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Piet Mondriaan, Bos met beek (1888)



Voorwoord
Na het landelijke lustrumjaar voor De Stijl in 2017 vierde museum Villa 
Mondriaan in 2018 zijn eigen lustrum. Op 21 mei 2013 was de eerste officiële daad als 
prinses van Prinses Beatrix de opening van museum Villa Mondriaan. Het 
culturele erfgoed van Mondriaan in Winterswijk is nooit verdwenen, maar heeft met 
Villa Mondriaan een duidelijke plek gekregen. 

Tijdens dit feestelijke jaar hebben wij ten eerste veel nieuwe vrienden mogen 
verwelkomen. Met de aantreding van een apart bestuur voor de vriendenkring is het 
aantal vrienden in 2018 verdubbeld. In de tentoonstellingen keek het museum zowel 
naar de toekomst als naar het verleden. Het jaar begon met Jong en Veelbelovend, 
waarbij jonge fotografen een reactie gaven op een werk van de jonge Mondriaan. 
Daaropvolgend bracht Villa Mondriaan een succesrijke tentoonstelling van het 
Stedelijk Museum te Amsterdam weer tot leven. Terug naar Toen verenigde Piet 
Mondriaan, Jan Sluyters en Cees Spoor zoals zij een eeuw geleden naast elkaar 
hadden gehangen. De bijzondere band met het Gemeentemuseum Den Haag werd 
bevestigd in de najaarstentoonstelling Het Spirituele Pad, waar directeur Benno 
Tempel gastconservator van was. 

2018 eindigde met het aftreden van Judith Kadee, sinds 2016 directeur van Villa 
Mondriaan. Na Judith heeft het bestuur voor de derde keer op rij het vertrouwen 
gegeven aan de jongste museumdirecteur van Nederland. Ook in de landelijke media 
heeft dit weer veel aandacht gekregen. Niet alleen vergroot dit fenomeen de 
bekendheid van museum Villa Mondriaan en Winterswijk, het geeft ook een duidelijk 
signaal over de focus op jong talent te midden van berichten over krimp en 
vergrijzing. Ik kijk er naar uit de bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te 
breiden en ook over de grens in Duitsland meer te laten zien wat voor bijzonders wij 
hier doen. 

Ten dele doen wij dit door een doorontwikkeling van de branding en online strategie 
van het museum. Nog in 2019 zal het museum zich officieel registreren bij de 
museumvereniging en hopelijk al vanaf januari 2020 de museumkaart voeren. Dit is 
een verdere professionalisering van het museum die nu, na het eerste lustrum, op 
zijn plek is. Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van veel verschillende 
betrokkenen, waaronder onze vrijwilligers, de junior-directeuren, het bestuur, de 
directeur en conservatoren van het Gemeentemuseum Den Haag, onze adviseur Wim 
van Krimpen en de vriendenkring en haar dagelijks bestuur. Ook namens Judith wil ik 
allen hartelijk bedanken voor hun inzet in 2018.

Charlotte Rixten
Directeur museum Villa Mondriaan
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Jan Sluijters, Zaagmolens bij Amsterdam (1907)



Het oppervlakte van dingen geeft genot, 
hun binnenste geeft leven.“
Piet Mondriaan



Bestuursverslag
In het verslagjaar 2018 werd stilgestaan bij het feit dat museum Villa Mondriaan vijf 
jaar bestaat. De oprichters, Wim van Krimpen en Elisabeth Nijhuis, zijn nog altijd 
nauw bij het museum betrokken. Wim van Krimpen als adviseur van de directie en 
Elisabeth Nijhuis als genereuze donateur. Het bestuur bestond ook vorig jaar voor 
het merendeel uit ‘mensen van het eerste uur’. Loes Tieman was vanaf het begin 
secretaris. Zij heeft om persoonlijke redenen medio 2018 haar functie neergelegd. 
Het bestuur is haar veel dank verschuldigd voor haar betrokkenheid, trouw en 
nauwgezetheid. In haar plaats is in Maaike Kool een in alle opzichten waardige 
opvolger gevonden. De commissie bedrijfsvoering bestaande uit leden van het 
bestuur heeft regelmatig overleg met de directeur en staat haar met raad en daad ter 
zijde.

In de afgelopen jaren heeft Villa Mondriaan zijn bestaansrecht bewezen, heeft het 
een eigen plaats verworven in de Nederlandse museumwereld en is gebleken een 
wervende kracht te hebben voor de gemeenschap van Winterswijk. Zoals Piet Mond-
riaan groter is dan Nederland, zo beschouwt het bestuur het museum van grotere 
betekenis dan voor Winterswijk alleen. We zien dat in de herkomst van bezoekers, 
de samenstelling van het comité van aanbeveling, de aandacht in de regionale en 
landelijke media en de samenwerkingsbereidheid van musea in het hele land. Dat 
komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van het bestuur. Naast de verankering 
van een lid en twee adviserende leden afkomstig uit Winterswijk, zijn bestuursleden 
afkomstig uit Amsterdam, Rhenen, Apeldoorn, Doetinchem en Millingen aan de Rijn. 
Deze samenstelling, waarbij ook gelet is op diversiteit in deskundigheid, ervaring en 
netwerk, voldoet goed.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagd jaar. Bezoekersaantallen bleven op peil, er 
waren belangwekkende en verrassende tentoonstellingen te zien en het financieel 
resultaat was positief. 
Het museum zou niet kunnen functioneren zonder vrijwilligers. Het bestuur is hun 
buitengewoon dankbaar voor hun inzet. Het aantal vrijwilligers is in het afgelopen 
jaar iets teruggelopen, wat een punt van aandacht moet zijn. Wij zijn er weer in 
geslaagd om uitstekende stagiairs te werven, die als junior-directeuren de directeur 
ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van een veelheid aan 
werkzaamheden. 

Zonder een bekwame en gemotiveerde directeur zou Villa Mondriaan geen dag open 
kunnen. Dus was het even schrikken toen Judith Kadee, sinds 2016 onze directeur, 
aankondigde een mooie overstap te kunnen maken naar museum Escher in het 
Paleis te Den Haag, waar zij met ingang van het nieuwe jaar conservator is geworden. 
Gelukkig kon tijdig in de vacature worden voorzien door de benoeming van Charlotte 
Rixten te Edinburgh. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat ook zij in de 
komende jaren de Villa met veel élan verder zal ontwikkelen.
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Het bestuur vergaderde in 2018 zes keer. Belangrijke onderwerpen naast de formele 
agendapunten als begroting en jaarrekening, waren het langere-termijnbeleid, de 
invoering van een nieuw directie reglement, de invoering van de museumkaart, de 
publiciteit, de fondsenwerving, het aantrekken van nieuwe sponsors, overleg met de 
financiële adviseurs van Mazars, de aanwijzing van een onafhankelijke accountant 
Novel en de reactivering van de Kring van Vrienden van de Villa. Thijs van Beem, 
adviserend lid van het bestuur is de enthousiaste voorzitter van de Vrienden. De 
contacten met de heren Joldersma als verhuurder van onze huisvesting waren 
tegemoetkomend, nuttig en prettig. Met de gemeente Winterswijk bleef de relatie 
constructief, begripvol en open. De Villa mag zich verheugen in een warme 
belangstellingstelling van ambtenaren, collegeleden en leden van de gemeenteraad. 

