
Piet Mondriaan, Bloeiende bomen (1902-1905 of 1916-1918). Collectie Gemeentemuseum Den Haag
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Voorwoord

Villa Mondriaan blikt terug op een zeer succesvol 2017. In dit jaar werd de 100ste verjaardag 
van de kunstbeweging De Stijl gevierd. Overal in Nederland stonden Mondriaan en 
zijn tijdgenoten centraal. Van Den Haag tot aan Drachten en van Amsterdam tot aan 
Winterswijk: om Mondriaan kon je in 2017 niet meer heen. Ook heel Winterswijk was in de 
ban van Mondriaan en kleurde rood, geel en blauw. Zelfs The New York Times kwam langs om 
het Winterswijk van Mondriaan te bekijken: een unicum voor het museum, het dorp en de 
Achterhoek.

Het jaar begon voor Villa Mondriaan met de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’, waarin de 
favoriete kunst van dié andere beroemde Winterswijker, Gerrit Komrij, werd getoond. Voor 
de zomertentoonstelling ‘Figuratie in Stijl’ lichtte Villa Mondriaan het figuratieve werk 
van de leden van De Stijl uit. De muurschildering van Jan van der Ploeg veranderde de zaal 
in een kleurrijk spektakel. In het najaar werd samengewerkt met Foam Fotografiemuseum 
Amsterdam om het fotografietalent van vandaag nieuw werk te laten maken, geïnspireerd 
door het vroege werk van Mondriaan. Mede door de uitzonderlijke tentoonstellingen en 
ruime randprogrammering mocht Villa Mondriaan ruim 15.000 bezoekers ontvangen. Nooit 
eerder ontving het museum zo veel bezoekers in een jaar.

Dit is een prachtige basis voor het vijfjarig bestaan van het museum in 2018. Samen met het 
bestuur, het Comité van Aanbeveling en alle betrokken personen en organisaties zet ik me 
vol overgave in om deze (inter)nationale aandacht voor Mondriaan vast te houden, want dat 
verdient deze kunstenaar van wereldformaat.

Ik kijk terug op een bijzonder jaar waarin het museum een groot publiek wist te trekken. 
Zonder de hulp van betrokkenen hadden we dit succesvolle jaar niet kunnen realiseren. 
Hiervoor uit ik graag een woord van dank aan de vrijwilligers en in het bijzonder onze 
adviseur Wim van Krimpen, de directeur en conservatoren van het Gemeentemuseum Den 
Haag, de bruikleengevers, de junior-directeuren, het bestuur en alle andere betrokkenen 
voor hun tomeloze inzet voor het museum.

Judith Kadee
Directeur museum Villa Mondriaan
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 1. Bestuursverslag door Hans Esmeijer

Museum Villa Mondriaan kan terugzien op een geslaagd jaar: prachtige tentoonstellingen, 
veel en positieve publiciteit, een gunstig financieel resultaat, mooie bezoekcijfers met een 
recordaantal bezoekers in augustus. 

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de directeur, Judith Kadee, de junior-directeuren, 
de bijna 80 vrijwilligers, sponsors, donateurs en het gemeentebestuur van Winterswijk. 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door zes mensen met een grote 
verscheidenheid in achtergrond en expertise. De samenstelling van het bestuur is in het 
afgelopen jaar niet gewijzigd. Het bestuur wordt ondersteund door twee niet-stemhebbende 
adviseurs, die overigens voor alle vergaderingen worden uitgenodigd. De leden en adviseurs 
wonen in Amsterdam, Apeldoorn, Bredevoort, Doetinchem, Rhenen en Winterswijk. Dit geeft 
aan dat ook buiten Winterswijk mensen zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid 
willen dragen voor het museum Villa Mondriaan. De betekenis en bekendheid van Villa 
Mondriaan overstijgt de gemeentegrenzen van Winterswijk. Dit blijkt ook telkens uit de 
bereidwilligheid van particulieren en musea om kunstwerken in bruikleen af te staan.

Er was veel belangstelling in de lokale en landelijke media door het 100 jaar De Stijl-
themajaar en voor de tentoonstellingen die in het afgelopen jaar van start gingen. Ons 
museum verscheen tweemaal bij ‘Tijd voor Max’ en bij SBS6. Villa Mondriaan haalde zelfs 
The New York Times met een groot artikel. Deze gratis publiciteit is belangrijk, omdat ons 
museum (nog) niet beschikt over een budget voor gekochte publiciteit.

We kregen ‘hoog’ bezoek van het college van B&W van Winterswijk en het college van 
gedeputeerde staten van Gelderland. 

Het bestuur is vijf keer bijeen geweest. In een buitengewone vergadering op 11 januari is 
gebrainstormd over de toekomststrategie van het museum. De opbrengst is verwerkt in het 
meerjarenbeleidsplan dat dit jaar is vastgesteld en jaarlijks zal worden geëvalueerd.

Eén van de aandachtspunten in het nieuwe beleidsplan is het onderzoek naar de 
mogelijkheid van het lidmaatschap van de Nederlandse Museumvereniging en de invoering 
van de Museumkaart. Het bestuur heeft uitgesproken te streven naar de invoering van de 
Museumkaart, op voorwaarde dat er voldoende garantie is voor een financieel gezonde 
organisatie als de verwachte opbrengsten na invoering toch tegen zouden vallen. Een 
definitief besluit wordt in 2018 verwacht. 

Het bestuur heeft Thijs van Beem, oud-burgemeester van Winterswijk, aangezocht 
om leiding te gaan geven aan de oprichting van een Vriendenstichting. Daarmee is een 
voortvarend begin gemaakt. Het doel van deze ‘nevenstichting’ is het ondersteunen van Villa 
Mondriaan in materiële en immateriële zin. 
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Het bestuur is buitengewoon dankbaar voor de bijdrage van donateurs en sponsoren. Zonder 
anderen te kort te doen, mag hier de firma Arco worden genoemd. Deze maakt het mogelijk 
om in het Arco-paviljoen bijzondere tentoonstellingen te maken met jonge veelbelovende 
kunstenaars en ontwerpers. Het werven van nieuwe sponsoren heeft veel aandacht van 
het bestuur. Een bijzondere activiteit gericht op bestaande en nieuwe sponsoren was de 
bijeenkomst op 4 oktober met een ontvangst en een rondleiding in de Villa en een bezoek 
aan de wijngaard Domein Hof Detharding in Harreveld. Voor herhaling vatbaar!
 
Niet onvermeld mag blijven dat Villa Mondriaan ook in het afgelopen jaar mocht rekenen 
op de voor de continuïteit essentiële steun van de verhuurder van het vastgoed. Ter 
ondersteuning van de directeur is een Commissie Bedrijfsvoering gevormd, bestaande uit 
de secretaris, de penningmeester en de directeur. Deze commissie bespreekt punten die de 
dagelijkse gang van zaken betreffen en bereidt onderwerpen voor die op de agenda van het 
bestuur komen.

De directeur wordt met raad en daad bijgestaan door Wim van Krimpen te Amsterdam. 
Geheel belangeloos is hij nauw betrokken bij het organiseren en de inrichting van 
tentoonstellingen. 

De voorzitter en mevrouw Tessa Baars voerden een functioneringsgesprek met de 
directeur. Mevrouw Baars is ook nauw betrokken bij de procedure van de selectie van 
junior-directeuren. Het bestuur heeft voor het eerst ruimte gevonden voor een bescheiden 
tegemoetkoming in een pensioenvoorziening van de directeur. 

