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Beste Lezer, 

Met veel plezier en enige trots presenteren we u in dit boek 
een bijzonder project. Een project dat een groot publiek  
laat kennismaken met het erfgoed van en rondom  
Vincent van Gogh. Want de culturele erfenis van de beroemde 
schilder bestaat niet alleen uit zijn schilderijen en brieven, 
maar ook uit de fysieke sporen van zijn levensloop: de huizen 
waar hij woonde, de kerken waar zijn vader preekte, de 
ateliers waar hij werkte. Het erfgoed van Van Gogh zien we 
ook in de nog steeds tastbare objecten die hij schilderde:  
een café, watermolen of landweg.

Lang bleef dit erfgoed buiten beeld; het kwijnde soms zelfs 
weg. De Van Gogh Heritage Foundation is daarom in 2016 
begonnen om deze Van Gogh Monumenten te beschermen. 
Maar we willen ze ook tot leven brengen; hun verhaal 
vertellen. En precies hierover gaat het project dat nu voorligt. 
Om de betekenis van het erfgoed van Vincent van Gogh  
voor een groot publiek tot leven te wekken, richten we  
nu in de Van-Gogh-dorpen Zundert, Etten-Leur en Nuenen  
Van Gogh Heritage Centres in. 

Met behulp van verdiepende exposities, film en experiences 
stappen straks jaarlijks meer dan 120.000 bezoekers hier  
bijna letterlijk in het dagelijks leven van Vincent van Gogh.  
Ze zijn waar hij was en ze zien wat hij zag. Ze kruipen  
in zijn hoofd en ervaren zijn zoektocht. In elk van de  
Van Gogh Heritage Centres vertellen we een ander hoofdstuk 
van het wordingsverhaal van de kunstenaar: Becoming Vincent.  

Er is een doorgaande verhaallijn, maar de drie locaties zijn ook  
los van elkaar te bezoeken. De komende twee jaar worden de drie  
Van Gogh Heritage Centres een voor een ingericht. Tinker Imagineers 
heeft hiervoor schetsontwerpen gemaakt die we in dit boek 
presenteren. In de bijlage bij dit boek geven we de organisatie  
en de financiële cijfers weer.

Bij de ontwikkeling van dit project wordt Van Gogh Heritage Foundation 
inhoudelijk bijgestaan door een team van gerenommeerde Van Gogh-
experts. Deze experts zijn onder andere afkomstig uit ons Europese 
samenwerkingsverband Van Gogh Europe, waar het Van Gogh Museum, 
het Kröller Müller Museum, het Noordbrabants Museum en ook Franse 
en Belgische partners lid van zijn. Vincent van Gogh is een Europeaan 
bij uitstek. Zijn werk – en daarmee zijn erfgoed – heeft een grote 
betekenis voor de Europese cultuur.  

Met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant onderzochten deze 
experts de afgelopen twee jaar het erfgoed van Vincent van Gogh in 
Brabant. Zij verklaarden reeds 39 objecten tot Van Gogh Monument.  
Ook het bedrijfsleven en particulieren hebben in de afgelopen jaren een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het Van Gogh erfgoed. Nu is het tijd 
dat we het grote publiek meenemen in het bijzondere verhaal dat deze 
monumenten vertellen. Het verhaal van Becoming Vincent. 

Wij nodigen u van harte uit om dit samen met ons mogelijk te maken. 

Bert van der Els, voorzitter  
Bart de Boer, vice-voorzitter

Samenvatting
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Van Gogh Monumenten

Vincent van Gogh is méér dan zijn schilderijen, 
tekeningen en brieven. Van het leven en werk 
van de kunstenaar zijn overal in Europa nog 
sporen aanwezig. Dit nog steeds tastbare erfgoed 
vertelt op een bijzondere manier de levensloop 
van Vincent van Gogh. Van zijn erfgoed van zijn 
geboortehuis in Zundert en de pastorie in  
Nuenen in Nederland tot aan de psychiatrische 
inrichting van Saint-Rémy en Herberg Ravoux  
in Auvers-sur-Oise in Frankrijk. 

Maar niet alleen woon- of verblijfplaatsen behoren 
tot het erfgoed van de kunstenaar, ook dat wat 
hij schilderde en nog steeds tastbaar aanwezig 
is: de watermolen, de laan met knotwilgen, een 
dorpsgezicht, de brug, een boerenschuur, het café 
in de nacht. De Van Gogh Heritage Foundation 
brengt deze culturele erfenis in kaart. Eerst nu  
in Brabant, Nederland en later in Europa. 
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Met een wetenschappelijk team onderzoekt de  
Van Gogh Heritage Foundation de betekenis van  
de verschillende erfgoedlocaties en kennen de 
status van Van Gogh Monument toe. Vervolgens 
zetten we ons in voor een goed beheer, behoud en 
de vindbaarheid van deze monumenten. In Brabant 
zijn nu 39 Van Gogh Monumenten geselecteerd.

Met haar werk zorgt de Van Gogh Heritage 
Foundation ervoor dat het nog steeds aanwezige 
Van Gogh-erfgoed behouden blijft. De Van Gogh 
Heritage Foundation zorgt ervoor dat mensen van 
over de hele wereld nog generaties lang letterlijk in 
de voetsporen kunnen treden van een van de meest 
geliefde kunstenaars ter wereld: Vincent van Gogh.

Van Gogh Heritage 
Foundation
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Europees Erfgoed

Het erfgoed van Vincent van Gogh is Europees cultureel 
erfgoed. Daarom zet de Van Gogh Heritage Foundation 
zich samen met Van Gogh Europe in om dit Europese 
erfgoed te bewaren en te ontsluiten voor de volgende 
generaties. De erfgoedlocaties en de plaatsen waar 
zijn werk getoond, bewaard en onderzocht wordt, zijn 
verenigd in Route Van Gogh Europe. Bezoekers worden 
uitgenodigd om in de voetsporen van Vincent van Gogh 
te treden. Route Van Gogh Europe verbindt drie landen, 
zes musea, negen erfgoedlocaties en veertien steden  
in Nederland, België en Frankrijk.

De Van Gogh Monumenten vormen samen een 
uitgestrekt Europees openluchtmuseum. Opgeteld 
vertellen de Van Gogh Monumenten het levensverhaal 
van de Europeaan Vincent van Gogh.

1 Van Gogh Museum
2 Van Gogh huis Drenthe
3 Kröller-Müller Museum
4 Van Gogh Huis Zundert
5 Van Gogh Kerk Etten-Leur
6 Van Gogh Centre Nuenen
7 Het Noordbrabants Museum
8 Vincents Tekenlokaal Tilburg

9 Maison de Van Gogh Cuesmes
10 Maison de Van Gogh de Colfontaine

11 Auberge Ravoux Auvers-sur-Oise
12 Begraafplaats Vincent en Theo van Gogh
13 Musée d’Orsay
14 Musée Estrine Saint-Remy-de-Provence
15 Saint-Paul-de-Mausole
16 Fondation Vincent van Gogh Arles
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Van Gogh is een Europeaan

Vincent van Gogh is een Europeaan. Hij spreekt 
zijn talen, woont en werkt in wereldsteden als 
Parijs en Londen, hij studeert in Amsterdam en 
Brussel. Hij predikt in de Belgische mijnstreek  
de Borinage, schetst de verlaten heide in Drenthe 
en maakt honderden tekeningen en schilderijen  
in het zonnige Zuid-Franse Arles. Van Gogh woont 
op verschillende plaatsen in Nederland, België, 
Engeland en Frankrijk. 

Vincent van Gogh is een bron van inspiratie 
voor het Europa van nu. Zijn aangrijpende 
levensverhaal raakt veel mensen in het hart, 

waaronder heel veel jongeren. Zijn zoektocht naar  
zijn plaats in de samenleving, zijn strijd met zijn 
gevoelens, de gedrevenheid om iets te betekenen: 
Vincents worsteling is invoelbaar voor mensen van  
alle tijden, leeftijden ongeacht hun herkomst. 

Maar ook zijn openheid voor het nieuwe - het andere -  
is een voorbeeld voor velen. Overal in Europa waar 
hij woont en werkt, verlegt hij zijn eigen grenzen en 
vanuit die open en onderzoekende houding is hij van 
onschatbare waarde voor de ontwikkeling van de 
Europese moderne kunst.
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Doelen en 
resultaten
Voor de in dit plan geschetste nieuwe exposities 
gelden duidelijke doelstellingen. De belangrijkste 
opgave van de Van Gogh Heritage Foundation 
is dat we het erfgoed van Vincent van Gogh 
beschermen, behouden en aan komende 
generaties doorgegeven.

