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PROJECTEN VAN GOGH 
VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST (in willekeurige volgorde) 

 

 

 

AMBITIE STICHTING 
 

 

Vincent Van Gogh heeft een substantieel en belangrijke periode in rayon Nuenen-Eindhoven 

doorgebracht en ongeveer 1/5 deel van zijn totale werk in onze regio  tot stand gebracht. 

Belangrijk deel daarbij is de ontwikkeling en erfgoed van zijn onconventionele denken. 

In Europa zijn 24 plaatsen aan te wijzen waar Van Gogh zijn sporen heeft nagelaten. 

Er zijn veel gemeentes en stichtingen die dat koesteren. 

Zijn verblijf in onze biotoop is in een aantal aspecten onderbelicht en verdient verdere aan-

dacht. De uitdaging daarbij zou zijn om vooral die onderdelen te organiseren en bevorderen. 

 

Wij denken daarbij aan een EPICENTRUM /management/ organisatorisch/ kennis-

opbouw/databank/ financieel. En als 25e Van Goghstad. 

 

T.B.V. 

 

 Biografisch - topografisch - kunsthistorisch onderzoek (er is nog veel onbekend); 

 Toeristisch (manifestaties - festivals - evenementen - cultureel - Airport verbindingen - 

commercieel - musea - lokatiemarkeringen; 

 Wetenschappelijk onderzoek - technologisch materiaal research - röntgen scanning; 

 Sociologisch - psychologisch (afstudeerders); 

 Archeologisch (onontgonnen topografische gebieden (rondom Eindhoven); 

 Digitale restauratie (van werken en attributen); 

 Educatief n.a.v. synesthesia (de verbindingen tussen de hersenen en faculty of senses - 

TU/e - Fontys - Design Academy; 

 Communicatie en media. 

. 

 

Het zou wenselijk zijn om deze aspecten  internationaal te coördineren  op professioneel ni-

veau in het rayon Nuenen - Eindhoven i.v.m. aanwezige kennis en research en verbindingen te 

stimuleren. 
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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK PASTORIETUIN 
Berg 26  te Nuenen, met behulp van Archeo-team Eindhoven. 

 

TOELICHTING 

 Van Gogh schreef in zijn brief aan Theo dat hij "op het riool" woonde” en maakte daar 

een tekening (zie brief 440, 20 maart 1884) bij van de locatie; 

 Een stukje is opgegraven maar er ligt nog zeker 2/3 deel; 

 Ook de nog een aanwezige waterput is volgens Nico Arts een schatkamer voor archeo-

logen; 

 In andere geschriften is gezegd dat tuinman A. Rijke de mangelkamer had schoonge-

maakt en alles in de vijver had gegooid; 

 Vijver uitgedregd door het team; 

 Lijkt ons onwaarschijnlijk maar de 

sloot achter het huis is kandidaat daar-

voor en ligt nu bedekt met een trottoir; 

 Onder andere werd achter in de tuin 

een verroest blik met brokken Pruisisch 

Blauw verf gevonden welke bij het 

ICN  Amsterdam wetenschappelijk is 

geanalyseerd; 

 Brokjes van deze verf bevatten ook een 

rood mensenhaar (onderzocht door H. 

Haaster); 

 Een brokje is ingelijst gegeven aan de 

burgemeester van Nanking door Eind-

hovens burgemeester Rob van Gijzel; 

 Onderzoek en expeditie op initiatief 

Peter Nagelkerke met medewerking van  J. v. Hoek, Rob Schlooz, Dirk Vlasblom, Jef 

v. Kuijeren, Marjolein v.d. Berg, support en verantwoording Nico Arts en analyses Pe-

ter Seinen; 

 Datum:  2007-9; 

 Status: klaar; 

 Resultaat: Publicatie van rapport en media Nico Arts, Brabants Heem  jaargang 61 nr. 

3-2009, link BRABANTS HEEM en VONDSTEN 

 Artefacten:  glas en keramiek vondsten, bij Peter Nagelkerke opgeslagen. 

 

TEKENING INVENTARISATIE VAN PASTORIETUIN 
Berg 21 te Nuenen met tekeningen en schilderijen van Van Gogh. Analyse positiebepaling. 

