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Dit beknopte jaaroverzicht geeft een indruk van 
het jaar 2017, met de belangrijkste hoogtepunten, 
‘facts’ en ‘figures’.

Veel leesplezier!

Lisette Pelsers
Directeur
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BEZOEKERS

In 2017 ontvangt het Kröller-

Müller Museum 352.581 bezoekers 

in Otterlo. De prognose van de 

bezoekersaantallen (350.000) wordt 

hiermee gehaald. Het aandeel 

bezoek van Museumkaarthouders 

komt met 91.068 uit op 25,8% van het 

totaalbezoek.

Het museum ontvangt 12.831 

scholieren uit het primair onderwijs 

(waarvan 9.618 via schoolkaart) 

en 25.973 uit het voortgezet 

onderwijs. 130 basisscholen maken 

gebruik van de Schoolkaart.

Ook buitenshuis trekt het museum 

veel publiek. Met tentoonstellingen in 

Nagoya, Tokyo, Treviso, Melbourne, 

Sapporo, Margate en Vicenza bereikt 

het museum in 2017 in het buitenland 

ruim 1,5 miljoen bezoekers.

Hiermee komen in totaal ruim 1,8 

miljoen mensen fysiek in aanraking 

met de collectie van het Kröller-

Müller Museum.

Bezoeker in de Van Gogh Galerij
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TENTOONSTELLINGEN

Drie tentoonstellingen lopen door uit 

2016. Acht tentoonstellingen starten 

in 2017.

Jos Kruit 
10-9-2016 t/m 5-2-2017 

Jos Kruit (1945) was verbonden 

aan de prestigieuze galerie Art & 

Project. In 2013 schonk Adriaan van 

Ravesteijn, voormalig galeriehouder, 

ruim tweehonderd kunstwerken 

aan het Kröller-Müller Museum, 

waarvan zes van Jos Kruit. Deze 

zijn in de presentatie te zien, naast 

enkele werken uit de collectie van het 

museum. Veel van Jos Kruits werken 

hebben te maken met haar jeugd 

op het Noord-Hollandse platteland. 

Ze maakt gebruik van motieven 

als koeien- en paardenbenen en 

van natuurlijke materialen, vaak in 

combinatie met kunststof en staal.

De vroege Van Gogh: ‘werk 
tegen de onverschilligheid in’ 
24-9-2016 t/m 9-4-2017 

De tentoonstelling laat zien hoe 

Vincent van Gogh (1853-1890) in het 

begin van zijn loopbaan als kunstenaar 

zichzelf leert zijn kijk op de wereld uit 

te beelden. Anders dan tijdgenoten 

als Isaac Israels of George Breitner 

richt hij zijn blik niet op het mondaine 

stadsleven maar op de rafelranden 

van de samenleving, op de mensen 

die hard moesten werken voor hun 

brood, in schamele werkplaatsen en 

op boerenakkers in weer en wind. 

De tentoonstelling is samengesteld 

uit ruim honderdtwintig werken uit 

de periode 1880-1885, afkomstig uit 

de eigen collectie van het museum. 

De nadruk ligt op tekeningen, die 

vanwege hun lichtgevoeligheid zelden 

zijn te zien. De werken worden door 

Van Gogh zelf becommentarieerd 

met citaten uit zijn brieven. 

Gastconservator Auke van der Woud 

plaatst Van Goghs motiefkeuze in 

de context van de late negentiende 

eeuw, in tentoonstellingsteksten en 

in een decor van foto’s van Henri 

Berssenbrugge.

Move On 
26-11-2016 t/m 23-4-2017 

In Move On zijn sculpturen te zien 

die soms letterlijk, vaak denkbeeldig, 

kunnen bewegen, van Gerrit van Bakel 

(1943-1984), Tom Claassen (1964), 

Zaaloverzicht De vroege Van Gogh



JA A ROV E R Z I C H T  2 0 1 7  K RÖ L L E R-M Ü L L E R  M U S E U M

7

Constant(1920-2005), Martin van Oel 

(1967), Panamarenko (1940) en Carel 

Visser (1928-2015). Panamarenko 

probeert de zwaartekracht en de 

luchtweerstand te overwinnen met 

handgemaakte mechanieken en 

machines. In zijn ruimtelijke modellen 

gaat het niet alleen om de uitvinding 

van een motor, maar ook om het 

in gang zetten van het denken. De 

machines van Gerrit van Bakel 

bewegen door gebruik te maken van 

krachten in de natuur. Constant bouwt 

in de jaren vijftig en zestig aan New 

Babylon, een stad van de toekomst 

voor de Homo Ludens (de spelende 

mens). Alle werken zijn afkomstig uit 

de museumcollectie.

OVERIGE 
TENTOONSTELLINGEN

How to handle a trowel 
31-1 t/m 9-7 -2017 

De presentatie How to handle a 

trowel geeft een kijkje in de boeiende 

geschiedenis van Trowel (Troffel) uit 

1971 van Claes Oldenburg (1929), naar 

aanleiding van een recente restauratie. 

Daarbij heeft het bijna twaalf meter 

hoge beeld een nieuwe verflaag 

gekregen, waarvoor nauwkeurig 

onderzoek is gedaan naar de 

originele verf. Vanaf de start van de 

tentoonstelling is de Troffel weer 

als landmark op de kruising bij het 

museum te zien.

