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Drenthe laat de Van
Gogh-toerist wachten

Met nog twee weken te gaan voor
aanvang van het herdenkingsjaar is
het niet gelukt een concreet plan te
maken voor cultuurtoeristen. Vol-
gens voorzitter Jan Halfwerk van het
Van Gogh-huis in Nieuw-Amster-
dam ontbreekt het aan mogelijkhe-
den: ,,Wij zijn een vrijwilligersorga-
nisatie. Wij hebben geen mensen en
geld om iets speciaals te doen.” Half-
werk vindt dat de gemeente Emmen
het voortouw moet nemen.

Volgens woordvoerder Nicolien
Tolk-Nuis heeft Emmen daarover
nog geen besluit kunnen nemen.
,,De bestaande ideeën zijn te weinig
concreet om medelingen over te
doen. We weten op dit moment niet
wie het initiatief moet nemen. En we
weten ook niet of ideeën gefinan-
cierd kunnen worden.”

EMMEN Drenthe lijkt niet in staat
een aansprekende bijdrage te leve-
ren aan het Van Gogh-jaar 2015.

In afwachting van een doorbraak
richt het Van Gogh-huis zich in 2015
op reguliere rondleidingen en klein-
schalige activiteiten zoals fietsrou-
tes, workshops, lezingen en activitei-
ten voor kinderen. Halfwerk: ,,Het is
geen plan waarmee je Drenthe op de
kaart zet, dat klopt. Als je zoiets wilt
heb je 60.000 tot 80.000 euro no-
dig. En dat geld is er niet.”

Het ontbreken van een bovenre-
gionale bijdrage aan het Van Gogh-
jaar is opvallend omdat de kunst-
schilder is aangewezen als een van
de beeldbepalende’s thema voor het
project Emmen Culturele Gemeente
van Drenthe 2015/2016. Tolk-Nuis:
,,Volgens mij is het niet te laat. 2015 is
nog niet begonnen.”

Volgend jaar is het 125 jaar geleden
dat Vincent van Gogh overleed. In al-
le plaatsen waar hij gewoond en ge-
werkt heeft, staan activiteiten ge-
pland, zowel in Nederland als daar-
buiten. Vooral in Noord-Brabant

wordt veel georganiseerd. Die pro-
vincie heeft er ruim anderhalf mil-
joen euro voor uitgetrokken.

Frank van der Eijnden van de
stichting Van Gogh Europe: ,,Alleen
al het Van Gogh Museum in Amster-
dam trekt jaarlijks 1,4 miljoen bezoe-
kers. Wij willen proberen die stroom
geïntereseerden ook naar andere
plekken af te buigen.”

Drenthe is vroegtijdig benaderd
om deel uit te maken van een sa-
menwerkingsverband met dertig in-
stellingen, maar uiteindelijk niet op-
genomen. Volgens Van der Eijnden
is de schaal in Nieuw-Amsterdam te
klein. ,,Een kleine vrijwilligersorga-
nisatie kunnen we niet eenzelfde
plek aan tafel te geven als het Van
Gogh Museum.”

Vincent van Gogh verbleef in 1883
drie maanden in Drenthe. Hij logeer-
de drie weken in Hoogeveen en ver-
volgens twee maanden in Nieuw-
Amsterdam.