1. Mensen bereiken
We willen het Van Gogh-erfgoed behouden  
en doorgeven aan toekomstige generaties. 
Mensen moeten daarvoor de betekenis van  
dit erfgoed leren kennen. Daarom willen we met 
onze exposities zoveel mogelijk mensen bereiken. 

2. Kwaliteitsimpuls
We willen een grote kwaliteitsimpuls geven 
aan de wijze waarop het verhaal wordt verteld: 
hoogwaardige, maar toegankelijke exposities  
die mensen uit de hele wereld kunnen inspireren. 
De drie nieuwe expo’s zijn hiervan de eerste stap.

3. Europese uitrol 
We willen een model ontwikkelen waarbij het hele 
erfgoed van en rond Van Gogh met elkaar verbonden 
wordt: in Nederland, België en Frankijk. Nederland vormt 
daarbij het begin. De exposities vormen de eerste in een 
keten door Europa.  
 
Concrete resultaten
Van 28.000 betalende bezoekers in 2016 naar 115.000 in 
2025. Van 125.000 bezoekers in totaal aan de Van Gogh 
Monumenten (betaald en niet betaald) in 2016 naar 
500.000 in 2025.

Van 25% internationale bezoekers in 2016 naar 65% 
internationale bezoekers in 2025.

28.000 115.000

2016 2025
125.000 500.00025 % 65 %
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Doelgroepen
De Van Gogh Heritage Centres zijn zeer toegankelijk voor een  
brede cultureel geïnteresseerde doelgroep. Van Gogh is wereldwijd 
een van de meest populaire kunstenaars die met zowel zijn werk als 
met zijn levensverhaal veel bezoekers trekt. De Van Gogh Heritage 
Foundation richt zich op de volgende doelgroepen:

Bezoekers uit de regio
Dit zijn recreatieve bezoekers, 
veelal middelhoog en 
hoogopgeleide gezinnen met 
kinderen uit de eigen regio 
(15 km), scholieren en ook 
seniorenverenigingen die de 
Van Gogh Heritage Centres in 
georganiseerd verband bezoeken. 
Ook families van kenniswerkers 
die in de regio verblijven, vormen 
een belangrijke doelgroep.  

Deze bezoekers worden bereikt 
door de Van Gogh Heritage 
Centres en hun regionale 
samenwerkingspartners.

Bezoekers uit Nederland
Dit zijn dagtoeristen, die zowel 
individueel als in georganiseerd 
verband de Van Gogh Heritage 
Centres bezoeken.

Deze bezoekers worden bereikt 
door inzet van de Van Gogh 
Heritage Foundation middels 
collectieve marketingcampagnes, 
samenwerking met VisitBrabant en 
cross-promotie en cross-selling  
met andere culturele en vrijetijds-
instellingen uit de regio. 

Ook wordt er actief samengewerkt 
met de Van Gogh-locaties en 
musea in Nederland.

Internationale toeristen
Dit zijn voornamelijk bezoekers  
uit high potential markets als China, 
Japan, USA, Frankrijk, Italië en 
Scandinavië. Het zijn onder meer 
hoogopgeleide stellen zonder 
kinderen uit Italië en Frankrijk 
die gebruik maken van mobiele 
applicaties zoals Get Your Guide, 
Musement en Tiqets en middelhoog 
opgeleide oudere reizigers uit 
Japan en USA die met touroperators 
rondreizen maken.

Voor het bereiken van deze 
doelgroep werkt de Van Gogh 
Heritage Foundation samen met 
VisitBrabant en het Nederlands 
Bureau voor Toerisme en Congressen 
(NBTC). Ook wordt er binnen  
Van Gogh Europe samengewerkt  
op het gebied van cross-promotie  
en cross-selling met de partners  
in België en Frankrijk. 
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Economische 
betekenis 
Een groeiende bezoekersstroom 
betekent ook een groei voor 
de economie. Bestedingen in 
Nederland en in de Brabantse 
regio zullen toenemen. Ook de 
internationale bekendheid van  
Brabant zal door de verbinding 
met Van Gogh groter worden. 

Bij een groei naar jaarlijks 
minimaal 120.000 bezoekers  
voor de Heritage Centres groeien 
we van bijna € 8 miljoen aan 
bestedingen in de regio in 2016 
naar ruim € 47 miljoen in 2025.
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De Van Gogh Heritage Foundation richt zich op 
de bescherming van al het Van Gogh-erfgoed in 
Nederland. We zijn met Van Goghs thuisbasis 
Brabant begonnen onder de titel Van Gogh Brabant. 

De Van Gogh Foundation werkt onder andere 
samen met de volgende partners:

Van Gogh Europe
De Van Gogh Heritage Foundation maakt  
onderdeel uit van de Stichting Van Gogh Europe. 
Hierin werken de Van Gogh Heritage Foundation, 
Van Gogh Museum, Kröller-Müller Museum en  
Het Noordbrabants Museum samen met Belgische 
en Franse Van Gogh-locaties en musea. In België  
is Pole Museal uit Mons partner, in Frankrijk zijn dat 
Auberge Ravoux in Auvers-sur-Oise, Musée d’Orsay 
in Parijs, Fondation Vincent Van Gogh in Arles  
en Musee Estrine in Saint-Rémy-de-Provence. 

Samenwerking en expertise
Inleiding
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Expertise
De inhoudelijke en artistieke lijn van de Van Gogh 
Heritage Foundation komt tot stand onder auspiciën 
van Het Noordbrabants Museum, met behulp van  
een team van betrokken Van Gogh-experts.

Het team bestaat onder anderen uit
• Rebecca Nelemans, Van Gogh-kenner,  

curator en regiomakelaar Mondriaanfonds

• Helewise Berger, conservator 19e en 20ste eeuwse 
kunst bij het Noordbrabants Museum

• Ron Dirven, conservator Van Gogh Huis Zundert

Adviseurs
• Louis van Tilborgh, hoogleraar Kunstgeschiedenis 

Universiteit van Amsterdam / onderzoeker  
Van Gogh Museum

• Teio Meedendorp, onderzoeker Van Gogh Museum

Het Noordbrabants Museum
Het Noordbrabants Museum is kunstinhoudelijk 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van  
de Van Gogh Heritage Foundation in Brabant.  
Om aan de hand van Van Goghs werk een beter 
beeld kunnen geven over zijn ontwikkeling als 
kunstenaar in Brabant heeft het museum  
inmiddels in de afgelopen drie jaar de vaste 
collectie uitgebreid. Eind 2019 staat de  
Van Gogh-tentoonstelling Van Gogh’s Intimate 
Circle gepland over de relaties die Van Gogh  
onderhield met familie, modellen en mede-
kunstenaars. Hierin wordt ook nadrukkelijk  
de link gelegd met de Van Gogh Heritage Centres 
waar de familie, modellen en vrienden woonden.

Vanaf 2020 wordt een ruimere presentatie  
mogelijk gemaakt en zal de samenhang tussen  
de kunstwerken in Het Noordbrabants Museum  
en zijn leven in Nuenen, Zundert en Etten-Leur  
één geheel gaan vormen.

Inleiding
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De grote ketting van Van Gogh Monumenten door 
Europa vertelt het verhaal van het leven, het werk  
en de betekenis van Vincent van Gogh. Elk Van Gogh 
Monument vertegenwoordigt een eigen hoofdstuk in  
dit verhaal. Soms een eenvoudig en kort hoofdstuk,  
soms een lang en meer complex hoofdstuk. Om het grote 
publiek mee te nemen in het verhaal en de betekenis 
ervan, worden Van Gogh Heritage Centres ingericht  
met verdiepende exposities. 

Met dit plan realiseren we drie nieuwe en vaste exposities  
bij drie Brabantse Van Gogh Heritage Centres.  
Samen vertellen deze exposities het wordingsverhaal  
van Van Gogh aan meer dan 120.000 bezoekers per jaar.

Drie Heritage Centres

ZundertDe aanpak
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In de geboorteplaats van Vincent, 
Zundert, vinden we in het Van Gogh  
Huis het verhaal van zijn jeugd en het  
hechte gezin waarin hij opgroeit. 

