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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.. 



  

In 2011 ontvangt het Kröller-Müller Museum meer dan 300.000 bezoekers: de
stijgende lijn in de bezoekcijfers sinds 2008 zet door. Het beleid om delen van
de collectie in het buitenland te tonen is verder voortgezet en resulteerde in
succesvolle en druk bezochte presentaties in Fukuoka en Nagoya (samen met
het Van Gogh Museum: Van Gogh: The Adventure of Becoming an Artist),
respectievelijk in het Kyushu National Museum van 28 december 2010 januari
tot 13 februari 2011 en in Nagoya City Art Museum van 22 februari tot 10 april
2011 met in totaal 584.764 bezoekers.

In Genua vindt de tentoonstelling Van Gogh e il viaggio di Gauguin plaats, die
opent op 12 november 2011 en doorloopt tot 1 mei 2012. In 2011 hebben
75.000 mensen deze tentoonstelling bezocht.

In het eigen museum is een gevarieerd aanbod van exposities te zien. Vier
tentoonstellingen lopen door uit 2010: Expose – Mijn Mooiste Landschap ,
gebaseerd op een interactief tentoonstellingsconcept, waarbij mensen (kinderen
in dit geval) via de website stemmen hebben kunnen uitbrengen op werken uit
de collectie met als thema: het landschappelijke, De mannen van Helene, ter
gelegenheid van het verschijnen van de wetenschappelijke biografie over Helene
Kröller-Müller en twee tentoonstellingen naar aanleiding van voorgenomen (en
in de loop van 2010 gerealiseerde) aankopen: Gilbert & George: The Paintings
en Welkom, Ad Reinhardt. In 2011 worden twee omvangrijke tentoonstellingen
georganiseerd: Hortus/Corpus, een bijzondere retrospectieve van het werk van
de Vlaamse kunstenaar en theatermaker Jan Fabre, en Windflower, Perceptions
of Nature met werk van internationale hedendaagse beeldend kunstenaars. In
deze laatste tentoonstelling presenteert het museum (i.s.m. Vluchtelingenwerk)
naast een actief randprogramma met lezingen en andere activiteiten, een nieuw
digitaal concept: 1 Kunstwerk, 1001 Verhalen, waar bezoekers hun persoonlijke
associaties en verhalen (bij één van de kunstwerken) kunnen achterlaten. Twee
kleine tentoonstellingen worden getoond naar aanleiding van de 80ste
verjaardag van herman de vries en de restauratie van het Tentenproject van
Cornelius Rogge. 

Ook in 2011 heeft het museum weer een Zwoele Zomer geprogrammeerd, met
twee Zwoele Zomeravonden vol theater, dans, literatuur en kunst en één Zwoele
Kindermiddag, met een speciaal programma voor kinderen. De Zwoele Zomer
staat dit jaar in het teken van het 50 jarige bestaan van de beeldentuin.
Samenwerkingspartners voor de Zwoele Zomeravonden waren o.a. Stella Den
Haag, Stichting Schrijvers School Samenleving, NJO Muziekzomer en Gemeente
Ede. Voor de derde keer is ook een Zomergast geprogrammeerd, met een
tijdelijke installatie in de beeldentuin en voor het eerst presenteerde het
museum een ‘Artist in Residence’: TAMTAM Objectentheater ontwikkelde een
speciale voorstelling die de hele maand juli (drie keer per dag) in het museum
te zien was. Verder waren er incidenteel concerten, lezingen, rondleidingen en
(kinder-)workshops en deed het museum mee aan het landelijke
Museumweekend.

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. Voor 2010, 2011 en 2012 is dit 3,4% per jaar op het
rijkssubsidie inclusief de huurcomponent. In december 2010 kondigt de regering
nieuwe bezuinigingsmaatregelen aan: in 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. Voor 2012 geldt opnieuw een extra korting voor de
gehele sector van 2,2% en voor de periode 2013 – 2016 wordt deze naar
verwachting verhoogd naar 5 %, 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 (afgezien van hier niet genoemde incidentele
kortingen) ongeveer 11% gekort worden op hun van rijkswege gestelde
exploitatiesubsidie uitgaande van het subsidieniveau van 2008.

Om de bezuiniging van 200 miljoen in 2014 te halen laat de staatssecretaris
weten dat de bovenstaande maatregelen niet voldoende zijn. Hij heeft
maatregelen aangekondigd om de basisinfrastructuur per 2017 in afgeslankte
vorm opnieuw in te richten. De cultuurnotaperiode 2013-2016 zal dus een
overgangsperiode worden. Reeds in het jaar 2012, waarin culturele instellingen
hun subsidieaanvraag voor de volgende periode moeten indienen, zullen
ingrijpende beslissingen genomen kunnen worden. 

Voorwoord



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 2011 bedraagt € 923.931 en werd vooral veroorzaakt
door de vrijval van de prepensioenvoorziening: € 671.309.

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. 

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, rentmeester/directeur Dullertsstichting te Arnhem, de heer P.
Schenk, de heer M.J. Vonhof, zakelijk adjunct-directeur van het Kröller-Müller
Museum en ondergetekende. In 2011 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 Jan Fabre, Armando, Ida Shoichi
en Willie Doherty.

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 Robert Barry, Christiaan Bastiaans, Stanley Brouwn en
Joost van den Toorn. 

De Gemeente Ede heeft bijgedragen aan de Zwoele Zomeravonden. De Stichting
Van Eelen- Weeber heeft de aankoop van het werk van Ger van Elk,
Replacement Piece, bekostigd. Deze stichting droeg ook bij aan de restauratie
van het Tentenproject van Cornelius Rogge. De Mondriaan Stichting en het SNS
Reaal Fonds ondersteunden de randprogrammering van de tentoonstelling
Windflower, Perceptions of Nature. De Stichting Gelders Erfgoed droeg bij aan
de kosten van de Provinciale gratis Museumdag in oktober 2011.

Bijzondere schenkingen werden gedaan door de kunstenaars Christiaan
Bastiaans, Carel Blotkamp, Christo, Jan Dibbets, Cornelius Rogge en Joost van
den Toorn. Schenkingen werden gedaan uit de nalatenschappen van Rie de
Booys en Nika Strzeminska.

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. Op 31 december 2011 omvat de collectie van het
Kröller-Müller Museum 20.983 objecten, waarvan 1182 langdurig bruiklenen.
Bruikleenverkeer is zeer arbeidsintensief. Met ingang van 2011 heeft het
museum een bruikleenquotum van 250 objecten moeten invoeren (afgezien van
eigen producties). Dit was noodzakelijk gezien het toenemende aantal
aanvragen in de voorafgaande jaren tegenover beperktere menscapaciteit. De
verlengde aanvraagperiode van 3 naar 6 maanden voor aanvang tentoonstelling,
die al eerder aan de relaties was gemeld en die nodig is om de werkzaamheden
te kunnen plannen, blijkt te werken: aanvragen komen vroeger binnen. Er zijn
in 2011 229 bruiklenen uitgeleend en 129 bruiklenen ingeleend.

Naast conserveringswerkzaamheden ten behoeve van behoud, presentatie of
bruiklenen aan talloze objecten zijn er in 2011 10 schilderijen gerestaureerd en
er zijn 29 sculpturen behandeld. 



De gewenste uitbreiding van de depotruimte met 1000m2 is dit jaar gevorderd
tot en met het definitief ontwerp. Alle gemeentelijke vergunningen zijn
verkregen. De beveiligingsplannen van de beeldentuin zijn klaar, in het voorjaar
van 2012 zal met de uitvoering van deze plannen worden begonnen.

In een groot gedeelte van het museumgebouw is de verlichting de laatste jaren
aan de modernste eisen aangepast. In 2011 is in de Quistvleugel een gedeelte
van de armaturen vernieuwd, afronding van dit totale project zal in 2012
plaatsvinden.

In het verslagjaar hebben zich twee calamiteiten voorgedaan. In augustus
ontstond door een zware onweersbui wateroverlast rondom en in het gebouw.
Sindsdien zijn er een groot aantal maatregelen genomen om dit risico te
beperken. In september werden wij getroffen door een zeer grote uitbraak van
legionella. In samenwerking met de Rijksgebouwendienst en de Gemeente Ede
zijn alle benodigde acties ter bestrijding hiervan snel en accuraat uitgevoerd.

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 302.198 bezoekers kwamen 36.753 kinderen en scholieren in
schoolverband, waarvan 6.078 uit het primair onderwijs en 30.675 uit het
voortgezet onderwijs 
 

Ook de eigen prestatieafspraken zijn nagekomen: er zijn 2 grote en 2 kleine
tentoonstellingen (norm=4) georganiseerd, er zijn 4 tijdelijke educatieve
lesprogramma’s en 2 educatieve projecten gerealiseerd (norm=1) naast het
vaste educatieve aanbod; er zijn 229 tijdelijke bruiklenen verstrekt (norm=150)
en 126 tijdelijke bruiklenen ingenomen (norm=10), de website is 470.842 maal
bezocht door individuele bezoekers (norm=350.000) op de mobiele website zijn
dat er 21.750 en de Expose website trekt 2.348 bezoekers. De realisatie van de
vorming van het eigen vermogen ter hoogte van de Triodos norm is behaald:
namelijk € 2.355.000 (norm= € 2.000.000). De directie is ondertussen
overigens van mening dat een hogere algemene reserve opgebouwd moet
worden gezien het beleid van de overheid (de eigenaar van het grootste deel
van onze collectie) om culturele instellingen steeds verder aan marktwerking te
onderwerpen, bij voorbeeld door het voornemen om de musea
vennootschapsbelastingplichtig te gaan maken.

De directie overlegt zes keer met de Ondernemingsraad. 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 2010, de begroting voor 2012, 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. Veel aandacht is besteed aan de werving van een nieuwe
directeur, aangezien ondergetekende zijn functie per 1 april 2012 zal
neerleggen. In december 2011 is bekend geworden dat mevrouw Lisette Pelsers
de nieuwe directeur zal worden. 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2011 niet gewijzigd: per 31
december 2010 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende zeven leden: de
heer W. Draijer, mevrouw F.M.J. Houben, de heer P. Mackay, mevrouw J. van
Nieuwenhoven, de heer A. H.G. Rinnooy Kan, de heer A.L. Stal (voorzitter) en
mevrouw I. van der Vlies. 

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 2011 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 2011, en wordt er een keer
vergaderd zonder de directie: in 2011 zelfs vaker. In 2011 is er geen
functioneringsgesprek met de directeur gevoerd. 

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, maart 2012

Evert J. van Straaten 
Directeur 

 

Voor wat betreft de principes constateerden we in 2008 twee afwijkingen: 1. De



entree museum

Raad van Toezicht 

In 2011 heeft de Raad van Toezicht 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 2011 weer gestegen zijn tot het hoogste
aantal van de afgelopen acht jaar.

Verder is er intensief aandacht besteed aan het educatie- en marketingbeleid,
sponsoring en fondsenwerving. De rol van cultuur binnen het huidige politieke
klimaat komt regelmatig terug als gespreksonderwerp. De Raad van Toezicht
heeft kennisgemaakt met de gedeeltelijk veranderde OR.

Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de procedure van opvolging van
directeur Evert van Straaten. De Raad van Toezicht heeft een commissie
samengesteld van interne en externe leden die in de periode van augustus tot en
met december actief is geweest om een opvolger te vinden in de persoon van
Lisette Pelsers. In december 2011 is haar benoeming in de vergadering akkoord
bevonden door alle leden, gehoord de minister. Zij zal vanaf 1 maart 2012 haar
functie aanvaarden.

De samenwerking met het Nationale Park De Hoge Veluwe is een belangrijk
agendapunt. 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.

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. 
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 2010 en de begroting voor 2012. Ook de administratieve
organisatie en de interne controle zijn aan de orde gekomen. Er heeft een
gesprek plaatsgevonden met de externe accountant. 
Het proces van de subsidieaanvraag is in 2011 gestart en in 2012
geformaliseerd. De Raad van Toezicht heeft hierin inzage en inspraak gekregen.

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

In deze tentoonstelling staat een installatie uit 1971 centraal: The Paintings (with
Us in the Nature), een serie van 6 triptieken, olieverf op doek, 230 x 680 cm per
stuk. De kunstenaars zetten hierin hun verhouding uiteen tot de natuur. Zij
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.

In het begin van de tentoonstelling is het werk nog een bruikleen van de
kunstenaars, eind 2010 is het werk in het bezit van het museum als gevolg van
een succesvolle fondsenwerving. Speciaal voor deze fondsenwerving wordt de
tentoonstelling verlengd. Ivo Niehe bezoekt de kunstenaars in Londen, en maakt
hiervan een reportage in de TV show die door 2 miljoen mensen wordt gezien.

In februari ontvangt het museum staatssecretaris Halbe Zijlstra voor een
werkbezoek, waarbij ook The Paintings worden bezocht. Het Nationaal
Aankoopfonds van het Ministerie van OCW was een van de partners bij de
aankoop van dit werk in 2010.