Het bestuur van de Stichting Villa Mondriaan bestond per 31 december 2017 uit:

Tessa Baars, te Zeddam
Fons Catau, te Winterswijk, penningmeester
Hans Esmeijer, te Apeldoorn, voorzitter
Leo Schenk, te Rhenen 
Loes Tieman, te Bredevoort, secretaris 
Yvonne Twisk, te Amsterdam 
Vic Hulshof, te Winterswijk, is adviserend lid voor het bestuur
Thijs van Beem, te Winterswijk, is adviserend lid voor het bestuur

De heer Wim van Krimpen, te Amsterdam, is adviseur van de directie
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De samenstelling van het Comité van Aanbeveling is in het verslagjaar 2017 ongewijzigd 
gebleven:  

Wim van Ast Oud-directeur Arco meubelfabriek
Stella Bosch-Mondriaan Achternicht Piet Mondriaan
Maritte Braspenning Adviseur PR en Media
Klaas Gubbels Beeldend kunstenaar
Ester van de Haar Directeur Gruitpoort Doetinchem
Michael Huijser Directeur Scheepvaartmuseum
Wim van Krimpen Oud-directeur Kunsthal en Gemeentemuseum DH
Willemijn Maas Managementconsultancy en interim-management
Rien Nagel Voormalig lid raad van bestuur Rabobank Nederland
Wim Pijbes Oud-directeur Rijksmuseum Amsterdam
Wouke van Scherrenburg Politiek verslaggeefster en journalist
Ella van Zanten Art Professional Rabobank, Utrecht
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 2. Missie & visie 
Museum Villa Mondriaan is hét museum van de vroege kunst van Piet Mondriaan. In deze 
villa aan de Zonnebrink 4 te Winterswijk woonde Piet Mondriaan van zijn 8e tot 20e. Hier 
zette Mondriaan de eerste stappen op het kunstenaarspad. Jong talent ligt daarmee aan de 
basis van het museum. 

Het jonge talent van Piet Mondriaan staat centraal in alle tentoonstellingen. Zijn vroege 
werk wordt in wisselende tentoonstellingen gekoppeld aan gerelateerde thema’s en 
het werk van beroemde tijdgenoten. Ook biedt Villa Mondriaan een platform aan jonge 
kunstenaars. 

Jong talent beweegt ook de organisatie met een jonge directeur en twee stagiair-junior-
directeuren. Het museum richt zich in haar uitgebreide educatieve programma’s daarnaast 
in het bijzonder op de jeugd in de Achterhoek, waarvoor veel samengewerkt wordt met het 
basis- en middelbaar onderwijs.

 3. 2017 in vogelvlucht

Het jaar 2017 werd voor Villa Mondriaan gevormd door drie bijzondere tentoonstellingen. In 
januari en februari werd de favoriete kunst van Winterswijker Gerrit Komrij in het zonnetje 
gezet in de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’. Van maart tot en met september vierde 
Villa Mondriaan het 100-jarige jubileum van kunstbeweging De Stijl met de tentoonstelling 
‘Figuratie in Stijl’. De figuratieve schilderkunst van de leden van De Stijl stond in het 
middelpunt. In het najaar werd de tentoonstelling ‘Jong & Veelbelovend’ geopend, waarin 
jonge fotografen werden uitgenodigd door Foam Fotografiemuseum Amsterdam om te 
reageren op het werk van de vroege Mondriaan. Educatie stond daarnaast dit jaar ook weer 
hoog in het vaandel. In 2017 verwelkomde Villa Mondriaan met meer dan 1100 leerlingen van 
primair en middelbaar onderwijs een recordaantal aan educatiebezoeken. 

Rondom het themajaar ‘100 Jaar De Stijl: Van Mondriaan tot Dutch Design’ vonden er allerlei 
evenementen plaats in Winterswijk. Begin maart vierde Villa Mondriaan de verjaardag 
van Mondriaan tijdens het jaarlijkse festival ‘Piet is Jarig!’ en in september lichtte Villa 
Mondriaan de Winterswijkse Jacobskerk uit tijdens het muziekfestijn ‘Mondriaan by 
Night’. Tijdens dit evenement was de hele avond de favoriete muziek van Mondriaan te 
horen. De Winterswijkse ondernemer Lisanne Halleriet opende, in samenwerking met Villa 
Mondriaan, ter ere van het themajaar de eerste Mondriaan-escape room ter wereld en ook 
op andere plekken in Winterswijk werd het themajaar omarmd. Zo was Mondriaan niet 
meer uit het Winterswijkse straatbeeld weg te denken met banners, posters en aangeklede 
winkeletalages. Dit leidde onder meer tot veel nationale én internationale persaandacht, 
met als hoogtepunt een groot artikel over het Winterswijk van Mondriaan in The New York 
Times.
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 4.  Activiteiten

4.1 Tentoonstellingen

In museum Villa Mondriaan staat het vroege werk van Piet Mondriaan altijd centraal. In de 
twee geklimatiseerde tentoonstellingsruimtes wordt permanent een belangrijk deel van het 
vroege werk van Mondriaan getoond. Deze werken vertellen het verhaal van de ontwikkeling 
van Piet Mondriaan, van conventioneel schilder naar een kunstenaar van wereldformaat. 
Het Gemeentemuseum Den Haag is de grootste bruikleengever van Mondriaans werk en 
ook zeer gewaardeerd adviseur voor de tentoonstellingen. Om het museum te blijven 
vernieuwen, wordt er gewerkt met tijdelijke tentoonstellingen, die ieder half jaar wisselen. 
Een tentoonstelling licht een thema in Mondriaans kunst of het werk van Mondriaans 
tijdgenoten uit. Daarnaast is er in de villa ook ruimte voor hedendaagse kunstenaars als de 
vernieuwers van vandaag.

4.1.1  Kunst van Komrij (9 september 2016 t/m 26 februari 2017)

De tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ sloeg een brug tussen beeldende kunst en literatuur, 
zoals Gerrit Komrij bij leven deed. De dichter, kunstliefhebber, veelzijdig literair schrijver en 
geboren Winterswijker vormde het middelpunt van een tentoonstelling over zijn favoriete 
kunstwerken. Komrij vond dat kunst aan een spijker moest hangen en had daarbij een 
voorkeur voor realistische schilderkunst. In het museum werden schilderijen, tekeningen 
en etsen uit de privécollectie van Gerrit Komrij en zijn partner Charles Hofman getoond. 
Daarnaast waren er werken van onder andere Jan Toorop, Jan Sluijters, Charley Toorop, Carel 
Willink en Kees Verwey te zien uit de collecties van museum MORE, Museum Arnhem en de 
Kees Verwey Stichting. 

In ‘Kunst van Komrij’ speelden portretten, dubbelportretten en zelfportretten de 
hoofdrol. Komrij was gefascineerd door portretkunst, zowel in woord als beeld, en 
door het spiegeleffect ervan tussen maker, afbeelding en beschouwer. Speciaal voor de 
tentoonstelling zijn hedendaagse auteurs uit het Nederlandse literaire veld uitgenodigd om 
te reageren op de kunstwerken. Deze auteurs, waaronder Jan Mulder, Rob Schouten, Joke van 
Leeuwen en Hélène Gelèns, leverden een bijdrage in prozavorm of poëzie. De verhalen waren 
te beluisteren op de audiotour en daarnaast uitgebracht in een ansichtkaartenserie. 

4.1.2  Figuratie in Stijl (3 maart t/m 24 september 2017)

Hoewel De Stijl vooral bekend staat om haar pleidooi voor abstractie, hebben de 
kunstenaars van deze groep ook verrassend figuratief werk gemaakt. Naast dat zij hun 
carrière veelal begonnen met het schilderen van realistische landschappen en portretten, 
bleven onder andere Piet Mondriaan en Vilmos Huszár gedurende hun hele leven naast 
abstracte voorstellingen ook figuratieve kunst maken. Tijdens de tentoonstelling ‘Figuratie 
in Stijl’ werd dan ook niet het abstracte, maar het figuratieve werk van de leden van De Stijl 
gevierd. Het spanningsveld tussen hun realistische en abstracte vormen werd uitgelicht. 
Onder andere het werk van Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Vilmos Huszár en Piet 
Mondriaan werd in de tentoonstelling getoond. Een opvallende muurschildering van Jan van 
der Ploeg met de primaire kleuren van De Stijl gaf de tentoonstelling een opvallend karakter.
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Tevens was er op de eerste etage van de villa een bijzondere reconstructie te zien van een 
jongensslaapkamer met kleurontwerp van Vilmos Huszár, die na de tentoonstelling verlengd 
te zien was tot en met februari 2018.

