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Korte terugblik op 2018 

 
 

Meer bezoekers en een betere exploitatie dan in 2017, een aantal stappen verder met 

de uitbreiding van Vincentre, een kleine groei in het corps van ruim 150 vrijwilligers, 

een nauwere samenwerking met het Van Gogh erfgoed in de zeer directe omgeving 

van Vincentre, enkele onverwachte gebeurtenissen met positief effect, en tenslotte 

het jaar waarin de voorbereidingen zijn gestart voor de Nuenense spin-off activiteiten 

van de grote tentoonstelling ‘Van Goghs intimi’ in Het Noordbrabants Museum vanaf 

september 2019. 

 

Met deze korte samenvatting kijken we terug op een positief jaar en bevinden ons in 

de situatie om daar in 2019 opnieuw positieve resultaten aan toe te voegen. Veel 

draait om de vorderingen met de uitbreiding van Vincentre en de extra activiteiten als 

gevolg van de grote tentoonstelling ‘Van Goghs intimi’. 

 

Elke jaar weer beseffen we dat de drijvende kracht achter Vincentre onze vrijwilligers 

zijn. Gastvrijheid, professionaliteit en respect zijn hun sleutelwoorden. Bezoekers 

uiten lovende woorden in het gastenboek, op TripAdvisor en Google. 

Daarnaast verzorgden onze vrijwilligers weer diverse speciale programma’s voor het 

lager en middelbaar onderwijs, voor ouderen en dementerenden. 

 

Wij waarderen de verdere ontwikkeling van de structuurvisie ‘De Wereld van Van 

Gogh’. Als initiatiefnemer benadrukt de gemeente daarin het belang van een 

doordachte aanpak met Van Gogh in Nuenen: van het Park tot voorbij de 

Roosdonckse molen. De uitbreiding van Vincentre is in deze structuurvisie 

opgenomen. 

 

Van de Vrienden van Vincent van Gogh & Nuenen kreeg Vincentre de ‘Ontdek 

Vincent’-tafel: met de nieuwste techniek op educatieve wijze kennis maken met 

Vincent van Gogh.  

De Vrienden vierden hun 10-jarig bestaan. Een moment om bij stil te staan: 10 jaar 

lang trouwe steun is een stimulans om de komende jaren door te gaan.  

 

Met de grote tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum en de uitbreiding van 

Vincentre zien we die toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

 

Jan Kees Lemkes, 

Voorzitter 

 

 

 



3 

 

 
 

 

 

Inhoudsopgave 

 
Korte terugblik op 2018      2     

 

Missie stichting Van Gogh Village Nuenen   4 

 

Vincentre         5 

 

Wisselende tentoonstellingen in Vincentre   6 

 

Organisatie        8 
 

Vrijwilligers        9 

 

Bezoekers        10 

 

Maatschappelijke bijdrage     10 

 

Commercieel       11 

 

VVV-agentschap       15 

 

Collectievorming      16 

 

Kunstfonds       17 

 

Van Gogh Monumenten     17 

 

Structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’  18 

 

Samenwerkingsverbanden    18 

 

Bestuur       19 

 

Management Team      19 

 

 



4 

 

 

 

 

Missie stichting Van Gogh Village Nuenen 
Nuenen op de kaart zetten als Van Gogh Village. Voor een zo breed 

mogelijk publiek (zowel lokaal als internationaal) realiseren van een 

beleving die inzicht geeft in de mens Van Gogh, zijn werk en zijn leven. 

Daarin profileert zijn Nuenense periode zich als één van de 

belangrijkste periodes in zijn leven en werken. 

 

Stichting Van Gogh Village Nuenen is sinds 2008 partner in het samenwerkings-

verband Van Gogh Brabant met de andere erfgoedlocaties Zundert, Etten-Leur, 

Tilburg en Het Noordbrabants Museum. Onze stichting onderschrijft de twee 

hoofddoelen van Van Gogh Brabant: 

1. Wij willen de culturele erfenis van Vincent van Gogh in Brabant behouden en 

delen met de wereld, nu, straks en in de verre toekomst. 

2. Wij willen de maatschappelijke en economische betekenis van Vincent van 

Gogh voor de provincie Brabant vergroten. 
 

Bron: businessplan ‘Van Gogh, Brabander’, november 2016. Met daarin concrete doelstellingen 
op het gebied van cultuur, maatschappelijke ontwikkeling, natuur, ruimtelijke ontwikkeling, 
internationale profilering en economie.  
 

 

Achter de schermen hebben zich enkele wezenlijke wijzigingen voorgedaan in de 

organisatiestructuur van Van Gogh Brabant.  