 

TOELICHTING 

Met behulp van de werken van Van Gogh gemaakt in en om de pastorie is een schatting ge-

maakt van de locaties waar Van Gogh gestaan kan hebben. 

 

 Door: Peter Nagelkerke; 

 Datum: 2008-2; 

 Status: gepubliceerd, link PASTORIETUIN. 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/82/_BrabantsHeem_Vincent_van_Gogh_in_Nuenen.html
https://plus.google.com/photos/105837108022563648969/albums/5247776675129249649?banner=pwa
http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/61/_Pastorietuin.html
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VAN GOGH COLLAGE VILLAGE 
voorstel inclusief business opzet en tekeningen 2006-7. 

 

TOELICHTING 

 Op locatie de plaatsen na-

bootsen/bouwen  waar Van 

Gogh heeft gewoond en 

gewerkt; 

 Als toeristische attractie 

met die herkenbare plaat-

sen; 

 Onder andere gevuld met 

wevershuisjes voor kunste-

naars om te werken, wonen 

en verkopen, kleine busi-

ness zoals planten, wol, 

educatie, koken, cursus 

schilderen, voorstellingen 

van toneel, muziek en ex-

posities; 

 Opgestuurd naar Gemeente Eindhoven en Nuenen (en afgewezen), link COLLAGE 

VILLAGE; 

 Door de van Abbe stichting naar de Libema directie gestuurd (door P. van de Baar). 

 

 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/72/_Vincent_van_Gogh_Collage_Village.html
http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/72/_Vincent_van_Gogh_Collage_Village.html
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DVD VINCENTS VERF  
inclusief research Marjolein v.d. Berg, link VINCENTS VERF.  

 

TOELICHTING 

 Verslag van opgravingen en vondsten van expeditie; 

 Analyse door ICN Amsterdam en forensisch instituut voor het rode mensenharen on-

derzoek; 

 Verslag bezoek Steendruk Museum Valkenswaard; 

 Engelse vertaling Margaret Nagelkerke-Hooper; 

 Chinese vertaling en ondertitelingen; 

 Distributie Van Gogh museum Amsterdam/Vincentre; 

 Status: afgesloten. 

 

 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/71/_Verf.html
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TEDx PRESENTATIE COLOURED HEARING 
 

TOELICHTING 

Naar aanleiding van het nemen van pianolessen door Van Gogh bij organist Hein v.d. Zande 

en de verbanden tussen de frequenties klank en kleur een 21 minuten durende presentatie over 

de verbindingen van zintuigen in de hersenen op de Campus te Eindhoven en wereldwijd op 

internet te volgen, link TEDx. 

Met medewerking van Ad Maas die de schilderijen "speelde" met de kleurenleer van Delacro-

ix en het principe van Synesthesia. 

 

 Datum: 2011; 

 Status: distributie op Youtube en website. 

 

PRESENTATIE WERELDTENTOONSTELLING SHANGHAI 2010 
Nederlandse Paviljoen Happy Street. 

 

TOELICHTING 

 Verzoek Arts, Kormeling vervaardiging, Gielissen display-ontwerp Peter Nagelkerke 

van een presentatie gedurende de wereldtentoonstelling. 

 Schildersezel (Peter Nagelkerke) met attributen zoals gevonden verf en rode haartje 

wat miljoenen bezoekers heeft getrokken en was  1 van de 3 belangrijkste attracties. 

 Retour naar Peter Nagelkerke als overblijfsel van de tentoonstelling. 

 

 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/72630/TED_X_BRAINPORT.html
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WEKELIJKSE AFLEVERINGEN IN GROOT EINDHOVEN 
"Van Gogh en Eindhoven" door Peter Nagelkerke en Willem v.d. Sommen (20x). 

 

TOELICHTING 

 Info: verwerkt, link EINDHOVEN;  

 Boek: Van Gogh & Eindhoven, Peter Nagelkerke & Willem v.d. Sommen; 

 Uitgegeven en distributie: Wegener 30 maart 2012; 

 Toelichting:  naar aanleiding van positieve reacties op de weekbladafleveringen is be-

sloten om als compilatie er een boekje van te maken. 

 

 

 

PRESENTATIE AAN ROB VAN GIJZEL EN MARIANNE VAESSEN 
van de gemeente Eindhoven op 2 januari 2012. 