4.1.3  Jong & Veelbelovend (29 september 2017 t/m 25 februari 2018)

Ontwikkeling van jong talent vormt de leidraad van Villa Mondriaan. Voortbordurend op 
die gedachte werd tijdens de tentoonstelling ‘Jong & Veelbelovend’ aandacht geschonken 
aan jong artistiek talent van verleden en heden. Uit een lijst genomineerden, die werd 
samengesteld met advies van Foam Fotografiemuseum Amsterdam, selecteerde Villa 
Mondriaan acht jonge talentvolle fotografen die werden uitgenodigd een reactie te geven op 
een door hen gekozen schilderij van de vroege Mondriaan. Het jonge talent van Mondriaan 
inspireerde zo het jonge talent van vandaag. De reacties varieerden van letterlijke 
reproducties tot abstracte interpretaties. De foto’s van onder meer Louise te Poele, Vytautas 
Kumža en Satijn Panyigay werden zij aan zij met de werken van Mondriaan tentoongesteld. 
Andere deelnemers aan de tentoonstelling waren Larissa Ambachtsheer, Tessa van Rijn, Eva 
Roovers, Liesbeth Oosterom en Lonneke van der Palen. 
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4.1.4  Hedendaagse kunst en Dutch Design

4.1.4.1 Rehaab Al Khazraji (9 september 2016 t/m 29 januari 2017)
In het paviljoen werden tot eind januari de foto’s van de Irakese fotograaf Rehaab Al 
Khazraji getoond. Toen Al Khazraji zeven jaar geleden naar Nederland vluchtte, diende het 
fotograferen als afleiding in het AZC. Zijn eerste fotocamera kocht hij pas toen hij vijf jaar 
geleden met zijn gezin in Winterswijk kwam wonen. Op zijn sprekende zwart-witportretten 
in Villa Mondriaan waren voornamelijk familieleden en bekenden te zien. In zijn werk poogt 
hij de ware aard van mensen te laten zien, zelfs al heeft iedereen meerdere gezichten. 

4.1.4.2 Erik Klein Wolterink (9 september 2016 t/m 26 februari 2017)
Erik Klein Wolterink is een geboren en getogen Achterhoeker. Als ‘cartograaf van het 
dagelijks leven’ brengt hij de driedimensionale wereld om zich heen in beeld door middel 
van tweedimensionale media. Met zijn fotoserie ‘Terug Thuus’ (2010) en zijn filminstallatie 
‘Gemengd Bedrief’ (2015) blikte hij terug op zijn herinneringen op de boerderij. Hij speelt in 
zijn fotografie met het verstrijken van de tijd en de veranderende omgeving. Klein Wolterink 
heeft zich laten inspireren door ‘Kunst van Komrij’ en heeft speciaal voor Villa Mondriaan 
een nieuwe film gemaakt, ‘Weg van Wenters’ (2016). Naast de film werd er ook een beperkte 
genummerde oplage leporello’s verkocht.

4.1.4.3 Raw Color (3 februari – 30 april 2017)
Designstudio Raw Color opende op 3 februari het Arco-paviljoen met de installatie 
‘Chromatology’. Raw Color had zich voor het hele paviljoen laten inspireren door het vroege 
Winterswijkse werk van Piet Mondriaan. Chromatology bestond uit papierversnipperaars 
die verbonden waren met verschillende sensoren. De bezoeker bepaalde hoe het kunstwerk 
eruit kwam te zien: iedere beweging langs de installatie werd opgepikt door sensoren die 
de versnipperaars activeerden. Hierdoor ontstonden snippers die geleidelijk een kleurrijk 
kunstwerk opbouwden. De kleuren die Mondriaan gebruikte om Winterswijk en omgeving te 
schilderen kwamen terug in de rollen papier van de installatie, de wanden van het paviljoen 
en de sfeervolle foto’s van Winterswijkse bossen van Mike Roelofs.

4.1.4.4 Dirk Vander Kooij (3 maart t/m 24 september 2017)
De tentoonstelling in de museumgang liet de 3D geprinte meubels van gerecycled materiaal 
van Dirk Vander Kooij zien. In zijn 3D geprinte objecten combineert Dirk Vander Kooij 
design met technologie. De structuur van het plastic speelt een grote rol en verschilt per 
object dankzij het gerecyclede materiaal. Met zijn concept van ‘Endless Prototyping’ was 
Vander Kooij een van de eerste personen die een groter object heeft geprint. Tijdens zijn 
tentoonstelling in museum Villa Mondriaan stonden in totaal zes bijzondere stoelen en een 
zonnebloemlamp tentoongesteld. 

4.1.4.5 Cor Unum (10 mei t/m 30 juli 2017)
Op 10 mei opende de tweede tentoonstelling in het Arco-paviljoen. Keramiekatelier Cor 
Unum: Contemporary Ceramics toonde in deze tentoonstelling keramiek met een knipoog. 
De spanning tussen kunst en innovatief keramisch ontwerp werd opgezocht door middel van 
humor. In de tentoonstelling was keramisch werk te zien van onder meer Roderick Vos, Wieki 
Somers, Studio RENS en Maarten Baas. 
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4.1.4.6 Christie van der Haak (3 augustus 2017 t/m 25 februari 2018)
Vanaf 3 augustus toverden de opvallende patronen van Christie van der Haak het Arco-
paviljoen om tot een levendig en bont schouwspel. Het kunstwerk van Van der Haak 
was een lust voor het oog met verschillende combinaties van kleurrijke prints die het 
gehele Arco-paviljoen bekleedden. In haar ontwerp combineert Van der Haak traditionele, 
uitbundige patronen met hedendaagse designtechnieken. Uiteenlopende materialen, 
zoals handgeweven tapijten en intense kleurenprints op behang, werden op creatieve 
wijze vermengd. De combinatie van handwerk en mechanische technieken staat dan ook 
centraal in haar werk. Het werk van Christie van der Haak bleek een publieksfavoriet en werd 
wegens succes verlengd tot en met 25 februari 2018, in plaats van de eerdere einddatum 20 
november. 

4.1.4.7 Paul Salet (29 september 2017 t/m 25 februari 2018)
Oude meubelstukken kregen een nieuw leven in de Dutch Design-tentoonstelling van 
Paul Salet, die vanaf 29 september te zien was in de glazen gang van het museum. In zijn 
designwerk reageert Salet op de wegwerpcultuur van vandaag. Hij is namelijk van mening 
dat er al voldoende meubilair op de wereld is. In plaats van nieuw meubilair te produceren, 
bouwt Salet zijn ontwerpen daarom op uit afgedankte meubelen. Door eindeloos te zagen, 
schaven en schuren worden nieuwe stoelen uit hun oude vorm bevrijd. 

4.2 Collectie

Museum Villa Mondriaan heeft zelf geen grote eigen collectie. De werken in de 
zaalopstelling zijn dan ook voortgekomen uit waardevolle samenwerkingen met onder meer 
het Gemeentemuseum Den Haag en (particuliere) bruikleengevers. Langdurige bruiklenen 
vormen daarbij een zeer welkome toevoeging aan de vaste opstelling om de continuïteit te 
garanderen. 

