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Oefening 20 en 21 

 

Transcript @net. Fragment Van Gogh 

(presentatrice Studio NL) 

Twee plaatsen in Nederland, Zundert en Nuenen, willen allebei het “Van Gogh dorp”van 

Nederland worden. De heer Houtepen, wethouder Cultuur in Nuenen, de heer Brouwer, 

voorzitter van het documentatiecentrum Vincent van Gogh in Nuenen en de heer 

Verdaasdonk, directeur van Cultureel Centrum van Gogh in Zundert leggen uit waarom 

ze vinden dat hun dorp het Van Gogh dorp van Nederland moet zijn. 

(verdaasdonk) 

En dit is de plek eh waar van Gogh is geboren. Ongeveer 149, 150 jaar eh geleden. Eh 

niet, weliswaar niet in dit huis, maar dit is wel de geboortegrond. 

(De Brouwer) 

We staan hier bij de Nederlands Hervormde pastorie, het huis waar Vincent van Gogh bij 

zijn ouders gewoond heeft, de tijd dat hij hier in Nuenen was. Hij had hier z’n atelier. 

(voice over) 

Welk dorp kan aanspraak maken op de titel Van Gogh dorp van Nederland? Nuenen doet 

een gooi naar de titel. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel 

ingediend om jaarlijks € 25.000 te besteden aan Van Gogh activiteiten. Maar ook 

Zundert, het geboortedorp van de schilder, maakt aanspraak op de titel Van Gogh dorp 

van Nederland. 

(Verdaasdonk) 

Dit zijn dus een paar tekeningen die hij op eh negen- en tienjarige leeftijd in eh Zundert 

gemaakt eh heeft. Eh, het zijn dus geen eigen eh ideeën, maar gewoon nagetekende 

schilderijen, maar wel heel knap voor die eh leeftijd. Nog steeds merken we dat heel veel 

mensen van van heel de wereld op bezoek komen in eh Zundert. En ook eh niet direct, 

maar met kleine dingen, merk je toch wel dat de Zundertse bevolking heel erg eh trots is 

op het feit dat Vinvent van Gogh hier geboren is. Ja. 

(interviewer, buiten beeld) 

Waar merkt u dat aan? 

(Verdaasdonk) 

Nou ja, een leuk voorval om te vertellen is natuurlijk dat eh ooit een keer in een tv-

uitzending Ron Brandsteder in een quiz eh het antwoord eh op de vraag van waar is 

Vincent van Gogh eh geboren, goedkeurde, toen iemand Nuenen zei. Nou en toen stond 

echt heel Zundert zowat eh achtero, ja rechtop om te bellen naar eh Hilversum van eh: 

nee, hij is in Zundert eh geboren. 
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(Houtepen) 

Ik vind dat Nuenen, omdat hij eh Van Gogh hier zijn belangrijkste schilderijen, tenminste 

in Nederland, gemaakt heeft en omdat hier nog veel punten zijn waar die aan hem 

herinneren, dat we best Nuenen eh Van Gogh dorp genoemd mag worden. 

(interviewer, buiten beeld) 

Ja, zeggen ze in Zundert, maar bij ons is hij geboren. 

(Houtepen) 

Ja. Maar goed, zijn bekendheid heeft hij hier vandaan gehaald. 

(De Brouwer) 

Het bekendste werk is natuurlijk het schilderij van eh ja, wij zeggen de aardappeleters, 

maar Van Gogh heeft het over boeren aan de maaltijd. Het zijn natuurlijk ook boeren aan 

de maaltijd. Het is een schilderij wat hij als een cadeautje heeft gemaakt voor z’n broer 

Theo, die op 1 mei 1885 jarig was. En Vincent zegt: nou, deze winter gebruik ik om een 

oeuvre-werk te maken, waar ik eena meer op zet en helemaal tot in het diepste m’n 

gevoel in wil leggen van wat ik denk van de Nuenense boeren landbouwers. Op dit 

moment bevinden er zich nog 194 schilderijen en een paar honderd tekeningen in diverse 

musea, met name natuurlijk het Van Gogh Museum in Amsterdam, Kröller Müller 

Museum, die terug te brengen zijn naar de periode, de twee jaar, dat hij hier in Nuenen 

heeft gewoond. 

(De Brouwer) 

De vader van Vincent van Gogh werd hier beroepen als dominee in eh augustus 1882. 

Het zijn van dominee in Nuenen was eigenlijk de aanleiding van Vincent van Gogh om 

anderhalf jaar later, in december 1883, in Nuenen terecht te komen. 

(Verdaasdonk) 

Dat is toch het eh het kerkje waar dus de vader van Van Gogh eh dominee was en waar 

eh Vincent waarschijnlijk ook heel vaak eh geweest is. 

Vaak hoor je bijvoorbeeld mensen zeggen: de belangrijkste fase in je leven, waarin je je 

het meest ontwikkelt dat zijn toch je kinderjaren, op jonge leeftijd. Dus ik eh bedoel wat 

hij in Nuenen gedaan heeft, is gewoon heel erg belangrijk en heel prima. En ze kunnen er 

ook dingen laten zien wat hij geschilderd heeft, hè. Die die molen en en eh noem maar 

en dat kerkje en de pastorie, noem maar op. Maar eh het blijft gewoon een jongen uit 

Zundert die daar geschilderd heeft. 

(Houtepen) 

Wat wij willen doen is inderdaad gewoon eh Nuenen bekend maken en zeggen van: Van 

Gogh heeft hier in Nuenen geloond eh gewoond. Je ziet hier een aantal plaatsen waar hij 

z’n schilderijen heeft gemaakt en eh daar eh van eh redelijk beperkte mate zeggen van 

eh: kom hier naar Nuenen kijken. 

(De Brouwer) 

Als je kijkt naar Van Gogh in de tijd eh dat hij kunstenaar was, en dat is hij maar 

geweest van 1881 tot hij doodging in 1890, dus die negen jaar, dan heeft hij daarvan 

twee jaar in Nuenen doorgebracht. En dan is er geen enkel dorp in Brabant of in 
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Nederland die kan bogen op een kunstenaar Vincent van Gogh in hun midden gehad te 

hebben. 

(Verdaasdonk) 

De echte Vincent van Gogh ligt natuurlijk naast Theo in Auvers-sur-Oise, maar zijn 

eerdere broertje, wat eigenlijk bij de geboorte overleden is, ligt in Zundert begraven. Dus 

wij hebben ook een Vincent van Gogh eh in Zundert, die hier begraven is. 

 

 


