
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM



Dit beknopte jaaroverzicht geeft een indruk van 
het jaar 2014, met de voornaamste hoogtepunten, 
‘facts’ en ‘figures’.

Veel leesplezier!

Lisette Pelsers
Directeur
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Opening Seurat. Meester van het pointillisme door Z.M. Koning Willem-Alexander
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BEzOEKERS

In 2014 ontvangt het Kröller-Müller 

Museum 391.209 bezoekers. 

Ten opzichte van 2013, met een 

bezoekersaantal van 332.707, betekent 

dit een stijging van 17,58 %. 

De bezoekersaantallen vertonen al 

sinds 2008 (bezoekersaantal 253.000) 

een jaarlijks stijgende lijn. Het museum 

ontvangt 7.548 scholieren tot twaalf 

jaar en 31.221 boven de twaalf jaar.

In 2013 ontvangt het museum 83.596 

bezoekers met een Museumkaart, in 

2014 zijn dit er 115.329, wat neerkomt 

op 29,48 % van het totale aantal 

bezoeken. 

Met twee externe presentaties in 

Japan en Italië bereikt het museum 

ruim 270.000 bezoekers.
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TENTOONSTELLINgEN

Twee tentoonstellingen lopen door 

uit 2013: Adam Colton - Carvings and 

bones (5 oktober 2013 - 9 juni 2014) 

en A One Day Walk (7 december 2013 - 

30 maart 2014).

Van 23 mei tot en met 7 september 

presenteert het museum Seurat. 

Meester van het pointillisme. Het 

Kröller-Müller bezit een wereld-

vermaarde groep schilderijen van 

Georges Seurat, uitvinder van het neo-

impressionisme. In de tentoonstelling 

worden deze schilderijen - het 

gedurfde Le Chahut en de verstilde 

zeegezichten van Honfleur, Port-en-

Bessin en Gravelines - in een bredere 

context gepresenteerd. 

Met bruiklenen van musea en parti-

culieren van over de hele wereld weet 

het museum drieëntwintig schilderijen 

en vierentwintig tekeningen van Seurat 

bij elkaar te brengen. Zelfs Le Cirque, 

het laatste werk dat Seurat schildert, 

komt naar Otterlo. Dit topstuk uit de 

collectie van Musée d’Orsay wordt 

zeer zelden uitgeleend. Het is de 

eerste keer dat het geschilderde en 

getekende oeuvre van Seurat uit-

gebreid in Nederland te zien is. 

In Seurats navolgers is van 23 mei tot 

en met 7 september te zien hoe het 

neo-impressionisme zich in Frankrijk, 

België en Nederland manifesteert bij 

kunstenaars als Paul Signac, Maximilien 

Luce, Henry van de Velde, Théo van 

Rysselberghe en Jan Toorop. 

Van 26 april tot en met 28 september 

toont het museum een reeks 

flatscreens van Ger van Elk, waarin 

de kunstenaar bestaande schilderijen 

tot bewegende beelden bewerkt. 

Een deel van deze werken is gebaseerd 

op schilderijen van Georges Seurat.

In Sufficient Force. Minimal art, 

conceptual art en land art. 

De avontuurlijke geest van de 

Amerikaanse avant-garde kunst 

uit de jaren zestig staat het roerige 

kunstklimaat in en rond New York 

centraal. Van 11 oktober 2014 tot en 

met 22 maart 2015 is werk te zien van 

Ad Reinhardt, Tony Smith, Donald 

Judd, Carl Andre, Robert Morris, Dan 

Flavin, John McCracken, Sol LeWitt, 

Eva Hesse, Richard Serra, Robert 

Smithson en Bruce Nauman. 

Tentoonstelling Sufficient Force, met werk van Donald Judd (l) en Dan Flavin
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In Armando: een collectie wordt 

een selectie getoond uit de collectie 

die door Armando’s voormalige 

echtgenote Tony de Meijere is ver-

zameld en die zij in bruikleen aan het 

Kröller-Müller heeft gegeven. De ten-

toonstelling is te zien van 15 november 

2014 tot en met 22 maart 2015.

BUITENLANDSE 
TENTOONSTELLINgEN 

In 2014 vinden twee presentaties 

plaats van een deel van de Kröller-

Müllercollectie in het buitenland. 

