1869–1888 Helene Kröller-Müller
wordt geboren op 11 februari 1869
in Essen, Duitsland. In 1888 trouwt
ze met haar vaders zakenpartner, de
Nederlandse Anton Kröller, waarna het
huwelijkspaar zich vestigt in Rotterdam.
Birth of Helene Kröller-Müller on 11
February 1869, in Essen, Germany.
In 1888, she marries Anton Kröller,
her father’s Dutch business partner,
and the couple moves to Rotterdam.

1889 De vader van Helene, Wilhelm
Müller, overlijdt op 30 mei 1889. Anton
krijgt de dagelijkse leiding over de firma
Wm H. Müller & Co. Als gevolg van het
succesvolle bewind van Anton zal het
echtpaar in de jaren hierna een groot
kapitaal opbouwen.
Helene’s father, Wilhelm Müller, dies on
30 May 1889, and Anton subsequently
takes charge of the firm Wm H. Müller
& Co. Thanks to Anton’s successful
leadership, the couple builds up substantial levels of capital.

1901 Verhuizing van het echtpaar
Kröller van Rotterdam naar Huize ten
Vijver in Den Haag.
The couple moves from Rotterdam
to Ten Vijver House in The Hague.

1905 Helene Kröller-Müller start met
het volgen van kunstlessen bij H.P.
Bremmer. Onder zijn invloed begint ze
met het verzamelen van kunst. Ze heeft
een helder doel voor ogen: het samenstellen van een monument van cultuur,
een collectie van de meest bijzondere
kunst van haar tijd, voor de toekomst.

1911 Ziekenhuisopname Helene
Kröller-Müller: ze moet een levensbedreigende operatie ondergaan.
Deze ingrijpende gebeurtenis doet
Helene besluiten om na haar herstel
een museum te bouwen voor haar
collectie en dit te schenken aan het
Nederlandse volk.

Helene attends the first of many art
lessons with H.P. Bremmer. His influence
inspires her to start an art collection.
She sets herself a clear goal: to build
a cultural monument for the future by
compiling a collection of her era’s most
unique art.

Helene is admitted to hospital to
undergo a life-threatening operation.
Following her recovery from this
life-or-death event, Helene is inspired
to build a museum to showcase her
collection and open it up to everyone
in the Netherlands.

1913 Opening museum Kröller aan
het Lange Voorhout, Den Haag, in het
kantoor van Müller & Co: het eerste
officieuze museum voor moderne kunst
in Nederland. Vanaf het najaar kunnen
geïnteresseerden op afspraak de
verzameling gratis komen bezichtigen.
Opening of the Kröller Museum on
the Lange Voorhout in The Hague,
in the office building of Müller & Co.
It is the first unofficial museum of
modern art in the Netherlands. As of
autumn, anyone who desires could
marvel at the collection free of charge.

1911 Eerste aankoop door Helene
van een werk van Bart van der Leck:
Huzaren, 1911.
Helene purchases her first work of art
by Bart van der Leck, entitled Huzaren
(Hussars, 1911).
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Helene and Bart meet for the first time at
the Müller & Co. office. Helene commissions Van der Leck to create a stainedglass window for the entrance hall of the
firm’s head office. He travels to Algeria
and Spain to view the firm’s mines.

BART VAN DER LECK 1876 –1958
1876 Bart van der Leck wordt geboren
in Utrecht, zoon van Bart Anthonij van
der Leck (1852-1918), huisschilder,
en Hendrika Gathier (1849-1927).
Bart van der Leck is born in Utrecht,
son of Bart Anthonij van der Leck
(1852-1918), a house painter, and
Hendrika Gathier (1849-1927).

1891–1896 Werkzaam op
verschillende glasateliers in Utrecht.
He works at various glass studios
in Utrecht.

1904 Behaalt diploma van de
Rijksschool voor Kunstnijverheid
met aantekening ‘zeer groote kunstvaardigheid in ontwerpen van figurale
en ornamentele compositiën in het
bijzonder voor glasschilderwerk.’
Gains his diploma from the Rijksschool
voor Kunstnijverheid (State School of
Applied Art), earning the endorsement
‘extremely skilled in designing figural
and ornamental composites, especially
in the field of glass painting.’

1908 Eerste contact met H.P. Bremmer.
Van der Leck stuurt hem tekeningen toe,
die Bremmer aan zijn leerlingen verkoopt.
Meets H.P. Bremmer. Van der Leck
sends him drawings, which Bremmer
sells to his students.

1912 Van der Leck gaat een contract
aan met Bremmer, met Helene
Kröller-Müller als stille vennoot. In ruil
voor een vast salaris wordt al het werk
dat Van der Leck maakt eigendom
van Bremmer.
Van der Leck signs a contract with
Bremmer, with Helene as a silent
partner. In exchange for a fixed salary,
Bremmer will take ownership of all
the work produced by Van der Leck.
Trouwt met Berta Teerink. Samen
krijgen ze drie dochters: Noor, Hansje
en Bep.
Marries Berta Teerink, with whom he
has three daughters: Noor, Hansje,
and Bep.