 

 

 
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. 

Op zaterdag 21 mei wordt in de nieuwe zesdelige serie van AVRO Kunstuur
'Hollandse Nieuwe' aandacht besteed aan de aanwinst van Ad Reinhardt,
Ultimate Painting No. 39. 

 

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

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.

 

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.

 

 
Hortus/Corpus - Jan Fabre 
10 april t/m 4 september 2011

Vanaf het vroege voorjaar is in het museum een omvangrijke tentoonstelling
over en met de Belgische kunstenaar Jan Fabre (Antwerpen 1958) te zien. Achter
de titel, die uit de simpele woorden tuin (hortus) en lichaam (corpus) bestaat,
ligt het universum van Jan Fabre. Het insect, de mens, de engel en het blauw
van het eeuwig terugkerende moment waarop de nacht in dag overgaat en leven
ontwaakt, spelen daarin een belangrijke rol. Het zijn vier basisgegevens waarmee
Fabre zijn gedachten en dromen over leven en dood, schoonheid en afschuw,
kwetsbaarheid en geweld, vergankelijkheid en eeuwigheid steeds weer op een
andere manier ordent en aan ons toont.

Jan Fabre is internationaal bekend als een van de meest vernieuwende en
veelzijdige kunstenaars van dit moment. Al meer dan 25 jaar profileert hij zich
als grensverleggend performancekunstenaar. Vandaar uit ontstaan enerzijds zijn
theaterstukken en opera’s en anderzijds zijn beeldend werk. In het Kröller-Müller
museum is Jan Fabre te gast als beeldend kunstenaar. Zie verder onder uitgelicht

 
 



herman de vries 80 jaar
11 juli 2011 t/m 29 februari 2012

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van herman de vries op 11 juli 2011
toont het Kröller-Müller Museum in een kleine presentatie enkele werken van
deze kunstenaar. Onder de centrale noemer ‘herman 80’ worden in Nederland in
de zomer verschillende activiteiten georganiseerd.

Het Kröller-Müller Museum heeft een aantal werken van herman de vries in de
collectie. Deze werken waren in 2009 te zien in de solotentoonstelling unity. Een
van de kunstwerken, die een belangrijke rol speelde in deze tentoonstelling, is nu
wederom opgesteld. Het gaat om de installatie mesa.
mesa bestaat uit een groot aantal uiteenlopende voorwerpen, die door de
kunstenaar zijn verzameld tijdens zijn vele reizen. Het werk verwijst naar de
krachtvoorwerpen en muziekinstrumenten die sjamanen gebruiken bij magische
rituelen. mesa is tot stand gekomen in de periode tussen 1996 en 2007 en is een
belangrijk werk in het oeuvre van de kunstenaar omdat het verschillende
aspecten toont, die essentieel zijn in zijn werk, zoals de natuur en het
verzamelen van objecten uit de natuur, de rol van toeval (gevonden
voorwerpen), en de reizen die hij maakt.

In het Rietveld-paviljoen in de beeldentuin is permanent een ander belangrijk
werk van de vries te zien: le témoin uit 1991.

 
Tentenproject Cornelius Rogge
19 februari t/m 19 december 2011

In twee projectzalen van het museum is een presentatie te zien over de
conservering en restauratie van het Tentenproject (1975), een kunstwerk van de
Nederlandse kunstenaar Cornelius Rogge. Het gaat om een verzameling
tentvormige sculpturen die een prominente plek in de beeldentuin hebben. Het is
een interessant werk voor conserveringsvraagstukken. De tentoonstelling geeft
inzicht in de daarbij horende ethische dilemma’s. Omdat het werk bestaat uit
tentdoek en touwen is het niet geschikt voor een duurzame presentatie, zeker
niet in het Nederlandse klimaat. Het werk is in 2000 gereconstrueerd. Uiteindelijk
zal de nieuwe uitvoering van het Tentenproject ook weer ten prooi vallen aan het
effect van weer en wind. Dit aspect past bij de ideeën van de kunstenaar over de
cyclus van de tijd en van het leven, concepten waarop zijn werk is gebaseerd.
Het natuurlijk verval mag daarom volgens Rogge wel zichtbaar zijn, maar
tegelijkertijd is het voor hem van belang dat de tenten goed strak staan en er
vooral geen gaten in vallen.

Een midden houden in het spanningsveld tussen tijdelijkheid en permanentie,
tussen verval en behoud, is een uitdaging voor restauratoren. Hoe kan het werk
tegelijkertijd worden blootgesteld aan natuurlijk verval in de buitenlucht terwijl
andere specifieke karakteristieken behouden dienen te blijven die uiteindelijk als
gevolg van de macht van de natuur verloren zullen gaan? Hoe kun je bij de
besluitvorming de balans tussen het concept van het werk en de materiële
uitvoering behouden? Hoe lang kan het Tentenproject het buitenklimaat nog
verdragen voordat het kunstwerk aan betekenis verliest? Waar ligt de grens van
de mate van het verval voor dit kunstwerk? Welke conserveringsmaatregelen zijn
er technisch mogelijk zonder het uitgangspunt van de kunstenaar geweld aan te
doen? Hoe kunnen de principes van de restauratie-ethiek richting geven aan
nieuwe conserveringsstrategieën voor dit werk? Hoe zal de huidige uitvoering, die
in samenwerking met de kunstenaar tot stand is gekomen, zich moeten
verhouden tot een mogelijke uitvoering wanneer de nu bijna 80-jarige
kunstenaar er straks niet meer is? Op basis van dit soort vragen en de uitkomst
van het onderzoek zullen nieuwe conserveringsmaatregelen ontwikkeld worden
waarmee de integriteit van het kunstwerk, zowel het idee als de materiële
verschijningsvorm, zo goed mogelijk bewaard kan blijven voor toekomstige
generaties.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Stichting Van Eelen-Weeber.



natuur op een specifieke manier centraal stelt: natuur als een kwetsbaar
gegeven in een moderne wereld vol individualisme, materieel gewin en
jachtigheid. Het onderwerp is in breed perspectief geplaatst en ingebed in een
rijkdom aan culturele achtergronden.

Met grote zorg zijn hedendaagse kunstenaars uit verschillende werelddelen en
verschillende culturen - westerse en niet-westerse – bijeengebracht, die zich op
een uitgesproken manier verhouden tot natuur en dit ook laten doorklinken in
hun werk. Het gaat daarbij om kunstenaars die op een kritische manier de wereld
beschouwen, zich bewust zijn van de wereldwijd groeiende aandacht voor de
toekomst van de natuur en de duurzaamheid van de aarde, en deze actuele
problematiek verbinden aan tradities en zienswijzen afkomstig uit diverse
beschavingen, om zo een nieuw toekomstbeeld te creëren.

De uitkomst is een tentoonstelling van 12 zeer verschillende visies op
natuur/cultuur, verbeeld in sculpturen, installaties, videopresentaties,
tekeningen, schilderijen of combinaties hiervan. De werken staan verspreid over
de zalen en gangen van het museum, te beginnen met een magistraal
bloemboeket van de Nederlandse kunstenaar Willem de Rooij in de eerste zaal.
Tekstsculpturen van Yoko Ono, Pieces genaamd, lopen als een poëtische rode
draad door de tentoonstelling. Geplaatst op de grote ramen van het gebouw,
verbinden zij binnen en buiten.

De volgende kunstenaars zijn met werk in de tentoonstelling vertegenwoordigd:
Lothar Baumgarten (Rheinsberg, Duitsland, 1944), Cai Guo-Qiang (Quanzhou
City, China, 1957), Mark Dion (New Bedford, MA, USA, 1961),Peter Doig
(Edinburgh, Schotland, 1959), Mario García Torres (Monclova, Mexico, 1975),
Kimsooja (Taegu, Korea, 1957), Tetsumi Kudo (Osaka, Japan, 1935 –Tokyo,
Japan, 1990), Charly Nijensohn (Buenos Aires, Argentinië, 1966), Yoko Ono
(Tokyo, Japan, 1933), Marco Pando Quevedo (Lima, Peru, 1973), Willem de Rooij
(Beverwijk, Nederland, 1969), Liang Shaoji (Shanghai, China, 1945).

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige Engelstalige publicatie. 

In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en SNP Reizen is er een tweede
kaartje gratis actie. Zie uitgelicht voor het speciale activiteitenprogramma
rondom de tentoonstelling.

 

Tentoonstellingen in het buitenland

Van Gogh: The Adventure of Becoming an Artist

Kyushu National Museum, Fukuoka, Japan
1 januari t/m 13 februari 2011
Nagoya City Art Museum, Nagoya, Japan
22 februari t/m 10 april 2011

Het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum werken 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
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 was in 2010 al te zien in The National Art Center Tokyo. In
totaal bezoeken 1,2 miljoen mensen de tentoonstelling in Japan (zie verder
onder uitgelicht). 

 

Windflower, Perceptions of Nature
9 oktober 2011 t/m met 15 januari 2012

Windflower, Perceptions of Nature is een tentoonstelling waarin het museum de



Van Gogh e il viaggio di Gauguin
Palazzo Ducale, Genua, Italië
12 november 2011 t/m 15 april 2012

In het indrukwekkende Palazzo Ducale in het centrum van de Italiaanse
havenstad Genua is de tentoonstelling Van Gogh et il viaggio di Gauguin te zien.
Het Kröller-Müller Museum is met 18 werken van Vincent van Gogh
vertegenwoordigd in deze tentoonstelling. In zeven hoofdstukken wordt aandacht
besteed aan de allerlei aspecten van reizen en de beleving van ruimte door
verschillende kunstenaars. Er hangt werk van schilders als Caspar David Friedrich
en William Turner, maar ook van Marc Rothko en een prachtige groot werk van
Paul Gauguin met als titel Where Do We Come From? What Are We? Where Are
We Going? Dit schilderij vormt samen met schilderijen van Vincent van Gogh het
centrale punt in de tentoonstelling. In totaal hangen er 19 schilderijen van Van
Gogh, zowel vroege werken uit de Nederlandse periode als latere werken uit de
Franse periode.
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de biografie van Helene Kröller-Müller

een van de objecten van TAMTAM Objektentheater

Theatergroep Pluim

Publieksactiviteiten

Gratis toegang op 9 januari
Het museum begint het jaar goed met een feestelijke activiteit. Om de geslaagde
fondsenwerving rondom de aankoop van The Paintings (with Us in the Nature)
van Gilbert & George te vieren trakteert het museum: met gratis toegang op
zondag 9 januari inclusief een toelichting van directeur Evert van Straaten. Veel
bezoekers maken hier dankbaar gebruik van.

Lezing: het ware verhaal achter Helene Kröller-Müller door Eva Rovers
Vanwege de vele enthousiaste reacties op het boek De eeuwigheid verzameld.
Helene Kröller-Müller 1869-1939 gepubliceerd in 2010, en de tentoonstelling De
mannen van Helene, organiseert het museum op 6 februari een gratis lezing over
de oprichtster van het museum, door Eva Rovers (auteur van de biografie).
Bezoekers kunnen de bijbehorende tentoonstelling ook op deze dag zien.

Eva Rovers wint voor de biografie de Jan van Gelderprijs 2011. Het boek is
eveneens onderscheiden met het Lintje van de Boekverkoper 2011.

TAMTAM objektentheater in 64 voorstellingen 
De hele maand juli presenteert het museum in het kader van de Zwoele Zomer
bijzondere artists in residence: TAMTAM objektentheater. Speciaal voor het
museum maakt dit ongebruikelijke gezelschap, dat al in 23 landen speelde, de
voorstelling ‘Objectomania’: een verrassende tekstloze cross-over van theater,
beeldende kunst, muziek en video, geschikt voor iedereen vanaf vier jaar. De
voorstelling is dagelijks drie keer te zien in het informatiecentrum, dat tijdelijk
wordt omgetoverd tot een intiem theater. 

Het vaste, grote scherm speelt in ‘Objectomania’ een belangrijke rol: het toont
een video op basis van extreme close-ups van beroemde kunstwerken uit de
collectie. De voorstelling zoekt de interactie met deze uitvergrote details (o.a. de
verfstreken van Van Gogh) die daarmee theatrale waarde krijgen. In deze
wonderlijke omgeving schitteren de ongebruikelijke acteurs: een cast van
roestige, verweerde en afgedankte objecten. ‘Objectomania’ toont het bijzondere
universum van Gérard Schiphorst en Marije van der Sande, twee veelzijdige
kunstenaars die samen TAMTAM vormen. Rode draad in hun werk is aandacht
voor het kleine, het verweerde en afgedankte ding. De titel van de voorstelling
verwijst dan ook naar de fascinatie voor wat anderen weggooien en de vraag of
er nog wel tijd is om van iets te houden.