Ger van Elk 

18-2 t/m 27-8-2017

 Ger van Elk (1941-2014) wordt 

gezien als een van de pioniers van 

de conceptuele kunst in Nederland, 

samen met zijn generatiegenoten 

Jan Dibbets, Marinus Boezem en 

Stanley Brouwn. Maar anders dan 

bij de ‘strenge’ conceptuele kunst 

speelt voor Van Elk, naast het idee, 

de uitvoering van een kunstwerk 

een belangrijke rol. Met veel humor 

en relativering ondergraaft hij de 

traditionele scheidslijnen tussen 

schilderkunst, beeldhouwkunst 

en fotografie en tussen twee- en 

driedimensionaal. Het grootste 

deel van zijn kunstenaarsloopbaan 

was Ger van Elk verbonden aan de 

prestigieuze galerie Art & Project. 

De werken in deze presentatie 

zijn grotendeels afkomstig uit de 

Ger van Elk, It’s me twice as flat as I can be, 1973
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schenking van Adriaan van Ravesteijn 

(zie Jos Kruit), aangevuld met werken 

uit de collectie van het museum.

Arp: The Poetry of Forms
20-5 t/m 17-9-2017

De Duits-Franse beeldhouwer, schilder 

en dichter Hans (Jean) Arp (1886-

1966) is een van de meest innovatieve 

en invloedrijke kunstenaars van de 

Europese avant-garde en speelt een 

belangrijke rol in de ontwikkeling 

van de moderne kunst. Arp: The 

Poetry of Forms is de eerste grote 

overzichtstentoonstelling van het 

oeuvre van Arp in Nederland sinds 

de jaren zestig. In de tentoonstelling 

ligt de nadruk op de voortdurende 

wisselwerking tussen beeldende 

kunst en poëzie in Arps oeuvre en 

op de humor en speelsheid in zijn 

werken. Cruciaal voor Arps werk is zijn 

opvatting over de relatie tussen kunst 

en natuur: kunst gaat voor hem niet 

over het nabootsen van de natuurlijke 

wereld. Hij wil nieuwe, zelfstandige 

vormen ontwikkelen vanuit een eigen 

kern. Dit noemt hij ‘concrete kunst’. In 

de tentoonstelling zijn werken te zien 

uit zijn gehele loopbaan, maar centraal 

staan de jaren 1920-1935, wanneer hij 

deze pure abstracte kunst ontwikkelt. 

Tot zijn omvangrijke netwerk behoort 

ook Theo van Doesburg, oprichter van 

De Stijl. Samen met Van Doesburg en 

met zijn echtgenote Sophie Taueber-

Arp werkt Arp in de jaren 1926-1928 

aan de herinrichting van het interieur 

van het amusementspaleis de Aubette 

in Straatsburg. In een aparte sectie bij 

de tentoonstelling wordt aandacht 

besteed aan de ontwerpen voor de 

Aubette. 

De tentoonstelling omvat circa tachtig 

werken, afkomstig van de drie Arp-

stichtingen in Berlijn, Parijs en Locarno 

en uit onder meer Kunstmuseum Basel 

en Tate Londen. De tentoonstelling 

reist door naar Turner Contemporary 

in Margate (Groot-Brittannië) en 

is daar te zien van 13 oktober 2017 

tot en met 14 januari 2018. In 2017 

komen 72.509 bezoekers naar de 

tentoonstelling.

Christo: Openbaren door verhulling
15-7 t/m 19-11-2017 

In deze kleine presentatie staat de 

documentaire over de realisatie van 

Christo’s werk Running Fence (1973) 

Arp met Navel-monocle, circa 1926

Stiftung Arp e.V., Berlijn
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centraal, een 40 kilometer lang en 

5,5 meter hoog gordijn in Californië. 

De documentaire, gemaakt door 

Albert en David Maysles, toont het 

moeizame en langdurige proces 

van tweeënveertig maanden waarin 

landeigenaren, overheden en andere 

belanghebbenden moeten worden 

overtuigd. Ook het feest als het 

project uiteindelijk af is, is gefilmd.

Carel Visser 

2-9 t/m 8-4-2018

Carel Visser is een pionier van 

de naoorlogse Nederlandse 

beeldhouwkunst. Zijn vroegste 

beelden zijn geabstraheerde mens- 

en dierfiguren. Vanaf de jaren vijftig 

maakt hij streng geometrische 

ijzersculpturen, later ontstaan veel 

vrijere beelden, met combinaties 

van afgedankte en natuurlijke 

materialen. Parallel aan de beelden 

ontstaan grote potloodtekeningen 

van geabstraheerde motieven uit 

de natuur zoals planten, bomen 

en bergen. In collages gebruikt 

Visser vaak uitgeknipte foto’s van 

onderwerpen uit zijn omgeving, 

zoals van zijn hond, of van werken 

van illustere voorgangers zoals 

Brancusi en Arp. Carel Visser was 

verbonden aan de prestigieuze 

galerie Art & Project. De werken in 

deze presentatie zijn afkomstig uit de 

schenking van Adriaan van Ravesteijn 

(zie Jos Kruit) en uit de collectie van 

het Kröller-Müller.

Pjotr Müller, boek voor Mo 
16-9-2017 t/m 14-1-2018 

Na zo’n vijftig jaar kunstenaarschap 

kijkt Pjotr Müller (1947) terug op zijn 

loopbaan in de vorm van een door 

hemzelf getekende autobiografie in 

stripvorm, in eerste instantie bedoeld 

voor zijn zoon Mo, later uitgegroeid 

tot een compleet levensverhaal. 

In de presentatie is een selectie 

originele tekeningen te zien uit de 

autobiografie, die in boekvorm is 

verschenen. Ter gelegenheid van de 

tentoonstelling krijgt de sculptuur 

Soleares tristes een permanente plek 

in de beeldentuin, in de buurt van 

de beide al aanwezige werken van 

Müller: Nuraghe en Tempeltje van het 

dagelijks leven.