Op 24 augustus 2018 is Van Gogh Vastgoed NV gestart met de uitgifte van 

vastgoedcertificaten voor Van Gogh erfgoed in Brabant. Bedrijven en particulieren 

kunnen daarmee een stukje eigendom verwerven van de belangrijkste locaties uit het 

leven van Vincent van Gogh. De Van Gogh Vastgoed NV heeft als doel: het verkrijgen, 

beheren, exploiteren, ontwikkelen en verhuren van deze bijzondere locaties om het 

aan toekomstige generaties door te kunnen geven. 

De Vastgoed NV is direct verbonden aan de doelstellingen van de stichting Van Gogh 

Heritage Foundation. Binnen deze stichting wordt Van Gogh Brabant als handelsmerk 

gebruikt. 

Het is voor het eerst dat 

bedrijfsleven, gemeenten en de 

provincie Noord-Brabant zo 

intensief samenwerken om 

aankoop, bescherming en 

uitbreiding van het Van Gogh 

erfgoed te realiseren. 
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Vincentre 
 

In 2018 ontving Vincentre een tweetal cadeaus, die we beide met heel veel plezier 

hebben aangenomen en graag willen betitelen als een welkome en rijke aanvulling. 

 

Mutsen 

De vaste expositie is verrijkt met een tweetal 

authentieke mutsen en een capote uit de tijd 

dat Vincent in Nuenen woonde. Dit was een 

heel bijzonder moment. We kunnen rustig 

stellen dat het voelt alsof kostbaarheden 

weer thuis komen. Immers naast de 

erfgoedlocaties en de verhalen van toen, zijn 

er nu ook de mutsen van toen, die bijdragen 

aan de slogan ‘Van Gogh Village Nuenen, dichter bij Van Gogh kun je niet komen…”.  

In het onderdeel Collectievorming komen we uitgebreid terug op deze bijzondere 

gebeurtenis. 

 
‘Ontdek Vincent’-tafel 

 
In het jaar 2012 is de app Explore Vincent ontwikkeld voor de pas op de markt 

verschenen iPad. Een mooie combinatie van de 

nieuwste techniek met een educatief element om 

Vincent van Gogh op een speelse wijze beter te 

leren kennen. Jarenlang heeft dit naar volle 

tevredenheid in Vincentre gewerkt. 

In 2018 waren alle iPads versleten en kapot. Op 

19 april 2018 hebben De Vrienden de grote 

interactieve ‘Ontdek Vincent’-tafel aan het 

Vincentre overhandigd. Spelenderwijs meer over 

Van Gogh leren, met z’n allen rond de grote tafel. 

Dat is het grote verschil met de iPads van vroeger. Toen ging ieder voor zich met een 

iPad aan de slag. Nu sta je gezellig rond de tafel, communiceert weer met elkaar in 

plaats van met een apparaat. Er valt van alles te leren over Van Gogh. Soms op 

serieuze wijze, soms in de vorm van spelletjes. Het gaat bijvoorbeeld over de 

stamboom, schilderijen, tijdlijn, locatiespel en de pastorietuin. Maar ook een 

memoryspel, puzzel en quiz ontbreken niet. Je maakt kennis met, je speelt mee, je 

test je kennis en je verdiept jezelf. Omdat iedereen dagelijks met een computer, iPad 

of telefoon omgaat, kan je ook met deze tafel direct aan de slag. Een gebruiksaan-

wijzing is niet nodig. 
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Wisselende tentoonstellingen in Vincentre 
 

Schildervrienden van Vincent 
 

Ze komen alle vier uit Eindhoven: Dimmen 

Gestel, Antoon Hermans, Anton 

Kerssemakers en Willem van de Wakker. 

Van Gogh leert hen nog beter schilderen. 

Het worden zijn vrienden en zijn 

verdienstelijke amateurschilders. In het 

Vincentre worden 12 kunstwerken van 

deze vier schildersvrienden getoond. Dit is 

mogelijk gemaakt door de stichting De 

Vrienden van Vincent van Gogh & Nuenen, samen met het Eindhoven Museum. 

 

          
Anton   Willem   Antoon   Dimmen 
Kerssemakers  van de Wakker  Hermans   Gestel  

 

 

Familie Van Gogh, toen en nu 
  

Wegens succes verlengd: de tentoonstelling over de 

inspanningen door de familie Van Gogh met betrekking 

tot de nalatenschap van Vincent. Toen en nu. Vanaf het 

overlijden van broer Theo neemt zijn vrouw Jo Bongers 

de verplichting op zich om de collectie kunstwerken en 

brieven bijeen te houden. Tot in het heden, waar de 

familie nog steeds betrokken is bij actuele onderwerpen. 

In de tussentijd is er een nauwe relatie met Nuenen ontstaan. Zo werden 

tentoonstellingen in Nuenen voorzien van de echte kunstwerken en zowel het 

Documentatiecentrum als Vincentre zijn door de familie geopend. Een bijzondere 

band! 
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Collse Watermolen 
 

Ter gelegenheid van de aankoop op 17 november 2017 van het schilderij ‘Collse 

Watermolen’ door Het Noordbrabants Museum heeft in de ontvangstruimte een mini-

expositie gehangen.  