Naast de voorstelling is object- en videokunst van het tweetal te zien, gemaakt
met gevonden voorwerpen. Na afloop kunnen kinderen met een speciale editie
van het speurspel op zoek naar de uitvergrote kunstwerken, om deze nog eens
heel precies te onderzoeken. 

Nieuw pakket voor kleuters: Zwaan zoekt een vriendje
Hoe wordt iemand je vriend? En: is ‘in je eentje’ hetzelfde als ‘alleen’?
Zomaar twee vragen uit het nieuwe lespakket ‘Zwaan zoekt een vriendje’, dat op
10 november is verschenen. Het pakket is speciaal geschreven voor kleuters en
jonge kinderen en vormt een uitbreiding op het succesvolle ‘Filosoferen met
beelden/schilderijen/natuur’ (vanaf 7 jaar). ‘Zwaan zoekt een vriendje’ staat
geheel in het teken van het ontdekken van kunst en verbindt beroemde
kunstwerken aan spannende kleuterthema’s, zoals vriendschap, kleuren en
groot/klein.

In het pakket worden deze thema’s uitgewerkt in prikkelende vragen, leuke
opdrachten en veel creatieve lessuggesties. Deze lessen zijn getest en ontwikkeld
met educatief ontwerpster Sandra Overweg en enkele ervaren kleuterjuffen.
Voor het filosofische deel is samengewerkt met kinderfilosofe Marja van Rossum.
Een precieze beschrijving van het project is te vinden op de website, die
bovendien wordt uitgebreid met een platform waarop andere leerkrachten hun
ideeën, tips en ervaringen kunnen achterlaten, om op deze manier ook anderen
te inspireren. 

22 Oktober: Gratis Museumdag Provincie Gelderland
Het museum is op de Gratis Museumdag voor het eerst vrij toegankelijk. De
Gratis Museumdag is een initiatief van de Provincie Gelderland. Op deze dag
verzorgt een groot aantal Gelderse musea een uitgebreid programma, met name
voor gezinnen met kinderen. De rode loper gaat uit, want het thema is dit jaar
‘Voel je VIP’! 

Speciaal voor het museum ontwikkelde Theatergroep Pluim een leuke,
interactieve kinderworkshop. In het auditorium worden de kinderen ontvangen
door een zeer geleerde professor en een bevlogen boswachter, die hen
meenemen door de tentoonstelling Windflower, Perceptions of Nature. In de
tentoonstelling krijgen de kinderen enkele leuke en uitdagende opdrachten. Als
ze deze tot een goed einde brengen, volgt er een verrassend ceremonieel slot,
waarbij de kinderen officieel worden ingezegend in de vereniging van
natuurliefhebbers en -beschermers.
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workshop wichelroedelopen

lezing over Strobouw door architect Michel Post

muzikale lezing door Joep Pelt

workshop tekenen op celluloid door kunstenaar Marco Pando
Quevedo

Activiteiten programma Windflower, Perceptions of Nature

Rondom de tentoonstelling Windflower, Perceptions of Nature organiseert het
museum bijzondere workshops, lezingen en concerten. De verrassende
activiteiten sluiten aan bij het thema van de tentoonstelling, waarin 12
internationaal bekende kunstenaars hun visie op natuur laten zien. 

In oktober is er een goedbezochte workshop wichelroedelopen en aardstralen
door Ineke van den Broek in de beeldentuin. Vrijwilligers van de
scholenwerkgroep van IVN Natuur- en milieueducatie geven workshops voor
kinderen waarin natuur en kunst op een speelse en creatieve manier worden
gecombineerd. Ook de Gelderse Museumdag (22 oktober) staat in het teken van
de tentoonstelling, met theatrale workshops van Theatergroep Pluim.
Zanger/gitarist en globetrotter Joep Pelt geeft een inspirerende muzikale lezing
en een concert. De maand wordt afgesloten met Tai Chi lessen van Job
Koesoemobroto in het Rietveld-paviljoen.

In november verzorgt Peter Brinkman de lezing ‘De symbiotische dubbelstad’,
over het ecokathedrale denken van Louis Le Roy. De Peruaanse kunstenaar
Marco Pando Quevedo wordt uitgenodigd voor een ‘Meet the artist’ en een
workshop. Bezoekers kunnen kennismaken met de kunstenaar, die onder andere
met de film The Bug Man (2006) vertegenwoordigd is in de tentoonstelling.
Aansluitend geeft Pando Quevedo een workshop tekenen op celluloid, speciaal
voor amateurkunstenaars. Schrijver Koos van Zomeren (1946) vertelt in het
auditorium van het museum over zijn boek ‘Naar de natuur’, dat in 2011
verscheen. 
In december is er een boeiende lezing van architect Michel Post over Strobouw,
het bouwen van huizen met strobalen. Als laatste activiteit van het jaar maken
bezoekers met boswachter Henk Ruseler van het Nationale Park De Hoge Veluwe
een wandeling die in het teken staat van de jacht.

Het programma loopt door in januari 2012. Er is veel belangstelling vanuit het
publiek voor deze activiteiten. Ze zijn mede mogelijk gemaakt door SNS REAAL
Fonds en de Mondriaan Stichting.

1 Kunstwerk - 1001 Verhalen 
'1 Kunstwerk - 1001 Verhalen' is de nieuwste interactieve toepassing van het
museum en gaat van start op de eerste dag van de tentoonstelling Windflower,
Perceptions of Nature, 9 oktober. Een kunstwerk kun je op verschillende
manieren bekijken en beleven. De een is onder de indruk van de stijl, een ander
verbindt het aan een persoonlijke herinnering of gevoel. Met '1 Kunstwerk - 1001
Verhalen' wil het museum zoveel mogelijk van deze verhalen verzamelen. Als
een unieke bloemlezing bij een uniek werk, maar vooral ook ter inspiratie en als
aanleiding voor een nieuwe, frisse kijk op kunst. Het centrale kunstwerk in deze
eerste editie is: Cai Guo-Qiang (China, 1957) - A Cure When Ill, a Supplement
When Healthy (1997) Gedurende de tentoonstelling kunnen bezoekers in het
museum na het zien en beleven van het werk, maar ook online hun persoonlijke
verhaal of reactie toevoegen, als filmpje of als korte tekst. Voor deze eerste
editie werkte het museum onder andere samen met Stichting Vluchtelingenwerk
Midden-Gelderland. Dit project is mede mogelijk gemaakt door SNS REAAL
Fonds en de Mondriaan Stichting. Klik hier om naar ‘1 Kunstwerk - 1001
Verhalen’ te gaan.



Rob Sweere, the Hub , 2008

Armando, Melancholie, 2006

Ger van Elk, Replacement Piece, 1969/2011

Drie aanwinsten van Nederlandse kunstenaars in de beeldentuin

The Hub van Rob Sweere (1963) is een nieuwe aanwinst in de beeldentuin. In
2008 gaf het Kröller-Müller Museum Rob Sweere opdracht om deze speciaal voor
de beeldentuin ontworpen sculptuur uit te laten voeren. Het is een groot werk
geworden van 320 x 170 x 220 cm, vervaardigd van aluminium en polyurethaan,
voorzien van gepolijste en in de was gezette DD-lak. Het werk is in 2011 met
stalen kabels aan zes bomen opgehangen door een boomtechnisch expert.

Evert van Straaten over The Hub:

“The Hub lokt alleen al door zijn opvallende kleur de aandacht van de bezoeker.
Het werk zelf biedt, echter, een rustgevende, tot meditatie aanzettende ervaring
voor de bezoeker die het werk ingaat en op het rooster gaat liggen. Zacht
wiegend kunt u dan de hemel bekijken die ingelijst wordt door de toppen van de
bomen waar The Hub aan hangt. U in The Hub bent dan het middelpunt van een
tijdelijk universum geworden en met enige fantasie kunt u zich in de lucht of op
de oceaan wanen. Rob Sweere zegt erover: ‘Een ‘hub’ is een centrum, het
middelpunt van allerlei bewegingen. Maar juist de ‘hub’ zelf beweegt niet, het is
een plek voor stilte en wat er binnen komt kan transformeren en weer als een
andere beweging weggaan’.

The Hub past in het beleid van het museum om de natuur, die zo alom en
uitbundig aanwezig is rond ons museum en een inspiratiebron voor onze
collectie, onder steeds wisselende invalshoeken in de belevingswereld van de
bezoekers te laten doordringen. U kunt dit werk op vele manieren tot u nemen,
van puur esthetisch tot therapeutisch.” 

Rob Sweere maakt werken en performances waarbij de fysieke ervaring van de
oneindigheid van ruimte en tijd in het centrum staat. Bekend is hij vooral om zijn
Silent Sky Project, waarbij hij sinds 2004 groepen mensen voor een bepaalde
tijd liggend de hemel laat bekijken en dat door middel van een foto vastlegt. Tot
nu toe heeft hij verspreid over de wereld bijna 40 projecten onder deze titel
gemaakt. Hij schept situaties waarin ieder individu zich ervan bewust wordt een
‘hub’ te zijn: een onbeweeglijk nooit veranderend middelpunt. 

In juni maakt het museum een andere aanwinst van een Nederlandse kunstenaar
in de tuin bekend: Melancholie (2006) van Armando.

Met steun van de BankGiro Loterij heeft het museum voor zijn beeldentuin een
monumentale bronzen sculptuur (207 x 155 x 70 cm ) van deze kunstenaar
gekocht. Het is het tweede exemplaar van een oplage van drie. Het is de tweede
sculptuur van Armando in de beeldentuin: eerder kocht het museum Die
schwarze Schale uit 1989 dat een vaste plaats heeft gekregen in het
beeldenpaviljoen van Aldo van Eyck. Net als Die schwarze Schale staat ook
Melancholie op een hoge sokkel van een neutrale kleur. Armando: ‘Ik houd niet
van lage sokkels. Ik wil een beeld zo hoog mogelijk op een sokkel. Er moet
tegenop gekeken worden.’

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. 

En in de “voortuin” pronkt een werk van Ger van Elk (1941). Het museum heeft
een vroeg werk van deze kunstenaar verworven dat in het betonnen pad voor
het museum zijn vaste plaats heeft gekregen. Het gaat om Replacement Piece,
waarvan het idee en de eerste uitvoering uit 1969 stammen. Het werk bestaat
uit de verwijdering van een vierkante meter grondoppervlak en de vervanging
daarvan door een foto van het verwijderde deel.

Het werk van Van Elk gaat over beeld en verbeelding. Hij wil met zijn
kunstzinnige ingrepen de werkelijkheid zo dicht mogelijk op de hielen zitten, juist
om ons bewust te laten zijn van hoe we kijken. Hij noemt zijn Replacement Piece
een vorm van ‘superrealisme’. Voor de argeloze bezoeker kan het werk zelfs het
karakter van een ‘bedriegertje’ hebben: word ik hier gefopt of…?

In 1969 verving Van Elk een stuk asfalt uit de weg voor de Kunsthalle te Bern
door een foto op een harde plaat. Hij deed dat in het kader van de legendarische
door Harald Szeemann georganiseerde tentoonstelling Live in your head: When
Attitudes become Form. Dit eerste werk ging al snel verloren onder invloed van
weer en het verkeer. Deze tweede en bestendige versie uit 2011 bestaat uit de
verwijdering van een vierkante meter uit het betonnen toegangspad tot het
Kröller-Müller Museum en de vervanging van het verwijderde stuk door een
digitaal geproduceerde reproductie. De foto is op een roestvrij stalen frame
gemonteerd en voorzien van een stevige antislipfolie.



van de vorige eeuw met uitdagende kunstwerken de grenzen van de
kunstzinnige verbeelding opzochten. Hun werken blijken steeds weer opnieuw
inspiratiebron te zijn voor jonge kunstenaars en worden door een steeds groter
publiek gewaardeerd. Het Kröller-Müller Museum heeft een mooie en
representatieve verzameling uit die jaren bijeengebracht, o.a. door de aankoop
in 2006 van de collectie van Herman en Henriëtte van Eelen-Weeber.
Replacement Piece is ook een waardevolle aanvulling op de projecten in de
beeldentuin.

De aankoop kwam tot stand met steun van de Stichting Van Eelen-Weeber.

Van Elk maakt deel uit van de generatie kunstenaars die in de jaren '60 en '70



kaart ter  promotie  van social media

Online media

Het museum heeft zijn online aanwezigheid uitgebreid. Steeds meer mensen
gebruiken internetdiensten via een mobiele toepassing (bijvoorbeeld via een
smartphone). Speciaal voor deze groeiende groep ontwikkelde het museum een
op maat gemaakte mobiele website. Op de mobiele website staat alle belangrijke
informatie kort en bondig in één kolom. De site heeft een korte laadtijd, een
eenvoudige navigatie en een overzichtelijke vormgeving. 