 

TOELICHTING 

 Burgemeester thuis (Peter Nagelkerke) uitgenodigd en presentatie uitgestald en toege-

licht; 

 Suggestie voor "Culturele Hoofdstad" en Eindhoven promotie; 

 Presentatie aan Peter Kentie (idem) op 2 februari 2012. 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/41/_Boekwerkje_Van_Gogh_en_Eindhoven.html
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SUGGESTIE DIGITALE RESTAURATIE 
van onder andere stillevens, inclusief gebruiksvoorstel en stereo lithografie. 

 

TOELICHTING 

 Gevonden scherven en brokken kunnen opgemeten en gescand worden waardoor een 

reproductie van stillevens kan worden nagebootst. 

 

DIVERSE LEZINGEN 
Boxtel, Leende, Vereniging Bouwkundige Vakken. 

 

CONTOUR VAN GOGH 
uitgevoerd in Cortenstaal door Lennie v. Vugt naar tekening van Peter Nagelkerke.  

 

 
 

TOELICHTING 

 Locatie Genneperparken vanaf de plaats waar Van Gogh 4x de watermolen schilderde. 

Met medewerking van de van Abbestichting. Sponsors Marcel v. Bussel en v. Rijswij-

ck. 

 Met Muzikale omlijsting Ad Maas. 

 Onthulling door Maarten Houben en Joost Helms op 30 maart 2012. 

 Link CONTOUR. 

https://plus.google.com/photos/105837108022563648969/albums/5247776675129249649?banner=pwa
http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/43/_Contour_bij_Genneper_Watermolen.html
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RAPPORT NAAR AANLEIDING VAN MOTIE KARIN WAGT 
naar aanleiding van motie Karin Wagt. 

 

TOELICHTING 

 In opdracht van Helms/Kentie. 

 Uitwisseling gedachten in Tilburg 7 februari 2013 (Vrijetijdshuis). 

 Door Frank v.d. Eijnden Van Gogh Brabant, Rebbecca Nelemans (Vrijetijdshuis Til-

burg) en T. de Brouwer (link RAPPORT). 

 Feitelijkheden en rechtvaardiging (biografische gedeelte). 

 

NB 

College en Eindhoven 365 standpunt in brieven van Joost Helms en Peter Kentie: "overlaten 

aan Nuenen en past niet in DNA van Eindhoven communicatie". 

 

PRESENTATIE AAN HUIS 
op verzoek van Nico Arts aan Alexandra Gaba-van Dongen, curator Boymans van Beuningen 

en Cornel Bierens Van Gogh huis Amsterdam  Rokin op 15 maart 2013. 

 

WEBSITE 
verzorgd door Frans Kirchner, link www.peternagelkerke.nl met Van Gogh onderwerpen.  

 

BUBBLE PROJECT  
Presentatie voor Glow 2013 op het 18 Septemberplein. 

 

TOELICHTING 

 Wandelende Van Gogh animatie (Frans Kirchner), link GLOW met toelichtingen, 

teksten en beeldmateriaal; 

 Offerte Mansveld (Frank follow-up); 

 Inmiddels afgeblazen maar voor herhaling elders vatbaar. 

 

PRESENTATIE STADHUIS 
op verzoek van burgemeester van Gijzel en stadswandeling met leden van het college in de 

Eindhovense binnenstad op 17 april 2012 (link WANDELING). 

 

FACULTY OF SENSES 
voorstel voor educatie TU/e, Design Academy, gebaseerd op synesthesia. 

 

TOELICHTING 

 Om specifieke kennis over de werking van zintuigen en de interactie daarvan te bestu-

deren  op wetenschappelijk niveau en bevindingen toe te passen in designeducatie 

TU/e en Design Academy. 

http://www.flipsnack.com/A9655EF569B/ftk8wpmk
http://www.peternagelkerke.nl/
http://youtu.be/-LkSFFw9Gow
http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/41/_Boekwerkje_Van_Gogh_en_Eindhoven.html
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 Symposium met wereldexperts. 

 Vertegenwoordiging van synestheten vereniging. 

 Link FACULTY OF SENSES. 

 

FESTIVAL OF SENSES 
voorstel voor educatie TU/e, Design Academy, gebaseerd op synesthesia. 

