KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM

Dit beknopte jaaroverzicht geeft een indruk van
het jaar 2016, met de voornaamste hoogtepunten,
‘facts’ en ‘figures’.
Veel leesplezier!
Lisette Pelsers
Directeur
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Kinderen bij Drijvende Sculptuur, Otterlo (1960-1961) van Marta Pan
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BEZOEKERS
In 2016 ontvangt het Kröller-Müller
Museum 346.352 bezoekers in
Otterlo. Vanwege grootscheepse
werkzaamheden aan depot en
klimaatinstallaties zijn er geen grote
tentoonstellingen gepland, afgezien
van Barbara Hepworth: Sculpture
for a Modern World in de eerste
maanden van het jaar. De prognose
van de bezoekersaantallen (320.000)
is dan ook bescheiden en wordt in
elk geval ruim gehaald. Het aandeel
bezoek door Museumkaarthouders
komt met 93.068 uit op 26,9% van het
totaalbezoek.
Het museum ontvangt 7.936
scholieren uit het primair onderwijs
en 29.622 uit het voortgezet
onderwijs. 116 basisscholen maken
gebruik van de Schoolkaart.
Ook buitenshuis trekt het museum
veel publiek. Met tentoonstellingen
in Verona, Arles, Treviso, Wenen en
Tokyo bereikt het museum in 2016
in het buitenland bijna 900.000
bezoekers.
Daarmee komen in totaal ruim 1,2
miljoen mensen fysiek in aanraking
met de collectie van het KröllerMüller Museum.

5

Tentoonstelling Nature Based, met Oscar Santillan, The Manifesto of Goodness (2012)
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TENTOONSTELLINGEN
Twee tentoonstellingen lopen door
uit 2015:
Longing for happier times.
Mediakunst uit de collectie van
het Kröller-Müller Museum
19-9-2015 t/m 3-1-2016 en
5-3 t/m 1-5-2016
In Longing for happier times zijn
audiovisuele installaties te zien van
Willie Doherty, Mario García Torres,
Jan Fabre, Cai Guo-Qiang, Matt
Mullican, Hetty Huisman en herman
de vries. Veel van de werken in
Longing for happier times (een citaat
uit de installatie van Mario García
Torres, uitgesproken bij de resten van
een verloren kunstwerk), reflecteren
op verval en vernietiging en tonen het
verlangen naar betere tijden.
Barbara Hepworth: Sculpture for
a Modern World
28-11-2015 t/m 17-4-2016
Barbara Hepworth is een van de meest
succesvolle beeldhouwers van de
twintigste eeuw. De tentoonstelling
brengt haar gehele oeuvre in beeld,
van de bescheiden sculpturen in
steen en hout uit haar beginjaren

tot de ambitieuze bronzen werken
uit de jaren vijftig en zestig. De
tentoonstelling wordt georganiseerd
in samenwerking met Tate Britain
in Londen en met het Arp Museum
Bahnhof Rolandseck in Remagen.
Overige tentoonstellingen:
Leo Vroegindeweij
14-5 t/m 28-8-2016
Leo Vroegindeweij was verbonden aan
de prestigieuze galerie Art & Project
(1968-2001). In 2013 schonk Adriaan
van Ravesteijn (1938-2015), voormalig
galeriehouder, ruim tweehonderd
kunstwerken aan het museum,
waaronder werk van Vroegindeweij.
De presentatie bestaat uit circa twintig
werken uit Van Ravesteijns schenking,
aangevuld met enkele werken uit de
collectie van het museum.
Nature based
11-6 t/m 13-11-2016
Nature based toont werken waarin
de complexe houding van de mens
ten opzichte van de natuur een rol
speelt. Te zien zijn videowerken van
Pierre Huyghe, Oscar Santillan en
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Tentoonstelling Barbara Hepworth: Sculpture for a Modern World
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Persijn Broersen / Margit Lukács. Uit
de eigen collectie presenteert het
museum To Place (1990-2011), een
serie kunstenaarsboeken van Roni
Horn, en vier films van Lon Robbé.
De tentoonstelling vindt plaats naar
aanleiding van de installatie van La
Saison des Fêtes van Pierre Huyghe in
de beeldentuin.
Jos Kruit
10-9-2016 t/m 22-1-2017
Evenals Leo Vroegindeweij was
Jos Kruit verbonden aan galerie
Art & Project (1968-2001). Dit is
de tweede tentoonstelling in 2016
uit de schenking die voormalig
galeriehouder Adriaan van Ravesteijn
in 2013 aan het Kröller-Müller Museum
deed. Te zien zijn vijf grote sculpturen
en enkele wandwerken.
De vroege Van Gogh: ‘werk tegen
de onverschilligheid in’
24-9-2016 t/m 9-4-2017
De vroege Van Gogh: ‘werk tegen
de onverschilligheid in’ laat zien hoe
Vincent van Gogh aan het begin van
zijn loopbaan zichzelf leert zijn kijk
op de wereld om te zetten in beeld.

