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Privé Domein 172 Van Vrouwen door Vrouwen en de fotoplakker op de Hoge 

Veluwe. (23-12-2022) 

Wij zijn door Tanya Rumpff, die curator was van het Keramiekmuseum Princessehof 

Leeuwarden, uitgenodigd voor het jaarlijkse dinertje voor vrienden van het museum. 

Leeuwarden is een echte Oranjestad. Het stadhouderlijk Hof, Princessehof en de 

Wilhelminaboom maken blijvend deel uit van onze vaderlandse geschiedenis. De Nassaus 

woonden een groot deel van het jaar in Leeuwarden.  

Het Keramiek Museum Princessehof is vernoemd naar Maria Louise van Hessen-Kassel 

(1688-1765), bijgenaamd Marijke Meu of Maaike Meu (tante) die geboren was in Kassel. 

Haar ouders stammen af van Louise Juliana van Nassau, de oudste dochter van Willem 

van Oranje. Ze was geliefd onder de bevolking door haar innemend gedrag. Ze verhuist 

van het Stadhouderlijk Hof naar haar eigen nieuw verbouwde Princessehof. 

Marie Louise van Hessen-Kassel trouwt op 21-jarige leeftijd met Johan Willem Friso 

(1687-1711), prins van Oranje en stadhouder van Friesland en Groningen. Johan Willem 

sterft al heel jong na een tragisch ongeluk bij Strijensas, een plaatsje aan het Hollands 

Diep toen hij vandaar wilde oversteken met een boot naar Den Haag waar een 

erfeniskwestie moest worden opgelost. Bij een windvlaag voor de kust weigerden de 

zeilen, waardoor de boot ging hellen en water schepte en de opvarenden overboord 

werden gegooid en het voor de prins verkeerd afliep.                                                                                         

Willem Friso en Marie Louise krijgen twee kinderen en de jongste, een zoon, wordt een 

maand na zijn dood geboren. Maaike Meu werd regentes. (zie ook Privé Domein 139 

Eigen Land maar niet Boreaal) 

                    

Maaike Meu woonde in het huidige Princessehof. De Nassaukamer in het 

museum herinnert aan haar. 

       Johan Willem Friso en Maria Louise van Hessen-

Kassel (1688-1765), te zien in Hotel Paleis Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden (zie Privé Domein 139) 
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De verlichting is aangebracht door een oud-student van mij Joost de Beij 

 

 

 

    

We kregen een rondleiding door de de tentoonstelling FEEST waarbij keramiek van alles 

wat met eten te maken heeft door verschillende landen wordt beleefd: van  kinderfeest, 

Pesach, Chinees Nieuwjaar, carnaval, bruiloft, studentenfeesten, Ketikoti als herdenking 

aan slaven die getekend naar Suriname of de Antillen werden gebracht tot de beleving 

van Kerstmis. 

De tentoonstelling duurt nog tot 20 augustus 2023 

 

Hoge Veluwe                                                                                                                                        

Op onze terugreis besluiten we naar de Hoge Veluwe te rijden om een bezoek te brengen 

aan het Kröller-Müller Museum. We rijden via Otterlo om de tocht door het nationale park 

naar het museum zo lang mogelijk te maken.  
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Dichtbij het museum staat de beroemde beeldengroep van Henri Moore (1898-1986): 

THREE UPRIGHT MOTIVES. Deze beeldengroep is gecreëerd in de jaren 1955, 1956 en 

1965. Op pagina 9 kom ik op dit beeld terug. 

                             

Nu wil het geval dat ik er altijd langs ben gereden en nooit de moeite heb genomen uit 

de auto te stappen om de enorme beeldengroep te gaan bekijken. Echter ik word erg 

nieuwsgierig als ik vanuit de auto een man grote foto’s zie plakken op de randen van de 

beeldengroep. Omdat Leonie moeilijk ter been is en de grond daar ongelijk ben ik er 

alleen op afgestapt. Het wordt alleen maar spannender als ik de foto’s zie. 