De bescheiden eigen collectie van Villa Mondriaan bestaat vooral uit foto’s van Piet 
Mondriaan, gemaakt door onder meer André Kertész, Arnold Newman en Cas Oorthuys. 
De foto’s zijn aan het museum geschonken door Ger en Ria Fiolet en zijn te vinden op de 
eerste verdieping van de witte villa. De foto’s tonen het latere leven van Mondriaan in Parijs 
en New York. In 2017 werd deze eigen collectie van Villa Mondriaan gedurende een maand 
geïnventariseerd door stagiair Sinja Aardema.

De komende jaren wil Villa Mondriaan geleidelijk een eigen collectie opbouwen met vroege 
werken van Piet Mondriaan en zijn familieleden via schenkingen en fondsenwerving. 

4.3  Lezingen en evenementen
4.3.1 Piet is Jarig! 

Op 3, 4 en 5 maart vierde museum Villa Mondriaan een heel weekend lang de 145e verjaardag 
van Piet Mondriaan. Op 3 maart opende de nieuwe tentoonstelling ‘Figuratie in Stijl’, als 
start van het landelijke feestjaar ‘Mondriaan tot Dutch design: 100 jaar De Stijl’. Tevens ging 
het museum vanaf dit weekend weer zes dagen in de week open. Tijdens het festivalweekend 
kregen bezoekers toegang tot het museum voor een gehalveerde toegangsprijs van €4,50 en 
kregen zij gratis verjaardagstaart en koffie. 



Detail van Piet Mondriaan, Boerderij met wasgoed aan de lijn (ca. 1897). Collectie Gemeentemuseum Den Haag
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Er werd tijdens dit festivalweekend groots uitgepakt met een gevarieerd programma. 
Dagelijks werden er interessante lezingen gehouden van onder andere Eva Rovers (biografe 
van Helene Kröller-Müller) en Marieke Jooren (gastconservator tentoonstelling Peter Alma 
in Museum Arnhem). Ook konden bezoekers deelnemen aan gratis rondleidingen, meedoen 
aan een van de schilderworkshops in de museumtuin onder leiding van de Winterswijkse 
kunstenaar Vic Hulshof, op de foto als Mondriaans schilderij ‘Jantje’ en meedoen aan 
Mondriaan-twister. Op zondagochtend werden alle Pieten of Pieters in Nederland 
uitgenodigd voor een geheel gratis verjaardagsontbijt midden in het museum, verzorgd door 
Plus Bruggers in Winterswijk.

4.3.2 Evenementen, lezingen en cursussen

Voor de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ organiseerde Villa Mondriaan een landelijke 
schrijfwedstrijd. Bezoekers van het museum konden zich laten inspireren door de 
tentoongestelde kunstwerken. Het mooiste gedicht kwam van Annette Akkerman uit 
Maarssen bij Mondriaans portret ‘Jantje’ (1896). Haar winnende gedicht is afgedrukt op een 
speciale ansichtkaart en is tot op heden te koop in de museumwinkel. Om het nalatenschap 
van Gerrit Komrij te vieren, konden bezoekers van Villa Mondriaan gedurende de nationale 
poëzieweek ook deelnemen aan gratis rondleidingen door de tentoonstelling.

Ook in 2017 werden een aantal kunstgeschiedeniscursussen in samenwerking met Maria 
Driessen gegeven in Villa Mondriaan. Gedurende vijf cursusavonden leerden cursisten door 
middel van verschillende thema’s meer over Piet Mondriaan, zijn tijdgenoten en relevante 
kunststromingen. In het voorjaar van 2017 vond de cursus ‘Vrouwen in de beeldende 
kunst: Van Hanna Höch tot Pieke Bergmans’ plaats. In het najaar vond de cursus ‘Veelzijdig 
Amerika: Amerikaanse schilderkunst vanaf 1945 tot nu’ plaats. Tijdens deze cursus kreeg de 
cursist een totaaloverzicht van de Amerikaanse schilderkunst vanaf 1945. 
  
In het kader van het bijzondere jubileumjaar van 100 jaar De Stijl (zie 4.3.3) werd er 
in museum Villa Mondriaan een uitgebreide randprogrammering aangeboden bij de 
tentoonstellingen, met onder meer lezingen, workshops en andere activiteiten. In 
samenwerking met cultuurcentrum Boogiewoogie werd een workshop ‘Boogiewoogie 
voor volwassenen’ georganiseerd, waarbij deelnemers een les Rock ‘n’ Roll ‘oude stijl’ 
kregen. Op 20 april gaf Ludo van Halem, conservator van het Rijksmuseum, een lezing over 
Mathilda (‘Til’) Brugman, wie een goede vriendin was van Piet Mondriaan en tevens een 
adembenemend De Stijl-interieur wilde scheppen. 

Als extra feestelijkheid werd in september ‘Mondriaan by Night’ georganiseerd. Het 
museum was tot ’s avonds laat geopend en bezoekers mochten vanaf 17 uur voor €5,- het 
museum bezoeken. Aan de hand van het thema van de ‘Roaring Twenties’, een periode 
waar Mondriaan met hartenlust aan deelnam, werd een interessant muzikaal programma 
samengesteld in het museum. Deelnemende acts waren pianist Rob Keder, muzikaal duo 
Miquel & Raimond en jaren ’20 salonorkest Mrs. Rose. Om beurten speelden zij een stuk op 
verschillende plekken in het museum. Ook horecapartner Hertog Karel van Gelre deed mee 
met het evenement en bood een speciaal samengesteld Mondriaan-menu aan. De Jacobskerk 
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werd in Mondriaankleuren verlicht en Mrs. Rose en Miquel & Raimond speelden ieder nog 
twee sessies onder de heldere sterrenhemel.

4.3.3. 100 Jaar De Stijl: Van Mondriaan tot Dutch Design

Het landelijke feestjaar ‘100 Jaar De Stijl: Mondriaan tot Dutch Design’ vierde de belangrijke 
bijdrage van de Stijl aan de ontwikkeling van de internationale moderne kunst. Het werk 
van kunstenaars Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld 
werd op een erepodium gezet in verschillende musea door het hele land. Samen met Centraal 
Museum Utrecht, Museum de Lakenhal, Kröller-Müller Museum, Museum Dr8888, het 
Mondriaanhuis en diverse andere musea en erfgoedlocaties werd de grootsheid van De Stijl 
het gehele jaar getoond. De randprogrammering werd aangepast op het thema en bijzondere 
evenementen werden georganiseerd. En daar bleef het niet bij: ook op straat was het werk 
van onder meer Mondriaan en Van der Leck breed vertegenwoordigd. Met citydressing in 
bijvoorbeeld Den Haag, Utrecht en Winterswijk verscheen het belangrijke werk van De Stijl 
ook in het straatbeeld. 