Het museum is al online vertegenwoordigd met een website www.kmm.nl en een
eigen YouTube kanaal. Daarnaast is het museum in het voorjaar van 2011
gestart met een officiële Facebook fanpage. De eerste resultaten mogen er zijn
en bewijzen dat sociale media absolute meerwaarde kunnen bieden in het
aangaan van relaties met de doelgroep. Eind 2011 startte het museum ook op
Twitter en Foursquare. En niet zonder succes: op 31 december 2011 stond de
teller op 650 volgers via Twitter en ruim 1500 fans op Facebook.

De fans en volgers van het museum worden als echte vips behandeld. Het
museum deelt leuke, extra nieuwtjes en geeft hen een exclusief kijkje achter de
schermen. Zo zijn restauratoren regelmatig aan het werk te zien in het atelier,
fotografeert de tuindienst bijzondere gebeurtenissen in de beeldentuin en neemt
de conservator mensen mee tijdens de opbouw van een nieuwe tentoonstelling.
Daarnaast worden fans regelmatig verrast met een cadeautje zoals vrijkaartjes,
een catalogus of toegang tot speciale evenementen. Met de inzet van social
media heeft het museum bijna dagelijks contact met de doelgroep. Via Twitter
stellen bezoekers regelmatig vragen die vaak al binnen een paar uur beantwoord
worden. Uit de vele enthousiaste reacties blijkt wel dat deze inspanningen zeer
worden gewaardeerd.

Naar aanleiding van de tentoonstelling Windflower, Perceptions of Nature,
presenteert het museum '1 Kunstwerk - 1001 Verhalen', een nieuwe
interactieve toepassing. Gedurende de tentoonstelling kunnen bezoekers in het
museum na het zien en beleven van een bepaald werk, maar ook online hun
persoonlijke verhaal of reactie toevoegen, als filmpje of als korte tekst (zie ook
uitgelicht/activiteiten programma Windflower, Perceptions of Nature). Klik hier
om naar ‘1 Kunstwerk - 1001 Verhalen’ te gaan.



still uit  een van de films, met als inspiratiebron 
Skulptur 23 van Rudolf Belling

still uit  een van de films, met als inspiratiebron 
Bart van der Leck en Helene Kröller-Müller

Unieke samenwerking tussen museum en kunstacademie ArtEZ

Je laten inspireren door het werk van je voorgangers, dat is de insteek van de
minor ‘moving picture’, geïnitieerd door de opleiding Fine Art in Arnhem van
ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Een tiental studenten zijn aan de slag gegaan
met werken uit de collectie van het Kröller-Müller Museum en hebben korte films
gemaakt. Ze hebben kunsthistorisch onderzoek gedaan om een compleet beeld
van de kunstenaar, de stroming en de tijdgeest te krijgen waardoor de films een
zekere diepgang hebben gekregen. Zo verschillend als de collectie van het
museum is, zo verschillend zijn de studenten en zo verschillend is het
eindresultaat. De films waren te zien in het informatiecentrum en via de website
van het museum.

ArtEZ biedt de audiovisuele minor ‘moving picture’ aan in samenwerking met het
museum. Uitgangspunt voor deze minor zijn schilderijen uit de collectie van het
museum. Geïnspireerd door het beeld, de kunstenaar en/of de context maakt de
student een korte, op zichzelf staande film (1 tot 3 minuten). Vooronderzoek van
het object is hierbij van belang om tot goed resultaat te komen.

De minor heeft de vorm van een praktijkopdracht. Het volledige proces van het
maken van een film wordt gevolgd. Vanaf research van het onderwerp, naar
ideevorming en ontwikkeling van het scenario tot en met het maken van de film.
Er wordt zowel individueel als in teams gewerkt. Het docententeam Fine Art van
de kunstacademie in Arnhem heeft de studenten begeleid, daar waar het hun
specialismen betreft. Andere kennis is aangeboden door externe deskundigen
zoals een documentairemaker, scenario schrijver, scriptdoctor, een regisseur,
een cameraman en een editor. Klik hier om de films te bekijken.



opening van de tentoonstelling Van Gogh: The Adventure of 
Becoming an Artist in  Fukuoka, Japan

Liz Kreijn, hoofd collectie en presentatie,  wordt geïnterviewd  
    

   

Japan avontuur succesvol beëindigd

De tentoonstelling Van Gogh: the Adventure of Becoming an Artist, een
samenwerking tussen het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum is in
2011 afgelopen. De tentoonstelling is, verspreid over drie musea in Tokyo,
Fukuoka en Nagoya, gezien door 1,2 miljoen bezoekers. En dit in slechts een
tentoonstellingsperiode van 22 weken totaal, van 1 oktober 2010 tot en met 10
april 2011. The Art Newspaper deed een onderzoek naar bezoekersaantallen van
grote tentoonstellingen over de hele wereld en deze tentoonstelling staat met
gemiddeld 8.436 bezoekers per dag (in het National Arts Centre in Tokyo), op de
vijfde plaats. 

De tentoonstelling 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. De
tentoonstelling geeft een indruk van de methodes en technieken waarmee 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 afgelopen reis was een hele bijzondere, temeer omdat Japan toen de
tentoonstelling op de laatste locatie in het Nagoya City Art Museum in Nagoya
stond, werd getroffen door een grote aardbeving en vervolgens een
verwoestende tsunami. Bovendien was er de dreigende straling van de
kernreactor in Fukoshima. In Nagoya, een plaats die stukken zuidelijker ligt, was
hier niets van te merken: de bezoekersaantallen bleven nauwelijks achter bij de
verwachtingen. Gedurende deze periode heeft het museum veel contact gehad
met de Japanse collega’s.

De ramp had wel gevolgen voor de terugtransporten. Om het vliegveld van
Tokyo niet te belasten is gekozen voor terugvluchten vanuit het dichter bij
Nagoya gelegen Osaka.

door Japanse schoolkinderen in  Fukuoka



plaatsing Mobile Home for Kröller-Müller 
van Joep van Lieshout

plaatsing Mobile Home for Kröller-Müller 
van Joep van Lieshout

Mobile Home for Kröller-Müller terug in de beeldentuin

Regelmatige bezoekers van het museum hadden al enkele jaren het werk Mobile
Home for Kröller-Müller van Joep van Lieshout gemist. Lange tijd stond dit werk
pal naast het pad bij de ingang van het museum en in 2005 maakte dit werk
onderdeel uit van de tentoonstelling Happy Forest – Atelier Van Lieshout op het
evenemententerrein in de beeldentuin. Daarna is dit werk voor de bezoeker uit
beeld verdwenen. Dit heeft te maken met problemen op conserveringsgebied. Na
10 jaar buitenstaan zag het werk er van buiten nog redelijk goed uit, maar aan
de binnenkant werd duidelijk dat het werk erg had geleden onder de
klimatologische omstandigheden. Het werk bestaat uit verschillende moderne
materialen die allemaal op eigen wijze verouderen. Dat proces gaat sneller als
een werk voortdurend buiten staat.

Een interdisciplinair onderzoek is opgezet met medewerking van
natuurwetenschappers, bouwfysici, kunsthistorici, restauratoren uit verschillende
disciplines met stagiairs en studenten. Het is een samenwerkingsproject van het
Kröller-Müller Museum, Instituut Collectie Nederland, Technische Universiteit
Eindhoven, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne en de Universiteit van
Amsterdam in samenwerking met Atelier van Lieshout. 
Tijdens het 15e driejaarlijkse congres van het International Council of Museums
Committee of Conservation in New Delhi, India zijn de laatste ontwikkelingen van
het onderzoek en de voortgang van de restauratie gepresenteerd.

TU Eindhoven biedt het masterproject ‘Hygrostatisch geregeld verwarmen van
een kunstwerk: ‘Mobile Home for Kröller Müller’ van Joep van Lieshout’ aan. De
eigentijdse caravan bestaat uit een modulair systeem van kleurige glasvezel
versterkte polyester units met verschillende functies. Na 10 jaar buiten staan
heeft de sculptuur ernstig geleden onder de extreme klimatologische
omstandigheden. Lekkage bleek desastreus geweest voor het dak en een
ingrijpende restauratie heeft moeten plaatsvinden in samenwerking met het
atelier van de kunstenaar. Daarnaast zijn minder ingrijpende methodes
ontwikkeld om het werk in de toekomst voor de weersinvloeden te beschermen.
Een onderdeel daarvan is de mogelijkheid om het interieur hygrostatisch
geregeld te verwarmen om condensvorming te voorkomen. Als gevolg van de
bouwfysische structuur is het gesloten kunstwerk gevoelig voor condensvorming
en zijn er waardes gemeten van ver boven de 90% RV. Door de vochtige situatie
waren de textiele componenten uit het interieur allang verwijderd, terwijl
bijvoorbeeld het bed er juist uitnodigend hoort uit te zien, compleet met een
rond matras, een schoon dekbed en vele kussens. Er is gezocht naar een
toepassing die esthetisch gezien zo minimalistisch mogelijk is, maar het klimaat
zodanig verbetert dat het werk weer goed in de beeldentuin kan functioneren
zoals het is bedoeld, omdat het een speciale plaats inneemt in de collectie. Met
het welslagen van dit project is een groot interdisciplinair onderzoeks- en
restauratieproject afgerond.

Een dergelijk gecompliceerd werk blijft natuurlijk ook in de toekomst aandacht
vragen van onze conserverings- en restauratie medewerkers. 



installatie van De man die de wolken meet

Jan Fabre tijdens de installatie van een van zijn werken

opnames Avro's Art  XL,  bij de Hoofdstukken van Jan Fabre

Hortus/Corpus - Jan Fabre

Met zijn beelden, video’s en tekeningen in de museumzalen en gangen en met
vijf installaties in de beeldentuin maakt Jan Fabre het Kröller-Müller Museum
even tot zijn domein. Het accent ligt daarbij op het menselijk lichaam; op het
lichamelijke en de capaciteit van het ontladen en weer opnemen van energieën.
De man die de wolken meet (1998) is het eerste beeld van Jan Fabre, dat de
bezoeker van de tentoonstelling tegenkomt, wanneer hij over het wandelpad
door de voortuin van het museum naar de entree loopt. Rechts, op de dakrand
van het museumgebouw, op een trapje, staat een mansfiguur. Hij meet met een
liniaal de wolken. Voor Fabre staat hij symbool voor dat wat een kunstenaar
doet: balanceren op de grens van het mogelijke en onmogelijke. 

Jan Fabre is internationaal bekend als een van de meest vernieuwende en
veelzijdige kunstenaars van dit moment. Al meer dan 25 jaar profileert hij zich
als grensverleggend performancekunstenaar. Vandaar uit ontstaan enerzijds zijn
theaterstukken en opera’s en anderzijds zijn beeldend werk. In het Kröller-Müller
museum is Jan Fabre te gast als beeldend kunstenaar. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie, uitgegeven door NAi
Uitgevers/Kröller-Müller Museum. 

De tentoonstelling kon rekenen op veel media aandacht. Er verschenen
uitgebreide artikelen in dagbladen zoals NRC Handelsblad, De Morgen (B), De
Standaard (B) en La Libre (B). Het VRT journaal zond een item uit en de
tentoonstelling is besproken in Opium TV. Bijna 180.000 bezoekers hebben de
spraakmakende tentoonstelling gezien, waaronder een opvallend groot aantal
Belgen, een toename die ook de toeristische bedrijven in de omgeving van het
museum is opgevallen. 

P. van den Brandhof schreef op onze facebookpagina: ‘Leuk, leuk, da's wel wat
zwakjes: het is top! (en nu maar hopen dan een van Jan Fabre's beelden kan
achterblijven in de tuin. Liefst op het dak.....)'.

In het tv programma Art XS bespreekt Hans den Hartog Jager met kinderen de
Strategievelden en de Hoofdstukken van Fabre. In het programma geven
kinderen tussen de 8 en 11 jaar hun mening over een kunstwerk.
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Armando
Melancholie, 2006

brons | 207 x 155 x 70 cm inv.nr. KM 131.897
herkomst: Armando,  Amstelveen verworven met steun van

de BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds 

Armando
Zowel van Armando als Tony de Meijere zijn in  totaal 84 objecten

ontvangen als toevoeging aan het langdurig  bruikleen
aan het Kröller-Müller Fonds van werken van Armando.

 

 

Armando

Schilder, tekenaar, beeldhouwer, dichter en schrijver
Armando behoort 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. Zijn
werk is door schenkingen en bruiklenen van zijn ex-
vrouw en de kunstenaar zelf en door eigen verwervingen
van het museum zeer goed in de collectie
vertegenwoordigd.

Met steun van de BankGiro Loterij heeft het Kröller-
Müller Museum voor zijn beeldentuin een monumentale
bronzen sculptuur van Armando gekocht. Het gaat om
Melancholie uit 2006 dat 207 x 155 x 70 cm meet. Het is
het tweede exemplaar van een oplage van drie. Het is de
tweede sculptuur van Armando in de beeldentuin: eerder
kocht het museum Die schwarze Schale uit 1989 dat een
vaste plaats heeft gekregen in het beeldenpaviljoen van
Aldo van Eyck. Net als Die schwarze Schale staat ook
Melancholie op een hoge sokkel van een neutrale kleur.
Armando zegt: ‘Ik houd niet van lage sokkels. Ik wil een
beeld zo hoog mogelijk op een sokkel. Er moet tegenop
gekeken worden.’

