
Vincent had eens moeten weten hoe 
geliefd zijn creaties zouden worden. He-
laas zijn Van Goghs werken ook gewild 
bij lieden die minder kunstlievend zijn. 
Zo werd 18 jaar geleden, in 2002, een an-
der bekend Nuenens schilderij van Vin-
cent van Gogh Het uitgaan van de Her-
vormde kerk te Nuenen geroofd, toen uit 
het Van Gogh Museum Amsterdam. Pas 
in september 2016 werd het samen met 
de andere gestolen Van Gogh Zeegezicht 
bij Scheveningen (1882) in de buurt van 
Napels in het huis van een maffiabaas 
teruggevonden.1

Zullen we Lentetuin nog ooit weerzien? 
Andreas Blühm, directeur van het Gro-
ninger Museum, dat het doek aan Sin-
ger Laren uitleende, hoopt dat het snel 
en ongeschonden terugkomt. Intussen 
verscheen er op 18 juni j.l. een teken 
van leven: De Telegraaf kreeg foto’s 
toegespeeld van de voor- en achterzij-
de van het schilderij, samen met een 

voorpagina van The New York Times 
van 30 mei, precies twee maanden na 
de roof. 
In het najaar van 1984 was het schil-
derij Lentetuin in Nuenen te zien in de 
villa van het gemeentehuis. Daar werd 
ter gelegenheid van Nuenen 100 jaar 
Van Gogh een expositie gehouden met 
24 van zijn werken. 

Pastorietuin als geliefd 
onderwerp
Natuurlijk is de roof van een Van Gogh 
altijd wereldnieuws, ook in de schaduw 
van de coronacrisis. Talrijke kunstlief-
hebbers worden erdoor geraakt, want 
Van Goghs oeuvre is toch een soort 
collectief kunstbezit. Zeker als het gaat 
om zo’n fraai topografisch werk van 
een nog bestaande plek die wij, Nue-
nenaren, vaak achteloos voorbijlopen, 
maar die door duizenden toeristen 
jaarlijks wordt bewonderd. 

Hoewel Vincent zich in december 1883 
niet echt welkom voelde in de Nuenen-
se pastorie van zijn ouders, heeft hij 
met gedrevenheid in en rondom de tuin 
geschilderd en getekend. Hij maakte er 
maar liefst 23 werken: schilderijen, teke-
ningen en een aquarel. De pastorietuin 
was voor Vincent een geliefd teken- en 
schilderobject.2 Hij koos dit onderwerp 
in verschillende jaargetijden om er zo 
de karakteristieke kenmerken en stem-
mingen in te kunnen uitdrukken. Het 
schilderij Lentetuin maakte Van Gogh in 
het voorjaar van 1884. De kleuren rood 
en groen symboliseren het begin van de 
lente. De pastorietuin en het werk dat 
hij er maakte beschreef hij ook in zijn 
brieven3, aan zijn geliefde broer Theo 
en aan zijn vriend Anthon van Rappard. 

Lentetafereel
Het gestolen schilderij Lentetuin, de 
pastorietuin te Nuenen in het voorjaar, 
is een werk in olieverf op papier op 
houten paneel van 25 bij 57 cm. 
Bij deze zogeheten marouflé-techniek 
maakt de kunstenaar een werk eerst 
op papier en bevestigt dit later op een 
doek of houten paneel. 
Het enige schilderij van Van Gogh dat 

Weer een Nuenense Van Gogh 
gestolen
Peter van Overbruggen

Uitgerekend op de geboortedag van Vincent van Gogh, 30 maart, 
werd in 2020 uit het Museum Singer Laren een Nuenens werk 
van zijn hand gestolen: Lentetuin (1884). In onderstaand artikel 
ga ik in op de artistieke en topografische betekenis van dit schil-
derij, ook in relatie tot enkele andere werken van Van Gogh.

