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           Een huis en een museum
Helene Kröller - Müller 
(1869 - 1939)

‘Be n  j e  n u 
t e v r e d e n, 
Helene?’

Anton vouwde de bouw-
tekening van hun nieuwe 
huis voorzichtig op.
‘Ik weet het niet, Anton.’
Helene pakte de tekening op 
en vouwde hem weer uit. ‘Hier 
komt de schilderijenkamer,’ wees 
ze. ‘Moet die niet veel groter worden? Passen 
alle schilderijen van Vincent van Gogh er wel in?’
‘Geen probleem, Helene. Zeg maar tegen de architect 
dat hij een nieuwe tekening moet maken. Geld speelt 
geen rol.’
‘Maar…’
‘Maar wat, Helene?’
‘Anton, hoe kan ik aan een tekening zien of dit wel het 
geschikte huis voor ons is? Pas als het er staat, kun je er 
een mening over geven. En dan is het te laat.’
‘Weet je wat, Helene, we laten de architect een model op 
ware grootte maken. Is dat wat je wilt?’
‘Ja, dat wil ik. Dank je wel, Anton.’

Een paar weken later bezochten Helene en Anton land-
goed Ellenwoude, de plek die ze voor hun nieuwe huis 
hadden uitgekozen. Op die plek stond nu een huis. Een 
huis als een reusachtige tent. Van houten stokken en 
linnen doeken.
‘Ik weet het niet, hoor,’ zei Helene. ‘De schilderijenkamer 
valt me niet tegen. Maar de binnenplaats waaraan mijn 
eigen kamer komt te liggen wordt een donker hol. Ik wil 
dat er licht schijnt op mijn werktafel. Ik heb de architect 
honderd keer uitgelegd hoe ik dat voor me zie. Waarom 
snapt meneer Behrens dat niet?’
‘Wat nu, Helene?’
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‘We kunnen maar één ding doen, Anton. We ontslaan hem 
en nemen een nieuwe architect aan.’

Na meneer Behrens kwam meneer Mies van de Rohe. 
Ook die maakte een ontwerp dat op ware grootte werd 
na gebouwd. Ook dat bouwsel van hout en zeildoek werd 
door Helene afgekeurd.
‘Die galerij met zuilen staat me helemaal niet aan, Anton.’
‘Wat nu, Helene?’
‘We zoeken weer een andere architect. Er zit niets anders 
op.’

De nieuwe architect heette Hendrik Berlage. Helene was 
verrukt over hem.
‘Het is zo’n aardige man, Anton. Ik wil dat je hem in 
vaste dienst neemt. Geef hem een plek op je kantoor. 
Dan kan ik elke dag even binnenlopen om te kijken of 
hij wel de juiste tekeningen maakt. Trouwens, er komen 
weer een heleboel mooie schilderijen op de markt. Wel 
dertig werken van Van Gogh en ook van Seurat, Picasso, 
Mondriaan, Renoir en Van der Leck. Ik wil onze collectie 
graag uitbreiden. Misschien kunnen we over een poosje 
beginnen met het houden van tentoonstellingen. Het is 
belangrijk om mensen met kunst in aanraking te brengen. 
Begrijp je dat, Anton? Dat is het doel waarvoor ik leef.’
‘Ga je gang, Helene,’ zei Anton. ‘Je weet dat ik altijd achter 
je sta. Had ik je al verteld dat ik een groot stuk land heb 
gekocht op de Veluwe. Is dat geen goede plek voor een 
zomerhuis?’

Toen Berlages ontwerp voor het woonhuis af was, werd 
het meteen nagebouwd op ware grootte. Helene en Anton 
lieten zich naar Ellenwoude rijden om het resultaat te 
bekijken.
Helene had opnieuw haar twijfels. ‘Ik weet het niet, 
Anton. Al die verspringende daken maken het wel wat 
rommelig.’
‘Wat nu, Helene?’
‘Ik weet niet meer zo zeker of ik hier wel wil wonen op 
Ellenwoude, Anton. Misschien kunnen we Berlage beter 
vragen voor het zomerhuis op de Veluwe. Ik weet precies 
wat ik wil. Een modern huis met erkers en een mooie, 
kronkelende vijver. En met terrassen die uitzicht geven op 
de bosrand in de verte.’
‘Zoals je wilt, Helene. De Veluwe is heel geschikt om te 
jagen. We kunnen er een jachthuis van maken.’
‘Dan weet ik een goede naam voor ons huis, Anton. We 
noemen het Sint Hubertus, naar de beschermheilige van 
de jagers.’