 



Robert Barry
It is..., It  isnt..., 1971 

Speelduur: 6 minuten | inv.nr. KM 132.998 
herkomst: Galerie Jan Mot,  Brussel 

verworven met steun van de Mondriaan
Stichting

Robert Barry 
Two Pieces , 1972 

       Speelduur: 25 minuten
                             inv.nr. KM 132.999 

                                     herkomst: Galerie Jan Mot,  Brussel       
                                       verworven met steun van de Mondriaan

                                     Stichting

 

Robert Barry

De afgelopen jaren was een speerpunt in het beleid om
de conceptuele kunst van de jaren zestig en zeventig een
stevig anker in de verzameling te geven. Conceptuele
kunst is de naam voor beeldende kunst waarin het
overdragen van ideeën en betekenissen zo belangrijk
werd gevonden, dat de materiële vorm van het kunstwerk
daaraan ondergeschikt werd gemaakt. Conceptuele
kunstwerken kunnen bestaan uit gesproken, geschreven
en gedrukte woorden en taal, uit schetsen en
aantekeningen, foto’s, films en video’s, acties en
performances, uit communicatie via de media of uit
processen van allerlei aard en de documentatie daarvan.
Van Robert Barry, een van de pioniers van deze
kunstvorm, is het recht gekocht om twee van zijn
performances uit 1971 en 1972 onbegrensd uit te voeren.
De performances dienen elk uitgevoerd te worden door
twee vertolkers volgens nauwkeurige instructies van de
kunstenaar. Het eigendom van de werken wordt
bevestigd door wederzijds getekende certificaten, door de
kunstenaar gesigneerde boeken met de teksten van de
performances en de instructies van de kunstenaar.

 



Christiaan Bastiaans 
AL ALAMAYN - Notebooks, 2010 

4 schetsboeken, 6 cahiers 
3 casettes: 18,8 x 13,4 x 6,5 cm, 25 x 15,8 x 7,4 

    
          

  
  

Christiaan Bastiaans 
    CLUB MAMA GEMÜTLICH - Notebooks,   

  
5 schetsboeken, 6 cahiers en 46 losse bladen 

2 cassettes:  31 x 8,2 x 24 cm en 
33 x 3,8 x 24 cm | inv.nr. KM 132.868 

herkomst: Christiaan Bastiaans, Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christiaan Bastiaans

Christiaan Bastiaans thematiseert in zijn werk ‘het
menselijke tekort’. Hij reist naar oorlogsgebieden en
oorden waar terreur heerst. Hij zoekt naar schoonheid en
menselijkheid in een wereld waar je niet thuis bent. Zijn
in 2009 door het museum aangekochte film Club Mama
Gemütlich is daar een prachtig voorbeeld van en vormde
dat jaar het middelpunt van een overzichtstentoonstelling
van zijn werk. Het verbeelden van ontworteling,
ontreddering en uitsluiting is een van de moeilijkste
opgaven voor een beeldend kunstenaar en het is weinigen
gegeven daar een artistiek en intellectueel uitdagende
vorm voor te vinden. Bastiaans heeft uiterste pogingen
daartoe gedaan, die in de film indringend tot uiting
komen. In 2011 zijn de schetsboeken voor de film
aangekocht. De film is onderdeel van een trilogie,
waarvan het tweede deel, Al Alamayn, in 2011 is
opgenomen en door het museum aangekocht. In deze
film staan de sterfelijkheid van de mens en de
vluchtigheid van zijn bestaan weer op andere wijze
centraal. De strekking van de film is positief en viert de
kracht van de verbeelding in de ambigue zone tussen het
sublieme en het afschrikwekkende. De hoofdpersonen,
gespeeld door Johanna ter Steege en Khalid Abdalla,
bevinden zich tussen de diorama’s en menshoge vitrines
van het Museum voor natuurlijke Historie van Cairo. Bij
de voorbereiding van de film maakte Bastiaans de
omwenteling van het Egyptische regime van dichtbij mee.
Hij verwerkte zijn eigen opnames in het eindresultaat.
Net als in Club Mama Gemütlich speelt ook Jeanne
Moreau als La Vivre, de brengster van heling en troost,
een belangrijke rol in de film, maar nu alleen met haar
stem. Christiaan Bastiaans schonk alle schetsboeken voor
Al Alamayn aan het museum.

 
33 x 24 x 6,6 cm | inv.nr. KM 132.869 

herkomst: schenking Christiaan Bastiaans,
Amsterdam

 
2008 - 2009

 

Christiaan Bastiaans
AL ALAMAYN, 2010-2012 

35 mm film overgezet op HD, kleur, geluid speelduur: 13 minuten, 10 seconden 
inv.nr. KM 132.867

herkomst: Christiaan Bastiaans, Amsterdam
verworven met steun van de Mondriaan Stichting



Blotkamp

Carel Blotkamp 
Naar Flavin,  1972 - 1976 

werk: hout, matte grijze verf,  papier,  fluoriserende verf;  
bijpassende doos:  hout, metaal,  roze voering (zijde)

3-delig, doos:  9 x 127 x 35 cm | inv.nr. KM 132.833 
herkomst: schenking Carel Blotkamp,  Utrecht

 

Carel Blotkamp

Van beeldend kunstenaar en emeritus hoogleraar
kunstgeschiedenis Carel Blotkamp ontving het museum
een werk ten geschenke dat uit het bezit van Martin
Visser stamt en na diens dood aan de kunstenaar is
teruggegeven. Omdat het gemodelleerd is naar een werk
van Dan Flavin dat al langer geleden uit de collectie
Visser naar de museumcollectie is overgegaan, besloot de
kunstenaar het aan het museum aan te bieden. De
kunstenaar zegt zelf over het werk: ‘In de late jaren
zestig en de vroege jaren zeventig maakte ik naast
tekstwerken ook werken die op een of andere wijze
bestaande kunstwerken en/of opvattingen over kunst tot
uitgangspunt hadden. Ik heb dit soort werk, dat nogal
conceptueel van aard is, wel eens gekarakteriseerd als
een soort hinderlijk volgen of stalken. In dit concrete
geval had ik me in het hoofd gezet een werk te maken
dat niet alleen visueel zou refereren aan een bestaand
kunstwerk, maar er ook fysiek van afhankelijk zou zijn.
Uiteindelijk koos ik voor een werk van Dan Flavin, omdat
het kunstlicht dat hij gebruikt per definitie al een
uitstraling in de omringende ruimte heeft en de andere
aanwezige objecten zichtbaar maakt. Ik maakte van hout
een licht gestileerde kopie van de armatuur en de tl-
buizen van een bepaald werk dat in bezit was van Martin
en Mia Visser. De armatuur beschilderde ik met matte,
zeer licht grijze verf. De “buizen” beplakte ik eerst met
papier en vervolgens beschilderde ik deze met
fosforiserende verf. […] ik [gaf] het ten geschenke aan
Martin en Mia Visser. […] de schenking [was] er op
gebaseerd dat mijn werk dicht bij het origineel zou
moeten zijn, waar het immers in zijn effect van
afhankelijk was.

 



Stanley Brouwn 
Portret Helene Kröller-Müller, 2011 

grijs geverfd  hout, bedrukt karton,  aluminium strip,  
metalen scharnieren en ketting  | inv.nr. KM 132.997 

herkomst: Stanley Brouwn verworven met steun van de Mondriaan Stichting

 

Stanley Brouwn

Stanley Brouwn is de kunstenaar die, als een
wetenschapper, bezig is geweest zijn fascinatie voor het
bewegen van de mens in de ruimte een vorm te geven.
Zijn werk bevindt zich op het snijvlak van beeldende
kunst en filosofie. Steeds anders heeft Brouwn uiting en
vorm gegeven aan zijn verwondering daarover,
aanvankelijk door andere, toevallige personen daarbij te
betrekken en later door zichzelf tot middelpunt te nemen.
Hij vroeg vanaf het begin van de jaren zestig
voorbijgangers de weg naar een bepaalde plek en liet ze
daarbij een schets maken, die hij vervolgens stempelde
met de tekst ‘this way brouwn’ en tentoonstelde in een
vitrine. Essentieel daarbij is het oproepen van beeldende
associaties bij het bewegen in tijd en ruimte. In later
werk zou de kunstenaar zich gaan concentreren op zijn
eigen persoon, door eigen maatsystemen te ontwikkelen
en deze te laten contrasteren met genormeerde
maatsystemen. De afgelopen jaren is door aankoop en
schenking de vertegenwoordiging van zijn werk in onze
verzameling versterkt. De laatste aankoop is het hier
afgebeelde werk dat een portret van Helene Kröller-Müller
is. Op een grijs geverfd schragentafeltje is een aluminium
strip met de lengte van een Otterlose voet bevestigd.
Daaronder is een tekst in vier talen geplakt: ‘1 voet: oude
lengtemaat otterlo=28,3 cm. portret helene kröller-
müller. de verhouding tussen de lichaamslengte van
helene kröller-müller en 1 voet=1 : x’.

 



Christo 
Store Front (Corridor), 1967 - 1968 

foto | 100 x 117 cm | inv.nr. KM 130.413 
herkomst: schenking Christo,  New York

Christo 
Store Front (Corridor), 1967 - 1968 

foto | 100 x 100 cm | inv.nr. KM 130.414

  

Christo 
Wrapped Coast  (Little Bay, Australia),  1969 

foto’s | 20-delig, ieder  55,7 x 71,1 cm 
inv.nr. KM 130.415 

herkomst: schenking Christo,  New York

Christo

Door bemiddeling van Martin Visser waren al lang geleden
enige belangrijke werken van Christo uit diens
persoonlijke bezit in bruikleen gegeven aan het Kröller-
Müller Museum. Ter gelegenheid van het actualiseren van
het bruikleencontract besloot Christo om 22 zeldzame,
vroege afdrukken van door Harry Shunk gemaakte
opnames van Store Front (Corridor) en Wrapped Coast
(Little Bay, Australia) aan het museum te schenken.
Vooral de 20 foto’s van Wrapped Coast zijn bijzonder
omdat ze de enige getuigen zijn van een niet meer
bestaand werk van Christo. Ze vormden onderdeel van
een reizende tentoonstelling over de vroege tijdelijke
projecten van Christo.

 

herkomst: schenking Christo,  New York



Jan Dibbets  
Geharkt zand, 1968 

inkt op millimeterpapier 
23 x 32 cm | inv.nr. KM 132.850 
herkomst: schenking Jan Dibbets

Jan Dibbets  
Weidestuk, 1968 

inkt op millimeterpapier 
23 x 32 cm | inv.nr. KM 132.851 
herkomst: schenking Jan Dibbets

Jan Dibbets  
Ploegen van [], 1967

potlood en inkt op lijntjes en millimeterpapier
33 x 42,5 cm | inv.nr. KM 132.849
herkomst: schenking Jan Dibbets

Jan Dibbets  
4 cirkels , 1967 

potlood en ballpoint  op drukwerk  op papier 
38,2 x 26,6 cm | inv.nr. KM 132.852 

herkomst: schenking Jan Dibbets

Jan Dibbets

Naar aanleiding van de aankoop in 2009 door het
museum van Constructie 2 grasrollen uit 1967 schonk Jan
Dibbets twee werken uit 1967 en twee werken uit 1968
omdat hij de Constructie in onze verzameling een context
wilde geven. Voortkomend uit de constructivistische
schilderijen die hij in die jaren maakte begon hij
voorstellen te maken voor geometrische composities in
het landschap. De vier werken zijn schetsen of studies
voor niet gerealiseerde ‘sculpturen’, die in het landschap
aangelegd moesten worden door, bij voorbeeld, te
ploegen, te harken of te graven.

