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INLEIDING
Geboren in het kleine Brabantse dorp Zundert 
groeide predikantszoon Vincent van Gogh 
uit tot een van de meest aansprekende en 
betekenis volle kunstenaars ter wereld. Hij 
droomde ervan met schoonheid troost te 
brengen. Sinds zijn dood biedt hij inspiratie 
aan miljoenen mensen.

Op de plek waar het allemaal begon, waar 
hij zijn inspiratie uit putte, is het Vincent van 
GoghHuis gevestigd. Op deze erfgoedlocatie 
wordt hommage gebracht aan de wereld-
beroemde kunstenaar. Bovendien wordt hier 
zijn droom verwezenlijkt: een plek voor de 
kunst van de toekomst.

De ambities van dit jonge museum zijn groot. 
Niet alleen wil het de getuigenissen en het 
erfgoed van Van Gogh in Zundert borgen 
en behouden voor de toekomst, het wil ook 
inspiratie bieden aan de ‘next generation’. Zo 
beoogt het Vincent van GoghHuis de 3e plek 

‘Er is iets grooters  
in de toekomst’ 
— Vincent van Gogh
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te worden in Nederland (naast het Van Gogh 
Museum Amsterdam en het Kröller Müller 
Museum Otterlo) waar leven en werk van Van 
Gogh gezien en beleefd kunnen worden.

Om deze ambities te kunnen verwezenlijken 
is het Van GoghHuis allianties aangegaan met 
partners binnen Van Gogh Brabant en Van 
Gogh Europe. Mede daardoor is de landelijke 
bekendheid van het Van GoghHuis Zundert 
in amper 7 jaar tijd enorm gestegen (naar 
3e plaats).1 De samenwerkingen op provinci-
aal, landelijk en Europees niveau worden de 
komende jaren voortgezet en geïntensiveerd. 
Na het succesvolle Van Goghjaar 2015, zullen 
de inspanningen zich de komende jaren vooral 
richten op de Europese Van Gogh Route en 
een Brabantse Van Gogh expositie in 2019.

Het groeimodel dat hierbij past, behelst uitbrei-
ding van de organisatie en locatie(s). Het Van 
Gogh erfgoed in het centrum van Zundert dient 

behouden en beschermd te worden. Van Gogh 
Brabant wil het erkend krijgen als Unesco 
Werelderfgoed. Bijzondere historische gebou-
wen en plekken zullen worden toegevoegd aan 
het programma van de Van Goghbeleving in 
Zundert. Daarnaast zal in het zogenaamde Van 
Gogh Kwartier een expositie hal verrijzen voor 
tentoonstellingen van internationaal vermaarde 
kunstenaars. In deze ruimte kan incidenteel 
ook werk van Van Gogh worden geëxposeerd.

1   
Dynamic Concepts, ‘Bekendheid 
Vincent van Gogh’, Van Gogh 
Brabant, december 2015.
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VINCENT VAN GOGHHUIS 
In 2008 is het Vincent van GoghHuis geopend. 
Een kunstcentrum – museum en erfgoed-
locatie – op de plaats waar op 30 maart 1853 
de schilder Vincent van Gogh (1853-1890) 
werd geboren. Het Vincent van GoghHuis staat 
aan de Markt van Zundert, recht tegenover 
het gemeentehuis en vlakbij het kerkje waar 
zijn vader dominee was, het kerkhof waar zijn 
doodgeboren broertje met dezelfde naam ligt 
begraven en het monument dat Ossip Zadkine 
maakte van Vincent en zijn broer Theo.

Het Vincent van GoghHuis is gevormd door 
de samenvoeging van twee beeldbepalende 
gebouwen: de N.H. Pastorie die ruim 100 jaar 
geleden gebouwd werd op de plek van het 
oorspronkelijke geboortehuis van Van Gogh 
en daarnaast een patriciërshuis, tot voor kort 
bewoond door een bekende Zundertse boom-
kwekersfamilie. Beide woningen zijn met elkaar 
verbonden door glazen nieuwbouw.

Het Vincent van GoghHuis is een levend kunst-
centrum. Zowel voor kunstliefhebbers als 
toeristen. Geen klassiek museum, maar een 
actieve belevingswereld. Met een prikkelende 
presentatie over het leven en werk van Vincent 
van Gogh, interactieve educatie en wisselende 
exposities. Verder biedt het Van GoghHuis 
ruimte aan een brasserie, de VVV, een docu-
mentatiecentrum en een ontvangstruimte voor 
educatie, workshops en bijeenkomsten. 

Achter het oorspronkelijke geboortehuis is de 
tuin terug gebracht in de situatie zoals hij was 
in Van Goghs jeugd: een Victoriaanse siertuin. 
Daarin is de 17e eeuwse welput archeologisch 
onderzocht en ontsloten voor publiek. In de 
tuin worden buitenexposities en evenementen 
georganiseerd.
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MISSIE, VISIE, HOOFDDOELSTELLING
Een passende hommage aan de wereld
beroemde kunstenaar door het realise
ren van een levend kunstcentrum op zijn 
geboortegrond.

De (buitenlandse) toerist die bijvoorbeeld in 
Amsterdam een Van Gogh gezien heeft en  
die op zoek gaat naar de oorsprong van de 
kunstenaar moet meer vinden dan een beeld 
of een plaquette. Die wil ‘levende’ getuigenissen 
vinden, oude en nieuwe, van de man zelf én 
van het dorp waar hij vandaan komt. Dat kan 
in het Vincent van GoghHuis.

Daarnaast droomde Vincent van een platform 
voor eigentijdse kunstenaars. Met een kwalitatief 
hoogstaand tentoon stellingsprogramma wil het 
Vincent van GoghHuis recht doen aan één van 
de vaders van de moderne kunst. 

 

De stichting Van Gogh & Zundert heeft ten 
doel:
•  het nemen van initiatieven en het organiseren 

van activiteiten met de bedoeling perma-
nente aandacht te geven aan het feit dat 
Zundert de geboorteplaats is van Vincent 
van Gogh;

•  het beschermen van de getuigenissen aan 
Vincent van Gogh;

•  het verzamelen, conserveren, registreren 
en ontsluiten van collectie, gerelateerd aan 
Vincent van Gogh;

•  het verrichten van wetenschappelijk onder-
zoek naar Van Goghs Brabantse biografie 
en zijn invloed op de moderne kunst;

De stichting Van Gogh & Zundert tracht haar 
doel onder meer te verwezenlijken door
•  het instandhouden en exploiteren van 

het Vincent van GoghHuis (Markt 26-27, 
Zundert), waar door middel van expositie, 
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documentatiecentrum en dergelijke,  
permanente aandacht wordt gegeven  
aan Vincent van Gogh en Zundert als  
zijn geboorteplaats;

•  het instandhouden en exploiteren van de 
Van GoghGalerie in de kosterswoning uit  
de tijd van Van Gogh, waar een ‘artist-in- 
residence’ programma wordt uitgevoerd 
voor hedendaagse kunstenaars die zich 
laten inspireren door Van Gogh en zijn 
geboorteplek

•  het publiceren van wetenschappelijk onder-
zoek naar Van Goghs Brabantse biografie 
en zijn invloed op de moderne kunst;

•  het organiseren van, of samenwerken bij, 
allerlei initiatieven die bijdragen aan het 
vestigen van aandacht op Zundert als 
geboorteplaats van Vincent van Gogh

VAN GOGHGALERIE 
In 2011 is een dependance geopend in de 
kosterswoning uit de tijd van Van Gogh, naast 
het kerkhof van de kerk waar Vincents vader 
dominee was. Er is een galerie gevestigd en 
een gastenverblijf voor kunstenaars die worden 
uitgenodigd een tijdlang ‘in de voetsporen van 
Van Gogh te treden’ en te werken in het gasta-
telier dat naast de kosterswoning is gebouwd. 
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AMBITIE: FASE 2 
De realisatie van het Vincent van GoghHuis 
verloopt in twee fasen: 
1.  In de eerste fase zijn de panden op de 

geboortegrond van Van Gogh gereno veerd, 
met elkaar verbonden en ingericht. Daarmee 
is in 2008 een compleet Van GoghHuis 
gereed gekomen. 

2.  In de tweede fase wordt een grote expositiehal 
gebouwd in de tuin van het Van GoghHuis, 
geschikt voor exposities van internationaal 
gerenommeerde kunstenaars, wiens werk 
geïnspireerd is op leven en werk van Vincent 
van Gogh, en werken van Van Gogh.

De realisatie van de expositiehal is een essen-
tieel onderdeel van het concept en voltooiing 
van het Van GoghHuis. Bij aanvang (2008) is 
hiervoor reeds een ontwerp gemaakt, maar de 
financiering is toen niet volbracht. Inmiddels 
hebben zich nieuwe ontwikkelingen aan gediend. 
De Stichting Van Gogh & Zundert wordt door 

eigenaar woningstichting Thuisvester in de 
gelegenheid gesteld om het complex tegen 
zeer gunstige voorwaarden over te nemen. 
Deze overname staat gepland voor 2016-2017. 
Na deze overname zal de Stichting Van Gogh 
& Zundert zich verder inspannen Fase 2  
te realiseren. 
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VAN GOGHKWARTIER
Met het Van GoghKwartier wordt het gebied 
aangeduid rond Markt en Van Gogh Plein 
in Zundert waar het erfgoed van Van Gogh 
het meest intensief te beleven valt. In dit 
gebied liggen het Van GoghHuis en de Van 
GoghGalerie, beide geëxploiteerd door de 
stichting, de Protestantse Kerk met begraaf-
plaats, het Van Gogh monument van Zadkine 
en enkele historische panden

VAN GOGH BRABANT 
Op initiatief van de Stichting Van Gogh & 
Zundert is in 2008 een structureel samen-
werkingsverband opgestart van Brabantse Van 
Gogh-plaatsen. In deze Stichting Van Gogh 
Brabant zijn de initiatieven in Zundert,  
Etten-Leur, Tilburg en Nuenen, vertegenwoor-
digd, naast het Noordbrabants Museum in  
Den Bosch. Helvoirt en Breda zijn aspirant- 
leden. Het doel van de samenwerking is om 
een Brabantbreed Van Gogh-programma te 
realiseren en dit gezamenlijk uit te dragen. 
De Brabantse ‘keten’ beoogt een wezenlijke 
partner te zijn van het Van Gogh Museum 
in Amsterdam, het Kröller-Müller Museum 
in Otterlo en Van Gogh initiatieven in België, 
Frankrijk en Engeland. Samenwerking wordt 
gezocht op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek, educatie, promotie en toeristisch 
programma. Van Gogh Brabant wordt onder-
steund door de provincie Noord-Brabant. 
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Na een succesvol Van Gogh jaar 2015 is 
voor de periode 2016-2024 een beleidsplan 
gemaakt voor de verdere ontwikkeling van 
een provinciebreed Van Gogh programma. 
Hoogtepunt daarin vormt het jaar 2019, met 
diverse exposities in Brabant waar werk van 
Van Gogh te zien zal zijn.

Bestuursleden van het Van GoghHuis hebben 
zitting in het bestuur van Van Gogh Brabant. 
De directeur-conservator is lid van het 
Operationeel Team en het Inhoudelijk Team. 
Op verzoek levert hij inhoudelijke expertise 
aan de andere Van Gogh locaties. Dit is reeds 
gebeurd voor Etten-Leur, Tilburg, Helvoirt en 
Breda. Voor 2019 werkt hij aan een presentatie 
van Vincents 1ste Atelier in Etten en aan een 
expositie van Van Goghs Ettense tekeningen in 
het nieuwe museum van Breda.

Daarnaast is hij projectleider van het jaarlijks 
terugkerend evenement Salon Van Gogh,  
op Vincents geboortedag 30 maart, een 
DWDD-achtige talkshow o.l.v. Cornald Maas 
met speciale gasten (kunstenaars, curatoren, 
familie Van Gogh) die gaat rouleren langs de 
Van Gogh locaties. De eerste editie vond plaats 
in de tuin van het geboortehuis te Zundert  
in 2016. 
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VAN GOGH EUROPE
Van Gogh Brabant is voorzitter van de Stichting 
Van Gogh Europe, opgericht eind 2012, waarin 
Nederlandse, Belgische en Franse instellingen 
samenwerken. Ook het Van Gogh Museum 
Amsterdam is hierin partner. De directeur- 
conservator van het Van GoghHuis neemt deel 
aan de internationale ‘meetings’ van Van Gogh 
Europe. Van Gogh Europe was de organisator 
van het Van Gogh jaar 2015. Verder houdt 
dit samenwerkingsverband zich bezig met de 
Europese Van Gogh Route, zowel fysiek als 
virtueel. Voor de verdere ontwikkeling en  
promotie hiervan in 2016 e.v. is Europese  
subsidie verstrekt.

In het kader van de virtuele route heeft het 
Van GoghHuis het dorp Zundert anno 1864 in 
3d gereconstrueerd en het project Connected 
Monuments (App) mede geïnitieerd. De 
komende jaren wordt hieraan verder gewerkt, 
onder andere aan een ‘oculus rift’ ervaring 

in het oorspronkelijke geboortehuis. Al deze 
projecten zullen worden gekoppeld aan de 
internationale Van Gogh route, waar Van Gogh 
Europe aan bouwt.

Ook werkt de directeur-conservator in dit 
verband aan de realisatie van bijzondere 
Landmarks voor de Europese erfgoed  - 
locaties, ontworpen door een wereldvermaarde 
kunstenaar.
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EXPOSITIES EN MUSEALE TAKEN
De activiteiten van het Vincent van 
GoghHuis sluiten aan bij die van overige Van 
Goghinstellingen nationaal en internationaal, 
waaronder het Van Gogh Museum Amsterdam. 
Daar waar het Van Gogh Museum zich richt 
op de kunstwerken van Van Gogh en op expo-
sities van tijdgenoten, richt het Van GoghHuis 
zich op het leven van Van Gogh, specifiek 
zijn Brabantse biografie, en op exposities van 
navolgers. In die zin zijn activiteiten en pro-
grammering aanvullend en van toegevoegde 
waarde.

Het onderzoeken en presenteren van de bio-
grafie van Van Gogh doet het van GoghHuis 
door intensief samen te werken met andere 
Van Goghinitiatieven en –locaties via Van Gogh 
Brabant en Van Gogh Europe.

Vaste presentatie: De wortels van een meester 
Een impressie: De bezoeker stapt binnen bij 
de familie Van Gogh, in het Zundert van rond 
1865. De meubels in de eerste ruimte zijn 
afgedekt met witte doeken. Het is alsof de 
kamer 150 jaar lang onbewoond en onaange-
roerd is geweest, geconserveerd voor het nage-
slacht. De geest van Vincent leidt de bezoeker 
rond. De ruimte komt tot leven. Het familie-al-
bum verhaalt over de jonge Vincent en zijn 
familieleden, de prenten aan de muur over de 
kunsthandel van zijn ooms, de bijbel op een 
lezenaar over zijn vader, de dominee, en de 
invloed van het geloof. Op de tafel wordt het 
Zundert van toen in beeld gebracht en op de 
wanden de prachtige natuur, de heide, waar-
naar Vincent altijd is blijven verlangen. Deze 
korte audiovisuele presentaties schetsen een 
beeld van de sfeer en omgeving waarin Vincent 
opgroeide: zijn inspiratie. 
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Een tweede ruimte toont Vincent als inspirator, 
als prediker van een kunst voor de toekomst. 
Aan de hand van citaten uit brieven en een 
impressie van zijn werk en de invloed daarvan 
op anderen, wordt de bezoeker getuige van 
de visie van Van Gogh en de invloed daarvan 
op de ontwikkeling van de beeldende kunst 
na hem: Van predikantszoon tot prediker van 
moderne kunst. 
 
De ruimte is vormgegeven als een heden-
daagse galerie. Hier worden werken tentoonge-
steld van kunstenaars die schatplichtig zijn aan 
Vincent van Gogh, waaronder Ossip Zadkine, 
Roger Raveel, Arnulf Rainer, Pieter Laurens 
Mol, Leon Adriaans, Reinoud van Vught, Marc 
Mulders, Robert Zandvliet en Marlene Dumas. 
De ruimte wordt afgesloten door twee glazen 
deuren, met daarop het laatste zelfportret van 
Vincent van Gogh. 

Wisseltentoonstellingen
Een derde expositieruimte is gereserveerd 
voor een wisselend programma dat aandacht 
besteed aan moderne kunstenaars die zijn 
beïnvloed door leven en werk van Vincent van 
Gogh. Daarmee wordt de betekenis en de 
actualiteitswaarde van Van Gogh geaccentu-
eerd en tevens een platform geschapen voor 
hedendaagse kunst. 

In de eerste fase organiseert het Vincent van 
GoghHuis twee spraakmakende tentoonstel-
lingen per jaar van kunstenaars met interna-
tionale faam. De afgelopen jaren zijn tentoon-
stellingen gehouden van Ossip Zadkine, Roger 
Raveel, Reinoud van Vught, Anna en Eugene 
Boch, Arnulf Rainer, Karel Appel, Richard & 
Henriette Roland Holst, Erik Andriesse, Marc 
Mulders, Robert Zandvliet, Emo Verkerk, 
Fred Bervoets, Luc Tuymans en Marlene 
Dumas. Hierbij is intensief samengewerkt met 
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museale collecties in binnen- en buitenland 
inzake bruiklenen en wetenschappelijk onder-
zoek. Bij de exposities zijn in samenwerking 
met uitgevers catalogi gepubliceerd.

PROGRAMMA 2017-2020
In 2016 staan exposities op het programma 
van Loek Grootjans (Vincent’s Asylum, met 
rondreizend paviljoen), Pieter Laurens Mol en 
Koen Vermeule.

Voor 2017 t/m 2020 zijn tentoonstellingen in 
voorbereiding van internationaal gerenom-
meerde kunstenaars die zich voelen aange-
trokken door Van Gogh en zijn geboortegrond, 
onder anderen Jan Fabre en Anselm Kiefer. 

In 2018 (Barokjaar in Antwerpen) ondersteunt 
het Van GoghHuis een samenwerking tussen 
Luc Tuymans en het Zundertse bloemencorso. 
Tuymans, wiens moeder uit Zundert komt, 
heeft reeds een serie doeken geschilderd van 
Corso Zundert. Voor 2018 wil hij in samenwer-
king met de Zundertse corsogemeenschap een 
tiental wagens laten bouwen naar ontwerp van 
internationaal gerenommeerde kunstenaars. 
Deze zullen na een optocht door Antwerpen 



16

worden geëxposeerd in het Middelheim 
Museum.
In 2019 wordt in samenwerking met het Van 
Gogh Museum een expositie georganiseerd 
over Van Goghs jeugdtekeningen. Dan zullen 
(voor het eerst sinds 1964) weer werken van 
Van Gogh in Zundert getoond worden. Deze 
expositie sluit aan bij een provinciebreed Van 
Gogh programma.

Het succesvolle AiR programma wordt in 
2017-2020 voortgezet en verdergaand  
geïntegreerd in het hoofdprogramma van  
tentoonstellingen, zowel in het Van GoghHuis 
als daarbuiten (Landkunst en reizende expo-
sities). Kunstenaars worden uitgenodigd 
voorafgaand aan hun exposities te verblijven 
en werken in een van de gastateliers in Van 
Goghs geboortedorp. Zij vervaardigen werk dat 
speciaal is geïnspireerd op de plek. Het Van 
GoghHuis beoogt met dit AiR programma een 

‘voorpost op de hei’ te zijn voor andere musea. 
Voorbeelden daarvan zijn reeds opgepikt door 
‘sMS (Heringa/Van Kalsbeek & Corso Zundert), 
Museum Voorlinden (Robert Zandvliets ‘Regen 
in Auvers’), Kunsthal Kade (mentorproject 
Marc Mulders), De Pont Tilburg en S.M.A.K. 
Gent (Vincent’s Asylum van Loek Grootjans). 
Ook het Van Gogh Museum volgt het talent- en 
AiRprogramma met groeiende interesse.

Wanneer de nieuwe expositiehal gerealiseerd 
is, zullen daar exposities gehouden worden 
van internationaal vermaarde kunstenaars die 
geinspireerd zijn door Van Gogh. Daarbij wordt 
gedacht aan David Hockney, Anish Kapoor, 
Adrian Ghenie, Anselm Kiefer, Luc Tuymans en 
Marlene Dumas. Bovendien zullen regelmatig 
exposities gehouden worden met tekeningen 
en schilderijen van Van Gogh.
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VAN GOGH ARTIST-IN-RESIDENCE
Het Van GoghHuis toont niet alleen de invloed 
van Van Gogh op de moderne kunst, maar 
eveneens op hedendaagse kunstenaars. 
Daartoe is in 2011 in de Van GoghGalerie (kos-
terswoning en gastatelier) een ‘artist-in-resi-
dence’ (AiR) programma gestart. Hedendaagse 
kunstenaars uit binnen- en buitenland, een 
mix van jong talent en gevestigde namen, 
verblijft en werkt een tijdlang op de geboorte-
plek van Van Gogh om zich daardoor te laten 
inspireren. Met dit project ondersteunt het Van 
GoghHuis een nieuwe generatie kunstenaars 
en tegelijkertijd blijft ‘de geest van Van Gogh’ 
hierdoor levend en actueel. De Van Gogh AiR 
is opgenomen in de lijst van Transartists.org 
en krijgt mede daardoor aanmeldingen uit alle 
delen van de wereld.

Het Van Gogh AiR programma is ondersteund 
door het Brabants Kenniscentrum voor Kunst 
& Cultuur (bkkc). Voor 2013 t/m 2016 heeft 

het programma tweemaal Impulsgelden van 
de provincie Noord-Brabant ontvangen. Eind 
2015 is tevens een bijdrage toegekend vanuit 
Fonds Brabant C voor aanvullende AiR activi-
teiten. Deze aanvullende activiteiten behelzen 
mentoring van jonge talenten, uitwisselingen 
(o.a. met AIR Antwerpen), promotie en pre-
sentaties met als doel jonge talenten extra 
stimulansen te bieden. In 2014 zijn deze aan-
vullende activiteiten gestart met een succesvol 
mentorproject van Marc Mulders met 7 jonge 
schilders. Daarnaast zijn nieuwe samenwer-
kingen gestart, onder andere van Heringa/Van 
Kalsbeek, met Corso Zundert. En het AiR pro-
gramma is ook verbonden met Landkunst op 
de Buisse Heide.

Een vervolg op het mentorproject is in 2015 
gestart door uitwisseling van talenten met AIR 
Antwerpen (i.s.m. M HKA). Twee talenten uit 
Antwerpen (Nel Aerts en Lieven Segers) werkten 

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding 	weer te geven.
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in het gastatelier te Zundert, twee Nederlandse 
talenten (Lennart Lahuis en Niek Hendrix) in 
AIR Antwerpen. Bekende kunstenaars als Luc 
Tuymans en Emo Verkerk traden op als mentor. 
Dit project, met bijbehorende tentoonstelling 
‘Wrijving van gedachten’ | Antwerpen-Zundert 
vond plaats in het kader van het Nederland-
Vlaanderen jaar BesteBuren. Het is door Dutch 
Culture ondersteund.

Voor daarna stond weer een samenwerking 
van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars 
op het programma binnen het project van 
Loek Grootjans Vincent’s Asylum. Dit werd 
een reizend paviljoen dat op 30 maart 2016 
in Zundert is geplaatst en vervolgens ging 
reizen langs musea als De Pont Tilburg en 
S.M.A.K. Gent. Gekoppeld aan dit project 
zijn een tentoonstelling, publicatie (Roma) 

en nachtwandeling in de voetsporen van Van 
Gogh (7-8 april). Aan dit project is deelgeno-
men door: Lorenzo Benedetti, Loek Grootjans, 
Louis van Tilborgh, Teio Meedendorp, Anneke 
Hendrikx, Rebecca Nelemans, Roger Willems, 
Ron Dirven, Jos Boetzkes, Lucette ter Borg, 
Philippe van Cauteren, Anne Geene, Frits 
de Coninck, Ronny Delrue, Koen Broucke 
en Florette Dijkstra. De wandeling wordt een 
jaarlijks terugkerend publieksevenement. 
Dit project is mede ondersteund door het 
Mondriaan Fonds en Brabant C.

Het AiR programma integreert steeds verder in 
het hoofdprogramma van het Van GoghHuis. 
Niet alleen de jonge talenten, maar ook de 
exposerende kunstenaars verblijven in het 
gastatelier. Kunstenaars als Marc Mulders, 
Robert Zandvliet, Emo Verkerk, Pieter Laurens 
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Mol, Koen Vermeule en Philip Akkerman 
maken werk dat speciaal in geïnspireerd op 
Van Gogh en Zundert. De koppeling met men-
toring slaat een brug tussen academie en een 
succesvolle beroepspraktijk. Met AKV|St Joost 
zijn daarom afspraken gemaakt over stage-
plaatsen en afgestudeerde talenten die in het 
gastatelier komen werken.
Met het AiR- en expositieprogramma van 
hoogwaardige beeldende kunst vult het 
Van GoghHuis een leemte in de regio West-
Brabant, hetgeen merkbaar is aan een regu-
liere stroom (herhalings)bezoeken uit de wijde 
regio, van Breda tot en met Bergen-op-Zoom. 
Ook de kunstenaars uit deze regio weten de 
weg naar het Van GoghHuis inmiddels te 
vinden.

LANDKUNST OP DE 
BUISSE HEIDE
Aan Landkunst op de Buisse Heide, het land-
goed van Richard en Henriette Roland Holst, 
nemen kunstenaars en schrijvers deel. Op 
verzoek van eigenaar Natuurmonumenten 
beheert het Van GoghHuis deze landkun-
stroute. De schrijvers en kunstenaars verblij-
ven in het atelier van Roland Holst en maken 
vervolgens werken die langs de gedichtenroute 
van Roland Holst worden geplaatst. Ieder 
jaar wordt deze route verder uitgebreid. Er 
hebben inmiddels 4 edities plaatsgevonden, 
waaraan deelnamen de kunstenaars: Paul 
den Hollander, Couzijn van Leeuwen, Thomas 
Bakker, Lucia Luptakova, Will Beckers, Johan 
Gelper, Wiesje Peels & Steffen Maas, Lieke 
Snellen, Jak Peters, Noortje Haegens, Simon 
Kentgens, Denise Collignon, Femke Dekkers, 
Koen Broucke, Anne Geene, Iris Bouwmeester 
en Lobke Burgers; en de schrijvers: A.L. 
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Snijders, Maartje Wortel, Minke Douwesz, 
Daphne Huisden, Marjolijn van Heemstra, Kira 
Wuck, Ester Naomi Perquin en Jaap Robben.

Landkunst op de Buisse Heide is een uitvloeisel 
van het themajaar rond Henriette & Richard 
Roland Holst en hun landgoed de Buissche 
Heide dat het Van GoghHuis in 2012 heeft 
georganiseerd. Dit behelsde een expositie, 
boek (red. Elsbeth Etty e.a.), film (regie Annete 
Apon) en diverse activiteiten op de Buisse Heide. 

Henriette Roland Holst-van der Schalk, 
‘Neêrlands grootste dichteres’, erfde het land-
goed de Buisse Heide. Talrijke zomers bracht 
ze hier door. Ze schreef er haar belangrijkste 
werken en ontving er bekende gasten, waar-
onder schrijvers, politici en kunstenaars. Haar 
echtgenoot, de kunstenaar Richard Nicolaüs 
Roland Holst, liet er zijn atelier bouwen. De 
woeste ongerepte natuur, eerder al in lyrische 
bewoordingen omschreven door Van Gogh, 
oefende een grote aantrekkingskracht uit op 

het echtpaar Roland Holst. Hij vond er inspi-
ratie voor zijn kunst, zij voor haar gedichten. 
Bovenal troffen ze er rust en ruimte voor 
bezinning.

Het belang van de Buisse Heide als inspire-
rende locatie voor schrijvers en kunstenaars 
is nog niet eerder uitgediept. Via Landkunst 
op de Buisse Heide wordt de aantrekkelijk-
heid van deze plek, maar ook de inspirerende 
werking die er van uitgaat, verder uitgedragen. 
Het onderwerp sluit goed aan bij de reeds 
ontwikkelde activiteiten rondom Vincent van 
Gogh. Niet alleen roept de ongerepte natuur 
van de Buisse Heide sterke associaties op met 
de natuurbeleving van Van Gogh, de gedichten 
van Henriette Roland Holst en de kunst en 
kunstkritische activiteiten van Richard Roland 
Holst hebben eveneens raakvlakken met de 
wereld van Van Gogh. Het project versterkt 
derhalve de Van Goghbeleving in Zundert.
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DOCUMENTATIECENTRUM

In het documentatiecentrum kunnen bezoe-
kers terecht voor informatie over Van Gogh 
en Zundert. Er is een Van Gogh bibliotheek 
waar gratis gebruik van kan worden gemaakt. 
Zeldzame antiquarische boeken, archivalia en 
collectiestukken zijn onder toezicht te raad-
plegen. Ontsluiting van de collectie gebeurt 
niet alleen in situ, maar ook via professionele 
registratie. Voor de uitvoering hiervan heeft het 
Vincent van GoghHuis een documentalist en 
een registrator/collectieverzorger (op vrijwillige 
basis) in dienst. Tevens zijn er diverse kunsthis-
torici aan de instelling verbonden die onderzoek 
verrichten naar de collectie. Het documen-
tatiecentrum speelt een belangrijke rol in het 
educatieve programma. Hier kunnen scholieren 
en studenten actief aan de slag. Er komen een 
scriptieschool, spreekbeurt-pakketten, audio-vi-
suele workshops enz. Een en ander is verder 
uitgewerkt in een speciaal educatieplan.

WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK
Onderzoek wordt verricht naar Van Goghs 
Brabantse biografie, ook in verband van  
Van Gogh Brabant en Van Gogh Europe. 

In onderzoek en presentatie werkt het Van 
GoghHuis intensief samen met andere 
museale instellingen en wetenschappelijk  
instituten, zoals het Van Gogh Museum 
Amsterdam en (v.a. 2016) de Van Gogh 
curator van het Noordbrabants Museum.

Een bijzonder project dat in 2012 van start 
ging heet Virtueel Zundert. In samenwerking 
met het Regionaal Archief West-Brabant en 
de Game Academy Breda is aan de hand 
van (bouw)historisch onderzoek en historisch 
beeldmateriaal uit diverse collecties de kern 
van het geboortedorp van Van Gogh anno 
tweede helft 19e eeuw in 3d gerecontrueerd. 
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Via internet en game toepassingen wordt  
dit project publiek gemaakt. 

De directeur-conservator houdt regelma-
tig lezingen over Van Gogh, bijvoorbeeld de 
Nottebohmlezing in de Vlaamse Erfgoed 
Bibliotheek.

COLLECTIE
Het beleid van het Vincent van GoghHuis is 
gericht op behoud en beheer van het erfgoed 
van Van Gogh in relatie tot zijn geboortedorp 
Zundert, als onderdeel van zijn Brabantse 
biografie. 

Hoewel het Van GoghHuis hoofdzakelijk functi-
oneert als kunstcentrum, met exposities van  
tijdelijke bruiklenen, is er wel degelijk sprake 
van een groeiende collectie, onder andere 
vanuit het AiR programma, en daarmee een 
museale taak van behoud en beheer. Het Van 
GoghHuis verzamelt, conserveert en ontsluit 
beeldende kunst en archivalia in relatie tot  
Van Gogh en Zundert. Hiertoe is de beheers-
stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis 
opgericht. Het Van GoghHuis is lid van 
de Nederlandse Museum Vereniging en  
sinds 1 maart 2013 opgenomen in het 
Nederlands Museumregister.
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De collectie wordt tentoongesteld in het Van 
GoghHuis en in bruikleen afgestaan aan 
derden. Conservering en ontsluiting behoren 
tot de kerntaken van het documentatiecen-
trum. De collectie wordt volgens standaard 
richtlijnen (MusIP) geregistreerd en voor 
publiek toegankelijk gemaakt via AdLib. 

Het roerende erfgoed in relatie tot Van Gogh 
is in de collectie vooralsnog beperkt vertegen-
woordigd, maar behoort in de nabije toekomst 
beslist tot het verzamelgebied. Incidenteel 
kunnen dit tekeningen of schilderijen van Van 
Gogh zijn, maar ook memorabilia zoals brieven 
en voorwerpen. Op dit moment bevat de col-
lectie bijvoorbeeld dagboekaantekeningen van 
Van Goghs moeder, documenten, boeken, 
lithografieën en foto’s. Deze bronnen worden 
gebruikt bij het wetenschappelijk onderzoek 
naar de Brabantse biografie van Van Gogh. 

Zo is reeds een studie verschenen naar de 
periode van Van Gogh in Etten. Binnen het 
samenwerkingsverband Van Gogh Brabant 
wordt gewerkt aan een uitgebreidere studie 
naar zijn Brabantse periode (1853-1885),  
te voltooien in 2018. 

Een deelverzameling behelst leven en werken 
van Henriette en Richard Roland Holst. De 
collectie bevat manuscripten van Henriette 
Roland Holst, waaronder haar autobiografie 
‘Het vuur brandde voort’, brieven, bijzondere 
uitgaven, foto’s e.d. Van Richard Roland Holst 
bezit het Van GoghHuis een uitgebreide  
verzameling grafiek. Deze is in eigendom  
overgedragen door het Kröller Müller Museum. 
Daarnaast zijn uit de nalatenschap van Debora 
Duyvis documenten en grafiek aangekocht van 
haar mentor Richard Roland Holst.
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WERELDERFGOED
Het materieel erfgoed behelst niet alleen roe-
rende maar ook onroerende zaken. De onroe-
rende zaken zijn geen onderdeel van de gere-
gistreerde collectie, maar behoud en beheer er 
van behoren wel degelijk tot de kerntaken van 
het Van GoghHuis. In ruime zin gaat het om 
gebouwen, historische dorpsstructuur en land-
schappelijke elementen die van belang zijn 
voor de Van Goghbeleving in Zundert, zoals:
•  Vincent van GoghHuis (geboortegrond): 

de pastorie van de Nederlands Hervormde 
kerk, gebouwd op de plek van het geboor-
tehuis van Van Gogh (de vroegere pastorie), 
de welput van het oorspronkelijke geboorte-
huis en de achterliggende tuin 

•  Vincent van Goghplein, onderdeel van het 
historische Van GoghKwartier: Protestantse 
kerk, begraafplaats met graf van Vincent van 
Gogh (1852), Kosterswoning en moestuin, 
Van Goghmonument 1964 (Ossip Zadkine) 

•  Dorpswandeling: wandelroute door beuken-
hagen, weilanden, langs de beek en histo-
rische delen van het dorp; op 2 plaatsen 
staan interactieve audiozuilen

•  Natuur en landgoederenlandschap rondom 
Zundert: Oude Buisse Heide, atelier Roland 
Holst, De Moeren, Wallsteijn enz.

Van Gogh Brabant spant zich in om het 
erfgoed van Van Gogh in de provincie 
Noord-Brabant erkend te krijgen als Unesco 
Werelderfgoed. Daartoe zullen in ieder geval 
het Van GoghHuis en het Van GoghKwartier  
in Zundert behoren.
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COLLECTIEBEHEER
Beheer & behoud van de collectie vindt 
plaats onder leiding van de directeur- 
conservator; en wordt uitgevoerd door een 
documentalist en registrator. Verder werkt  
in vaste dienst van het Van GoghHuis als 
assistent-conservator Eva Geene (kunst-
historicus, met master museo logie), en op 
freelance basis kunsthistoricus Rebecca 
Nelemans (tevens adviseur Van Gogh 
Brabant). Naast de zorg voor de eigen  
collectie treedt de wetenschappelijke staf 
van het Van GoghHuis in adviserende rol, 
ook beheers technisch, op t.a.v. andere waar-
devolle collecties in de gemeente Zundert.

Een klein depot (topografische atlas) en 
bibliotheek bevinden zich in het docu-
mentatiecentrum van het Van GoghHuis. 
De kunstverzameling, alsmede de collec-
tie van de gemeente Zundert, worden in 
2017 ondergebracht in het nieuwe depot 

van het Markiezenhof in Bergen-op-Zoom, 
waar ook de archieven van Zundert (nu in 
Oudenbosch) naartoe zullen verhuizen.



26

EDUCATIE
Het Van GoghHuis heeft een educatieplan 
opgesteld voor diverse leeftijdsgroepen. De 
permanente expositie in het Vincent van 
GoghHuis is uitermate geschikt voor families 
met kinderen en voor onderwijsbezoek. Hiertoe 
is een aparte kinder-audiotour samengesteld, 
educatieve programma’s op verschillende 
niveaus (Vincents Koffer) en een speurtocht. In 
de Van GoghKamer worden onderwijsgroepen 
voorbereid op het bezoek aan de tentoonstel-
ling. Daar worden tevens workshops gehouden, 
zoals ‘schilderen in de stijl van Van Gogh’. Voor 
het vak CKV is in het documentatiecentrum 
een speciale voorziening getroffen, zodat leer-
lingen zelfstandig een Van Gogh-kunstdossier 
kunnen samenstellen. Verder worden onder 
andere scriptie- en spreekbeurtpakketten aan-
geboden. Bij iedere wisselexpositie wordt op 
maat een educatief programma aangeboden. 

Het educatieve aanbod van het Van GoghHuis 

voor het basisonderwijs is opgenomen in het 
regionale programma Koepel. Bij de samen-
stelling van de educatieve programma’s wordt 
ook samengewerkt binnen Van Gogh Brabant. 
Dit heeft onder meer geresulteerd in een bio-
grafisch portaal en de App Explore Vincent. 
Voor dit laatste beschikt het Van GoghHuis 
over iPads waarmee schoolklassen in het 
museum aan de slag kunnen.
De collectie die wordt gevormd door het Van 
Gogh artist-in-residence project vormt de basis 
van Vincents Web, een reizende expositie met 
educatief programma die sinds 2013 door de 
provincie Noord-Brabant trekt (circa 600 basis-
scholen). Dit project is uitgevoerd in samen-
werking met Kunstbalie, expertisecentrum voor 
cultuureducatie in Noord-Brabant. 

Met educatoren van het Van Gogh Museum 
heeft het Van GoghHuis gewerkt aan de tot-
standkoming van de game Van Gogh Tikkit 
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voor de Nederlandse Museum Vereniging en 
informatie/beeldmateriaal geleverd voor de Van 
Gogh Atlas.
Om schoolbezoek verder te stimuleren heeft 
het Van GoghHuis met ingang van augustus 
2016 een sponsorovereenkomst afgesloten met 
Arriva Nederland. Er wordt onder andere een 
speciale ticketbox voor scholen ontwikkeld.

Ook richt het Van GoghHuis zich op educa-
tie voor ouderen met het door het Van Gogh 
Museum ontwikkelde project Kunst Maakt de 
Mens. In bejaardencentra worden schilder-
workshops gegeven met behulp van een  
‘Van Gogh rollator’. 

PUBLIEKSBEREIK
Het Vincent van GoghHuis richt zich op een 
breed publiek van kunst en cultuur geïnteres-
seerden en speciaal op Van Gogh geïnteres-
seerden. Daarnaast zijn er natuurlijk de toeris-
ten, de bevolking van Zundert e.o., onderwijs 
en groepen. 
De doelgroepen worden specifieker naarmate 
ze – vanuit geografisch oogpunt – verder  
ver wijderd zijn van Zundert. In de nabije omge-
ving is de doelgroep uitermate breed (bevol-
king van Zundert, onderwijs); landelijke doel-
groepen zijn een gevarieerd in cultuur geïn-
teresseerd publiek, dagtoeristen en groepen 
(arrangementen); internationale  
doelgroep is met name de Van Goghtoerist.

Het Vincent van GoghHuis trekt inmiddels 
veel aandacht op regionaal, landelijk en zelfs 
internationaal niveau. Uit metingen van Van 
Gogh Brabant (Visit Brabant) blijkt dat de 

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding 	weer te geven.
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bekendheid van het Van GoghHuis zowel 
binnen als buiten de provincie Noord-Brabant 
buitengewoon groot is. Lokale media besteden 
veel aandacht aan de activiteiten en regelmatig 
is er landelijke publiciteit. Ook buitenlandse 
televisieploegen bezoeken regelmatig het Van 
GoghHuis in Zundert.

Via de website www.vangoghhuis.com wordt 
een breed publiek geïnformeerd. Ook via 
sociale media (Facebook, Twitter, Tumblr, 
Pinterest). Met digitale nieuwsbrieven wordt 
een vast relatiebestand geïnformeerd. Pers 
wordt via persberichten geïnformeerd en uit-
genodigd voor speciale persbijeenkomsten. 
Folders, affiches, nieuwskranten worden breed 
verspreid. Incidenteel wordt geadverteerd in 
specifieke media.
Verder treden Rabobank De Zuidelijke Baronie 
en Arriva Nederland op als vaste ‘promoting 
partners’. Bij samenwerkingsverbanden, zoals 
met Corso Zundert en BredaPhoto, wordt ook 
door de partners publiciteit gemaakt.
VVV Zundert (met een eigen werkgroep PR) en 
de Vrienden van Van Gogh & Zundert zetten 
eveneens hun publiciteitskanalen in ter promo-
tie van het Van GoghHuis.

Van Gogh Brabant zorgt voor overkoepelende 
publiciteit en marketing, waarbij het Van 
GoghHuis ook individueel promotionele onder-
steuning krijgt via website, programmafolders, 
corporate brochure, Van Goghfietsroute en 
banieren. Voor het benaderen van landelijke 
en internationale touroperators is een speciale 
medewerker in dienst.
In het buitenland wordt door het Van GoghHuis 
vooral intensief samengewerkt met de ‘jumela-
ge-gemeente’ Auvers-sur-Oise, waar Van Gogh 
in 1890 is overleden. Begin en einde van ‘La 
Route van Gogh’ worden immers gesymboli-
seerd door Vincents geboorte- en sterfplaats. 
Er is tevens een jumelage met de Zuid-Franse 
plaats St-Rémy-de-Provence. Met overige Van 
Gogh initiatieven over de hele wereld worden 
contacten gelegd en onderhouden via Van 
Gogh Europe.

AANTAL BEZOEKERS 
Het Vincent van GoghHuis trekt jaarlijks 
10.000 tot 15.000 betalende bezoekers in 
de hoofdvestiging. In de Van GoghGalerie 
tussen 2500-4000. Daarnaast zijn er naar 
schatting 10.000 deelnemers aan geleide 
Van Goghwandelingen en circa 5000 bezoe-
kers aan Landkunst op de Buisse Heide. Na 
opening van de 2e fase (expositiehal) worden 
30.000 tot 50.000 betalende bezoekers 
verwacht. 

Het aandeel buitenlandse bezoekers is in ver-
gelijking met andere musea/kunstcentra rela-
tief hoog. Zundert is een ‘bedevaartoord’ voor 
Van Gogh liefhebbers uit verre landen (zoals 
Japan, China, Brazilië en Amerika).
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ORGANISATIE
PERSONEEL
Ron Dirven, directeur-conservator
Eva Geene, assistent-conservator, 
VVV-coördinator

In de eerste fase is de organisatie van het 
Vincent van GoghHuis gevormd door een direc-
teur-conservator (32u/w) en een assistent-con-
servator/VVV-coördinator (36 u/w). Daarnaast 
wordt op freelance basis expertise ingehuurd. 
De directeur is verantwoordelijk voor uitvoering 
van het door het bestuur vastgestelde beleid. 
De directeur geeft leiding aan diverse werk-
groepen, freelancers, contractmedewerkers en 
aan de assistent-conservator/VVV-coördinator. 
Daarnaast is hij lid van het Operationeel 
Team en het Inhoudelijk Team van Van Gogh 
Brabant. Hij neemt ook deel aan het overleg 
van Van Gogh Europe.
De assistent-conservator/VVV-coördinator geeft 
leiding aan circa 100 vrijwilligers die in- en 
extern worden getraind voor specifieke werk-
zaamheden, zoals beveiliging/ suppoosten, 
technische dienst, collectieverzorging, publici-
teit/marketing en educatie. 

Bij de ambitie richting Fase 2 dient de vaste 
formatie te worden uitgebreid; onder meer voor 
de taken pr, educatie, activitieiten, facilitair en 
collectiebeheer/registratie. De assistent-conser-
vator zal in 2017 doorgroeien naar de functie 
Hoofd Publiekszaken (1 fte) en zich bezighou-
den met activiteiten, educatie, programma-on-
dersteuning en de coördinatie van vrijwilligers. 
Voor PR-Marketing & Sponsorwerving (0,8 
fte) wordt per 2017 een nieuwe medewer-
ker aangetrokken die tevens de VVV-taken 
zal uitvoeren. Vanaf 2018 wordt de formatie 
aangevuld met een Huismeester (0,4 fte), ver-
antwoordelijk voor facilitaire zaken, beveiliging 
en tentoonstellingsbouw. Tezelfdertijd wordt 
een Registrator-Collectiebeheerder (0,2) aan-
gesteld. Met deze aanwas in het professionele 
team zal het Van GoghHuis de schaalvergroting 
(en tevens de inhoudelijke taken die door Van 
Gogh Brabant worden gevraagd) voldoende 

aankunnen. Uiteraard steeds ondersteund door 
de ruim 100 vrijwilligers en de enthousiaste 
Vriendenstichting. Bovendien levert Van Gogh 
Brabant op het terrein van marketing en geza-
menlijke activiteiten additonele middelen en 
menskracht.

BESTUREN
Het Vincent Van GoghHuis is een project van: 

Stichting Van Gogh & Zundert (ANBI): 
Bestuur: Johan Brosens (voorzitter), Annelies 
Wijnen (secretaris), Lizan van Aert (penning-
meester), Kees de Waard, Ad Anthonissen, 

Aan het Van GoghHuis zijn drie stichtingen 
gelieerd:

•  Stichting Huisvesting  
Vincent van GoghHuis (ANBI): 
Bestuur: Kees van den Buijs, Frans 
Hennekam, Kees de Waard

•  Stichting Kunstfonds  
Vincent van GoghHuis (ANBI):  
Bestuur: Jack Roelands (voorzitter), Johan 
Brosens (secretaris), Monique Rombouts 
(penningmeester)

•  Stichting Vrienden van  
Van Gogh & Zundert (ANBI) 
Bestuur: Monique Rombouts (voorzitter), 
Gerda Geerts (secretaris), Ria Laurijssen 
(penningmeester), Marja van Hassel, Jac. 
Herijgers, Charles Brosens

VRIENDENSTICHTING 
Op 11 mei 2007 is de Stichting Vrienden van 
Van Gogh & Zundert opgericht, met als doel 
het verlenen van (financiële) steun aan het 
Vincent van GoghHuis en het werven van vrij-
willigers. Het aantal Vrienden bedraagt in 2015 
ruim 650. De stichting heeft tot doel, naast 
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particulieren, ook bedrijven als donateur aan 
zich te verbinden. Ze heeft daartoe het concept 
van de Van GoghKamer ontwikkeld. Er zijn 
circa 40 bedrijven lid. 

  
RAAD VAN ADVIES
In 2016 wordt een Raad van Advies opgericht. 
De leden hiervan onderschrijven het belang 
van het Vincent van GoghHuis en dragen 
het Van Gogh erfgoed een warm hart toe. Ze 
maken zich daar sterk voor richting overheden, 
fondsen en ondernemers. 

  
MECENAAT 
Ter ondersteuning van programma en collectie 
is sedert 2014 een mecenaat opgericht. 
De burgemeester van Zundert fungeert als 
ambassadeur. Leden hebben een inhoudelijke 
of historische (familiaire) binding met het Van 
GoghHuis. Betrokken hierbij zijn de families 
Van Gogh, Boch, Roland Holst, en Van der 
Hoeven. Het mecenaat kent daarnaast ook een 
groeiend aantal donateurs.

PARTNERS 
Het Van GoghHuis werkt samen met diverse 
partners. In de voorbereidende fase speelde 
vooral Woonstichting Thuisvester een grote 
rol. Die heeft de gebouwen aangekocht en de 
renovatie bekostigd. REAP West-Brabant, het 
Europese subsidieprogramma Leader+ en pro-
vincie Noord-Brabant hebben een bijdrage toe-
gekend voor het ontwikkelen van een haalbaar-
heidsstudie. Voor de investering zijn subsidies 
ontvangen van de Provincie Noord-Brabant, 
gemeente Zundert, Leader+, ANWB-fonds, 
Bouwfonds Cultuurfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds en het Herinneringsfonds Vincent 
van Gogh. Daarnaast hebben veel lokale en 
bovenlokale bedrijven de realisatie van het 
Vincent van GoghHuis ‘in natura’ gesponsord. 
Rabobank De Zuidelijke Baronie heeft zich 
voor tien jaar als ‘promoting partner’ verbon-
den aan het Vincent van GoghHuis. Naast 
een substantiële sponsorbijdrage behelst dit 
samenwerking op het gebied van promotie en 

bijzondere activiteiten.
Inhoudelijk en op het gebied van marketing 
functioneert het Van GoghHuis binnen de 
samenwerkingsverbanden Van Gogh Brabant 
en Van Gogh Europe.
Op projectbasis wordt samengewerkt met 
diverse musea, onderwijsinstellingen (AKV|St 
Joost, Game Academy), koepelinstellingen 
(bkkc, Erfgoed Brabant, Kunstbalie, Cubiss, 
Museumvereniging, Dutch Culture) en orga-
nisaties zoals Natuurmonumenten, Corso 
Zundert en BredaPhoto.

Door het aangaan van deze samenwerkings-
verbanden wordt de slagkracht van het relatief 
kleine museum sterk vergroot en is het Van 
GoghHuis in staat om grotere projecten te ini-
tieren en daardoor binnen het kunstklimaat 
van West-Brabant en de internationale Van 
Gogh wereld een duidelijke rol van betekenis 
te spelen. Het gecombineerde AiR- en ten-
toonstellingsprogramma biedt inspiratie voor 
publiek, kunstenaars en collegamusea met lan-
delijke reikwijdte.

BIJLAGE 
Begroting 2016 (2017-2020) 
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