 

TOELICHTING 

 Applicatie van de opgedane gemeenschappelijke kennis betreffende de zintuigen; 

 Thematisch met medewerking van horeca zoals Eindhoven Culiair met theater, film, 

toneel, boekenweek, etc.; 

 Couloured hearing concert (link voorbeeld Ad Maas). 

 

BUSTE GORDINA 

 
 

TOELICHTING 

 Van Gogh tekende en schilderde Gordina de Groot minstens 17 x; 

 Het model verdient daarbij de aandacht als van een Mona Lisa en om als zodanig de 

geschiedenis in te gaan; 

 Volgens Anton Kerssemakers was het ook de Dolcinea van Vincent; 

 Het kind wat ze kreeg 1 maand voor het vertrek van  Van Gogh naar Antwerpen was 

niet van hem; 

 Gordina de Groot buste gemaakt op eigen initiatief en getracht de verfstreken in de 

klei mee te nemen en bij de bronsuitvoering door Frank Minnen ook het patineren 

daarop aan te passen; 

 Sponsoring in brons door Henri Smits geregeld. Brons onthulling in Vincentre op 10 

februari 2012 in aanwezigheid van Jantine Van Gogh en familieleden de Groot;  

 Link DE MONA LISA VAN GERWEN. 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/143293/FACULTY_OF_SENSES.html
http://youtu.be/5RmIp6C0qEM
http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/46/_De_Mona_Lisa_van_Gerwen.html
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ARTIKELEN IN "FRITS" 
2 afleveringen. 

 

TOELICHTING 

 Artikelen  op verzoek van Hans Matheeuwsen. Het materiaal aangeleverd om deze 

publicaties te maken. 

 Onder andere ook met bezoek aan Jan Schafrat, kleinzoon van de koster en Theo Spie-

rings, nazaat van A. Kerssemakers. 

 

 

VAN GOGH EN DE VOGELS 

 
TOELICHTING 

 Van Gogh verzamelde vogelnesten met behulp van plaatselijke jeugd en bewaarde en 

schilderde deze in zijn studio; 

 Bevestigd door A. Kerssemakers en beschreven op briefkaart; 

 Voorstel voor tentoonstelling door de werken uit te printen op ware grootte en te lar-

deren met informatie over de vogels, hun nesten en bouwwijze, eieren, broedgewoon-

tes, voedsel karakteristieken in bijvoorbeeld de Collse watermolen; 

 Met medewerking van Kees v.d. Grevenbroek (ornitholoog). 

 

 

FORMULERING VOOR STUDIE- EN AFSTUDEERPROJECTEN 
Digitalisering ateliers mangelkamer, Schafrat, hut van de aardappeleters. 

 

TOELICHTING 

 Vanaf schilderijen, tekeningen, foto's uit die periode zouden de plaatsen met een crea-

tieve analyse  in 3-d en CAD systeem met computerdata gevisualiseerd kunnen wor-

den voor  een virtuele en visuele communicatie op een site; 

 Herleiden van interieur en attributen. 

 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/63/_Publicaties.html
http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/73/_Vogels.html
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BOEK HANS MATHEEUWSEN 
is in bewerking. 

 

BALLONVAART BAVARIA 
 

TOELICHTING 

 Bavaria is in het bezit van een promotionele ballon met een Van Gogh por-

tret/voorstelling. Dat zou als toeristische attractie een boel aandacht trekken. 

 

 

ART ACADEMY EN MASTER CLASSES IN NUENEN 
voorstel te schrijven en suggestie gedaan bij M. Houben. 

 

TOELICHTING 

 Evenement om bekende (onconventionele) kunstenaars van vandaag gedurende enige 

tijd masterclasseis te laten verzorgen buiten het model van kunstacademies om; 

 Dit kan ook graffiti of virtuele kunst zijn en zonder mediumbeperkingen; 

 Dat kan een vernieuwende "boost" geven aan de huidige kunstinzichten en verfrissend 

werken. 

 

(CONTOUR - BRONS) AARDAPPELETERS 
langs Gerwense weg 4. 

 

TOELICHTING 

 Is in voorbereiding; 
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 In cortenstaal gesneden met snijbrander door Lennie van Vugt zoals contour bij Gen-

neper watermolen; 

 Sponsoren voor fundament en contour en onthulling te zoeken. 