 



Willie Doherty 
Out of body (III), decomposed, 2010 

kleurenfoto | 110 x 137 x 4 cm 
inv.nr. KM 132.845 

herkomst: Alexander and Bonin, New York   
   

      
   

Willie Doherty 
Out of body (VIII), oblivion, 2010 
kleurenfoto | 110 x 137 x 4 cm 

inv.nr. KM 132.846 
herkomst: Alexander and Bonin, New York   

         
    

     
  

Willie Doherty 
No visible signs, 1997 

kleurenfoto 122 x 183 cm 
inv.nr. KM 132.946 

herkomst: Alexander and Bonin, New York    
    

    
   

Willie Doherty 
Ancient ground, 2011

high-definition video: color and sound 
Speelduur: 8 minuten | inv.nr. KM 132.866
herkomst: Alexander and Bonin, New York   

     
       

       
    

Willie Doherty 
Strategy: Sever/Isolate, 1989 

zwart-wit foto’s, tekst 
2-delig, ieder 122 x 183 cm 

inv.nr. KM 132.945 
herkomst: Alexander and Bonin, New York 

verworven met steun van de BankGiro Loterij, 
door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds

Willie Doherty

Het werk van Willie Doherty, geboren en woonachtig in
het Noord-Ierse Derry, heeft met twee video-installaties
en vier fotowerken een bijzondere plaats in de collectie
gekregen. Er is in sommige werken een verrassende
thematische parallel met het werk van Armando. Ook bij
hem is de beladen geschiedenis van het landschap van
zijn geboortegrond inspiratiebron. Zijn vroege werk
wortelt zelfs helemaal in de recente geschiedenis van
Noord-Ierland. De thema’s in zijn werk mogen dan
gekleurd worden door zijn herkomst, ze zijn wel
universeel, zeker op dit moment: insluiting versus
uitsluiting, rolwisseling, bijvoorbeeld van slachtoffer naar
dader, hybride identiteit of de betekenis van de natuur in
een beladen omgeving. In vroege werken, zoals het
tweeluik Strategy: Sever/Isolate uit 1989, combineert
Doherty tekst met beeld om de sfeer van het werk een
zwaardere lading te geven. Hij gaat met deze aanpak veel
verder dan de meer neutrale wijze waarop kunstenaars
als Richard Long tekst en beeld combineerden. In de twee
werken uit de serie Out of Body wordt tekst ingezet om
een meer transcendente sfeer te scheppen, los van een
sociale of politieke dimensie. In zijn videowerken wordt
gesproken tekst bewust als ‘beeldend’ middel ingezet. In
Ancient Ground, een video-installatie uit 2011, zijn
detailopnames van een veenmoeras te zien en suggereren
de door een vrouw gesproken teksten traumatische
voorvallen in dit gebied in een ver verleden. Het fotowerk
No Visible Signs, een opname van een wegberm, roept
een vergelijkbaar, ongekend drama op, waardoor de
natuur meer is dan een onschuldig decor.

 

 

 

 
verworven met steun van de BankGiro
Loterij, door toedoen van de Stichting

Kröller-Müller Fonds

 

 

 
verworven met steun van de BankGiro
Loterij, door toedoen van de Stichting

Kröller-Müller Fonds

 

 

 
verworven met steun van de BankGiro
Loterij, door toedoen van de Stichting

Kröller-Müller Fonds

 

 

 
verworven met steun van de BankGiro
Loterij, door toedoen van de Stichting

Kröller-Müller Fonds



Jan Fabre 1958
Brain with wooden cross & bones, 2011 

silicone, silicone  verf,  hout, menselijk  been 
32 x 25 x 42,3 cm | inv.nr. KM 132.948 

herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre, Antwerpen 
verworven met steun van de BankGiro
Loterij, door toedoen van de Stichting

Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre 
Uil (uit de serie  Hé wat  een

plezierige zottigheid) 
Bic ballpoint  inkt op Murano glas h. 

42,5 cm | inv.nr. KM 132.993 
herkomst: Christie’s  - Amsterdam,

Amsterdam 
verworven met steun van de BankGiro 
Loterij, door toedoen van de Stichting 

Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre 
Hamer en aambeeld 

(breintekening), 2009 
potlood, kleurpotlood op

fotopapier | 30,5 x 20,5 cm 
inv.nr. KM 132.949 

herkomst: Angelos bvba/
Jan Fabre, Antwerpen 

verworven met steun van
de BankGiro Loterij, 
door toedoen van de

Stichting 
Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre 
The brainleg and the football

(breintekening), 2009 
potlood, kleurpotlood op 

fotopapier | 30,5 x 20,5 cm 
inv.nr. KM 132.950 

herkomst: Angelos bvba/
Jan Fabre, Antwerpen 

verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, 

door toedoen van de Stichting 
Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre 
The feet are thinking,  the brain
moves (breintekening), 2009 

potlood, kleurpotlood op 
fotopapier | 30,5 x 20,5 cm 

inv.nr. KM 132.951 
herkomst: Angelos bvba/
Jan Fabre, Antwerpen 

verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, 

door toedoen van de Stichting 
Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre

In 2011 is een overzichtstentoonstelling van het werk van
Jan Fabre in het museum georganiseerd. Al eerder was
besloten om een vertegenwoordiging van zijn werk in de
collectie op te nemen (zie het jaarverslag over 2010). In
Fabres werk is een belangrijke plaats weggelegd voor het
vrijmaken en opnemen van energie. In zijn in de kern
positieve benadering van het leven en van zijn eigen
artistieke werk speelt de lichamelijke energie een
hoofdrol. De gevoelens, het denken, seksuele activiteit,
de motorische eigenschappen, alle materiële aspecten van
het lichaam, zoals organen, het skelet, de sappen, en
alles wat daarmee gedaan kan worden, zijn zowel zijn
onderwerpen als zijn materialen. Het lichaam is voor
Fabre het middelpunt van zijn universum. Het brein is
even belangrijk voor creativiteit als het seksuele
apparaat: ze zijn voor Fabre misschien wel inwisselbaar.
Fabre exploreert zijn brein letterlijk en figuurlijk en krijgt
greep erop door in beelden en tekeningen van zijn
zoektocht verslag te doen. Zijn brein is zijn eigen
schatkamer, die als een persoonlijke kosmos zich voor
hem ontvouwt en waaruit hij zijn werken haalt. In zijn
werk voeren schoonheid en poëzie de boventoon. Mens
en dier doemen in allerlei gedaanten op en de afwisseling
van leven en dood is een constant thema. In overleg met
de kunstenaar is een groep recente werken (sculpturen,
tekeningen en een film) uitgekozen, waarbij het door een
zeer genereus gebaar van zijn kant mogelijk werd een
serie van acht Hoofdstukken in de beeldentuin een plaats
te geven. Daarnaast werden uit de collectie van de
kunstenaar en via aankoop op de veiling enkele
belangrijke werken verworven uit zijn ‘blauwe’ periode, de
jaren zeventig en tachtig, toen hij vooral met Bic-inkt
werkte.

printen

< Ger van Elk | Mario Garcia Torres >



Jan Fabre 
The male and the female

fountain (breintekening), 2009   

        
      

      
     
   

      
   

    
  

Jan Fabre 
My dictorial land 

(breintekening), 2009 
potlood, kleurpotlood op 

fotopapier | 30,5 x 20,5 cm 
inv.nr. KM 132.953 

herkomst: Angelos bvba/
Jan Fabre, Antwerpen 

verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, 

door toedoen van de Stichting 
Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre 
Twee wandelende bladeren,

1989 
ballpoint op papier,

wandelende 
bladeren | 205 x 150 cm 

inv.nr. KM 132.954 
herkomst: Angelos bvba/
Jan Fabre, Antwerpen 

verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, 
door toedoen van de

Stichting 
Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre 
Hoofdstuk I , 2010 

brons | 44 x 25 x 35 cm, 
bijbehorend voetstuk: 8 x 40 x 40 cm 

inv.nr. KM 132.955 
herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre,

Antwerpen
verworven met steun van 

de BankGiro Loterij, door toedoen van 
de Stichting Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre
Hoofdstuk XVIII , 2010 

brons | 51 x 32 x 31 cm, 
bijbehorend voetstuk: 8 x 40 x 40 cm 

inv.nr. KM 132.961 
herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre,

Antwerpen
verworven met steun van 

de BankGiro Loterij, door toedoen van 
de Stichting Kröller-Müller Fonds

potlood, kleurpotlood op 
fotopapier | 30,5 x 20,5 cm 

inv.nr. KM 132.952 
herkomst: Angelos bvba/
Jan Fabre, Antwerpen 

verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, 

door toedoen van de Stichting 
Kröller-Müller Fonds



Jan Fabre  
Hoofdstuk III,  2010 

brons | 66 x 33 x 35 cm, 
bijbehorend voetstuk: 8 x 40 x 40 cm 

inv.nr. KM 132.957 
herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre, 

Antwerpen 
verworven met steun van 

de BankGiro Loterij, door toedoen van 
de Stichting Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre 
Hoofdstuk XV, 2010 

brons | 82 x 48 x 30 cm, 
bijbehorend voetstuk: 8 x 40 x 40 cm 

inv.nr. KM 132.959 
herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre,

Antwerpen
verworven met steun van 

de BankGiro Loterij, door toedoen van 
de Stichting Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre Hoofdstuk II, 2010 
brons | 115 x 31 x 118 cm, 

bijbehorend voetstuk: 8 x 40 x 40 cm 
inv.nr. KM 132.956 

herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre, 
Antwerpen 

verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, door toedoen van 

de Stichting Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre Hoofdstuk IX , 2010 
brons | 78 x 29 x 74 cm, 

bijbehorend voetstuk: 8 x 40 x 40 cm 
inv.nr. KM 132.958 

herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre, 
Antwerpen

verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, door toedoen van 

de Stichting Kröller-Müller Fonds



Jan Fabre 
Hoofdstuk XVII, 2010 

brons | 100 x 25 x 26 cm, 
bijbehorend voetstuk: 8 x 40 x 40 cm 

inv.nr. KM 132.960 
herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre, 

Antwerpen 
verworven met steun van 

de BankGiro Loterij, door toedoen van 
de Stichting Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre 
8 mm films, 1980-1982 (uitgave 1991) 
16 8mm films, 2 foto’s en 2 tekstbladen 
in kartonnen doos | inv.nr. KM 132.995 

herkomst: Antiquariaat De Blinde Reiziger,
Gent

Jan Fabre 
8 mm films, 1980-1982 (uitgave 1991) 
16 8mm films, 2 foto’s en 2 tekstbladen 
in kartonnen doos | inv.nr. KM 132.996 

herkomst: Antiquariaat Luiscius, 
Den Bosch



Jan Fabre
Spinnekoppenpoten, 1979 

Bic ballpoint  pen on book pages 
12-delig, ieder  22 x 15 cm | inv.nr. KM 132.994 
herkomst: Christie’s  - Amsterdam, Amsterdam 
verworven met steun van de BankGiro Loterij, 

door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds

Jan Fabre
8mm Films (1-16) overgezet op dvd 

(aan de wand) 1980 - 1982
DVD’s, 19-delig | inv.nr. KM 133.001

herkomst: Angelos bvba/Jan Fabre, Antwerpen
aangekocht met steun van de BankGiro Loterij

Jan Fabre 
Is the brain the most sexy part  of 

the body?, 2007
film (performance Edward 
O. Wilson en Jan Fabre) 
Speelduur: 15 minuten 

inv.nr. KM 133.002 | herkomst:
Angelos bvba/Jan Fabre, Antwerpen

 



Ger van Elk

Het museum heeft een vroeg werk van Ger van Elk
verworven dat in het betonnen pad voor het museum zijn
vaste plaats heeft gekregen. Het gaat om Replacement
Piece, waarvan het idee en de eerste uitvoering uit 1969
stammen. Het werk bestaat uit de verwijdering van een
vierkante meter grondoppervlak en de vervanging
daarvan door een foto van het verwijderde deel. In 1969
verving Van Elk een stuk asfalt uit de weg voor de
Kunsthalle te Bern door een foto op een harde plaat. Hij
deed dat in het kader van de legendarische door Harald
Szeemann georganiseerde tentoonstelling Live in your
head: When Attitudes become Form. Dit eerste werk ging
al snel verloren door het weer en het verkeer. De tweede
en bestendige versie uit 2011 bestaat uit de verwijdering
van een vierkante meter uit het betonnen toegangspad
tot het Kröller-Müller Museum en de vervanging van het
verwijderde stuk door een digitaal vervaardigde
reproductie. De foto is op een roestvrij stalen frame
gemonteerd en voorzien van een stevige antislipfolie. Het
werk van Van Elk gaat over beeld en verbeelding. Hij wil
met zijn kunstzinnige ingrepen de werkelijkheid zo dicht
mogelijk op de hielen zitten, juist om ons bewust te laten
zijn van hoe we kijken. Hij noemt zijn Replacement Piece
een vorm van ‘superrealisme’.

 

Ger van Elk 
Replacement Piece, 1969/2011 

digitale afdruk met beschermfolie op stalen frame 
100 x 100 cm | inv.nr. KM 132.947 

herkomst: Ger van Elk verworven met steun van de Stichting van Eelen-Weeber



 

 

Daniël Groen

Na de zelfgekozen dood van Daniël Groen in 2001 is in
overleg met zijn erven een schenking van enkele van zijn
werken aan het Kröller-Müller Museum gerealiseerd.
Groen had ook een ontwerp achtergelaten voor een
grafsteen, dat met financiële steun van Twynstra Gudde
in 2001 is uitgevoerd. Naar aanleiding van het aflopen
van de grafrechten in 2011 hebben de erven de
grafsteen, die als het laatste werk van de kunstenaar
beschouwd kan worden, aan het museum aangeboden. Er
is besloten om deze steen als een sculptuur een plaats in
de beeldentuin te geven. De steen is van Belfast Black
graniet en bevat, naast de naam en de levensdata van de
kunstenaar, de tekst: “Ik heb kort & krachtig geleefd”.
Een hoek van de rechthoekige steen ontbreekt en verwijst
niet alleen naar de onvolmaaktheid van het bestaan, waar
de mens mee moet zien om te gaan, maar ook naar het
feit dat Daniël Groen ooit een deel van zijn oor heeft
afgeknipt.

