
2/08/2022 09:34Het korte Ardennenoffensief van Vincent van Gogh | De Tijd

Pagina 1 van 14https://www.tijd.be/cultuur/kunstmarkt/het-korte-ardennenoffensief-van-vincent-van-gogh/10404593.html?registerSuccess=true

NIEUWS  !  CULTUUR  !  KUNSTMARKT

REPORTAGE

Het korte Ardennenoffensief
van Vincent van Gogh

" # $ %

THOMAS PEETERS | 30 juli 2022  01:00

& '
10
(

0

Johan Tahon in zijn atelier bij het bijna afgewerkte hoofd van Vincent van Gogh. ©Brecht Van Maele

Vincent van Gogh wandelde in 1879 van de Borinage naar Korsele in de Vlaamse
Ardennen. Hij was op zoek naar een dominee, maar vond iets anders. ‘Van Gogh werd
kunstenaar toen hij van de Borinage naar hier wandelde’, zegt beeldhouwer Johan
Tahon.
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D e toren van het protestantse kerkje van Korsele baadt in het zonlicht.
Beeldhouwer Johan Tahon (57) wijst in de richting van de taalgrens. ‘Van daar
moet Vincent van Gogh komen zijn aangewandeld, gehuld in lompen. In de
Borinage had hij al zijn kleren aan de mijnwerkers geschonken. Hij stapte 57

kilometer in twee dagen om dominee Pieterszen te ontmoeten. Hoe wanhopig moet die
arme man niet zijn geweest?’

We volgen Tahon naar het kerkhof waar Abraham Pieterszen begraven ligt. De afhangende
takken van een indrukwekkende treur-es werpen een schaduw over het protestantse
pronkgraf. Tijdens de laatste lockdown besloot Johan Tahon, die in de Vlaamse Ardennen
woont, een pla!elandslegende uit zijn vroegere caféjaren over Vincent van Gogh (1853-
1890) uit te pluizen. Hij zou in 1879 van de Borinage, waar hij voor de zoveelste keer was
mislukt als evangelist, naar Korsele zijn gestapt. Hij vertrok op 1 augustus in Cuesmes en
kwam op zondag 3 augustus aan in Korsele, een gehucht nu van Horebeke. De barre
voe!ocht had tot doel om de dominee te ontmoeten. Net op tijd, want in 1880 zou die
overlijden.

Het verhaal klopt, blijkt uit brieven. Zowel
het Van Gogh Museum in Amsterdam als het
Van Goghhuis in Zundert, waar de
getroebleerde schilder werd geboren,
bevestigen het. Pieterszen geloofde als een
van de weinigen in de toekomst van de jonge
Van Gogh als geestelijke. Hij had hem een
jaar eerder naar de Borinage gestuurd.
Behalve geestelijke was Pieterszen ook
kunstschilder, en Van Gogh had enkele van
zijn eerste tekeningen meegebracht naar de
Vlaamse Ardennen. Toen hij aan de overkant

van de kerk aanbelde bij de pastorie die er nog altijd staat - bleek de dominee in Brussel te
zijn. Van Gogh nam de trein en bracht in Brussel enkele uren door met Pieterszen, die hem
om minstens een van zijn tekeningen vroeg.

JOHAN TAHON
BEELDHOUWER

Elke kunstenaar gaat door
periodes van wanhoop, angst
en onzekerheid, waarna een
mentor hem weer op het
juiste pad brengt.
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Volgens Tahon en een onderzoeksteam van Erfgoed Vlaamse Ardennen gaven de
wandeling naar de Vlaamse Ardennen en de ontmoeting met de dominee in Brussel Van
Gogh het beslissende duwtje om te kiezen voor het kunstenaarsbestaan. De Vlaamse
Ardennen hangen daarom hun wagonnetje aan het volgende Van Gogh-jaar in 2023,
wanneer de 170ste geboortedag van de schilder wordt gevierd.

Het startschot wordt volgende week gegeven, met een herhaling van de tocht van de
Borinage naar Korsele. In drie dagen maken vijf mensen de wandeling opnieuw, om af te
tasten of er toeristisch potentieel in zit. Vrijdag starten ze. Zondagmiddag komen ze aan
in Korsele, waar Tahon hen opwacht. Volgend jaar volgt een uit de kluiten gewassen
cultureel programma met als paradepaardje een internationale tentoonstelling rond het
belang van mentoren voor kunstenaars.

Opgegeven hoop

‘De geest van een kunstenaar werkt op een manier die alleen een kunstenaar kan
begrijpen’, zegt Tahon bij het overwoekerde domineegraf. ‘Elke kunstenaar gaat door
periodes van wanhoop, angst en onzekerheid, waarna een warm en betrokken iemand
hem weer op het juiste pad brengt. Ook ik heb dat meegemaakt, meermaals zelfs.’