Het bestuur dankt eenieder die heeft bijgedragen aan de activiteiten van museum 
Villa Mondriaan. Dit jaarverslag is niet alleen geschreven als verplichting, maar ook 
om met trots te tonen wat in het verslagjaar in en om Villa Mondriaan aan mooie 
dingen heeft plaatsgevonden.

Hans Esmeijer
Voorzitter bestuur museum Villa Mondriaan
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Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit:

Tessa Baars, te Zeddam
Fons Catau, te Winterswijk, penningmeester
Hans Esmeijer, te Apeldoorn, voorzitter
Maaike Kool, te Millingen aan de Rijn, secretaris
Leo Schenk, te Rhenen
Yvonne Twisk, te Amsterdam
Vic Hulshof, te Winterswijk, adviserend lid voor het bestuur
Thijs van Beem, te Winterswijk, adviserend lid voor het bestuur

De heer Wim van Krimpen, te Amsterdam, mede-oprichter van het museum en 
adviseur van de directie

 
De samenstelling van het Comité van Aanbeveling is in het verslagjaar 2018 
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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Foto: S. Londinsky (1982), Piet Mondriaan en vrienden voor de woning van Paul Dermée te Parijs.



Missie en visie
Museum Villa Mondriaan staat voor vernieuwing. In de geest van Piet Mondriaan 
richt Villa Mondriaan de blik vooruit: welke kant beweegt de kunstwereld zich op? 
Het museum volgt de ontwikkelingen in de kunstwereld en streeft ernaar de breedte 
te laten zien. Net als kunstenaarsbeweging De Stijl ziet het museum kunst 
uitdrukkelijk in haar brede vorm, met structurele aandacht voor design naast de 
klassieke beeldende kunsten. 

De ontwikkeling van jong talent is in deze vernieuwing het kernbegrip dat zich op 
alle lagen van het museum manifesteert. Piet Mondriaan, niet als de grote meester 
van de abstractie, maar als jong talent opgroeiend aan de Zonnebrink, is de raison 
d’être van het museum. Aan zijn vroege werk wordt context gegeven in tijdelijke 
tentoonstellingen gewijd aan tijdgenoten en hedendaagse kunstenaars, alsmede een 
vaste opstelling gewijd aan zijn belangrijkste leermeesters en een uitweiding over 
zijn verdere oeuvre. Belangrijk hierin is de aandacht voor hedendaags jong talent dat 
een duidelijke visie heeft over de eigen kunst en kunst in het algemeen.  

De activiteiten aansluitend bij de tentoonstellingen op zaal focussen ook 
voornamelijk op lokaal jong talent. De missie is dat ieder kind dat in de Achterhoek 
en Winterswijk in het bijzonder opgroeit met het besef dat ook Piet Mondriaan 
begonnen is in de Achterhoek. De aandacht hiervoor is onder meer duidelijk door het 
benoemen van een speciale junior-directeur educatie. Samen met de andere stagiaire 
de junior-directeur communicatie en de jonge directeur focust Villa Mondriaan ook 
op het hoogste niveau in zijn organisatie op de ontwikkeling van jong talent. 

 
2018 in vogelvlucht
Het jaar 2018 stond in het teken van het eerste lustrum van Villa Mondriaan. Naast 
drie mooie tentoonstellingen waren er verschillende activiteiten om dit jaar luister 
bij te zetten. Hierbij ging Villa Mondriaan ook nadrukkelijk buiten zijn eigen muse-
ummuren, bijvoorbeeld met Mondriana Mondriana, het tijdelijke pop-up museum op 
festival Mañana Mañana waar zo in een paar dagen tijd 28000 bezoekers zijn bereikt. 
Ook in het museum werden bijzondere activiteiten georganiseerd om bezoekers op 
een andere manier naar kunst te laten kijken. Zo konden bezoekers, in navolging van 
Mondriaan zelf die aan yoga deed, aansluiten bij een yogasessie op zaal. Speciaal 
voor Winterswijk was er de Welkom-Wilhelmina-dag, waarbij de gehele Wilhelmina-
straat en de Tricot zijn uitgenodigd om het portret van Koningin Wilhelmina welkom 
te heten. Naast Wilhelmina gaf Villa Mondriaan ook een warm welkom aan veel nieu-
we vrienden. Mede dankzij de oprichting van een vriendenbestuur heeft het museum 
nu een veel gerichtere aanpak voor de vriendenkring die het museum ondersteunt. 
Zo is niet alleen het aantal vrienden verdubbeld, maar is ook het eerste vriendenuitje 
georganiseerd. 
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Tentoonstellingen en collectie 

Collectie en vaste opstelling 
In 2017 is de eerste inventarisatie gedaan van de eigen collectie van Villa Mondriaan. 
Het museum heeft in 2018 geen werken afgestoten, maar heeft in 2018 wel een 
aantal schenkingen van particulieren mogen ontvangen. In totaal zijn er drie werken 
op papier van Frits Mondriaan en vijf werken op papier van Jan Toorop verworven. 
Voor 2018 is geen budget begroot voor aankopen en het museum heeft daarom niet 
op eigen kracht nog andere werken verworven. Het museum bouwt geleidelijk een 
bescheiden collectie op van vroege werken van Piet Mondriaan, werken van zijn 
leermeesters en hedendaagse kunstwerken, die passen in de visie van het museum. 
De collectie is tot nu toe geheel verworven met schenkingen en langdurige 
bruiklenen, maar er is de wens deze ontwikkeling te ondersteunen door aankopen uit 
eigen financiële middelen. 
 
De vaste opstelling is in thema onveranderd gebleven. Op de benedenverdieping van 
het ouderlijk woonhuis, de witte villa, worden de werken van de leermeesters van 
Mondriaan getoond. Schilderijen, prenten en werken op papier van vader Piet 
Mondriaan senior en oom Frits Mondriaan worden getoond naast een aantal prenten 
van Jan Braet von Uberfeldt. Daarnaast is er de benedenzaal voor de Vroege 
Mondriaans en de kamer gewijd aan de fotocollectie over Mondriaan.

Hoofdtentoonstellingen 
 
Het vroege werk van Piet Mondriaan staat centraal in het museum en wordt in 
wisselende opstelling permanent tentoongesteld in één van de twee geklimatiseerde 
tentoonstellingsruimtes. Ieder half jaar worden Mondriaans vroege werken 
aangevuld met een tijdelijke tentoonstelling die aansluit bij het oeuvre van de jonge 
Mondriaan. 