 

Daniël Groen 
Grafsteen, 2001 

Belfast black  graniet | ca. 75 x 75 x 10 cm 
inv.nr. KM 132.871 

herkomst: schenking Erven Daniël Groen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auguste Herbin

Het schilderij Le Soleil uit 1902 van Auguste Herbin was al
geruime tijd geleden in bruikleen gegeven aan het
museum door het inmiddels overleden echtpaar P. en M.
Donk-Kaars Sijpesteijn. Het is in 2011 verworven van hun
erven, deels door uitruil van een gelegateerd werk, deels
door aankoop. Van Herbin bezit het museum een fraaie
reeks werken die zijn ontwikkeling in de eerste helft van
de 20ste eeuw van het kubisme via de abstracte kunst
naar het realisme met belangrijke werken laat zien. Dit
vroege schilderij toont hoe zijn vroegste inspiratiebron bij
het pointillisme lag. Het schilderij verrijkt niet alleen de
vertegenwoordiging van Herbins werk in de verzameling,
maar geeft ook meer diepte aan de zeer sterke groep
pointillistische werken in de verzameling.

 

Auguste Herbin  
Le soleil,  1902 

olieverf op doek | 55,2 x 46,2 cm 
inv.nr. KM 109.059 

herkomst: Erven Piet Donk, Voorschoten



Shoichi Ida
Surface is the Between - Between 

Vertical and Horizon - “Paper  on Floor 
Descended Level”, 1976

houtdruk op Mashi papier | 180 x 135 cm
inv.nr. KM 132.978

herkomst: schenking Ida Shoichi  Studio,
Kyoto

Shoichi Ida 
Surface is the Between - Between 

Vertical and Horizon - “Paper  Between a  
Stone and Floor No.  10”, 1976 
houtdruk, litho op Mashi paper 

(gedrukt op twee  zijden) 
180 x 135 cm | inv.nr. KM 132.979 

herkomst: schenking Ida Shoichi  Studio,
Kyoto

Shoichi Ida

Shoichi Ida, van oorsprong een kunstenaar die met papier
en grafische technieken werkte, was op zoek naar het
zichtbaar en tastbaar maken van wat moeilijk voor te
stellen is. Hij vat al zijn werk samen onder de noemer:
‘Surface is the between’. Hij doelt daarmee op de
permanente spanning die ontstaat wanneer twee
tegengestelde krachten in evenwicht komen. In zijn visie
wordt in een afdruk op een oppervlak de gelijktijdigheid
van tijd en ruimte ervaarbaar. Er ontstaat letterlijk een
contactpunt en figuurlijk een ontmoetingspunt. De afdruk
is echter altijd het resultaat van een proces in ruimte en
tijd. De herinnering aan het stollen of verstillen tot één
samengebald beeld is onderdeel van zijn werk.

Van Ida, die in 2006 overleed, is een groep werken
verworven die zijn intenties zichtbaar maken en die zich
kunnen voegen naar andere werken in de verzameling
waarin het samengaan van ruimte en tijd het thema is.
Dat wordt bij voorbeeld zichtbaar in de serie
Penetration/Evaporation uit 2002. Ze bestaat uit zeven
dikke pakken rijstpapier, waarvan de zijkanten zijn
bewerkt en die deels volgezogen zijn met gekleurde inkt.
Tijdens het maakproces van de werken en het
daaropvolgende droogproces heeft steeds een zware
steen op elk werk gelegen, waardoor de inkt niet overal
kon doordringen. De stenen zijn geen onderdeel van het
voltooide kunstwerk omdat voor Ida alleen de afdrukken
tellen. 

 

Shoichi Ida 
Garden Project - ‘Meaning of Stone Garden -Sinking Garden 

and Ascending  Stones No.  62’, 1988-1998 
keramiek, ijzer,  was | 30 x 80 x 80 cm | inv.nr. KM 132.976 

herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto verworven met steun van 
de BankGiro Loterij, door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds 

 

Shoichi Ida 
Portfolio (Five images) - Surface is the Between - Between 
Vertical and Horizon - “Descended Blue Nos. 1-5”, 1982 

ets op papier | 5-delig, ieder: 76,5 x 56,5 cm 
inv.nr. KM 132.977 | herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto

verworven met steun van de BankGiro Loterij, 
door toedoen van de Stichting Kröller-Müller Fonds



Shoichi Ida 
Penetration/evaporation no.  1, 2002 

papier, inkt | 5,5 x 33 x 24 cm 
inv.nr. KM 132.969 

herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto 
verworven met steun van de BankGiro 
Loterij, door toedoen van de Stichting 

Kröller-Müller Fonds

Shoichi Ida 
Penetration/evaporation no.  2, 2002 

papier, inkt | 6 x 33 x 24 cm 
inv.nr. KM 132.970 

herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto 
verworven met steun van de BankGiro
Loterij, door toedoen van de Stichting 

Kröller-Müller Fonds

Shoichi Ida 
Penetration/evaporation no.  3 , 2002 

papier, inkt | 4 x 35 x 28,5 cm 
inv.nr. KM 132.971 

herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto
verworven met steun van de BankGiro 
Loterij, door toedoen van de Stichting

Kröller-Müller Fonds

Shoichi Ida 
Penetration/evaporation no.  4, 2002 

papier, inkt | 5,5 x 24 x 33 cm 
inv.nr. KM 132.972 

herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto 
verworven met steun van de BankGiro 
Loterij, door toedoen van de Stichting 

Kröller-Müller Fonds

Shoichi Ida 
Penetration/evaporation no.  5, 2002 

papier, inkt | 4,5 x 33 x 24 cm 
inv.nr. KM 132.973 

herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto 
verworven met steun van de BankGiro 
Loterij, door toedoen van de Stichting 

Kröller-Müller Fonds

Shoichi Ida 
Penetration/evaporation no.  6 , 2002 

papier, inkt | 5 x 24 x 33 cm 
inv.nr. KM 132.974 

herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto 
verworven met steun van de BankGiro 
Loterij, door toedoen van de Stichting 

Kröller-Müller Fonds

Shoichi Ida 
Penetration/evaporation no.  7 , 2002 

papier, inkt | 6 x 33 x 24 cm 
inv.nr. KM 132.975 

herkomst: Ida Shoichi  Studio, Kyoto 
verworven met steun van de BankGiro 
Loterij, door toedoen van de Stichting 

Kröller-Müller Fonds



Katarzyna Kobro

De Russische Katarzyna Kobro verkeerde in kringen van
de revolutionaire avant-garde: ze was bijvoorbeeld lid
van het kunstenaarscollectief UNOVIS in Vitebsk, waar El
Lissitzky en Kasimir Malewitsch deel van uitmaakten. Ze
trok in 1922 met haar Poolse echtgenoot, de beeldend
kunstenaar Wladyslaw Strzeminski, naar Polen, waar ze
samen met Henryk Stazewski, de gangmakers van de
constructivistische beweging werden. In de verzameling
van het Kröller-Müller Museum zijn enkele mooie
voorbeelden van hun werk vertegenwoordigd. Kobro is
met grote moeite de oorlogstijd doorgekomen en deed
daarna enkele pogingen om haar artistieke activiteit weer
op te nemen. Enkele gipsen naakten in kubistische stijl
zijn daarvan overgebleven. Van Nika Strzemińska, de
dochter van het kunstenaarsechtpaar, heeft het museum
postuum een bronzen Vrouwelijk naakt van Kobro ten
geschenke gekregen. Het gaat om het tweede exemplaar
van een serie van zes bronzen die in 1989 gegoten
werden naar een gipsen origineel in het bezit van Nika
Strzemińska. Ze gaf dit exemplaar in 1993 in bruikleen
aan Joanna Kleiverda met het verzoek om het beeldje na
haar dood aan het Kröller-Müller Museum te schenken.
Joanna Kleiverda heeft dit verzoek in 2011 gehonoreerd.

 

Katarzyna Kobro 
Vrouwelijk naakt, 1948 (gegoten in  1989) 

brons | 28,3 x 24,5 x 28 cm inv.nr. KM 132.989 
herkomst: schenking Nika Strzeminska, 
herkomst: Joanna Kleiverda, Amersfoort



Peter Otto 
Treasure, 2011 

aquarel op papier | 46,5 x 38,5 cm 
inv.nr. KM 132.962 

herkomst: Peter  Otto, Arnhem

Peter Otto 
St. Sebastiaan, 2011 

aquarel op papier | 46,5 x 38,5 cm 
inv.nr. KM 132.963 

herkomst: Peter  Otto, Arnhem

 

Peter Otto

Sinds 1997 verzamelt het museum werk van Peter Otto.
Het gaat ondertussen om 17 aquarellen en drie
sculpturen. Otto’s 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. In 2011 zijn twee recente
aquarellen aangekocht en een map met foto’s en teksten.
Otto is ook een begenadigd schrijver. In de map wordt
een beroemd beeld uit Rome, de Babuino die een fontein
domineert aan de Via Babuino, sprekend opgevoerd. Op
de muur achter dit beeld konden van oudsher Italianen
hun ongenoegen uiten over welke misstand dan ook. Het
intrigeerde Otto dat onder Berlusconi de muur achter het
beeld gewit werd en ‘kennelijk geen graffiti tegen staat,
kerk en vaderland’ meer mocht bevatten.

   

 Peter Otto 
Babuino Monologen, 2011 

kleurenprints in  boekvorm | inv.nr. KM
132.964 herkomst: Peter  Otto, Arnhem



Otto van Rees  
Mannenkop, ca. 1910 

beschilderd hout | 15,4 x 12,5 cm 
inv.nr. KM 132.750 

herkomst: Kunsthandel Simonis & Buunk,
Ede

Otto van Rees  
Stilleven met fles en pijp, circa 1914 

olieverf op doek | 41 x 33 cm 
inv.nr. KM 132.865 

herkomst: Kunsthandel Simonis & Buunk,
Ede

Otto van Rees

Van Otto van Rees zijn twee werken uit zijn avant-
gardistische fase aangekocht: een beschilderd houten
reliëf met een kop van rond 1910 en een kubistisch
stilleven van 1914 of later. Het kleine reliëf benadert de
uitingsvormen van het dadaïstische milieu waarin Van
Rees toen verkeerde en toont ook op eigen wijze de
invloed van niet westerse kunst. Het stilleven geeft kleur
aan de verzameling kubistische werken in de verzameling
die niet alleen hoogtepunten bevat van de kubisten van
het eerste uur, maar ook een goed beeld geeft van de
verwerking door internationale kunstenaars.

 



Cornelius Rogge 
Rechthoek 

canvas en metaal | 169,8  x 69,8 x 5,6 cm 
inv.nr. KM 132.842 

herkomst: schenking Cornelius Rogge,  Hall

Cornelius Rogge 
Vierkant, 1978 

canvas en metaal | 100 x 100 x 6,4 cm 
inv.nr. KM 132.843 

herkomst: schenking Cornelius Rogge,  Hall

Cornelius Rogge 
Ingesnoerd Canvas (Driehoek), 1978

82.5 x 164.5  x 6.5 | inv.nr. KM 132.840 
herkomst: schenking Cornelius Rogge,  Hall

Cornelius Rogge

Ter gelegenheid van de restauratie van het Tentenproject
uit 1975 van Cornelius Rogge, dat een prominente plaats
in de beeldentuin heeft, schonk de kunstenaar drie
werken, die met dit project te maken hebben. Het gaat
om een driehoek, een vierkant en een rechthoek uit 1978,
‘toen ik een serie van verschillende ijzeren “corsetten”
heb gemaakt, om stukken en flarden van het
Tentencomplex op te vangen,’ aldus de kunstenaar.

 



Robert van ’t Hoff 
Lijstprofiel, ca. 1907 

tekening | inv.nr. KM 133.008 
herkomst: schenking Hugh van ’t Hoff

Robert van ’t Hoff 
Ella op de woonboot, ca. 1918 

foto | inv.nr. KM 133.009 
herkomst: schenking Hugh van ’t Hoff

 

 

 

 

 

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. De aanleiding
daartoe vormde de verwerving in 2004 van de
studieruimte die Van ’t Hoff rond 1960 bij zijn woning in
New Milton (Engeland) liet uitvoeren. Naar aanleiding van
de tentoonstelling werden uit verschillende bronnen
belangrijke documenten verworven. In 2011 is daar nog
een boek over Frank Lloyd Wright, dat oorspronkelijk in
bezit was van Van ’t Hoff, aan toegevoegd. Zijn kleinzoon
Hugh van ’t Hoff schonk twee belangrijke documenten:
een tekening van een lijstprofiel uit circa 1907 en een
foto van rond 1918 van Ella Hooft, de vrouw van de
architect, op de door Van ’t Hoff ontworpen en niet meer
bestaande woonboot De Stijl.

