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De sporen
van
Vincent
2015 wordt het jaar van Vincent
van Gogh. Daarbij draait het
niet alleen om zijn schilderijen,
maar vooral om zijn aanwezig-
heid.
Joep van Ruiten

O p het oog hebben ze het
goed voor elkaar in het
Van Gogh-huis in Dren-

the. De displays, de vitrines, de
informatiepanelen, de folders, de
verhalentafel. Alles spic en span. En
boven, op de eerste verdieping, het
kamertje waar de kunstschilder
eind 1883 twee maanden achtereen
zijn avonden doorbracht, als gast
bij de familie Scholten – keurig op
orde. Ze vertonen er nog een film
bij ook.

En het werkt, weten Tineke de
Roo en Jan Halfwerk van het Van
Gogh-huis. ,,We hebben meege-
maakt dat mannen uit Chicago een
rondleiding kregen. Want dat doen
wij hier, iedereen kan een rondlei-
ding krijgen. Die mannen hadden
boven de kamer bezocht en de film
gezien. Een van hen was zo geëmo-
tioneerd, die kwam met tranen in
de ogen de trap af. Die deed zijn
zonnebril op.”

Jaarlijks komen vijfduizend be-
zoekers naar het gerestaureerde
logement aan de Hoogeveense
Vaart in Nieuw-Amsterdam. Dat
aantal moet omhoog kunnen, want
de komende maanden wordt in
binnen- en buitenland uitgebreid
stilgestaan bij het 125ste sterfjaar
van Vincent van Gogh (1853 – 1890).
Daarbij gaat het niet zozeer om
schilderijen, aquarellen, tekenin-
gen, brieven en schetsen, maar om
plekken waar hij woonde en werkte.

Frank van der Eijnden uit Tilburg
zou je regisseur van het herden-
kingsjaar kunnen noemen. Sinds
2012 is hij bezig alle plekken waar

Van Gogh sporen heeft nagelaten te
verbinden met musea die zijn werk
tonen: ,,Als je weet dat het Van
Gogh Museum en het Kröller-Mül-
ler Museum ieder jaar twee miljoen
mensen trekken, dan moet je pro-
beren die mensen ook naar locaties
te krijgen waar Van Gogh heeft
geleefd.”

Om aan te geven dat Van Gogh
meer is dan kunst, hebben de mar-
keteers van het Nederlands Bureau
voor Toerisme en Congressen
(NBTC) voor 2015 een leus bedacht:
125 years of inspiration. In het En-
gels inderdaad, want we hebben het
hier over een kunstenaar die in vier
landen zijn geluk zocht. Die vol-
gens berekeningen van het NBTC
dit jaar minimaal 180.000 toeristen
extra op de been kan brengen.

Hoewel Van Gogh arm leefde en
arm stierf is hij een kunstenaar van
grote cijfers. In Drenthe hebben ze
de getallen nog niet op een rij,
maar Noord-Brabant trekt 1,6 mil-
joen euro uit om een deel van de
180.000 geïnteresseerden naar
Zuid-Nederland te krijgen. Ook
omdat zij volgens het NBTC goed
zijn voor naar schatting 50 miljoen
euro extra aan uitgaven aan entree-
bewijzen, merchandise, logeerkos-

ten en consumpties.
En het gaat niet om een eenmali-

ge oogst, vertelt Van der Eijnden.
,,Noord-Brabant moest het altijd
hebben van de familievakanties.
Fietsen in de bossen. We merken al
een aantal jaren dat die markt
kleiner wordt, terwijl de internatio-
nale markt groeit. Wij grijpen het
Van Gogh-jaar aan om buitenlandse
toeristen te laten zien dat Neder-
land meer is dan Amsterdam. Dat
je ook naar Brabant kunt.”

Bijvoorbeeld naar Etten-Leur.
Waar vader Van Gogh predikant
was en je daarom volgens een deel
van de bevolking mag zeggen dat
Vincent in Etten ,,het zaad van zijn
latere kunstenaarschap heeft ge-
zaaid”. Sinds kort is in de Hervorm-
de kerk een permanente expositie
te zien en is de naastgelegen voor-
malige kosterswoning omgedoopt
tot ‘Van Gogh Shop | Ticket & Tou-
rist Information’.