Jong & Veelbelovend (29 september 2017 - 25 februari 2018)
Ontwikkeling van jong talent vormt de leidraad van Villa Mondriaan. Het museum 
wordt gestuurd door een jong directieteam en op zaal staat het jonge talent van Piet 
Mondriaan centraal. Vanuit die gedachte werd in de tentoonstelling Jong & 
Veelbelovend aandacht geschonken aan jong artistiek talent van verleden en heden. 
Uit een lijst genomineerden, die werd samengesteld mede op 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. 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. Het jonge talent van Mondriaan inspireerde zo het jonge talent van vandaag.
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Terug naar Toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor Herenigd (2 maart  
                                  -16 september 2018) 
In Terug naar Toen bracht Villa Mondriaan drie kunstenaars samen die gezamenlijk 
ruim 100 jaar geleden een veelbesproken tentoonstelling van hun werk in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam organiseerden. De roem van Piet Mondriaan en 
Jan Sluijters is na de tentoonstelling alleen maar verder gegroeid, terwijl Cees Spoor 
steeds meer uit beeld verdween. Maaike Rikhof schreef een artikel over hem en droeg 
bij aan het vergroten van de kennis van de in vergetelheid geraakte Cees Spoor.  
 
Het Spirituele Pad (21 september 2017 - 3 maart 2018)
In samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag presenteerde museum Villa 
Mondriaan van 21 september 2018 tot en met 3 maart 2019 de tentoonstelling Het 
Spirituele Pad. Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, was de 
gastconservator van deze tentoonstelling.
 
De religie en filosofieën waarmee Mondriaan in aanraking is gekomen, zijn van groot 
belang geweest voor zijn zoektocht naar abstractie. Hij groeide in Winterswijk op in 
een streng calvinistisch gezin en in zijn Winterswijkse schilderijen liet Mondriaan 
zich dikwijls beïnvloeden door het geloof. Als hij op zijn twintigste naar Amsterdam 
verhuist om te studeren aan de Rijksacademie, laat hij het hervormde gedachtegoed 
al snel achter zich. In de hoofdstad komt hij in aanraking met de theosofie. Mond-
riaan raakt in de ban van deze spirituele stroming en koestert de geschriften van 
theosofen Madame Blavatsky en Rudolf Steiner. Langzaam maar zeker maakt zijn 
christelijke geloof plaats voor een meer spirituele levenshouding. 
 
De tentoonstelling vertelde het verhaal van Mondriaans religieuze ontwikkeling 
aan de hand van een diverse selectie objecten. Zowel schilderijen als archieffoto’s en 
het doopboek uit Amersfoort waren te zien tijdens de tentoonstelling. Uniek aan de 
tentoonstelling was dat de audiotour is ingesproken door gastconservator Benno 
Tempel.  
 
Designpodium
 
Paul Salet (29 september 2017 - 25 februari 2018)
Paul Salet was de afsluiter van de Dutch-Design-tentoonstellingen en de inluider van 
het nu permanente designplatform. Salet werkt vanuit het principe dat er al genoeg 
meubilair op de wereld is, waarvan veel op straat of in de kringloop belandt. Als 
statement tegen de wegwerpcultuur bouwt Salet zijn ontwerpen dus van 
afgedankte meubelen. De stoelen en tafels die te zien waren bij Villa Mondriaan zijn, 
in Salets woorden, ‘na vele uren zagen en schuren bevrijd uit hun oude vorm.’ 
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Ineke Hans (2 maart - 16 september 2018)
Industrieel ontwerper en meubelontwerper Ineke Hans toonde op het 
designplatform een aantal van haar sociale ontwerpen, aangepast aan de 
hedendaagse samenleving. Te zien was bijvoorbeeld haar Instant Desk voor het 
Londense online platform Opendesk. Online kan het ontwerp worden gedownload 
en in een van de 600 wereldwijd aangesloten werkplaatsen worden geproduceerd. 
Slechts één standaardplaat multiplex levert twee werkplekken. Zo gebruikt Hans 
vaak open source productiemethodes in haar pragmatische en functionele 
ontwerpen.  
 
Frank Bruggeman (21 september 2017 - 3 maart 2018)
Frank Bruggeman is als autonoom kunstenaar en ontwerper gefascineerd door de 
invloed van de mens op de natuur. In zijn installaties en natuurobjecten staat de 
menselijke omgang met het plantaardige centraal. Bruggeman verwerkt in zijn 
installaties vaak zowel wilde als gecultiveerde planten in levende en gedroogde 
staat. Hij betuigt hiermee zijn respect voor botanisch materiaal, dat vaak wordt 
genegeerd of genadeloos is afgedankt door de mens. Zijn installatie voor Villa 
Mondriaan was een samenspel van gedroogde planten en uitvergroot metalen 
tuinmateriaal, het metaal gecoat in de enige kleur blauw die in de natuur niet 
voorkomt.  
 
Paviljoen 
 
Christie van der Haak (3 augustus 2017 - 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. Uiteenlo-
pende 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. Het werk werd de grote 
afsluiter van het themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design. 
 
Sander Wassink (2 maart - 16 september 2018) 
Nederlandse ontwerper Sander Wassink (1984) zet met de knalrode installatie  
Tè s  wéi kè het Arco-paviljoen op zijn kop. Wassink probeert grip te krijgen op een 
extreem complexe, veranderende wereld. Met de toenemende globalisering 
verandert de huidige vorm van modernisatie constant. Waar producten eerder lokaal 
geproduceerd werden, kunnen deze nu overal ter wereld gemakkelijk gekocht 
worden. In het paviljoen creëerde Wassink als reactie een fictieve pop-up store met 
alleen maar rode objecten. Deze artikelen zijn gemaakt in China, maar zijn zorgvuldig 
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geselecteerd en gekocht door Wassink zelf in Winterswijk. De winkel maakte 
museumobjecten van goedkope artikelen, die aan de andere kant van de wereld 
geproduceerd zijn. 
 
Stephany Caparn (21 september 2017 - 3 maart 2018)
Stephany Caparn (1991) laat zich in haar fotografie inspireren door de gestileerde 
werken uit de Renaissance. De focus uit die periode op het menselijk lichaam met 
kalme poses, opvallende plooien in de kleding en levensechte beelden komt in 
Caparns werk terug. Haar fotografie schetst een dromerig beeld van een betere 
wereld met kenmerkende modieuze outfits en zachte kleuren. In de serie 
Nobody Sees a Flower Really speelt Caparn met de archetypes van vandaag. Volgens 
de Zwitserse psychiater Carl Jung zijn archetypes symbolische figuren die we op de 
een of andere manier onbewust begrijpen. Door levenservaringen zijn deze onderdeel 
geworden van ons collectieve onderbewustzijn. Caparn wil in de reeks portretten een 
nieuwe hedendaagse en meer diverse betekenis aan deze archetypes geven. 