Van Gogh Huis
Zundert

Van Gogh Kerk 
Etten-Leur
De Van Gogh Kerk in Etten-Leur 
is het decor voor een belangrijk 
keerpunt in Vincents leven: hier 
besluit hij kunstenaar te worden.

Het Van Gogh Centre in  
Nuenen vertelt het verhaal van  
Van Goghs kunstenaarschap en  
de totstandkoming van zijn  
eerste meesterwerk.

Van Gogh Centre 
Nuenen

ZundertDe aanpak
16



Vincent van Gogh is - als mens en  
als kunstenaar - gevormd door  
de omgeving waar hij is opgegroeid.  
Tijdens zijn korte, maar productieve 
periode als kunstenaar keert hij steeds  
terug naar de thema’s die hem boven  
alles inspireren: het landschap  
en het boerenleven. Zijn leven lang 
dacht hij met weemoed terug aan  
het Brabant van zijn jeugd. 

Vincents overtuiging, lef en volharding  
inspireert tot op de dag van vandaag 
ook nieuwe generaties. Deze hoog-
technologische regio is volop in 
transitie en daagt ons uit opnieuw  
met de ogen van Van Gogh te kijken  
en net zoveel wilskracht aan de dag  
te leggen in het zoeken en vinden  
van nieuwe oplossingen.

Brabant als 
inspiratiebron

ZundertDe aanpak
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Om dichter bij Vincent te komen 
brengen we zijn wereld in beeld. 
Bezoekers maken kennis met zijn 
familie, komen meer te weten 
over zijn omgeving en lopen door 
de plekken waar hij opgroeide. 
Naast de fysieke locaties zijn 
de brieven van Vincent en zijn 
familie, getuigenissen van 
tijdgenoten en natuurlijk het werk 
van Vincent de belangrijkste 
bronnen om deze verhalen te 
vertellen. Van bredere context 
naar de intieme kring, van zijn 
jongensdromen tot zijn volwassen 
worsteling met geloof, kunst en 
liefde. Om hem uiteindelijk de 
kunstenaar te zien worden die  
we kennen.

De wereld 
van Vincent

ZundertDe aanpak
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Om een kwalitatief hoogstaande ervaring 
te bieden aan bezoekers uit binnen- en 
buitenland zijn vernieuwende concepten 
voor de drie Van Gogh Heritage Centres 
ontwikkeld. De belangrijke hoofdstukken 
uit Vincents leven worden verteld op de 
plaatsen waar ze zich hebben afgespeeld. 

Door moderne en beproefde technieken in 
te zetten en te combineren, zoals video-
mapping en maquettes, wordt het verhaal 
van Vincent van Gogh verrassend verteld. 
Fijnzinnige, gedetailleerde presentaties 
bieden ruimte voor verdieping en verwon-
dering. Meeslepende en overdonderende 
audiovisuele ervaringen dompelen de 
bezoekers onder in het fysieke en mentale 
landschap van Vincent van Gogh.  

Beleving
ZundertDe aanpak
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Van Gogh Heritage 
Timeline
De drie Van Gogh Heritage Centres in Brabant zijn 
inhoudelijk verbonden. Op alle drie de locaties 
is een Heritage Timeline te vinden die laat zien 

welk hoofdstuk in het verhaal van Vincent van Gogh waar 
verteld wordt. Dit zorgt voor de herkenbaarheid van en de 
verbinding tussen de Brabantse Van Gogh Monumenten.

Becoming Vincent
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De film Becoming Vincent wordt op de drie locaties 
getoond als omlijsting van het bezoek.  
De film toont de bredere context van Vincents 
leven en werk. We zien de grote verbanden tussen 
het landschap en de omgeving van Vincents jeugd 
en de thema’s in zijn werk. 

Becoming Vincent plaatst Van Gogh in zijn tijd, bij zijn 
familie en op het Brabantse platteland. We volgen zijn 
ontwikkeling als kunstenaar op de voet. De film laat 
bezoekers voelen dat ze bij de oorsprong van Van Gogh 
zijn, en dat zijn erfgoed hier nog tastbaar is. 

Film Becoming Vincent
Becoming Vincent
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Het werk uit de Franse  
periode is de inleiding 
om naar de schetsen, 
tekeningen en schilderijen  
te kijken die Van Gogh 
in het begin van zijn 
kunstenaarschap maakt. 
Zo wordt zijn consistente 
keuze voor thema’s, zoals 
het boerenleven en het 
landschap, zichtbaar 
gemaakt.

De liefde voor de natuur 
en het boerenbestaan 
zijn te herleiden naar 
Van Goghs jeugd op het 
platteland van Brabant. 
In Zundert groeit Vincent 
op in een domineesgezin 
als oudste van zes 
kinderen. In Tilburg 
bezoekt hij de HBS.

Als zestienjarige krijgt 
Vincent een betrekking 
in de kunsthandel 
van zijn oom. Hij gaat 
werken in Den Haag, 
Londen en Parijs.  
Na zijn ontslag wil  
hij predikant worden.  
Als dat ook niet lukt, 
wil hij een nieuwe start 
maken: als kunstenaar.

Film Becoming Vincent

>>

1 van 2

Het Van Gogh Museum 
in Amsterdam trekt 
miljoenen bezoekers  
van over de hele wereld.  
Iedereen kent de Zonne-
bloemen en het verhaal 
van het oor. Toeristen 
vertellen ons over hun 
favoriete schilderij en 
bekende clichés en 
misvattingen over het 
leven van Vincent.

Becoming Vincent
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Vincent is nu overtuigd  
van zijn kunstenaarschap,  
maar krijgt zijn werk 
niet verkocht. Hij keert 
terug naar zijn ouders, 
die inmiddels in Nuenen 
wonen. Hij werkt hier aan 
zijn meesterstuk:  
de Aardappeleters.  
Zijn vader overlijdt.

Vincent ontvlucht de, in 
zijn ogen, bekrompen 
dorpssfeer en  vertrekt 
naar zijn broer Theo 
in Parijs. Hij reist door 
naar Arles waar hij zeer 
productief is. Maar zijn 
geestelijke gezondheid 
is wankel en hij belandt 
in een inrichting.  
Hij denkt vaak terug  
aan zijn jeugd en schrijft 
dat hij Brabant mist.

Kort na de dood van 
Vincent overlijdt ook Theo.  
Zijn weduwe Jo Bonger 
speelt een belangrijke 
rol in de verspreiding 
van Vincents werk en 
zijn brieven. Ook Hélène 
Kröller-Müller waardeert 
Vincents schilderijen. 
Uiteindelijk (in 1973) wordt 
in Amsterdam het Van 
Gogh Museum geopend.

Film Becoming Vincent 2 van 2

Na vele omzwervingen 
keert Van Gogh terug 
naar zijn ouders in Etten, 
waar hij zijn eerste atelier 
krijgt. Vincent werkt 
keihard om zich in het 
tekenen te bekwamen. 
Hij wordt  verliefd op  
zijn nicht. Na een ruzie 
met zijn vader vertrekt hij 
uit Etten en kiest hij voor 
een leven in de marge.  
In Den Haag heeft hij zijn  
atelier in een achterbuurt.

Becoming Vincent
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Becoming 
Vincent

De Van Gogh Monumenten trekken 
nu al verhoudingsgewijs veel 
buitenlandse bezoekers. Toeristen 
komen uit de ons omringende 
landen in Europa, maar de 
aantrekkingskracht van Vincent 
Van Gogh is wereldwijd. Ook uit 
de Verenigde Staten en Japan 
komen veel Van Gogh liefhebbers. 
Daarnaast wonen er in de regio 
heel wat kenniswerkers. Om al 
deze bezoekers in hun eigen taal 
te kunnen bedienen, worden de 
tentoonstellingen ontsloten met een 
audio-device. Zo kan op een simpele 
en zeer toegankelijke manier 
dezelfde inhoud in veel verschillende 
talen worden aangeboden.

Publieksbegeleiding: 
Meertalige audio

Becoming Vincent
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Publieksbegeleiding: educatie 

De Van Gogh Foundation legt de komende jaren  
ook de focus op een educatief erfgoedproject  
voor de bovenbouw van het basisonderwijs.  
De educatieactiviteiten worden verbonden aan de 
Van Gogh Monumenten en in een Europese context 
geplaatst. Het programma zoomt in op het verhaal 
over de ontwikkeling van Van Gogh, de wording van 
de kunstenaar in Mons en Brabant en de bloei van 
zijn werk in Frankrijk. Erfgoed Brabant coördineert 
de uitvoering van de erfgoededucatie in Brabant. 
Het lesprogramma wordt zo ingericht dat het 
aansluit op de kerndoelen voor het onderwijs.