Anders dan tijdgenoten als Isaac
Israels of George Breitner richt
hij zijn blik niet op het mondaine
stadsleven, maar juist op de
rafelranden van de samenleving.
De nadruk in de tentoonstelling
ligt op tekeningen, die vanwege
hun lichtgevoeligheid zelden zijn
te zien. De werken worden in de
tentoonstelling door Van Gogh zelf
becommentarieerd met citaten uit
zijn brieven.
Move on
26-11-2016 t/m 23-4-2017
Move On toont sculpturen uit
de collectie die soms letterlijk,
vaak denkbeeldig, kunnen
bewegen, van Gerrit van Bakel,
Tom Claassen, Constant, Martin
van Oel, Panamarenko en Carel
Visser. Panamarenko probeert de
zwaartekracht en de luchtweerstand
te overwinnen met handgemaakte
mechanieken en machines. 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
zijn stedelijke utopie New Babylon.
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Tentoonstelling De vroege Van Gogh
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BUITENLANDSE
TENTOONSTELLINGEN
De belangstelling in het buitenland
voor de collectie van het KröllerMüller Museum blijft groot. Naast
individuele bruiklenen aan collegainstellingen in binnen- en buitenland
zijn in 2016 tentoonstellingen
georganiseerd met lokale partners.
In Palazzo della Gran Guardia in Verona
loopt de reizende tentoonstelling
Seurat, Van Gogh, Mondrian. Il PostImpressionismo in Europa door tot
en met 13 maart 2016. Deze reizende
tentoonstelling uit de KröllerMüllercollectie was eerder te zien
in Japan en trekt in 2016 in Verona
90.000 bezoekers.
Van 13 mei tot en met 11 september
is in de Fondation Vincent van Gogh
in Arles Van Gogh en Provence. La
tradition modernisée te zien. Het
museum levert een grote bijdrage
aan de tentoonstelling, die 150.000
bezoekers trekt.
Medio september opent in de
Albertina in Wenen de tentoonstelling
Seurat, Signac, Van Gogh. Wege
des Pointillismus, een vervolg op
de tentoonstelling over het postimpressionisme in Japan en Verona

