“Waar hangen al die werken van
Van Gogh?”
Tijdens onze rondleidingen wijzen we de gasten
erop dat er in het Van Gogh Museum Vincentre
geen echte werken van Van Gogh hangen. Die zijn
voor ons natuurlijk onbetaalbaar en bovendien
zou bijvoorbeeld de beveiliging voor Vincentre
een groot probleem zijn. Maar we bezitten wèl
enkele schilderijen van Eindhovense
schildervrienden van Vincent. „Dichter bij Van Gogh kunnen
wij niet komen,‟ zeggen we dan. Vaak vragen bezoekers ons dan waar
zij al die schilderijen en tekeningen van deze beroemde schilder dan wel in
Nederland kunnen bekijken. Daarom geef ik hier een overzicht.
Er bestaan twee belangrijke Van Gogh-collecties in de wereld. Je vindt ze in
Nederland!
Allereerst natuurlijk de nalatenschap van Vincent die in handen was van broer
Theo en zijn vrouw Jo. Deze werken zijn door bemoeienis van hun zoon Vincent
Willem, de latere ‘ingenieur’, in 1930 getoond op een tijdelijke tentoonstelling in
het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daarna gaf Ir. Dr. Vincent Willem de collectie
in langdurig bruikleen aan het museum. In 1962 werd de collectie tegen een
vergoeding in permanent bruikleen gegeven aan de Nederlandse Staat en
ondergebracht in een aparte
stichting, de Vincent van
Gogh Stichting. Voor deze
collectie zou een apart museum
gebouwd gaan worden. Op 2
juni 1973 is het rijksmuseum
Vincent van Gogh, het huidige
Van Gogh Museum in
Amsterdam geopend.
De verzameling van het
het vernieuwde Van Gogh Museum in Amsterdam
museum bevat ruim
weehonderd schilderijen, vijfhonderd tekeningen en zevenhonderd brieven van

Vincent van Gogh, alsmede zijn verzameling Japanse prenten en de bibliotheek
omvat meer dan 23.000 werken. Je ziet hier bijvoorbeeld ook de eerste en de
derde, laatste versie van De Aardappeleters.
De tweede belangrijke collectie is verzameld door de vermogende Helène KröllerMüller. Samen met haar man is zij in 1908 begonnen met het verzamelen van
werken van Vincent van Gogh. Zij werd daarbij geadviseerd door de kunstkenner
H.P. Bremmer. Aanvankelijk, vanaf 1913,
werden de werken getoond in het
hoofdkantoor van de firma Müller & Co. aan
de Lange Voorhout in Den Haag. Vanaf 13 juli
1938 kan men de gehele collectie, waaronder
een wereldberoemde verzameling schilderijen
en tekeningen van Vincent van Gogh,
bewonderen in het Kröller-Müller Museum
in Otterloo op de Hoge Veluwe. Het is de een
na grootste Van Gogh-collectie ter wereld. Je
vindt hier bijvoorbeeld de tweede versie van
het Kröller-Müller Museum in Otterloo
het schilderij De Aardappeleters. Overigens
worden niet altijd alle werken van Vincent getoond; het museum exposeert ook
werk van andere, moderne kunstenaars.
Andere musea
Daarnaast zijn er in Nederland enkele musea die ook een of meer werken van Van
Gogh in bezit hebben. Dat zijn het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en
Collectie De Boer in Amsterdam. Het Museum Boijmans-Van Beuningen in
Rotterdam, het Gemeente Museum in Den Haag, het Centraal Museum in
Utrecht, het Museum De Fundatie in Zwolle, het Groninger Museum in
Groningen, het Drents Museum in Assen, het Dordrechts Museum in Dordrecht
en – dichter bij huis – het vernieuwde
Noordbrabants Museum in Den Bosch.
Soms beschikt een museum over slechts
één werk (tekening of schilderij) van Van
Gogh, soms over een meer uitgebreide
collectie. Het is zinvol om daarover
informatie op te vragen voordat je een reis
erheen onderneemt. Er daarnaast zijn ook
het Noordbrabants Museum in Den Bosch

enkele Nederlandse particulieren eigenaar van een of meer werken van Vincent
van Gogh. En dan zijn er nog mensen die ervan overtuigd zijn dat zij een Van
Gogh in huis hebben.
Of heeft u misschien…?
Kortom, er zijn veel mogelijkheden om zelf de werken van de beroemdste
Brabantse schilder te gaan bekijken. En als je je blik nòg verder wilt verruimen,
kun je eens kijken op de site www.vangoghlocations.com . Hier hebben wij
(Remmet van Luttervelt en ik) o.a. alle musea in de hele wereld bij elkaar gezet
die een of meer werken van Van Gogh in bezit hebben. Klik op de knop ‘Museum’,
even inzoomen, klikken op een gele ‘druppel’ op de kaart en je bent er. Tot in
Honolulu toe, in de Academy of Arts…
Gerard Netten, Vincentre-gids

