Vincent van Gogh gerestaureerd.



Nederland schreeuwt om cultuur

Nederland schreeuwt om cultuur

In november roept de gehele culturele sector het Nederlandse publiek op in actie
te komen tegen de aangekondigde bezuinigingenmaatregelen van het kabinet.
Mensen geven in groten getale gehoor aan de oproep om van zich te laten
horen: in bijna 70 steden en dorpen schreeuwen meer dan 100.000 mensen om
cultuur. Hiermee laten zij het kabinet weten dat zij het niet eens zijn met de
buitenproportionele bezuinigingsmaatregelen die de culturele sector worden
opgelegd. Ook is een petitie op www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl door
tienduizenden Nederlanders ondertekend.  
De actie is meer dan geslaagd; de bereidheid van het publiek om hun stem te
laten horen is overweldigend gebleken. Mensen realiseren zich terdege dat de
toegankelijkheid van cultuur in hun eigen directe leefomgeving op het spel staat
en dat de tijdsdruk om er nog iets aan te doen enorm hoog is.

In de Heineken Music Hall vindt ‘Leve de Beschaving – Nederland Schreeuwt om
Cultuur!’ plaats: een bont programma met cultuur als leidraad dat wordt
gepresenteerd door Freek de Jonge en Giel Beelen. De petitie loopt door tot de
begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

Het museum roept mensen op via de website en de nieuwsbrief om de petitie te
tekenen. Directeur Evert van Straaten schrijft een speciale column voor de
website, die in de vorm van een flyer in het museum wordt neergelegd. 

Column van de directeur:
Deze maand ging de actie Nederland schreeuwt om cultuur van start. Als de
bezuinigingen op de cultuursubsidies zo ver worden doorgevoerd als de nieuwe
regering van Nederland aankondigt- zo’n 20% op het voor cultuur beschikbare
rijksbudget-, als de publieke omroep ook een grote aderlating te wachten staat
en als de belasting op entreekaartjes voor theater- en muziekvoorstellingen fors
omhoog gaat, dan zullen vele organisaties en initiatieven het loodje leggen en zal
heel veel kleur uit het culturele leven verdwijnen. De op entertainment en
versiering gerichte cultuur, de gevestigde kunst, de onbetwiste kwaliteit, dat zal
wel overleven, maar ze zullen ook het aanbod gaan overheersen ten koste van
de vernieuwing. Hopelijk is er nog wel een mecenas te vinden die voor het
avontuur wil gaan, maar nog meer voorspelbaarheid, eentonigheid en saaiheid
wordt ons voorland, vrees ik. Zeker als ook nog de erfgoedsector, waaronder de
musea, enigszins ontzien gaat worden, zoals de verwachting is, zal de
vernieuwende cultuur moeten bloeden. 
Een gemeenschap moet vanzelfsprekend goed zorgen voor zijn erfgoed -dat
bevat haar in eeuwen opgebouwde dna-profiel-, maar moet zich er ook van
bewust zijn dat steeds doorgewerkt wordt aan dat dna-profiel. Elke dag
opnieuw, ook vandaag, wordt cultuur gegenereerd en een maatschappij heeft er
belang bij dat op dat gebied geëxperimenteerd kan worden, zoals we het ook
volstrekt normaal vinden dat in onderzoek, onderwijs, zorg of technologie wordt
geïnvesteerd. In de graagte waarmee nu de bezuinigingen op het gebied van
cultuur worden gepresenteerd proef ik een sfeer van rancune en afrekening: dat
zijn slechte en kortzichtige raadgevers.
Kunst die er toe doet provoceert, moet provoceren, omdat verandering,
innovatie, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en inzichten zelden vanzelf tot
stand komen. Een cultuur die kan en mag bloeien siert een beschaafd land, zorgt
voor internationale aantrekkingskracht, geeft een maatschappij veerkracht en
maakt haar leefbaar. De cultuur van nu levert het erfgoed waar men in de
toekomst op verder bouwt.
Daarom schreeuw ik mee om cultuur: omdat ik me zorgen maak over de kilte en
de verschraling, omdat ik vind dat vernieuwende cultuur gestimuleerd moet
worden en omdat ik bang ben dat we de hedendaagse kunsten zo gaan
marginaliseren dat we ze ontaard gaan vinden.

Evert van Straaten
November 2010



Oudheden van Helene Kröller-Müller te zien in Leiden

Het Rijksmuseum van Oudheden Leiden organiseert in samenwerking met
Fondation Custodia en het Kröller-Müller Museum de tentoonstelling ‘Op het oog.
Onverwachte oudheden van Frits Lugt en Helene Kröller-Müller’, te zien van 28
april tot en met 19 september 2010. 

Frits Lugt (1884-1970) is bekend vanwege zijn verzameling zeventiende-eeuwse
tekeningen en prenten, vooral van Rembrandt. Tijdens zijn reizen in Egypte en
Italië maakt hij kennis met de oude beschavingen van de Mediterranée. Vanaf de
jaren twintig van de vorige eeuw verzamelt hij ook Egyptische objecten, Grieks
aardewerk en Romeins glas. Na de Tweede Wereldoorlog vestigt Lugt zich in
Parijs. Daar brengt hij zijn verzamelingen onder bij de Fondation Custodia, in het
door hem opgerichte Institut Néerlandais. In dit monumentale achttiende-
eeuwse pand staan zijn antieke collecties nog altijd opgesteld, te midden van
prachtige schilderijen, meubelen, tapijten en porselein. 
Helene Kröller-Müller (1869 - 1939) verzamelde impressionistische en
modernistische schilderijen op ongekende schaal. Grote namen in haar collectie
zijn Van Gogh, Picasso en Mondriaan. Zij heeft eveneens een voorliefde voor de
rustige, abstracte vormen van de Egyptische oudheid én voor de verfijning van
het Griekse aardewerk. Zij zocht duidelijk het spirituele in de kunst, zowel in de
eigentijdse werken als in de oudheden waarmee zij zich omringde. 

Dat Frits Lugt en Helene Kröller-Müller een grote liefde voor het verzamelen van
oudheden koesterden weten maar weinigen. Juist deze onbekende collecties
Romeins glas, Egyptische portretten, Grieks aardewerk en sierlijke terracotta
beeldjes zijn de blikvangers van de tentoonstelling. Portretten, foto’s en brieven
van Lugt en Kröller-Müller bieden daarnaast een persoonlijke kennismaking met
beide kunstliefhebbers en een nostalgisch sfeerbeeld van hun levensloop.

Het Kröller-Müller Museum geeft voor de tentoonstelling 39 Griekse en
Egyptische objecten uit de collectie van Helene Kröller-Müller in bruikleen. Ter
voorbereiding wordt in het museum gewerkt aan de conditiebeschrijving van
deze objecten. Vier eerstejaars Master keramiek- en glasrestauratie studenten
van de Universiteit van Amsterdam werken hieraan mee. De objecten van hout,
brons, aardewerk, steen, pleister en Egyptisch pasta, dateren van 2000 voor
Christus tot de 19de eeuw. Onder leiding van de restaurator beelden is de
conditie van de objecten beschreven en zijn de mogelijkheden voor conservering
besproken. Verder is er gediscussieerd over de meeste geschikte methode voor
transport en opstelling. 

Een speciale actie wordt in het leven geroepen bij deze dubbeltentoonstelling:
een 2-voor-1-prijs-actie. Op vertoon van een entreekaartje van het Kröller-
Müller Museum krijgen bezoekers een gratis tweede entreekaartje voor het
Rijksmuseum van Oudheden.

 

 

 

 

Grieks Tanagra  terracotta beeld  (4e eeuw v Chr.), 
voor restauratie van de nek

wandschildering, waarschijnlijk uit  Pompeii (1e eeuw n.Chr.)

conditiecontrole van een houder met Egyptische sieraden 
(Late periode,  712-332 v. Chr.) door een student van de UvA
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Armando 
Espace Criminel 10-58, 1958 

olieverf op doek | 91,5 x 122 cm
inv.nr. KM 131.699 | herkomst: schenking 

Tony de Meijere, Amstelveen

Armando 
Melancholie, 2005 

brons | 90 x 89 x 88 cm 
inv.nr. KM 131.884 | herkomst:

Armando, Amstelveen | verworven 
met steun van de Mondriaan Stichting

Armando 
Das Gewehr, 1989 

olieverf op doek | 198,2  x 250,5  cm
inv.nr. KM 131.662 | herkomst: schenking

Tony de Meijere, Amstelveen

Armando 
Portret van Armando, 1990 

foto | 40,5 x 40,5 cm 
inv.nr. KM 131.898 | herkomst: 

schenking Tony de Meijere, Amstelveen

Armando 
Zonder titel, 1954 

olieverf op doek | 84,5 x 77 cm
inv.nr. KM 131.608 | herkomst: schenking

Armando, Amstelveen

Armando 
Kopf, 1988 

olieverf op doek
250,6 x 198,6  x 4,3 cm 

inv.nr. KM 131.668 | herkomst: 
schenking Tony de Meijere,

Amstelveen

Armando

Schilder, tekenaar, beeldhouwer, dichter en schrijver
Armando (1929) behoort ondertussen tot de markantste
kunstenaars van het naoorlogse Nederland. Zijn gehele
werk is doordrongen van het historische besef van
schuld. Het heeft een rijkdom aan onderwerpen en
uitvoeringswijzen opgeleverd, waar de kunstenaar nog
steeds aan doorwerkt, deels in Amstelveen, deels in
Potsdam. De relatie tussen (het werk van) Armando en
het museum was al goed, maar in 2010 heeft hij een
enorme impuls gekregen. Tony de Meijere, de ex-vrouw
van de kunstenaar, heeft haar omvangrijke, persoonlijke
verzameling van de schilderijen, tekeningen, beelden en
grafiek van zijn hand in langdurig bruikleen gegeven met
de belofte deze aan het museum na te laten. Om haar
intentie bij te zetten zijn reeds enige belangrijke werken
en documentatiemateriaal geschonken. Armando voegde
daar zelf nog de schenking van een vroeg werk aan toe,
om de representativiteit van de vertegenwoordiging van
zijn werk te completeren. Ook droeg hij zijn bezit aan
door hem zelf gemaakte tekeningen in beheer over aan
het museum met de belofte dat deze verzameling na zijn
dood aan het museum zal toevallen. Door de royale
gebaren van de kunstenaar en zijn ex-vrouw beschikt het
Kröller-Müller Museum over één van de mooiste
verzamelingen van het werk van Armando. Het museum
verwierf nog een kleine sculptuur en gaf opdracht tot het
gieten van een grote sculptuur voor de beeldentuin. Dit
laatste werk, Melancholie, zal in 2011 geleverd worden.
Het museum zal in 2014 een tentoonstelling organiseren
met al deze werken.