Bijvoorbeeld naar Zundert. Waar
het geboortehuis van de schilder al
in 1903 werd afgebroken. Maar
desondanks ’de geboortegrond nog
zichtbaar en voelbaar is’. Of zoals
ze in het opgerichte Van Gogh Huis
zeggen: ,,Je waant je door middel
van de digitale hoor- en kijkbele-
ving in de huiskamer van de fami-
lie Van Gogh en je ontdekt wat hem
bezighield.”

Naar Nuenen. Waar Van Gogh na
zijn vertrek uit Drenthe twee jaar
bij zijn ouders woonde en een
kwart van zijn oeuvre schilderde. In
Nuenen is een ’openluchtmuseum’
te bezoeken, het Vincentre, met
routes langs 21 gebouwen en plek-
ken waar hij schilderde: ,,Hier be-
leef je de dingen zoals hij ze ook
beleefde. Door het gebruik van de
modernste audiovisuele technie-
ken, word je ondergedompeld in de
tijd van Vincent.”

Of Eindhoven. ,,Net buiten Nu-
enen”, aldus stichting Van Gogh
Brabant. Waar kunstenaar Daan
Roosegaarde afgelopen herfst met
een speciale technologie een fiets-
pad van nog geen kilometer reali-
seerde geïnspireerd op het schilde-
rij de Sterrennacht uit 1888. ,,Een
unieke combinatie van design en
erfgoed”, zeggen ze in Brabant, ook
om duidelijk te maken dat Eindho-
ven de stad van het Dutch design
is.

Verspreid over vier landen heeft
Van der Eijnden van Van Gogh

Europe 21 plekken geteld die ’iets’
met Van Gogh hebben. In meer
(Auvers-sur-Oise) en mindere (Lon-
den) mate. Van enthousiast, zoals
in de Belgische stad Bergen waar
een tentoonstelling met originelen
en kopieën is te zien én de geres-
taureerde film met Kirk Douglas uit

1955. Tot overweldigend, zoals in
Amsterdam waar het Van Gogh
Museum de beroemde collectie in
een nieuwe opstelling toont.

In Drenthe is de houding afwach-
tend te noemen. Wat volgens het
Van Gogh Huis niet wil zeggen dat
Nieuw-Amsterdam niets te bieden

heeft. ,,Als mensen van het Van
Gogh Museum hier komen, nemen
ze allemaal het verhaal mee zoals
wij dat vertellen. Nu zijn zij in
Amsterdam ook met verhalen gaan
werken. Maar zij hebben niet de
mogelijkheid iedereen persoonlijk
te ontvangen, zoals wij al tien jaar
doen.”

Verhalen spreken net zo goed tot
de verbeelding als schilderijen.
,,Van Gogh is hier overhaast ver-
trokken”, vertellen De Roo en Half-
werk. ,,Hij heeft toen de voltooide
werken naar zijn broer gestuurd,
sommigen nog niet eens goed
droog, want de krantensnippers
zaten aan de verf geplakt. Een aan-
tal tekeningen heeft hij hier toen
achtergelaten. Om precies te zijn:
acht. In Nieuw-Amsterdam hebben
ze toen de kachel aangemaakt met
tekeningen.”

Van Gogh had de intentie om
terug te keren naar Drenthe, weten
De Roo en Halfwerk. ,,Hij heeft ook
zijn schilderspullen laten liggen. Hij
vertrok in de winter, maar was in
mei nog steeds niet terug. Je had in
die tijd nog grote schoonmaak in
het voorjaar. Dus… Later hadden ze
daar natuurlijk dik spijt van. Vol-
gens een kleindochter van loge-
menthouder Scholten is één teke-
ning weggegeven, een vrouw met
een spinnewiel. Die moet nog altijd
ergens zwerven.”
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Amsterdam

De ophaalbrug in Nieuw-Am-
sterdam, 1883. Collectie Gro-
ninger Museum/Foto John Stoel

De gereconstrueerde kamer in het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam.

De Vincent van Gogh is met een half miljoen euro de duurste (handgeschil-
derde) ballon van Europa. FOTO: GPD/WIETZE LANDMAN

Het Van Gogh-fietspad naar de Sterrennacht in Eindhoven. FOTO STUDIO DAAN ROOSEGAARDE