Bijzonder aan dit schilderij is de wijze waarop Vincent zijn inmiddels verworven kennis 

van de kleurwetten toepast. De complementaire kleuren rood en groen steken af 

tegen de donkere schuren. Deze watermolen is een opvallend kleurrijke voorstelling in 

het Brabantse oeuvre van Van Gogh. Vincent gebruikt hier ongewoon warme tinten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aardappeletershuisje - Erpel 

 
In de ontvangstruimte is gedurende enige tijd onderstaande bijzondere foto 

tentoongesteld in de vorm van een mini-expositie. 

 
‘Gisteravond zag ik door het raam van een 

boerenwoning een gezin aan de aardappel en de 

schoonheid daarvan liet me niet meer los’. Dit 

schrijft Vincent naar zijn broer Theo. Het is de 

aanleiding van zijn schilderij ‘De Aardappeleters’.  

Dát moment heeft Maartje Roos als uitgangspunt 

gebruikt voor de schitterende foto ‘Erpel’.      

Maartje Roos is fotoregisseur van eigenzinnige 

magische werelden. Zo’n titel geeft al aan dat er 

met deze foto van alles is gebeurd. Heden en verleden in één alleszeggend beeld. 

Daadwerkelijk op de plek waar de woning van familie De Groot heeft gestaan, maakt 

zij een fotografisch beeld van wat Vincent toen zag. Met uitzicht op de molen ‘De 

Roosdonck’, het boerenland en de boer met zijn gezin, samen aan het avondmaal. 
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Van Gogh fiets 
 
Uit enthousiasme voor het werk van Vincent van Gogh en lekker fietsen door de 

natuur, startte Tomas Snels met het ontwerpen van een topfiets. Het prototype 

is het resultaat van samenwerking met Unlimited Colors, gespecialiseerd in op 

maat ontworpen fietsdesigns. Ook Giant sluit aan bij het collectief. De fietsen 

zijn op 3 manieren uniek: de prachtige reproductie van het schilderij handmatig 

aangebracht op iedere fiets, de hoge kwaliteit van de fiets, en de gelimiteerde 

oplage van 250 stuks. Een echt collectors item. Bovendien brengt de fiets sport, 

cultuur, talentontwikkeling, design en innovatie bij elkaar. Per verkochte fiets 

wordt een bijdrage gedaan aan de Van Gogh Heritage 

Foundation voor het behoud van Van Goghs erfgoed. 

Tom Dumoulin was in december te gast in het Vincentre. 

De 28-jarige wielrenner kreeg hier als huwelijksgeschenk 

en als blijk van waardering voor de jarenlange samen-

werking een bijzonder cadeau: de Van Gogh-editie van de 

Giant TCR (Total Compact Road) Advanced SL. De fiets is 

vanaf het najaar 2018 te bewonderen in het Vincentre. 

 

 

Organisatie 
 

Bestuur  
 

In 2018 hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan.  

 

Governance Code Cultuur en Ethische Code voor Musea  
 

De stichting hanteert en onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur. 

De Code is bedoeld om bewustwording en kritische reflectie door het bestuur te 

stimuleren. Door de Code te hanteren laat de stichting zien dat zij de gangbare 

standaarden voor goed bestuur volgt. De Code biedt handvatten voor het handelen in 

diverse, vaak ingewikkelde situaties (bijv. belangenverstrengeling). 

De stichting Van Gogh Village Nuenen onderschrijft de Ethische Code voor Musea. 

Deze code geldt voor de stichting als rechtspersoon, maar ook voor de individuele 

bestuursleden, directie en alle andere medewerkers.  

  

Directie  
 

Het takenpakket van de directie ligt in het verlengde van de taken van de voorgaande 

jaren met een grote nadruk op marketing, sales en communicatie. Deze activiteiten 

worden veelal uitgevoerd in samenwerking met de diverse partners in Brabant en 

Nederland, zoals VisitBrabant, NBTC en citymarketing Eindhoven365. 

Een nieuwe hoofdtaak voor de directie is - om in samenwerking met intern en extern 

betrokkenen - te komen tot verwerving en uitbreiding van Vincentre. 
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Vrijwilligers        
 
In 2018 mochten we 9 vrijwilligers welkom heten en hebben er 5 afscheid genomen. 

De groep vrijwilligers bestaat nu uit 156 personen. 

Bij de vrijwilligers zien we een sterke onderlinge samenhang. Het werk is leuk, de 

sfeer is goed, je leert er nieuwe mensen kennen, en de vrijwilligers worden op 

professionele wijze begeleid en geïnformeerd. Voor gidsen worden speciale 

informatieavonden verzorgd, deels in het Engels vanwege de buitenlandse bezoekers. 

De 156 vrijwilligers vervullen in totaal 230 functies. Daarvan hebben 96 vrijwilligers 

één functie en 60 vervullen twee of meer functies. 

