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Stel: je vraagt de voorbijgangers in  Nederland wie 
Vincent van Gogh is, dan zal bijna niemand zeggen: 
Vincent wie? Waarschijnlijk zegt het gros van de 
mensen: dat is die man van dat af gesneden oor, die 
arme kunstenaar die de Zonne bloemen, De sterren-
nacht, De aardappeleters heeft geschilderd. Die fei-
ten zijn zo vaak uitgelicht, dat ze bij Van Gogh horen 
als bij een merk, waarover verder niet veel meer te 
ontdekken valt. Hoe onterecht die veronderstelling 
is, blijkt als je door De Grote Van Gogh Atlas bladert. 

In opdracht van het Van Gogh Museum volgen de 
auteurs Nienke Denekamp en René van Blerk de 
kunstenaar op de rusteloze reis die hij te voet, met 
een koets of boot en vooral met de trein door Europa 
heeft afgelegd. Na zijn geboorte in het Brabantse 
Zundert woonde Van Gogh in meer dan twintig 
plaatsen: hij vertrok vanuit Londen naar Parijs, van-
uit Nuenen naar Antwerpen, zwierf rond en was 
steeds op zoek naar een plek waar hij kon aarden; tot 
aan het moment dat hij zich in 1890 in de borst 
schoot en twee dagen later stierf in een herberg in 
Auvers-sur-Oise. 
Uit de achthonderd brieven die Van Gogh schreef, 

oude krantenartikelen en het gigantische 
archief dat wereldwijd is aangelegd, diep-
ten de auteurs fantastische anekdotes en 
verhalen op bij de avonturen die Van 
Gogh op zijn reis meemaakte. Tegelijker-
tijd zie je hoe hij de wereld om zich heen 
in verf en houtskool vatte en in slechts 
tien jaar tijd veranderde van een ietwat 
houterige tekenaar in een virtuoos. 

Denekamp en Van Blerk vonden, 
 ondersteund door Van Gogh-expert Teio 
Meedendorp, ook nog eens honderden 
historische foto’s, kaarten en ander topo-
grafisch materiaal. Zo selecteerden ze 
een  interieurfoto van het huis waar Van 
Gogh De aardappeleters schilderde.

FANTASTISCHE DETAILS
De reconstructie van Van Goghs reis is zo 
levendig dat het is alsof je naast hem staat 
wanneer hij rond 1873 het oprukkende 
Londen betreedt. Je ruikt, hoort, ziet en 
voelt bijna de ‘krioelende mensenmassa 
van voetgangers met en zonder hand-
karren en passagiers in koetsen en omni-
bussen’ te midden van de wegen, trein- 
en metrostations, bruggen, viaducten, 
riolen en musea, die in razend tempo 
worden aangelegd. Van Gogh was zo 
 onder de indruk, dat hij meteen een hoge 
hoed kocht. Fantastische details. 

De Atlas voert ons naar zijn middel-
bare school in Tilburg. We staan aan de 
toonbank van de kunsthandel van zijn 
oom in Den Haag, waar Van Gogh jongste 
bediende was. We dalen met de onder-
zoekende kunstenaar af in de Brabantse 
mijnen. We leren Van Gogh kennen als 
drammer en romanticus en zijn keer op 
keer getuige van de blauwtjes die hij 
loopt: bij zijn nicht Kee Vos, bij de voor-
malige prostituee Sien, bij de dochter van 
zijn hospita. 

Margot Begemann is de enige vrouw 
die wel een toekomst met hem voor zich 
ziet. Maar dan is het weer haar familie die 
Van Gogh niet ziet zitten. Ook hier nade-
ren we hem dicht op de huid. Hij treft 
Margot op een morgen, terwijl ze in el-
kaar zakt. ‘Het was toch anders dan een 
zenuwtoeval ofschoon ’t er veel van had,’ 
schrijft Vincent van Gogh aan zijn broer 
Theo, ‘en ik kreeg plotseling argwaan en 

VINCENT LIEP  
EEN BLAUWTJE,  
EN IK WAS ERBIJ 
In de Grote Van Gogh Atlas volgen we Vincent  
van Gogh op de rusteloze reis die hij door Europa 
aflegde – op zoek naar een plek waar hij kon 
aarden. De atlas is zo levendig en gedetailleerd  
dat het is alsof je er zelf bij was. 
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zei – heb jij iets ingenomen soms?’  Margot heeft met 
strychnine een zelfmoordpoging gedaan. 

MAGERE VOGELVERSCHRIKKER
Veel anekdotes zijn des te fascinerender omdat nie-
mand bevroedt wat voor immense impact Vincent 
van Gogh op de wereld zal krijgen. In de zomer van 
1879 is Van Gogh werkeloos en vraagt hij advies aan 
een kennis van zijn vader in Brussel. Een kleindoch-
ter van de kennis doet open en schrikt zo van die 
magere vogelverschrikker in kapotte en ongewassen 
kleren dat ze fl auwvalt in de gang. Hij was ‘te vies om 
aan te pakken,’ vertelt haar zus later. De Grote Van 
Gogh Atlas is een verrukkelijk boek, elegant vorm-
gegeven door Yolanda Huntelaar. Je realiseert je dat 
je eigenlijk toch niet zo veel van Van Gogh wist. 

 Ơ De Grote Van Gogh Atlas, Nienke Denekamp, René 
van Blerk i.s.m. Teio Meedendorp (Uitgeverij Rubin-
stein/Van Gogh Museum, € 24,95) 

 Ơ  Op 5 september, 20:30 uur begint op NPO2 de 
zesdelige tv-serie Krabbé zoekt Van Gogh, waarvoor 
Denekamp de redactie deed

Veel anekdotes zijn 
des te fascinerender 
omdat niemand 
bevroedt wat voor 
immense impact hij 
zal krijgen
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