 

 
 

ARCHEO ONDERZOEK RAAUWE VELDEN TONGELRE 
achter Colsse Molen, met medewerking van Nico Arts en groep + Marjolein v.d. Berg. 

 

TOELICHTING 

 Van Gogh beschrijft in zijn brieven het "Rouwboerke"; 

 Die had daar zijn woning, en de zgn. "Heksenkop" die zou kunnen toveren, in de buurt 

van  de Collse Molen alsmede dat hij vogelnesten verzamelde en dat de mensenhuisjes 

op vogelnestjes leken; 

 Archeologisch onderzoek betreffende bewoning uit die tijd kan info verschaffen 

 

HERFTLANDSCHAP IN NUENEN 
Dit iconische schilderij was een afscheidscadeau van Van Gogh in 1885 aan zijn vriend Kers-

semakers (die het overigens ook ooit kopieerde). 

 

TOELICHTING 

 Trottoir achter Pastorietuin; 

 Herbeplanting van de 4 knotbomen (zie voorstel); 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/57/_Herfstlandschap_Met_Vier_Bomen.html
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 Gemeentelijke plantsoendienst (vergunningen)? 

            
 

 

OPRICHTING 25-06-2013 "STICHTING VAN GOGH 2013 
Huub Stroom en alle bestuursleden. 

 

TOELICHTING 

Doelstelling: 

"Het onderzoeken, registreren en uitdragen van het culturele en intellectuele erfgoed van 

Vincent van Gogh, zijn filosofieën, leven en werken alsmede het verrichten van al hetgeen met 

het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn." 

 

 Comité van aanbeveling; 

 Studiegroep onderzoek biografisch; 

 Stimuleren en generen van toekomst gerichte projecten in de onconventionele spirit 

van Van Gogh. 

 

ANALYSE SCHILDERIJEN ANTON KERSSEMAKERS 
 

 

TOELICHTING 

 Kunstenaars ruilen vaak schilderijen, doek, mate-

rialen uit als ze werken of zelfs overschilderen; 

 Mogelijkheid bestaat dat Van Gogh en Anton 

Kerssemakers dit deden op hun ateliers en  rei-

zen; 

 Analyse om onderliggend werk te bestuderen en 

analyse van materiaalgebruik (Philips Medical 

Systems, TU/e, TNO); 

 Materialenonderzoek en röntgen. Voorbeeld ICN 

(Instituut Collection Nederland Amsterdam). 
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HERMANS ARCHIEF PROVINCIAAL MUSEUM DEN BOSCH 

 
 

Volgens Karel Vermeeren ontdekte hij een collectie foto's, 

gemaakt door Antoon Hermans van het verleden van Eindho-

ven en waarschijnlijk ook locaties en mensen. 

Een onderzoek naar de herkomst en onderwerpen kan histo-

risch materiaal opleveren, maar misschien ook wel de locaties 

die Van Gogh schilderde. 

In de boeken van Karel Vermeeeren komen wevers voor 

waarbij de foto's gelijkenis vertonen met sommige Van Gogh 

werken. 

 

 

BOEK 
 Anton Kerssemakers als vriend van vGogh (in bewerking); 

 Hoofdstuk organist en pianoleraar H. v.d.  Zande (in bewerking); 

 Hoofdstuk Van Gogh en fam. Vermeeren in Princenhage en Eindhoven (in bewer-

king); 

 Studie Madlener (Van Gogh en Princenhage), dirigent Apollo's Lust; 

 Van Gogh-Bockholts relatie; 

 Van Gogh relatie Vereniging Bouwkundige Vakken. 

 

PLAQUETTE TER HERINNERING AAN GORDINA DE GROOT 
bij Gerwense kerk begraafplaats. 

 

TOELICHTING 

 Van Gogh tekende en schilderde Gordina de Groot minstens 17 x; 

 Iconisch portret kan de Mona Lisa van Gerwen worden (communicatie en promotie); 

 Ze ligt begraven tegen de kerkmuur; er is echter geen enkele indicatie daarvan; 

 Een RVS Plaquette met tekst bevestigd aan de muur aldaar kan toeristische attractie 

wezen (onthulling  de Groot familielid?). 