 
Vrijwilligersuitje naar het Weverijmuseum in Geldrop 
 

Een schot in de roos. Zo werd het jaarlijkse uitje in oktober 

gekarakteriseerd. Spreekwoorden als ‘Schering en inslag’, en 

‘door de wol geverfd’ werden uitgelegd en gedemonstreerd 

door de vrijwilligers van het Weverijmuseum. 

Een letterlijke uitspraak van onze vrijwilligers: “Wij herkennen 

ons in die vrijwilligers, gelijke zielen die er alles aan gelegen is om 

hun museum de aandacht te geven die het verdient”.   

Een tweetal lezingen over de wereld van de textielbaronnen en 

hun personeel in Geldrop en de relatie tussen Van Gogh en de 

Nuenense wevers (door onze gids Gerard Netten), een 

wandeling over de Textielroute, een heerlijk Winterbuffet en 

elkaars gezelschap maakten de dag compleet.  

 
Gidsen bezoeken Amsterdam  
 

Eind oktober hebben 25 gidsen een dagje ‘Van Gogh in Amsterdam’ gedaan. De 

Stuurgroep Gidsen had een mooi programma opgesteld. Allereerst was er een 

rondleiding door twee professionals in het Van 

Gogh Museum. Een gedetailleerde bespreking 

van “De aardappeleters”, de invloed van 

Japanse kunst op Van Gogh en uitleg over de 

verschillende periodes van Vincent zorgden 

voor een interessante rondleiding.  

De keuze tussen de tentoonstelling „Gauguin 

en Laval‟ of een Van Gogh-wandeling bracht 

de meeste gidsen naar buiten langs 

verschillende locaties waar Vincent te vinden was tijdens zijn verblijf vanaf mei 1877. 

Ruim een jaar was hij in Amsterdam om zich voor te bereiden op zijn studie theologie, 

die hij uiteindelijk niet zou gaan volgen.  
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Diensten vrijwilligers 
 

aantal balie-, winkel- en horecadiensten   1884 

aantal diensten dagdeel managers      628 

aantal extra diensten (buiten regulier openingstijden)     47 

aantal interne begeleidingsdiensten       47 

aantal gidsdiensten        414 

aantal educatiediensten       117 

Totaal aantal diensten              3090 

 

 

 

Bezoekers 
 

Het jaar 2018 geeft een groei te zien van 15% ten opzichte van 2017.  

Met het totaal van 18.150 bezoekers geeft dit de volgende onderverdeling: 
 

Bezoekers 2017 2018 

Volwassenen 82% 80% 

Kinderen (met familie) 6% 6% 

Kinderen in schoolverband - educatie 7% 11% 

Vrienden - relaties 5% 3% 

Percentage buitenlandse bezoekers ca. 25% ca. 25% 
 

Voor de exploitatierekening verwijzen wij naar de Jaarrekening 2018 op www.vgvn.nl  

 

 

 

Maatschappelijke bijdrage 
 

Waar mogelijk nemen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit doen 

we in de vorm van aangepaste programma’s voor ouderen en dementerenden, maar 

ook op andere manieren. Enkele voorbeelden uit 2018 zijn:  

 

Bezoek ‘Vier het Leven’ aan Vincentre 
 

"Hoe een cultureel uitstapje ouderen doet opveren". Dit is de titel van de vlog die de 

provincie Noord-Brabant (programma Sociale Veerkracht) in oktober maakte tijdens 

het bezoek van ouderenorganisatie ‘Vier het Leven’ aan Vincentre. De vlog is op 

verschillende manieren in de publiciteit gekomen: 

. Artikel: https://www.brabant.nl/subsites/socialeveerkracht/actueel/2018/hoe-een-

cultureel-uitstapje-ouderen-doet-opveren  

. Vlog: https://youtu.be/wWVKDMHxlHo    

. Post:  https://www.facebook.com/SocialeVeerkracht/videos/292633891347852/     

. Post: https://twitter.com/SocVeerkracht/status/1056950944641048577  

 Het geeft een goed gevoel voor onze vrijwilligers om te zien en te horen hoe de 

ouderen genieten van een bezoek aan Vincentre. 

 

http://www.vgvn.nl/
https://www.brabant.nl/subsites/socialeveerkracht/actueel/2018/hoe-een-cultureel-uitstapje-ouderen-doet-opveren
https://www.brabant.nl/subsites/socialeveerkracht/actueel/2018/hoe-een-cultureel-uitstapje-ouderen-doet-opveren
https://youtu.be/wWVKDMHxlHo
https://www.facebook.com/SocialeVeerkracht/videos/292633891347852/
https://twitter.com/SocVeerkracht/status/1056950944641048577
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Ondersteuning lokale initiatieven 
 

Van Gogh partijen die nieuwe op de markt komen, willen we graag met raad en daad 

ondersteunen, helpen en het liefst tot structurele samenwerking komen, o.a. in de 

vorm van arrangementen. Het meest recente voorbeeld is het kosterhuisje.  