Villa 
 
André Thijssen (2 maart - 16 september 2018)
In het werk van Thijssen speelt het ongrijpbare een belangrijke rol. Hij kijkt door zijn 
lens naar situaties in het straatbeeld, waaraan de mens snel voorbijloopt op weg van 
A naar B. Hij brengt het alledaagse krachtig in beeld en laat de toeschouwer de 
wereld om zich heen nog beter ervaren. Geïnspireerd op het vroege werk van 
Mondriaan selecteerde Thijssen foto’s voor deze tentoonstelling. Een andere 
tentoonstellingsruimte is gewijd aan het gewaagde project Faxinatie. In de jaren 90 
stuurden Thijssen en artdirector Hans Wolf elkaar bijna dagelijks een fax met een 
reactie op een beeld uit de media. Van de ruim 4000 faxen bundelden zij er 618 in het 
boek Faxinatie, dat begin 2018 uitkwam. In museum Villa Mondriaan werd het 
project voor het eerst in museale context getoond.
 
Remco Dikken (21 september 2017 - 3 maart 2018)
De in Hengelo geboren kunstenaar Remco Dikken (1981) tekent en schildert al jaren. 
Overal om zich heen vindt hij onderwerpen voor zijn kleine schilderingen, van een 
danseres tot aan het voetbalveld. Dikken legt de klemtoon in zijn werk vooral op het 
beeld. In ieder werk speelt een los onderwerp de hoofdrol, maar naast elkaar creëren 
de elementen uit de schilderingen een nieuw verhaal. Met de sterke lijnen, het 
gebrek aan perspectief en de typisch levendige en sfeervolle taferelen is het werk van 
Dikken steeds herkenbaar.
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Cees Spoor, Broer van mej. M.M. Lechner, z.j. Particulier bezit.



Educatie  
 
Villa Atelier
Educatie is een belangrijk element voor Villa Mondriaan. Het museum verlaagt in zijn 
educatieve programma’s de drempel om naar het museum te gaan. Villa Mondriaan is 
voor mensen van alle leeftijden interessant en toegankelijk.
Op de zolderverdieping van Museum Villa Mondriaan is sinds september 2015 het 
Villa Atelier aanwezig. Hier ontvangen wij 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 educatie-vrijwilligers 
en onze junior-directeur educatie. 
 
Ook in 2018 was het Villa Atelier iedere koopzondag geopend voor het winkelende 
publiek. Kinderen mogen gratis deelnemen aan creatieve workshops, terwijl hun 
begeleiders met €2,- korting het museum bezoeken.

Schoolbezoeken
In 2018 hebben 1572 leerlingen het museum bezocht voor het volgen van een 
educatieactiviteit, afgestemd op hun leeftijd en behoeftes. Dit is een lichte stijging 
ten opzichte van de afgelopen jaren. In 2017 waren dit 1150 leerlingen, in 2016 nog 
897. Steeds meer basisscholen uit de directe omgeving weten Museum Villa 
Mondriaan te vinden als plek om kinderen hun eerste ervaring met kunst te laten 
opdoen. Ook scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs 
vinden bij Villa Mondriaan een betekenisvolle vrijetijdsbesteding of verdieping van 
hun reguliere lesaanbod. Daarnaast komen er ook scholen van Duitse buurgemeentes 
voor workshops of rondleidingen. Deze samenwerkingsvormen zijn stuk voor stuk 
waardevol voor het museum en worden allen voortgezet in 2019. 

Naast onze vaste samenwerking met het Gerrit Komrij College en de vaste leerlijn  
Reis naar Abstractie, hopen wij de verbinding aan te kunnen gaan met nieuwe 
scholen. Wij zijn erg dankbaar voor jaarlijks terugkomende projecten, zoals de 
doorlopende leerlijn van het Gerrit Komrij College. In de toekomst hopen wij nog 
meer contact te leggen met scholen net over de grens. 
 
Primair onderwijs
Voor de basisschool zijn er verschillende programma’s ontwikkeld voor alle 
verschillende leerjaren. De focus ligt niet op feitelijke kennis, maar de beleving van 
een vrolijk uitje naar het museum staat voorop. We geven kinderen graag een goede 
(eerste) indruk van kunst. Het kleuteruurtje, waarbij de allerkleinsten een verhaaltje 
voorgelezen krijgen bij een schilderij, is bijvoorbeeld erg geliefd. Maar ook de 
speurtochten voor de wat oudere kinderen zijn nog altijd populair.

Voor groep 7 en 8 bieden we de Leskist aan. Deze is speciaal ontwikkeld als 
voorbereiding op de doorlopende leerlijn Reis naar Abstractie.
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Samenwerking met de stichting Kick
In 2018 is museum Villa Mondriaan een samenwerking gestart met Kick: een stichting 
die voor alle scholen in de Oude IJsselstreek culturele bezoeken in de omgeving 
organiseert. In het voorjaar van 2018 vonden er enkele succesrijke bezoeken plaats. 
Kick heeft de ambitie om ook in 2019 met groepen 3 en 4 van verschillende 
aangesloten scholen het museum te bezoeken.
 
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. De verbeterde 
invulling van het Theatertourtje heeft in 2018 zijn vruchten afgeworpen. Leerlingen 
uit de tweede klas maakten creatieve en vindingrijke scenes bij schilderijen uit het 
museum. Deze lijn wordt doorgetrokken naar volgende jaren.

Ook de workshop Mondriaan onder het Mes is doorontwikkeld. In 2017 werkten de 
leerlingen samen aan één schilderij, in 2018 moesten ze elk hun eigen 
restauratiewerk onder handen nemen. De workshop draaide om het restaureren van 
Delftsblauwe tegeltjes, waarmee ze zelfstandig aan de slag konden. Dit werd als zeer 
positief ervaren. In 2019 streven we ernaar om leerlingen toch weer met schilderijen 
aan de slag te laten gaan, omdat de link met het museum dan zichtbaarder is, maar 
in een vorm waarin leerlingen meer kunnen dóén, en minder hoeven te wachten.

In februari 2018 heeft ook het project Mondriaan Talen(t) weer plaatsgevonden. Dit 
project vraagt ieder jaar veel tijd en aandacht van de organisatie, maar het resulteert 
altijd in twee bijzondere dagen waarin leerlingen uit de vierde klassen worden 
ondergedompeld in een vreemde taal. Met een bijzondere focus op 
gespreksvaardigheid is het museumbezoek voor de leerlingen een waardevolle 
ervaring op het gebied van zowel kunst als taalverwerving. 