1913 Eerste tentoonstelling bij
Kunsthandel W. Walrecht in Den Haag,
georganiseerd door Bremmer.
First exhibition at art dealer W.
Walrecht in The Hague, arranged
by Bremmer.

Helene organizes an exhibition of her
collection which prominently features
the work of Van der Leck and
Mondriaan. In a letter, she refers to
them as the ‘surprise’ of the exhibition.

Work begins on the new home in
Wassenaar, Groot Haesebroek, led
by architect H.P. Berlage, who worked
for the firm from 1913 to 1919.

1914, 22 februari | February
Eerste ontmoeting tussen Helene en
Bart op het kantoor van Müller & Co.
Van der Leck krijgt van Helene de
opdracht voor het maken van een
glas-in-loodraam in de traphal van het
hoofdkantoor van de firma. Hij gaat op
studiereis naar Algerije en Spanje om
de mijnen van de firma te bezichtigen.

&

1924 Helene organiseert een tentoonstelling van haar collectie waarin de
werken van Van der Leck en Mondriaan
een belangrijke rol spelen. In een brief
noemt zij ze ‘de verrassing’ van de
tentoonstelling.

1916 Werkzaamheden aan het
nieuwe woonhuis Groot Haesebroek in
Wassenaar, onder leiding van architect
H.P. Berlage, die van 1913-1919
voor de firma bouwt.

1914–1916 Van der Leck treedt
volledig in dienst bij de firma Müller en
verhuist naar Den Haag. Hij ontwerpt een
affiche voor de Batavierlijn, kleurstellingen
voor het interieur van het kantoor in
Londen, een tegeltableau voor boerderij
De Schipborg in Drenthe en hij geeft
kleuradviezen voor hun woonhuizen.

1916 Bart maakt op verzoek van
Helene een ontwerp voor een affiche
voor de Haagse Volksuniversiteit.

1916 Bremmer stelt een nieuw
contract op tussen Helene en Bart
waarin het Van der Leck onder meer
is toegestaan om buiten Den Haag
te gaan wonen.

At Helene’s request, Bart designs a
poster for Volksuniversiteit Den Haag
(The Hague Institute of Adult Education).

Bremmer draws up a new contract
between Helene and Bart, giving him
permission to live outside The Hague,
among other conditions.

Van der Leck becomes a full employee
of the Müller firm and moves to The
Hague. He designs an advertising poster
for the Batavier-line, colour schemes for
the interior of the London office, a tile
tableau for their farm De Schipborg in
Drenthe, and he gives advice on colour
for their homes.

1916, februari | February Van der
Leck uit zijn ontevredenheid over de
opdrachten van Helene waar hij samen
met Berlage aan werkt. Van der Lecks
taken komen steeds vaker neer op
het schilderen van interieurs, waardoor
hij zich ondergewaardeerd voelt,
een ‘verversbaas’ in plaats van een
volwaardig kunstenaar. Hij vraagt om
ontbinding van het contract.
Van der Leck expresses his displeasure
with the assignments commissioned by
Helene, on which he worked together
with Berlage. Van der Leck’s duties are
increasingly being restricted to interior
painting, leading to him feeling undervalued: he feels more like a ‘house
painter’ than an artist. He asks for his
contract to be terminated.

1916 Van der Leck schildert
Havenarbeid en De storm.
Van der Leck paints Havenarbeid
(Work at the docks) and De storm
(The tempest).

1918, februari | February Van der
Leck laat via Bremmer zijn contract met
Helene ontbinden, als gevolg van het
gebrek aan waardering voor zijn werk.

1916, december | December
Van der Leck voltooit Compositie
1916, no. 4, beter bekend als
Mijntriptiek. Helene vindt het lastig om
deze abstracte ‘lijnenkunst’ zoals zij
het noemt te waarderen. Ze vraagt Van
der Leck zijn studies voor het werk te
sturen, om zijn werk beter te begrijpen.

Van der Leck instructs Bremmer to
cancel his contract with Helene due to
her lack of appreciation for the highly
abstract pieces that Van der Leck was
painting at the time.

Van der Leck completes Composition
1916, no. 4, better known as Mine
Triptych. Helene finds it difficult to
appreciate this abstract ‘line art,’ as
she calls it. She asks Van der Leck
to send her his sketches so she can
better understand his work.

1916, april/mei | April/May
Het gezin Van der Leck verhuist
van Den Haag naar De Boschhoek
in Laren. In Laren ontmoet hij Piet
Mondriaan (1872-1944).
The Van der Leck family moves from
The Hague to De Boschhoek in Laren.
In Laren, he meets Piet Mondriaan
(1872-1944).