Op het gebied van marketing, 

maar ook bij de opening zijn we 

hen van dienst geweest. Tijdens 

het Moonlightshoppen medio 

december was Vincentre open, 

was de entree gratis en is die 

avond het kostershuisje vanuit 

Vincentre geopend. Die avond 

bezochten 400 personen het Open Huis van het kostershuisje. 

Ook met Salon Nune Ville en het Van Gogh kerkje zijn diverse vormen van 

samenwerking en wederzijdse ondersteuning ontstaan in 2018. 

Voor de Vincent van Gogh Photo Award 2019 vanuit de Rotary Nuenen werden de 

eerste plannen al weer vorm gegeven. 

   
 

 

 

Commercieel 
 
Arrangementen  
 

Er zijn diverse mogelijkheden voor een groep: alleen een bezoek aan het Vincentre, 

en/of aangevuld met een wandeling buiten met gids en/of aangevuld met iets extra’s 

zoals horeca, schilderen of lunch/diner. Vooral het laatste wordt in goede 

samenwerking met Nuenense bedrijven uitgevoerd.  

Hieronder staan enkele vermeldenswaardige arrangementen. 

 

Nieuwe gps-speurtocht ‘In het spoor van Vincent’ 
 

Deze speurtocht door het centrum van Nuenen is bedoeld voor jongeren en maakt 

gebruik van drie iPhones, elk met een eigen route langs dezelfde Van Gogh locaties. 

Schoolklassen van het voortgezet onderwijs maken gebruik van deze gps-

speurtochten (45-60 minuten). Dat kan in groepjes van vijf leerlingen.  

Onderweg zijn er verschillende taken. Door alle beschikbare middelen (iPhone, 

opdrachtkaarten, informatiezuilen bij locaties) te combineren, kunnen de vragen op 

het antwoordformulier beantwoord worden. Bovendien is er een foto-opdracht met 

fotobladen waarmee een sleutelwoord voor Van Gogh ontdekt kan worden.  
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Art Study Tour uit China  
 

Het was een proefbezoek op een warme en zonnige dag in juli. Negen kinderen in de 

leeftijd van 7 tot 14 jaar met drie begeleiders. Toerleider Jianing Xiao van de Chinese 

Art Study Tour uit Beijing schreef een bedankbrief waaruit we kunnen afleiden dat in 

2019 er opnieuw een groep komt.  

Our company design and plan the study tour in the Netherlands for 12 days. Our aim is to lead 

the students to understand Great Artists in the Netherlands more, especially Van Gogh, who is 

one of the most virtuous Artists in the world. And the best way is to trace along the way they 

experienced. Our journey started in Amsterdam followed by Zundert. And also the students 

started their painting there. Finally we choose to stay in Nunen 

for 3 days to enjoy the atmosphere and feel the way Van Gogh 

live. Students said Nuenen is a great place to paint where they 

would like to draw once they arrive here. And in the parents' 

opinion it is a great place that can make people relaxed and 

quiet. We really enjoy the staying there. Since museums are 

our destination as well, we've been to a lot of the museums 

related with Van Gogh. The one in Nuenen is the most 

impressive one, since it can lead us back to the moment Van 

Gogh lived and everything is quite real and easy to be 

understand. The workers in the Vincentre museum are quite nice, which also make us fell warm 

and at home. Thank you again for the great help you provide. And I enclosed some pictures. I 

hope you like them. 

 

Staatsbezoek door minister-president van Thüringen, Duitsland 
 

Minister-president Bodo Ramelow van de deelstaat Thüringen heeft in september een 

staatbezoek aan Nederland gebracht. Dit op uitnodiging van koning Willem-Alexander 

in januari 2017, toen hij op staatsbezoek in Duitsland was. Naast een bezoek aan Den 

Haag, Delft en Eindhoven heeft de heer Ramelow te kennen gegeven een bezoek te 

willen brengen aan Van Gogh Village Nuenen. Commissaris van de Koning, de heer 

Wim van de Donk was gastheer namens de provincie Noord-Brabant. Burgemeester 

Houben heette iedereen welkom. Het gezelschap van 25 personen bestond uit 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheden. 

Onze gids Sabine Hendriks, geboren en getogen in Duitsland, heeft de minister-

president begeleid in zowel Vincentre als tijdens een wandeling langs de 

erfgoedlocaties in het centrum van Nuenen.  
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Arte France 
 

Per jaar ontvangen we een aantal keer het verzoek om een filmploeg te begeleiden. 