 

MUZIEKUITVOERING AD MAAS 
Synesthesia Sint Catharina kerk, Kröller Möller, Evoluon of Clemenskerk Nuenen. 
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CHROMIUM GELE VERF ONDERZOEK 

 

 
m.m.v. Prof. Koen Janssen, TU Antwerpen. 

 

TOELICHTING 

 De verf die Van Gogh gebruikte verdon-

kerde na enige tijd; 

 Onderzoek is gepleegd naar de ingrediën-

ten in de verf en de oorzaak daarvan; 

 O.a. de chromium gele verf is giftig (nu 

verboden) en verkleurd na enige tijd naar 

bruin; 

 Dit is nagebootst in een cyclotron in 

Grenoble om dit versneld te laten plaats 

vinden; 

 Er is een schepje van de Baijens familie 

waarmee pigmenten uit een ton werden 

geschept; 

 Dit schepje is verworven en bevat gele en 

blauwe pigmenten; 

 Onderzoek zou kunnen uitwijzen of deze 

pigmenten door Van Gogh gebruikt zijn. 

 

 

 

 

VAN GOGH HUIS KEIZERSGRACHT  
 

TOELICHTING 

 Het huis van Antoon Hermans werd gebouwd 

door zijn vriend Pierre Cuypers die ook de Sint 

Catharinakerk en het Rijksmuseum ontwierp; 

 Dit zou meer aandacht verdienen, mede doordat 

Van Gogh in opdracht van Hermans 6 panelen schil-

derde in forse afmetingen voor de eetkamer van 

Hermans die deze zelf ko- pieerde; 

 Is er een mogelijkheid dit pand te verwerven en er 

een Van Gogh representa- tie voor bezoekers  in te 

organiseren met prints van de schilderijen en teke-

ning van de Sint Cathari- nakerk vanuit de achter-

tuin van Hermans, met gezicht op de achterzijde 

van de huizen van o.a. fam. Vermeeren?; 

 Link: Pierre Cuypers. 

 

 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/87/_Anton_Hermans_Pierre_Cuypers.html
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NAAMGEVING AIRPORT EINDHOVEN 
(idem Station). 

 

TOELICHTING 

 Eindhoven was voor Van Gogh de uitvalsbasis naar verschillende plaatsen; 

 Aankomst vanuit Drenthe via Eindhoven, maar ook reizen naar Utrecht en met Kers-

semakers naar Amsterdam en Antwerpen en uiteindelijke vertrek naar Antwerpen; 

 Bart Schellekens schreef een opinie in het Eindhovens Dagblad en voorstel Vincent 

van Gogh International Airport; 

 Stations naamgeving? Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOEL REPRODUCTIE SCHAFRAT 
 

TOELICHTING 

 Een stoel gebruikt voor Van Gogh bij Schafrat zou verkocht 

zijn aan het Wiegersmuseum Deurne; 

 Een replica zou makkelijk door een meubelmaker nagebouwd kunnen worden of in 

een meubel collectie opgenomen kunnen worden.  
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ARTOPIA 
 

TOELICHTING 

 Vincent schreef meerdere malen aan zijn broer Theo de wens om een kunstenaarsko-

lonie te organiseren; 

 Het Gele Huis in Arles is daar zo'n voorbeeld van; 

 Een speciaal dorp waar kunstenaars kunnen leven met hun gezin, werken tentoonstel-

len en verkopen met o.a. een algemene organisatie voor de voorzieningen. Met een 

dergelijk plan zou Vincents idee postuum in vervulling gaan; 

 Modulaire bouw van flexibele woonplekken, werkplaatsen, ateliers en algemene plaat-

sen voor tentoonstelling, verkoop en als sociale ruimte. 

 

VAN GOGH PENNING (brons) 
 

TOELICHTING 

 Uit te reiken aan mensen die 

zich verdienstelijk maken 

voor Nuenen en Van Gogh; 

 Initiatief Gemeente Nuenen; 

 Peter Nagelkerke kan pen-

ning kosteloos maken echter 

brons gieting af te spreken 

met bronsgieter (Frank Min-

nen), kostprijs onder 100 

Euro; 

 Naam aan achterzijde grave-

ren met datum. 

