
Beste collega’s,

Graag nodigen wij jullie uit voor het symposium 
Van Goghs tekeningen: materiaalkeuze, lichtgevoeligheid en risicobeheersing 
op vrijdag 21 september 2018 in het Kröller-Müller Museum. 

Na jarenlang onderzoek naar materiaalgebruik, de manier van degraderen, de gevolgen voor de 
zeggingskracht van het werk en de conservering van de tekeningen van Vincent van Gogh door 
het RCE, het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum, wordt het tijd om resultaten  
en bevindingen te presenteren. Het is een middag die in het teken staat van het delen van kennis 
met vakgenoten rondom het materiaalgebruik en de conservering van Van Goghs tekeningen. 
De aanleiding voor het symposium is het op handen zijnde pensioen van Bernadette van Beek, 
een van de onderzoekers en medeorganisator van dit symposium.

Voor meer informatie en registratie, zie www.krollermuller.nl/symposium-van-goghs-tekeningen.

Wij hopen jullie op 21 september in het Kröller-Müller Museum te mogen ontvangen!

Hartelijke groeten,
Bernadette en Renske
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Symposium

VAN GOGHS TEKENINGEN
Materiaalkeuze, lichtgevoeligheid en risicobeheersing

Het is voor mij zaak goed te leren tekenen, meester te worden hetzij van mijn potlood, 
hetzij van mijn houtskool, hetzij van mijn penseel.
Vincent van Gogh. Cuesmes (Borinage) 157/136, 24 september 1880. 

In het begin van zijn carrière als kunstenaar hield Vincent van Gogh zich in eerste instantie bezig 
met tekenen. Het tekenen zou een essentieel onderdeel worden van Van Goghs oeuvre, met als 
resultaat een corpus van circa 1.100 werken op papier. 

Nu ruim een eeuw later zijn de sporen van verval op de tekeningen duidelijk aanwezig. Ze zijn 
blootgesteld aan licht en straling, inferieure materialen (vanuit conservatorisch oogpunt),  
hoge en wisselende luchtvochtigheid en temperaturen, in sommige gevallen aan schimmel. 

In vijf lezingen wordt dieper ingegaan op Van Goghs keuze voor specifieke materialen, wie 
maken en verkopen die materialen in die tijd, hoe herkennen we ze, op welke wijze degraderen 
ze, welke gevolgen heeft dit voor de interpretatie van het beeld en de prognose van verval.  
Hoe kunnen we de tekeningen het beste conserveren?

Vincent van Gogh, 

Cipressen met twee vrouwen  

februari 1890

Kröller-Müller Museum KM 115.638
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Programma 

12.00-13.00 uur

Registratie en lunch 

13.00-13.15 uur

Welkom en korte introductie

Renske Cohen Tervaert, conservator Kröller-Müller Museum

13.15-13.30 uur 

Van Gogh Worldwide

Aukje Vergeest, projectleider Van Gogh Worldwide

13.30-14.00 uur

Van Goghs getekende oeuvre: materiaalkeuze en handschrift

Teio Meedendorp, senior onderzoeker Van Gogh Museum

14.00-14.30 uur

Van prijscourant tot monsterbuisje - interdisciplinair onderzoek naar Van Gogh’s tekenmaterialen 

Birgit Reissland, onderzoeker erfgoed op papier RCE

14.30-15.00 uur

Koffie en thee

15.00-15.30 uur 

Denken in beeldlagen - Kleurprognose en -reconstructie van Vincent’s tekeningen 

Frank Ligterink, specialist conservering & restauratie RCE

15.30-16.00 uur 

Van Goghs tekeningen onder de loep genomen

Nico Lingbeek, papierrestaurator VOF papierrestaurator

16.00-16.30 uur 

Op weg naar een consistent lichtbeleid 

Bernadette van Beek, bruikleencoördinator/papierrestaurator Kröller-Müller Museum

16.30-17.00

Discussie en vragen

17.00-18.00 uur

Borrel
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Registratie

Wil je bij het symposium aanwezig zijn, dan kan je je aanmelden via: 
www.krollermuller.nl/symposium-van-goghs-tekeningen. 
Bij aanmelding voor 1 september geldt een vroegboekkorting. 

Registratie kosten per categorie:
 

Let op: kom je met de auto, dan is het mogelijk om op voorhand een parkeerkaart te kopen voor 
de parkeerplaats tegenover het museum. Het is ook mogelijk om bij een van de ingangen van het 
Park te parkeren. In dat geval bedragen de kosten  € 3,75 en zijn de uitrijkaarten verkrijgbaar bij 
de portier bij de ingang van het Park.

Adres

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo
T +31 (0)318 591 241
E info@krollermuller.nl 

Routebeschrijving

Openbaar vervoer
Bus 108 vanaf NS-stations Apeldoorn en Ede-Wageningen. Vanaf NS station Arnhem met buslijn 
105 (richting Barneveld). Voor beide routes geldt overstappen in Otterlo op buslijn 106 naar  
het museum. Je kunt door het tonen van het vooraf betaalde parkticket uitstappen bij de halte 
voor het museum. Je kunt ook uitstappen bij de ingang van het park en naar het museum lopen 
of fietsen op een van de gratis Witte Fietsen.

Auto
Vanaf de A1, A50 en A12 volg je de borden Park Hoge Veluwe/Kröller-Müller.
Het museum is via drie ingangen te bereiken: Otterlo, Hoenderloo en Schaarsbergen.  
Ingang Otterlo is de drukste.

z.o.z.

Ticket Prijs (vroegboekkorting,  
geldig tot 1 september)

Prijs (vol tarief, geldig vanaf  
1 september)

Symposium + Park ticket (in bezit 
van een Museumkaart, ICOM kaart 
of BankGiro Loterij VIP-KAART)

€ 26,50 € 36,50

Symposium + combi ticket Park en 
Museum (niet in het bezit van een 
van de bovengenoemde kaarten)

€ 35,00 € 45,00

Parkeerkaart (parkeren in het Park 
bij het museum)

€ 6,75 € 6,75
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Parkeren en Witte Fietsen

Er zijn parkeerplaatsen bij het museum, maar je kunt ook je auto bij een van de drie ingangen 
parkeren en verder gaan op een van de gratis Witte Fietsen (met kinderzitje). Bij het museum zijn 
6 invalideparkeerplaatsen. Heb je een gehandicaptenparkeerkaart, dan kun je gratis parkeren in 
het park of op een gehandicaptenparkeerplaats bij het museum.

Ingangen

Ingang Schaarsbergen (10 km tot museum) 
Koningsweg 17
6816 TC

Ingang Hoenderloo (4 km tot museum)
Houtkampweg 13
7352 TC

Ingang Otterlo (2,5 km tot museum)
Houtkampweg 9
6731 AV
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