In Japan gaat op 1 januari de tentoon-

stelling Divisionism; from Van Gogh 

and Seurat to Mondrian open in het 

Hiroshima Prefectural Art Museum 

met vierenzeventig werken uit de 

collectie. De tentoonstelling loopt 

hier tot 16 februari en is vervolgens 

van 25 februari tot en met 6 april te 

zien in het Aichi Prefectural Museum 

of Art in Nagoya. De tournee van 

Divisionism; from Van Gogh and Seurat 

to Mondrian ging in oktober 2013 van 

start in het National Arts Centre in 

Tokyo. In 2014 trekt de tentoonstelling 

ruim 100.000 bezoekers.

Van Goghtentoonstelling in Milaan

Op 17 oktober opent in het Palazzo 

Reale in Milaan de tentoonstelling 

Van Gogh, L’uomo e la terra. Deze 

tentoonstelling laat tweeëndertig 

werken van Vincent van Gogh 

(zowel schilderijen als tekeningen) 

uit de Kröller-Müllercollectie zien. 

De tentoonstelling krijgt 170.000 

bezoekers in 2014 en loopt door tot 

medio maart 2015.
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ACTIvITEITEN

In januari organiseert het museum 

de derde editie van De Winter-

spelen. Vierdejaars studenten 

docentenopleiding van ArtEZ organi-

seren een gezinsactiviteit, met als 

thema Dwalen in Verwonderland. 

Met ongeveer driehonderd deel-

nemers zijn De Winterspelen weer 

een groot succes. 

Op 23 en 30 januari organiseert 

het museum in samenwerking met 

Introdans Interactie twee workshops 

voor senioren. Het project MicMac 

is een pilotproject, gefinancierd 

door het VSBfonds, waarbij ouderen 

kennismaken met beide instellingen. 

De workshops zijn met dertig deel-

nemers volgeboekt.

In april neemt het museum deel aan 

het landelijke Museumweekend met 

Het museum viert feest, georganiseerd 

in samenwerking met Pabo Arnhem 

/ Nijmegen. Het Museumweekend 

trekt 3.633 bezoekers, ongeveer 

vierhonderd kinderen doen mee. 

Van 26 juli tot en met 17 augustus 

is in de beeldentuin De Cirkel van 

Kleding van Pet van de Luijtgaarden te 

zien. Tweedehands kledingstukken en 

allerlei door de kunstenaar verzamelde 

voorwerpen worden één grote 

installatie. Het project stelt op een 

speelse manier het verschijnsel van 

overconsumptie aan de orde.

In oktober neemt het museum 

weer deel aan de jaarlijkse Gelderse 

Museumdag, met een workshop in 

samenwerking met theateratelier 

Het Wilde Oog. De dag trekt 

2.873 bezoekers, waaronder zo’n 

honderdvijftig kinderen. 

Workshop Het Wilde Oog
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SCHOLEN
 

Het schoolprogramma staat dit 

jaar voor een belangrijk deel in het 

teken van Seurat. Meester van het 

pointillisme. Zo verschijnt onder 

andere een nieuw prentenboek voor 

kleuters Zwaan krijgt stippen, een 

speciale Filosofeerkaart en voor het 

middelbaar onderwijs worden Seurat-

leskaarten gemaakt. Voor kleine 

schoolgroepen en gezinnen met jonge 

kinderen wordt de serie Speurkaarten 

tijdelijk uitgebreid met een speciale 

Seuratkaart: Mooie punten in het 

Kröller-Müller Museum. 

In het kader van 21st Century skills 

(wat moeten jongeren nu leren 

om optimaal voorbereid te zijn op 

de samenleving in de 21ste eeuw?) 

verzorgt het museum workshops voor 

leerkrachten, ICC-ers, ambtenaren en 

andere geïnteresseerden en worden 

inspiratiesessies en lezingen op 

verschillende Pabo’s en Hogescholen 

gegeven.

In 2014 stelt het museum een filoso-

feerteam samen, bestaande uit 

jong-afgestudeerden (van onder 

meer ArtEZ). Het filosofeerteam 

inspireert leerkrachten en bedenkt 

op-maatprojecten, als aanvulling op 

een museumbezoek.

In het kader van het supporterschap 

van de gemeente Ede komen 833 Edese 

basisscholieren naar het museum: 

619 kleuters en 214 leerlingen van 

de bovenbouw. Ook ontwikkelt het 

museum, in samenwerking met het 

gemeentelijk archief en gefinancierd 

door de gemeente, Elke dag kunst: 

een ‘digitale scheurkalender’ voor het 

digibord, die kunstwerken koppelt 

aan belangrijke gebeurtenissen uit de 

geschiedenis van Ede. 