en eveneens in nauwe samenwerking
met het Kröller-Müller tot stand
gekomen. De tentoonstelling, die
doorloopt tot en met 8 januari 2017,
trekt in 2016 250.000 bezoekers.
Op 7 oktober gaat in het Tokyo
Metropolitan Art Museum Van Gogh
and Gauguin. Reality and Imagination
van start. De tentoonstelling duurt tot
en met 18 december en wordt door
395.000 personen bezocht. In 2017 is
de tentoonstelling te zien in het Aichi
Prefectural Museum of Art in Nagoya.
Op 28 oktober opent in het Museo
di Santa Caterina in Treviso Storie
dell’Impressionismo. I grandi
protagonisti da Monet a Renoir da Van
Gogh a Gauguin. De tentoonstelling,
die duurt tot en met 1 mei 2017, trekt
in 2016 90.000 bezoekers.
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Bezoek met Boekers van het Helene Kröller-Müller Fonds aan de tentoonstelling
Seurat, Signac, Van Gogh in Wenen
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ACTIVITEITEN
Winterspelen
2 t/m 3-1-2016
Voor deze vijfde editie van de
gezinsactiviteit De Winterspelen
wordt de samenwerking met ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten
uitgebreid met een nieuwe partner:
Museum Arnhem. In samenwerking
met Het Nationale Park De Hoge
Veluwe krijgen kinderen tot twaalf
jaar tijdens het weekend 50% korting
op een toegangskaartje. Ongeveer
tweehonderdvijftig kinderen en hun
(groot)ouders bezoeken het KröllerMüller Museum.
Museumweek
16 t/m 24-4-2016
Het museum neemt ook dit jaar
deel aan de landelijke Museumweek.
Ongeveer tweehonderd families
krijgen een gratis exemplaar van het
Museumdobbelspel. In totaal ontvangt
het museum 14.912 bezoekers tijdens
de Museumweek.
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De Winterspelen
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Gelderse Museumdag
22-10-2016
Op de Gelderse Museumdag
lanceert het Kröller-Müller, in
samenwerking met Fonk Amsterdam,
een nieuw concept: families
schrijven zich in voor een Blind
date met een kunstwerk. Ze krijgen
een pakketje thuis met vragen en
opdrachten, gerelateerd aan een
(onbekend) kunstwerk. Tijdens het
museumbezoek wordt het werk
bekeken en blijkt of er een ‘klik’ is. De
Blind dates zijn een succes en trekken
volop aandacht. Vijfentwintig families
doen mee. De Gelderse Museumdag
trekt 2.834 bezoekers, waaronder
tweehonderdveertig kinderen.
Ongeveer tachtig gezinnen gaan aan
de slag met het Museumdobbelspel.
Rabo Museum Kidsweek
15 t/m 30-10-2016
In de herfstvakantie introduceert de
Museumvereniging de eerste Rabo
Museum Kidsweek, in samenwerking
met museumkids.nl. Het museum
zet het Museumdobbelspel en zijn
digitale Schilderspel in de landelijke
etalage en ontvangt in deze twee

vakantieweken zo’n vierhonderd
kinderen, met (groot)ouders en
begeleiders.
Art Rocks
Het Kröller-Müller Museum is in 2016
één van de (nieuwe) partners van het
landelijke muziekproject Art Rocks,
geïnitieerd door Museum Boijmans
van Beuningen, in samenwerking
met de Grote Prijs van Nederland.
Bijna tweehonderd bands, singersongwriters, rappers en musici
maken een muziekstuk of lied bij
een kunstwerk; vijftig van hen kiezen
een werk uit het Kröller-Müller. In
oktober is er een goedbezochte
masterclass van Giovanca. Tijdens
een geanimeerde halve finale wint
FALT een videoclip en een finaleplek
in Paradiso. Het project krijgt
veel media-aandacht en ook de
museumronde wordt goed bezocht.
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Museumronde Art Rocks
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SCHOLEN
Filosoferen met beelden (en met
de directeur)
In november verschijnt een nieuwe,
uitgebreide editie van Filosoferen
met beelden. De aanpassingen
komen voort uit de praktijk en sluiten
aan bij recente ontwikkelingen
rondom filosoferen en de aandacht
voor de 21th century skills en
burgerschapsvorming. Vanwege
de internationale aandacht voor de
filosofeermethode en de doe-het-zelfaanpak verschijnt het pakket ook in
het Engels. Alle negentig basisscholen
met een Schoolkaart krijgen het
nieuwe pakket gratis toegestuurd.
Onze beeldentuin. CMK-project
Wychen
Van eind 2015 tot december 2016
werken lokale kunstenaars op
vier Wychense basisscholen, met
als uitgangspunt een werk uit de
beeldentuin van het Kröller-Müller.
Kleuters experimenteren met de
werkwijze van Jean Arp, oudere
kinderen met was en natuurlijke
producten. Dit resulteert in een
eigen beeldentuin, in en rondom de
school. Een aantal klassen bezoekt