Armando
Schetsen voor ‘Das Gewehr’

potlood op papier | 8-delig, 4x 21 x 29,5 cm

en 4x 29,5 x 21 cm | inv.nr. KM 132.803
herkomst: schenking Tony de Meijere,

Amstelveen

Armando
Ropeters, 1961 

drukwerk op papier | 50 x 32,5 cm 
inv.nr. KM 131.899 | herkomst:

schenking Tony de Meijere, Amstelveen

 

Armando 
Kopf, 1989 

litho op papier | 56,5 x 76 cm | inv.nr. KM 131.599 
herkomst: schenking Tony de Meijere, Amstelveen



Schetsboek ontwerpen voor Otterlo.
Entwurf für Monument in Stein, 
1973 - 1974 | inkt op papier 

3-delig, schetsboek: 16 x 24,7 cm 
en 4 bladen:  ieder  20 x 12 cm 
inv.nr. KM 132.817 | herkomst: 

schenking Tony de Meijere, Amstelveen

Schetsboek ontwerpen voor Otterlo.
Entwurf für Monument in Stein, 
1973 - 1974 | inkt op papier 

5-delig, schetsboek: 16 x 24,7 cm 
en 4 bladen:  ieder  20 x 12 cm 
inv.nr. KM 132.816 | herkomst: 

schenking Tony de Meijere, Amstelveen

Armando
Zonder titel (ontwerp Otterlo)

potlood op papier | 29,7 x 42 cm 
inv.nr. KM 132.806 | herkomst: 

schenking Tony de Meijere, Amstelveen
 

Armando | ca. 656 werken 
Langdurig bruikleen Armando,

Amstelveen
 

Armando | ca. 343 werken 
Langdurig bruikleen Tony de Meijere,

Amstelveen

Armando
Zonder titel (ontwerp Otterlo)

potlood op papier | 29,7 x 42 cm 
inv.nr. KM 132.807 | herkomst: 

schenking Tony de Meijere, Amstelveen  

Armando Armando



Robert Barry 
Untitled, 1970

typoscript op papier | 28 x 22 cm | inv.nr. KM 131.890 
herkomst: Galerie Jan Mot,  Brussel | verworven met steun van de Mondriaan Stichting

Robert Barry

Het vervolmaken van de vertegenwoordiging van de
conceptuele kunst uit de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw was speerpunt van het verzamelbeleid. Met
de aankoop in 2006 van de verzameling Van Eelen-
Weeber kwam al een werk van een van de protagonisten
van de kunststroming, Robert Barry (1936), in de
verzameling. In één zin gezegd is conceptuele kunst de
naam voor beeldende kunst waarin de materiële vorm
van het kunstwerk ondergeschikt werd gemaakt aan het
overdragen van ideeën en betekenissen. Barry was een
van de kunstenaars die zover ging om zijn werk in de
vorm van tekst aan te bieden. Het aangekochte werk uit
1970 bestaat uit één vel met een getypte tekst die begint
met : “It can change”. De tekst laat het aan de fantasie
van de lezer over om er een beeldend werk of proces bij
te verzinnen, maar verwijst niet naar iets concreets.
Wezenlijk aan het werk is dat het verwijst naar tijd en
ruimte en op een originele wijze oneindigheid laat
ervaren.

 



Stanley Brouwn
op dit moment bevindt stanley brouwn zich op een afstand van x voet, 2009

multiplex, hout, acrylverf, aluminium, metalen onderdelen, twee  kaartjes met geprinte
tekst inv.nr. KM 131.566 | herkomst: Stanley Brouwn | verworven met steun van de

Mondriaan Stichting (Per abuis vermeld in  het  jaarverslag  over 2009)

 

Stanley Brouwn

Brouwns werk draait om het fascinerende verschijnsel
van de beweging in ruimte en tijd. Steeds anders heeft
Brouwn sinds de vroege jaren zestig uiting en vorm
gegeven aan zijn verwondering daarover, aanvankelijk
door anderen, toevallige personen daarbij te betrekken en
later door zijn eigen subjectieve persoon als mi

 vroeg hij voorbijga
k en liet ze daarvan 
elde hij met de tekst
e hij los in een vitri
 van tijd en ruimte 
worven werk moet 
est vormen. Een pl
. Op de plank ligt e

ddelpunt
te kiezen. In de jaren zestig ngers de
weg naar een bepaalde ple een schets
maken. Deze schets stemp  “This
Way Brouwn” en exposeerd ne, als een
‘sculptuur’ die de dimensies moest
oproepen. In het recent ver de
‘sculptuur’ zich ook in de ge ank staat
op schragen tegen de muur en
aluminium strip met de lengte van een voet. Op de muur
is de volgende tekst te lezen: “op dit moment bevindt
stanley brouwn zich op een afstand van x voet.”



Cai Guo Qiang 
Inopportune: Stage Two, 2004 

papier-maché, gips,  fiberglass, kunsthars en beschilderde  huid,  koper,  bamboe, veren,
styrofoam, hout, doek en acrylverf | variabele afmetingen | inv.nr. KM 131.570 

herkomst: Cai Guo Qiang, New York | verworven met steun van de 
BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds

Cai Guo Qiang

In 1986 verhuisde Cai (1957) van zijn geboorteland China
naar Japan en sinds 1995 woont en werkt hij in New York.
In Cais werk staat een oud thema centraal: het vrijmaken
van energie en nieuwe mogelijkheden door middel van
destructie. Door daarbij elementen uit de Chinese
geschiedenis en cultuur in te brengen en buskruit als
voornaamste beeldend middel te gebruiken heeft hij een
zeer persoonlijk oeuvre opgebouwd. Cai deed in de winter
van 1994-1995 mee aan de spraakmakende
tentoonstelling Heart of Darkness in het Kröller-Müller
Museum, onder andere met een spectaculaire
performance waarbij buskruit gebruikt werd. Het museum
kocht toen de monumentale tekening Myth: Shooting the
Suns: Project for Extraterrestrials No. 21. Sindsdien heeft
Cai een internationale bliksemcarrière gemaakt en leek
het erop dat zijn werk onbereikbaar was geworden voor
ons museum. Dankzij Cais generositeit en die van de
BankGiro Loterij is het mogelijk om in 2010 een
monumentale installatie van Cai aan te kopen:
Inopportune: Stage Two uit 2004. Deze zaalvullende
installatie bestaat uit 9 levensgrote replica’s van tijgers
vol pijlen en een decorstuk in de vorm van een bergje
met een boom. De tijgers zweven als in doodsnood in de
ruimte. Het werk neemt in het over het algemeen meer
luchthartige oeuvre van Cai een ernstige positie in. Het
heeft weliswaar de fraaie theatrale elementen waar Cai
graag mee werkt, maar is ongemakkelijk, misschien zelfs
wel onbehoorlijk in zijn thematiek. Cai heeft impliciet zijn
reactie op terrorisme, oorlogsgeweld en uitroeiing
gegeven in dit werk en de ongemakkelijke houding van
de mens tegenover deze fenomenen. Heroïek heeft een
schaduwzijde waarin het gevecht tussen goed en kwaad
woedt. Het werk zal begin 2012 voor het eerst in het
museum getoond worden.

 



Tom Claassen

Van beeldhouwer Tom Claassen (1964) werden in 2010
twee betonnen pony’s gekocht, mede ter opluistering van
het 75-jarig bestaan van De Hoge Veluwe. Ze staan
‘geparkeerd’ bij de ingang naar de beeldentuin vanuit het
centrumgebied, alsof hun berijders even afgestapt zijn
om een bezoekje te brengen aan het Kröller-Müller
Museum. Claassen, van wie in de beeldentuin twee
andere monumentale sculpturen te bezichtigen zijn, 18
Liggende houten mannen uit 2000 en Rocky Lumps uit
2005-2006, is bekend om zijn mens- en dierfiguren die in
een zodanige staat van erosie lijken te verkeren dat ze uit
de natuur schijnen op te doemen of er juist in lijken op te
gaan. Door de technieken die hij gebruikt en door zijn
vormrepertoire ontstaat vaak een (niet toevallige)
verwijzing naar knuffels, maar ze gaan er bij Claassen
wel dreigender uitzien. In de context van de beeldentuin
en de natuur van De Hoge Veluwe vinden ze hun ideale
habitat.

 

Tom Claassen 
Twee Heugemer Pony’s, 2008 

beton | 2-delig, ieder  113 x 185 x 65 cm | inv.nr. KM 131.896 
herkomst: Tom Claassen | verworven met steun van de Mondriaan Stichting



Jan Fabre 
Hoofdstuk II, 2010 

was | 115 x 31 x 118 cm
inv.nr. KM 131.888 | herkomst: Galerie

Guy Pieters, Parijs | verworven met steun
van de BankGiro Loterij, door toedoen
van de Stichting Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre
Hoofdstuk XIV, 2010 

brons | 107 x 109 x 48 cm 
inv.nr. KM 131.889 | herkomst: Galerie

Guy Pieters, Parijs | verworven met steun
van de BankGiro Loterij, door toedoen
van de Stichting Kröller-Müller Fonds

 Jan Fabre

Het werk van de Vlaming Jan Fabre (1958) doet in 2010
voor het eerst zijn intrede in de collectie van het Kröller-
Müller Museum, en wel met twee recente werken uit de
serie van 18 Hoofdstukken: Hoofdstuk II, een unicum in
was, en Hoofdstuk XIV in brons. Beide werken zijn
aangekocht met steun van de BankGiro Loterij. In deze
werken zien we steeds Jan Fabre zelf terug met de
hoorns, geweien of oren van dieren, in dit geval de lange
tand van de narwal en het gewei van het edelhert,
waarvan het door Fabre gebruikte model ook
daadwerkelijk van De Hoge Veluwe stamt. Het zijn
associatieve beelden, waar enerzijds verwezen wordt
naar de toeëigening door de mens van de kracht van een
dier, maar anderzijds een beeld geschapen wordt van het
uittreden van gedachtes. Fabre noemt de narwaltand een
‘denkpriem’. Het werk van Fabre is een vernieuwing in de
collectieopbouw, enigszins weg van het cerebrale,
vergeestelijkte dat zo kenmerkend is voor onze
verzameling, maar wel degelijk met een verbintenis naar
de relatie tussen het stoffelijke en het filosofische dat in
het motto van Helene Kröller-Müller (Materia et Spiritus
Unum) en dat van het museum geworteld is. In 2011 zal
een grote tentoonstelling aan Fabre gewijd worden en
zullen meer werken voor de verzameling verworven
worden.