Als de Frans-Duitse TV-zender ARTE - met een potentieel van 38 miljoen kijkers - te 

kennen geeft een uitzending te willen maken over Van Goghs thuisland Brabant, is de 

keuze gauw gemaakt. De Parijse regisseuze Marina Boyenval zegt: “In een uitzending 

van 15 minuten willen we de regio Brabant promoten door de ogen van de artiest Vincent: het 

landschap en de monumenten die hij kende. De focus ligt op de natuur en de plekken die hem 

inspireerden. Het verhaal bij elke locatie wordt verteld door een historicus, een Van 

Goghkenner of een kunstenaar.” 

De filmploeg heeft gekozen voor drie Brabantse locaties, waar gedurende vier dagen 

gefilmd is: Zundert, Breda en Nuenen.  

Op 7 juli bracht onze gids Peter van Overbruggen de filmploeg o.a. naar het 

domineeshuis, de Collse watermolen en de Roosdonckse molen. Daar voltrok zich een 

echte spektakel, waarvan de gids zegt: “Hier gebeurde iets, wat ik als Nuenenaar nooit 

meer gezien heb sinds mijn jeugd! De rogge werd gemaaid en in korenschoven gezet, met op 

de achtergrond de draaiende wieken! Als in een tijdmachine ging ik meer dan 100 jaar terug”. 
 

Duitse versie: https://www.arte.tv/de/videos/085712-000-A/van-gogh-meister-aus-dem-brabant/ 
 

   
 

 

Brabant is Open  
 

In voorgaande jaren heette deze activiteit nog BrabantNacht (in september). Nu heet 

het Brabant is Open. En is gestart op 1 juni, aan het begin van het zomerseizoen.  

Van Gogh Village Nuenen deed in het verleden al mee; nu uiteraard weer, en was 

daarmee een van de 12 hoofdpartners in samenwerking met Van Gogh Brabant.  

De website van VisitBrabant verwoordt Brabant is Open op pakkende wijze:          

“Met open armen heten we je welkom. Ga je mee? Dan ontdek je op magische wijze wat 

Brabant zo bijzonder maakt. 

Laat je in de watten leggen. Laat je ontvoeren naar ons Brabantse land. We houden de 

geheime plekjes niet voor onszelf, maar delen ze met jou. We doen niets liever. Want samen is 

zoveel leuker dan alleen. Geniet ervan en doe mee. In ieder seizoen, op elke feestdag, voor 

elke liefhebber. Door gesloten deuren, achter de schermen, in het hart van de beleving. 

Brabant is Open. Altijd. 

Beleef Brabant zoals de locals Brabant beleven en laat je onderdompelen in hun gastvrijheid. 

Onze locals delen hun must-sees, maar zeker ook de verborgen juweeltjes. En ze verklappen 

jou precies die geheimen die je niet in de reisgidsen vindt. Zo gaan er voor jou deuren open, 

die normaal gesloten blijven en ontdek je de meest bijzondere plekken van Brabant”. 
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In ‘Brabant is Open’ werden de volgende thema’s aangeboden: Natuur&Outdoor, 

Cultuur&Historie, Design&Art, Gastronomie, Attracties&Events. 

De lancering vond plaats in het weekend van 2 en 3 juni. In Nuenen waren drie 

influencers aanwezig (zie hieronder hun foto’s). 
 

Enkele resultaten. 

- Totaalcampagne: 4.351 posts. Van Gogh Brabant specifiek: 457 posts. 

- Totaal aantal impressies: 34 miljoen. Alleen Van Gogh Brabant: 3 miljoen. 

- Mediawaarde totaal: € 830.000,-. Mediawaarde Van Gogh Brabant: € 75.000,-. 
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Museumshop   
 

De omzet in de winkel en koffiecorner zijn 

beide circa 7% gestegen ten opzichte van 

2017. Ansichtkaarten van diverse Nuenense, 

aan Van Gogh gerelateerde locaties zijn 

toegevoegd aan het assortiment. Zo ook 

vele nieuwe Van Gogh artikelen.  

De Nuenense bevolking begint de winkel te 

ontdekken voor de aankoop van cadeautjes. 

Ons inkoopbeleid wordt hier verder op 

aangepast. De shop blijft een belangrijke 

inkomstenbron voor Vincentre.  

 

Van Gogh project voor erfgoededucatie 
 

In 2018 zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van educatie over het erfgoed 

van Van Gogh in Brabant. Zo is Erfgoed Brabant gestart met de uitwerking van een 

educatieprogramma dat zal aangeboden worden aan het basisonderwijs in Brabant. 

Dit nieuwe programma maakt leerlingen bewust van de belangrijke rol die Noord-

Brabant heeft gespeeld in het leven en werk van Vincent van Gogh en wat hij - tot op 

de dag van vandaag - betekent voor Europa. Het project is vanaf schooljaar 2019-

2020 kosteloos beschikbaar voor alle Brabantse basisscholen. 