In mei 2018 heeft voor het eerst het project Piet Pinhole plaatsgevonden. De 
workshop is vanaf dit jaar een vast onderdeel van de vakoverstijgende leerlijn Reis 
naar Abstractie. Bij deze workshop leren de leerlingen zelf een ouderwetse foto te 
maken aan de hand van een pinhole camera. Belangrijke elementen als 
lichtgevoeligheid en de doka worden hierbij besproken. Piet Pinhole neemt ons mee 
terug naar de tijd van Mondriaan, toen men nog minutenlang moest stilstaan voor 
een foto. Het streven is om deze workshop nu ook aan te bieden aan andere groepen 
en scholen. 

In 2018 is er veel aandacht besteed aan het opzetten van een nieuwe workshop voor 
het voortgezet onderwijs: Piet Programmeren. Deze workshop wordt vanaf het 
schooljaar 2018/2019 onderdeel van de vakoverstijgende leerlijn Reis naar 
Abstractie. Hierbij krijgen leerlingen van 5vwo een eerste kennismaking met het 
programmeren aan de hand van de abstracte werken van Piet Mondriaan. Wederom 
werken we voor deze workshop intensief samen met het Gerrit Komrij College, in dit 
geval met de ICT-medewerkers.
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Liqa Mondriaan
In 2018 is er gewerkt aan de ontwikkeling van het project Liqa Mondriaan. Het doel 
van dit project is om naast Nederlands en Duits, ook rondleidingen aan te bieden in 
het Arabisch. Liqa betekent ‘maak kennis met’ en is bedoeld om bewoners van het 
AZC in Winterswijk kennis te laten maken met Piet Mondriaan. De rondleidingen 
zullen gegeven worden door statushouders uit Winterswijk en directe omgeving. 
Op deze manier kan het museum een breder publiek aanspreken en biedt het 
statushouders de kans om zich nog meer te verbinden met de lokale gemeenschap. 
Villa Mondriaan heeft in 2018 al goede contacten gelegd met medewerkers van 
het COA en het AZC die zullen meewerken aan de uitvoering. Daarnaast zijn we erg 
verheugd dat Liqa Mondriaan gesteund wordt met een subsidie van Ieders Museum. 
In 2019 wordt Liqa Mondriaan doorontwikkeld en zullen de eerste rondleidingen in 
het Arabisch gegeven worden. Daarnaast zal de mogelijkheid onderzocht worden om 
naast Arabisch, ook rondleidingen in het Farsi aan te bieden.
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Piet Mondriaan, Schrijvend Meisje (ca. 1894-1895). Collectie Gemeentemuseum Den Haag.



Evenementen

Welkom-Wilhelminadag   
Op 13 januari 2018 werd het portret van Koningin Wilhelmina, geschilderd door Piet 
Mondriaan in 1896, onthuld in Villa Mondriaan. Het portret is vanwege de  
verbouwing van Paleis het Loo tot in het najaar van 2019 te zien in Winterswijk.  
Daarna zal het portret worden overgenomen door het Mondriaanhuis in Amersfoort. 
De komst van het portret werd feestelijk onthuld door Clemens Cornielje, 
Commissaris van de Koning in Gelderland. Naast de pers waren er ook genodigden die 
op een bepaalde manier een connectie met Wilhelmina hadden: of omdat zij in de  
Wilhelminastraat te Winterswijk wonen of omdat ze ook met de voornaam  
Wilhelmina door het leven gaan. Voor hen was in het weekend van 13 en 14 januari de 
toegang tot het museum gratis. 

Piet is Jarig  
Op 2, 3 en 4 maart vierde Museum Villa Mondriaan de 146e verjaardag van Piet 
Mondriaan. Dit evenement viel samen met het openingsweekend van de nieuwe 
tentoonstelling Terug naar Toen. In deze tentoonstelling is werk van Jan Sluiter, Cees 
Spoor en Piet Mondriaan gecombineerd om hen weer met elkaar te herenigen na 100 
jaar. Deze drie kunstenaars schreven in 1908 een brief aan de burgemeester en wet-
houders van Amsterdam. De motivatie voor hun brief was kort en krachtig: in grote 
groepstentoonstellingen zou hun artistieke ontwikkeling niet volledig tot haar recht 
komen. Tegen een betaling van €600 kregen ze van hogerhand akkoord en werd hun 
werk getoond in het Stedelijk Museum Amsterdam. De diversiteit van het vroege 
werk van Mondriaan, Sluijter en Spoor voor 1909 stond in Terug naar Toen centraal, 
waarbij ook de zaal speciaal was ingericht in de stijl van het Stedelijk Museum 
Amsterdam aan het begin van de twintigste eeuw. 

Tijdens Piet is Jarig konden bezoekers het museum bezoeken voor slechts €4,50, 
inclusief een kopje koffie/thee en een petit-four. Gedurende het weekend kon er 
elke dag een aantal keren worden aangesloten bij een rondleiding door de nieuwe 
tentoonstelling onder begeleiding van een professionele gids. Hierbij werd rekening 
gehouden met zowel Duits- als Nederlandssprekende bezoekers. In de tuin van het 
museum gaf kunstenaar Vic Hulshof een paar keer per dag een workshop schilderen 
en kinderen konden workshops volgen in het Villa Atelier. In totaal zijn er dit 
weekend 289 bezoekers gekomen. Ten opzichte van 2017 is dat een daling van een 
kleine 10%: toen ontving Museum Villa Mondriaan 321 bezoekers.  
 
Museum Villa Mondriaan vijf jaar
Op 21 mei bestond museum Villa Mondriaan alweer vijf jaar. Om dat te vieren was de 
entree die dag slechts €5,-. Ook werden er vijf verschillende soorten rondleidingen 
gegeven, die allemaal gratis waren bij te wonen. Een rondleiding werd gegeven door 
een Junior-Directeur, er was een speciale rondleiding voor kinderen, een Duitstalige 
rondleiding, een rondleiding door een ervaren museumdocent en een rondleiding 
door voormalig directeur Judith Kadee. Als grote stunt was er een winactie met 
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overnachting in de museumtuin. 

In samenwerking met Hertog Karel van Gelre, Vrijetijdsmarkt Obelink en Plus 
Bruggink was een arrangement opgezet waarbij de winnaar kon dineren bij Hertog 
Karel van Gelre, overnachten in de museumtuin in een ingerichte tent van Obelink in 
combinatie met hapjes en ontbijt van Plus Bruggink. Om te kunnen winnen moesten 
bezoekers laten weten waarom juist zíj deze prijs zouden moeten bemachtigen. 
Uiteindelijk won Katja Borgman, die met haar protestacties in de jaren ’80 er mede 
voor heeft gezorgd dat Villa Mondriaan vandaag de dag nog bestaat. 
 