 



Gilbert & George

De bijzonderste aankoop in 2010 is zonder twijfel het
grote, uit 6 triptieken bestaande werk van Gilbert &
George (1943 en 1942): The Paintings (with Us in the
Nature) uit 1971. Deze aankoop kwam tot stand met de
BankGiro Loterij (door toedoen van de Stichting Kröller-
Müller Fonds), het Nationaal Aankoopfonds van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de
Mondriaan Stichting, de Vereniging Rembrandt en haar
Titusfonds, het SNS REAAL Fonds en het VSBfonds.
The Paintings is de overdonderende en uitdagende
artistieke synthese van de gevoelens van twee jonge
kunstenaars over hun missie in de kunst na een zomer in
de paradijselijke natuur van oostelijk Engeland. Het is
tevens hun eerste grote, belangrijke kunstwerk.De
aankoop is belangrijk om de verzameling conceptuele
kunst en de vertegenwoordiging van het (vroege) werk
van Gilbert & George een zwaartepunt te geven, maar
ook om een bijzondere artistieke visie op het
paradijselijke van de natuur in de context van het Kröller-
Müller Museum te brengen. Rond de aankoop is in 2010
een tentoonstelling gemaakt met een uitgebreide
toelichting. Verschillende documenten die betrekking
hebben op The Paintings en de kunstenaars zijn ook in
2010 verworven. Heel bijzonder is de aankoop van de in
boekvorm in 1970 uitgegeven ‘sculpture novel’ Side by
Side, waarin de foto’s, die onder andere voor de
voorstellingen op The Paintings gebruikt zijn, terug te
vinden zijn, voorzien van poëtische teksten van de hand
van de kunstenaars. Met steun van de BankGiro Loterij is
tevens een recent werk van Gilbert & George aangekocht,
Metaljack uit 2008.

Gilbert & George 
The Paintings (with Us in the Nature), 1971 

olieverf op doek | 6 triptieken, ieder  230 x 680 cm | inv.nr. KM 131.609 
herkomst: Gilbert & George, Londen | verworven met steun van de BankGiro Loterij, door

toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds,  het  Nationaal Aankoopfonds van het
Ministerie van OCW, de Mondriaan Stichting, de Vereniging Rembrandt en haar Titus

Fonds, het  SNS REAAL Fonds en het VSBfonds

Gilbert & George 
Side by Side, 1971 

boek | 19,5 x 13,3 x 2 cm | inv.nr. KM 131.893 
herkomst: Grietje  Smals,  Hilversum



 

Gilbert & George 
Metaljack, 2008 

gemengde techniek | 35-delig, opgesteld 317 x 528 cm | inv.nr. KM 132.793 
herkomst: White Cube Gallery,  Londen | verworven met steun van de BankGiro Loterij, 

door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds en een particuliere bijdrage



Daan van Golden 
Indonesische cultuur , ongedateerd 

papier | 80 x 62 cm 
inv.nr. KM 131.632 

herkomst: overdracht  Instituut Collectie
Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Zonder titel , 1982 

foto | 34 x 24,8 cm 
inv.nr. KM 131.626 

herkomst: overdracht  Instituut Collectie
Nederland, Amsterdam

Daan van Golden
Kompositie rose/wit, 1965 

synthetische verf op doek op 
triplex | 70,8 x 70,8 x 3 cm 

inv.nr. KM 131.629 
herkomst: overdracht  Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 

acrylverf op doek | 40,5 x 40,3 x 1,8 cm

     
  

    

Daan van Golden

Via een beheersoverdracht uit de rijkscollectie zijn 27
werken van Daan van Golden (1936) uit de jaren 60, 70
en 80 van de vorige eeuw aan de verzameling
toegevoegd. Het merendeel van de werken verkocht Van
Golden ooit aan de Nederlandse Staat in het kader van de
Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR), een sociale
regeling die na de Tweede Wereldoorlog werd opgezet om
kunstenaars in hun ondernemerschap te ondersteunen.
Deze regeling ontstond mede als dankbetuiging van de
samenleving voor het aandeel van de kunstenaars in het
verzet tegen de bezetters. Van Golden is misschien wel
de meest conceptuele schilder van Nederland door zijn
filosofische benadering van het ontwerp- en
productieproces van een kunstwerk en door zijn expliciete
opvattingen over de betekenis van wat er met het
kunstwerk gebeurt. Zijn geschiedenis, zijn
verouderingsproces, de reproductie ervan, de
betrekkelijkheid van de uniciteit, de toevoegingen door
restauratie of tijdens presentatie, de verandering in
betekenis door de tijd: met al die elementen werkt Van
Golden in zijn kunst. Het is kunst die expliciet iets anders
wil zijn dan de natuur en daardoor een spannende
contrastverhouding met de natuur heeft. In de collectie
waren al enkele foto’s en grote schilderijen opgenomen,
in 2010 zijn daar kleine schilderijen, unieke zeefdrukken
en collages aan toegevoegd.

  

 Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd

zeefdruk op doek | 24 x 55 cm | inv.nr. KM 131.630
herkomst: overdracht  Instituut Collectie Nederland, Amsterdam

 inv.nr. KM 131.631 | herkomst:
overdracht Instituut Collectie Nederland,

Amsterdam



Daan van Golden
Kompositie, 1963

olieverf, marouflé | 70 x 60 x 2,5 cm 
inv.nr. KM 131.628 | herkomst:

overdracht Instituut Collectie Nederland,
Amsterdam

Daan van Golden 
Bloemen (grijs fond), 
1973-1975 | zeefdruk 

op papier | 72,8 x 50,8 cm 
inv.nr. KM 131.650

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Bloemen (rose  fond),

ongedateerd
zeefdruk op papier 

72,8 x 50,8 cm 
inv.nr. KM 131.651

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Bloemen lila  fond , 

ongedateerd zeefdruk op 
papier | 72,8 x 50,8 cm 

inv.nr. KM 131.647 
herkomst: overdracht

Instituut Collectie
Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Bloemen rood fond , 

ongedateerd | zeefdruk 
op papier | 72,8 x 50,8 cm

inv.nr. KM 131.649
herkomst: overdracht

Instituut Collectie
Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Bloemen rood fond , 

ongedateerd | zeefdruk 
op papier | 72,8 x 50,8 cm

inv.nr. KM 131.643
herkomst: overdracht

Instituut Collectie Nederland,
Amsterdam

Daan van Golden 
Bloemen blauw fond, 

ongedateerd | zeefdruk 
op papier | 72,8 x 50,8 cm

inv.nr. KM 131.645 
herkomst: overdracht

Instituut Collectie
Nederland, Amsterdam



Daan van Golden 
Bloemen geel fond , 

ongedateerd | zeefdruk 
op papier | 72,8 x 50,8 cm

inv.nr. KM 131.644
herkomst: overdracht

Instituut Collectie
Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Bloemen (groen), 

ongedateerd | zeefdruk 
op papier | 72,8 x 50,8 cm 

inv.nr. KM 131.648 
herkomst: overdracht

Instituut Collectie
Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Bloemen paars fond , 

1976 | zeefdruk 
op papier | 72,8 x 50,8 cm

inv.nr. KM 131.646
herkomst: overdracht

Instituut Collectie
Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm
inv.nr. KM 131.633 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm 
inv.nr. KM 131.641 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm 
inv.nr. KM 131.627 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm 
inv.nr. KM 131.635 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm
inv.nr. KM 131.639 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm 
inv.nr. KM 131.642 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam



Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm
inv.nr. KM 131.640 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm
inv.nr. KM 131.637 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm
inv.nr. KM 131.638 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 
zeefdruk (kleur) op papier

52 x 42 cm
inv.nr. KM 131.634 

herkomst: overdracht
Instituut Collectie

Nederland, Amsterdam

Daan van Golden 
Kompositie, ongedateerd 

zeefdruk (kleur) op papier 
52 x 42 cm

inv.nr. KM 131.636
herkomst: overdracht

Instituut Collectie Nederland,
Amsterdam

 



Wim de Haan
Zonder titel (T 63-2), 
1963 | inkt op papier 

28 x 19,7 cm 
inv.nr. KM 120.749 

herkomst: legaat Mevr.
Mr. H.J.M.de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan
Zonder titel (T 63-1), 
1963 | inkt op papier 

27,5 x 20 cm 
inv.nr. KM 121.255 

herkomst: legaat Mevr.  
Mr. H.J.M. de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan 
Zonder titel (T 65-37), 
1965 | inkt op papier 

40,4 x 27,5 cm 
inv.nr. KM 118.595 

herkomst: legaat Mevr.  
Mr. H.J.M. de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan 
Zonder titel (T 65-16),
1965 | inkt op papier

40,1 x 27,5 cm 
inv.nr. KM 119.598 

herkomst: legaat Mevr.
Mr. H.J.M. de Haan 

- van der Chijs

Wim de Haan 
Zonder titel (T 64-21),
1964 | inkt op papier 

25 x 15,6 cm 
inv.nr. KM 117.987 

herkomst: legaat Mevr.
Mr. H.J.M. de Haan 

- van der Chijs

Wim de Haan 
Zonder titel (T 61-40), 
1961 | inkt op papier 

42,7 x 32,7 cm 
inv.nr. KM 124.521 

herkomst: legaat Mevr.  
Mr. H.J.M. de Haan -

van der Chijs

Wim de Haan
Zonder titel (T 62-8),
1962 | inkt op papier 

32,6 x 25 cm 
inv.nr. KM 120.485 

herkomst: legaat Mevr.  
Mr. H.J.M. de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan
Zonder titel (T 62-10), 
1962 | inkt op papier