Hendrik Berlage maakte honderd verschillende tekenin-
gen voor het jachthuis van de familie Kröller-Müller. Maar 
tevreden was Helene nog altijd niet.
‘Sorry, mevrouw,’ zei de architect een beetje geïrriteerd. 
‘Maar ik zou echt niet weten hoe ik het u naar de zin kan 
maken.’
Helene slaakte een zucht en zei: ‘Nou, vooruit dan maar. 
Doe het maar zo. Beter dan dit zal het wel niet worden. 
Stuur de tekeningen maar naar de aannemer.’
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‘Fijn,’ zei Berlage. ‘Dan kan ik nu weer gebouwen ontwer-
pen voor andere klanten.’
‘O, nee,’ zei Helene. ‘Dat zal niet gaan. We hebben u niet 
voor niets in vaste dienst genomen. Mijn kunstcollectie is 
te groot geworden voor ons huis. Ik wil graag dat u hierna 
een museum voor ons ontwerpt.’
Tot Helenes verbazing zei Berlage: ‘Mevrouw Kröller-
Müller, ik heb met veel plezier voor u gewerkt, maar 
nu neem ik ontslag. De gemeente Den Haag heeft mij 
gevraagd een Gemeentemuseum te ontwerpen. Ik krijg 
de vrije hand. Ik mag in mijn ontwerp precies doen wat ik 
wil.’
Helene begreep de boodschap: ze had zich te veel met 
het werk van de architect bemoeid.

Architect nummer vier heette Henry van de Velde.
‘Ik wil dat u een groot museum ontwerpt,’ legde Helene 
uit. ‘Het moet een mooi, licht museum worden, met 
grote wanden. U moet goed begrijpen dat ik het in mijn 
museum heel anders ga aanpakken dan de mensen 
gewend zijn. Ik ga de muren niet van onder tot boven 
volhangen met schilderijen. Ik hang de werken netjes op 
een rij. Ik wil namelijk dat de bezoekers er iets van leren. 
Ze moeten begrijpen hoe de kunst zich in de loop van de 
tijd heeft ontwikkeld. Eerst schilderde iedereen figuratief, 
begrijpt u?’

De architect knikte. ‘Je kon zien wat het schilderij 
voorstelde.’
‘Veel schilders werken nu abstract,’ ging Helene verder.
‘Zoals Piet Mondriaan,’ zei de architect. ‘Met zijn streep-
jes, vlakjes en…’
‘Maar het belangrijkste in mijn collectie is het werk van 
Vincent van Gogh. Ik bezit meer dan honderd van zijn 
schilderijen.’
‘Dan wordt het een groot museum,’ zei de architect.
‘Dat geeft niet,’ zei Helene. ‘Geld speelt geen rol.’

Maar daarin had Helene zich vergist. Het land kwam in 
een crisis terecht. Het bedrijf van Anton ging bijna failliet. 
Het geld raakte op.
Henry van de Velde moest de tekeningen keer op keer 
aanpassen. Wat eerst een gigantisch museum moest 
worden, werd een klein, tijdelijk museum. Net groot 
genoeg voor honderd schilderijen van Vincent van Gogh.
Helene schonk alle kunstwerken aan de Nederlandse 
regering. In ruil daarvoor betaalde de regering mee aan 
de bouw van het museum. Natuurlijk wilde Helene dat 
het museum naar haar smaak werd ingericht. Dat kon 
alleen door de eerste Nederlandse vrouw te worden die 
directeur werd van haar eigen museum.  k
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Mata Hari
Margaretha Geertruida Zelle 

(1876 - 1917)

Op  7  j A n uA r i  1895 sloeg Margaretha de krant 
open. Haar blik gleed langs de koppen en bleef 
hangen bij een advertentie.

Huwelijk
Een kapitein van het leger zoekt 
kennismaking met een beschaafde 
jongedame met een vriendelijk 
uiterlijk en een zacht karakter. 
Enig fortuin vereist.