Zaaloverzicht tentoonstelling Carel Visser
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De mecenas en de ‘verversbaas’. 
Helene Kröller-Müller en Bart van 
der Leck 

14-10-2017 t/m 2-4-2018 

Bart van der Leck is een van de 

favoriete kunstenaars van Helene 

Kröller-Müller. Tussen 1912 en 1918 

krijgt hij een jaarlijkse toelage van haar 

en in 1914 treedt hij in dienst van de 

firma Wm H. Müller & Co. Van der Leck 

maakt een groot glas-in-loodraam 

voor het hoofdkantoor van de firma in 

Den Haag, affiches voor de Batavierlijn, 

mozaïeken voor het kantoor in 

Londen en kleurontwerpen voor 

interieurs van de woonhuizen van de 

Kröllers, waaronder het jachthuis Sint 

Hubertus. In de laatste maanden van 

1915 en de eerste maanden van 1916 

maakt Van der Leck een stormachtige 

ontwikkeling door. Hij beperkt zich 

tot de primaire kleuren en tot zwart en 

wit en maakt composities met grote 

kleurvlakken en gestileerde figuren. 

In 1917 is Van der Leck samen met Piet 

Mondriaan en Theo van Doesburg 

een van de oprichters van De Stijl. 

In De mecenas en de ‘verversbaas’ 

is de artistieke ontwikkeling van Van 

der Leck te zien, in het krachtenveld 

van de soms moeizame, maar ook 

spannende relatie met mecenas en 

ooggetuige Helene Kröller-Müller 

en de artistieke uitwisseling en 

discussie met zijn collega’s van De 

Stijl. De tentoonstelling is geheel 

samengesteld uit de museumcollectie. 

Robert Smithson. Spiral jetty 

25-11-2017 t/m 15-4-2018 

In het voorjaar van 1970 realiseert 

Robert Smithson (1938-1973) Spiral 

jetty in Great Salt Lake in Utah: een 

spiraalvormige pier van 6.550 ton 

aarde, zwarte basalt, kalksteen en grint. 

Smithson filmt van meet af aan hoe 

vrachtwagens, bulldozers en tractoren 

de constructie van circa 480 cm breed 

en 480 meter lang bij Rozel Point in 

het water aanleggen. Hij huurt zelfs 

een helikopter om ook vanuit de lucht 

opnamen te maken. Spiral jetty is een 

van de belangrijkste uitingen van land 

art, een stroming die in de jaren zestig 

en zeventig zijn opgang maakt, waarbij 

kunstenaars kunstwerken op grote 

schaal maken in en met het landschap 

zelf. In de presentatie zijn naast de film 

tekeningen en foto’s van Smithson te 

zien uit de museumcollectie.

Zaaloverzicht De mecenas en de ‘verversbaas’. Helene Kröller-Müller en Bart van der Leck
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BUITENLANDSE 
TENTOONSTELLINGEN 

De belangstelling in het buitenland 

voor de collectie van het Kröller-

Müller Museum blijft groot. Naast 

individuele bruiklenen aan collega-

instellingen in binnen- en buitenland 

zijn in 2017 tentoonstellingen 

georganiseerd met buitenlandse 

partners. 

Op 10 september 2016 opent in 

het Albertina Museum in Wenen 

Seurat, Signac, Van Gogh. Wege des 

Pointillismus. De tentoonstelling, die 

doorloopt tot en met 8 januari 2017, 

trekt in 2016 250.000 bezoekers en in 

2017 ruim 30.000. 

In het Museo di Santa Caterina in 

Treviso vindt van 29 oktober 2016 tot 

en met 1 mei 2017 de tentoonstelling 

Storie dell’impressionismo. I grandi 

protagonist da Monet a Renoir 

da Van Gogh a Gauguin plaats. De 

tentoonstelling trekt in 2016 90.000 

bezoekers. In 2017 komen er nog ruim 

240.000 bij.

Van 3 januari tot en met 26 maart is in 

het Aichi Prefectural Museum of Art in 

Nagoya Van Gogh and Gauguin. Reality 

and Imagination te zien. De tentoon-

stelling trekt 225.041 bezoekers. 

De tentoonstelling Van Gogh and 

the Seasons: Images of Nature and 

Humanity is van 27 april tot en met 12 

juli in de National Gallery of Victoria 

in Melbourne te zien en trekt daar 

465.000 bezoekers, waarmee het de 

best bezochte tentoonstelling is in 

de geschiedenis van het museum in 

Melbourne.

Van 26 augustus tot en met 15 

oktober is Van Gogh & Japan te zien 

in het Hokkaido Museum of Modern 

Art in Sapporo en trekt daar 200.000 

bezoekers. In het Metropolitan 

Art Museum in Tokyo, waar de 

tentoonstelling van 24 oktober 2017 

tot en met 8 januari 2018 is te zien, 

komen in 2017 312.000 bezoekers.

Op 7 oktober opent in de Basilica 

Palladiana in Vicenza Van Gogh. Tra 

il grano e il cielo. De tentoonstelling 

trekt in 2017 178.500 bezoekers en 

loopt door tot en met 8 april 2018.

Vicenza
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ACTIVITEITEN

Winterspelen 

2 t/m 8-1-2017

In het eerste weekend van januari 

presenteren het museum, Museum 

Arnhem en ArtEZ Hogeschool voor 

de Kunsten de zesde editie van De 

Winterspelen. Thema is Waar breek jij 

je hoofd over en de interdisciplinaire 

kerngroep wordt dit jaar bijgestaan 

door twee vaste stagiairs: één in 

Arnhem, één in het Kröller-Müller. 