In samenwerking met het Noordbrabants Museum 
wordt geïnvesteerd in een educatieproject dat inzet 

op het stimuleren van locatie- en museumbezoek.  
De drie Brabantse Van Gogh Heritage Centres nemen 
deel aan het educatieprogramma Museumschatjes 
en ontwikkelen incidenteel aanbod voor basis- en/of 
voortgezet onderwijs. Het talenten-educatieprogramma 
De Nieuwe Vincent van Vincents Tekenlokaal in Tilburg 
is gericht op het stimuleren van kunsteducatie en levert 
jaarlijks een dozijn nieuwe kunstenaars in spé op. 

Samen met het Van Gogh Museum en Kröller-Müller 
werken het Van Gogh Centre Nuenen en Van Gogh Huis 
Zundert aan het outreachprogramma Kunst Maakt de 
Mens, waarbij kwetsbare ouderen uitgenodigd worden 
om actief deel te nemen aan de beleving en beoefening 
van kunst. 

Becoming Vincent
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Zundert

BECOMING VINCENT

“Tijdens mijn ziekte heb ik elke 
kamer van het huis te Zundert 

weer gezien, elk pad, elke plant 
in de tuin, de directe omgeving, 

de velden, de buren, de kerk, 
onze moestuin achter –  

tot zelfs het eksternest in een  
hoge acacia op het kerkhof.”

Vincent aan Theo, januari 1889



Op 30 maart 1853 wordt Vincent Willem van Gogh 
geboren in Zundert. Hij woont er tot zijn zestiende. 
Hij is de oudste zoon in het gezin van dominee  
Van Gogh. Samen met zijn broers en zussen groeit hij 
beschermd en geliefd op. De gelukkige herinneringen 
aan zijn jeugd in de dorpspastorie en de omgeving 
blijven hem zijn leven lang bij.

Zundert: 
een gelukkige jeugd

Zundert
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Vincent Van GoghHuis 
Van Gogh Heritage Centre Zundert

Het Vincent van GoghHuis in Zundert  
staat op de plek waar het geboortehuis van  
Van Gogh stond. Het bestaat uit twee aan  
elkaar gekoppelde panden. Op dit moment is  
er een bescheiden vaste opstelling te zien over 
het leven van Van Gogh. Deze tentoonstelling  
is tien jaar oud en aan vernieuwing toe.

Regelmatig waren er in het verleden ook  
kleine exposities van hedendaagse kunstenaars 
te zien. Zij reflecteerden op het werk van  
Van Gogh. Er is een publiekszaaltje. In een  
van de twee panden zit een restaurant op  
de benedenverdieping. 

Zundert
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Transformatie naar 
Van Gogh Heritage Centre
De twee gekoppelde huizen worden vrijwel volledig 
opnieuw ingericht. Doel is om de bezoeker mee te 
nemen naar de jeugdjaren van de jonge Vincent,  
terug naar de 19e eeuw. Naar het dorp op het platteland. 
Het gezin en de directe omgeving zijn hierin belangrijk. 

Elementen

• Heritage Timeline

• Filmzaal met film Becoming Vincent

• Driedimensionale interactieve 
maquette van Zundert in 1860

• Schaalmodel van de oorspronkelijke 
pastorie

• Familieportretten

• Reconstructie van Vincents  
en Theo’s slaapkamer

• Reconstructie van de voorkamer  
van de pastorie

Niveau 3
Slaapkamer:  

Vincents dromen

Mens en natuur in het werk 
van Vincent

De wereld van Vincent: 
Zundert circa 1860

Shop
Documentatiecentrum

Filmzaal annex workshopruimte

Niveau 2
De familie Van Gogh 

en de pastorie

Niveau 1
Voorkamer: 
na de dienst Entree

Markt 26 Markt 27

Zundert
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Plattegrond en routing

niveau 1

Van Gogh Huis Zundert

Van Gogh Heritage Timeline

tickets

entree

Filmzaal Na de dienst: de voorkamer > Einde route1 5

5

1

Zundert
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Plattegrond en routing

Van Gogh Huis Zundert

niveau 2 niveau 3

tijdelijke 
tentoon-

stellingen

De wereld van Vincent Thuis Jongensdromen
a. Zundert
b. Mens en natuur
c. De negentiende eeuw

d. De familie Van Gogh
e. De pastorie

f.  De tuin
g. De kerk

a

b

f

d
g

e

c

2

3

4

2 3 4

Zundert
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Zundert is met recht het begin van Vincent van 
Gogh; hij is er geboren, brengt er het grootste 
deel van zijn jeugd door. Hier vat hij een grote en 
blijvende liefde op voor de onderwerpen die hij 
later kiest voor zijn tekeningen en schilderijen.  
De hardwerkende boeren op het land, de 
bloemen, akkers en boomgaarden zijn de motieven 
waartussen hij is opgegroeid. Niet alleen de 
uitgestrekte natuur in de omgeving, maar ook 
de cultuur van het gezin en het dorp vormen 
Vincent sterk. Niet alleen als mens, maar ook als 
toekomstig kunstenaar. Al in Zundert is Vincent 
een buitenstaander: hij groeit op in een hecht 
protestants gezin in een overwegend katholieke 
omgeving, als de zoon van een notabele in een 
boerengemeenschap. Ook al keert hij zich later  
van zijn achtergrond af, zijn jeugd in Zundert is  
altijd de bron van gelukkige herinneringen gebleven. 

Het verhaal

“O dat Zundert, de gedachte 
daaraan is soms bijna al te sterk.“
Vincent aan Theo, oktober 1876

Zundert
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Gevel en entree

Het aanzicht van het Van Gogh Huis  
krijgt een opfrisbeurt. De herken-
baarheid van het pand wordt verbeterd. 

De plek waar bezoekers binnenkomen 
en na hun bezoek het pand weer 
verlaten, is de aangewezen locatie 
voor de Van Gogh Heritage Timeline. 
Hier is ook informatie over de andere 
Van Gogh Monumenten te vinden. 
Een doordachte plaatsing leidt de 
bezoekers richting de ontvangstbalie.

Zundert
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Filmzaal

De huidige atelierruimte blijft 
geschikt om workshops te 
houden. Met enige aanpassingen 
en extra zitgelegenheid is deze 
ruimte geschikt als filmzaal.  
Hier wordt de introductiefilm 
Becoming Vincent getoond. 

Zundert
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De blikvanger in de eerste tentoonstellingsruimte 
is een grote driedimensionale maquette van 
Zundert in de tijd van Vincent. Op de muur achter 
de maquette is een projectie te zien op basis van 
de bestanden uit de game Van Goghs Zundert.  
Met Vincent lopen we mee naar school,  
naar de kerk en de roggevelden in. Terwijl we  
zijn voetstappen door de maquette kunnen volgen, 
zien we op de muur erachter dezelfde wandeling  
geprojecteerd. Een animatie van historisch Zundert,  
afgewisseld met historisch en hedendaags beeld-
materiaal, versterkt het gevoel dat we eenmaal 
buiten zo in de wereld van Vincent stappen.

De wereld van Vincent: 
Zundert

Zundert
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In Zundert komt de jonge 
Vincent in aanraking met de 
thema’s die later in zijn werk 
steeds terugkomen: de weidse en 
onbarmhartige schoonheid van 
de natuur en het mededogen met 
het lijden van de mensen die met 
hun handen hun brood moeten 
verdienen. Zijn verknochtheid 
aan deze onderwerpen is te 
herleiden tot zijn jeugd op het 
Brabantse platteland en zijn 
protestantse achtergrond. 

De wereld  
van Vincent: 
mens en natuur “Bijna iedereen heeft 

gevoel voor de natuur, 
de een meer de ander 
minder, maar weinigen 
zijn er die voelen:  
God is een geest en  
die Hem aanbidden  
moeten hem 
aanbidden in geest  
en in waarheid.  
- Pa is een van die 
weinigen, Moe ook.…”
Vincent aan Theo, september 1875

Zundert
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Het is ook een bewuste keuze om  
juist het landschap en het boeren-
leven als onderwerp te nemen. 
Want de negentiende eeuw is ook 
het begin van de moderne tijd. 
Vincent leeft in een wereld vol 
verandering. Het is de tijd van  
de industriële revolutie, de opkomst  
van de grote steden, de stoomtrein. 
Allemaal zaken waar hij direct mee 
in aanraking is geweest. Daarom is 
in deze ruimte ook aandacht voor 
de negentiende eeuw en de grotere 
wereld in Nederland en Europa.