Museum Villa Mondriaan was trots partner van het ‘Mondriaan tot Dutch Design’-
jubileumjaar. Naast de zomertentoonstelling ‘Figuratie in Stijl’ (zie 4.1.2) werd hedendaags 
Dutch Design extra in het zonnetje gezet door meerdere tentoonstellingswisselingen 
gedurende het jaar. Daarnaast werd er in Villa Mondriaan een uitgebreide 
randprogrammering aangeboden bij de tentoonstellingen, met onder meer lezingen, 
workshops en andere activiteiten. De zogenoemde Mondriaan-belevingsgroep stimuleerde, 
inspireerde en realiseerde een actieve houding onder Winterswijkers om het jubileumjaar 
in het dorp in gang te zetten en het succes in 2018 voort te zetten. Het dorp werd gehuld 
in Mondriaankleuren met Winterswijks ontwerp, waardoor Mondriaan zichtbaar werd 
verbonden aan Winterswijk. De Mondriaan-belevingsgroep droeg zorg voor onder meer 
de citydressing, verpakkingen in Mondriaan-stijl, een Mondriaan-website van 100% 
Winterswijk, verschillende internationale pers-uitingen en diverse activiteiten in het dorp. 
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 4.3.4 Escape room

Naar aanleiding van het 100 Jaar De Stijl-themajaar heeft de Winterswijkse ondernemer 
Lisanne Halleriet in 2016 museum Villa Mondriaan benaderd met een bijzonder verzoek: ze 
wilde een Mondriaan escape room opzetten in Winterswijk. Na een jaar werk opende ze op 
woensdag 12 april 2017 in Winterswijk de Mondriaan-escape room. Daarmee is museum Villa 
Mondriaan het eerste museum in Nederland met een permanente escape room geworden. 
In de escape room, genaamd ‘Het Mysterie van Mondriaan’, worden bezoekers uitgedaagd 
om het grote mysterie rondom Mondriaan te ontrafelen. Dit gebeurt door middel van 
het voltooien van spannende opdrachten en puzzels, waarbij spelers binnen een uur 
uit de escape room moeten ontsnappen. ‘Het Mysterie van Mondriaan’ is een fictief 
verhaal, gebaseerd op de feiten die bekend zijn over het leven van Piet Mondriaan. Voor 
Mondriaankenners is de escape room een feest der herkenning door de verschillende fases 
uit zijn leven die terugkomen in de escape room. 

De escape room is dichtbij Villa Mondriaan gevestigd aan de Laan van Hilbelink 6 in 
Winterswijk. Zo kunnen makkelijk combinatiebezoeken worden georganiseerd. De escape 
room is geen onderdeel van het museum, maar wordt zelfstandig gerund door Lisanne 
Halleriet en haar team. Museum Villa Mondriaan geeft advies voor de inhoud van escape 
room en daarnaast versterken het museum en de escape room elkaar zo veel mogelijk op 
promotioneel gebied. Dit is succesvol gebleken: Lisanne Halleriet en directeur Judith Kadee 
zijn uitgenodigd om in januari 2018 te spreken op de Museum Connections-conferentie in 
Parijs. 

 5. Marketing & Communicatie

In 2017 speelde het ‘Mondriaan to Dutch Design’-jubileumjaar een belangrijke rol in het 
vergaren van publiciteit voor het museum. Met de aftrap van het themajaar voor de Gelderse 
partners in Villa Mondriaan was de eerste stap gezet naar een belangrijk promotioneel jaar 
voor Villa Mondriaan. Dankzij veel (internationale) persaandacht kwam ook steeds meer 
internationaal publiek naar het museum toe. Zo heeft Villa Mondriaan in 2017 bezoekers 
mogen ontvangen uit onder meer Italië, Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, 
België en uiteraard Duitsland en Nederland. Persberichten werden opgepakt door lokale en 
regionale media zoals Achterhoek Nieuws, Winterswijkse Weekkrant en de Gelderlander, 
maar ook meerdere malen door diverse landelijke media zoals het Financieel Dagblad, 
Margriet, Vrouwen van Nu, Volkskrant en Fashionchick. Met dank aan het jubileumjaar 
schonken ook meer internationale media-aandacht aan het museum, zoals Figaroscope (Fr), 
Artribune (It) en zelfs The New York Times (VS). 

Bij het oprichten van de escape room was er ook nog nationale interesse, met artikelen in 
onder meer de Telegraaf en het Financieel Dagblad. Dankzij het toespitsen van de perslijsten 
op specifieke Dutch Design-tentoonstellingen konden nieuwe media worden geïnteresseerd, 
zoals De Houtjournalist voor Paul Salet of fotoexpositie.nl voor ‘Jong & Veelbelovend’.
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Ook in 2017 bleef ‘free publicity’ de belangrijkste factor voor het genereren van aandacht 
voor Villa Mondriaan. Deze aandacht werd verkregen door het verzenden van persberichten. 
Ook social media waren hier een groeiende factor in. Vanuit Villa Mondriaan worden naast 
persberichten ook twee nieuwsbrieven verspreid (regulier en Vrienden) en wordt de website 
bijgehouden in het Nederlands, Duits en Engels. Met de komst van meer internationale 
bezoekers (buiten Duitsland) is de communicatie in het Engels geïntensiveerd. Relevante 
persberichten werden in het Engels vertaald en de Engelse website werd aangevuld met 
pagina’s die wel in het Duits, maar niet in het Engels bestonden. 

Ook bleken sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram van groot belang bij 
het verspreiden van nieuws uit Villa Mondriaan. Met minimaal drie Facebook-posts, 
aansluitende tweets op Twitter en minimaal twee Instagram-posts per week is de social 
media-planning flink uitgebreid. Het aantal volgers steeg wekelijks en het aantal volgers op 
Instagram is in 2017 zelfs verdubbeld.

Daarnaast heeft Villa Mondriaan zich in 2017 aangesloten bij verschillende toonaangevende 
internationale netwerken, zoals het exclusieve Sotheby’s Preferred en het Artist’s Studio 
Museum Network. Naast een benoeming op de betreffende websites zitten hier ook 
verschillende acties aan verbonden waardoor internationale bezoekers naar Villa Mondriaan 
worden getrokken.

Naar aanleiding van de vele promotionele markten en informatiebijeenkomsten waar Villa 
Mondriaan in 2017 voor werd gevraagd, is aan het einde van het jaar een promotieteam 
bijeengebracht. Dit team bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die Villa 
Mondriaan vertegenwoordigen op dergelijke evenementen. In 2018 wordt dit promotieteam 
verder vormgegeven.

 6. Partners, sponsoren en 
maatschappelijke samenwerkingsverbanden

6.1 Gemeente Winterswijk

In 2017 heeft de Gemeente Winterswijk een belangrijke rol gespeeld voor Villa Mondriaan. 
Speciaal voor het themajaar heeft Villa Mondriaan een verhoogde subsidie gekregen. 
Hiermee kon het museum investeren in nog betere tentoonstellingen voor het themajaar 
en een bredere randprogrammering rondom De Stijl. Mede door deze subsidie heeft Villa 
Mondriaan in 2017 de meeste bezoekers ooit mogen ontvangen. 

Ook dit jaar ging de steun van de Gemeente weer verder dan de subsidie. Villa Mondriaan kan 
blijvend bouwen op steun van de wethouder Kunst, cultuur en erfgoed (dhr. Gommers) en de 
beleidsmedewerker Kunst en cultuur (dhr. Ansink). Daarnaast vierde Gemeente Winterswijk 
ook het themajaar mee met onder meer vlaggen buiten hun gemeentekantoor. 
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Vanuit de beleidsnota Economie is daarnaast een Mondriaan-belevingsgroep opgezet om 
de beleving van Mondriaan blijvend in Winterswijk te vergroten. Door Bert Roeterdink, 
beleidsadviseur Economie bij de Gemeente Winterswijk, zijn vertegenwoordigers van 
belangrijke Winterswijkse organisaties uit diverse sectoren, o.a. de horeca, bedrijfsleven en 
de toerismesector, uitgenodigd.

6.2 Bruikleengevers

Sinds de opening in 2013 kan Villa Mondriaan rekenen op bruiklenen van het 
Gemeentemuseum Den Haag. Zo kan Villa Mondriaan fungeren als open depot voor het 
museum in Den Haag. Een selectie vroege werken van Mondriaan mag Villa Mondriaan altijd 
aanvragen. Deze prettige samenwerking geeft een stabiele basis en zo kan het museum ook 
op de kennis en middelen van het Gemeentemuseum verder bouwen.

In het begin van het jaar was de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’ nog te zien. Hiervoor 
leenden Museum MORE, Museum Arnhem en Stichting Kees Verwey werk uit. Een speciale 
bruikleengever was de Stichting Het Komrijk. Zij hebben ervoor gezorgd dat werken uit 
de villa van Charles Hofman, de voormalige partner van Gerrit Komrij, in Portugal geleend 
konden worden. 