het museum om ‘hun werken’ in
het echt te zien, een kunstlied te
schrijven en andere topstukken te
ontdekken. Ongeveer achthonderd
kinderen nemen (actief) deel aan
Onze beeldentuin, dat is gefinancierd
vanuit de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit. In 2017 krijgt het project een
vervolg in de gemeente Ede.
Vervolg Museumeducatieprijs
In 2015 heeft het museum de
Museumeducatie Prijs ontvangen voor
zijn Digitale scheurkalender. In 2016
wordt het project uitgebreid. Samen
met het Mauritshuis, het Van Abbe
Museum, het Openluchtmuseum
Arnhem, het Nationaal Archief en
Beeld en Geluid wordt een nationale
scheurkalender ontwikkeld. Op een
nieuw digitaal platform kan iedereen zelf
een kalender samenstellen. Onder meer
het Noordbrabants Museum, Museum
Breda en Kunstbedrijf Arnhem hebben
belangstelling en ook internationaal
krijgt het project een vervolg (onder
meer in België, Denemarken en
Duitsland). Tussenstand 2016: (bijna)
drie Digitale Scheurkalenders, dertien
nationale en internationale partners.
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Filosoferen met beelden
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Apeldoorn: Elke dag kunst in het bos
In navolging van de gemeente Ede
krijgt ook Apeldoorn een eigen
scheurkalender: Elke dag Kunst in
het bos. Het museum ontwikkelt
het project in samenwerking met
kunstbemiddelaar Markant, twee
testscholen en Lionsclub Appelthorn.
De Lions leveren een inhoudelijke
bijdrage aan de kalender en staan
garant voor gratis busvervoer, naar het
park en het museum. Leerlingen van
Praktijkschool Apeldoorn verzorgen
een speciaal broodje voor bij de lunch.
De digitale Scheurkalender Apeldoorn
wordt uitgedeeld aan vijftig scholen.
Negen scholen nemen deel aan Elke
dag kunst in het bos. Het museum
ontvangt 243 kinderen en eenendertig
begeleiders.
Lezingen / workshops / teamuitjes
Nu het museum zich steeds meer
profileert als expertisecentrum, stijgt
in 2016 de vraag naar informatie
en begeleiding op het gebied
van kunst- en cultuureducatie.
Het educatieve team verzorgt
verschillende lezingen en is (actief)
aanwezig op culturele markten en

bijeenkomsten, maar biedt nu ook
de mogelijkheid tot een teamuitje in
het museum met een inleiding over
filosoferen, workshopsrondes en een
museumbezoek.
Filosofeerteam
Het Filosofeerteam verzorgt
programma’s op maat, voorlichting
en speciale workshops. Binnen het
PR8- programma van de gemeente
Arnhem informeren ze leerkrachten
en ouders over het (aanstaande)
museumbezoek, tijdens teamuitjes
worden leerkrachten uitgedaagd
zelf te filosoferen en bij Kunst Maakt
de Mens (project in samenwerking
met het Van Gogh Museum)
wordt getekend met kwetsbare
ouderen. In 2016 begeleidt het
Filosofeerteam veertien scholen
tijdens hun bezoek. Het verzorgt tien
informatiebijeenkomsten en acht
sessies van Kunst Maakt de Mens en
is betrokken bij een teamuitje voor
leerkrachten en een ‘lezing op maat’
voor kunstenaars.
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Schoolklas bij James Ensor, De Wraak van de nar Hop-Frog
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Samenwerkingen gemeentes /
cultuurpunten
De samenwerking met gemeentes
(en lokale bemiddelaars) blijft een
belangrijke levensader voor (lokale)
kunsteducatie. In het tweede jaar
van het PR8-programma van de
gemeente Arnhem bezoeken 1.370
Arnhemse kinderen het museum.
Het programma levert achtentwintig
nieuwe schoolkaarthouders op. De
gemeente Ede verlengt het project
met gratis busvervoer. Zo’n 1.400
kinderen en begeleiders bezoeken het
museum. Daarnaast werkt het museum
actief samen met cultuurpunten in
Apeldoorn (zie boven), Nunspeet,
Lochem en Montferland.
Middelbaar onderwijs
De samenwerking met het Pallas
Athene College in Ede krijgt een
vervolg met twee speciale ontvangsten,
waarbij acht leerlingen worden
‘opgeleid’ tot rondleider. Zij ontvangen
in juni zelf de medeleerlingen van
een partnerschool uit Duitsland. De
fotoworkshop van Niek Michel wordt
eenendertig keer geboekt en gevolgd
door 778 leerlingen in totaal.