32,2 x 25 cm 
inv.nr. KM 123.784

herkomst: legaat Mevr.  
Mr. H.J.M. de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan 
Zonder titel (T 61-15),
1961 | inkt op papier 

32,6 x 25,2 cm 
inv.nr. KM 122.266 

herkomst: legaat Mevr.
Mr. H.J.M. de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan

Het werk van Wim de Haan (1913-1967) wordt tot de
informele kunst gerekend. Zijn voorstellingen, zo die er al
zijn, komen deels uit het onderbewuste voort, zijn
materialen zijn vermengde verf en gevonden voorwerpen.
Zijn inspiratiebronnen vond hij bij de surrealisten en in
niet-westerse culturen. Zijn weduwe, Mia de Haan-Van
der Chijs, gaf het museum in 1997 een fraaie serie
tekeningen uit de jaren 1954-1965 in bruikleen, die
prachtig aansluit bij de tekeningen van beeldhouwers en
tijdgenoten in onze verzameling. Na haar dood in 2010
bleek zij de tekeningen aan het museum te hebben
nagelaten, dat dit legaat met grote dankbaarheid
aanvaard heeft. De serie is representatief voor de
tekeningen van De Haan en is er een schitterend
voorbeeld van hoe een kunstenaar de ‘écriture
automatique’ van de surrealisten tot een eigen
handschrift wist te ontwikkelen.



Wim de Haan 
Zonder titel (T 65-36), 
1965 | inkt op papier 

40 x 27,5 cm 
inv.nr. KM 125.472 

herkomst: legaat Mevr.  
Mr. H.J.M. de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan 
Zonder titel (T 64-44), 
1964 | inkt op papier 

35,5 x 27,3 cm 
inv.nr. KM 112.287 

herkomst: legaat Mevr.  
Mr. H.J.M. de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan
Zonder titel (T 62-9), 
1962 | inkt op papier

32,6 x 25 cm 
inv.nr. KM 118.726 

herkomst: legaat Mevr.  
Mr. H.J.M. de Haan - 

van der Chijs

Wim de Haan
Zonder titel (T od-6), 1954 

inkt op papier | 21,2 x 24,9 cm
inv.nr. KM 112.433 

herkomst: legaat Mevr.  Mr. H.J.M. 
de Haan - van der Chijs

Wim de Haan 
Zonder titel (T 55-38), 1955 
inkt op papier | 40 x 49,9 cm 

inv.nr. KM 126.731 
herkomst: legaat Mevr.  Mr. H.J.M. 

de Haan - van der Chijs

Wim de Haan
Zonder titel (T 54-51s), 1954 
inkt op papier | 25 x 32,7 cm 

inv.nr. KM 125.506 
herkomst: legaat Mevr.  Mr. H.J.M. 

de Haan - van der Chijs

Wim de Haan 
Zonder titel (T 54-53s), 1954

inkt op papier | 24,9 x 32,6 cm 
inv.nr. KM 116.681 

herkomst: legaat Mevr.  Mr. H.J.M. 
de Haan - van der Chijs

 



George Minne

Uit de nalatenschap van mevrouw J.M. Welcker ontving
het museum vier sculpturen van Oswald Wenckebach (zie
aldaar), die oorspronkelijk tot de verzameling van Dr. A.
Welcker behoorden. Tot haar nalatenschap behoorde ook
een sculptuur van George Minne (1866-1941) die tijdens
een veiling van het Venduehuis in Den Haag is
aangekocht. Het gaat om een vroeg gietsel van De grote
gekwetste uit 1894. Van Minne bezat het museum al een
reeks werken, waaronder exemplaren van De man met de
waterzak uit 1897, De kleine gekwetste II en De
geknielde van de fontein, beide uit 1898. Zijn werk
functioneert in ons museum in de context van vele
symbolistisch getinte werken van rond de eeuwwisseling.
Minne zocht naar een ingekeerde, zuivere, invoelende
kunst. De beelden uit de jaren 90 van de 19de eeuw, met
als centraal werk De fontein der geknielden, die
uitgerekte naakte jonge mannen laten zien in afwerende,
zichzelf beschermende gebaren, behoren tot zijn
geslaagdste werken. Hier heeft empathie op een uiterst
gevoelige wijze een vorm gekregen.

 

George Minne 
Le Grand Blessé, 1894 

brons | 39,5 x 19,5 x 12 cm | inv.nr. KM 131.610 
herkomst: Venduehuis, Den Haag



Peter Otto

Sinds 1997 verzamelt het museum werk van Peter Otto
(1955). Het gaat ondertussen om 15 aquarellen, vier
sculpturen en een bijzondere gedrukte uitgave. Zijn werk
komt voort uit heftige gevoelens en empathie met
degenen die lijden. Het gaat weliswaar de verbeelding
van het gruwelijke niet uit de weg, maar is gericht op
bezinning en meditatie met behulp van esthetische
zinsbegoocheling. De in 2010 verworven aquarel is een
representatief voorbeeld van zijn werken op papier. Van
het EKWC (Europees Keramisch Werkcentrum), waar de
kunstenaar een tijd gewerkt heeft, ontving het museum
een sculptuur, Calvaire, ten geschenke. Ook dit werk is
karakteristiek voor Otto: een stilleven met een ongewone
combinatie van gebruiksvoorwerpen en lichaamsdelen, op
het eerste gezicht gemutileerd of in ontbinding.
Otto heeft enige jaren geleden het initiatief genomen om
naar aanleiding van het drama van Srebenica ergens in
Nederland een kunstwerk te plaatsen, een “Steen van
geduld” ter bezinning en loutering. Hij heeft daartoe een
stichting opgericht en onderhoudt vele contacten in
Nederland en Bosnië-Herzegovina. Naar aanleiding van
een bezoek in het kader van een herbegrafenis van
slachtoffers maakte Otto, die ook een begenadigd
essayist is, een map met teksten en foto’s, die het
museum heeft aangekocht. 

         

Peter Otto 
Calvaire, 2005 

keramiek, geglazuurd aardewerk op deken 
37 x 55 x 45 cm | inv.nr. KM 131.611 

herkomst: schenking EKWC (Europees keramisch werkcentrum), Den Bosch

Peter Otto 
A very tired eye, 2008-2009 

aquarel en o.i.inkt  op papier 45 x 32 cm | inv.nr. KM 131.894 
herkomst: Peter  Otto, Arnhem



Peter Otto 
15 Aantekeningen van een bezoek aan Bosnië-Herzegovina, 2010 

drukinkt op papier,  karton | meerdelig (16 +2)  
inv.nr. KM 131.895 | herkomst: Peter  Otto, Arnhem



Ad Reinhardt

Van Ad Reinhardt (1913-1967) werd Ultimate Painting
No. 39 uit 1960 aangekocht met steun van de BankGiro
Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller
Fonds, de Mondriaan Stichting en de Vereniging
Rembrandt en haar Titus Fonds. Hiermee ging een lang
gekoesterde wens in vervulling. Ad Reinhardt is een
Amerikaans kunstenaar in de abstract-geometrische
traditie, iets jonger dan Barnett Newman en Mark Rothko.
Zijn artistieke ontwikkeling staat in het teken van zijn
zoektocht naar de essentie van kunst. Hij werd door de
minimalistische en conceptuele kunstenaars van de
decennia daarna als een belangrijk wegbereider gezien.
Voor het museum is de verwerving van een zwart
schilderij van Reinhardt van belang vanwege de relatie
met het werk van de door hem bewonderde en in ons
museum zo prominent aanwezige Piet Mondriaan. Het is
ook van belang in het bredere kader van werk van
kunstenaars die ruimte en kleur tot uitgangspunt nemen.
Zwart staat niet alleen symbool voor de compressie van
alles tot niets, de ultieme vorm van leegte, maar ook
voor de oneindige ruimte. Het is minstens even belangrijk
in de context van de verzameling conceptuele en post-
conceptuele kunst, van dat deel van de kunst dat zich
intensief met de rol en betekenis van kunst bezighoudt,
zoals dat pregnant in de verzameling van het Kröller-
Müller Museum aanwezig is. Dat deel van ons publiek, dat
het museum waardeert voor het platform dat het biedt
voor reflectie en meditatie (en dat is een groot deel!) zal
deze aanwinst in het bijzonder gaan koesteren.