 



Joost van den Toorn 
Survival of the fittest, 2007 
brons | 82 x 99,5 x 80 cm 

inv.nr. KM 132.847 
herkomst: Joost van den Toorn, Zaandam 

verworven met steun van de Mondriaan Stichting

Joost van den Toorn 
Vogeltje, 2011 

brons | 28 x 16 x 12 cm 
inv.nr. KM 132.848 

herkomst: schenking Joost van 
den Toorn, Zaandam

 

Joost van den Toorn

Het werk van Joost van den Toorn vervult een belangrijke
rol in de verzameling. Hij werd bekend in de jaren tachtig
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, 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 als
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 Noord-
Amerikaanse Inuit tot de Batak van Sumatra), via de
kunst van geesteszieken, tot de minder bekende
vertegenwoordigers van de westerse moderne kunst uit
het begin van de 20ste eeuw, zoals Henri Gaudier-
Brzeska en Alexander Archipenko. Zijn rol in de
verzameling is dan ook veelzijdig, omdat het aansluit bij
zowel het werk van de laatstgenoemde kunstenaars als
dat van Jacques Lipchitz, van Inuit kunstenaars of van
niet-westerse culturen in de verzameling.

 



Mario García Torres 
I always  thought  Anselmo’s Invisible  (1971) 
should be installed against a  window, 2011 

35 mm kleurendia | inv.nr. KM 132.980 
herkomst: Galerie Jan Mot,  Brussel

Mario Garcia Torres

Van deze jonge Mexicaanse kunstenaar zijn de afgelopen
jaren enkele installaties verworven, waarin zijn fascinatie
blijkt voor de conceptuele kunst van 40-50 jaar geleden
en wat de lotgevallen zijn van specifieke ideeën en
materialisaties uit die tijd. Zijn werk wordt gekleurd door
een mengeling van bewondering, verwondering,
melancholie en ironie. In 2011 is een exemplaar van een
in oplage vervaardigde installatie aangekocht, getiteld I
Always Thought Anselmo’s Invisible (1971) Should Be
Installed Against a Window, dat bestaat uit de projectie
van een dia op de wand. De Italiaanse kunstenaar van de
arte povera Giovanni Anselmo is beroemd geworden door
veelvuldig het geprojecteerde woord ‘invisibile’ in zijn
installaties toe te passen. In het werk van Garcia Torres
is te zien dat de projectie van een werk van Anselmo
zichtbaar wordt op de broekspijp van iemand die voor de
projector loopt.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Haakma Wagenaar 

Willem Haakma Wagenaar is restaurator en
kunsthistoricus. Sinds 1993 doet hij in opdracht van de
Rijksgebouwendienst onderzoek naar de geschilderde
afwerking van het interieur van het jachthuis Sint
Hubertus van architect H.P. Berlage. Het doel daarvan is
om zo nauwkeurig mogelijk het oorspronkelijke
kleurschema vast te stellen en meer zicht te krijgen op
het auteurschap daarvan van Bart van der Leck. In de
loop der jaren is zeer veel informatie verworven, mede in
combinatie met laboratoriumonderzoek, over de
kleurcompositie in verschillende ruimtes in het jachthuis,
over de opbouw van de verflagen en over de
samenstelling van de gebruikte verven. Er kon de
conclusie getrokken worden dat de rol van Van der Leck
groot is geweest. Door het onderzoek werd het mogelijk
het oorspronkelijke kleurschema van Van der Leck in een
aantal ruimtes te reconstrueren. Sinds 2002 maakt
Haakma Wagenaar met behulp van digitale techniek
virtuele presentaties van de ruimtes. Bijzondere
afdrukken daarvan schenkt hij aan het museum. 

  

Willem Haakma Wagenaar 
Reconstructie geschilderde  afwerklagen kantoortje van het Jachthuis Sint Hubertus, 2011 

piëzografie, computerprint  gemaakt met behulp 
van een speciale  inkjetprinter  op papier 60 x 45 cm | inv.nr. KM 132.988 

herkomst: schenking Willem Haakma Wagenaar



herman de vries  
zonder titel, 1956 

gouache op papier | inv.nr. KM 132.844 
herkomst: legaat Rie de Booys

herman de vries  
fragments, 2011 

offset op papier | 21 x 16,5 cm 
inv.nr. KM 132.991 herkomst: Peter  Foolen

 

 

herman de vries

Het werk van herman de vries is breed vertegenwoordigd
in de collectie van het museum. Uit de nalatenschap van
Rie de Booys, de weduwe van Pierre Janssen, de oud-
directeur van het Arnhemse Gemeentemuseum en een
gevierd presentator van tv-programma’s over kunst,
ontvingen we een gouache uit 1956 in een informele stijl,
die een interessant licht werpt op de vroege ontwikkeling
van de kunstenaar. Sinds de jaren zestig maakt herman
de vries zogenaamde kunstenaarsboeken, soms in kleine,
genummerde oplages. fragments is er een recent
voorbeeld van.



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 (uit bestuur in 2011)
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 
Adviescommissie Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, lid
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, lid advies commissie 
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, lid bestuur 
Stichting Kröller-Müller Fonds, penningmeester
ICOM/ICMS (International Committee on Museum Security), lid
SKÅL Gelderland, lid

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. ir. F.M.J. Houben
Dhr. P. Mackay
Mw. J. van Nieuwenhoven
Dhr. dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Mw. prof. dr. I.C. van der Vlies 
Dhr. ir. W. Draijer

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. 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

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. prof. dr. 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. ir. W. Draijer
Managing Partner McKinsey & Company Benelux 
Relevante nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
Lid Raad van Toezicht World Press Photo 
Lid van de Taskforce Talent naar de Top
Mede-oprichter en lid Singer Tafel 
Lid Algemeen Bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) 
Lid Raad van Toezicht Champs on Stage 
Lid raad van Advies ISPT

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

 



Samenstelling Bestuur Stichting Kröller-Müller Fonds
Mw. C.M.S. Eisenburger, oud-directeur Afrika Museum te Berg en Dal, voorzitter
Dhr. M. Schellingerhout, Rentmeester-directeur van de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai
Broederschap en Stichting het Burger en Nieuwe Weeshuis, allen te Arnhem, secretaris
Dhr. M.J. Vonhof, zakelijk adjunct-directeur van het Kröller-Müller Museum, penningmeester
Mw. A.M.C.J. Ponsioen, directeur bedrijfsvoering van het Nederlands Openlucht Museum te
Arnhem
Dhr. P. Schenk, oud-directeur van het Nationaal Park De Hoge Veluwe
Dhr. dr. E.J. van Straaten, directeur van het Kröller-Müller Museum 

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

Dhr. M. Schellingerhout
Rentmeester-directeur van de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en
Stichting het Burger en Nieuwe Weeshuis, allen te Arnhem
Oud-notaris te Arnhem
Relevante nevenfucties:
Rentmeester van het Heij-Konijnfonds te Arnhem, een fonds voor jonge beeldende en
uitvoerende  kunstenaars 
De Geërfden van Velp, voorzitter
Bestuurslid van enkele stichtingen die zeggenschap op aandelen uitoefenen
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 nevenfunctie:
Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen, lid Raad van Advies 
Stichting Museana, lid bestuur
ICOM/ICMS (International Committee on Museum Security), lid
SKÅL Gelderland, lid

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

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 (uit bestuur in 2011)
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 Raad van Advies
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

Hortus/Corpus - Jan Fabre 
ISBN 978-90-5662-815-4, uitgever NAi Uitgevers / Kröller-Müller Museum

Windflower, Perceptions of Nature
ISBN 978-90-5662-836-9, uitgever NAi Uitgevers / Kröller-Müller Museum 

Lespakket en prentenboek Zwaan zoekt een vriendje
ISBN 978-90-7331-300-1, tekst Sandra Overweg, illustraties Ingi Jensson, 
Uitgever Kröller-Müller Museum

Directeur dhr. dr. E.J. van Straaten
Jan Fabre. Master of the Paradox’, in: Stefan Hertmans/Evert van Straaten, Jan
Fabre Hortus/Corpus, Otterlo/Rotterdam 2011, pp. 17-24

Jan Fabre. Meester van de paradox’, in: Stefan Hertmans/Evert van Straaten,
Jan Fabre Hortus/Corpus, Otterlo/Rotterdam 2011, pp. 17-24

Jan Fabre in the Kröller-Müller Museum’, in: Isel 40 (mei/juni 2011), pp.16-22

Ultimate Painting No. 39’, in: Bulletin van de Vereniging Rembrandt, 21
(voorjaar 2011) 1, pp. 30-32

De vernietigingsfase van onze cultuur’, In: De Gelderlander, 30 juni 2011, p. 17

The Vulnerability of Nature and Art’, in: Marente Bloemheuvel/Toos van Kooten,
Windflower. Perceptions of Nature, Otterlo/Rotterdam 2011, pp. 7-9



Activa      31 december 2011
(euro)

Vaste activa
Materiële vaste activa              888.449

Vlottende activa

Voorraden      613.858
Vorderingen            698.217
Liquide middelen         8.919.760
         _________

Som der vlottende activa         10.231.835
                     _________

                     11.120.284

Balans per 31 december 2011

Passiva      31 december 2011
(euro)

Eigen vermogen
Algemene reserve            2.355.627

Bestemmingsfondsen:  
Beveiliging Beeldentuin         1.600.000
Veiligheid Musea    219.878
OCW (exploitatie)          1.173.944
OCW (huisvesting)         1.573.456

          _________

               4.567.278

Bestemmingsreserve Bedrijfsinstallaties            710.938
             _________

Totaal Eigen Vermogen            7.633.843

Fonds kunstaankopen              136.089

Voorzieningen
Voorziening pre-pensioen          281.743
Voorziening jubileumgratificatie   79.788
         _________

                361.531

Langlopende schulden
Investeringssubsidies       406.487

Kortlopende schulden
Crediteuren      408.704
Belastingen en premies sociale
verzekeringen     136.613
Overige schulden          2.037.017
         _________
               2.582.334
             _________

              11.120.284



Exploitatierekening over 2011
(euro)

Baten

Directe opbrengsten            3.397.297
Indirecte opbrengsten               312.018
                     _________

              3.709.315

Subsidie OCW CuNo
onderdeel huren             3.398.607
onderdeel exploitatie            3.895.819
                    _________

               7.294.426

Overige subsidies/bijdragen          1.036.879
             _________

Som der baten           12.040.620

Lasten

Salarislasten              4.039.386
Afschrijvingen               195.063
Huur              3.312.215
Aankopen             1.118.231
Overige lasten            3.224.528
             _________

Som der lasten                  11.889.423
            _________

Saldo uit gewone bedrijfsvoering           151.197

Saldo rentebaten -/- lasten          96.933
Buitengewone baten       671.309
Mutatie aankoopfonds       -15.404
             _________

Exploitatieresultaat              923.931
             _________



Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011

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.
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- 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.
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Bezoekers aan het museum van 2000 tot en met 2011
In 2011 komen 302.198 bezoekers naar het museum, waaronder 36.753
kinderen en scholieren in schoolverband, waarvan 6.078 uit het primair
onderwijs en 30.675 uit het voortgezet onderwijs.
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Bezoekers aan het museum per maand 
 



Bezoekers aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe van 2000 tot en met 2011
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Bezoekers bij presentaties buiten het Kröller-Müller Museum 

Tentoonstelling 

Van Gogh: The Adventure of Becoming an Artist  Kyushu National
Museum, Fukuoka  01.01 t/m 13.02.2011 

Van Gogh: The Adventure of Becoming an Artist 
Nagoya City Art Museum, Nagoya, Japan  22.02 t/m 10.04.2011 

Van Gogh e il viaggio di Gauguin  Palazzo Ducale, Genua, Italië
 12.11.2011 t/m 15.04.2012 

*t/m 31.12.2011

Aantal

354.114  

230.650  

75.000*  

 

 



Bezoekers aan de website per maand in 2011

De website www.kmm.nl wordt in 2011 470.842 maal bezocht door individuele
bezoekers (een groei van meer dan 15% ten opzichte van 2010). 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. De mobiele website, nieuw in 2011, wordt 21.750 keer bezocht door
individuele bezoekers. Directeur Evert van Straaten schrijft in 2011 zes columns
voor de website. De website www.kmmexpose.nl wordt in 2010 2.348 keer
bezocht. De tweemaandelijkse nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 4150
abonnees. Vanaf april 2011 is het museum actief op social media. Eind 2011
volgen 650 mensen het museum op Twitter en heeft het museum 1500 fans op
Facebook.  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