Hoger onderwijs: stages en
onderzoek
Twee stagiairs versterken het
educatieve team. Het team werkt mee
aan ongeveer tien afstudeertrajecten,
waaronder een onderzoek naar de
museumbeleving van ‘de leek’ en een
studie naar de ‘experience economy
in museums’.
Andere doelgroepen
Van het Museumdobbelspel
verschijnt een Engelse versie, die
in 2016 zo’n driehonderdvijftig keer
wordt uitgedeeld aan buitenlandse
families. Het Nederlandse spel
wordt meer dan vijfduizend keer
uitgedeeld. Het Nationaal Museum
voor Wereldculturen brengt, onder
licentievoorwaarden, een eigen versie
uit. Uitgangspunt is om gezamenlijk
op te trekken en families te bewegen
om meer (verschillende) musea te
bezoeken. Met speciale programma’s
zoals Museumplusbus (975
deelnemers) en Kunst Maakt de Mens
(vijfentachtig deelnemers) bereikt het
museum veel senioren, die niet meer
in staat zijn zelfstandig een museum
te bezoeken. In 2016 zijn veertig
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Kinderen spelen het Museumdobbelspel bij Zang der vocalen van Jacques Lipchitz
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speciale rondleidingen gegeven aan
mensen met een visuele beperking.
De serie speurspellen wordt uitgebreid
met een nieuwe kaart: met een hoofd,
een schouder, een knie en een teen
uit de collectie: een knipoog naar
het bekende kinderliedje. Het spel
verschijnt in het Nederlands en in het
Engels en wordt gratis aangeboden.
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Workshop Kunst Maakt de Mens
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COLLECTIE
Op 31 december 2016 omvat de
collectie 21.899 objecten (inclusief
bibliotheek Helene KröllerMüller), waarvan 422 in langdurig
bruikleen. De collectie is als volgt
samengesteld: 1.195 schilderijen,
2.016 sculpturen, 12.584 werken op
papier, 93 mediakunst, 165 fotografie,
50 tuin- en landschapsarchitectuur,
2.162 architectuur (werken op papier
en maquettes), 1.457 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 4,5% van de collectie
wordt getoond: 40% schilderijen,
circa 16% sculpturen, circa 1,5%,
werken op papier en circa 1%
mediakunst. Op de website zijn 3.618
objecten ontsloten en te vinden met
de collectiezoeker. Het museum
leent 223 objecten uit, waarvan 171
aan het buitenland en 52 binnen
Nederland.

