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Voorwoord

Beste Vrienden van Van Gogh & Zundert,
het zijn barre tijden. We hopen desondanks dat 
het jullie naar omstandigheden goed gaat. 
Uiteraard missen we het samenkomen met jullie 
en met ons publiek. Helaas wordt de lockdown 
steeds verlengd. Recent tot 15 maart 2021. 
Mogelijk is daarna versoepeling mogelijk. Rond 
pasen kunnen we misschien voorzichtig 
opstarten. Dat zou voor iedereen heel fijn zijn. Het 
zal vermoedelijk echter tot de zomer duren 
voordat we weer ‘normaal’ kunnen functioneren. 

Desalniettemin zit het bestuur niet stil en zijn we 
druk bezig met het samenstellen van een mooi en 
leuk programma voor dit jaar in de hoop dat we 
elkaar weer mogen ontmoeten. 

Veel leesplezier, zorg goed voor jezelf en elkaar en 
blijf gezond

Monique Rombouts, voorzitter

Exposities 

De corona vooruitzichten hebben het Van 
GoghHuis doen besluiten de programmering aan 
te passen. De huidige tentoonstelling van 
aanwinsten wordt verlengd, in ieder geval tot 
eind april. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
mogelijk zelfs iets langer. De geplande expositie 
‘Ruud van Empel - Inventing Van Gogh’ wordt 
verschoven naar de periode 14 augustus t/m 5 
december 2021, met daarbij hopelijk een 
publieksopening op 11 september. Daarna komt 
de tentoonstelling ‘Rainer Fetting ziet Van Gogh’, 
van 18 december 2021 t/m 1 mei 2022. Deze 
expositie loopt dan gelijktijdig met een grote 
overzichtstentoonstelling van ‘10 jaar Van Gogh 
AiR Zundert’ in het Stedelijk Museum Breda 
(ook deze presentatie is uitgesteld). We houden 
dus mooie projecten in het vooruitzicht en hopen 
van harte dat deze straks kunnen doorgaan.

Op de huidige tentoonstelling ‘Van Gogh naar nu 
- aanwinsten’, verlengd tot en met 25 april, wordt 
zichtbaar gemaakt dat Van Gogh nog altijd een 
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 verbleven 
in de oude kosterswoning en lieten zich 
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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, Arjan Jansen, 
René Korten, Linda Arts, Rob Moonen en 
Liza Voetman.

Aansluitend exposeert het Van GoghHuis in de 
tuin een beeldengroep van Tom Claassen die 
voorheen te zien was op de tentoonstelling 
Blockbuster in Park te Tilburg. Deze reusachtige 
figuren werden op aanwijzing van de kunstenaar 

opgebouwd door de facilitaire ploeg vrijwilligers 
van het Van GoghHuis, met steun van de 
Gebroeders Nouws en Jan Jochems. Tom 
Claassen noemde ze ‘De mannen van Zundert’. 

Vriendenactiviteiten

Helaas konden de meeste geplande activiteiten 
voor de Vrienden vanwege Corona niet 
doorgaan. Geen lezingen, excursies, 
wandelingen of gezellige openingen. Aan het 
eind van zomer, kort voor de tweede sluiting, 
konden we gelukkig nog wel een open dag 
organiseren ter gelegenheid van de nieuwe 
expositie. Met inachtneming van de 1,5m regels 
genoten we van een gezellig samenzijn in het 
museum en op het tuinterras. Hopelijk kan dit 
snel weer. 

Tom Claassen, De mannen van Zundert.



Tijdens hetzelfde weekend begin september 
(ditmaal zonder bloemencorso) organiseerde de 
Stichting Cultuur Landgoederen twee 
tuinconcerten bij het Van GoghHuis, met 
optredens van Jan en Anneke de Bruijn, Josje 
en Pieter van Bogaert, Wim en Peter Dictus. De 
opbrengsten kwamen ten bate van het Van 
GoghHuis, waarvoor dank aan de Stichting 
Cultuur Landgoederen.

Zodra het weer kan, gaan de Vrienden nieuwe 
activiteiten inplannen. We hopen dat vanaf de 
zomer openingen, lezingen en excursies weer 
mogelijk zullen zijn. Houd daarvoor onze 
mailberichten in de gaten.