De wereld  
van Vincent:  
de negentiende 
eeuw

Zundert
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De bijzondere band tussen 
Vincent en zijn jongere broer 
Theo is algemeen bekend. 
Maar dat het gezin van Anna 
Carbentus en Dorus van Gogh 
ook drie meisjes - Anna, Lies  
en Wil - en een jongste broertje - 
Cor - telt, weten minder mensen. 
Zowel de jongens als de meisjes 
krijgen een goede opleiding en 
leren meerdere talen spreken. 
Alle gezinsleden schrijven 
elkaar hun leven lang talloze 
brieven over hun wel en wee. 
Met portretten, biografische 
informatie en citaten uit 
historische documenten komt  
de familie Van Gogh heel dichtbij.  

Thuis: 
De familie  
Van Gogh

Zundert
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Om de bezoekers mee te nemen 
naar de jeugd van Vincent is de 
oude pastorie met de tuin op schaal 
gereconstrueerd als een poppenhuis. 

In verschillende kamers van het huis 
krijgen bezoekers een inkijkje in het 
leven in huize Van Gogh. Dankzij 
pepper’s ghost projectie-techniek 
verhalen miniatuurscènes over 
het hechte gezin, de beschermde 
jeugd van de kinderen, het 
standsbewustzijn en het reilen en 
zeilen van het domineesgezin.

Thuis: 
De pastorie

 “Wat waren dat toch prettige jaren toen 
in Zundert. Ik vind het net alsof wij nooit 
daarna zoveel plezier hebben gehad en 
zo prettig bij elkaar waren als daar.” 
Lies aan Theo, september 1875

Zundert
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Aan de tuinzijde is bijzondere 
aandacht voor de bloementuin 
en moestuin die een belangrijke 
rol speelde in het leven van 
de familie. Zus Lies herinnert 
zich later nog goed de rode 
geraniums, de struiken met 
frambozen en bessen en de 
appelbomen. Moeder Anna putte 
inspiratie uit het populaire boek 
Voyage autour de mon jardin. 
Anna gebruikte de metaforen 
met planten en insecten om de 
kinderen de zin van de natuur 
te onderwijzen. De tuin van het 
Van Gogh Huis is grotendeels 
authentiek en onlosmakelijk 
verbonden met de pastorie.

Thuis: 
De tuin

“Koop van ’t geld dat je van mij hebt  
Alphonse Karr ‘Voyage autour de mon jardin’, 
doe dat bepaald, ik wil dat je dat leest.” 
Vincent aan Theo, augustus 1874

Zundert
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Het belangrijkste Van Gogh 
Monument in Zundert is de 
kerk waar vader Dorus van 
Gogh preekte. Het schitterende 
gebouw is nog steeds in gebruik 
en kan op afspraak bezocht 
worden. De begraafplaats is  
nog grotendeels zoals die in  
de tijd van Vincent was geweest. 
Hier is ook het meest emotionele 
Van Gogh Monument te vinden:  
het grafsteentje van  
het doodgeboren eerste kind  
van Dorus en Anna, ook Vincent 
genaamd. Door in de presentatie 
binnen deze bijzondere 
monumenten te introduceren, 
worden bezoekers uitgenodigd 
om naar buiten te gaan.  

Thuis: 
De kerk

“Het was nog zeer vroeg toen ik te Zundert  
op het kerkhof kwam waar het zoo stil was,  
ik ging nog eens zien naar al de oude plekken 
en paadjes en wachtte het opgaan van  
de zon af.” 
Vincent aan Theo, april 1877

Zundert
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Aan de grote expositieruimte in 
de pastorie zit een kleine ruimte. 
Hier kunnen bescheiden tijdelijke 
tentoonstellingen georganiseerd worden 
die te maken hebben met het leven en 
de omgeving van de familie Van Gogh. 
Bijvoorbeeld over de aquarellen van 
moeder Anna, vogels uit de omgeving  
of negentiende-eeuwse prenten. 

Tijdelijke 
tentoonstellingen

Plattegrond niveau 2

tijdelijke 
tentoon-

stellingen

Zundert
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Vincent en Theo deelden de zolder-
kamer van de pastorie. Zittend op 
het bed zien we hun herinneringen, 
dromen en overpeinzingen. De broers 
ravotten samen, gaan op onderzoek 
in de natuur en praten over hoe 
vreselijk Vincent het op kostschool 
vindt. In Zundert smeden de broers 
de band die hun hele leven stand 
zal houden. De kamer staat vol 
met de schatten die Vincent buiten  
verzamelde: vogelnesten, opgeprikte 
insecten met hun Latijnse naam en 
bijzondere stenen.

Jongensdromen: 
de slaapkamer van 
Vincent en Theo

“Ik heb het immers wel broer, dat we niet 
alleen broers maar bovendien vrienden  
en geestverwanten zijn.” 
Vincent aan Theo, november 1881

Zundert
47



Zundert
48



De oorspronkelijke voorkamer van 
de pastorie is opnieuw ingericht als 
ontvangstkamer. Hier kwamen op 
zondag na de dienst leden van de 
Protestantse Gemeente van dominee 
Dorus van Gogh op bezoek. Er staan 
meubels uit die tijd en de prenten  
uit zijn kunstverzameling hangen  
aan de muur. Hier wordt ingegaan 
op de plaats van het protestante 
domineesgezin in het overwegend 
katholieke Brabant. Ook de rol van  
de Maatschappij van Welstand en  
de beleving van het geloof door  
de familie Van Gogh komen hier  
aan bod. 

In overleg met de uitbater van  
het restaurant kan deze ruimte ook 
gebruikt worden voor exclusieve 
ontvangsten.

Na de dienst: 
de voorkamer

Zundert
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Van Gogh Monumenten 
Zundert

Bezoekers aan het Van Gogh Huis Zundert krijgen een wandelroute 
langs de Van Gogh Monumenten en locaties in de omgeving.

Geboorteplek Vincent 
van Gogh en tuin

Protestantse kerk en  
graf broer Vincent 1852

Kosterswoning Woning peettantes Markt met gemeente-
huis en dorpspomp

Van Gogh monument 
Ossip Zadkine

Zundert
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Etten-Leur

BECOMING VINCENT

“ik hoop zooveel studies te maken 
als ik maar kan want dat is het zaad 
waar later teekeningen van komen”

Vincent aan Theo, april 1881



Etten betekent een dramatisch keerpunt in Vincents 
leven: hij besluit kunstenaar te worden. Hij heeft  
door Europa gezworven en gezocht naar zijn plek  
en bestemming in het leven. Hier beleven we  
zijn strijd met de verwachtingen van zijn familie,  
met zijn gevoelens, met het geloof en met zichzelf. 
Met enorme gedrevenheid probeert hij in zijn  
eerste atelier het tekenen onder de knie te krijgen.

Etten-Leur: 
de zoektocht

ZundertEtten-Leur
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De Van Gogh Kerk in Etten-Leur  
speelt een grote rol in het leven 
van Vincent. De kerk markeert 
een keerpunt. In Etten brak hij 
met het geloof van zijn dominee-
vader en hier besloot hij kunstenaar 
te worden. Achter de kerk lag de 
pastorie en zijn eerste atelier.  
De kerk is op dit moment bescheiden  
ingericht met o.a. panelen met 
beeld en tekst. Er zijn moderne 
gebrandschilderde ramen die het 
leven van de kunstenaar volgen.  
In de kerk is nog de oorspronkelijke 
preekstoel van vader Van Gogh. 
Ook het orgel stamt nog uit de 
tijd van Vincent. In de voormalige 
kosterswoning zijn entreekaarten  
te koop. Hier bevindt zich ook  
het Toeristisch Informatiepunt.

Van Gogh Kerk 
Van Gogh Heritage 
Centre Etten-Leur

ZundertEtten-Leur
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Transformatie naar 
Van Gogh Heritage Centre
Aan de zijkant van de kerk wordt een glazen aanbouw 
gerealiseerd (buiten de begroting van dit plan).  
De aanbouw verbindt de voormalige kosterswoning  
(die als entree dienst doet) met de ingang van de 
kerk. In deze aanbouw wordt het publiek voorbereid 
op het bezoek aan de kerkzaal. Er is een verdiepende 
expositie over de zoekende Van Gogh en de Van Gogh 
Monumenten uit de omgeving. 