           foto’s van Anton Kröller en 

Sam van Deventer op de fries links. Rechts Sam van Deventer, Helene Kröller-Müller en Anton Kröller. Alle 

hoofdrolspelers en gebeurtenissen zijn rondom de fries te vinden zoals Helene Kröller-Müller, HKM 

genoemd, Het Groote Museum met Berlage, Henri van de Velde, de begraafplaats van de familie en 

kaarten waar zich alles afspeelde.  Als je langs de rechterkant van de beeldengroep kijkt zie je in de verte 

de trap van Krijn Giezen ‘KIJK UIT ATTENTION’ boven de bomen van de Franse Berg ziet uitsteken.                                                              
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Er ontspant zich een interessant gesprek tussen mij en de fotoplakker, waarvan ik de 

naam niet weet. Hij vertelde mij over het ontstaan van de beeldengroep en de 

bemoeienis van Bram Hammacher (1897-2002), directeur van het Kröller-Müller Museum 

vanaf 1947 tot 1963. Bram komt in de plaats van de lieveling van Helene Kröller-Müller 

(1869-1939) Sam van Deventer (1988-1972). Sam is in 1917 van jongste bediende 

opgeklommen tot directeur van een van de onderdelen van Müller en Co. (zie pagina 9) 

Sam leert Helene goed kennen die hem als de ideale pleegzoon ziet. Hij wordt in 1937 

ontslagen omdat hij zijn boekje te buiten gaat door met geld van de firma, welke 

inmiddels in niet meer tot de familie behoort, kunstwerken aan te kopen voor het op te 

richten museum. 

Sam werkt intens samen met de adviseur van Helene Henk Bremmer (1866-1947), die haar 

vanaf 1906 kunstlessen geeft en aankopen adviseert zoals werken van Van Gogh. Helene 

is totaal idolaat van Sam, ze vindt hem in tegenstelling tot haar eigen kinderen de ideale 

zoon. 

Het Groote Museum. 

Het huidige Kröller-Müller Museum is het tweede museum.  

Het eerste Groote Museum zou gebouwd worden door Berlage. In 1918 presenteert hij 

zijn ontwerpen. Het zijn fantastische ontwerpen, maar door de verslechterde financiële 

situatie van Müller & Co kunnen ze niet worden uitgevoerd. Bovendien verslechtert de 

relatie tussen Helene en Berlage. Hij vond haar een bemoeial en zij hem een chagrijnig 

mens. In 1919 is het fini en vraagt Helene de kunstenaar Henry van de Velde.(1896-1969)  

Berlage ontwerpen 
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Toch voltooit Hendrikus Petrus Berlage (1856-1934) in 1920 het Jachthuis Sint-Hubertus, 

een buitenverblijf, voor de familie, waarvoor hij de opdracht in 1915 kreeg. 

 

Het verhaal gaat rond dat Sam van Deventer een speciale kamer heeft in het Jachthuis, 

verbonden met een geheime trap die naar de slaapkamer van Helene leidt. 

 

In 1920 begint van de Velde aan het Groote Museum 

 

 

 

p.5 



                                             
De Van Gogh zaal voor het Groote Museum aan de voet van de Franse Berg in Hoenderloo. H. Bremmer 

1892/3.  Helene koopt in 1908 haar eerste Van Gogh op advies van Bremmer. Tussen 1908 en 1929 koopt ze 

91 schilderijen en 180 tekeningen van Van Gogh.  

Er wordt zelfs een spoorbaan aangelegd voor het vervoer van gezaagde blokken 

Maulbronner zandsteen uit Duitsland. Müller & Co heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog 

goede zaken gedaan omdat er veel vraag was naar ijzer. Na de oorlog stort het bedrijf in, 

er is bijna geen vraag meer, het betekent ook het einde van de bouw van het museum. 

Echter ook door de aanvankelijke snelle groei van zijn bedrijf die Anton betaalt met 

leningen en deze niet kan terug betalen gaat het bedrijf failliet. (1) 

Helene is ontroostbaar, ze heeft het gevoel dat ze aan een open graf staat dat op zijn 

dode wacht.  

                 
De speciaal aangelegde spoorlijn                                      De restanten met Helene                          

    
latere restanten 
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NIEUW MUSEUM                                                                                                           

De Nederlandse Staat krijgt de beschikking over de verzameling mits deze een nieuw 

kleiner museum laat bouwen, waarvoor in 1937 toestemming wordt verleend. Ook dit 

museum wordt gebouwd door Henri van de Velde. 

