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Begin met het nodige.  
Doe daarna het mogelijke.  
En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke.  
 
Franciscus van Assisi (1181 – 1226) 
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INLEIDING 
 
 

In juli 2008 werd stichting Verhalis opgericht door filmmakers Jeroen Neus en Carine van 
Vugt. Verhalis was vooral bedoeld als paraplu om onder samen te werken vanuit hun 
gedeelde passie. De stichting stelde zich ten doel om kleurrijke, inspirerende (levens)-
verhalen te verzamelen en hierbij te zoeken naar nieuwe manieren om deze verhalen te 
vertellen.  
 
Inmiddels bestaat Verhalis tien jaar. Er zijn diverse bijzondere projecten gerealiseerd, 
waaronder de documentaireserie ‘Kloosterverhalen', het land-art project: ‘De Dodendraad 
Leeft’, het foto- en filmproject ‘Geluk op 13’ en een erfgoedgame over Breda in de 
Tachtigjarige oorlog. Verhalis heeft als altijd vele nieuwe ideeën die de potentie hebben om 
uit te groeien tot een nieuw bijzonder project. Tegelijkertijd willen we in tijd en middelen 
realistisch zijn en bouwen zo ons bijzonder oeuvre met aandacht en geduld verder uit. 
Bestuur en medewerkers stelden daarom dit Kompas*) op, zodat we op koers blijven en 
met frisse scheppingskracht verhalen kunnen blijven vertellen.  
 
De oorspronkelijke doelstellingen van Verhalis blijven onverminderd van kracht: we geloven 
in de kracht van verhalen. Een Siberisch gezegde luidt: “Als je de bomen niet kent, ben je 
misschien verdwaald in het bos. Als je de verhalen niet kent, ben je verdwaald in het leven.”  
 
 
Thomas Heesters 
Bestuursvoorzitter 
 
 
 
*) Elke kapitein weet dat hij regelmatig moet controleren of hij nog op koers ligt en zal zijn 
schip bijsturen als dat nodig is. Het bestuur zal dit Kompas bijstellen als daar aanleiding voor 
is. Kijk daarom op de website van Verhalis voor de meest actuele versie van dit Kompas.  
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DE VISIE VAN VERHALIS 
 

Verhalis brengt levensverhalen van gewone mensen in beeld om hen te verbinden met hun 
verleden en met elkaar. Zo legt Verhalis de geschiedenis vast en geeft haar een persoonlijk 
gezicht. De makers van Verhalis laten zich ontroeren en inspireren door het menselijk 
(on)vermogen. Ze leggen de verhalen vast in een onmiskenbaar eigen stijl, die uitstekend 
past binnen de filosofie van Verhalis. Ze werken met oprechte aandacht, artistieke kwaliteit 
en vakmanschap. Verhalis werkt met filmmakers, in de eerste plaats met Carine van Vugt en 
Jeroen Neus. Maar zoekt ook samenwerking met andere filmmakers, fotografen, 
kunstenaars, schrijvers en wetenschappers. Het doel is om verhalen voor een zo groot 
mogelijk publiek zichtbaar te maken zodat het onvertelde verleden ontsloten wordt. Verhalis 
werkt graag buiten de gebaande paden. De traditionele afbakening tussen de sectoren kunst, 
erfgoed en educatie bestaan niet voor de projecten van Verhalis. Elk project dient zijn eigen 
unieke doel.  
 
 
 
DE MISSIE VAN VERHALIS  
 

Verhalis bouwt met geduld en aandacht aan haar unieke positie in de kunst- en 
erfgoedsector. Vanuit een specialisatie in levensverhalen ontwikkelt Verhalis zich tot artistiek 
laboratorium voor het ontsluiten van verborgen verhalen. Binnen Verhalis kunnen projecten 
ontwikkeld worden door filmmakers, fotografen, beeldend kunstenaars, theatermakers, 
schrijvers en wetenschappers.  
 
 
 
DE DOELEN 
 

Vanuit bovenstaande visie wil Verhalis de volgende doelen vasthouden dan wel bereiken in 
de komende jaren: 
 

1. Verhalis is expert op het gebied van het ontsluiten en artistiek verbeelden van 
verhalen.  

2. Verhalis bereikt met projecten een groot en divers publiek  
3. Verhalis is een speler van betekenis op het gebied van erfgoed, kunst en cultuur in 

Nederland 
4. Verhalis weet aansprekende makers van hoge kwaliteit aan zich te verbinden  
5. Verhalis werkt samen met netwerken van culturele initiatieven  
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STRATEGIE 
 

Verhalis initieert projecten en zoekt daarbij waar nodig samenwerkingspartners om deze 
projecten te realiseren. Hierdoor wordt kennis en expertise breed gedeeld en zijn de 
financieringsmogelijkheden ruimer. Verhalis wil de samenwerking met Erfgoed Brabant, 
BKKC, Provincie Noord-Brabant en musea en andere Nederlandse en Vlaamse culturele 
organisaties versterken.  
 
 
ACTIES 
Om bovenstaande doelen te bereiken onderneemt Verhalis in de komende jaren onder 
andere de volgende activiteiten: 
 

1. Verhalis is het vehikel voor de productie van vrij werk waarin levensverhalen, 
geschiedenis en erfgoed centraal staan 

2. Verhalis initieert grote en kleine projecten  
3. Verhalis spant zich in om middelen te werven voor de uitvoering van nieuwe 

projecten  
4. Verhalis verkent de mogelijkheden van kunstzinnige vernieuwing 
5. Verhalis smeedt duurzame samenwerkingsverbanden met makers, projectpartners 

en fondsen, zowel nationaal als internationaal  
6. Verhalis gebruikt de expertise die in huis is voor het opleiden en/of begeleiden van 

jonge makers 
7. Om verhalen te kunnen ontsluiten is het belangrijk om niet alleen een publiek te 

vinden dat de verhalen kan en wil beleven, maar het publiek ook te betrekken als 
medeproducent. Verhalen zijn onderdeel van ieders leven en dat wil Verhalis niet 
alleen laten zien in het eindproduct maar ook tijdens het maakproces  

8. Artistieke kwaliteit en een centrale rol voor professionele ‘procesbegeleiders’ staan 
daarbij voorop 

9. Verhalis ontwikkelt een marketing- en communicatiestrategie om de zichtbaarheid 
van de stichting te vergroten 

10. Verhalis bouwt haar vriendenstichting verder uit 
 
 
LUMINEUS EN BESTUUR  
 

Stichting Verhalis werkt samen met Carine van Vugt en Jeroen Neus als de filmmakers van 
Lumineus. Andere makers kunnen ook projecten ontwikkelen binnen de stichting. Zij 
worden daarin bijgestaan door een bestuur, dat inhoudelijke kennis heeft op het gebied van 
erfgoed, film, communicatie en marketing, en cultuur.  
 
De samenstelling van het bestuur is te vinden op de website van Verhalis.  
 