Het museum is een nieuwe, lang-

lopende samenwerking aangegaan 

met onder andere de gemeentes 

Nunspeet, Brummen, Arnhem en 

Apeldoorn.

Dit jaar zijn 105 basisscholen in het 

bezit van een schoolkaart.
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COLLECTIE

Behoud en beheer, conservering en 

restauratie verlopen naar verwachting. 

Op 31 december 2014 bezit het 

museum 20.640 objecten, waarvan 

1.177 objecten in langdurig bruikleen. 

Het museum leent dit jaar wereldwijd 

242 werken uit: schilderijen, werken 

op papier en beelden. Het museum 

ontvangt dit jaar zesenzestig 

kortlopende inkomende bruiklenen 

(met name schilderijen en werken op 

papier ten behoeve van de tentoon-

stelling Seurat. Meester van het 

pointillisme).

Alle werken staan geregistreerd in 

de database TMS. Ten behoeve van 

behoud, presentaties en bruiklenen 

zijn een aantal objecten gerestaureerd: 

vijf schilderijen en acht werken op 

papier zijn volledig gerestaureerd, drie 

schilderijen zijn uitgebreid (technisch) 

onderzocht. 

Dit jaar worden dankzij enkele wel-

doeners weer een paar mooie werken 

aan de collectie toegevoegd, van 

Tom Claassen, Adam Colton, Nicholas 

Pope en Charley Toorop. Ook zijn 

twee werken van André Volten 

geschonken en heeft kunstenaar 

Alfred Eikelenboom een werk aan het 

museum gelegateerd.

De meest kostbare en belangwekkende 

aankoop is Opposites of White 

(2006-2007) van de Amerikaanse 

kunstenares Roni Horn. De aankoop 

van € 1.340.000,- komt tot stand 

dankzij de steun van Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus 

Fonds, haar Van Rijn Fonds, haar A. 

Quist-Rütter Fonds, en haar P.H. 

Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse 

Glaskunst), het Mondriaan Fonds en de 

deelnemers van de BankGiro Loterij. 

Het museum koopt verder werken van 

een aantal Nederlandse kunstenaars: 

Adam Colton, Ger van Elk, Marien 

Schouten en André Volten. Ook koopt 

het museum werk van Hamish Fulton, 

Richard Long en Ewerdt Hilgemann.

Le Cirque, bruikleen uit Musée d’Orsay wordt in de Seurattentoonstelling gehangen
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SpONSORINg EN fONDSEN

In 2014 draagt de BankGiro Loterij 

in ruime mate bij aan Seurat. 

Meester van het pointillisme, via het 

Blockbusterfonds (€ 188.000,-) en via 

het aankoopfonds Stichting Kröller-

Müller Fonds (€ 150.000,-). 

Dankzij de steun van Vereniging 

Rembrandt (mede dankzij haar Titus 

Fonds, haar Van Rijn Fonds, haar 

A. Quist-Rütter Fonds, en haar P.H. 

Soeters Fonds voor 20ste-eeuwse 

Glaskunst), het Mondriaan Fonds en 

de deelnemers van de BankGiro Loterij 

kan het museum Opposites of White 

(2006-2007) van Roni Horn aankopen, 

voor € 1.340.000,-.

Diverse partijen sponsoren de Seurat-

tentoonstelling in natura, zoals Akzo 

Nobel (420 liter verf ter waarde van 

€ 8.000,-), KLM Royal Dutch Airlines 

(korting overzeese kunsttransporten 

en communicatiekanalen ter pro-

motie, geschatte waarde € 25.000,-), 

Van der Valk Hotels en Best Western 

Hotel (hotelovernachtingen koeriers 

tegen inkoopprijs, € 7.500,-).

In 2014 bekostigt de gemeente Ede het 

vervoer per touringcar van 833 Edese 

basisscholieren naar het museum ter 

waarde van € 25.000,-. Ook draagt 

de gemeente bij aan Een zomer met 

Seurat (€ 10.000,-) en zet zij een lokale 

promotiecampagne op voor Seurat. 

Meester van het pointillisme (€ 2.500,-). 

Voor het jaarlijkse Nazomerevent 

ontvangt het museum € 10.000,-. 

Het museum draagt op zijn beurt bij 

aan de (internationale) positie van de 

gemeente door zich te verbinden aan 

het citymarketingconcept De Smaak 

van Van Gogh. 

