
Grote vrouw: Johanna Gezina (Jo) van Gogh – Bonger, 1862-1925. 
 
Zonder Jo van Gogh was Vincent nooit zo beroemd geworden. Dit is de vrouw die 35 jaar de PR deed van 
Vincent van Gogh. De schoonzus van Vincent van Gogh, ze organiseert de grootste Van Gogh- 
tentoonstelling ooit. In 1905 in het Stedelijk Museum in Amsterdam met 500 werken van haar zwager. 

Jo Bonger was lerares Engels en vertaalde romans en 
verhalen die in bladen als De Amsterdammer en De 
Kroniek werden gepubliceerd. Via haar broer Andries 
kwam ze in contact met kunsthandelaar Theo van Gogh, 
broer van de schilder. Ze trouwden in 1889 en Jo voegde 
zich bij Theo in Parijs. Het gelukkige echtpaar kreeg een 
kind, dat ze Vincent noemden. Als gevolg van het 
overlijden van zijn broer Vincent in juli 1890 raakte Theo 
in een depressie en overleed hij een half jaar later in een 
Utrechts krankzinnigengesticht. Jo was toen 28 jaar en 
hun zoontje nog geen jaar.  Het korte verblijf in Parijs 
was paradijselijk, maar eindigde gruwelijk. Jo verhuisde 
met haar zoontje naar Nederland en betrok een villa 
Helma in Bussum - op zolder lag de grootste collectie 
Van Goghschilderijen en brieven die ooit bij elkaar was 
geweest. Ze sluit meteen een brandverzekering af van 
12.600 gulden en nog andere verzekeringen. 
Voortvarend was zij wel en wilde laten zien dat vrouwen 
meer kunnen dan ‘alleen kopjes wassen’ En vanaf dat 
moment heeft ze 35 jaar in dienst geleefd van haar twee 
Vincents. Met vallen en opstaan leerde ze de 

kunsthandel en de museumwereld kennen. Zij werd een buitenbeentje in de door mannen gedomineerde 
kunsthandel. Onvermoeibaar heeft ze het werk van zwager Vincent door middel van tentoonstellingen en 
belangrijke musea in Duitsland en Frankrijk en door tactische verkopen wereldberoemd gemaakt.  Ze hield 
nauwkeurig de verkopen bij in een kasboek, en noteerde de verkoop van 250 schilderijen. Bij 
verkooptentoonstellingen, levert ze er altijd een paar topwerken bij die niet te koop zijn, om de kooplust aan 
te wakkeren. Zakken met de prijs doet ze nooit. Ze gelooft in zijn kunst, wil dat die gezien wordt en daarom 
leent ze veel werken uit. Hoewel ze veel verkoopt, houdt ze een aantal mooie werken voor zichzelf en haar 
zoon Vincent. Die privécollectie zal de basis vormen van het in 1973 geopende Van Gogh Museum in 
Amsterdam, dat daarmee de grootste verzameling Van Goghs ter wereld bezit. Het Kröller - Müller Museum 
in Otterlo volgt op tweede plek.   
 Ondertussen ging ze ook weer vertalen en publiceerde ze in het feministische tijdschrift Belang en Recht. Ze 
maakte tijd vrij om Vincent ook als schrijver bekendheid te geven, met de brieven en tijdschriften. Jarenlang 
heeft ze geploeterd, vertaald en daarbij ook geschrapt, voordat in 1914 bij de Wereldbibliotheek een 
driedelige brieveneditie op de markt kwam, snel gevolgd door een Duitse vertaling. Op de titelpagina stond 
’EDITIE.J.VAN GOGH - BONGER. ‘ 
Jo was actief voor de Sociaal- Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Ze geloofde samen met Frank van der 
Goes, Henriette Roland Holst en Herman Gorter dat er een betere toekomst voor de verdrukten der aarde 
zou aanbreken. Daarom vond ze het extra prettig dat haar zoon Vincent trouwde met Josina Wibaut, dochter 
van de bekende socialist Floor Wibaut. 
Vanaf 1915 woonde ze bijna drie jaar met Vincent en Josina in New York. Natuurlijk was ze ook daar 
onvermoeibaar bezig het werk van haar zwager in belangrijke collecties te krijgen. Ze vertaalde twee derde 



van de brieven naar het Engels. De grote doorbraak van Van Gogh in Amerika heeft ze niet meer 
meegemaakt, ze stierf in 1925 en op Zorgvliet in Amsterdam begraven. 
Maar het fundament voor zijn succes is door haar gelegd. 
De vrouw die Van Gogh zijn roem gaf, en ervoor zorgde dat hij een wereldberoemd kunstenaar is geworden.  
 
Wens jullie allemaal gezondheid toe, 
Wees voorzichtig we zijn er nog niet! 
Met een lieve groet, 
Ans Schmidt. 


