
Het Van Gogh Museum in Amsterdam 
beheert met ruim 200 schilderijen, bijna 
500 tekeningen en meer dan 700 brieven 
de grootste verzameling werken van 
Vincent van Gogh ter wereld.  TH
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Vincent van Gogh werd op 30 maart 1853 in het Brabantse dorp Zundert geboren. Hij was de 
tweede Vincent in het gezin: de eerste Vincent was precies een jaar eerder -op precies dezelfde 
datum- dood geboren. Vincent van Gogh was een zwijgzame jongen die slecht kon aarden 
op school. Op zijn zestiende werd hij bediende in het Haagse filiaal van een internationale 
kunsthandel, een aantal jaar later volgden overplaatsingen naar de vestigingen in Londen en 
Parijs. Via een diverse omwegen besloot Vincent van Gogh besloot op zijn 27ste om kunstenaar 
te worden. Deze beslissing zou zijn leven en de kunstgeschiedenis voorgoed veranderen. 
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gedachten en het gegenereerde inkomen draagt bij 
aan de ondersteuning van de activiteiten van het Van 
Gogh Museum.

SAMENWERKEN
Het Van Gogh Museum behoort tot de internationale top 
van kunstmusea. Met een groot en divers publiek uit vele 
landen, een online fanbase van ruim acht miljoen volgers 
wereldwijd, aantrekkelijke hospitalitymogelijkheden, 

HET MUSEUM
Het Van Gogh Museum in Amsterdam beheert met 
ruim 200 schilderijen, bijna 500 tekeningen en meer 
dan 700 brieven de grootste verzameling werken 
van Vincent van Gogh ter wereld. De vaste collectie 
neemt de bezoeker mee op reis door zijn leven en 
toont de ideeën en ambities achter zijn kunst. Het 
museum trekt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers 
vanuit de hele wereld. Van Gogh Museum Enter-
prises BV (VGME) ontwikkelt onder de merknaam 

activaties en programmering, biedt het museum voor 
iedere partner bijzondere faciliteiten en exposure. 
Dankzij duurzame samenwerkingen met bedrijven als 
ASML, Van Lanschot, Sompo Japan Nipponkoa, DHL 
Express, Takii, Heineken en Hyundai zijn de afgelopen 
jaren bijzondere projecten gerealiseerd. En ook de 
samenwerking met Muurmeesters is veelbelovend. We 
praten erover met Kay Bartelink, licensing manager van 
het Van Gogh Museum.

Van Gogh Museum Amsterdam uiteenlopende pro-
ducten en diensten, geïnspireerd op het leven en 
werk van Vincent Van Gogh. Het is de missie van 
het museum om een divers publiek te verrijken en 
inspireren met het leven en het werk van Vincent van 
Gogh. Daarom vertellen ook de producten in de online 
shop en de samenwerking met partners het verhaal 
van Van Gogh. Alle producten en diensten worden 
ontwikkeld met het erfgoed van Vincent van Gogh in 

‘Wat levert het op om de samenwerking 
met Muurmeesters aan te gaan? Dat de 
verhalen van de werken van Van Gogh op 
de juiste manier verteld worden.’

KAJ BARTELINK   
LICENSING MANAGER VAN HET VAN GOGH MUSEUM
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DIT SMAAKT NAAR MEER
‘We kennen Sylvia (de eigenaar van Muurmeester, 
red.) al langere tijd. Zij maakt sinds 2015 prachtige 
en voor iedereen bereikbare doeken met daarop de 
meesterwerken van Hollandse meesters, waaronder 
Vincent van Gogh. Hiertoe had Sylvia toegang tot een 
beperkt bestand met beelden van Van Gogh en in 
2020 besloten zowel zij als wij dat de samenwerking 
naar meer smaakte. Wat zo’n samenwerking ons als 
museum oplevert? Dat de verhalen van de werken 
van Van Gogh op de juiste manier verteld worden. 
En vooral ook dat de beelden op de juiste manier 
worden gebruikt. Google de Amandelbloesem maar 

eens. Je vindt varianten in verschillende kleuren en 
verhoudingen en dat vinden we doodzonde. En het 
helpt natuurlijk enorm dat met elke aanschaf van een 
Muurmeester het museum wordt ondersteund.’

‘Reden genoeg om met Muurmeesters in gesprek 
te gaan. Muurmeesters helpt ons het bereik te ver-
groten en het verhaal op de juiste manier te vertellen. 
Als je een Muurmeester koopt, weet je zeker dat de 
kleuren en het verhaal kloppen. En je bent zeker van 
een eerlijke productiewijze en je kunt kiezen uit de 
werken van Vincent van Gogh uit de collectie van het 
museum in de beste resolutie.’ 

‘Met de producten van Muurmeesters blijft 
het DNA van het werk van Nederlands 
grootste meester behouden’

SYLVIA KIEFT
MUURMEESTERS

VINCENT EN SYLVIA
‘Vincent van Gogh was een echte ondernemer. Hij 
liet zich gewoonweg niet uit het veld slaan en moest 
en zou kunstenaar worden. Hij was ongekend vast-
beraden, ondanks het feit dat hij bij leven slechts 
één schilderij heeft verkocht. Die eigenschap zie ik 
terug in Sylvia. Zij heeft niet de ambitie de grootste te 
zijn, maar ze is vastberaden in haar streven de beste 
kwaliteit leveren. Met dit soort partners werken we 
graag samen. Het is dan ook een van de redenen om 
Sylvia toegang te geven tot onze faciliteiten en mid-
delen. Met de producten van Muurmeesters blijft het 
DNA van het werk van Nederlands grootste meester 

behouden. Maar je kunt het dus wel customizen, 
zodat je in jouw keuken, woon- of slaapkamer het 
meest ideale formaat hebt hangen. Dat is ontzettend 
gaaf.’

Vincent Van Gogh en zintuigen
Zintuigen waren voor Vincent van Gogh heel belangrijk voor het ervaren 
van de wereld. Hij maakte wat hij zag en gebruikte zijn andere zintuigen om 
dat goed te vertalen naar een doek. Zo maakte Van Gogh niet alleen wat 
hij letterlijk zag maar ook wat hij voelde, denk aan de wind. Toch was Van 
Gogh niet iemand die vanuit zijn verbeelding schilderde, hoewel hij dat op 
aanraden van Paul Gaugain wel heeft geprobeerd. 
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