Margaretha was gek op mannen in uniform. In een 
opwelling schreef ze een briefje terug: Beste kapitein, ik 
wil graag kennis met u maken. Ze deed er een foto van 
zichzelf bij. Zo kon de kapitein zien dat een meisje van 
achttien er heus wel als een volwassen vrouw kon uitzien.
Het eerste afspraakje vond plaats in het Rijksmuseum in 
Amsterdam. De kapitein van het leger was wel iets ouder 
dan Margaretha had gehoopt. Maar hij droeg een prachtig 
uniform. En zijn snor zag er bijna net zo parmantig uit als 
de snorren van de mannen op De Nachtwacht.
‘Kun je iets over jezelf vertellen?’ vroeg de kapitein.

‘Ik ben geboren in Leeuwarden,’ vertelde Margaretha. 
‘Mijn vader heeft een hoeden- en pettenbedrijf.’ Ze ver-
telde er niet bij dat het bedrijf van haar vader al een 
poosje failliet was. ‘Sinds kort woon ik in Leiden. Daar zit 
ik op de kweekschool voor kleuterleidsters.’ Ze verzweeg 
dat ze helemaal niet van plan was om ooit met kleuters te 
gaan werken.
De kapitein, die Rudolph heette, vertelde dat hij 
met vakantie was en dat hij voor het leger werkte in 
Nederlands-Indië. ‘Als we trouwen, wil je dan met me 
meegaan naar het eiland Java?’
Margaretha knikte. Ze had wel zin in een tropisch 
avontuur.
‘En het geld?’ vroeg Rudolph. ‘Beschik je wel over enig 
fortuin?’
‘Toen mijn moeder een paar jaar geleden stierf, heeft 
ze mij tienduizend gulden nagelaten,’ antwoordde 
Margaretha. ‘Dat geld staat op een aparte bankrekening.’
Rudolph knikte enthousiast.
Daarna ging het snel. Een paar afspraakjes later kozen ze 
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een trouwdatum. Een half jaar later was Margaretha een 
getrouwde vrouw. En een heel jaar later vertrok ze met 
haar man op het stoomschip Prinses Amalia naar het verre 
eiland Java.

Margaretha had het naar haar zin in Indië. Ze woonde 
er in een prachtige villa. Ze legde theevisites af in haar 
deftige, open rijtuig. Ze bezocht feesten en partijen 
waar Javaanse vrouwen heupwiegend hun Javaanse 
dansen dansten. Op de klanken van het gamelanorkest 
gooiden ze hun sluiers in de lucht. Zo veel sierlijkheid had 
Margaretha nog nooit gezien.
‘Kon ik ook maar zo mooi dansen,’ zei Margaretha tegen 
haar man.
‘Belachelijk, al dat wulpse gedoe,’ zei Rudolph.
Margaretha begon zich al snel aan haar man te ergeren. 
Hij kwam altijd geld te kort. En als hij wel een keer wat 
geld had, dan hield hij het voor zichzelf. Begreep hij 
dan niet dat zij steeds nieuwe jurken nodig had voor de 
feesten en partijen die ze bezochten? Dat praten over 
geld, daar kwam voortdurend ruzie van. Rudolph schold 
Margaretha uit voor loeder, sloerie, slet en alle andere 
lelijke woorden die hij maar kon bedenken.
‘Als we terug zijn in Nederland, wil ik van je scheiden,’ zei 
Rudolph.
‘Ik kan niet wachten,’ zei Margaretha kwaad. ‘Zodra ik 
weer thuis ben, word ik danseres.’

Eenmaal terug in Nederland begon Margaretha plannen 
te maken. Ze wilde vrij zijn. En dat kon alleen maar in de 
stad waar vrouwen konden doen en laten wat ze wilden: 
Parijs. Ze nam de trein en huurde een kamer.

In Parijs maakte Margaretha volop gebruik van haar 
schoonheid en haar charme. Ze versierde zo veel mogelijk 
mannen. Niet om met die mannen te trouwen, maar om 
hen te laten betalen voor haar reizen, haar juwelen, haar 
bontjassen en haar hotelkamers.
Ze ging op dansles. Ze nam toneelles. Ze poseerde voor 
schilders en fotografen. Dagenlang oefende ze voor de 
spiegel. Net zo lang tot ze zichzelf bijna niet meer her-
kende. Ze was een Javaanse danseres geworden. Een 
Javaanse danseres met lef, want ze danste net iets 
gedurfder en bloter dan de danseressen die ze op het 
eiland Java had gezien.
Nu ze een artieste was, was het hoog tijd om ook een 
artiestennaam te verzinnen. Ze noemde zichzelf Mata 
Hari. Dat betekende zoiets als: oog van de zon.
Al snel lukte het Mata Hari om een paar optredens te 
regelen. Die voorstellingen waren meteen een doorslaand 
succes.
‘Heel artistiek,’ zeiden deftige heren die wel van exotische 
kunst hielden.
‘Wat een lekker ding!’ zeiden mannen die niet konden 
wachten tot Mata Hari een voor een haar zeven sluiers 
afdeed en voor de voeten van haar bewonderaars gooide.
Met haar show reisde Mata Hari door alle landen van 
Europa. Ze danste in Londen, Brussel, Berlijn en Wenen. 
Overal maakte ze nieuwe vrienden. Overal waren er 
mannen in mooie uniformen en met genoeg geld om haar 
te onderhouden.

Toen werd het oorlog, ook in Parijs. De theaters gingen 
dicht. Mata Hari deed of er niets aan de hand was. Ze 
bleef geld uitgeven aan bontmantels, dure sieraden en 
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hotelkamers. Ze raakte diep in de schulden.
Gelukkig maakte ze nog altijd nieuwe vrienden. Ze kwam 
een Duitse majoor tegen.
‘Je bent mooi en slim, Mata Hari,’ zei hij. ‘Je reist de hele 
wereld rond. Wil je ons helpen om informatie over de 
Fransen in te winnen?’
‘Ik wil niet dat je mij zo noemt,’ zei Mata Hari. ‘Omdat het 
oorlog is, en omdat er niets meer te dansen valt, heet ik 
weer gewoon Margaretha. Trouwens, bedoel je dat ik voor 
je moet spioneren? Dat wil ik best doen, maar wat levert 
het op?’
‘We zullen je er goed voor betalen,’ zei de Duitser.

Niet veel later bezocht Margaretha het kantoor van de 
Franse inlichtingendienst.
‘Als je ons helpt aan informatie over de Duitsers,’ zei het 
hoofd van de dienst, ‘dan betaal ik je een miljoen Franse 
franken.’
Voor Margaretha er erg in had, was ze een spion gewor-
den. En niet zomaar een spion, maar een dubbelspion.

Dat ging niet lang goed. Op een dag werd Margaretha 
gearresteerd.
‘U wordt verdacht van spionage in dienst van de vijand,’ 
zei het hoofd van de politie.
‘Ik ben onschuldig,’ zei Margaretha. ‘U herkent me toch 
wel? Ik ben de beroemde danseres Mata Hari. Breng me 
onmiddellijk een paar van mijn bontjassen, want ik heb 
het koud.’
‘We hebben telegrammen van u onderschept,’ zei de 
politieman. ‘U werkt voor de vijand. U kunt maar beter 
toegeven. Bij de Duitsers bent u bekend als agent H21.’
‘Dat geef ik toe,’ zei Margaretha. ‘Maar ik heb alleen maar 
nutteloze informatie doorgespeeld. Ik sta helemaal aan 
de kant van de Fransen. Dat zweer ik. Ik heb totaal geen 
verstand van politiek en van oorlog voeren. Ik deed het 
alleen voor het geld. Een dame als ik heeft geld nodig.’
Margaretha moest voor de rechter verschijnen. Die keek 
haar streng aan en zei: ‘Mevrouw Margaretha Geertruida 
Zelle, u moet wel een heel belangrijke spion zijn. In alle 
landen van Europa heeft u rijke vrienden bij het leger. 
Die hebben u allemaal geld betaald en dat doen ze heus 
niet voor niets. Ook al was het oorlog, u bleef maar door 
Europa reizen en geld uitgeven. Dat is buitengewoon 
verdacht.’
‘Meneer de rechter,’ zei Margaretha. ‘Voor u staat een 
arme artiest. Ik ben een danseres zonder geld. Ik heb 
alleen maar schulden. Laat me alstublieft vrij.’
Even was het stil. Toen zei de rechter: ‘Mevrouw Zelle, 
ik verklaar u schuldig aan verraad. En daarom veroordeel 
ik u tot de doodstraf.’
En zo kwam er een eind aan het leven van de beroemde 
danseres Mata Hari.  k
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