
Talloze plekken in Noord-Brabant herinneren  
aan Van Goghs leven en zijn werk 
— De wereldberoemde kunstenaar Vincent van Gogh (1853-1890)  
woonde de helft van zijn leven in Brabant. Hij is geboren en opgegroeid  
in Zundert, zat op een kostschool in Zevenbergen en ging naar de hbs  
in Tilburg. Brabant vormde voor de jonge Vincent een belangrijke  
thuishaven, waarop hij vaak terugviel. In het dorp Etten tekende hij  
volop als beginnend kunstenaar en hij maakte in Nuenen een grote  
ontwikkeling door als schilder. Een aanzienlijk deel van zijn oeuvre  
kwam tot stand in deze streek. 
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E 29,95➔ Een atlas vol betekenis volle 
plaatsen in Vincent  
van Goghs Brabant 

➔ Dankzij oude landkaarten, 
foto’s en zijn kunstwerken  
leer je de provincie kennen  

die hem zo dierbaar was

Diverse locaties dragen de sporen van zijn jeugd en 
zijn familie, liefdes en vrienden. De tekeningen en 
schilderijen die hij er maakte, zijn nauw verbonden 
met het Brabantse land. Hij nam de boeren en hun 
woningen tot model. Hij schilderde de natuur, de 
molens en de kerken in zijn omgeving. Atlas Van Gogh 
in Brabant brengt deze bekende en minder bekende 
plekken voor het voetlicht. Het boek volgt Vincent op 
de voet langs de gebouwen, locaties en landschappen 
waar hij verbleef of zich liet inspireren. 
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Helewise Berger is  
conservator negentiende 
en begin twintigste 
eeuwse kunst in Het 
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te ’sHertogenbosch. Daar 
werkte zij onder meer aan 
de tentoonstelling ‘Van 
Goghs intimi. Vrienden, 
familie, modellen’.
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