 

Emotie-onderzoek storytelling 
 

In december vond een ‘emotie-onderzoek’ in Vincentre plaats. Het onderzoek komt 

voort uit de samenwerking tussen Van Gogh Brabant en CELTH (Centre of Expertise, 

Leisure, Tourism and Hospitality). De uitvoering was in handen van Breda University 

of Applied Sciences. 

Het onderzoek kijkt naar het effect van storytelling. Terwijl de proefpersonen kijken 

naar twee heel verschillende slideshows wordt hun hersenactiviteit gemeten middels 

electro encephalografie (EEG). Na afloop van de EEG meting vullen deelnemers een 

vragenlijst in over hoe ze de twee typen van slideshows hebben beleefd en welke 

emoties ze daarbij hebben ervaren. Later wordt nog een diepte-interview afgenomen 

waarin hun langetermijnherinneringen worden bevraagd. De resultaten van het 

onderzoek zullen worden meegenomen in de planvorming voor de toekomstige 

tentoonstellingen in Nuenen, Zundert en Etten-Leur. Binnenkort worden ook hier 

onderzoeken naar de nieuwe inrichting uitgevoerd. 

 

 
 

VVV-agentschap 
 

De VVV is een onlosmakelijk deel van Vincentre. Verkoop van VVV-cadeaubonnen, 

wandel- en fietskaarten voor Nuenen en de regio zijn het meest populair. 
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Collectievorming 
 

De vaste expositie is verrijkt met een tweetal mutsen en een capote uit de tijd dat 

Vincent in Nuenen woonde.  

 

Van Gogh mutsen 
 

Op maandag 12 november namen nazaten van de geportretteerde vrouwen Gordina 

en Cornelia de Groot uit Van Goghs meesterwerk ‘De aardappeleters’ twee 

authentieke Brabantse mutsen in ontvangst. Het betreft een zg. hekkegat muts en 

gazen muts uit de periode dat Vincent van Gogh in Nuenen werkte. Ans van den 

Bosch-Van Dillen, verzamelaar en restaurateur van Brabantse poffers en mutsen, 

schenkt de objecten. 

In ‘De aardappeleters’ draagt dochter Gordina de Groot een gazen muts en moeder 

Cornelia de Groot een muts met het hekkegat. De mutsendracht werd behalve in 

Nuenen ook in de directe omgeving gedragen. Of Gordina en Cornelia daadwerkelijk 

de dragers waren van de geschonken mutsen, kan niet worden vastgesteld. Gezien de 

leeftijd en de regionale herkomst van de mutsen is wel bekend dat zij in deze 

omgeving werden gedragen. 
 

Muts met hekkegat (rond 1884) 

Deze muts werd voor de pofferdracht alleen door de oudere vrouwen gedragen. De 

authentieke muts bestaat uit een katoenen genopte bol. De gezichtsstrook werd toen 

nog met een plooiplankje en een gekartelde roller ingeplooid. Deze was van grof 

katoen geweven gaas met aansluitend een korte afhangende gesteven sluier, 

onderbroken met het zogenaamde 'hekkegat'. Ans verklaart dat dit zijn naam te 

danken heeft aan de hoge ligusterhaag met een kruipgat naar de buren toe. 

Onder de witte muts werd altijd een passend zwart mutsje gedragen voor bescher-

ming van de kostbare witte muts. Het had daarnaast nog een beschermende functie; 

de haren werden zelden gewassen. De zwarte muts werd eigenlijk altijd gedragen, 

zonder de witte muts, zowel binnen als buiten tijdens het werken op bijvoorbeeld de 

akker. Dit zwarte authentieke mutsje is totaal verkleurd door de zon en toont de 

armoe van die tijd. De witte mutsen waren in die tijd echt een zondagse dracht. 
 

Gazen muts (gedragen tot in de jaren 1920) 

Dit authentieke model is een vervolg van de muts met het hekkegat en werden 

gedragen door jongere vrouwen, een moderner model. De genopte bol en de 

geplooide voorstrook zijn hetzelfde als bij de hekkegat muts, maar de afhangende 

sluier is langer. Deze doorlopende sluier is tot in de laatste decennia van de 

mutsendracht gebleven. Ook in de latere tule en alledaagse mutsen. 

Onder deze gazen muts is een replica vervaardigd van het zwarte ondermutsje. In de 

praktijk was het zeldzaam dat het authentieke zwarte ondermutsje nog aanwezig 

was, deze waren meestal volkomen versleten door het eindeloos lange dragen. 
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Capote 

Dit zwart zijden ‘capote hoedje’ werd in Vincents tijd vooral gedragen door 

burgerdames zoals zijn moeder Anna van Gogh-Carbentus. Het onderscheid tussen 

rijk en arm, gegoede burgers versus boeren wordt op deze wijze naar voren gebracht. 

Het ontwerp van de capote is niet streekgebonden.  

Ans van den Bosch-Van Dillen verzamelt en 

restaureert al bijna 50 jaar Brabantse poffers en 

mutsen. Het grootste deel van haar collectie is 

ondergebracht bij de collectie Brabant 

Goedgemutst van Museum Vekemans in Boxtel. 
 