Mañana Mañana   
Op 15, 16 en 17 juni was Museum Villa Mondriaan te vinden op het festival Mañana 
Mañana waar bezoekers konden deelnemen aan allerlei creatieve workshops. 
Museum Villa Mondriaan droeg hieraan bij door de mogelijkheid te bieden tot het 
beschilderen van linnen (tasjes), schilderen op muziek en het schilderen van een 
kasteel onder leiding van kunstenaar Vic Hulshof. Daarnaast werd met alle bezoekers 
gewerkt aan een grote versie van de Victory Boogiewoogie. 
 
Prijs Mondriaan-tot-Dutch-Design-jaar 
2017 stond in het teken van 100 jaar de Stijl. Winterswijk deed mee aan het 
Mondriaan-tot-Dutch-Design-jaar: een samenwerkingsverband tussen musea en 
marketingbureaus door heel Nederland om de kunststroming te promoten onder 
binnen- en buitenlandse toeristen en kunstliefhebbers. Dit leidde tot een 
Winterswijk volledig in Mondriaan-stijl verpakt. Om de ondernemers te bedanken 
en tevens te enthousiasmeren voor een vervolg, heeft de Mondriaan-belevingsgroep 
prijzen uitgereikt voor de beste Mondriaan-uitingen. Uiteindelijk zijn er prijzen 
uitgereikt in drie categorieën. In de categorie recreatie won Camping de Twee 
Bruggen met het Mondriaantheater. In de categorie Winkeliers won het Duifje met 
hun Mondriaanwinkelpand. In de categorie Industrie won Pentair met de 
Mondriaanpomp. Alle bedrijven ontvingen een bon voor de Escaperoom voor het hele 
team. 
 
Escaperoom  
Van 17 tot en met 20 januari was Judith samen met Lisanne Halleriet van Escaperoom 
Winterswijk in Parijs. Daar vond de conferentie Museum Connections plaats. Judith 
en Lisanne hebben hier gepraat over de samenwerking van een museum met een 
escaperoom. Hierover heeft een uitgebreid artikel in De Gelderlander gestaan.
 
Naar aanleiding van het themajaar 100 Jaar De Stijl: van Mondriaan tot Dutch Design 
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 zo op woensdag 12 april 
2017 in Winterswijk ‘s werelds eerste Mondriaan-escaperoom. Daarmee is museum 
Villa Mondriaan het eerste museum in Nederland met een permanente escaperoom 
geworden. 
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De escaperoom is dichtbij Villa Mondriaan gevestigd, op 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 de escaperoom, en het museum en de escape room versterken elkaar op 
promotioneel gebied zo veel mogelijk. 

Kunstgeschiedeniscursussen: Wat is kunst? Focus op figuratie en    
             Het Spirituele Pad 
Vanaf januari gaf Maria Driessen de kunstgeschiedeniscursus Wat is kunst?. Met 25 
deelnemers was dit de best bezochte cursus tot nu toe. In de cursus, die  
chronologisch door de kunstgeschiedenis heen ging, was de centrale vraag: ‘Wat is 
kunst?’. Het doel was om de deelnemers (meer) kritisch te laten kijken naar objecten 
en de kunstgeschiedenis.

Refererend aan de tentoonstelling over Neo Rauch in museum de Fundatie in Zwolle 
werd in het voorjaar een korte cursus ‘Focus op Figuratie’ gegeven, waarbij Maria 
Driessen in drie avonden dieper inging op de figuratieve kunst van de afgelopen 
decennia. Ze besprak de nieuwste vormen van de figuratieve kunst aan de hand van 
een groot aantal Europese schilders als Neo Rauch, George Baselitz en Marlene 
Dumas. 

In het najaar werd de cursus Het Spirituele Pad gegeven, wederom door Maria  
Driessen. De cursus focuste op de spirituele invloeden op het werk van bekende  
kunstenaars vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot aan vandaag.  
Gelijktijdig aan de cursus was de tentoonstelling ‘Het Spirituele Pad’ te zien in 
Museum Villa Mondriaan.  
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Remco Dikken, Vrolijk piraatje, 2016. Privécollectie



Media, marketing en communicatie 
 
Marketing en communicatie 
Ook in 2018 bleef onbetaalde publiciteit de belangrijkste factor voor het genereren 
van aandacht voor Museum Villa Mondriaan. Deze aandacht werd verkregen door 
het verzenden van persberichten en het gebruik van de sociale mediakanalen van 
Museum Villa Mondriaan zoals Facebook en Instagram. Hieronder bij media staan de 
belangrijkste uitingen apart genoemd. 
 
Dankzij het toespitsen van de perslijsten op specifieke Dutch-Design-
tentoonstellingen konden nieuwe media worden aangeboord, zoals De  
Houtjournalist voor Paul Salet of fotoexpositie.nl voor Jong & Veelbelovend. In 2018 
heeft Yvette Pierik zich als marketing vrijwilliger aan het museum verbonden en zij 
richt zich onder andere op het opstellen van verschillende perslijsten passend bij 
iedere tentoonstelling. 

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 Twitter-tweets en minimaal twee Instagram-posts per week is de 
social-media planning in 2017 flink uitgebreid. In 2018 is deze lijn aangehouden en 
bleef vooral op Facebook en Instagram het aantal volgers stijgen. 

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 samengesteld. Dit team bestaat uit zes enthousiaste vrijwilligers die 
Villa Mondriaan vertegenwoordigen op dergelijke evenementen. In 2018 heeft dit 
promotieteam zich bij verschillende activiteiten ingezet, zowel om bezoekers 
enthousiast te maken als om nieuwe vrijwilligers te werven.  
 
Media 
 
Opzij
Begin 2018 maakte het opinieblad Opzij de top 100 van de meest invloedrijke vrou-
wen van Nederland bekend. Directeur van Museum Villa Mondriaan, Judith Kadee, 
werd in deze lijst genoemd.  Als jongste museumdirecteur van Nederland vervulde zij 
een mooie plek in de algemene top 100 en bemachtigde ze ook een plek in de top 10 
op het gebied van cultuur.  
 
Tijd voor Max
Op 12 januari was voormalig directeur Judith Kadee aanwezig als gast bij Tijd voor 
Max: een praatprogramma waar verschillende thema’s aan bod komen. Judith Kadee 
heeft verteld over de komst van het portret van Wilhelmina in 
Museum Villa Mondriaan.  
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NRC 4 Sterren
Op 18 april stond museum Villa Mondriaan in de NRC NEXT en de internationale 
versie van de landelijke krant. Een journalist gaf het museum en de tentoonstelling 
Terug naar Toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor Herenigd vier uit vijf sterren.  

Volkskrant: wat vonden we er van? 
Op 19 mei stond Museum Villa Mondriaan in de Sir Edmund-rubriek ‘wat vonden we 
er van’ van de Volkskrant. Bezoekers van het museum werd hierbij gevraagd naar hun 
mening over de tentoonstelling Terug naar Toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor Her-
enigd.  
 