 

Ad Reinhardt 
Ultimate Painting No.39, 1960 

olieverf op doek | 152,4  x 152,4  cm | inv.nr. KM 131.885 
herkomst: The Mayor Gallery,  Londen | verworven met steun van de BankGiro Loterij,

door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds,  de Mondriaan Stichting, de Vereniging
Rembrandt en haar Titus Fonds



Robert van ’t Hoff
Frank Lloyd Wright. Eine Studie 

zu seiner Würdigung
gebonden boek 

29,5 x 21 x 1,5 cm 
inv.nr. KM 131.593 | herkomst: 
Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Fotoalbum II voor Megan 

van ’t Hoff, 1923 
foto’s in  staand album 
25,5 x 17,3 x 2,7 cm 

inv.nr. KM 131.583 | herkomst: 
Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff 
Fotoalbum III voor Megan van ’t Hoff, 1923 
foto’s in  liggend album | 15,2 x 20 x 2,5 cm 

inv.nr. KM 131.584 | herkomst: 
Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Fotoalbum IV voor Megan van ’t Hoff

Foto’s in  liggend album | 15 x 19,5 x 2,5
cm 

inv.nr. KM 131.585 | herkomst: 
Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Fotoalbum V voor Megan van ’t Hoff

Foto’s in  liggend album 
15,2 x 19,5 x 2,5 cm 

inv.nr. KM 131.586
herkomst: Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Fotoalbum met opnames van in de Eerste
Wereldoorlog getroffen steden in België en

Noord- Frankrijk, circa 1920 
album met foto’s 

21,5 x 29,5 x 2,5 cm
inv.nr. KM 131.592 | herkomst:
Dominic Winters, South Cerney

Robert van 't Hoff

In 2010 was in het museum een overzichtstentoonstelling
te zien van het oeuvre van de architect en mede-
oprichter van De Stijl Robert van ’t Hoff (1887-1979). De
aanleiding daartoe vormde de verwerving in 2004 door
het museum van het interieur van de studieruimte die de
architect omstreeks 1960 bij zijn woning in New Milton
(Engeland) liet uitvoeren. Voor de achtergrond hiervan
verwijs ik naar de publicatie die NAi Uitgevers en het
Kröller-Müller Museum hebben uitgegeven: Robert van ’t
Hoff. Architect van een nieuwe samenleving (tevens in
het Engels verschenen: Robert van ’t Hoff. Architect of a
New Society). Van ’t Hoff heeft bewust veel sporen van
zijn artistieke bezigheden uitgewist. Dit is voor de
bestudering van zijn werk een handicap. Voor, tijdens en
na de tentoonstelling doken belangrijke documenten op in
de handel en in familiebezit die voor de collectie van het
museum verworven konden worden. Uit de nalatenschap
van zijn in 2009 overleden dochter konden op een veiling
in Engeland losse afleveringen en enkele gebonden
jaargangen van De Stijl, fotoalbums, losse foto’s en
enkele boeken gekocht worden. Via Bert Blachford
ontving het museum enkele foto’s en de reistas van de
architect, die door zijn dochter voor het museum bestemd
waren. Tineke van ’t Hoff, achternicht van de architect,
schonk het museum de correspondentie tussen haar
vader en Robert van ’t Hoff uit de periode na 1946.



Robert van ’t Hoff
Woonhuizen aan de Kloosterweg

(IJsbaanweg 9 en 11) waar Van ’t Hoff
korte tijd in communeverband leefde,

Laren, 1920 | foto | 4,5 x 7 cm 
inv.nr. KM 131.588 | herkomst:
Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Woonhuizen aan de Kloosterweg

(IJsbaanweg 9 en 11) waar Van ’t Hoff
korte tijd in communeverband leefde,

Laren, 1920 | foto | 5,2 x 7,7 cm 
inv.nr. KM 131.589 | herkomst:
Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Foto van een landarbeiderswoning aan

de Kloosterweg, Laren, ca. 1920
foto met opschrift met inkt, verso Hagen 
Laren 4,2 x 6,4 cm | inv.nr. KM 131.590 
herkomst: Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Foto van een schuur aan 

de Kloosterweg, Laren, ca. 1920
foto met opschrift met inkt, verso 1920 

4,2 x 6,4 cm | inv.nr. KM 131.591 
herkomst: Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Fotoalbum met familiefoto’s, jaren twintig

Foto’s gebundeld in  album 
13,5 x 18,1 x 1,3 cm

inv.nr. KM 131.587 | herkomst:
Dominic Winters, South Cerney

Robert van ’t Hoff
Fotoalbum I van Megan van ’t Hoff

foto’s in  staand album 
25,5 x 17,5 x 2,5 cm 

inv.nr. KM 131.582 | herkomst: 
Dominic Winters, South Cerney



 

Adolphe Monticelli

Het portret van de grijsharige smoushond van Adolphe
Monticelli (1824-1886), een opvallende verschijning in
ons museum, heeft in 2010 gezelschap gekregen van een
ander portret van een hond. Onderzoek moet nog
uitwijzen of ze pendanten van elkaar zijn. Het lijkt voor
de hand te liggen: de een naar rechts gewend, de ander
naar links, beide op hetzelfde formaat geschilderd en op
dezelfde wijze ingelijst. Het bruikleen is afkomstig van
een kleindochter van Helene Kröller-Müller, mevrouw H.
Everwijn-Brückmann, wier moeder het van H.P. Bremmer
kocht. De bedoeling van het bruikleen is om het te zijner
tijd in een schenking om te zetten. Monticelli, al
vertegenwoordigd in onze verzameling met zeven andere
werken, werd zeer bewonderd door Vincent van Gogh.
Zijn bijna sculpturale verfgebruik, zijn experimenten met
toevoegingen aan de verf en vernis als expressiemiddel,
zijn (door de bestudering van Delacroix) intense
kleurtoepassing en zijn exuberante fantasie zorgen nog
steeds voor verwondering en bewondering. De verhalen
over zijn raadselachtige persoonlijkheid (ingegeven door
zijn overtuiging dat hij in directe verbinding met God
stond) hebben daar ook veel aan bijgedragen. Dat doet
niets af aan zijn betekenis voor de ontwikkeling van de
moderne schilderkunst. We zijn erg blij met deze
toevoeging aan onze ‘oude’ collectie.

 

Adolphe-Joseph Monticelli 
Hond op stoel, ongedateerd 

olieverf op doek | 62 x 46 cm | inv.nr. KM 131.624
Langdurig bruikleen uit  particulier bezit



Joost van den Toorn 
Brug over de Jang Tse Kiang, 1982

ijzer, lak | 29 x 25 x 14,5 cm 
inv.nr. KM 131.600 | herkomst: schenking

Joost van den Toorn, Zaandam

Joost van den Toorn 
De bruid, 1987 

mixed media | 28 x 61 x 20 cm 
inv.nr. KM 131.601 | herkomst: schenking 

Joost van den Toorn, Zaandam

Joost van den Toorn 
Poedel, 1988 
mixed media 

68 x 47 x 30 cm 
inv.nr. KM 131.602

herkomst: schenking Joost
van den Toorn, Zaandam

Joost van den Toorn 
Vogelbekdier, 2008 

brons | 43 x 17 x 55 cm 
inv.nr. KM 131.604 
herkomst: Joost van 
den Toorn, Zaandam

Joost van den Toorn 
George Best, 2008 

keramiek 
47 x 25 x 25 cm 

inv.nr. KM 131.603 
herkomst: Joost van 
den Toorn, Zaandam

Joost van den Toorn

Joost van den Toorn (1954) volgde zijn opleiding tot
beeldend kunstenaar aan de Rietveld Academie in
Amsterdam van 1976 tot 1980. Hij werd bekend in de
jaren 80 met uit diverse materialen en gevonden
voorwerpen samengestelde beelden, vaak brutaal van
kleur en met uitdagende verwijzingen naar gevoelige of
ongemakkelijke maatschappelijke onderwerpen rond
erotiek, religie of politiek. In latere jaren verschoof zijn
voorkeur naar brons en andere metalen, naar steen en
keramiek voor de uitvoering van zijn voorstellingen. Zijn
beelden worden gekenmerkt door een zeker absurdisme
en getuigen van een rijke verbeelding. Ongemakkelijk zijn
ze door de vrijmoedige omgang met thema’s die meestal
met een handschoen aangepakt moeten worden, zoals
wreedheid, dood, religieuze gevoelens, dieren,
leedvermaak en persoonsverheerlijking. Aandoenlijk en
invoelbaar worden ze door de sfeer van weemoed en
melancholie die er vaak mede in uitgedrukt wordt. En
onmiskenbaar is er humor, soms wrang, soms
ontwapenend. 
Van den Toorn liet zich van het begin af aan inspireren
door een breed scala van kunstuitingen, van uitingen van
mondiale volksculturen (van de Noordamerikaanse Inuit
tot de Batak van Sumatra), via de ‘art brut’ van
geesteszieken, tot de minder bekende
vertegenwoordigers van het westerse modernisme uit het
begin van de 20ste eeuw, zoals Henri Gaudier-Brzeska.
Kenmerkend voor hem is dat het marginale hem
dierbaarder is dan wat in het licht van de schijnwerpers
staat. Het Kröller-Müller Museum volgt de kunstenaar
sinds 1991 en heeft een imposante reeks van werken (24
sculpturen en 2 tekeningen) in de verzameling
opgenomen. In 2010 werden twee recente werken
aangekocht en schonk de kunstenaar drie vroege
sculpturen om de representativiteit van zijn
vertegenwoordiging te verfijnen.

 



Mario Garcia Torres 
Je ne sais pas si c’en est la cause, 2009 

installatie met diaprojectie en geluid van een grammofoonplaat | inv.nr. KM 131.562 
herkomst: Galerie Jan Mot,  Brussel

Mario Garcia Torres

Van de Mexicaanse kunstenaar Mario Garcia Torres
(1975) werd in 2008 een installatie gekocht:
“Transparencies on the Non-Act” uit 2007. De kunstenaar
is gefascineerd door de conceptuele kunst waarvan het
hoogtepunt al voorbij was toen hij geboren werd. Vooral
de aspecten ervan die betrekking hebben op de positie
van de kunstenaar en de kunstinstituten interesseren
hem. In “Transparencies on the Non-Act” wordt een
artikel uit 1969 in het kunsttijdschrift Art News, waarin de
zoektocht naar de nieuwste kunstenaar die het ultieme
kunstwerk maakt op de hak wordt genomen, als
uitgangspunt voor een meditatie over de toekomst van de
kunst, waarin humor en ernst een melancholieke sfeer
scheppen. In de in 2010 aangekochte installatie “Je ne
sais si c’en est la cause”, bestaande uit diaprojecties en
een ouderwetse platenspeler, wordt een vergelijkbare
sfeer opgeroepen. In het werk staat het wisselvallige lot
centraal van wandmozaïeken uit de jaren zestig,
jeugdwerk van een coryfee van de conceptuele kunst,
Daniel Buren. Het is het verhaal van het verval van The
Grapetree Bay Hotel in Saint Croix op de Virgin Islands,
als gevolg van politieke en economische ontwikkelingen
en een orkaan die het hotel de genadeklap gaf. Garcia
Torres’ werk is enerzijds een reflectie op de kwetsbare rol
van de kunst en de kunstenaar, anderzijds is het een
vanitasschildering in een eigentijdse variant.