De voor Van Gogh zo belangrijke kerk leent zich  
bij uitstek om in de ziel van de kunstenaar te kruipen. 
Eenmaal binnen en zittend op de kerkbanken,  
nemen we een kijkje in zijn hoofd; in zijn herinneringen. 
Met hoogwaardige videomapping techniek, ondersteund 
door audio (en het oorspronkelijke orgel) wordt de 
bezoeker het universum van een genie binnengetrokken. 
Na deze ervaring van ongeveer 15 minuten,  
verlaat de bezoeker zwaar onder de indruk de kerk,  
om vervolgens de omgeving te verkennen en in  
de voetsporen van Vincent te treden.

Elementen

• Van Gogh Heritage Timeline  
(ter oriëntatie)

• Tentoonstelling in de glazen 
aanbouw

• Filmzaal in toren 

• Multimediale experience in de kerk

ZundertEtten-Leur
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Plattegrond en routing

Van Gogh Kerk Etten-Leur

uurwerk

filmruimte

Vincents 
zitplaats

preekstoel orgel

tickets
Van Gogh Heritage Timeline

entree

Nieuwbouw

Bestaande bouw

a. Kunsthandelaar
b. Predikant

c. Liefde
d. Eerste atelier

Tentoonstelling Multimediale experience in de kerk

a
c

b d

1

2

1 2
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Vincent is mislukt als kunsthandelaar en 
predikant en keert na omzwervingen in 
binnen en buitenland terug naar de streek 
waar hij vandaan komt. Berooid trekt hij in 
bij zijn ouders in de pastorie, vlak achter  
de protestante kerk in Etten, waar zijn vader  
dominee is geworden. Vincent besluit om 
als kunstenaar zijn geld te verdienen.  
In een kleine aanbouw aan de pastorie 
richt hij zijn eerste atelier in. Hij werkt er 
als een bezetene om het tekenen onder  
de knie te krijgen. Meer dan honderd studies,  
vooral van boeren en het landschap, maakt 
hij in potlood en houtskool. Zijn rusteloze  
en eigenwijze karakter zorgt voor spanningen  
tussen hem en zijn omgeving.  
Een onbeantwoorde verliefdheid op zijn  
nicht leidt tot een hoogoplopende ruzie 
met zijn vader. Als Vincent dan met Kerstmis  
weigert ter kerke te gaan, wordt hij door 
zijn vader het huis uit gezet. Vincent verlaat  
Etten als kunstenaar.

Het verhaal

“Ik was zoo driftig als 
ik me niet herinner 
ooit in mijn leven 
geweest te zijn, en 
ik heb ronduit tegen 
Pa gezegd dat ik 
het heele systeem 
van die godsdienst 
afschuwelijk vond…”
Vincent aan Theo, december 1881

ZundertEtten-Leur
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Rondom zijn de wanden bekleed 
met historische foto’s van Etten  
en omgeving, zoals die van 
de pastorie en het atelier. 
In vier paviljoens zijn kleine 
voorstellingen gemaakt. Foto’s, 
tekeningen en voorwerpen 
vertellen hier over Vincents 
omzwervingen in Frankrijk, 
Engeland, België en Nederland, 
als kunsthandelaar en aspirant-
predikant. Maar het gaat ook 
over zijn ongeluk in de liefde, 
het werk dat hij in deze periode 
maakte en het eerste atelier dat 
hij hiervoor inrichtte.

Tentoonstelling 
ZundertEtten-Leur
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Als jongen van 16 krijgt Vincent 
in 1869 een betrekking bij de 
internationale kunsthandel 
Goupil & Cie. Hij treedt hiermee 
in de voetsporen van zijn vaders 
broer, Oom Cent. Hij begint als 
jongste bediende in het filiaal 
in Den Haag. Naast schilderijen 
worden er vooral prenten en 
reproducties verkocht. In 1873 
wordt hij overgeplaatst naar  
het magazijn in Londen.  
Een jaar later komt hij in het 
filiaal in Parijs terecht. Als hij 
in december 1875 zonder goed 
overleg kerst gaat vieren in 
Etten, wordt hij ontslagen.

Kunsthandelaar
ZundertEtten-Leur
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Vincent krijgt al in Parijs steeds 
meer belangstelling voor religie. 
Na zijn ontslag bij Goupil & Cie 
bereidt hij zich in Amsterdam 
voor op een studie theologie. 
Op zondagen bezoekt hij soms 
wel zes kerkdiensten, van alle 
gezindten. Maar de studie is te 
zwaar voor hem en in 1878 keert 
hij terug naar Etten. Van daar 
vertrekt hij naar België om in de 
Waalse mijnstreek de Borinage 
aan de slag te gaan als zendeling. 
Als zijn contract niet verlengd 
wordt, besluit hij zich op het 
tekenen toe te leggen. Hij keert 
weer terug naar Etten. 

Predikant

“De ervaring heeft geleerd dat degenen die in 
de duisternis, in het hart der aarde werken als 
de mijnwerkers in de zwarte kolenmijnen onder 
anderen, door het woord van het Evangelie zeer 
getroffen worden en het ook gelooven.”
Vincent aan Theo, november 1878

ZundertEtten-Leur
60



Vincent is niet gelukkig in de 
liefde. Hij wordt verliefd op 
vrouwen die al verloofd zijn, 
zoals Caroline Haanebeek en 
Eugénie Loyer. Ook zoekt hij 
zijn heil bij prostituees. In de  
zomer van 1881 logeert zijn nicht,  
de jonge weduwe Kee Vos,  
in de pastorie. Vincent is hevig 
verliefd op haar, maar zij wil 
niets van zijn avances weten. 
Zijn vasthoudendheid brengt 
haar en zijn familie ernstig in 
verlegenheid. Na de breuk 
met zijn vader verhuist hij naar 
Den Haag, waar hij een relatie 
aangaat met de zwangere 
prostituee Sien Hoornik.

“Kee, ik heb net een 
gevoel als waart gij 
mijn naaste en ik Uw 
naaste in den volsten 
zin van ’t woord, 
ik heb U lief als 
mijzelven” – en toen, 
toen zei ze, nooit 
neen nimmer”
Vincent aan Theo, november 1881

Liefde
ZundertEtten-Leur
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Na zijn omzwervingen in 
Frankrijk, Engeland en België 
keert Vincent terug naar de 
pastorie in Etten. Naast de 
pastorie - in de leerkamer  
van zijn vader - mag hij zijn 
eerste atelier inrichten.  
Hier bekwaamt hij zich in 
het tekenen met behulp van 
studieboeken. Hij kopieert 
tekeningen en gravures en 
ontwikkelt zijn eigen stijl.  
Hij trekt eropuit om het 
landschap vast te leggen  
en vraagt buurtbewoners om 
te poseren. De thema’s die 
in zijn latere werk veelvuldig 
terugkomen, begint hij in  
Etten te onderzoeken.

Eerste atelier
ZundertEtten-Leur
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Kijken in de ziel van Vincent

In Etten maakt Vincent beslissende keuzes.  
Hij heeft door Europa gezworven en heeft gezocht 
naar zijn plek en bestemming in het leven.  
Hij worstelt met zichzelf, met de verwachtingen 
van zijn familie en de conventies van zijn milieu.  
Hij bekwaamt zich in het tekenen, probeert de 
natuur vast te leggen en is vergeefs verliefd op 
zijn nicht. De apotheose van dit alles is kerstavond 
1881: een ruzie met zijn vader leidt tot een ernstige 
breuk met de familie, waarna Vincent definitief 
voor de kunst kiest.

Projectie, geluid en lichteffecten transformeren  
de kerk van het heden naar 1881 om de bezoekers een 
blik in de ziel van Vincent te gunnen. De wanden en 
het plafond van de kerk zijn 15 minuten lang Vincents 
canvas. In een dynamische schilderachtige stijl 
beleven we Vincents pieken en dalen. Van grauwe 
schetsstijl tot levendige schilderachtige effecten, 
zoals in de film Loving Vincent.

ZundertEtten-Leur
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Synopsis Etten

Als de klok luidt, gaan de deuren van de kerk open. 
De bezoekers die zich in het voorportaal hebben 
verzameld, lopen naar binnen. Terwijl men plaatsneemt 
in de kerkbanken, is er licht geroezemoes hoorbaar. 