NRC Spitsuur
Op 30 juni stond voormalig junior-directeur Communicatie Dorian Meijnen in de 
rubriek Spitsuur van de landelijke krant NRC. Voor dit interview is zij geïnterviewd 
over haar studies, stage bij Museum Villa Mondriaan, het wonen in een museum en 
haar toekomst na voltooiing van de stage. Beeld was bij het interview weergegeven, 
waarop een duidelijke impressie van de woning van de junior-directeuren te zien is. 
Voor Museum Villa Mondriaan is dit een zeer welkome bijdrage aan de publiciteit. 
 
Terug naar Toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor Herenigd
De tentoonstelling ‘Terug naar Toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor Herenigd’ werd 
gedurende dit jaar in een aantal grotere (kunst-)tijdschriften genoemd, waaronder 
de nieuwsbrieven van zowel het museumtijdschrift als museum Voorlinden, de  
Kunst- en museumkrant, een artikel in Vernissage en een (betaalde) advertentie  
gevolgd door een redactionele vermelding in Collect. 
  

 

 

30



Piet Mondriaan in zijn atelier in de Sarphatistraat 42 te Amsterdam. Foto RKD



Bezoekers

In 2017 heeft Villa Mondriaan meer bezoekers dan ooit mogen ontvangen. Dit was 
mede ingegeven door het speciale jaar rondom De Stijl, waarbij landelijk  
verschillende netwerken en routes zijn opgezet om het bezoek door Nederland te 
leiden. In die zin waren wij ons vanaf het begin van het jaar bewust dat het lastig zou 
zijn de stijgende lijn in bezoekersaantallen vast te houden na dit bijzondere jaar. De 
bezoekerscijfers vallen toch nog enigszins tegen. Het is lastig om hier één definitieve 
oorzaak voor aan te wijzen, maar er zijn een paar factoren waarvan wij vermoedden 
dat ze invloed hebben gehad. Ten eerste is het in de zomerperiode ongekend warm 
geweest in Nederland. In de zomerperiode ontvangt Villa Mondriaan altijd het  
grootste deel van zijn bezoekers, maar dit jaar zijn de cijfers in deze maanden 
aanzienlijk lager. Gezien de samenstelling van het publiek kan het weer zeker van 
invloed zijn geweest. 
 
Ten tweede is het mogelijk dat na het themajaar potentiële bezoekers de blik liever 
eerst weer op een andere kunstenaar of stroming richten. Wij merkten dit al in enige 
mate bij de verschillende partnerschappen die in het themajaar zijn ontstaan, waar 
het tempo in 2018 behoorlijk lager is komen te liggen. Het museum heeft ook zelf 
minder geïnvesteerd in betaalde promotie ten behoeve van een gezonde financiële 
positie. In 2019 is mede door de aanstelling van de nieuwe directeur al meer  
(landelijke) aandacht geweest voor Villa Mondriaan. Dus wij vertrouwen erop dat dit 
een eenmalige neergang is geweest. 

Tabel 1: Totaal aantal bezoekers per jaar. Berekend op basis van de maandelijkse cijfers.

Maand 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Januari - 346 455 544 355 672
Februari - 292 390 602 542 888
Maart - 1.893 1.627 1.852 2.097 1.372
April - 1.161 1.194 1.168 1.476 1.267
Mei 1.863 1.564 1.866 1.145 1.399 1.465
Juni 2.115 1.937 1.510 1.407 1.488 1.448
Juli 1.775 1.948 1.923 1.635 1.596 1.006
Augustus 2.090 1.929 2.106 1.646 2.141 1.543
September 1.481 936 1.677 1.201 1.727 1.593
Oktober 709 1.398 1.252 1.485 1.505 1.188
November 717 601 633 657 780 632
December 339 264 170 385 431 400

Totaal 11.089 14.269 14.803 13.727 15.537 13.474
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Partners 

Gemeente Winterswijk
De Gemeente Winterswijk blijft een belangrijke partner voor Villa Mondriaan. In 2017 
heeft de gemeente naar aanleiding van het themajaar de subsidie voor Villa 
Mondriaan verhoogd. Ook in het lustrumjaar 2018 heeft het museum de verhoogde 
subsidie ontvangen, waardoor niet alleen het lustrum luister bij kon worden gezet, 
maar ook de duurzame verbinding tussen Mondriaan en Winterswijk kon worden 
uitgebreid. 
 
Dit was mogelijk door niet alleen de financiële steun van de Gemeente, maar ook de 
prettige inhoudelijke samenwerking. We kunnen blijvend bouwen op steun van de 
wethouder Kunst, Cultuur en Erfgoed (de heer Gommers opgevolgd door dhr.  
Aalderink) en de beleidsmedewerker Kunst en Cultuur (de heer Ansink). Vanuit de 
beleidsnota Economie is daarnaast Mondriaan-belevingsgroep opgezet om de  
beleving van Mondriaan blijvend in Winterswijk te vergroten. In samenwerking met 
de beleidsadviseur Economie (de heer Roeterdink) wordt aandacht gegeven aan de  
Mondriaan-beleving in het straatbeeld van Winterswijk. 
 
Lokale en regionale partners
De Sociale Dienst Oost Achterhoek is 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, helpt de Sociale Dienst het museum aan bekwame vrijwilligers. 2018 
was het laatste jaar van de prettige samenwerking met Hacron Schoon, die iedere 
week de schoonmaak in het museum verzorgden.

Door de jaren heen zijn er nog 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 ICT, de 
Hema, bakkerij Ter Weme en Beukenhorst Koffie. In 2018 heeft tuinbedrijf 
Wenninkhof zich aangesloten als sponsor in natura en onderhoudt zij al het groen in 
de tuin en rondom het museum.  
 
Vriendenkring
Onder leiding van het in 2017 nieuw opgerichte bestuur van de vriendenkring van 
Villa Mondriaan is het aantal vrienden in 2018 verdubbeld. De samenstelling van het 
bestuur is sinds de oprichting onveranderd gebleven met Thijs van Beem, Friederike 
de Raat, Bernadet Klein Gunnewiek en Pieter van der Laan als leden. Door hun 
actieve inzet is niet alleen het aantal vrienden vergroot, maar zijn de vrienden 
actiever betrokken bij het museum en andersom. Zo is in het najaar het eerste 
vriendenenuitje georganiseerd naar het Gemeentemuseum Den Haag, met de wens 
het vriendenuitje een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Ook zijn er voor 
2019 plannen om een lezingenserie op te zetten. 
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Daarnaast is er gewerkt aan de bekendheid van de vriendenkring. Zo is er een nieuwe 
folder gedrukt en verspreid waarop de verschillende pakketten en hun voordelen 
worden uitgelicht. De vriend-werft-vriend-campagne vormde de inluiding van deze 
nieuwe pakketten, waarbij de huidige vrienden die een nieuwe vriend aandroegen 
een Mondriaan-tas met cadeaukaarten cadeau kregen. 
 