Uitbreiding depot
In april gaat de bouw van een nieuwe
depotruimte van circa 1.000 m2 van
start. De uitbreiding omvat naast
materiaaldepots met een speciaal
klimaat ook quarantaineruimtes, een
koelcel en een ruimte waar sculpturen
en installaties opgesteld kunnen
worden. In verband met de uitbreiding
start op 1 februari 2016 de verhuizing
van 17.047 objecten uit het hoofddepot
naar twee interne, tijdelijke depots.
Schenkingen
Het museum krijgt een particuliere
schenking van vier werken van Charley
Toorop. Het gaat om twee tekeningen,
Poffertjeskraam (1935) en Familie uit
Cuesmes (Bourinage) (1922) en twee
schilderijen, Stilleven met geraniums,
fles en bord met messen en broodje
(1920) en Volkshuis, Amsterdam
Zeedijk (1927). Pjotr Müller schenkt
Soleares-tristes (2002), en Herman de
Vries schenkt wit-white (1962-2012) aan
het museum.
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Uitbreiding depot
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Aankopen
De belangrijkste aankoop is La Saison
des Fêtes (2010, uitvoering 2016) van
de Franse kunstenaar Pierre Huyghe.
Verder zijn verworven: twee
tekeningen van Alexander Bogomazov:
Herinneringen aan de Kaukasus
(1916) en Landschap, Kaukasus (1916),
de film Streamside Day (2003) van
Pierre Huyghe, het beeld Rockswarm
(2001) van Bill Woodrow, het schilderij
Les Filets, Honfleur (1912) van Félix
Vallotton en twee sculpturen van Leo
Vroegindeweij: Zonder titel (1985) en
Zonder titel (1986).
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Leo Vroegindeweij, Zonder titel, 1986
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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. Bezoekers
die ter plekke beslissen om mee
te spelen met de loterij ontvangen
hun entreegeld terug of krijgen de
publicatie De vroege Van Gogh. Alle
nieuwe deelnemers krijgen bovendien
een BankGiro Loterij Vip kaart. De
bijdrage uit het geoormerkt werven
over 2016 bedraagt € 30.007 en wordt
besteed aan de restauratie van Jardin
d’émail van Jean Dubuffet.
Helene Kröller-Müller Fonds
Het Helene Kröller-Müller Fonds
organiseert in 2016 drie succesvolle
fondsenwervende bijeenkomsten.
Het Fonds heet acht nieuwe boekers
welkom en ontvangt voor € 19.606
aan eenmalige giften. Tot en met
2021 bedragen de toezeggingen via
periodieke schenkingen € 1.135.000.
Eind 2016 heeft het Helene Kröller-

Müller Fonds € 518.000 in kas. Het
Fonds ondersteunt drie projecten voor
in totaal € 187.500: de tentoonstelling
Arp: The Poetry of Forms die in 2017
plaatsvindt (€ 100.000 + € 30.000
van Hof Hoorneman Bankiers), de
Tijdlijn online (€ 45.000) en, via een
anonieme schenker, de restauratie van
Les Filets, Honfleur van Félix Vallotton
(€ 12.500). Via een bijdrage (2015) van
de Turing Foundation van € 75.000 en
een anonieme gift van € 10.000 draagt
het fonds bij aan het onderzoek naar
de restauratiemogelijkheden en de
testrestauraties van Jardin d’émail.
Supporterschap van de
gemeente Ede
Het supporterschap van de gemeente
Ede heeft als doel bewoners,
bedrijven en bezoekers te betrekken
bij het Kröller-Müller Museum.
Het museum participeert in het
citymarketingconcept De Smaak
van Van Gogh. In dit kader worden
projecten ontwikkeld waarbij de Van
Goghcollectie van het museum een
centrale rol speelt, zoals het De Smaak
van Van Gogh Pop-Up Museum:
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De Smaak van Van Gogh Pop-Up Museum
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een restaurant en een winkel met
streekproducten en reproducties
van werken van Van Gogh uit de
museumcollectie waarin zijn liefde
voor het platteland tot uiting komt.
Overig
De opbrengst van de Jeekel Stichting
over 2016 bedraagt € 22.000.
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Buitenrestaurant in de beeldentuin
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BIJZONDERE GEBEURTENISSEN
De vroege Van Gogh: ‘werk tegen
de onverschilligheid in’.
De tentoonstelling De vroege Van
Gogh laat zien hoe Vincent van Gogh
aan het begin van zijn loopbaan
zichzelf leert zijn kijk op de wereld
om te zetten in beeld. Anders dan
tijdgenoten als Isaac Israels of George
Breitner richt hij zijn blik niet op het
mondaine stadsleven, maar juist op de
rafelranden van de samenleving. Op
mensen die hard moeten werken voor
hun brood, in schamele werkplaatsen
en op boerenakkers in weer en wind.
Van Gogh wil oprecht uitdrukking
geven aan zijn mededogen met hun
bestaan. Of, zoals hij het zelf in een
brief aan zijn broer Theo formuleert:
’Ik zeg het nog eens – werk tegen de
onverschilligheid in – het volhouden is
niet makkelijk – maar wat makkelijk is
beteekent ook weinig.’
De nadruk in de tentoonstelling ligt
op tekeningen, die vanwege hun
lichtgevoeligheid zelden zijn te zien.
Juist in de tekeningen is goed te zien
hoe Van Gogh worstelt om de techniek
te leren beheersen en volume en
beweging in zijn figuren te brengen.