De hoofdtentoonstelling ‘Figuratie in Stijl’ werd versterkt met prachtige schilderijen uit de 
collecties van het Centraal Museum Utrecht, Gemeentemuseum Den Haag en het Boijmans 
van Beuningen in Rotterdam. Voor deze tentoonstelling uiten we graag een extra woord van 
dank aan de kunsthandel Simonis & Buunk in Ede. Zij hebben voor deze tentoonstelling bijna 
hun gehele collectie Mondriaans uitgeleend en hier ook in de media aandacht aan besteed. 
Speciale dank gaat daarnaast uit naar de Winterswijkse Vereniging het Museum. Villa 
Mondriaan is trots drie werken van Piet Mondriaan, tekeningen en olieverfschilderijen van 
Frits Mondriaan en zes lithografieën van Pieter Cornelis Mondriaan sr. langdurig te mogen 
tonen aan het publiek.

Heel 2017 heeft Villa Mondriaan ook bruiklenen van particulieren kunnen lenen. De werken 
uit particuliere collecties brachten verdieping aan de tentoonstellingen ‘Kunst van Komrij’, 
‘Figuratie in Stijl’ en ‘Jong & Veelbelovend’. Zo kwam er werk van niet alleen Piet Mondriaan, 
maar ook van de De Stijl-kunstenaars Bart van der Leck en Vilmos Huszár uit privécollecties.  

6.3 Lokale en regionale partners

Naast samenwerking op nationaal en internationaal niveau vindt museum Villa 
Mondriaan het belangrijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met Winterswijkse en 
Achterhoekse organisaties en bedrijven. Zeker voor het themajaar was Winterswijk sterk 
verbonden met het museum. In veel uitingen kozen bedrijven voor Mondriaan. Onder andere 
bracht Pentair Fairbanks Nijhuis een Mondriaanpomp uit en nam deze mee naar allerlei 
vakbeurzen. Ook creëerde vakantiepark De Twee Bruggen een Mondriaantheater en kleedde 
Het Duifje haar winkelpui als eerste winkel in de stijl van Mondriaan. De Marathon Nationaal 
Landschap Winterswijk werd eenmalig de Mondriaanmarathon, door het buitengebied waar 
Mondriaan zijn inspiratie vandaan haalde. Dit zijn maar een aantal voorbeelden van de 
talloze uitingen waar Villa Mondriaan zich mee heeft kunnen verbinden.
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De Mondriaan-belevingsgroep, met deelnemers via de Gemeente, het toerisme en de horeca, 
vestigde steeds meer aandacht op Mondriaan. Zeker 100% Winterswijk heeft een belangrijke 
rol gespeeld voor de aandacht voor Mondriaan in het centrum en door de financiële steun 
van ABH City kon het centrum extra aangekleed worden.
 
Daarnaast is de Sociale Dienst Oost Achterhoek een belangrijke partner van Villa Mondriaan. 
Door middel van goed contact met José Leemreize worden er in Villa Mondriaan een aantal 
werkervaringsplekken georganiseerd. Hierbij helpt Villa Mondriaan de cliënten van de 
Sociale Dienst aan werkervaring en/of re-integratie in het arbeidsproces. Op deze wijze helpt 
de Sociale Dienst het museum aan bekwame vrijwilligers. 

Door de jaren heen zijn nog er veel andere lokale samenwerkingsverbanden ontstaan, 
zeker op het gebied van sponsoring in natura. Het museum kan rekenen op producten van 
onder meer Timmermans Bloemen, Plus Winterswijk, DLA, de Hema, bakkerij Ter Weme en 
Beukenhorst Koffie. Met het schoonmaakbedrijf Hacron Schoon wordt evenals nog steeds 
gewerkt om het museum schoon te houden.

6.5 Vrienden, particuliere schenkers en sponsoren

Onder de noemer ‘Mondriaan zoekt vrienden’ bouwt het museum een kring van trouwe 
bezoekers op. De kosten voor een enkel lidmaatschap bedragen €40,- en voor een duopas 
betalen Vrienden €60,-. Vrienden mogen een jaar lang gratis het museum bezoeken, 
krijgen korting op lezingen en geselecteerde producten uit de museumwinkel en worden 
uitgenodigd voor de speciale jaarlijkse vriendenactiviteit.

Villa Mondriaan is in 2017 begonnen om zijn Vriendencampagne nieuw leven in blazen. Het 
bestuur heeft de oud-burgemeester Thijs van Beem bereid gevonden om een trekkersrol te 
vervullen in de verdere ontwikkeling van de Vrienden van Villa Mondriaan. Met een nieuw 
op te richten Vriendenstichting geeft het museum haar bezoekers en Winterswijk de kans 
om hechter betrokken te zijn bij het museum en zo het museum middenin de Winterswijkse 
samenleving te laten staan. De ideeën voor de hernieuwde vriendencampagne werden op 10 
december tijdens de jaarlijkse Vriendendag besproken met de Vrienden, waarbij Vrienden 
ook mee konden brainstormen over de plannen voor de komende jaren.

Ook dit jaar breidde Villa Mondriaan de Meesters van Mondriaan-kring uit. De Meesters van 
Mondriaan-kring sponsoren het museum vanaf €2000,- per jaar. Er is ook de mogelijkheid om 
voor €5000,- per jaar zaalsponsor te worden. Dit jaar bond de Winterswijkse meubelfabriek 
Arco zich aan het paviljoen voor de hedendaagse kunst als eerste Meester van Mondriaan-
zaalpartner. Het hele jaar stond het paviljoen in het teken van Dutch Design met extra 
wisselende tentoonstellingen van Raw Color, Cor Unum en Christie van der Haak. Villa 
Mondriaan was erg te spreken over de samenwerking met Arco en hoopt de komende jaren 
nog meer soortgelijke samenwerkingen aan te gaan met Meesters van Mondriaan. Daarnaast 
zijn er nog een aantal Meesters van Mondriaan langdurig verbonden aan het museum, 
vanuit een bedrijf of als particulier, waaronder Wassink Installatie B.V. en Vakantiepark 
De Twee Bruggen. Ook DLA-ICT is aangesloten als Meester van Mondriaan, waardoor de 
automatisering door hen kosteloos wordt uitgevoerd en onderhouden.
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Ook in 2017 heeft Villa Mondriaan veel tijd gestoken in het vinden van potentiële 
Meesters, met onder meer een speciale rondleiding door Villa Mondriaan en een diner 
met wijnproeverij bij Wijngaard Hof Detharding voor een select gezelschap. Het blijft een 
lastig en tijdsintensief proces om sponsoren voor lange termijn aan het museum te binden, 
waardoor dit ook voor 2018 een belangrijk punt op de agenda blijft. 

 7. Educatie

Educatie is een belangrijk onderdeel van Villa Mondriaan. Het museum verlaagt in haar 
educatieve programma’s de drempel om naar kunst te kijken. Museum Villa Mondriaan is 
voor mensen van alle leeftijden interessant en toegankelijk. 

7.1 Villa Atelier

Op de zolderverdieping van museum Villa Mondriaan is sinds 2015 het Villa Atelier aanwezig. 
Hier ontvangt het museum niet alleen schoolklassen van de basisschool, maar ook 
middelbare scholieren en volwassenen kunnen hier creatief aan de slag. Er zijn verschillende 
workshops ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen. Deze workshops worden 
verzorgd door onze educatievrijwilligers en de junior-directeur educatie. De afgelopen jaren 
werden er ook workshops verzorgd door studenten van de kunstacademie ArtEZ. 
Iedere koopzondag is er een Open Atelier met een leuke activiteit voor kinderen. Zo 
komt Villa Mondriaan tegemoet aan de wens van de gemeente om op koopzondagen 
extra levendigheid te creëren in het centrum. Op koopzondag mogen de kinderen gratis 
deelnemen aan leuke activiteiten in het atelier, terwijl hun begeleiders met korting het 
museum kunnen bezoeken.