Ans van den Bosch-Van Dillen (rechts) in                                                     
gesprek met nazaten familie De Groot. 

 

Kunstfonds 
 

In stichting Kunstfonds Vincent van Gogh Nuenen zijn alle kunstwerken opgenomen. 

Doelstelling van de stichting is: het in eigendom verwerven van een kunstcollectie, 

het (laten) beheren, in stand houden en openbaar maken van deze kunstcollectie.  

De collectie van kunstwerken is omschreven in een inventarislijst, die jaarlijks wordt 

geactualiseerd.  

In 2018 heeft de stichting de hekkegat muts, de gazen muts en de capote aan de 

collectie kunnen toevoegen. 

 

 
Van Gogh Monumenten 
 

Tegelijk met de benoeming van de 39 Van Gogh Monumenten 

in Brabant (oktober 2017) is ook het Convenant Van Gogh 

Monumenten in Brabant ondertekend door gemeenten, 

provincie en erfgoedinstellingen. Met het Convenant spreken 

alle partijen de intentie uit de Van Gogh Monumenten voor het 

nageslacht te willen behouden en bereid te zijn binnen hun 

mogelijkheden beleid en kennis in te zetten voor de 

instandhouding. 

In 2018 hebben wij meegewerkt bij het zetten van de eerste 

stappen van concretiseren van het Convenant. 
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Structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’ 
 

De gemeente heeft in 2018 een structuurvisieontwikkeld die betrekking heeft op het 

centrumgebied van Het Klooster tot de Roosdonckse molen. Met deze visie 

ondersteunt de gemeente het belang van Van Gogh voor Nuenen.  

In 2018 hebben we deelgenomen aan 3 discussieavonden. In de eerste helft van 2019 

wordt deze structuurvisie aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 

 

Samenwerkingsverbanden  
 

Van Gogh Heritage Foundation en Van Gogh Vastgoed NV 
 

De stichting Van Gogh Village Nuenen is vanaf 2008 verbonden geweest aan de 

stichting Van Gogh Brabant, met als leden de Van Gogh stichtingen uit Zundert, 

Etten-Leur, Tilburg, Nuenen en Het Noordbrabants Museum. Deze stichting heeft in 

2016 haar ambities en doelstellingen verwoord in het businessplan ‘Van Gogh. 

Brabander’. Als gevolg daarvan ontstond in 2018 een nieuwe organisatie: Van Gogh 

Heritage Foundation (met het handelsmerk Van Gogh Brabant) en de Van Gogh 

Vastgoed NV. Taken als behoud, beheer en ontwikkeling van erfgoed, onderzoek, 

educatie, algemene communicatie, marketing en fondsenwerving liggen bij de 

Foundation en de Vastgoed NV (aankoop en onderhoud van erfgoedlocaties).  

Wat niet verandert, is de rol van de lokale organisaties met de vrijwilligers in de 

hoofdrol: ontvangst van bezoekers, kaartverkoop, rondleidingen, ontvangen scholen 

en het dagelijks onderhoud. Dit alles onder verantwoordelijkheid van het lokale 

bestuur. Dit alles vertaalt zich in de volgende structuur. 

 
Vanuit Van Gogh Heritage Foundation is in 2018 veel aandacht besteed aan de ont-

wikkeling van het Van Gogh National Park. Op het grensvlak van innovatie, authentiek 

landschap en erfgoed is dit park in juni 2018 opgericht. In de driehoek Tilburg-Den 

Bosch-Eindhoven is Nuenen opgenomen als de Van Gogh representatie bij uitstek. 
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Van Gogh Europe  
 

In het samenwerkingsverband van Van Gogh Europe verzorgt onze stichting een 

actieve rol. Met de meest tastbare erfgoedlocaties in Nederland en de uitbreiding van 

Vincentre wordt Van Gogh Village Nuenen een steeds completer en aansprekender 

product op de internationale markt. 

In 2018 is vooral onderzoek gedaan naar een nieuwe organisatieopzet die de 

komende jaren toekomstbestendig moet zijn. In 2019 volgt de verdere uitwerking. 

Op de website http://www.routevangogheurope.eu/nl/ zijn na het succes in 2017 

aanvullende filmpjes uit 2018 gezet van jongelui die de Van Gogh locaties in Europa 

bezoeken. 

Het was de ambitie om in 2019 het EU Heritage Label te halen. In 2018 zijn de 

voorbereidende werkzaamheden gestaakt en wordt deze ambitie nu gepland voor 

2020/2021. 
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“En het Brabant dat men gedroomd heeft, 
daar komt de werkelijkheid hier soms al heel dichtbij” 

 
Vincent van Gogh, brief 368, Nuenen 15 mei 1884. 

 

http://www.routevangogheurope.eu/nl/