Ondanks gladheid (code oranje) trekt 

het evenement zo’n honderdvijftig 

deelnemers. 

Museumweek 

3 t/m 9-4-2017 

Het museum neemt deel aan de 

Nationale Museumweek. Tijdens 

deze week krijgen zo’n tweehonderd 

families een gratis exemplaar 

van het Museumdobbelspel. In 

totaal ontvangt het museum 9.376 

bezoekers tijdens de Museumweek.

New Collectables (Lowlands) 
18 t/m 20-2017 

Op Lowlands ontmoeten 

festivalgangers de eerste New 

Collectable: een interactieve 

robotversie van Venere degli stracci, 

een sculptuur uit de museumcollectie 

van Michelangelo Pistoletto. 

Het project komt voort uit een 

onderzoek van de Mix Match Musea 

(Van Abbe Museum, Amsterdam 

Museum, Museum Boerhaave 

en Kröller-Müller Museum), in 

samenwerking met theatermakers, 

festivalorganisaties en Stichting 

Doen. Doel is de Collectie 

Nederland (beter) te verbinden 

met de festivalprogrammering 

en de belevingswereld van het 

festivalpubliek. De eerste test is, met 

meer dan drieduizend interacties, 

een succes en krijgt waarschijnlijk 

een vervolg.

Rabo Museum Kidsweek
14 t/m 29-10-2017 

In de herfstvakantie organiseert de 

Museumvereniging de tweede Rabo 

Museum Kidsweek. Het museum 

zet het Museumdobbelspel en 

zijn digitale Schilderspel in deze 

landelijke etalage en ontvangt zo’n 

driehonderd families.

Lowlands New Collectables
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SCHOLEN

Alle educatieve activiteiten die het 

Kröller-Müller Museum ontwikkelt 

voor het onderwijs maken onderdeel 

uit van meerjarig, structureel aanbod, 

dat continu wordt geëvalueerd en 

waar nodig aangepast of uitgebreid, 

om vervolgens opnieuw in de 

praktijk te worden getoetst. Nieuwe 

materialen en projecten komen in 

de meeste gevallen direct voort uit 

een vraag vanuit het onderwijs en 

worden in samenspraak ontwikkeld. 

Een goed voorbeeld is de Digitale 

Scheurkalender. Bij alle kalenders die 

worden ontwikkeld spelen scholen 

en bemiddelaars een cruciale rol. 

De vraag is leidend en inspireert het 

aanbod, dat aansluit bij de behoefte, 

maar de leerkrachten ook verleidt en 

uitdaagt om meer te ontdekken over 

kunst en de actuele mogelijkheden 

van kunsteducatie.

Lespakketten online 

Op de website lanceert het museum 

een tool waarmee leerkrachten 

online hun eigen lesprogramma 

kunnen samenstellen, met 

boekjes voor begeleiders en 

werkboekjes voor de kinderen. 

Alle materialen van de educatieve 

basispakketten (Filosoferen met 

beelden / schilderijen en Zwaan 

zoekt een vriendje) zijn hier te 

bekijken, downloaden, mailen én 

naar eigen inzicht te combineren, in 

voorbereiding op het museumbezoek. 

De scholen met een Schoolkaart 

ontvangen een gratis inlogcode. De 

tool wordt (vanaf april) gebruikt door 

tweehonderd unieke gebruikers, het 

instructiefilmpje wordt zeshonderd 

keer bekeken.

Digitale Scheurkalender, 
landelijke kalender en platform 
In 2015 heeft het museum de 

Museumeducatieprijs gewonnen 

voor de Digitale Scheurkalender. 

De geldprijs van € 50.000 is ingezet 

om het project te verbeteren, uit te 

breiden én te delen. Het resultaat is 

een website, een ontwikkelplatform 

en de landelijke kalender Schatten 

in de klas, die in mei 2017 door de 

samenwerkende partners (Van Abbe 

Museum, Mauritshuis, Nederlands 

Openluchtmuseum, Instituut 

voor Beeld en Geluid, Nationaal 

Archief, NOT / Schooltelevisie en 

Digitale Scheurkalender in de klas



JA A ROV E R Z I C H T  2 0 1 7  K RÖ L L E R-M Ü L L E R  M U S E U M

14

het Kröller-Müller Museum) wordt 

gelanceerd. De kalender brengt 

kunst en erfgoed op een vrolijke en 

laagdrempelige manier in de klas: 

als een ‘cultuursnack’, die altijd 

tussendoor kan. Schatten in de klas 

wordt in totaal tweeduizend keer 

bekeken, met een gemiddelde duur 

van negen minuten. Via Google 

Analytics is te zien dat de kalender 

in heel Nederland wordt bekeken. 

Op het platform presenteert het 

museum online versies van bestaande 

kalenders (Ede, Apeldoorn) en 

wordt onderzocht hoe de techniek 

kan worden ingezet voor andere 

doelgroepen, bijvoorbeeld kleuters 

en ouderen. Collega-musea, 

scholen en kunstbemiddelaars (van 

Antwerpen tot Aarhus) ontwikkelen 

op het platform hun eigen kalenders 

en delen ideeën en expertise. In 

2017 zijn vijf kalenders online, zes in 

concept en zijn er zeventien nationale 

en internationale ontwikkelpartners.

Onze beeldentuin, Ede 
Met steun van de gemeente Ede en in 

samenwerking met Cultura Ede laten 

lokale kunstenaars zich inspireren 

door kunstwerken uit de beeldentuin 

en verzorgen dertig lessen voor 251 

leerlingen van de Wilhelminaschool 

in Bennekom. De leerlingen maken 

onder meer gereedschappen, 

geïnspireerd op Trowel van Claes 

Oldenburg. De resultaten worden 

getoond op verschillende locaties in 

het dorp, die bezocht worden door 

meer dan duizend (groot)ouders 

en andere belangstellenden. Alle 

klassen bezoeken het museum om 

‘hun werken’ in het echt te zien, een 

kunstlied te maken en te filosoferen 

bij andere topstukken.