Na ruim een jaar heeft het Helene 

Kröller-Müller Fonds negenenveertig 

boekers, drie projectpartners en één 

founding partner. Tezamen leggen 

zij tot en met 2018 € 725.000,- in. 

Het Kröller-Müller Museum heeft 

de personele kosten en eenmalige 

investeringen voor zijn rekening 

genomen en is daarmee ook  founding 

partner van het fonds. In 2014 bedraagt 

de bijdrage van het museum € 61.869,-.

In 2014 ondersteunt het Helene 

Kröller-Müller Fonds drie projecten: 

de publicatie bij de tentoonstelling 

Tentoonstelling Seurat. Meester van het pointillisme
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Seurat. Meester van het pointillisme 

(€ 25.000,-), een onderzoek naar de 

restauratie van La Berceuse van Vincent 

van Gogh (€ 10.000,-) en de restauratie 

en nieuwe inlijsting van Février, soleil 

levant, Bazincourt van Camille Pissarro

(€ 9.300,-).

Liesje Osborn, Zilveren Boeker van het Helene Kröller-Müller Fonds, krijgt een kijkje achter de schermen
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BIJzONDERE gEBEURTENISSEN

Een hoogtepunt is de tentoonstelling 

Seurat. Meester van het pointillisme, 

een blockbuster die zorgt voor veel 

extra bezoekers. De tentoonstelling 

vormt het sluitstuk van het vijfen-

zeventigjarig jubileum van het Kröller-

Müller. De tentoonstelling wordt op 

22 mei feestelijk geopend door Zijne 

Majesteit Koning Willem-Alexander. 

De tentoonstelling is zesennegentig 

dagen voor het publiek te bezichtigen. 

In totaal zijn 192.515 bezoekers 

geteld. Daarmee is Seurat de best 

bezochte tentoonstelling in tien jaar. 

De doelstelling om minimaal 165.000 

bezoekers te trekken is ruimschoots 

gehaald. 

De media besteden veel aandacht 

aan de tentoonstelling. Landelijke 

dagbladen en vele magazines publi-

ceren omvangrijke artikelen en zonder 

uitzondering lovende recensies. De 

totale advertentiewaarde bedraagt 

minimaal € 700.000,-.

Een multimediale reclamecampagne 

start medio mei en loopt door tot 

medio augustus 2014. Met een 

evenwichtige en gespreide inzet van 

middelen is de zichtbaarheid van 

Seurat in relatie tot de financiële inzet 

maximaal geweest.

Gedurende de zomerperiode wordt 

een divers publieksprogramma 

aangeboden in Een zomer met 

Seurat. De museumwinkel ontwikkelt 

een omvangrijk Seuratassortiment, 

dat gepresenteerd wordt in een 

pop-up store bij de uitgang van de 

tentoonstelling. 

BRAND IN HET NATIONALE 
pARK DE HOgE vELUwE

20 april 2014 (eerste paasdag) is 

een gedenkwaardige dag voor het 

museum. Op deze dag woedt in het 

park een enorme bosbrand. De brand 

bestrijkt uiteindelijk ruim vierhonderd 

hectare en is de op een na grootste 

natuurbrand in Nederland van de 

laatste vijftig jaar. De brand, die om 9 

uur in de ochtend wordt ontdekt, komt 

elk uur dichter bij het museum. 

Ondanks de inzet van driehonderd 

brandweermensen, tachtig voertuigen 

en meerdere blushelikopters wordt 

het risico dat de brand de beeldentuin 

Opening Seurat. Meester van het Pointillisme door Z.M. Koning Willen-Alexander
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XXX

en het museumgebouw zal bereiken 

steeds groter. Om 11 uur wordt 

besloten om de bezoekers die in de 

beeldentuin zijn te evacueren. De 

evacuatie van de ruim zeshonderd 

bezoekers in het museumgebouw 

start om 12 uur. Deze procedure 

neemt slechts een kwartier in beslag 

en verloopt in alle rust. De bosbrand 

blijft zich uitbreiden richting het 

museum. Om 14 uur wordt besloten 

om ook de collectie te evacueren 

en over te brengen naar het brand-

werende depot. Binnen twee uur 

zijn alle driehonderd verplaatsbare 

kunstwerken daar ondergebracht. Om 

21 uur wordt het sein ‘brand meester’ 

gegeven. Het vuur is het museum 

uiteindelijk tot op vijfhonderd meter 

genaderd. 