1916 Mijntriptiek wordt ondanks
Helenes bedenkingen vrijwel direct
opgehangen in museum Kröller.
De kunstenaars Theo van Doesburg
(1883-1931) en Vilmos Huszár (18841960) zien het schilderij tijdens hun
bezoek en zijn zeer enthousiast. Ze zien
in Van der Leck een groot vernieuwer.
Despite Helene’s misgivings, Mine
triptych is exhibited in the Kröller
Museum almost immediately. The artists
Theo van Doesburg (1883-1931) and
Vilmos Huszár (1884-1960) see the
painting during their visit and are highly
enthusiastic about it. They see Van der
Leck as a great modernizer.

1917 Van der Leck en Mondriaan richten
onder aanvoering van Van Doesburg het
tijdschrift De Stijl op. In tegenstelling tot
de anderen wil Van der Leck er een blad
voor alleen schilders van maken.
Under the leadership of Van Doesburg,
Van der Leck and Mondriaan set up the
journal De Stijl. Unlike the others, Van
der Leck wants to make it a journal for
painters only.

1918 Van der Leck weigert het eerste
manifest van De Stijl te ondertekenen,
wat leidt tot een breuk met Van
Doesburg.
Van der Leck refuses to sign the first
manifesto of De Stijl resulting in him
and Van Doesburg parting ways.

1918 Van der Leck wordt opnieuw
gevraagd kleurontwerpen te maken, nu
voor jachthuis St. Hubertus in Hoenderloo.
Bremmer en Helene blijven hem steunen
met contracten en aankopen. Wel krijgt
hij te horen dat als hij zo abstract blijft
werken hij op den duur een andere weg
moet vinden.
Van der Leck is once again asked to
design a colour scheme, this time for
the St. Hubertus hunting lodge. Bremmer
and Helene continue to support him with
contracts and purchases. He is told that
if he continues to make such abstract
work, he will eventually have to find other
means of support.

1920 Bremmer adviseert Van der Leck
‘dat stuk van de staande moeder met
het kind’ aan Helene te zenden om
haar te bedanken voor wat ze voor
hem heeft gedaan.
Bremmer advises Van der Leck to send
‘that piece with the standing mother
and the child’ to Helene to thank her
for everything she’s done for him.

1938 In juni opent het Rijksmuseum
Kröller-Müller op de Hoge Veluwe.
Opnieuw krijgt Bart van der Leck
een belangrijke plaats in de vaste
opstelling. Een jaar later overlijdt Helene
Kröller-Müller. Tijdens haar leven
verwerft ze 47 schilderijen en meer
dan 200 tekeningen van de kunstenaar.

1925 Helene publiceert haar
Beschouwingen over problemen
in de ontwikkeling der moderne
schilderkunst. Ze noemt Van der Leck
hierin een ‘nog veelzijdiger, krachtiger
kunstenaar dan Mondriaan’.
Helene publishes her book
Beschouwingen over problemen in
de ontwikkeling der moderne schilderkunst (‘Considerations on problems in
the development of modern painting’).
In this book, she proclaims that Van
der Leck is an ‘even more versatile
and powerful artist than Mondriaan’.

1927 Helene organiseert een tentoonstelling volledig gewijd aan het werk
van Bart van der Leck, in het museum
Kröller op het Lange Voorhout.
Helene organizes an exhibition devoted
entirely to Bart van der Leck’s work
in the Kröller Museum on the Lange
Voorhout in The Hague.

1921, juni | June Helene trekt zich
definitief terug en Bremmer neemt
de maandelijkse toelage voor Van
der Leck geheel op zich. Wel koopt
ze nog regelmatig werk aan.
Helene pulls out of the contract, and
Bremmer takes on the payment of
Van der Leck’s monthly allowance.
She continues to regularly buy works.

Na | After 1927 Van der Leck werkt
gestadig door en gaat wat stijl betreft zijn
eigen weg, een midden tussen abstract
en figuratief. Hij neemt ook opdrachten
aan, zoals voor warenhuis Metz & Co.,
waarvoor hij tapijten en interieurs
ontwerpt. Vanaf 1934 werkt hij ook met
keramiek. Van der Leck krijgt nooit de
wereldwijde aandacht die Van Doesburg
en Mondriaan met name na de Tweede
Wereldoorlog ten deel valt. Hij overlijdt
in 1958 met het penseel in de hand.
Van der Leck continues to work steadily,
finding his own way in terms of style,
a middle ground between abstract and
figurative. He also takes on commissions,
like the carpets and interiors he designs
for the Metz & Co. department store. In
1934, he adds ceramics to his repertoire.
Van der Leck never achieves the global
fame enjoyed by Van Doesburg and
Mondriaan in the wake of World War
Two. He dies in 1958, paintbrush in hand.

The Kröller-Müller State Museum opens
in the Hoge Veluwe in June. Bart van
der Leck is again given a prominent
place in the permanent collection.
Helene Kröller-Müller dies a year later.
She acquired 47 paintings and more
than 200 drawings by the artist during
her lifetime.