Alsof de kerkgangers van anderhalve eeuw eerder ook 
naar binnen lopen om de zondagse dienst van dominee 
Van Gogh bij te wonen. Geschuifel van voeten, gekuch. 
De deuren sluiten. Het orgel klinkt en wordt uitgelicht.

>>

1 van 7
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In plaats van naar een preek te luisteren, dromen we 
weg met Vincent. Hij arriveert in Etten en richt zijn 
atelier in. Hij gaat aan het werk. Zijn schetsen worden 
steeds beter, we zien Brabantse landschappen en 
dorpsgezichten verschijnen. Maar we zien ook zijn 

verlangen naar liefde als hij tijdens het tekenen  
wordt afgeleid door een vrouwenfiguur in de verte.  
Het is zijn nicht Kee, die in de zomer van 1881 in  
de pastorie logeert.

>>
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Vincent en Kee lopen samen door de tuin. Hij speelt 
verstoppertje met haar zoon en plukt bloemen voor 
haar. Vincent doet Kee een aanzoek. Achter hem 
verschijnen prachtige visioenen van een bruiloft,  
liefde en geluk, van een succesvolle carrière  

voor hem en een zorgeloos bestaan voor Kee.  
Kee schrikt en deinst terug. Vincent is vasthoudend, 
maar Kee wijst hem resoluut af en vlucht terug  
naar Amsterdam.

>>
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De sfeer slaat om: Vincent is gefrustreerd. Hij maakt 
ruzie met zijn ouders over geld en zijn gedrag.  
Hij weigert nette kleren te dragen en hij zoekt het 
gezelschap van arme boeren. Hij is gefrustreerd door 

zijn omgeving en door zijn werk. Brieven en tekeningen 
worden doormidden gescheurd en boos in de lucht 
gegooid. Ze dwarrelen neer. >>
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De kerk is donker. Het onweert. Bliksemflitsen 
lichten de kerk op. Vincent en zijn vader komen de 
kerk binnen. Een gesprek wordt een hevige ruzie. 
Hun stemmen donderen door de kerk. Hun ruziënde 
gestaltes werpen grote schaduwen op de muren.  

Vader en zoon staan tegenover elkaar – conventie 
tegenover vrijheid, kunstenaar tegenover dominee. 
Vader is boos – Vincent ook. Het dak scheurt open, 
beiden lopen weg.

>>

5 van 7

ZundertEtten-Leur
68



Het gewelf van de kerk is een kalme heldere nacht met 
flonkerende sterren. De sterrennacht boven ons hoofd 
begint te bewegen, te draaien en te verschuiven –  
het wordt langzaam licht, de ochtend gloort,  

de zon komt op. Een gevoel van opluchting, 
levensvreugde en inspiratie is voelbaar. We maken een 
reis door Van Goghs werk. Steeds lichter en met steeds 
intensere kleuren.

>>
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We zijn weer terug in de kerk. Door de ramen zien we  
de zon opkomen. Zonnestralen lichten het orgel aan.  

Een nieuwe dag is aangebroken. In het serene 
ochtendgloren verlaten we hoopvol de kerk.
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Van Gogh Monumenten 
Etten-Leur

Bezoekers aan de Van Gogh Kerk in Etten-Leur krijgen een wandelroute 
langs de Van Gogh Monumenten en locaties in de omgeving.

Protestantse kerk  
en begraafplaats

Kosterswoning Pastorie met eerste atelier 
(niet meer bestaand)

Oude Raadhuis Lambertuskerk

ZundertEtten-Leur
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Nuenen

BECOMING VINCENT

“Als ik zeg dat ik een 
boerenschilder ben, dat is 
werkelijk zoo en zal U wel  
meer blijken in ’t vervolg,  

ik voel mij t’huis daar.”

Vincent aan Theo, april 1885



Vincent is overtuigd van zijn kunstenaarschap.  
Maar omdat hij zijn werk niet verkocht krijgt,  
verhuist hij uit financiële nood naar zijn ouders in 
Nuenen. De pastorie en de omgeving blijken een 
grote bron van inspiratie. Vincent legt het landschap 
en de mensen zo treffend vast, dat ze ook vandaag  
de dag nog herkenbaar zijn.

Nuenen: 
het meesterstuk
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Tegenover de pastorie waar de familie 
Van Gogh woonde, ligt het Vincentre 
in het oude gemeentehuis van het 
dorp. Vincentre toont de permanente 
expositie Van Gogh in zijn Nuenense 
periode. Er is een uitgebreide winkel 
en beperkte horeca. Belangrijke 
onderdelen van de tentoonstelling 
zijn toe aan een upgrade of zelfs 
vervanging. De locatie is te klein  
voor groei. 

Van Gogh Centre  
Van Gogh Heritage 
Centre Nuenen

Nuenen
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In Nuenen is de tentoonstelling in belangrijke mate gericht 
op het bereiken van het meesterschap. Hier werkt Vincent 
als een bezetene. Zijn ontwikkeling gaat al even snel, we 
zien de grote Vincent van Gogh ontstaan. De aardappeleters 
vormen het eerste echte meesterwerk. De tentoonstelling 
legt regelmatig verbanden met zijn latere werk.

Transformatie naar  
Van Gogh Heritage Centre

Elementen

• Upgrade huidige tentoonstelling

• Van Gogh Heritage Timeline 

• Film Becoming Vincent

• Portrettenkast

• Wevers 

• Landschappen getekend

• Met andere ogen kijken naar  
de aardappeleters

• Perspectieven op de aardappeleters  
(Vincents naasten geven commentaar)

Niveau 2
Vincent als kunstenaar

Niveau 3
Meesterstuk: 

de aardappeleters

Niveau 1
Vincent en zijn omgeving

Niveau 2
Tijdelijke tentoonstellingen

Niveau 1
Entree
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Nieuwbouw

Het huidige Vincentre krijgt een aanbouw, 
waardoor het geheel ruim een verdubbeling 
wordt van het huidige pand. In de nieuwe 
aanbouw is ruimte voor een grote entree, 

publieksvoorzieningen, wisseltentoonstellingen en 
een filmzaal. In de oudbouw wordt de tentoonstelling 
voor een groot deel opnieuw opgezet. Nog bruikbare 
elementen worden opgenomen in het nieuwe concept.
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Plattegrond en routing

Van Gogh Centre Nuenen

niveau 1

Vincent in Frankrijk Vincent vóór Nuenen Het Nuenen van Vincent

Nieuwbouw

Bestaande bouw

lift

filmzaal

winkel

balie

koffiecorner garderobe
toiletten

ontvangstruimte

1 2 3

introductie

1

2

3
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Plattegrond en routing

Van Gogh Centre Nuenen

niveau 2 niveau 3

a. Het landschap
b. Wevers
c. Landarbeiders

d. Portretkast
e. De leerlingen en vrienden
f. Stillevens

g. Voorstudies
h. Met andere ogen
i. Donker dat toch kleur is > film

Inspiratie Atelier Meesterstuk: de Aardappeleters

videvidevide

vide

vide

wisselende 
expositie

lift lift

techniek

4 5 6

b

a

d

c

i

f

e
gg h

4

5

6
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Het verhaal

De laatste twee jaar dat Vincent in Brabant is, 
verblijft hij in Nuenen. Hij tekent en schildert alsof 
hij haast heeft: landschappen met knotberken,  
de ruïne van de oude kerk, de tuin van de pastorie in  
de sneeuw. Hij tekent de boeren en de thuiswevers 
in hun armoedige huisjes. In Nuenen bekwaamt 
hij zich als figuurschilder. Hij maakt talloze studies 
van koppen van het volk. Het zijn oefeningen voor 
zijn indrukwekkende eerste meesterstuk van een 
boerengezin aan de maaltijd: De aardappeleters. 

Ook in Nuenen is de relatie met zijn familie en  
de omgeving moeizaam. De pastoor van de rooms-
katholieke kerk verbiedt de mensen nog langer voor 
hem te poseren. De ongedurige en onaangepaste 
Vincent kan zich niet langer handhaven in het 
Brabantse dorp. Hij vertrekt, via Antwerpen, 
naar Parijs om daar de nieuwe schilderkunst 
te ontdekken. Hij keert nooit meer terug naar 
Nederland. Maar zijn liefde voor Brabant  
blijft voortbestaan.

