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Via afgebladderde repro 
naar graven van Van Gogh 

Edine Wijnands
Zundert

H
et was een cadeau van
haar moeder aan haar
vader. Een reproductie
van een schilderij van
Van Gogh. Zolang de

Vlaamse fotografe Karin Borghouts
zich kan herinneren hing het in haar
ouderlijk huis aan de muur.
Tot het 2012 werd. En er brand was
in haar moeders thuis. Wroetend in
de verkoolde resten, vond Borghouts
de reproductie terug. De randen af-
gebladderd, maar de afbeelding zelf
wonderwel herkenbaar. Ze maakte er
een foto van. 
Het was die foto die Ron Dirven,
directeur van het Van GoghHuis in
Zundert, in 2014 tijdens BredaPhoto
zag. Hij kocht hem. Getroffen door
het beeld. Om enkele jaren later, toen
Zundert besloot om het huis van de
Tantes van Van Gogh te slopen,

opeens weer aan Karin Borghouts te
denken.
Dirven: ,,Ik wist dat zij als voorma-
lige stadsfotograaf van Antwerpen
ook documentair werk maakte. Ik
heb haar gevraagd of ze het huis van
de tantes en de sloop ervan wilde
volgen.” Zo trad Vincent van Gogh
opnieuw het leven binnen van de
Kalmthoutse fotografe. 
In het Van GoghHuis vertelt ze hoe
ze door het werk in Zundert een fas-
cinatie begon te krijgen voor het
werk en leven van Van Gogh. Een
schilder die haar aantrok, maar ook
afstootte. ,,Op zeker moment pas-
seerde ik in Frankrijk Auvers-sur-
Oise. Ik wilde er heen. Het bleek een
indringende ervaring. Er was nie-
mand. Het was stil. Ik zag de kerk die
hij had geschilderd. Ik zag zijn graf en
dat van zijn broer.”
Het werd het begin van een foto-
grafisch onderzoek dat jaren duurde.
Borghouts bezocht Zundert, Etten,
Nuenen, Londen, Den Haag, talloze
Franse plaatsen. Ze wandelde en
fietste Van Goghroutes. Liet zich in-
spireren door het werk, het leven van
Van Gogh.

Borghouts: ,,Ik wilde zien wat hij
had gezien en ben dat gaan fotografe-
ren.” Het licht, de landschappen, de
plaatsen waar hij woonde. Soms
slechts een sfeer, dan weer een foto
waarin een werk van Van Gogh te
herkennen is. Alleen toch anders.
Een ‘starry night’ zonder sterren. Een
'korenveld met kraaien’  vertaald naar

een Zundertse akker. Het leidde tot
een boek en fotoserie Vincent was
here. 
Maar Borghouts bleek niet de enige
hedendaagse fotograaf die werd ge-
grepen door Van Gogh. ,,Nee”, zegt
Hans de Kort. In het Van GoghHuis
kijkt de in Breda opgegroeide foto-
graaf  hoe ook foto’s van hem aan de

In het Van GoghHuis
in Zundert tonen
twee hedendaagse
fotografenhun
fascinatie voor
Vincent van Gogh.

VAN GOGHHUIS EXPOSITIE

▲ De fotografen Hans
de Kort en Karin Borg-
houts hebben zich
laten inspireren door
het werk en leven van
Vincent van Gogh.
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wanden verschijnen. Zwart-wit, an-
tiek ogend. Een aluminium achter-
grond. 
Foto’s gemaakt in de ‘natte plaat
collodium’- techniek. ,,Zo werd rond
1850 gefotografeerd”, vertelt De Kort.
Met een zogenoemde houten balg-
camera. Met zo’n kenmerkende har-
monica. Een camera die Van Gogh
moet hebben gekend. ,,En veraf-
schuwd”, zegt De Kort. Want net als
veel schilderende tijdgenoten, moest
Van Gogh niets hebben van het toen
nieuwe medium. 

Broertje van Vincent
De Kort vertelt hoe hij via de brieven
van Van Gogh interesse kreeg voor de
schilder. ,,Ik las over zijn wandelin-
gen langs plaatsen die ik kende. Zun-
dert, Breda.”  Sporen die hij besloot te
gaan volgen. Die hij wilde vastleg-
gen. Hij begon met een foto van de
prunus in de tuin achter het Van
GoghHuis, al snel legde hij het graf
van het broertje van Vincent in Zun-
dert vast. En zo volgde meer. 
Deels werkte De Kort in de studio.
Maakte werk gebaseerd op schilde-
rijen en tekeningen van Van Gogh.
Waar hij soms behoorlijk wat moeite
voor moest doen. Want zie maar eens
aan een opgezette vleerhond, een an-
tieke revolver, een echt mensenskelet
(met brandende  sigaret) of aan de
authentieke bijbel van de vader van
Van Gogh te komen. ,,Dat was niet al-
tijd makkelijk”, lacht hij. 
Zijn fotoserie No photos from Van

Gogh is vanaf morgen samen met
Vincent was Here van Karin Borg-
houts in het Van GoghHuis in Zun-
dert te zien. 

Ik wilde zien wat 
Van Gogh had gezien
en ben dat gaan
fotograferen
– Karin Borghouts, fotografe  

� De reproductie van ‘De Maaier’ van Van Gogh die beschadigd raakte bij de brand in de woning
van de moeder van Karin Borghouts. FOTO KARIN BORGHOUTS  


