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NAAST VAN GOGH SCHILDERIJEN EN BRIEVEN NU OOK  

39 VAN GOGH MONUMENTEN IN BRABANT  

 

 

Oisterwijk 24 oktober 2017 
 

Maar liefst 39 locaties in Brabant krijgen vanaf 30 oktober een officiële status als Van 

Gogh Monument. Negen gemeenten, drie erfgoedorganisaties, de Provincie Noord-

Brabant en Van Gogh Brabant ondertekenen op die datum het Convenant Van Gogh 

Monumenten. Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties.  

Het verhaal van Vincent van Gogh is in Brabant nog tastbaar aanwezig. Voor veel Van 

Goghliefhebbers over de hele wereld is dit verhaal een bron van inspiratie. Niet alleen 

zijn werk, maar ook de plekken waar Van Gogh heeft gewerkt en gewoond, worden 

steeds vaker bezocht. Voor het behoud van deze bijzondere locaties is breed 

draagvlak nodig.  

Experts beschrijven Brabants Van Gogh erfgoed  

Op initiatief van Van Gogh Brabant is door een groep experts, onder leiding van Het 

Noordbrabants Museum en met ondersteuning van het Van Gogh Museum 

Amsterdam, gewerkt aan de ontwikkeling van criteria voor Van Gogh Monumenten. 

Op basis hiervan is in Brabant een inventarisatie van het meest waardevolle Van 

Gogh erfgoed gemaakt en zijn er 39 monumenten geselecteerd. Van Gogh Brabant 

verwacht dat deze aanpak niet alleen een vervolg krijgt in de rest van Nederland, maar 

ook in Frankrijk, België en mogelijk Engeland. 

De ondertekening van het convenant is onderdeel van de meerjarenaanpak van de 

provincie waarmee Van Gogh blijvend als icoon aan Brabant verbonden wordt. De 

partijen die het convenant ondertekenen, spreken zich uit als hoeders van de Van 

Gogh Monumenten en dragen hiermee bij aan de instandhouding van het waardevolle 

erfgoed. 

Convenantpartners 

Het convenant wordt ondertekend door de gemeenten Nuenen, Etten-Leur, Tilburg, 

Zundert, Moerdijk, Breda, Eindhoven, Haaren en Laarbeek. In deze gemeenten 

bevinden zich één of meer Van Gogh Monumenten. Het Convenant wordt mede 

ondertekend door de Provincie Noord-Brabant en instellingen als Erfgoed Brabant, 

Monumentenwacht Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant. VisitBrabant, Het 

Noordbrabants Museum en Stuurgroep Van Gogh Nationaal park i.o. tekenen een 

adhesieverklaring.   

Met de ondertekening spreken de betrokken gemeenten de intentie uit om in 2018 

lokale erfgoedgedragscodes uit te werken. Hierin worden met de direct 

belanghebbenden afspraken gemaakt over het veiligstellen van de Van Gogh 

Monumenten voor toekomstige generaties.    
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Overzicht Van Gogh Monumenten in Noord-Brabant (beeld Van Gogh Brabant) 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie: Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant 

frank@vangoghbrabant.com, +31.6.53630536 

Het overzicht Van Gogh Monumenten en bijbehorend beeldmateriaal kan online worden geraadpleegd 

op: www.vangoghbrabant.com.    

Redacties kunnen een gedrukte versie van het overzicht aanvragen via: info@vangoghbrabant.com  

 

Van Gogh Brabant 

De Brabantse locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt hebben hun krachten 

gebundeld onder de naam Van Gogh Brabant. Met tentoonstellingen, educatieve programma’s 

en talentontwikkeling zetten zij zich in om de culturele erfenis van Vincent van Gogh te 

behouden en door te ontwikkelen voor huidige en toekomstige generaties. 
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