Daarbij streeft hij niet naar louter
een realistische weergave van de
werkelijkheid. Hij wil ‘het leven’ zelf
weergeven en ‘onjuistheden’ tekenen
die ‘waarder’ zijn dan de ‘letterlijke
waarheid’. De werken worden in de
tentoonstelling door Van Gogh zelf
becommentarieerd met citaten uit
zijn brieven.
Auke van der Woud, schrijver van
bestsellers over negentiendeeeuws Nederland (Een nieuwe
wereld, Koninkrijk vol sloppen
en De nieuwe mens) en van 19741981 conservator van het KröllerMüller Museum, is gastconservator
van de tentoonstelling. In de
tentoonstellingsteksten en door
de toevoeging van foto’s van Henri
Berssenbrugge (1873-1959) plaatst hij
Van Goghs ongebruikelijke keuze voor
zijn medemens in de volksbuurten in
de context van de late negentiende
eeuw. Bij de tentoonstelling verschijnt
ook een publicatie met teksten van
Van der Woud.

19

Tentoonstelling De vroege Van Gogh
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Aanleg en opening La Saison de Fêtes
van Pierre Huyghe
In 2015 koopt het museum La Saison des
Fêtes van de Franse kunstenaar Pierre
Huyghe (Parijs, 1962) aan. Op 11 juni
2016 wordt het werk geopend. Huyghe
is gefascineerd door de dubbelzinnige
manier waarop mensen omgaan met de
natuur. Hij werkt in veel verschillende
media en maakt onder meer
grootschalige installaties waarin dieren
of planten een rol spelen. In La Saison
des Fêtes gaat het om planten: een bont
gezelschap van bomen, heesters, vaste
planten, eenjarigen en bolgewassen,
gerangschikt in een cirkelvormige tuin.
De planten hebben te maken met feesten herdenkingsdagen van over de hele
wereld, twintig in totaal en door Pierre
Huyghe uitgekozen. Van de grote,
beeldbepalende palm tot het nietige
klavertje, allemaal spelen de planten,
ergens ter wereld, een rol tijdens een
viering of herdenking. La Saison des Fêtes
is gerealiseerd op een voormalig grasveld
van circa 3500 m² in de beeldentuin
van het Kröller-Müller. Om de tuin in te
bedden in de omgeving wordt met circa
3300 m³ zand een kunstmatig landschap
van zandduinen opgeworpen.
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Pierre Huyghe, La Saison des Fêtes, 2010 (uitvoering 2016)
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BEZOEKERSAANTALLEN
2016
Totaal bezoek 346.352, waarvan:
• Bezoek in schoolverband 37.558
• Bezoek met Museumkaart 93.068
• Bezoek met ICOM / Vereniging
Rembrandt kaart 2.757
• Niet betaald bezoek 64.769
Bezoekers tentoonstellingen in 2016
buiten het Kröller-Müller Museum
• Seurat, Van Gogh, Mondriaan. Il
Post-Impressionisimo in Europa
Palazzo della Gran Guardia, Verona
28-10-2015 t/m 13-3-2016
90.000 in 2016
• Van Gogh en Provence. La tradition
modernisée. Fondation Vincent van
Gogh, Arles 13-5 t/m 11-9-2016
150.000
• Seurat, Signac, Van Gogh. Wegen
des Pointillismus. Albertina, Wenen
16-9-2016 t/m 8-1-2017
250.000 in 2016
• Van Gogh and Gauguin. Reality and
Imagination. Tokyo Metropolitan Art
Museum, Tokyo 7-10 t/m 18-12-2016
395.000
• 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
90.000 in 2016

Bezoekers Kröller-Müller Museum

2011 302.198

2012 311.097

2013 332.707
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2014 391.209

2015 378.731

2016 346.352
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Bezoekers www.krollermuller.nl/
mobile
(vanaf 2011)
2011 27.205
2012 29.104
2013 43.219
2014 64.453
Vanaf 2015 is de website responsive, en
is een mobile versie niet langer nodig.
Twittervolgers
2013 4.351
2014 9.211
2015 17.000
2016 19.256