Blind Dates (voor het onderwijs) 
Arp: The Poetry of Forms en De 
Mecenas en de Verversbaas. 
Helene Kröller-Müller en Bart van 
der Leck. 
Na een geslaagd experiment in 

2016 krijgt het Blind Date-project in 

2017 definitief vorm. Voor de grote 

tentoonstellingen worden vijf nieuwe 

Blind Dates gemaakt: onder andere 

over Arps Berger de nuages en Van 

der Lecks Compositie 1917 no. 4. De 

Blind Dates worden toegestuurd via 

de post en nodigen uit tot een (voor)

Leerling bij Hoofdstukken van Jan Fabre
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onderzoek naar een nog onbekend 

kunstwerk. In het museum volgt 

de ‘echte’ ontmoeting en is er een 

presentje, dat wordt uitgereikt 

door de beveiligers. Doelgroep 

zijn families, maar het project is nu 

ook beschikbaar voor het primair 

onderwijs. In een speciale map 

ontvangen zij verschillende Blind 

Dates, die in de klas (of thuis) worden 

uitgevoerd en gemakkelijk kunnen 

worden gecombineerd met de 

bestaande lespakketten. Meer dan 

honderdzeventig families ontvangen 

een of meerdere Blind Dates, de 

onderwijsmap wordt vier keer 

toegestuurd, met in totaal honderd 

individuele Blind Dates.

Lesmaterialen onderwijs bij Arp: 
The Poetry of Forms 
Voor de tentoonstelling over Arp 

ontwikkelt het museum drie nieuwe 

leskaarten. De filosofeerkaart 

Dat slaat nergens op (groep 5 

t/m 8) is een uitbreiding op de 

filosofeerpakketten en kan worden 

toegevoegd aan het lesprogramma. 

Met de leskaarten Ah, daar komt 

ARP! ontdekken leerlingen van het 

middelbaar onderwijs (VMBO / HAVO 

/ VWO) zelfstandig de tentoonstelling. 

Alle kaarten kunnen online worden 

geselecteerd, gecombineerd en 

geprint. De filosofeerkaart en de 

beide leskaarten worden door zo’n 

duizend leerlingen gebruikt.

Lezingen / workshops / teamuitjes 
Ook dit jaar wordt regelmatig een 

beroep gedaan op het museum voor 

educatieve expertise, begeleiding 

en informatie. Het educatieve team 

verzorgt lezingen en workshops en 

is regelmatig vertegenwoordigd in 

stuurgroepen en denktanks.

Filosofeerteam 
Het Filosofeerteam (in 2017 zes 

teamleden) wordt ingeschakeld 

voor speciale aanvragen. Binnen het 

Pr8-menu van de gemeente Arnhem 

informeren ze leerkrachten en ouders 

over het museumbezoek, tijdens 

teamuitjes worden leerkrachten 

uitgedaagd zelf te filosoferen en bij 

Kunst Maakt de Mens (project in 

samenwerking met het Van Gogh 

Museum) tekenen ze met kwetsbare 

ouderen (zeventigplus). 

Middelbare scholieren in de beeldentuin
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In 2017 begeleidt het Filosofeerteam 

zes scholen tijdens hun bezoek. 

Het verzorgt tien informatie-

bijeenkomsten en twaalf sessies van 

Kunst Maakt de Mens.

Samenwerkingen gemeentes / 
cultuurpunten
In samenwerking met gemeenten 

(en bemiddelaars) wordt bijgedragen 

aan (lokale) kunsteducatie. In het 

derde jaar van het Pr8-menu van de 

gemeente Arnhem bezoeken 1.370 

Arnhemse kinderen het museum. 

Het programma levert achtentwintig 

nieuwe schoolkaarthouders op. De 

gemeente Ede verlengt nogmaals 

het project met gratis busvervoer. 

3.500 kinderen en begeleiders 

bezoeken het museum. Daarnaast 

werkt het museum actief samen 

met cultuurpunten in Apeldoorn, 

Nunspeet en Lochem. Een nieuw 

aanmeldsysteem op de website 

werpt zijn vruchten af: er is meer en 

beter contact, en het museum denkt 

actief mee over een goed inhoudelijk 

programma.

Middelbare scholier met leskaart voor De Stijl

Middelbaar onderwijs 

De ‘vaste’ leskaarten worden vijf keer 

vernieuwd, zodat ze aansluiten bij de 

actuele opstelling. De samenwerking 

met het Pallas Athene College in 

Ede krijgt een vervolg met twee 

ontvangsten, waarbij leerlingen een 

kijkje krijgen achter de educatieve 

schermen. Ze worden ingeschakeld 

mee te denken over het aanbod, 

poseren voor nieuwe foto’s en 

maken filmpjes voor een Digitale 

Scheurkalender. 

Rondleidingen 
Het freelance rondleidersteam 

verzorgt honderddertien 

rondleidingen voor scholen.

Hoger onderwijs: stages en 
onderzoek
Het educatieve team werkt mee 

aan ongeveer tien afstudeer- 

en onderzoekstrajecten, 

waaronder een onderzoek naar 

interdisciplinair programmeren 

en een studie naar ‘storymaking’, 

door individuele bezoekers. Drie 

stagiairs versterken het educatieve 

team bij het begeleiden van De 
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Winterspelen, onderzoek naar een 

Digitale Scheurkalender voor het 

VMBO en bij het verzamelen en 

analyseren van online statistieken, 

voor de verantwoording van de 

Arptentoonstelling. 