‘Voor Van Gogh was Pieterszen die mentor. Hij zat in een crisis toen hij in Korsele
arriveerde. De kerk had hem afgewezen en hij wist niet wat hij met zijn leven moest
aanvangen. Hij tekende toen al mijnwerkerstaferelen in de Borinage, weliswaar op het
niveau van een kind van acht. Was dat misschien toch iets om in verder te gaan? Wie was
beter geplaatst om hem raad te geven dan een dominee die ook nog eens kunstenaar was?
Pieterszen had als enige impact op hem, want ook zijn familie had de hoop opgegeven dat
het nog goed zou komen.’
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Het graf van dominee Abraham Pieterszen. ©Brecht Van Maele
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Het graf van dominee Abraham Pieterszen. ©Brecht Van Maele

Na zijn bezoek aan de dominee keerde Van Gogh terug naar de Borinage, waar hij zich
verder bekwaamde in het tekenen. Na een tussenstop in Brussel voor een opleiding aan de
academie verhuisde hij in 1881 weer naar Nederland om helemaal tot kunstenaar te
ontbolsteren. Die periode wordt algemeen beschouwd als het begin van zijn
kunstenaarsbestaan. ‘Dat moet worden rechtgezet’, zegt Tahon. ‘Van Gogh werd
kunstenaar op het moment dat hij van de Borinage naar de Vlaamse Ardennen wandelde.’

Tahon en co. voelen zich gesterkt in hun overtuiging door tekeningen van Pieterszen die
ze acht maanden geleden terugvonden bij familie van de dominee in Brussel. Het gaat om
vroege tekeningen waarop arbeiderstaferelen zijn afgebeeld: thema’s die ook opdoken in
de eerste tekeningen van Van Gogh. Ook de tekenstijl van de dominee-kunstenaar doet
volgens Tahon denken aan de mijnwerkerstekeningen die de Nederlander als jongeling
maakte in de Borinage. De vondst moet nog kunsthistorisch worden onderzocht. De
directeur van het Van Goghhuis acht het zonder de tekeningen gezien te hebben goed
mogelijk dat Van Gogh ze onder ogen kreeg. Tahon heeft er goede hoop in dat hij de
vondst aan de wereld kan onthullen in het Van Gogh-jaar.

Geen spoor

Hoewel er geen twijfel over bestaat dat Van Gogh in Korsele is geweest, is nergens een
spoor te vinden van dit hoofdstuk uit Van Goghs leven. De grafsteen van Pieterszen
verwijst niet naar de band tussen de dominee en de schilder. In het protestantse kerkje,
waar Van Gogh na zijn tocht wellicht is binnengestapt, staat niets te lezen over de
kunstenaar. Ook het bordje aan de ingang van de pastorie waar hij aanbelde, vermeldt
hem niet.

Tahon heeft er zijn eigen theorie over. ‘Van Gogh kwam als mislukte gelovige naar Korsele
en besliste later over zijn lot door uit het leven te stappen. Dat lijkt me reden genoeg voor
een religieuze gemeenschap om hem dood te zwijgen. Je wil het als dominee niet op je
geweten hebben dat een van je volgelingen in de voetsporen van zo iemand stapt.’
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Het Van Gogh Museum in Amsterdam is terughoudend over het belang van de dominee
als mentor. Het houdt vast aan de briefwisseling tussen de jonge Van Gogh en zijn broer
Theo in 1882. Daarin duidt hij zijn verblijf in de Borinage in 1880 aan als het begin van zijn
kunstenaarsbestaan. Pieterszen wordt in die context in geen enkele brief vermeld. Een
onderzoeker van het museum, Teio Meedendorp, kreeg de tekeningen van de dominee
ook te zien en vond de link met Van Goghs werk gezocht. Het maakt dit initiatief volgens
hem niet minder sympathiek. ‘Het komt absoluut uit een goed hart.’



2/08/2022 09:34Het korte Ardennenoffensief van Vincent van Gogh | De Tijd

Pagina 7 van 14https://www.tijd.be/cultuur/kunstmarkt/het-korte-ardennenoffensief-van-vincent-van-gogh/10404593.html?registerSuccess=true

©Brecht Van Maele

‘Misschien is de tijd rijp om het niet alleen over de wetenschappelijke of historische feiten
te hebben als het over het leven van een complexe kunstenaar als Van Gogh gaat’, brengt
Tahon daar tegenin. ‘We kunnen ook het gevoelsmatige en intuïtieve en de taal van de
poëzie en onze verbeelding laten spelen. Welke rol zou de dominee kunnen hebben
gespeeld? Dat is dan mijn taak als kunstenaar.’

Er komt hoe dan ook een lijvig boek over dominee Pieterszen en zijn rol in Van Goghs
leven. Het Van Goghhuis in Zundert steunt het Ardennenoffensief en gaat het Van Gogh-
jaar in Korsele mee promoten. Op verzoek van het museum ontwerpt Tahon een beeld van
de kunstenaar, dat volgend jaar in Zundert komt te staan. Normaal gezien krijgt de
sculptuur ook een plaats op het stationsplein van Sint- Denijs-Boekel, waar Van Gogh in
1879 de trein naar Brussel nam.

Het hoofd is bijna klaar, zien we in Tahons atelier in de straat van het station. De
beeldhouwer vindt het een van zijn moeilijkste opdrachten tot nog toe. ‘Er zijn geen foto’s
bewaard van Van Gogh en op zijn zelfportre!en beeldde hij zich steevast af als een
karikatuur. Wat het ook lastig maakt, is Van Gogh zelf. Ik zit al twee maanden op en in het
hoofd te kijken van een gekwelde man die aan hevige geestelijke schommelingen leed.
Daar wordt een mens niet altijd vrolijk van.’

Meer informatie: vangoghvlaamseardennen.be )

http://vangoghvlaamseardennen.be/