Bezoekers website www.krollermuller.nl

2011 470.842

2012 491.026

2013 505.945

Facebookfans
2013 7.098
2014 11.670
2015 15.000
2016 18.185
Google Art
2013 60.368
2014 84.484
2015 85.000
2016 55.171
Vanaf medio 2016 worden statistieken
niet langer aangeboden
Instagram
2016 2710
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2014 545.079

2015 665.000

2016 730.998
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Activa						   
31 december 2016
(euro)
Vaste activa
Materiële vaste activa						4.916.039
Vlottende activa
Voorraden			   1.028.030
Vorderingen			   1.916.847
Liquide middelen		   3.967.486
				   
Som der vlottende activa				   
6.912.363
								
    11.828.402

Passiva 					  
31 december 2016
(euro)
Eigen vermogen
Algemene reserve					  
2.559.988
Bestemmingsreserves:
OCW (exploitatie)				OCW (huisvesting)				Bedrijfsinstallaties			 
710.938
					
							   
710.938
Bestemmingfondsen:
OCW (exploitatie)			 
173.836
OCW (huisvesting)									
							   
173.876
							  
Totaal Eigen Vermogen					  
3.444.762
Fonds kunstaankopen					   
39.890
Voorzieningen
Voorziening jubileumgratificatie					 73.977
							  
Langlopende schulden
Investeringssubsidies					  
4.905.203
Kortlopende schulden
Crediteuren				 
997.985
Belastingen en premies sociale
verzekeringen				 
182.525
Vooruitontvangen subsidie		  1.187.989
Overige schulden			
996.071
					
				
							  
3.364.570
							  
   11.828.402

23

JA A ROVE R ZI C H T 2 0 1 6 K RÖ LLE R-MÜ LLE R MU SE U M

EXPLOITATIEREKENING OVER 2016
(euro)
Baten

Lasten

Directe opbrengsten						 3.901.473
Indirecte opbrengsten					
390.604

Salarislasten
					
4.399.596
Afschrijvingen
			
		   150.595
Huur
			
		  2.309.786
Aankopen
		   1.801.861
Overige lasten 		
	  3.956.626
			
	 

								4.292.077

Subsidie OCW CuNo
Onderdeel huren						 
953.073
Onderdeel exploitatie						 3.751.448
								 4.704.521
Overige subsidies/bijdragen
1.669.566
								
Som der baten
		    10.666.164

Som der lasten 		
			
		

12.618.464
	 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 			  -1.952.300
Saldo rentebaten -/- lasten 					 
3.775
Koersverschillen
					   
7.912
Mutatie aankoopfonds					
   117.021
				 
Exploitatieresultaat
				 
-1.823.592
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Resultaatbestemming
Exploitatieresultaat							-1.823.592
Mutatie Bestemmingsfondsen
Dotatie aan Bestemmingsfonds
veiligheid musea							 -94.527
Onttrekking aan Bestemmingsfonds
OCW (huisvesting)							 1.795.699
Dotatie aan Bestemmingsreserve
OCW (huisvesting)							 
-166.993
Onttrekking aan Bestemmingsreserve
OCW (exploitatie)							 
104.498
Subtotaal mutatie Bestemmingsfondsen
en reserves								 1.638.677
Exploitatieresultaat als basis voor bepalen
‘niet bestede OCWsubsidie’						 
-184.915
Onttrekking aan Bestemmingsfonds
OCW (exploitatie)							 -79.550
Onttrekking aan Algemene reserve				  -105.365
Subtotaal onttrekkingen aan Bestemmingsfonds
OCW (exploitatie) en Algemene reserve				  -184.915
Totaal resultaatbestemming						 1.823.592
25

Tekenworkshop in Barbara Hepworth: Sculpture for a Modern World
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2016
Algemeen
Stichting Kröller-Müller Museum is op 14 maart 1928 opgericht.

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

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.

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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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:

Tentoonstelling Move On, met werk van Tom Claassen

