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Hoe Van Gogh twijfelde om kunstenaar te worden, 
tot een Vlaamse dominee te hulp schoot: “Zonder 
hem was hij nooit wereldberoemd geworden” 
 

 
Dominee-kunstenaar Abraham van der Waeyen Pieterszen (links) inspireerde Vincent Van 
Gogh.  — ©  Protestants Museum De Geuzenhoek, belga 

 
HOREBEKE -  
 
“Vincent Van Gogh was nooit artiest, laat staan wereldberoemd, geworden 
zonder een passage door Korsele bij Horebeke.” Een krasse uitspraak, maar wel 
één die kunstenaar Johan Tahon naar eigen zeggen kan bewijzen. “Zijn 
ontmoeting met dominee Abraham van der Waeyen Pieterszen betekende een 
kentering in het leven van de jonge Vincent”, aldus Tahon. 
Peter Malaise 
 
Vincent Van Gogh. Weinigen op deze aardbol die nog nooit van de man hebben 
gehoord. De kiem van zijn beroemdheid blijkt te liggen bij een ontmoeting met 
dominee-kunstenaar Abraham van der Waeyen Pieterszen in Korsele, een gehucht in 



Horebeke. “Ik had dertig jaar geleden al eens het verhaal gehoord dat Van Gogh hier 
weleens gepasseerd was” zegt Johan Tahon, een kunstenaar uit de Vlaamse 
Ardennen. “Pas tijdens de lockdown heb ik me er eindelijk eens in kunnen 
verdiepen.” (Lees verder onder de foto) 

 
Korsele.  — ©  pma 

 

In 1879 is Van Gogh 26 jaar oud en zoekende. Hij is predikant in de Borinage, maar 
blijkt er niet echt voor in de wieg gelegd. Hij interesseert zich meer en meer voor 
tekenkunst en maakt in die periode al schetsen van mijnwerkers en van het 
boerenleven. Maar Van Gogh zoekt naar bevestiging, naar mensen die hem vooruit 
kunnen helpen met zijn artistieke ideeën. Daarom vertrekt hij vanuit de Borinage te 
voet naar Abraham van der Waeyen Pieterszen, die hij nog kent uit zijn studieperiode 
in Brussel. Een voettocht van 50 kilometer richting Korsele bij Horebeke. 

Onverwachte mentor 

“De innemende dominee is de ideale inspiratiebron voor Van Gogh, hij is immers niet 
alleen geestelijke, maar verdient tegelijk de kost als kunstenaar”, aldus Tahon. “En 
Pieterszen is positief over de artistieke aanzetten van Van Gogh, die in zijn brieven 
enthousiast schrijft dat de dominee-kunstenaar hém om een schets vroeg.” 

“De steun van deze onverwachte mentor betekent een kentering in het leven van de 
jonge, zoekende Van Gogh, die zo verlangt om iets te doen met het vuur van het 
kunstenaarschap dat in hem brandt. In het atelier van Pieterszen beseft de 



Nederlander dat een keuze voor het kunstenaarschap écht mogelijk is. En zo is 
Korsele een niet te missen ankerpunt voor iedereen die bezig is met Van Gogh. Ook 
uit Nederland zijn mensen al gekomen. Intussen blijf ik verder graven, want hoe meer 
we zoeken, hoe meer bewijzen we vinden.” (Lees verder onder de foto) 

 
Johan Tahon bij de eerste studies voor het Van Gogh monument dat hij maakt — © IF 

 

Volgend jaar vindt een Van Gogh-jaar plaats in de Vlaamse Ardennen. “Onder het 
motto Er zit een vuur in mij gaan we samenwerken met tal van partners in 
Vlaanderen, Wallonië (Maison Van Gogh in Cuesmes) en Nederland (Van GoghHuis in 
Zundert) rond kunst, psyche en de betekenis van mentorschap”, besluit Tahon. “Het 
hoogtepunt wordt een hedendaagse internationale kunstexpo in het voorjaar en de 
zomer van 2023. Onderzoeker Lander Deweer verdiept de kunsthistorische kijk op de 
band tussen Van Gogh en Pieterszen. In 2023 wordt dit onderzoek in boekvorm 
gepubliceerd.” 

 


