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Etten
diverse periodes tussen december 1875 en 1880
eind april 1881 – 27 nov 1881 22, 23 dec 1881

In oktober 1875 verhuisde familie Van
Gogh van Zundert naar Etten, waar
vader Van Gogh daar dominee werd.
Vincent woonde destijds in het buitenland
en Etten was voor hem de
thuisbasis waar hij werd herenigd met
familie, bijvoorbeeld tijdens feestdagen
als kerst en pasen. Daarnaast was het
zijn uitvalsbasis als hij ‘in between jobs’

was en zijn toekomstplannen bijstelde.
Veruit de belangrijkste periode die Vincent in Etten doorbracht was de zomer
van 1881. Hij was toen al beginnend
kunstenaar en tekende veel in de omgeving en werkte met modellen uit het
dorp. Vincents werd smoorverliefd op zijn
nicht Kee Vos die bij de familie logeerde en hij vroeg haar ten huwelijk, maar
1 van gogh route

zij antwoordde ‘Neen, nooit, nimmer’.
De familie verhoudingen waren door dit
voorval - en vele andere - destijds sterk
verstoord en na een ruzie rond kerst met
zijn vader, vertrok Vincent boos naar
Den Haag. Hij zou niet meer naar Etten
terugkeren. Zijn familie verhuisde begin
augustus 1882 naar Nuenen.
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a. Kerk
Raadhuisplein
b. Leurseweg
Stationsstraat

duur wandeling: 10 minuten
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a

Kerk
Bezoekadres Raadhuisplein
Vincents vader werkte als dominee in de Nederlands Hervormde kerk en hij
bezocht er kerkdiensten tijdens de feestdagen. Toen hij in 1881 ruim zeven
maanden bij zijn ouders doorbracht, ging hij regelmatig naar de kerk,
niet zozeer omdat hij daar behoefte aan had, maar uit beleefdheid. Hij had
destijds weinig affiniteit meer met het geloof na lange jaren van religieus fanatisme die hem uiteindelijk weinig goeds hadden gebracht. De pastorie waar de
familie woonde stond destijds naast de kerk, maar werd in 1903 gesloopt.

b

Leurseweg
Bezoekadres Stationsstraat
Vincent vond de Leurseweg (nu de Stationsstraat) prachtig en maakte er regelmatig tekeningen. In oktober 1881 schreef hij zijn vriend Anthon van Rappard:
“Weet ge wat dezer dagen prachtig mooi is, de weg naar ’t station & naar de
Leur met die oude knotwilgen. [...] Hoe mooi die boomen nu zijn kan ik U niet
zeggen. Heb een stuk of 7 groote studies van enkele stammen gemaakt.” De
straat is van uiterlijk helemaal veranderd. Ter hoogte van het huidige nummer 61
stond het huis van Piet Kaufmann, één van Vincents modellen.

Van Gogh Route compleet maken?
Maak een uitstapje naar een natuurgebied zoals het Liesbos of Pagnevaart,
of bezoek een van de dorpen zoals St. Willibrord (’t Heike) of Bosschenhoofd
(Seppe). Kijk op www.vangoghroute.nl voor meer informatie.
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