Andere doelgroepen / families

Kunst Maakt de Mens 

Als onderdeel van het landelijke 

project Kunst Maakt de Mens / 

Ouderen ontmoeten Van Gogh 

verzorgt het museum tien workshops 

op locatie en twee rondleidingen in 

het museum. In totaal nemen zo’n 

honderdtwintig ouderen deel aan 

deze activiteiten. Met een bijdrage 

van Parels voor de Kunst (Zutphen) en 

samen met Stichting Vier het Leven 

worden twee nieuwe workshops 

ontwikkeld. Nu kan het museum een 

totaalpakket aanbieden met drie 

workshops (Stilleven, Landschappen, 

Brieven) en een rondleiding. 

Arp: The Poetry of Forms, poëzie-
estafette 
Speciaal voor de tentoonstelling 

organiseert het museum samen met 

Kunst als avontuur

schrijver / dichter Abdelkader Benali 

een zogenaamde poëzie-estafette. 

Benali’s oproep om ook zelf te 

dichten bij kunst levert zesendertig 

inzendingen op. De tien winnaars 

krijgen een masterclass, waarbij de 

gedichten worden voorgedragen 

en besproken. De webpagina van de 

poëzie-estafette wordt gedurende de 

tentoonstelling 809 keer bezocht.

Kunst als avontuur 
Samen met Familie van Fonk en 

Stichting Meedoen Mogelijk 

Maken stapt het museum in een 

ontwikkeltraject, gericht op 

de creatieve ontwikkeling van 

kunstenaars met een verstandelijke 

beperking. Dankzij de bijdrage van 

verschillende fondsen is er ruimte 

voor experiment en een gefaseerde 

opbouw. Eind november ontvangt 

het museum zestien kunstenaars 

en hun begeleiders om samen de 

mogelijkheden te verkennen. De 

resultaten en ervaringen worden 

opgetekend en vastgelegd op video 

en foto’s en vormen een stevig 

fundament voor het vervolg, dat in 

2018 vorm zal krijgen. 
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Museumdobbelspel – nieuwe 
edities en verspreiding 
Het Museumdobbelspel krijgt een 

herdruk en wordt achtduizend keer 

(gratis) uitgedeeld aan families. 

Het museum deelt het spel met 

Museum Dordrecht en Concordia 

Enschede. Zij krijgen, onder 

licentie, een gepersonaliseerde 

versie en zullen een rol spelen 

in de verdere ontwikkeling. Het 

spel wordt nu in heel Nederland 

gespeeld: onder andere in de vier 

Musea voor Wereldculturen, het 

Bonnefantenmuseum, het Van Abbe 

Museum en Kunsthal KAdE.

Schilderspellen op tour 
Ook het concept van de 

Schilderspellen wordt gedeeld met 

culturele partners. De gemeente 

Ede bestelt twee kopieën van het 

spel voor Cultura en de zestig lokale 

basisscholen, die het spel kunnen 

‘lenen’ voor een kunstproject. Ook 

Bibliotheek Veenendaal krijgt een 

Schilderspel in het druk bezochte 

entreegebied. 

Speurspel Zwaan zoekt een vriendje 

De serie speurspellen wordt 

uitgebreid met een speciale editie 

voor de allerjongste bezoekers. 

Zwaan zoekt een vriendje sluit aan 

bij de gelijknamige, bestaande 

prentenboeken en introduceert op 

een vrolijke, speelse manier vier 

hoofdrolspelers. Dankzij dit speurspel 

kunnen nu ook individuele bezoekers 

meegenieten van Zwaan en de 

verhalen uit het populaire lespakket. 

Het speurspel wordt tweehonderd 

keer meegenomen. 

Rondleidingen 

Het freelance rondleidersteam 

verzorgt 749 rondleidingen.

Kinderen met Museumdobbelspel
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COLLECTIE

Op 31 december 2017 omvat 

de collectie 21.914 objecten 

(inclusief bibliotheek Helene 

Kröller-Müller), waarvan 412 in 

langdurig bruikleen. De collectie 

is als volgt samengesteld: 1.195 

schilderijen, 2.018 sculpturen, 

12.584 werken op papier, 94 

mediakunst, 165 fotografie, 50 tuin- 

en landschapsarchitectuur, 2.172 

architectuur (werken op papier en 

maquettes), 1.459 kunstnijverheid, 

1.008 documentair materiaal, 1.169 

bibliotheek Helene Kröller-Müller. 

Alle werken zijn geregistreerd en 

gefotografeerd en opgenomen 

in de database TMS (The Museum 

System). Circa 5% van de collectie 

wordt getoond: 45% schilderijen, 

circa 18 % sculpturen, circa 1,5% 

werken op papier en circa 3 % 

mediakunst. Op de website zijn 

3.927 objecten ontsloten en te 

vinden met de collectiezoeker. Het 

museum leent 420 objecten uit, 

waarvan 212 aan het buitenland en 

208 binnen Nederland.

Aankopen en schenkingen 

In 2017 koopt het museum twee 

werken van Marinus Boezem, La 

lumière Cistercienne uit 1985, en 

A volo d’uccello uit 2010. Van Jos 

Kruit wordt Zonder titel (Geert en 

Adriaan) uit 2015-2016 aangekocht. 