 

 

 

 

 

HET PLANTEN VAN JAPANSE KERS 
bomen op opengevallen plaatsen in Nuenen en nieuw aan te wijzen straten of parken. 

 

MOTIVATIE 

 In Eindhoven komen vele toeristen en vooral uit Japan en China en fotograferen in het 

voorjaar de bloesem van Japanse kers in bepaalde straten; 

 De kersenboom is in het verre Oosten een herkenbaar symbool; 

 Van Gogh schilderde fruitbomen, amandel etc., welke zeer aansprekend zijn; 

 Plantsoenendienst gemeente kan dat overal uitvoeren als er toch bomen geplant moe-

ten worden. 
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FIETSROUTE VAN GOGH EN TONGELRE 
 

TOELICHTING 

 Vincent van Gogh vertoefde en werkte veelvuldig in Tongelre en omgeving, vooral als 

hij in Eindhoven zijn leerlingen en vrienden ging bezoeken; 

 Voor de annexatie in 1920 was Tongelre een groot dorp met ongeveer 1000 inwoners 

en 1022 bunders groot; 

 

PROJECT 

 Om de plaatsen, werken en personen te markeren op de aansprekende plaatsen (zie 

kaartje op site); 

 Een fietsroute  zou zorgvuldig uitgezet dienen te worden; 

 Start en aankomst bij het Wasven (waarschijnlijk door Van Gogh vastgelegd op de  

Hooge heide); 

 De plaatsen laagdrempelig aangeven met verklarend beeldmateriaal  en teksten; 

 Suggestie Frank Stroeken om een aantal fietsen te verkrijgen welke door medewerkers 

van Lunet in Van Gogh kleuren kunstachtig  beschilderd worden. Fietsenverhuur voor 

individueel gebruik of groepen (VVV) alsmede een werkplaats voor reparatie en on-

derhoud door hen; 

 Fietsen te verkrijgen via Politie? Achtergebleven zwerffietsen?; 

 Eventueel met verkoop lunchpakketten of geleverd door sponsoren. 

  

 

 

 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/69/_Tongelre.html
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VARIA 
 Kunst & Kitsch naar Regio halen i.v.m. eventuele Van Gogh werken; 

 Verschillende krantenberichten rond 1960 verhalen van mogelijke werken uit de regio 

die van Van Gogh zouden kunnen wezen; 

 Bullit exercitie in Auvers (detectors); 

 Ballistisch onderzoek m.m.v. politie Eindhoven, 27 september 2013; 

 Medisch rapport i.v.m. doodsoorzaak Van Goch (te zijner tijd); 

 Kerssemakers familie contact (Rieneke); 

 Gordina de Groot story (als Mona Lisa promoten); 

 Gordina animatie februari 1885 - juni in verwachting. Portretten (m.m.v. Frans Kirch-

ner); 

 Oude toren voorstel (herbouw of representatie ervan); 

 Kröller Möller bezoek (Frank S en PN) curator Lisette Pelcher; 

 Beeldje Adriaan Rijke met kruiwagen maken?; 

 Beeld buste Moeder Van Gogh? 

 Beeld buste Margot Begemann?; 

 Briefpapier Stichting 2013. 

 

 

 

 

 

Peter Nagelkerke, augustus 2013 

 

Bestuurslid van en namens Stichting van Gogh 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/83/_Bullit_4.html
http://www.peternagelkerke.nl/pages/sub/3/46/_De_Mona_Lisa_van_Gerwen.html
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STICHTING VAN GOGH 2013 
 

DOELSTELLING 

Het culturele  en intellectuele erfgoed van Vincent van Gogh, zijn filosofieën, leven, werken, 

locaties als een rode draad actief te verbinden vanuit het verleden, heden en naar de toekomst. 

Onderzoeken, registreren, orkestreren, initiëren, uitdragen, publiceren en activeren. 

Met focus op regio Nuenen - Eindhoven. 

 

OPGERICHT 

25 Juni 2013, KvK 58232982 

 

 

BESTUUR 

 Voorzitter: Jacques Vermeeren;  

 Vicevoorzitter/secretaris: Peter Nagelkerke; 

 Penningmeester: Marcel van Bussel; 

 Lid: Hans Matheeuwsen; 

 Lid: Frank Stroeken. 

 

 

 

 