7.2 Schoolbezoeken

In totaal hebben 1150 leerlingen het museum in schoolverband bezocht, een flinke stijging 
ten opzichte van de afgelopen twee jaar. In 2015 was dit aantal nog 544, in 2016 was het 
897. De scholen komen vooral uit de regio Achterhoek (Winterswijk, Lichtenvoorde, Aalten, 
Borculo, Westendorp), maar er komen ook scholen van net over de grens van Duitsland. 
Museum Villa Mondriaan blijft nieuwe educatieprojecten en workshops ontwikkelen en 
daarvoor benadert Villa Mondriaan ieder jaar ook de scholen via brieven en flyers. Via deze 
weg hoopt het museum in 2018 nog meer schoolklassen te mogen ontvangen. Naast onze 
vaste samenwerking met het Gerrit Komrij College en de vaste leerlijn ‘Reis naar Abstractie’ 
hoopt Villa Mondriaan nog meer scholen langdurig aan het museum te verbinden. 

7.2.1. Primair onderwijs

Voor de basisschool zijn er verschillende programma’s ontwikkeld voor alle verschillende 
leerjaren. Voor deze leeftijdsgroep vindt Villa Mondriaan de beleving het belangrijkste 
aspect. Deze kinderen willen we graag een goede (eerste) indruk van kunst meegeven. 
Het museum wil hen enthousiasmeren voor de kunst. Van het voorleesuurtje voor de 
allerjongsten tot een theaterrondleiding waarbij de kinderen door een acteur verkleed als 
Piet Mondriaan worden rondgeleid: er is van alles te beleven in museum Villa Mondriaan. Al 
op de basisschool maken veel kinderen kennis met het museum, ter voorbereiding van de 
doorlopende leerlijn die is ontwikkeld in samenwerking met de lokale middelbare school: het 
Gerrit Komrij College. 
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7.2.2. Voortgezet onderwijs

Ieder jaar wordt de leerlijn van het Gerrit Komrij College ‘Reis naar Abstractie’ verder 
uitgewerkt. Telkens opnieuw wordt er kritisch gekeken naar de al bestaande programma’s 
en wordt er nagedacht over eventuele verbeteringen. Zo is dit jaar het programma van 
‘Theatertourtje’ flink aangepast, om de leerlingen actiever en creatiever deel te laten nemen 
aan het programma. 

In het voorjaar van 2017 werd voor het eerst de workshop ‘Mondriaan onder het mes’ 
aangeboden, waarbij de leerlingen les kregen van een schilderijenrestaurateur. Deze 
workshop komt tegemoet aan de wens om professionals te betrekken bij de leerlijn. De 
workshop was een groot succes, aangezien leerlingen zelf mee mochten helpen met het 
restaureren van een schilderij. 

In februari 2018 zal het project Taaldorp opnieuw plaatsvinden, een jaarlijks terugkerend 
project van Villa Mondriaan, dat tevens onderdeel is van de doorlopende leerlijn van het 
Gerrit Komrij College. Het allerbelangrijkste bij een taaldorp is om de leerlingen aan het 
praten te krijgen in een vreemde taal. Dit jaar is er extra tijd geïnvesteerd in het vinden van 
native speakers, om het taaldorp zo authentiek mogelijk te maken. 

In het najaar van 2017 is er veel aandacht besteed aan het opzetten van een nieuwe 
workshop: het Pinhole project. Dit project zal in het voorjaar van 2018 voor het eerst getest 
worden door het Gerrit Komrij College. Deze workshop wordt onderdeel van ‘Reis naar 
Abstractie’. Bij deze workshop leren de leerlingen zelf een foto te maken aan de hand van 
een pinhole camera. Het project neemt ons mee terug naar de tijd van Mondriaan, toen men 
nog lang moest stilstaan voor een foto.

7.3 Buitenschoolse opvang

Niet alleen werkt Villa Mondriaan met middelbare scholen en basisscholen. Sinds een 
paar jaar werkt het museum ook samen met Cultuur BSO & ZO, onderdeel van de SWW 
kinderopvang. In het project ‘Mijn Museum’ komen vijf weken lang de kinderen van de 
buitenschoolse opvang naar Villa Mondriaan. Samen met de junior-directeur educatie 
maken zij niet alleen kennis met het museum, maar gaan ze zelf aan de slag als kunstenaar, 
directeur en conservator. De workshopreeks eindigt in een zelf opgezette tentoonstelling 
die elk jaar plaatsvindt bij de BSO. In 2018 zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om 
‘Mijn Museum’ ook bij andere naschoolse opvangen aan te bieden. 

7.4 Overig

Een van onze vaste workshops is een VTS-sessie (Visual Thinking Strategies). Om meer VTS-
begeleiders te krijgen, heeft bestuurslid en VTS-begeleider Loes Tieman een speciale cursus 
opgezet. Deze workshop hebben wij aangeboden om meer vrijwilligers te betrekken bij VTS, 
zodat zij in de toekomst dit project ook kunnen begeleiden. 

Villa Mondriaan is nog op zoek naar nieuwe educatiemedewerkers in het Nederlands en 
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Duits om zo veel mogelijk workshops en rondleidingen aan te kunnen bieden. In 2017 hebben 
wij flink geïnvesteerd in het verwelkomen van scholen over de grens en in 2018 hopen wij hier 
nog meer in te investeren en het Duitstalige educatiebezoek nog meer te laten stijgen.

 8. Bezoekers
Ruim 15.000 bezoekers bezochten Villa Mondriaan in 2017: een recordaantal voor Villa 
Mondriaan. 20% van deze bezoekers is afkomstig uit Duitsland en in totaal komt daarmee 
ongeveer 80% van de bezoekers van buiten de Achterhoek. Van de groepsboekingen is 25% 
van de rondleidingen Duitstalig.

In het zomerseizoen (maart t/m oktober) is Villa Mondriaan van dinsdag t/m zondag van 
11 tot 17 uur geopend. In het winterseizoen (november t/m februari) is Villa Mondriaan op 
vrijdag, zaterdag en zondag open voor publiek. 

Maand Aantal 
bezoekers 

2013

Aantal 
bezoekers 

2014

Aantal 
bezoekers 

2015

Aantal 
bezoekers 

2016

Aantal 
bezoekers 

2017

januari - 346 455 544 355

februari - 292 390 602 542

maart - 1893 1627 1852 2097

april - 1161 1194 1168 1476

mei 1863 1564 1866 1145 1399

juni 2115 1937 1510 1407 1488

juli 1775 1948 1923 1635 1596

augustus 2090 1929 2106 1646 2141

september 1481 936 1677 1201 1727

oktober 709 1398 1252 1485 1505

november 717 601 633 657 780

december 339 264 170 385 431

Totaal 11.089 14.269 14.803 13.727 15.537



32 33

 9. Financiën
Het jaar 2017 is afgesloten met een exploitatieresultaat van € 36.852 positief ten opzichte 
van een begroot resultaat van € nihil. Vrijwel in alle opbrengst categorieën is de begroting 
gerealiseerd met uitzondering van de sponsoring en fondsenwerving. Uiteindelijk zijn de 
totale opbrengsten uitgekomen op ruim € 410.000, terwijl een opbrengst was begroot 
van € 426.000. Ten opzichte van het boekjaar 2016 zijn de opbrengsten toegenomen van € 
355.000 naar € 410.000 met 15%. De kosten zijn minder dan evenredig met de opbrengsten 
toegenomen van € 358.000 naar € 373.000. Uiteindelijk zijn beduidend minder kosten 
gemaakt voor verkoop en marketing. Alhoewel reeds in 2016 een start is gemaakt met 
sponsoring en fondsenwerving, leert de praktijk nog steeds dat meer tijd nodig is om mensen 
en organisaties te binden. 