 



Oswald Wenckebach  
De verloren zoon,  november

1922 palmhout | 24 x 9 x 12,5 cm
inv.nr. KM 131.567 

herkomst: legaat mevr. 
J.M. Welcker

 

             Oswald Wenckebach  
             Prometheus, juli  1926 
             brons op stenen sokkel

             60,5 x 21 x 24 cm
            inv.nr. KM 131.568 

             herkomst: legaat mevr. 
             J.M. Welcker

               Oswald Wenckebach  
               Avond, 1923 

                brons | inv.nr. KM 131.605 
                 herkomst: legaat mevr. 

              J.M. Welcker

Oswald Wenckebach  
Morgen, 1923 

brons | inv.nr. KM 131.569 
herkomst: legaat mevr.

J.M. Welcker

Oswald Wenckebach

In 2009 werd een belangrijk laat beeld van Oswald
Wenckebach (1895-1962), De verslagen overwinnaar uit
1957, door zijn familie aan het museum geschonken. Het
heeft sindsdien een vaste plaats gekregen in het
beeldenpaviljoen van Aldo van Eyck. Wenckebach behoort
tot de klassieke Nederlandse beeldhouwers: iedereen
kent zijn beeld Meneer Jacques, waarvan een exemplaar
bij de ingang van ons museum staat. In 2010 werden wij
verrast met een legaat van vier vroege sculpturen uit de
nalatenschap van mevrouw J.M. Welcker. De beelden zijn
afkomstig uit de verzameling van Dr. A. Welcker. Ze zijn
een grote verrijking voor onze verzameling sculpturen uit
het interbellum. Vooral Prometheus uit 1926 is een
belangrijk stuk en zal dan ook in 2011 te zien zijn op een
aan Wenckebach gewijde overzichtstentoonstelling in
Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.



 

 

George Widener

Van George Widener (1962) zijn twee werken op papier
gekocht, mede op aanbeveling van de kunstenaar Joost
van den Toorn, die een boeiende verzameling van kunst
van outsiders heeft opgebouwd, die het museum in 2010
heeft laten zien. Widener is een ‘savant’ met het
syndroom van Asperger; hij kan zich 80% herinneren van
alles wat hij ooit heeft gelezen en gezien. Hij weet, als hij
een datum hoort, meteen de bijbehorende dag. Zijn werk
wordt gedomineerd door data en kansberekeningen en hij
is gefascineerd door rampen. Widener wordt beschouwd
als een outsider (hoewel hij steeds meer het circuit van
de insiders weet te bewandelen). Outsiders baseren hun
artistieke keuzes over de voorstelling, het
materiaalgebruik en hun stijl op hun eigen innerlijke
overwegingen. Hun kunst weerspiegelt de interne
verwerking van puur persoonlijke problematiek: vaak zijn
hun voorstellingen te duiden als verwerking of de
neerslag van hun obsessies. In Wideners werk is het
voorbijgaan van de tijd een prominent thema, dat op een
unieke wijze in beeld wordt gebracht, ook voor wat het
esthetische element betreft. De relatie tussen ruimte en
tijd, in combinatie met utopische ideeën, is een brandpunt
in de verzameling. En dat is de belangrijkste reden om
het werk van Widener in onze context te brengen.

 

George Widener 
Counter 79, 2009 

o.a. verf,  viltstift,  inkt op papier | 162,5  x 142,2  cm 
inv.nr. KM 131.607 | herkomst: Ricco Maresca  Gallery,  New York

George Widener 
Megalopolis, 2010 

o.a. verf,  viltstift,  inkt op papier | 62,5 x 94,5 cm 
inv.nr. KM 131.606 | herkomst: George Widener



Ian Wilson

Net als Robert Barry, waarvan in 2010 ook een werk is
aangekocht, hoort Ian Wilson (1940) bij de ‘harde kern’
van de conceptuele kunst van de vorige eeuw. Wilson
ging nog verder dan Barry door discussies over kunst tot
zijn kunstwerken te maken. Het genereren van ideeën
over kunst en het functioneren van kunst stond daarmee
expliciet in het middelpunt van zijn artistieke werk. Een
verzamelaar van zijn werk kon dan eigenaar van een
discussie worden, waarvan een certificaat het tastbare
bewijs van de eigendomsoverdracht was. Het door het
museum aangekochte werk is van een iets ander
karakter, in zekere zin een ‘installatie’, die elke
toeschouwer/lezer kan (her)scheppen. De tekst van het
werk luidt: “Time spoken, 1982. This work is installed
when the word ‘Time’ is spoken.” Kan er op een kalere
wijze gewezen worden op het eeuwige raadsel van de
oneindigheid van tijd en ruimte? Het werk is niet uniek,
maar kent een onbegrensde oplage. Het museum verwierf
nummer vijf. 

 

Ian Wilson 
Time spoken, 1982

typoscript en inkt op papier | 28 x 21,6 cm | inv.nr. KM 131.891 
herkomst: Galerie Jan Mot,  Brussel | verworven met steun van de Mondriaan Stichting



R.W. van de Wint
Blauw-geel-groen (reconstructie van 

de kleur groen), 1970 | aquarel op papier 
28 x 21,5 cm | inv.nr. KM 131.302 

herkomst: Ministerie van Financiën,  Den
Haag verworven via kwijtschelding van

successierechten door de Staat der
Nederlanden, uit  de nalatenschap van

R.W. van de Wint

R.W. van de Wint
Rood-geel-oranje (reconstructie van de
kleur oranje), 1970 | aquarel op papier 

28 x 21,5 cm | inv.nr. KM 131.304 
herkomst: Ministerie van Financiën,  Den
Haag verworven via kwijtschelding van

successierechten door de Staat der
Nederlanden, uit  de nalatenschap van

R.W. van de Wint

R.W. van de Wint 
Zee, van donker naar licht 

(voorstudie zwart-rood), 1974
pastelkrijt op papier | 10,5 x 14 cm 

inv.nr. KM 131.311 | herkomst: Ministerie 
van Financiën,  Den Haag verworven via

kwijtschelding van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  de 

nalatenschap van R.W.  van de Wint

R.W. van de Wint 
Zee, van donker naar licht

(voorstudie zwart-wit), 1974 
pastelkrijt op papier | 10,5 x 14 cm

inv.nr. KM 131.312 | herkomst: Ministerie
van Financiën,  Den Haag verworven via
kwijtschelding van successierechten  door

de Staat der Nederlanden,  uit  de
nalatenschap van R.W.  van de Wint

R.W. van de Wint

Uit de nalatenschap van R.W. van de Wint (1942-2006) is
een groep van 36 aquarellen en gouaches uit de jaren
zeventig verworven. Ze zijn door de erven in ruil voor
betaling van successierechten aan de Nederlandse Staat
gegeven en het Ministerie van Financiën droeg vervolgens
de werken in beheer over aan het museum. Het werk van
Van de Wint is prominent vertegenwoordigd in de
verzameling, onder andere met twee monumentale
sculpturen in de beeldentuin, die na een grote
tentoonstelling van zijn werk in het museum in 2002 hier
een permanente plaats vonden. Van de Wint was sinds de
jaren zestig actief als schilder en performance
kunstenaar. In de jaren daarna ontstaat een steeds
gelaagder oeuvre waarin de dragers van het schilderij
ruimtelijke, sculpturale en architectonische vormen
beginnen aan te nemen. Van begin jaren tachtig tot aan
zijn dood werkte hij aan een vrijplaats voor zijn eigen
kunst, een eigen beeldenpark, De Nollen, in Den Helder.
Al in de jaren negentig kocht het museum een grote
groep ontwerpen die de overgang van het
schilderkunstige naar het ruimtelijke volgt. De nu
verworven groep werken is de neerslag van Van de Wints
persoonlijke onderzoek naar de werking en de toepassing
van de kleur gedurende de jaren zeventig. 



R.W. van de Wint
Zee, van donker naar licht

(voorstudie rood- blauw), 1974 
pastelkrijt op papier | 10,5 x 14 cm 

inv.nr. KM 131.313 | herkomst: Ministerie 
van Financiën,  Den Haag verworven via
kwijtschelding van successierechten  door

de Staat der Nederlanden,  uit  de
nalatenschap van R.W.  van de Wint

R.W. van de Wint
Zee, van donker naar licht

(voorstudie blauw-wit), 1974 
pastelkrijt op papier | 10,5 x 14 cm

inv.nr. KM 131.314 | herkomst: Ministerie 
van Financiën,  Den Haag verworven via

kwijtschelding van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  de nalatenschap

van R.W.  van de Wint

R.W. van de Wint 
Z.T. (waaier), 1974 
gouache op papier 

22 x 25,5 cm 
inv.nr. KM 131.307

herkomst: Ministerie van

R.W. van de Wint 
Bogen, 1974 

gouache op papier
22 x 25,5 cm 

inv.nr. KM 131.308
herkomst: Ministerie van

R.W. van de Wint 
Bogen, 1974 

gouache op papier 
22 x 25,5 cm

inv.nr. KM 131.309 
herkomst: Ministerie van

R.W. van de Wint 
Twee halve diagonalen II, 1974 

aquarel op papier | 15 x 21 cm | inv.nr. KM 131.315 
herkomst: Ministerie van Financiën,  Den Haag verworven via kwijtschelding 

van successierechten  door de Staat der Nederlanden,  
uit de nalatenschap van R.W.  van de Wint

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door
de Staat der Nederlanden,
uit de nalatenschap van

R.W. van de Wint

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint



R.W. van de Wint 
Z.T. III (rood-geel-blauw-

wit-zwart), 1979 
gouache op papier 

21,5 x 25 cm 
inv.nr. KM 131.327

herkomst: Ministerie van
Financiën, Den Haag

verworven via kwijtschelding
van successierechten  door
   
   

    
   

R.W. van de Wint 
Z.T. II (rood-geel-blauw-

zwart-wit),1979 
gouache op papier 

21,5 x 25 cm 
inv.nr. KM 131.326 

herkomst: Ministerie van
Financiën, Den Haag

verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Z.T. I (rood-geel-blauw),