  ‘    

Uiteindelijk wordt in 1938, een jaar voor Helenes dood, het museum geopend. Helene is 

directeur van 1938-1939. Sam van Deventer wordt directeur tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.] 

Helene is vanwege haar zwakke gestel niet in staat om haar openingsrede uit te spreken, 

dat doet Anton voor haar. Bremmer kan wegens gezondheidsredenen de opening niet 

bijwonen. Onder de aanwezigen zijn veel kunstenaars, onder wie Henry van de Velde, 

Bart van der Leck, John Rädecker en Charley Toorop. 

14 December 1939 sterft Helene. Ze wordt ze op een zwart geschilderde boerenwagen 

naar de voet van de Franse Berg vervoerd en begraven vlak bij de fundamenten van het 

'Groote Museum'. Op haar steen is te lezen: ‘Ik geloof in het volmaakte van al het 

gebeuren’. 

                                                                                       
Sam van Deventer geheel links, vierde van links Helene Kröller-Müller, de andere twee zijn ministers – Helene wordt op een 

boerenkar ten grave gedragen bij de Franse Berg. 

De Franse Berg is ontstaan door zandverstuivingen, de hoogte is 53,9 meter boven 

N.A.P. en dankt waarschijnlijk zijn naam aan de Fransen die de berg gebruikten als 

uitkijkpost tijdens het rampjaar 1672. De naam is misschien ook onstaan tijdens de 

napoleontische tijd toen Napoleon bonaparte aan de macht was.                                  

Geen wonder dat Krijn Giezen (1939- 2011) hier de ‘Kijk Uit Attention’ trap heeft 

ontworpen (1986-2005) die 87 meter lang met 270 treden (540 totaal heen en terug) de 

hoogte in gaat is en boven de bomen van de Franse Berg uitreikt. In 2006 vond een 

ernstig ongeluk plaats met een 17-jarige scholier die 30 meter naar beneden viel.         

Zelf heb ik in februari of maart 2006 nog die trap opgelopen, ik weet nog dat Leonie 

doodsangsten uitstond en een suppoost me voor gek verklaarde: ‘Die man ziet ze 

vliegen’. ‘Ja’, zei Leonie: ‘Dat is mijn man!’ (Privé Domein 32) Na het ongeluk met die 

jongen is de trap tien jaar gesloten geweest. Ik begrijp dat het voor de familieleden van 

Giezen niet gemakkelijk is geweest met de aangepaste trap in te stemmen omdat het de 

allure sterk heeft verminderd. 
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Kijk Uit Attention in 2006 en daarna in 2016 

 

Sam van Deventer is tijdens de Tweede Wereldoorlog directeur van de Stichting het Nationale Park 

De Hoge Veluwe en dus van het museum. Hij heeft nazi sympathieën en handelt in kunst met de 

nazi’s en ontvangt hooggeplaatste Duitse personen. Na de oorlog wordt hij beschuldigd van 

collaboratie en uit zijn functie gezet. Het is echter nooit tot een veroordeling gekomen. 

Sam van Deventer overlijdt in 1972. Zijn as wordt  bijgezet dichtbij het graf op de Franse Berg van 

Helene en Anton. Op de granieten grafsteen staat: ‘Getrouw tot in de dood’. Ook de urn van zijn 

overleden vrouw bevindt zich er, maar zij wordt niet genoemd. Sinds 1946 is Sam op 51-jarige 

leeftijd getrouwd met zijn vriendin Thea Mary Ethel Bottler. Zij krijgen een zoon. 

 

 

 

Helene is getrouwd met de kunsten maar is in haar persoonlijk leven kil en kan weinig warmte 

opbrengen voor haar eigen kinderen. 
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       S v D staat er op het kistje                                                                                                               

Het kistje van Sam van Deventer 

In 2005 wordt door de familie en zoon  van Sam een kistje aan het museum overhandigd waarin zich 

meer dan tweeduizend brieven van Helene aan Van Deventer geschreven zich bevinden. Verder ook 

persoonlijke documenten en correspondentie met allerlei hoofdpersonen uit de geschiedenis van 

het museum en stukken over de firma. 