In de uren daarna wordt duidelijk dat 

de brand niet meer oplaait en wordt 

besloten de volgende morgen in alle 

vroegte de zalen weer te gaan in-

richten. Op de ochtend van tweede 

paasdag is 90% van de kunstwerken 

weer op zaal en kan het museum 

om 10 uur weer zijn eerste gasten 

ontvangen. Terugkijkend zijn de 

gebeurtenissen van 20 april een 

uitstekende oefening geweest en 

kan geconcludeerd worden dat het 

integrale beveiligingsplan feilloos 

heeft gewerkt.
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BEzOEKERSAANTALLEN

2014
Totaal bezoek 391.209, waarvan:
•  Bezoek in schoolverband 38.769
•  Bezoek met Museumkaart 115.329
•  Bezoek met  ICOM / Vereniging 

Rembrandt kaart 3.164 
•  Niet betaald bezoek 68.917

Bezoekers tentoonstellingen in 2014 
buiten het Kröller-Müller Museum
•  Divisionism; From Seurat to Van 

Gogh and Mondrian  
Hiroshima Prefectural Art Museum  
1 januari t/m 16 februari 2014 
Aichi Prefectural Museum of Art, 
Nagoya  
25 februari t/m 6 april 2014 
100.000 

•  Van Gogh, L’uomo e la terra  
Palazzo Reale, Milaan  
17 oktober 2014 t/m 8 maart 2015 
170.000 in 2014

 

2009 257.641 2010 280.716 2011 302.198 

2012 311.097 2013 332.707 2014 391.209

Bezoekers Kröller-Müller Museum
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2009 359.530 2010 406.386 2011 470.842 

2012 491.026

Bezoekers website www.krollermuller.nlBezoekers www.krollermuller.nl/
mobile 

(vanaf 2011)

2011 27.205

2012 29.104

2013 43.219

2014 64.453

Twittervolgers
2011 650

2012 2.000

2013 4.351

2014 9.211

Facebookfans
2011 1.500

2012 4.000

2013 7.098

2014 11.670

Pinterest
2013 99

2014 123

Google Art
2013 60.368

2014 84.484

2013 505.945 2014 545.079
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BALANS pER 31 DECEMBER 2014

Activa                     31 december 2014
(euro)

Vaste activa
Materiële vaste activa       2.937.469

Vlottende activa

Voorraden      617.827

Vorderingen                 2.169.402

Liquide middelen                7.336.638

                 

Som der vlottende activa                   10.123.867

        

                 13.061.336

Passiva                31 december 2014
(euro)

Eigen vermogen
Algemene reserve                 2.665.353
Bestemmingsreserves:
OCW (exploitatie)    1.286.652
OCW (huisvesting)     1.601.723 
Bedrijfsinstallaties        710.938
      
                      3.599.313
Bestemmingfondsen: 
OCW (exploitatie)       253.386
OCW (huisvesting)     1.211.893
       
                   1.465.279
                  
Totaal Eigen Vermogen                 7.729.945

Fonds kunstaankopen                     566.169
Voorzieningen
Voorziening jubileumgratificatie        75.424
      

   89.905
Langlopende schulden
Investeringssubsidies                 1.556.740
Veiligheid musea                   290.622
Kortlopende schulden
Crediteuren        635.030
Belastingen en premies sociale
Verzekeringen         156.930
Vooruitontvangen subsidie      258.552
Overige schulden     1.629.929
          
                  2.680.441
                  

            13.061.336
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EXpLOITATIEREKENINg OvER 2014 
(euro) 

 

Baten 
 

Directe opbrengsten      3.894.306 

Indirecte  opbrengsten     280.884 

                 

          4.175.190 

Subsidie OCW CuNo 

Onderdeel huren       3.651.282 

Onderdeel exploitatie       3.692.671 

                 

         7.343.953 

 

Overige subsidies/bijdragen           2.726.625 

        

Som der baten                                         14.245.768 

Lasten

Salarislasten               4.142.099

Afschrijvingen                        221.105 

Huur                  2.429.830 

Aankopen                      1.874.251 

Overige lasten               3.710.662 

                

Som der lasten             12.377.947

                   

Saldo uit gewone bedrijfsvoering         1.867.821 

Saldo rentebaten -/- lasten                    23.847 

Buitengewone baten                 -4.695

Mutatie aankoopfonds            -264.198 

               

Exploitatieresultaat                1.622.775 
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TOELICHTINg BEHORENDE TOT DE JAARREKENINg 2014

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 promemorie 

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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