1979 
gouache op papier 

21,5 x 25 cm 
inv.nr. KM 131.325

herkomst: Ministerie van
Financiën, Den Haag

verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Rood-geel-blauw-zwart
(vertikaal-horizontaal 

kruis IIa), 1978 
gouache op papier 

21,5 x 25 cm 
inv.nr. KM 131.323

herkomst: Ministerie van
Financiën, Den Haag

verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier 
22 x 25,5 cm 

inv.nr. KM 131.329
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Rood-geel-blauw-zwart
(vertikaal- horizontaal 

kruis II), 1978 
gouache op papier

21,5 x 25 cm 
inv.nr. KM 131.322

herkomst: Ministerie van
Financiën, Den Haag

verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Z.T. (waaier), 1974 
gouache op papier 

22 x 25,5 cm 
inv.nr. KM 131.307

herkomst: Ministerie van

R.W. van de Wint 
Bogen, 1974 

gouache op papier
22 x 25,5 cm 

inv.nr. KM 131.308
herkomst: Ministerie van

R.W. van de Wint 
Bogen, 1974 

gouache op papier 
22 x 25,5 cm

inv.nr. KM 131.309 
herkomst: Ministerie van

R.W. van de Wint 
Twee halve diagonalen II, 1974 

aquarel op papier | 15 x 21 cm | inv.nr. KM 131.315 
herkomst: Ministerie van Financiën,  Den Haag verworven via kwijtschelding 

van successierechten  door de Staat der Nederlanden,  
uit de nalatenschap van R.W.  van de Wint

de Staat der Nederlanden, uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door
de Staat der Nederlanden,
uit de nalatenschap van

R.W. van de Wint

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint



Staat der Nederlanden,  uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Rood-geel-blauw-wit-zwart

(vertikaal-horizontaal
kruis I), 1978 

gouache op papier 
21,5 x 25 cm 

inv.nr. KM 131.324 
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via

kwijtschelding van
successierechten door de

Staat der Nederlanden,  uit
de nalatenschap van R.W.

van de Wint

R.W. van de Wint
Z.T. (kleurwaaier), 1974 

aquarel op papier | 20,5 x 28 cm 
inv.nr. KM 131.306 

herkomst: Ministerie van Financiën,
Den Haag verworven via

kwijtschelding van successierechten
door de Staat der Nederlanden,  uit

de nalatenschap van R.W.  
van de Wint

R.W. van de Wint
Kleurstudie (‘primair-
secundair- comple-
mentair’), 1974 

aquarel en potlood op
papier | 23,5 x 20 cm 

inv.nr. KM 131.310
herkomst: Ministerie
van Financiën,  Den
Haag verworven via
kwijtschelding van

successierechten door
de Staat der

Nederlanden, uit  de
nalatenschap van R.W.

                                                                                                         van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.330
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de

Staat der Nederlanden,  uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier 
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.331
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier 
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.332
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1980 

gouache op papier 
22 x 25,5 cm 

inv.nr. KM 131.344
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier 
22 x 25,5 cm

inv.nr. KM 131.328
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de

R.W. van de Wint 
Rood-geel-blauw-wit-zwart

(vertikaal-horizontaal 
kruis III), 1978 

gouache op papier
21,5 x 25 cm

inv.nr. KM 131.324 
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag



R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.336
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door 

 
 
 
 

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.337
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.338
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.333
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door 

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.334
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding          
van successierechten  door de

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.335
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de

Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

Staat der Nederlanden,  uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

de Staat der Nederlanden, uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

de Staat der Nederlanden, uit
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint



 

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.339
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
  
 

   
   

  

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.340
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.341
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.342
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

R.W. van de Wint 
Kruiscompositie, 1979 

gouache op papier
21 x 27,5 cm 

inv.nr. KM 131.343
herkomst: Ministerie van

Financiën, Den Haag
verworven via kwijtschelding
van successierechten  door de
Staat der Nederlanden,  uit  
de nalatenschap van R.W.  

van de Wint

 

van successierechten  door
de Staat der Nederlanden,
uit de nalatenschap van

R.W. van de Wint



Bijlage 
Samenstelling directie

Raad van Toezicht

Stichting KM fonds

Publicaties

Jaarrekening    

Bezoekersaantallen

    



Samenstelling directie
Directeur Dr. E.J. van Straaten
Zakelijk adjunct-directeur M.J. Vonhof
Hoofd collectie en presentatie Mw. drs. E.P.T.M. Kreijn

Deelname commissies en besturen directie 
Directeur Dr. E.J. van Straaten
Stichting Behoud Moderne Kunst, voorzitter bestuur
Stichting Harten Fonds, voorzitter bestuur
Jeekel Stichting, lid bestuur
Stichting Administratiekantoor Bouwfonds Hoevelaken, lid bestuur
Stichting Kröller-Müller Fonds, lid bestuur
Vereniging Rembrandt, lid bestuur
Stichting Rietveld-Schröder Huis, lid bestuur
Stichting Rietveld-Schröder Archief, lid bestuur
Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea, lid dagelijks bestuur
Adviescommissie Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, lid
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, lid Raad van Advies
Commissie van Beheer van het Jachthuis Sint Hubertus, voorzitter
Stichting Van Eelen-Weeber, lid bestuur

Zakelijk adjunct-directeur M.J. Vonhof
Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen, lid Raad van Advies
Stichting Museana, bestuurslid
Stichting Kröller-Müller Fonds, penningmeester

Hoofd collectie en presentatie Mw. drs. E.P.T.M. Kreijn
Image Processing for Artist Identification, lid werkgroep
Adviescommissie Beeldende Kunst Ede, lid

 

 



 
Samenstelling Raad van Toezicht
Dhr. A.L. Stal (voorzitter)
Mw. prof. ir. F.M.J. Houben
Dhr. P. Mackay
Mw. J. van Nieuwenhoven
Z.K.H. de Prins van Oranje (uitgetreden m.i.v. 1 juli 2010)
Dhr. dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Mw. I.C. van der Vlies (m.i.v. 1 september 2010)
Dhr. W. Draijer (m.i.v. 1 september 2010)

Functies en relevante nevenfuncties Raad van Toezicht
Dhr. A.L. Stal
Zelfstandig adviseur
Relevante nevenfuncties:
Vereniging Rembrandt, adviseur
Fundacion Ben & Yannick Jakober, lid Raad van Toezicht

Mw. prof. ir. F.M.J. Houben
Oprichter en creatief directeur Mecanoo architecten b.v.
Relevante Nevenfuncties: 
Lid bestuur Internationaal Film Festival Rotterdam
Lid bestuur Carnegie Stichting c.q. de Raad van Beheer van de
Haagsche Academie voor Internationaal Recht
Lid academie Stichting de Gouden Ganzenveer
Lid Akademie der Künste, Berlin

Dhr. P. Mackay
Lid Raad van Bestuur Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Dornach, Zwitserland
Relevante nevenfunctie: 
GLS Bank, Bochum, Duitsland, voorzitter Raad van Commissarissen

Mw. J. van Nieuwenhoven 
Gemeenteraadslid Den Haag 
Relevante nevenfuncties: 
Nederlands Film Festival, voorzitter bestuur
Radio Nederland Wereldomroep, lid Raad van Toezicht
Felix Meritis, lid Raad van Toezicht
Voorzitter Directieraad Consortium Beelden voor de Toekomst

Z.K.H. de Prins van Oranje
Kroonprins van Nederland
Relevante nevenfuncties: 
Raad van State, lid
Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau, lid 
Raad van Beheer voor het Kroondomein, lid van de
Beschermheerschap van Stichting Hermitage aan de Amstel

Dhr. dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Voorzitter Sociaal-Economische Raad
Relevante nevenfuncties:
Het Concertgebouw NV, voorzitter Raad van Commissarissen
Prins Bernhard Cultuurfonds, voorzitter Raad van Toezicht
Stichting World Press Photo, voorzitter Raad van Toezicht en Advies
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter

Mevr. I. C. van der Vlies
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Kunst en Recht aan de Universiteit van Amsterdam. 
Relevante nevenfuncties: 
Voorzitter Commissie wet behoud cultuurbezit 
Vicevoorzitter Commissie restitutie cultuurgoederen WO II
Lid Raad van Toezicht Stichting Democratie en Media
Vice voorzitter Raad van Toezicht erfgoed nederland 
Voorzitter bestuur Vereniging kunst, cultuur en recht
Medewerker kunst en recht NJB
Voorzitter bezwarencommissie Fonds voor Cultuurparticipatie

Dhr. W. Draijer
Managing Partner McKinsey & Company Benelux 
Relevante nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) 
Lid van de Taskforce Talent naar de Top



- de Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden
- de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Minister, op voordracht van de
Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht dient, alvorens een voordracht bij de Minister in te
dienen, de directeur te horen en zijn standpunt bij iedere voordracht te vermelden
- één lid moet in het bijzonder geacht worden het vertrouwen van de werknemers te
genieten. Voor dit lid dient de Ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid gesteld te worden
een advies aan de Minister c.q. de Raad van Toezicht uit te brengen
- ambtenaren van het ministerie van de Minister met cultuur in zijn/haar portefeuille kunnen
niet tot leden van de Raad van Toezicht benoemd worden
- een persoon die de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt, kan niet tot lid worden benoemd
- naar redelijkheid zal rekening worden gehouden met de wens van de oprichters van het
museum, dat minstens één lid van de Raad een nakomeling is van hen.

Bij de verzelfstandiging in 1994 heeft de Minister verzocht rekening te houden met een
gelijkwaardige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Het Kröller-Müller Museum hanteert bij de selectie van kandidaten de volgende
uitgangspunten:
- dat de kandidaten affiniteit hebben met moderne en hedendaagse beeldende kunst en met
musea
- dat ze op zeer hoog niveau werkzaam zijn in hun vakgebied
- dat ze breed en internationaal georiënteerd zijn
- dat ze functioneren in voor het museum interessante netwerken met ingangen bij fondsen
en sponsors
- dat hun reputatie, prestige en/of ervaring van voordeel is voor het museum
- dat in ieder geval één persoon deskundig is op museaal of universitair gebied of op het
gebied van de beeldende kunsten 
- dat in ieder geval één persoon een (oud)politicus is of iemand die zich in politieke kringen
beweegt
- dat in ieder geval één persoon een juridische achtergrond heeft
- dat enkele personen functioneren op het niveau van de Raad van Bestuur van grote
bedrijven: vanwege hun inbreng op het bedrijfseconomische vlak, op het personele/sociale
vlak en vanwege hun ervaring in het topmanagement
- dat de vijf eerstgenoemde punten en het hiervoor genoemde punt bij voorkeur op de
voorzitter van toepassing zouden moeten zijn
- dat de kandidaten geen bestuurlijke banden hebben met andere musea of sterk aan het
museale veld gelieerde instellingen.