Vanwege het positieve exploitatieresultaat is het vermogen van de Stichting omgeslagen 
van € 20.000 negatief in bijna € 17.000 positief. Tevens is een beperkte positieve cashflow 
gerealiseerd, echter staat er nog wel druk op de liquiditeit. Met een particuliere financier ,die 
het museum al sinds de oprichting een warm hart toedraagt, wordt jaarlijks gekeken welke 
mogelijkheden de Stichting heeft om de langlopende schulden af te wikkelen. Bij aanvang 
van het boekjaar 2017 bedroeg de omvang van de langlopende schulden aan deze financier 
€ 80.000. Per 31 december 2017 is hiervan een bedrag van € 30.000 als kortlopende schuld 
opgenomen op de balans, aangezien de Stichting gezien de omvang van het werkkapitaal per 
31 december 2017 dit bedrag verwacht af te lossen in 2018. 

De activiteiten rondom het sponsorprogramma worden vervolgd. De Stichting kent het 
Meesters van Mondriaan-programma, waarbij particulieren en organisaties zich kunnen 
verbinden aan het museum. Voor 2018 wordt hiervoor een bedrag begroot van € 50.000. 
Evenals afgelopen jaren wordt voortdurend gekeken vanuit kostenbewustzijn naar de 
kosten en uitgaven van zowel tentoonstellingen als de organisatie zelf. Voor 2018 wordt een 
resultaat begroot van € 12.500 positief. 

Opgemerkt dient te worden dat onder de giften een significant bedrag is opgenomen van de 
eigenaar van het pand. Enerzijds wordt het pand gehuurd, maar daartegenover staat een 
jaarlijks gift, waardoor de Stichting per saldo geen kosten heeft ten aanzien van de huur. 

Voor 2018 worden geen wijzigingen verwacht in de omvang van het personeelsbestand en 
de financieringsstructuur. Wel zal de omvang van de langlopende schuld afnemen door de 
aflossing in 2018. Villa Mondriaan maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten 
(‘derivaten’).  

Gedurende het jaar wordt in ieder geval per kwartaal een financiële rapportage (exploitatie 
en balans) opgesteld en besproken door directie met bestuur. Hierbij wordt onder andere 
de realisatie per kwartaal met de begroting vergeleken. Naast de formele financiële 
verantwoording door de directie aan het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen vindt 
gedurende het jaar regelmatig overleg plaats tussen penningmeester en directie. 



Piet Mondriaan, Gezicht op Winterswijk (1898). Gouache op papier
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 10. Bedrijfsvoering
De directie van Villa Mondriaan bestaat uit de bezoldigde directeur Judith Kadee en 
twee junior-directeuren. De junior-directeuren lopen een half jaar stage en wonen in het 
appartement boven het museum. Deze stagiairs zorgen voor het dagelijkse reilen en zeilen in 
het museum. Eén junior-directeur heeft hiernaast als hoofdtaak educatie, de andere junior-
directeur is verantwoordelijk voor de communicatie. In 2017 is de directeur bijgestaan door 
een aantal junior-directeuren. Yasmijn van Stam en Thomas de Bruin hebben begin 2017 de 
nieuwe junior-directeuren Charlotte Rixten en Simon van der Lende ingewerkt. Zij hebben in 
de zomer het stokje weer overgedragen aan Saskia Hoogervorst en Gemma Rakels. 

Het museum wordt verder samen met ongeveer 75 vrijwilligers gerund. Zij bedienen de 
kassa, delen de audiotours uit aan bezoekers en surveilleren in de tentoonstellingszalen. 
De rondleidingen aan groepen in het museum worden grotendeels gedaan door een vaste 
poule vrijwillige rondleiders en ook het educatieprogramma wordt ondersteund door 
vrijwilligers. Er zijn twee vrijwilligerscoördinatoren, die zorg dragen voor het inroosteren 
van de vrijwilligers. In 2017 zijn dit Ronald Ortelee en Johan Toebes, wie de taken van 
voormalig vrijwilligerscoördinator Anita te Winkel heeft overgenomen. Met de frisse wind 
van Johan Toebes wordt nu via Dropbox het rooster geregeld. Bijna alle vrijwilligers hebben 
dit online systeem nu eigen gemaakt, waarmee er beter te zien is wie wanneer werkt. Onder 
de vrijwilligers zijn ook vier beheerders. Zij dragen zorg over het pand. Aan de beheerders en 
coördinatoren wordt de maximaal toegestane vrijwilligersbijdrage toegekend. 

Zonder vrijwilligers kan Villa Mondriaan niet bestaan. Museum Villa Mondriaan blijft het 
bijzonder vinden dat zo veel vrijwilligers zich belangeloos en vol enthousiasme voor het 
museum inzetten. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet worden een aantal keer per 
jaar vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Hier kunnen de vrijwilligers elkaar beter leren 
kennen en ook meer over het museum te weten komen. Daarom zijn deze avonden altijd een 
combinatie van iets educatiefs met een gezellige borrel of etentje. 

Vanaf 2015 is de horeca in handen van het Winterswijkse restaurant Hertog Karel van 
Gelre. Zij zorgen voor de horeca en sturen hun eigen medewerkers aan in het museum. De 
professionalisering van de horeca wordt nog steeds gewaardeerd en op deze wijze kunnen 
we meer groepen arrangementen aanbieden. Deze samenwerking gaat goed en er zit nog 
steeds groei in de groepsbezoeken, wat mede komt door het aanbod van Hertog Karel van 
Gelre. Dit stemt Villa Mondriaan tevreden en het museum hoopt de samenwerking nog lang 
door te kunnen zetten. 

De algehele bedrijfsvoering is van Villa Mondriaan is vastgelegd in een nieuw beleidsplan, 
waarin de plannen tot en met 2020 staan.  
Dit beleidsplan vindt u hier: https://villamondriaan.nl/nl/organisatie.
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Piet Mondriaan, Schrijvend Meisje (ca. 1894-1895). Collectie Gemeentemuseum Den Haag



Directe opbrengsten

Entree 100.000

Horeca en bookshop 22.000

Verhuur zalen/arrangementen 5.500

Lezingen/evenementen 4.500

Educatie 6.000

138.000

Sponsoring, giften en subsidies

Sponsoring 50.000

Giften 139.000

Fondsenwerving 10.000

Subsidie gemeente 100.000

299.000

Totaal baten 437.000

Kosten personeel

Salarissen 35.600

Beheerders/coördinatoren 9.000

Vrijwilligers 4.000

Stages 7.000

Overige personeelskosten 9.000

64.600

Algemene kosten

Gas/water/elektra 29.000

Huur 125.000

Verzekeringen 8.000

Onderhoud/inventaris 18.500

Kantoorkosten/automatisering 8.000

Marketing & communicatie 46.000

Wisselende tentoonstellingen 80.000

Lezingen en evenementen 15.000

Afschrijvingen materiële vaste activa 10.000

Boekhouding 9.000

Educatie 5.000

Fin. baten/lasten en onvoorzien 12.400

365.900

Totaal lasten 430.500

Exploitatieresultaat 2018 6.500
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Villa Mondriaan
Zonnebrink 4
7101 NC  Winterswijk
www.villamondriaan.nl
info@villamondriaan.nl

Het jaarverslag 2017 van Villa Mondriaan werd geschreven door de directie en het bestuur 
van het museum. Een digitale versie is te raadplegen via www.villamondriaan.nl

Vormgeving: Ronald Ortelee
Drukwerk: Holders Media, Winterswijk

Colofon