Nu moet ik toch terug naar de beeldengroep THREE UPRIGHT MOTIVES van Henri 

Moore.(1955-1956-1965- 558x320x320) Glenkiln Cross nrs 1, 2 en 7 het zijn totempalen. De 

naam Glenkiln Cross is afgeleid van de GLEN KILN heuvels in Schotland. 

Op 1 juli 1947 wordt Bram Hammacher (1897-2002) de nieuwe directeur van het Kröller-Müller 

Museum. 

Bram Hammacher heeft de  Glenkiln Cross beelden los van elkaar gezien.  Moore verkoopt ze namelijk 

ook apart als zelfstandige beelden. Hij wil ze graag als één  beeldengroep bij elkaar brengen. Hij gaat 

naar Moore en toont hem een impressie van drie restanten bomen op de plek die uitzicht geeft op de 

Franse Berg. Hier liggen immers Helene en Anton begraven. Het moet een eerbetoon aan ze worden. 

Bovendien verwijst de plek waar eens het Groote Museum bedoeld was.                                     

Henri Moore laat zich inspireren door de natuur; vooral organische oervormen van oude bomen.  
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Het is een oerbeeldengroep geworden, ze staan daar als onze trotse voorouders, wel met knoesten 

en bulten gevormd door het leven, maar ook met een zekere onoverwinnelijkheid. 

Je moet als kunstenaar en als mens gaan voor de onoverwinnelijkheid, tegen alle 

onmogelijkheden in. Een andere keuze heeft de mens niet wil hij niet in de afgrond verdwijnen. 

Nu wil het geval dat Hammacher volgens statutaire bepalingen van Helene Kröller- Müller, ook HKM 

genoemd, eigenlijk alleen maar werken mag kopen van kunstenaars die al in de verzameling zijn. 

Hammacher vond een uitweg door beelden te gaan kopen. 

 

Notabene:                                                                                                                                                                       
Müller & CO: Helene Müller is de dochter van de oprichter van Wm H. Müller & Co, een handelsonderneming in 

ijzer en staal in de omgeving van Essen en Düsseldorf. Helene is al heel jong geïnteresseerd in schrijvers en 

filosofen zoals Spinoza, Goethe en Schiller. In 1888 trouwt ze met de Nederlander Anton Kröller die in het 

bedrijf is gaan werken en directeur wordt na de plotselinge dood van haar vader in 1889. Ze krijgen vier 

kinderen, maar Sam (Samuel) van Deventer wordt haar aangenomen lievelingszoon. Müller & Co beschikt ook 

nog over schepen als de Batavier-lijnen die vanuit Rotterdam, waar ze wonen, en Amsterdam lijndiensten 

onderhouden met Londen. 

Helenes devies is: Spiritus et Materia Unum – Geest en materie zijn éen. 

Bij het overlijden van Anton Kröller 

‘Anton voelt zijn einde naderen en schrijft op 26 augustus 1941 aan Mary Lehnkering-Bottler, Van Deventers 

toekomstige vrouw: ‘Al mijn hoop voor het verder bestaan van het Nationale Park – het juweel, dat ons als 

levenstaak is nagelaten door onze dierbare overledene – is gevestigd op Sams medewerking en leiding.’ Na een 

eerste hartaanval vertelt hij aan Sam dat hij zijn papieren heeft verbrand en dat Sam moet handelen alsof hij 

er niet meer is. Op 5 december 1941 overlijdt hij op 79-jarige leeftijd in zijn stoel voor het raam in jachthuis 

Sint Hubertus. Hij wordt begraven naast Helene op de zuidhelling van de Franse Berg.’ (3) 

Literatuur: 

(1) Ariëtte Dekker, Leven op krediet Anton Kröller (1862-5 december 1941), pagina 6 Pr.Do. 

(2) De onbekende fotoplakker. Met Grote Dank. 

(3) Google, Sam van Deventer. 

(4) HKM       Anton Kröller 

Het museum hebben we die dag niet meer kunnen bezoeken.                                   
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