Het museum krijgt twee schenkingen 

van Piet Hein Eek: Prototype 

Kröller-Müller Stoel en Kröller-

Müller Stoel, beide uit 2002. Van 

Alfred Eikelenboom krijgt het 

museum via zijn erven Idee voor een 

multifunctioneel gebouw (element uit 

het project ‘Utopian models’), circa 

1984. Jos Kruit schenkt Zonder titel 

uit 2003. Andrew Lord schenkt Thirty 

Pieces. Sorrow. (for T) uit 1996, ter ere 

van Adriaan van Ravesteijn en Geert 

van Beijeren. Van Jan van Munster 

krijgt het museum Battery For Five 

Fingers uit 1995.

Jos Kruit, zonder titel (Geert en Adriaan), 2003
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CULTUURFONDSEN EN 
OVERIGE SPONSORING

BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij is sinds 1999 

hoofdbegunstiger van het museum. 

Het museum werkt sinds 2015 met het 

zogenoemde ‘geoormerkt werven’. Elk 

weekend en in de vakanties is hiervoor 

een team van de BankGiro Loterij in 

het museum aanwezig. De bijdrage 

uit het geoormerkt werven over 2017 

bedraagt € 75.243 en wordt besteed 

aan de restauratie van Jardin d’émail 

van Jean Dubuffet.

Helene Kröller-Müller Fonds
Stichting Helene Kröller-Müller Fonds 

organiseert in 2017 zeven succesvolle 

fondsenwervende bijeenkomsten. 

Het Fonds heet zeven nieuwe boekers 

welkom en ontvangt voor € 170.950 

aan eenmalige giften. Tot en met 

2021 bedragen de toezeggingen via 

periodieke schenkingen € 77.500. Eind 

2017 heeft Stichting Helene Kröller-

Müller Fonds € 551.082 in kas. Het 

Fonds ondersteunt vier projecten voor 

in totaal € 30.000: de renovatie van de 

aula in de Van de Veldevleugel voor 

een bedrag van € 5.000 via Dirkzwager, 

de restauratie van Guurtje van Monet 

voor € 20.000, de restauratie van Mata 

Hari van Isaac Israels voor € 5.000 en 

de voorstelling Uit verdriet geboren 

van Julika Marijn voor een bedrag van 

€ 10.000.

Supporterschap gemeente Ede
In 2017 wordt de samenwerking 

geëvalueerd en gewerkt aan een nieuw 

convenant dat met terugwerkende 

kracht ingaat en een looptijd heeft van 

vier jaar tot en met 2020. De gemeente 

Ede heeft in 2017 gewerkt aan een 

nieuwe ambitie en (internationale) 

positionering: Food en Veluwe. In 

het convenant wordt vastgelegd op 

welke wijze de gemeente Ede en 

het museum samenwerken, welke 

gemeenschappelijke doelen de partijen 

hebben en op welke onderwerpen de 

samenwerking concreet gestalte krijgt. 

De samenwerking moet bijdragen aan 

de missie en speerpunten van het 

museum en de gemeente Ede en moet 

leiden tot groei in merkkracht en groei 

in bereik (fysiek en digitaal) voor beiden: 

1. Vergroten van kennis en vooral 

actieve beleving van kunst en 

cultuurbeoefening voor alle leeftijden. 

Isaac Israels, Mata Hari, 1916, tijdens restauratie
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Dit vertaalt zich naar concrete 

doelen als: - Ervoor zorgen dat alle 

basisschoolleerlingen minimaal 

één keer in hun schoolperiode het 

museum bezoeken. - (Eenzame) 

ouderen en speciale doelgroepen 

met kunst en cultuur en met elkaar in 

aanraking brengen. 

2. Versterken van de internationale 

propositie van Ede, Food en Veluwe 

en het Kröller-Müller Museum op 

nationale en internationale markten, 

onder meer via de doorontwikkeling 

van de Smaak van Van Gogh als 

onderdeel van Van Gogh Europe / 

Route Van Gogh / Van Gogh Storyline. 

De gemeente Ede levert waar mogelijk 

een bijdrage aan de bereikbaarheid 

van het museum per eigen, lokaal, 

regionaal en nationaal openbaar 

vervoer.

De Gemeente Ede investeert € 60.000 

in het supporterschap.

Overig 

De opbrengst van de Jeekel Stichting 

over 2017 bedraagt € 15.294.

Rondleiding
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BIJZONDERE GEBEURTENISSEN

Jardin d’émail 
In 2016 is het museum een duurzame 

restauratie gestart van Jardin d’émail 

van Jean Dubuffet uit 1974. De 600 m² 

grote tuin heeft vrijwel vanaf het begin 

met verschillende problemen te maken 

gehad: scheuren in het beton, schade 

aan de verf, verstopte afvoeren en water- 

overlast. In de loop der jaren zijn ge-

deeltelijke aanpassingen en restauraties 

uitgevoerd, maar de problemen zijn 

nooit structureel aangepakt. Het lo-

pende restauratieproject moet Jardin 

d’émail behouden voor komende ge-

neraties en waar nodig het kunstwerk 

terugbrengen in de oorspronkelijke 

staat. De meest urgente onderdelen van 

de restauratie, zoals het stabiliseren van 

de betonconstructie en het aanbrengen 

van een nieuw waterafvoersysteem, 

worden in 2017 uitgevoerd. De restau-

ratie, die in 2019 moet zijn afgerond, 

gebeurt in nauwe samenwerking met 

de Fondation Dubuffet in Parijs en met 

Richard Dhoet, assistent van Dubuffet 

en destijds nauw betrokken bij de tot-

standkoming van Jardin d’émail. Het 

onderzoek dat vooraf is gegaan aan de 

restauratie kon plaatsvinden dankzij een 

bijdrage van de Turing Foundation.

