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Voorwoord

In deze bizarre tijden toch voor u een nieuwsbrief. 
Hoe anders is het nu ten opzichte van nog geen 
5 maanden geleden, toen ik in de eerste 
nieuwsbrief van 2020 nog enthousiast 
aankondigde dat er allerlei mooie activiteiten in 
het verschiet zouden liggen dit jaar!
Niemand kon vermoeden dat ons Van 
GoghHuis een lange periode moest sluiten en 
dat allerlei mooie evenementen moesten 
worden geannuleerd of vooruit geschoven.
Inmiddels zijn we weer opgestart en ons aan 
het beraden over de invulling voor de rest van 
dit jaar en hoe we, rekening houdend met de 
regels, toch een interessant programma kunnen 
maken voor jullie.

In deze nieuwsbrief treft u de aankomende 
activiteiten en tentoonstellingen aan die door 
ons Van GoghHuis worden georganiseerd en via 
onze digitale nieuwsbrieven houden wij u op de 
hoogte van de plannen van het Vriendenbestuur.

Rest mij nog u alle goeds en gezondheid toe te 
wensen, met de hoop u snel weer fysiek te 
kunnen ontmoeten op één van onze activiteiten

Monique Rombouts, voorzitter

Exposities 

De fototentoonstellingen van Karin Borghouts en 
Hans de Kort zijn vanwege de corona-sluiting 
verlengd tot en met 16 augustus 2020. Na de 
heropening per 1 juni is het aantal bezoekers 
weer op redelijk niveau. Helaas konden de 
lezingen en workshops niet doorgaan. Als 
alternatief organiseren we speciaal voor de 
Vrienden op zondag 16 augustus van 12.00 tot 
17.00 uur een aantal rondleidingen door de 
fotografen. Deze starten op de hele uren. Het 
aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden via: 
balie@vangoghhuis.com

Save the date! 
De geplande najaarstentoonstelling van Ruud 
van Empel ‘Inventing Van Gogh’ is uitgesteld tot 
voorjaar 2021. De opening vindt plaats op 
zondag 21 maart 2021 door Hans November, 
conservator van Het Noordbrabants Museum. 
Voor volgend jaar staan verder exposities 
gepland van Claudy Jongstra en Rainer Fetting.

Van Gogh naar nu - Aanwinsten
Dit najaar tonen we nieuwe aanwinsten van  
5 september 2020 t/m 28 februari 2021.
Op de tentoonstelling ‘Van Gogh naar nu’ wordt 
zichtbaar gemaakt dat Van Gogh nog altijd een 
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actuele bron van inspiratie vormt voor 
hedendaagse kunstenaars. Er zijn werken te 
zien van kunstenaars die in het gastatelier 
naast het Van Goghkerkje hebben gewerkt. Zij 
verblijven in de oude kosterswoning en laten 
zich inspireren door Van Goghs geboortedorp 
en de omringende natuurgebieden. 

Met: Anna Lange, Sef Peeters, Judith Geerts, 
Ian Skirvin, Charles Laib Bitton, Caro Derkx 
& Mees Walter, Renske van Enckevort, Stefan 
Peters, Jenny Ymker, Lotte van Lieshout, Dirk 
Kome, Sylvie De Meerleer, Danielle Lemaire, 
Floor Snels, Tahné Kleijn, Ralf Kokke, Frans 
van Veen, Annemieke Fanoy, Jonah Falke, Arja 
Hop & Peter Svenson, Loek Grootjans, Ronald 
Zuurmond, Jacco Olivier, Marenne Welten, 
George Meertens en Arjan Jansen.

Nabeeld
Gelijktijdig vindt een bijzondere uitwisseling 

plaats met PARK - Platform for visual arts in 
Tilburg. De curatoren Linda Arts, René Korten, 
Rob Moonen en Liza Voetman zijn in residentie 
gegaan in Zundert. Hun werk wordt in het Van 
GoghHuis getoond. Daarnaast hebben zij een 
keuze gemaakt uit kunstenaars die in Zundert 
hebben gewerkt en hen uitgenodigd voor de 
expositie Nabeeld van 12 september tot en met 
25 oktober 2020 in PARK.
 
Met: Ronnie Delrue, Florette Dijkstra, Arpaïs Du 
Bois, Heringa/Van Kalsbeek, Wiesje Peels & 
Steffen Maas, Lennart Lahuis, Lieven Segers, 
Koen Vermeule en Renée van Trier. 

Aansluitend exposeert het Van GoghHuis in de 
tuin een beeldengroep van Tom Claassen die 
voorheen te zien was op de tentoonstelling 
Blokbuster in Park. Deze reusachtige �guren 
worden op aanwijzing van de kunstenaar 
opgebouwd door de facilitaire ploeg vrijwilligers 
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van het Van GoghHuis. Tom Claassen gaat ze 
‘De mannen van Zundert’ noemen.

Omdat we nog geen opening kunnen houden, 
organiseren we voor de Vrienden in het (corso)
weekend van 5-6 september open dagen van 
12:00 tot 17:00 uur. U wordt gastvrij ontvangen 
met een hapje en drankje. Met inachtneming 
van de 1.5m kunt u de nieuwe tentoonstelling 
bekijken, de beelden in de tuin en bovendien 
een expositie over het boek van professor Van 
der Hoeven over de geschiedenis van Zundert 
en Wernhout in de Van GoghKamer. Ook het 
exemplaar van Koningin Wilhelmina, in 
bruikleen van de Koninklijke Verzamelingen, is 
hier te bezichtigen.

Veiling

Van 23 oktober tot en met 1 november 2020 
wordt weer een bene�etveiling gehouden via 
Catawiki. Geveild worden stukken die door 
kunstenaars zijn geschonken ten bate van het 
Van Gogh AiR project. Vooraf kunnen de werken 
bezichtigd worden in de Van Goghkamer.

Giften

Het Van GoghHuis is verblijd met een donatie 
van € 10.000,- uit het corona noodfonds van De 
Mastboom-Brosens Stichting. Deze stichting 
ondersteunt cultureel erfgoed en musea in West-
Brabant en de Noorderkempen. Het is de eerste 
substantiele donatie die het Van GoghHuis heeft 
ontvangen om de verliezen door corona op te 
vangen. Verder heeft het museum een 
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studiebeurs ontvangen voor het verder 
onderzoek naar Van Goghs gouvernante Anna 
Birnie. Deze beurs van € 10.000,- is 
geschonken door een begunstiger die anoniem 
wenst te blijven. Naar verwachting wordt dit 
onderzoek in het najaar opgestart. De 
ontdekking van de foto van Van Goghs 
gouvernante haalde reeds The Art Newspaper. 
Inmiddels bestaat ook interesse voor een 
documentaire op de BBC. Tot slot hebben de 
Vrienden uit een legaat € 10.000,- ontvangen 
om te besteden aan educatieve activiteiten. Ook 
deze donatie is anoniem gedaan. Voor wie meer 
wil weten over donaties per legaat of via de 
Geefwet kan daarover contact opnemen met 
voorzitter Monique Rombouts.

Activiteiten

De Vriendenexcursie van dit najaar wordt 
uitgesteld. Het was de bedoeling de expositie 
van Gustav Klimt in het Van Gogh Museum 
Amsterdam te bezoeken, maar (ook) deze 
tentoonstelling is uitgesteld tot het jubileumjaar 
2023. Dan viert het Van Gogh Museum haar 
50-jarig bestaan. We houden deze excursie dus 
tegoed.

Overige activiteiten zijn nog lastig te organiseren. 
Wel heeft de Stichting Cultuur Landgoederen 
Zundert aangeboden kleine concerten te 
organiseren in onze tuin. Houd daarvoor de 
digitale nieuwsbrieven in de gaten.

Restaurant-brasserie

Helaas hebben de uitbaters van het restaurant-
brasserie Frank & Astrid bij aanvang van de 
corona-crisis besloten hun zaak te sluiten. We 
wensen hen alle goeds voor de toekomst. Het 
bestuur van het Van GoghHuis is op zoek naar 
een andere invulling. We hopen daarover 
spoedig meer te kunnen berichten.

Van Gogh AiR

Goed nieuws voor het Van Gogh residentie 
programma. Voor de komende vier jaar wordt 
het opgenomen in het provinciale kunstenplan. 
Van Gogh AiR Zundert werd door de 
adviescommissie ‘onmisbaar voor Brabant’ 
genoemd. Dit is een waardevolle erkenning en 
geeft bovendien voldoende middelen om door te 
gaan. Er kan zelfs een uitbreiding komen met 
een nieuw gastatelier. Daarvoor gaan we een 
monumentale Vlaamse schuur op Landgoed De 
Moeren inzetten.

Ontwerp: Thomas Dahm [dahm.nl],

Vlaamse schuur De Moeren



‘Wat weet u eigenlijk van 
Vincent van Gogh?’

Nieuwsuur kondigde een item over 
Van Goghs sterfdag op 29 juli aan met 
een vraag in de stijl van De Slimste 
Mens. “Wat weet u eigenlijk van 
Vincent van Gogh?” In beeld het uit 
de quiz bekende raadplaatje: Zundert, 
zonnebloemen, zelfmoord.

Van de penningmeester
 
In deze moeilijke coronatijd kunnen wij alle 
�nanciële hulp goed gebruiken. De meeste 
Vrienden van Van Gogh hebben hun jaarlijkse 
bijdrage al voldaan en er zijn zelfs weer nieuwe 
Vrienden bijgekomen. Mocht u, om een of andere 
reden, uw bijdrage nog niet hebben voldaan, 
gaarne overmaking op bankrekening NL 61 
RABO 0132 4543 00 t.n.v. Stichting Vrienden van 
Van Gogh & Zundert.

Vrijwilligers gezocht

Heeft u op reguliere basis een dagdeel over,  
bent u geïnteresseerd in kunst en cultuur, en 
zou u een actieve rol willen spelen bij het te woord 
staan van bezoekers van het Van GoghHuis? 
Neem voor verdere informatie contact op met 
Eva Geene 076-5978590 of  
vvv@vangoghhuis.com 

Agenda

› 16 augustus, 12.00-17.00 uur
  Finissage fototentoonstelling Karin Borghouts 

& Hans de Kort

›  19 augustus t/m 6 september
  Expositie koninklijk exemplaar van het boek 

‘Bijdragen tot de kennis der geschiedenis 
van Zundert en Wernhout’ van Henri van der 
Hoeven | Van GoghKamer

›  5 & 6 september, 12.00-17.00 uur
  Open dagen nieuwe exposities – speciaal 

Vriendenweekend

›  5 september t/m 28 februari 2021
 Tentoonstelling ‘Van Gogh naar nu’

› 11 september t/m 11 oktober
  Foto expositie Twan van den Bos – Waiting 

for Vincent | Van GoghKamer

›  12 september t/m 25 oktober
  Expositie Nabeeld met kunstenaars uit de 

Van Gogh AiR collectie | PARK Tilburg

› 23 oktober t/m 1 november
  Bene�etveiling op Catawiki

Ontwerp: Thomas Dahm, dahm.nl
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