Mondkapjes en puzzel

Onze vrijwilligers hebben tijdens de zomer een 
textielatelier ingericht waar speciale mondkapjes 
met Van Gogh motieven werden vervaardigd ter 
verkoop in de museumwinkel. Deze eerste 
productie van bijna honderd mondkapjes was 
binnen de kortste keren uitverkocht. We 
overwegen een tweede serie te maken.
Een bijzonder initiatief is genomen door fotograaf 
Jan Stads (Pix4profs). Ter ondersteuning van 
lokale organisaties, waaronder het Van 
GoghHuis, geeft hij puzzels uit. De eerste is vers 

van de pers, een puzzel van 1000 stukjes met 
een afbeelding van Van Goghs bekende 
schilderij De Amandelbloesem. Deze puzzel is 
verkrijgbaar in de museumwinkel.

Brasserie

Achter de schermen zoekt het bestuur van het 
Van GoghHuis naar een nieuwe invulling van  
de brasserie. Uiteraard zullen de nieuwe 
richtlijnen ‘post corona’ daarbij worden 
meegenomen. We hopen hierover spoedig  
meer te kunnen berichten.

Van Gogh AiR

Tijdens de coronapandemie is het 
residentieprogramma wel gewoon doorgegaan. 
De kunstenaars konden zeer goed in 



‘quarantaine’ werken in de gastateliers. Ook is er 
een nieuw gastatelier bij gekomen op Landgoed 
De Moeren. Met hulp van het facilitaire team 
vrijwilligers en de nodige sponsors, waaronder 
Nelemans Bouwcenter en Van den Buijs Install, 
is de Vlaamse schuur gereed gemaakt om in 
gebruik te nemen. Dit atelier is prachtig gelegen 
in het toekomstige Van Gogh Nationaal Park. 

Helaas hebben we de resultaten van sommige 
residenties niet kunnen bekijken in de Van 
GoghGalerie. De kunstenaars Matijs van de 
Kerkhof, Tosja van Lieshout en Ema Vanekova 
houden hun presentaties tegoed. Daarvoor gaat 
de Van GoghGalerie, zodra het weer kan, een 
reeks tentoonstoonstellingen organiseren in de 
Van Goghkamer. Ook de boekpresentaties, van 
Jonah Falke, Carmen Schabracq en Danielle 
Lemaire, zullen daar later plaatsvinden. Hopelijk 
is tegen die tijd ook een nieuwe invulling voor de 
brasserie geregeld, zodat we samen als vanouds 
het glas kunnen heffen. 

De benefietveiling op Catawiki van 23 oktober 
t/m 1 november 2020 heeft  ruim € 10.000,- 
opgeleverd ten bate van het residentieprogramma.

Giften

Het Van GoghHuis heeft diverse donaties 
ontvangen ter compensatie van de 
inkomstenderving vanwege corona. Het ministerie 
van OCW stelde € 60.000,- ter beschikking en het 
Mondriaan Fonds € 15.000,-. Daarnaast heeft het 
Kickstart Cultuurfonds een subsidie verstrekt van 
€ 20.000,- voor de tentoonstelling ‘Van Gogh naar 
nu – aanwinsten’.  Dankzij deze genereuze giften 
is het museum 2020 ongeschonden 
doorgekomen. Voor wie meer wil weten over 
donaties via de Geefwet of per legaat kan 
daarover contact opnemen met voorzitter 
Monique Rombouts.

Atelier De Moeren



Van de penningmeester
 
Medio maart gaan we weer de jaarlijkse incasso 
uitvoeren voor uw Vriendenbijdrage 2021. Bij 
deze alvast hartelijk dank voor uw hoognodige 
financiële steun in deze rare tijd.

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

› 19 t/m 25 april 
  Nationale Museumweek #OnsEchteGoud
  Thema: In alle vrijheid musea mogen 

bezoeken [Ook dit jaar digitaal] 

› Verlengd t/n 25 april
 Expositie ‘Van Gogh naar nu – aanwinsten’

› 28-29 mei
  NL Doet – Vrijwilligersactie 

Opknapbeurt terras en tuinen bij het Vincent 
van GoghHuis

› 12-13 juni
 Aardbeienfeesten

› 19 juni
 Wandeling naar de Vloeiweide

› 3 juli
  Zundertse atelierdag met bezoek aan Fien 

Peeters en Eefje Goos

› 11 september
   Opening expositie ‘Ruud van Empel – 

Inventing Van Gogh’ door Hans November, 
conservator Het Noordbrabants Museum

Ontwerp: Thomas Dahm, dahm.nl

Sahil Amar Aïssa aan tafel met Ron Dirven tijdens de Nationale 
Museumweek 2020

https://dahm.nl