“Sedert ik hier ben is er geloof ik 
geen dag geweest waarop ik niet bij 
de wevers of boeren van s’morgens 
tot s’avonds zit te werken..” 
Vincent aan Theo, januar1 1884
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In de gang die de nieuwbouw 
met de oudbouw verbindt, 
verhaalt een rijk geïllustreerde 
tijdlijn over de laatste jaren 
van Vincents leven. Het gaat 
over de periode ná Nuenen, 
waarin hij zijn meest bekende 
werken maakt. Het is een reis 
terug in de tijd, die begint 
bij zijn overlijden en eindigt 
bij het vertrek uit Nederland. 
Bezoekers krijgen zo niet 
alleen een overzicht van de 
belangrijkste gebeurtenissen, 
locaties en werken uit de 
Franse periode, maar zien ook 
het verband tussen het werk 
van de Brabantse periode en 
zijn latere werk.  

Vincent  
in Frankrijk

“Het is mijn plan om zoodra ik kan een tijd 
naar het zuiden te gaan waar nog meer kleur is 
en nog meer zon.” 

Vincent aan zus Willemien, oktober 1887
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Het verhaal van Vincent in Nuenen 
wordt ingeleid op de begane grond 
van het huidige gebouw. Hier komen 
we in een rijk geïllustreerde tijdlijn 
de plaatsen en gebeurtenissen 
tegen die een belangrijke rol in 
Vincents leven spelen voordat hij in 
Nuenen woont. Een grote kaart van 
Europa toont zijn omzwervingen. 
Sprekende portretten van zijn familie 
en een stamboom vertellen de 
bezoekers hun verhaal over Vincent. 
Met Vincents inschrijving in de 
burgerlijke stand stappen we het 
Nuenen van Vincent binnen.

Vincent  
vóór Nuenen

Nuenen
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Een grote historische kaart van 
Nuenen vult de vloer. Rondom zijn 
kijkkastjes waar met een draaiknop 
een historische of hedendaagse 
foto van een Van Gogh Monument 
in Nuenen verandert in een 
schilderij of tekening die Vincent 
van die locatie heeft gemaakt.  
Historische foto’s van het dorp en 
de mensen die er in Vincents tijd 
woonden zijn achter de glazen 
wand te zien.

Het Nuenen 
van Vincent

Nuenen
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Vincent tekent graag en veel buiten. 
Die studies zijn vaak de basis voor 
latere schilderijen. De koortsachtige 
haast waarmee hij de natuur probeert 
vast te leggen is de inspiratie voor 
een audiovisuele installatie. Op grote, 
ogenschijnlijk lege vlakken, hangt 
een reproductie van een geschilderd 
landschap. Dan verschijnen op de lege 
vlakken schetsen van de landschappen 
in potlood en houtskool. We horen het 
driftige gekras van het potlood en de 
geluiden van de natuur.

Het landschap
“Ik kan soms zoo 
verlangen naar 
landschap te 
maken... ik zie in 
de heele natuur, 
b.v. in boomen, 
expressie en als  
’t ware een ziel.” 

Vincent aan Theo, januari 1884
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Naast de natuur is ook het 
boerenleven rond Nuenen een 
belangrijke bron van inspiratie 
voor Vincent. Hij tekent 
en schildert de wevers en 
landarbeiders met een scherp 
oog voor de omstandigheden 
waarin zij werken en leven. 
De huidige opstelling met het 
weefgetouw blijft gehandhaafd 
en wordt aangevuld met de 
schilderijen die Vincent van de 
wevers maakte. De wand met 
talloze studies van landarbeiders 
leidt de bezoekers het atelier in. 

Wevers en 
landarbeiders
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Na de inspiratie van het landschap 
en boerenleven stappen we het 
atelier van Vincent binnen. Op de 
houten vloer zijn verfspatten te 
zien, op de ezels staan portretten. 
Hier ontmoeten we zijn modellen 
en kunnen we de roddels van 
de mensen in het dorp horen. 
Vincents excentrieke gedrag geeft 
aanleiding tot allerlei praatjes.  
Op de originele kastenwand zien 
we portretten geprojecteerd. 
Binnen in de kasten komen we 
meer te weten over de mensen  
die een bepalende rol speelden  
in Vincents tijd in Nuenen.

Het atelier
Nuenen
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Bezoekers kunnen in het 
atelier hun eigen Van Gogh 
portret laten maken. In een 
donkere kast maakt men 
een keuze uit een aantal 
portretten. Dat portret wordt 
op het gezicht van de bezoeker 
geprojecteerd, die in een 
spiegel kan zien of hij of zij 
in de juiste houding zit. In de 
computer worden de beelden 
gecombineerd tot een uniek 
portret. Vervolgens wordt het  
het portret op de buitenkant 
van de kast getoond en kan de 
bezoeker het naar zijn of haar 
e-mailadres sturen. 

Portretkast
Nuenen
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Vincent schildert talloze stillevens 
met de voorwerpen die hij om 
zich heen heeft. Net zoals hij in 
zijn schetsen van het boerenleven 
voor eenvoudige, gewone mensen 
kiest, schildert hij in zijn stillevens 
ook het liefst eenvoudige, gewone 
voorwerpen. Een paar klompen, 
een mand met aardappels, 
aardewerken kannen en lege 
vogelnesten. Een aantal stillevens 
is te zien naast driedimensionale 
reconstructies van de 
geschilderde onderwerpen. 

Stillevens
Nuenen
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De leerlingen 
en vrienden 
De bijzondere collectie van het Van Gogh Centre 
Nuenen bestaat uit verschillende schilderijen 
van leerlingen en vrienden van Vincent. Deze 
werken worden museaal getoond, op een manier 

die duidelijk maakt wat de relatie van de schilder met 
Vincent is. Dankzij citaten uit brieven en interviews 
komen we meer te weten over de leerlingen en vrienden, 
hun relatie met Vincent en hun verdere levensloop.
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De bovenste verdieping is geheel 
gewijd aan Vincents meesterstuk: 
De aardappeleters. Hier komen 
we alles te weten over de 
achtergronden en het ontstaan van 
het schilderij. We zien de schetsen 
die Vincent maakte en ontmoeten 
de familie die model stond voor 
De aardappeleters. Ook maken we 
kennis met hun nazaten.

Meesterstuk: 
De aardappeleters
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Hoe kijken Vincents tijdgenoten 
naar De aardappeleters?  
Door de reacties van Theo van 
Gogh en Vincents schildervriend  
Anthon van Rappard op het 
schilderij te horen, nodigen we 
bezoekers uit om beter naar  
De aardappeleters te kijken.  
We horen critici en bewonderaars  
uit zijn tijd en de onze. Ook horen  
we wat Vincent zelf van zijn eerste  
grote werk vindt. Zo kijken we 
steeds met andere ogen naar 
Vincents eerste meesterstuk. 

Met andere 
ogen

“Een groot stuk 
in olieverf, een 
boerenbinnenhuis,  
vaal en leelijk van 
kleur, trof als iets 
buitengewoons,  
door de sterke, 
bijna japansch 
gecaricaturiseerde 
expressie der figuren.”

Frederik van Eeden, 1891

“met die handen die zij 
in den schotel steken 
zelf de aarde hebben 
omgespit en (…) dat 
zij hun eten zoo eerlijk 
verdiend hebben.”

Vincent aan Theo, 1885

“en welke betrekking 
bestaat er tusschen  
den koffieketel, de tafel 
en de hand die boven 
op ’t hengsel ligt?  
wat doet die ketel toch, 
hij staat niet, hij wordt 
niet vastgehouden, 
maar wat dan?”

Anthon van Rappard aan 

Vincent, 1885
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In de film Donker dat toch 
kleur is zien en horen we 
Vincents eigen gedachten 
en ideeën over zijn eerste 
grote schilderij. We volgen 
de schilder op de voet in 
de tijd die hij in Nuenen 
doorbrengt. De film wordt 
vertoond in een hoek van 
de zolder.

Donker dat 
toch kleur is
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Van Gogh Monumenten Nuenen
Bezoekers aan het Van Gogh Centre Nuenen krijgen een wandelroute 
langs de Van Gogh Monumenten en locaties in de omgeving.

Pastorie en tuin

Oude kerkhof met 
graf vader Van Gogh

Nune Ville

Opwettense 
watermolen

Woning  
de aardappeleters

Woning Koster 
Schafrat, atelier

Protestantse kerk

Populierenlaan

Heilige Clemenskerk

Wevershuisje

Sint Clemenskerk, 
Gerwen

Raadhuis  
(nu Vincentre)

Molen de Roosdonck

Van Gogh monument 
Hildo Krop
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