Proefboringen op Jardin d’émail van Jean Dubuffet
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BEZOEKERSAANTALLEN

2017, totaal bezoek 352.581, waarvan:
• Bezoek in schoolverband 38.804
• Bezoek met Museumkaart 92.861
• Bezoek met ICOM / Vereniging Rembrandt 

kaart 3.025 
• Niet betaald bezoek 71.340

Bezoekers tentoonstellingen in 2017 buiten 
het Kröller-Müller Museum
• Seurat, Signac, Van Gogh. Wegen des 

Pointillismus. Albertina, Wenen 
16-9-2016 t/m 8-1-2017 30.000 in 2017

• Storie dell’Impressionismo. I grandi 
protagonist da Monet a. Renoir da Van 
Gogh a Gauguin. Museo di Santa  
Caterina, Treviso 28-10-2016 t/m  
1-5-2017 240.000 in 2017

• Van Gogh and Gauguin. Reality and 
Imagination Aichi Prefectural Museum of Art 
in Nagoya 3-1-2017 t/m 26-3-2017 225.041

• Van Gogh and the Seasons: Images of 
Nature and Humanity National Gallery of 
Victoria in Melbourne 27-4-2017 t/m 12-7-
2017 465.000

• Van Gogh & Japan Hokkaido Museum of 
Modern Art in Sapporo 26-8-2017 t/m 15-10-
2017 200.000 

• Van Gogh & Japan Hokkaido Metropolitan 
Art Museum in Tokyo 24-10-2017 t/m 8-1-2018 
312.000 in 2017

• Van Gogh. Tra il grano e il cielo Basilica 
Palladiana in Vicenza 7-10-2017 t/m 8-04-2018 
178.500 in 2017

2012 311.097 2013 332.707 2014 391.209

2015 378.731 2016 346.352 2017 352.581

Bezoekers Kröller-Müller Museum
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2012 491.026 2013 505.945

Bezoekers website www.krollermuller.nlDigitale nieuwsbrief 
Ontvangers in het Nederlands 8.238
Ontvangers in het Engels 913

Twittervolgers
2013 4.351
2014 9.211
2015 17.000
2016 19.256
2017 22.359

Facebookfans
2013 7.098
2014 11.670
2015 15.000
2016 18.185
2017 23.234

Google Art
2013 60.368
2014 84.484
2015 85.000
2016 55.171
Vanaf medio 2016 worden statistieken 
niet langer aangeboden

Instagram
2016 2.710
2017 8.322

2014 545.079

2015 665.000 2016 730.998 2016 726.157
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Activa         31 december 2017
(euro)

Vaste activa
Materiële vaste activa      6.027.506

Vlottende activa

Voorraden         982.770
Vorderingen        1.555.137
Liquide middelen      4.925.523
       
Som der vlottende activa         7.463.430
        

    13.490.936

Passiva        31 december 2017
(euro)

Eigen vermogen
Algemene reserve         2.769.741
Bestemmingsreserves:
Aanloopkosten uitbreiding museum                700.000
       
Bestemmingfondsen: 
OCW (exploitatie)                 43.728
          
Totaal Eigen Vermogen         3.513.469

Fonds kunstaankopen            127.444
Voorzieningen
Voorziening jubileumgratificatie     73.260
Voorziening groot onderhoud huisvesting                 379.989

Langlopende schulden
Investeringssubsidies    4.605.912
Nog te besteden Erfgoedwet   
huisvesting     1.216.604
      
           5.822.516

Kortlopende schulden
Crediteuren     1.050.565
Nog te besteden Erfgoedwet
huisvesting          311.277
Belastingen en premies sociale
verzekeringen      177.758
Vooruitontvangen subsidie  1.060.634
Overige schulden     974.024
          
          3.574.258
          

   13.490.936
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2017
(euro) 

 

Baten
 

Directe opbrengsten      4.679.781

Indirecte opbrengsten     410.319

                

        5.090.100

Subsidie OCW

Regeling specifiek cultuurbeleid       1.752.733

Erfgoedwet huisvesting      2.689.829

Erfgoedwet collectiebeheer     2.070.969

Cultuurnota 2013-2016                  -/-   173.837

                

         6.339.694

 

Overige subsidies/bijdragen             635.804

        

Som der baten               12.065.598

Lasten

Salarislasten             5.159.067

Afschrijvingen            198.113

Huisvestingslasten          2.689.829

Aankopen              298.005

Overige lasten           3.567.796

             

Som der lasten            11.912.810

              

Saldo uit gewone bedrijfsvoering          152.788

Saldo rentebaten -/- lasten          1.787

Koersverschillen           1.686

Mutatie aankoopfonds                    -/-    87.552

            

Exploitatieresultaat              68.709
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Resultaatbestemming
Exploitatieresultaat            68.709

Mutatie Bestemmingsfondsen 
Onttrekking Bestemmingsfonds

OCW (exploitatie)          173.837

Exploitatieresultaat als basis voor bepalen 

‘niet bestede OCW subsidie’         242.546
Dotatie aan Bestemmingsfonds

OCW (BIS)           -43.728

Dotatie aan Algemene reserve         -198.818

Totaal resultaatbestemming        -242.546

Bezoeker bij De schreeuw van Isamu Noguchi
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2017

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. 



Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo

T: 0318 59 12 41
F: 0318 59 15 15
info@krollermuller.nl

krollermuller.nl
facebook.com/krollermuller
twitter.com/krollermuller
instagram.com/krollermullermuseum

Ontwerp: Saiid & Smale

Fotografie: Kim Balster, Marjon Gemmeke, Walter Herfst, 

Wieneke Hofland en Kröller-Müller Museum

Hoofdbegunstigers:


