
Vincent en de Veluwe  —  hoe een legende ontstaat
omtrent Van Gogh, Kröller-Müller en de Hoge Veluwe

Helene Müller (Essen, 1869) huwde in 1888 de Nederlandse zakenman Anton 
Kröller (Rotterdam, 1862), die een jaar later de leiding overnam van des schoon-
vaders  Düsseldorfse   stuwadoorsbedrijf Wm H. Müller & Co en het, vanuit een 
hoofdzetel in Den Haag, tot een internationale rederij uitbouwde.  De aanvoer van 
ertsen naar het Duitse Ruhrgebied bleef de belangrijkste activiteit — Müller bezat 
ook mijnen — en de jaren '10 (met de eerste wereldoorlog) werden gouden jaren.  
De Kröller-Müllers behoorden snel tot de rijkste families van Nederland.  
Anton hield van jagen, en Helene van kunst.  Halverwege Den Haag en Essen kocht 
het echtpaar meer dan 6000 hectare arme landbouw- en bosgronden, in Otterlo en 
Hoenderloo, de duinen van de Hoge Veluwe, op Limburg na de hoogste streek van 
het land.  Edelherten, everzwijnen en wilde schapen werden uitgezet, en aan 
Hendrik Berlage werd gevraagd een jachtpaviljoen te bouwen.  
Vanaf 1906 volgde Helene lessen kunstbeschouwing bij de criticus — kunstpaus — 
H.P. Bremmer.  Op zijn advies interesseerde ze zich onder meer voor het werk van 
een in 1890 veel te jong gestorven kunstenaar, Vincent van Gogh.  In de loop der 
jaren kocht ze 91 schilderijen en 185 tekeningen van hem, naast werk van Braque, 
Picasso of Mondriaan, en vele anderen.  Al in 1910 vatte ze het plan op een museum 
te stichten.  Onderwijl investeerde ze zwaar in buitenlandse tentoonstellingen van 
haar collectie, met name in de Verenigde Staten, waardoor de internationale 
belangstelling voor moderne kunst in het algemeen, en voor Van Gogh in het 
bijzonder, gestaag toenam.  Zonder de inspanningen van Helene Kröller-Müller (en 
de adviezen van Henk Bremmer) had Van Gogh misschien nooit zijn actuele status 
van (postume) top-artiest bereikt: de ideale kunstenaar, bij leven miskend, met een 
dramatisch verhaal, maar wel geniaal.  
Toen het echtpaar Kröller-Müller in de jaren dertig in financiële problemen kwam, 
werd het domein niét verkaveld (6000 loten van 1 ha, waarom niet), maar werd met 
de Vereniging Natuurmonumenten en de Nederlandse Staat een oplossing in elkaar 
getimmerd, waarbij in ruil voor een redelijk bedrag het 6800 ha grote landgoed in 
een ad hoc stichting terecht kwam, en de collectie aan de Staat werd overgedragen, 
onder de strikte voorwaarde dat er op de Veluwe een museum zou worden 
gebouwd.  Een voorlopig gebouw kwam er in 1938, naar ontwerp van Henry Van de 
Velde.  In 1977 werd het uitgebreid, door Wim Quist.  Onderwijl, in 1961, was er ook 
een beeldenpark gecreëerd.  
Het Nationale Park de Hoge Veluwe is nu 5400 hectare natuurschoon groot (54 km2, 
wat overeen komt met een derde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) — tijdens 
de tweede wereldoorlog werd immers een deel van het gebied als Duits militair 
vliegveld aangelegd.   Op de beroemde witte fietsen waarmee je door het park kan 
rijden, of naar het Kröller-Müller, hoor je alle talen.
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Vincent van Gogh (Zundert, 1853) kwam uit een familie van predikanten en 
kunsthandelaars.  Lange tijd heeft hij tussen de twee disciplines geaarzeld; bij kunst 
was het echter niet de handel, wel de scheppingskracht die hem boeide.  (En allicht 
was dat ook zijn probleem bij het preken: hij wilde zijn eigen boodschap brengen.)
Slechts 37 is hij geworden, en het belangrijkste en bekendste deel van zijn werk, het 
Zuid-Franse, met de spetterende kleuren uit Arles, Les Saintes-Maries-de-la-Mer en 
Saint-Rémy-de-Provence, heeft hij in geen twee jaar uitgevoerd.  Honderden doeken 
heeft hij geschilderd, soms twee per dag, en voor zover bekend heeft hij er slechts 
één verkocht ("De rode wijngaard", op het salon van "les XX" in Brussel, in januari 
1890, enkele maanden voor zijn dood).  
Van Gogh heeft weinig stil gezeten.  Altijd was er een reden om weer weg te gaan: 
Zundert, Zevenbergen, Tilburg, Den Haag, Brussel, Londen, Parijs, Ramsgate, 
Isleworth, Dordrecht, Amsterdam, Laken, Borinage (Wasmes, Pâturages), Brussel, 
Etten, Den Haag, Nuenen, Den Haag, Hoogeveen, Nieuw-Amsterdam, Antwerpen, 
Parijs, Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Auvers-sur-Oise...  Wat het Nederlands deel 
van zijn zwerven betreft, gaat het om Noord-Brabant, Holland en Drenthe — waar 
hij omwille van het landschap kwam.  Maar in Gelderland (de Veluwe) is hij nooit 
geweest.  En de Kröller-Müllers heeft hij nooit gekend.  Hij was al jaren dood, toen 
Helene Müller aandacht voor hem had.

Het grootste deel van Van Goghs werk is nooit verkocht, en is lange tijd in de 
familie gebleven.  Ook al was het een familie van kunsthandelaars, met huizen in 
Den Haag, Parijs en Londen.  Via een stichting (alweer), en mits een bedrag van 
vijftien miljoen gulden, droegen de erven een mooie collectie van 200 schilderijen 
(Van Gogh en Gauguin) en 400 tekeningen, plus nog wat Japanse prenten, in 
1962  over aan de Staat, waarmee in Amsterdam een Van Gogh Museum werd 
gevormd.  Naar een ontwerp van Gerrit Rietveld werd een eerste gebouw in 1973 
voltooid.  Een uitbreiding, ontworpen door  Kisho Kurokawa, volgde in 1999.  
Amsterdam afficheert zich internationaal als dé Van Gogh-stad bij uitstek. 
 

Gelderland en de Veluwe willen hún Van Gogh-status niet zomaar kwijt.  De 
collectie alleen, in het Kröller-Müller, volstaat niet meer.  Er moet nog wat anders 
gebeuren.  Het Van Gogh-jaar 2003 was een mooie gelegenheid: van 14 februari tot 
12 oktober van dat jaar was er in het museum een tentoonstelling met de merk-
waardige titel "Vincent en Helene" (de vóórnamen, in die volgorde, en niet, wat 
logischer zou zijn, Helene Kröller-Müller en Van Gogh").  Zoals een brochure het zei: 
"In het kader van de viering van de 150ste geboortedag van Vincent van Gogh is er in het 
Kröller-Müller Museum een speciale tentoonstelling over de relatie tussen Vincent en 
Helene".  
Niet de relatie van mw. Kröller-Müller tot Van Gogh en diens werk is dat, maar de 
relatie tussen Vincent en Helene, wederzijds, alsof het vrienden waren — misschien 
zelfs minnaars ?  — die bij elkaar regelmatig over de vloer kwamen, op zijn minst 
om wat over kunst te praten.
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Ook vandaag, 2015 (de tachtigste verjaardag van het Park) wordt van hetzelfde 
vaatje getapt.  Onder het motto "Leer naar het landschap te kijken zoals Van Gogh het 
deed", staat de Hoge Veluwe "in het teken van Vincent": "Met deze fietsexcursie voert de 
gids u door het Park waar op acht plekken houten schilderijlijsten zijn geplaatst. Daarmee 
worden prachtige stukjes landschap uitgekaderd. De gids vertelt bij elke schilderijlijst over 
een schilderij van Vincent van Gogh en de relatie met de familie Kröller-Müller en in veel 
gevallen over de historische waarde van de betreffende locatie."  Als je nu nog niet denkt 
dat Vincent, tussen twee bezoekjes aan Helene door, ook de Hoge Veluwe heeft 
gekonterfeit...  Je kent zijn graanvelden wel (uit Auvers-sur-Oise), maar zag je al hoe 
Vincent het buntgras en de pijpentrootjes heeft verwerkt?  En zijn Aardappeleters, 
waren dat niet die arme boeren van Gelderland?

De aanliggende dorpen zullen het daarbij niet laten, en de plaatselijke middenstand 
zeker niet.  Niet alleen in het museum is Van Gogh te vinden, of in het Park, hij is 
overal.  Als je Van Gogh beter wil kennen, moet je met hem tafelen.  (Of een Vincent-
biertje drinken.)  Uiteraard doet Otterlo (de westkant van het park) dat met wat 
meer overtuiging dan Hoenderloo (de oostkant).  Het beroemde museum staat 
immers in het Otterlose deel van het park, en in 2005 (de 1150ste verjaardag van het 
dorp), kon je er zien hoe elke straat vol enthousiasme — en zonder maat — elk huis, 
elke tuin, elke boom had versierd.  Nu staan er houten zonnebloemen, en panelen 
met Van Gogh, en hangen er spandoeken over straat met "de smaak van Van Gogh". 
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Om alle misverstanden uit de weg te ruimen.  Helene hád een minnaar, en Anton 
vond dat goed.  Anders had hij nooit aanvaard dat Hendrik in het jachtpaviljoen een 
extra-trap voorzag, van de gastenkamer op de verdieping, direct naar de kamer van 
Helene.  Maar niet die brave Hendrik was de minnaar, en Henry evenmin, of H.P. 
(nóg een Henk!).  Zelfs niet de ijvere Sam van Deventer, de jonge bediende uit het 
kantoor van Anton, met wie Helene twintig jaar lang een intense briefwisseling 
voerde, over kunst.  De minnaar was... Vincent.   Al was Helene niet van het 
Rubensiaanse type, dat Vincent zo graag zag, en waarvoor hij in zijn Antwerpse tijd 
de kerken bezocht.  In de brandvrije kelders van het Otterlose museum zitten nog 
portretten van haar.  Testamentair mogen die er pas in 2039 uit, honderd jaar na haar 
dood.  En als je goed naar Vincents landschappen kijkt, zal je zien dat het niet altijd 
Drenthe, Île-de-France of Camargue is, maar ook de Veluwe.  Het zachte paars van 
de hei, het bleke geel van het buntgras, het zachte groen van de eiken, en het donker 
van de sparren.  De jaartallen kloppen niet, maar wie geeft daarom?  Nog een 
Vincent-biertje, graag.

* * *
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Op de Hoge Veluwe zijn er edelherten, wilde zwijnen en moeflons.  Allemaal 
ingevoerd.  (In feite is heel dat natuurgebied door mensen gemaakt — de Stichting 
zegt dat ook —, en wordt het door menselijk handelen ook in stand gehouden — 
bijvoorbeeld om de stuifzandduinen open te houden, of oude landbouwpatronen in 
het landschap te bewaren, of de wildstand te beheren.)   Je vindt er observatie-
plekken voor wild.  De Reemsterweg in het zuidwesten is erg geliefd.    Met een 
verrekijker, en wat geluk, zie je er de ruggen en geweien van het roodwild aan de 
rand van het Bosje van Staf.  Tweehonderd meter voor je uit.  Je kan ook mee op 
wildobservatie.  Een gids voert je bij valavond naar een wildarena.  September is de 
beste maand.  Bronsttijd.  
Je kan ook wild zien zonder dat je er om vraagt.  Enkele jaren geleden rende een 
hinde met me mee.  Ik op mijn fiets, en het lenige dier parallel met me, en even snel, 
maar wel in het bos naast de weg.  Mooi, intens, maar kort.  
En nu zaterdag, zag ik plots en snel, een volwassen mannelijk hert, dwars vóór me.  
Ik was even na achten de kampeerplaats uit, en het park in gefietst.  Je bent dan de 
eerste op het pad, en het duurt een kwartier voor je een ander ziet.  In het Hertenbos 
(dat zijn naam niet gestolen heeft) rende een volwassen, meerjarige geweidrager 
(een schouderhoogte van 120 cm, schat ik, en ook veel "hout") een dertigtal 
meter vóór me van het ondichte bos links naar het dichtere bos rechts.  Prachtig, 
indrukwekkend — dat ik dat mag zien — maar je kijkt wel goed uit je doppen voor je 
verder rijdt, en voelt je toch wat veiliger in het open veld nadien — het gras of de 
hei van het Deelense veld.  Rent zo'n dier omdat er een fietser komt (de eerste 
bezoeker van de dag), en om van een klein, wat ingesloten bosje naar veiliger, 
vooral uitgestrekter gebied te vluchten?   Ziet zo'n dier waar het loopt, en dat er een 
fietser is?   Of is het een kwestie van puur geluk, als je door die tweehonderd kilo 
niet overrompeld wordt?   

Jef, juni 2015    
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