 

Profiel Raad van Toezicht
Statutair worden de volgende eisen gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht:



Samenstelling Bestuur Stichting Kröller-Müller Fonds
Mw. C.M.S. Eisenburger, voorzitter
Dhr. M. Schellingerhout, secretaris
Dhr. M.J. Vonhof, penningmeester
Mw. A.M.C.J. Ponsioen
Dhr. P. Schenk
Dhr. dr. E.J. van Straaten

Functies en relevante nevenfuncties Bestuur Stichting Kröller-Müller Fonds
Mw. C.M.S. Eisenburger 
oud-directeur Afrika Museum te Berg en Dal
Relevante nevenfunctie:
Vice Voorzitter Dr. Anna Terruwestichting

Dhr. M. Schellingerhout
Notaris te Arnhem
Relevante nevenfuncties:
Notarieel ambassadeur Rijksmuseum te Amsterdam
Voorzitter van de Geërfden van Velp
Bestuurslid van enkele stichtingen die zeggenschap op aandelen uitoefenen
(administratiekantoren)
Lid Raad van Toezicht van twee particuliere goeddoelfondsen
Lid Raad van Advies van een recyclebedrijf

Dhr. M.J. Vonhof
Zakelijk adjunct-directeur van het Kröller-Müller Museum 
Relevante nevenfuncties:
Lid Raad van Advies RBT KAN
Lid Bestuur Stichting Museana

Mw. A.M.C.J. Ponsioen 
Directeur bedrijfsvoering van het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem
Relevante nevenfuncties:
Lid van de Raad van Toezicht Boekmanstichting Amsterdam
Lid bestuur Stedelijk Netwerk Arnhem
Lid van de Raad van Advies CASA 
(Centrum voor (landschaps)Architectuur en Stedenbouw Arnhem)
Lid bestuur VNO/NCW Arnhem Nijmegen

Dhr. P. Schenk
Oud-directeur van het Nationale Park De Hoge Veluwe
Relevante nevenfunctie:
Rijksbestuurder het Gelders Archief

Dhr. dr. E.J. van Straaten
Directeur van het Kröller-Müller Museum
Relevante nevenfuncties:
Stichting Behoud Moderne Kunst, voorzitter bestuur
Stichting Harten Fonds, voorzitter bestuur
Jeekel Stichting, lid bestuur
Stichting Administratiekantoor Bouwfonds Hoevelaken, lid bestuur
Vereniging Rembrandt, lid bestuur
Stichting Rietveld-Schröder Huis, lid bestuur
Stichting Rietveld-Schröder Archief, lid bestuur
Adviescommissie Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, lid
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, lid Raad van Advies
Commissie van Beheer van het Jachthuis Sint Hubertus, voorzitter
Stichting Van Eelen-Weeber, lid bestuur

 



Publicaties
 

Robert van ’t Hoff. Architect van een nieuwe samenleving
ISBN 978-90-5662-749-2, uitgever NAi Uitgevers/Kröller-Müller Museum

Directeur Dr. E.J. van Straaten
‘De studieruimte van Robert van ’t Hoff. Verwerving van een onbekend werk’,
in: D. Broekhuizen (red.), Robert van ’t Hoff. Architect van een nieuwe
samenleving, Rotterdam/Otterlo 2010, pp. 32-39

‘Robert van ’t Hoff’s Study. The Acquisition of an Unknown Work’, in: 
D. Broekhuizen (ed.), Robert van 't Hoff. Architect of a New Society,
Rotterdam/Otterlo 2010, pp. 32-39

 



Activa      31 december 2010
(euro)

Vaste activa
Materiële vaste activa            1.079.519

Vlottende activa

Voorraden      602.964
Vorderingen          3.028.562
Liquide middelen         7.052.398
         _________

Som der vlottende activa         10.683.924
                     _________

                     11.763.443

Balans per 31 december 2010

Passiva      31 december 2010
(euro)

Eigen vermogen
Algemene reserve            1.597.031

Bestemmingsfondsen:  
Beveiliging Beeldentuin         1.600.000
Veiligheid Musea    185.201
OCW (exploitatie)          1.043.286
OCW (huisvesting)         1.416.588

          _________

               4.245.075

Bestemmingsreserve Bedrijfsinstallaties            710.938
             _________

Totaal Eigen Vermogen            6.553.044

Fonds kunstaankopen              120.685

Voorzieningen
Voorziening pre-pensioen        1.100.990
Voorziening jubileumgratificatie   87.240
         _________

              1.188.230

Langlopende schulden
Investeringssubsidies       483.244

Kortlopende schulden
Crediteuren      725.722
Belastingen en premies sociale
Verzekeringen     134.258
Overige schulden          2.558.260
         _________
               3.418.240
             _________

              11.763.443



Exploitatierekening over 2010
(euro)

Baten

Directe opbrengsten            3.691.725
Indirecte opbrengsten               199.797
                     _________

              3.891.522

Subsidie OCW CuNo
onderdeel huren             5.383.546
onderdeel exploitatie            3.894.045
                    _________

               9.277.591

Overige subsidies/bijdragen          4.188.969
             _________

Som der baten           17.358.082

Lasten

Salarislasten              3.889.542
Afschrijvingen               247.211
Huur              3.182.999
Aankopen             4.189.524
Overige lasten            2.926.941
             _________

Som der lasten                  14.436.217
            _________

Saldo uit gewone bedrijfsvoering         2.921.865

Saldo rentebaten -/- lasten          59.035
Buitengewone baten          -
Mutatie aankoopfonds       -49.022
             _________

Exploitatieresultaat           2.931.878
             _________



Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010

Algemeen
Stichting Kröller-Müller Museum is op 14 maart 1928 opgericht.

Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat
zijn gebaseerd op aanschaffingskosten dan wel vervaardigingkosten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De kunstvoorwerpen en de reproductierechten zijn voor een pro-memorie waarde
opgenomen. De kunstvoorwerpen bestaan uit kunstvoorwerpen in eigendom van de
Stichting verkregen door de fusie met de Kröller-Müller Stichting, kunstvoorwerpen die na
de verzelfstandiging van 1 juli 1994 zijn aangeschaft met behulp van bijdragen van
derden, niet zijnde bijdragen van het ministerie van OCW (51% regeling).

Onder de materiële vaste activa zijn begrepen alle vaste activa die zijn bestemd om de
uitoefening van de werkzaamheden van de stichting duurzaam te dienen.
Deze omvatten:
-materieel inclusief vervoermiddelen;
-overige inventarissen en bedrijfsmiddelen.

Waardering vindt plaats op aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen en
eventuele duurzame waardeverminderingen. Afschrijving vindt plaats in jaarlijks gelijke
termijnen. In het jaar van aanschaf wordt pro rata afgeschreven.

Voorraden
De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor
incourantheid.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van
een voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen
Samenstelling en weergave is conform Handboek Verantwoording Cultuursubsidies

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

 



Bezoekers aan het museum van 2000 tot en met 2010   



Bezoekers aan het museum per maand in 2010
In 2010 komen 280.716 bezoekers naar het Kröller-Müller Museum, waaronder
35.245 kinderen en scholieren in schoolverband, waarvan 6.392 uit het primair
onderwijs en 28.853 uit het voortgezet onderwijs.

Bezoekers aan het museum per maand in 2010
In 2010 komen 280.716 bezoekers naar het Kröller-Müller Museum, 
waaronder 35.245 kinderen en scholieren in schoolverband, waarvan 
6.392 uit het primair onderwijs en 28.853 uit het voortgezet onderwijs.



Bezoekers bij presentaties buiten het Kröller-Müller Museum 

Tentoonstelling 

Van Gogh: The Flaming Soul 
National Museum of History, Taipei, Taiwan
11.12.2009 t/m 28.03.2010

Van Gogh: The Adventure of Becoming an Artist 
The National Art Center, Tokyo, Japan  1.10 t/m 20.12.2010

   

Aantal

416.361

598.488

 



Bezoekers aan de website per maand in 2010

De website www.kmm.nl wordt in 2010 406.386 maal bezocht door individuele
bezoekers (een groei van meer dan 15% ten opzichte van 2009). Bezoekers
verblijven gemiddeld 3,3 minuut op de website en bekijken per bezoek
gemiddeld 5,5 pagina. Naast de homepage worden de pagina’s met de
collectiezoeker, de bezoekersinformatie en de tentoonstellingen het meest
bezocht. Directeur Evert van Straaten schrijft in 2010 zes columns voor de
website. De website www.kmmexpose.nl wordt in 2010 15.062 keer bezocht.De
tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 3200
abonnees. Voor het eerst wordt dit jaar ook een Engelstalige nieuwsbrief
verzonden, naar 114 abonnees.



Bezoekers aan het Nationale Park De Hoge Veluwe van 2000 tot en met 2010



Colofon



Colofon

©2011 Stichting Kröller-Müller Museum, Otterlo
©2011 c/o Pictoright Amsterdam

Van de werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een 
CISAC-organisatie, zijn de publicatierechten geregeld met
Pictoright te Amsterdam

Redactie: Wanda Vermeulen, Sylvia Gentenaar
Vormgeving: Studio Saiid/Smale, Amsterdam
Website: Kin Mok
Druk omslag: Drukkerij Lecturis, Eindhoven
Vertaling: Gerard Forde
Fotografie/film: Roy Beusker, Edwin Deen, Marjon Gemmeke, 
Bob Goedewaagen, Walter Herfst, Kröller-Müller Museum, 
Jannes Linders, Cary Markerink, Bertus Mulder,
Rijksgebouwendienst, UND
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Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo 
Postbus 1
6730 AA Otterlo
t. 0318 591241 f. 0318 691515
info@kmm.nl
www.kmm.nl

Partner van het Kröller-Müller Museum


