


 

Programma 

 

 

14:40 Lucinda Timmermans, Bibliothecaris Van Gogh Museum 

  De Bibliotheek van het Van Gogh Museum 

 

15:00 Marianne Nouwen, Informatiebeheerder Van Gogh  

  Museum 

  Collectie Van Gogh Museum online. De website en het  

  CIS 

 

15:20 Martijn de Breet, LexisNexis 

  Mediamonitoring NewsDesk Casus Van Gogh Museum 

 

15:45 Rondleiding Munch – Van Gogh 

 

16:45 Borrel 

 

18:00 Sluiting museum (de museumwinkel blijft open tot 

18:30) 

 

 

 

 

 

 

 



“Boeken en werkelijkheid en 

kunst zijn voor mij soortgelijk” 
Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, 11 

februari 1883 

 

 
 
De bibliotheek van het Van Gogh Museum 
Lucinda Timmermans 

Stapels Franse romans, Parijs 1887 



Ontstaansgeschiedenis en deelcollecties 



Objectgerelateerde literatuur 

Adlib 
Bibliotheekmodule 



Objectgerelateerde literatuur 

Adlib 
Objectmodule 



De bibliotheek online 



Digitale publicaties 

Van Gogh Museum 
Journal op DBNL 



Digitale publicaties 

Linken naar online 
publicaties 



Digitale publicaties 

Linken naar online 
publicaties 



Chérie / Edmond de Goncourt. - Paris : Charpentier, 1884 

“Ik herlees alweer het boek van de Goncourt, 
het is uitmuntend. In de voorrede van Cherie, 
dat gij lezen zult – staat een relaas van wat de 
de Goncourts al hebben doorgemaakt – en van 
hoe aan ’t eind van hun leven zij ja – somber 
waren – maar zeker van hun zaak zich voelden 
– voelende dat zij iets gedaan hadden, dat hun 
werk blijven zou. Wat zijn dat kerels geweest. 
als wij accordeerden meer dan nu, meer ’t 
eens konden zijn – waarom dan niet – wij ook.” 
Aan Theo van Gogh. Antwerpen, maandag 28 december 
1885 [550] 



Cours des dessin/Charles Bargue 
– De dochter van Jacob Meyer 
(naar Holbein), 1868 

Dochter van Jacob Meyer (naar 
Bargue), Brussel 1880/81  

Dochter van Jacob Meyer (naar 
Bargue), Etten 1881  



Café-terras bij nacht (Place du Forum), Arles 1888  

“Tu ne m’as jamais dit si tu avais lu Bel ami de Guy 
de Maupassant et ce que tu penses maintenant en 
general de son talent. Je dis cela parceque le 
commencement de Bel ami est justement la 
description d’une nuit étoilée à Paris avec les cafés 
illuminés du Boulevard et c’est à peu près ce 
même sujet que je viens de peindre maintenant.” 
Aan Willemien van Gogh. Arles, zondag 9 en rond vrijdag 14 
september 1888  



Van Gogh Museum Bibliotheek 
Adres:   Museumplein 4 
E-mailadres:  BiDoc@vangoghmuseum.nl  
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag,   
    10.00-12.30 & 13.30-17.00 uur 
 

mailto:BiDoc@vangoghmuseum.nl