De campagne Mondriaan zoekt vrienden is in heel 2018 een groot succes geweest en 
wordt daarom doorgezet in 2019. 
 
Bruikleengevers
Sinds de opening in 2013 heeft Villa Mondriaan drie voorname bruikleengevers die 
zijn tentoonstellingen en vaste opstelling ondersteunen. Ten eerste is er de warme 
band met het Gemeentemuseum Den Haag dat een langdurig partnerschap heeft 
met Villa Mondriaan aangaande werken van de vroege Mondriaan en kennis over het 
oeuvre. In 2018 kreeg deze samenwerking een extra verdieping bij de tentoonstelling 
‘Het Spirituele Pad’, waarvan directeur Benno Tempel de gastconservator was. 
 
Daarnaast heeft het museum drie werken van Piet Mondriaan, tekeningen en 
olieverfschilderijen van Frist Mondriaan en zes lithografieën van Pieter Cornelis 
Mondriaan sr. in langdurig bruikleen van de Winterswijkse Vereniging het Museum. 
De samenwerking met Vereniging het Museum als lokale partner is zeer waardevol 
voor het museum en krijgt in 2019 extra verdieping in het Museumkwartet. Als 
laatste staat ook kunsthandel Simonis en Buunk in Ede het museum bij door 
regelmatig schilderijen in bruikleen te geven aan het museum. 
 
In 2018 heeft het museum echter ook vele bruiklenen mogen ontvangen van 
particuliere bruikleengevers. In het bijzonder de familie Spoor, dat voor de 
tentoonstelling Terug naar Toen: Mondriaan, Sluijters, Spoor een aantal bijzondere 
en niet vaak vertoonde werken van Cees Spoor in bruikleen gaf. Het museum is hun, 
en alle andere particuliere bruikleengevers zeer erkentelijk. Naast de particuliere 
bruikleengevers waren er echter ook een paar musea die werken uit hun collectie 
voor een half jaar aan Villa Mondriaan hebben toevertrouwd. Het museum dankt 
het Amsterdam Museum, Drents Museum en Kröller-Müller Museum voor hun steun 
aan de tentoonstelling Terug naar Toen. Ook waren er drie culturele instellingen, te 
weten de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Archief Eemland en de vrienden van de 
Jacobskerk te Winterswijk die hun collecties hebben opengesteld voor het museum.
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Piet Mondriaan, Zelfportret, 1908. Collectie Gemeentemuseum Den Haag



Bedrijfsvoering

Museum Villa Mondriaan werd in 2018 aangestuurd door de bezoldigde directeur 
Judith Kadee, die in januari 2019 is opgevolgd door Charlotte Rixten. Naast de 
directeur staan twee junior-directeuren, die een half jaar stagelopen en wonen in het 
appartement boven Villa Mondriaan. Deze stagiairs hebben de dagelijkse leiding in 
het museum, met daarnaast respectievelijk educatie en communicatie als f
ocusgebied. Saskia Hoogervorst en Gemma Rakels hebben begin 2018 de nieuwe 
junior-directeuren Chiara Palsgraaf en Dorian Meijnen ingewerkt. Zij hebben in de 
zomer het stokje weer overgedragen aan Katja Blauw en Martijn Kroese. 
 
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 educatie-
programma wordt ondersteund door vrijwilligers. Er zijn twee 
vrijwilligerscoördinatoren, Johan Toebes en Ronald Ortelee, die zorg dragen voor het 
inroosteren van de vrijwilligers. Met de frisse wind van Johan Toebes wordt nu via 
Dropbox het rooster geregeld. Bijna alle vrijwilligers hebben zich dit online systeem 
nu eigen gemaakt, waarmee er beter te zien is wie wanneer werkt. Onder de 
vrijwilligers zijn ook vijf beheerders. Dit zijn Chris Slager, Eddy te Loo, Frans 
Brouwer, Joop Groot Nibbelink en Joop Westerhuis. Zij dragen zorg over het pand. 
Aan de beheerders en coördinatoren wordt de maximaal toegestane 
vrijwilligersbijdrage toegekend. 
 
Zonder vrijwilligers kan Villa Mondriaan niet bestaan. 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. Op 26 april 2018 werd de oud-beheerder van Villa Mondriaan, Bert de 
Maar, gehuldigd met een lintje voor zijn goede werk als vrijwilliger bij het museum en 
andere Winterswijkse instanties en verenigingen.  
 
Vanaf 2015 is de horeca in handen van het Winterswijkse restaurant Hertog Karel 
van Gelre dat zorgt voor medewerkers 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 van Villa Mondriaan is vastgelegd in een nieuw 
beleidsplan, waarbij de plannen tot en met 2020 vermeld staan. Dit beleidsplan is te 
vinden onder: https://villamondriaan.nl/nl/organisatie. 
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Piet Mondriaan, molen bij zonlicht (1908) collectie gemeentemuseum Den Haag



Financiën  

Conform de afspraken gemaakt tussen museum Villa Mondriaan en de gemeente 
Winterswijk worden de jaarrekening en het financieel jaaroverzicht in juli 
aangeleverd.
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Piet Mondriaan, Korenschoven in het veld (1892). Collectie Gemeentemuseum Den Haag



Begroting 2019

Directe opbrengsten
Entree       103.300
Horeca en bookshop     22.500    
Verhuur zalen / arrangementen   5.700
Lezingen / evenementen    4.500
Educatie       6.500
                   142.500           

Sponsoring, giften en subsidies 
Sponsoring      50.000
Giften       139.000
Fondsenwerving     10.000
Subsidie gemeente      101.000 
                            300.000 
Totaal baten             442.500
                   

Kosten personeel 
Salarissen      36.400
Beheerders / coördinatoren    9.000
Vrijwilligers      4.000
Stages       8.000
Overige personeelskosten    8.000 
                  65.400

Algemene kosten 
Gas / water / elektra     29.000
Huur       125.000
Verzekeringen     8.000
Onderhoud / inventaris    20.500
Kantoorkosten / automatisering   11.000
Marketing / communicatie    46.000
Wisselende tentoonstellingen   82.000
Lezingen / evenementen    15.000
Afschrijvingen materiële vaste activa  10.000
Boekhouding en accountantscontrole  8.000
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Educatie       6.300
Fin. baten / lasten en onvoorzien   12.500  
                     373.300
Totaal lasten                 438.700
Exploitatieresultaat 2019              3.800 
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Colofon 

Museum Villa Mondriaan
Zonnebrink 4
7101 NC Winterswijk
www.villamondriaan.nl
info@villamondriaan.nl

Het jaarverslag 2018 van Museum Villa Mondriaan werd geschreven door de directie 
en het bestuur van het museum. Een digitale versie is te raadplegen via 
www.villamondriaan.nl

Vormgeving: Lara Tanke 