Vincent van Gogh, Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar, 1884, olieverf op papier op hout (25 x 57 cm). Groninger Museum, 
bruikleen van Gemeente Groningen [ foto: Marten de Leeuw].
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het Groninger Museum in bezit heeft 
(en nu hád…) maakt sinds 1962 deel 
uit van de collectie van dit museum. 
Een Groningse familie heeft het in de 
jaren dertig van de vorige eeuw voor 
een onbekend bedrag gekocht en later 
in eigendom gegeven aan de gemeen-
te Groningen. Lentetuin was sinds 14 
januari 2020 in Singer Laren te zien als 
onderdeel van de tentoonstelling Spie-
gel van de ziel. Toorop tot Mondriaan 
over de intimiteit van de binnenwereld, 
zoals die werd verbeeld met tuinen, in-
terieurs en stillevens. 

In het museum werd ook een tekening 
van de achterzijde van de Nuenense 
pastorietuin geëxposeerd. Dit werk, ei-
gendom van het Rijksmuseum in Am-
sterdam, werd gelukkig niet gestolen. 
Het gaat om Weg achter de pastorietuin 
te Nuenen, zo genoemd in de collectie 

van het Rijksmuseum, een tekening 
met potlood, pen en penseel uit 1884. 
Verderop in dit artikel bespreek ik deze 
tekening, die beter bekend is onder de 
door Vincent zelf gebruikte benaming 
Achter de heggen. Het was in 1906 
een schenking aan het museum van 
Johanna Cohen Gosschalk-Bonger, 
de weduwe van Vincents broer Theo. 
Volgens Van Goghkenner Sjraar van 
Heugten4, is de reeks van zes penteke-
ningen waartoe dit werk behoort, een 
absoluut hoogtepunt in Van Goghs oeu-
vre uit zijn Nederlandse periode. Hij ziet 
er een knappe tekentechniek, gedegen 
compositie en melancholieke groots-
heid in.5 Dat Vincent zelf ook tevreden 
was over deze serie tekeningen, blijkt 
wel uit het feit dat hij ze stuurde aan 
zijn vriend Anthon van Rappard, die ze 
naar zijn smaak vond.6 Vincent hoop-
te dat hij ze aan kunstliefhebbers zou 

laten zien en dat die geïnteresseerd 
zouden raken. Dat gebeurde niet, want 
in mei 1884 bracht Anthon, toen deze 
naar Nuenen kwam om een dag of tien 
met zijn schildervriend op te trekken, 
de tekeningen weer mee terug. Vincent 
heeft ze later naar zijn broer Theo in 
Parijs gestuurd in de hoop dat die ze 
zou kunnen verkopen.

Topografisch werk
We zien in het topografisch herkenba-
re tafereel van Lentetuin het achterste 
deel van de langgerekte pastorietuin, 
met de vijver en links achter in de hoek 
een poort in de heg. Zowel de poort als 
de bomen die we daarachter waarne-
men zijn door Vincent twee maanden 
eerder afgebeeld in de eerder genoem-
de tekening Achter de heggen (maart 
1884, JH 461), waarop tuinman Adriaan 
Rijken met een kruiwagen via de ach-

Achter de heggen, Vincent van Gogh, Nuenen, maart 1884
Het paadje tussen de heggen in de richting van de Berg en het 
toegangshek naar de achterzijde van de pastorietuin, gezien vanuit 
de huidige Margot Begemannstraat [ foto: VGM] 

Achterste deel van de pastorietuin met vijver, haagbeuk en 
tuinpoort [ foto uit de jaren 40 van de vorige eeuw, collectie Van 
Gogh Museum Amsterdam]

Toegangspoort tot het achterste deel van de pastorietuin, met 
zicht op de akkers vanuit de tuin [ foto jaren 30 van de vorige eeuw, 
collectie familie Hofkes]
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terpoort de tuin ingaat. Merkwaardi-
gerwijs heeft overigens niet het pad 
áchter de heg7 - de locatie van deze 
tekening - maar het paadje dat langs 
de zijkant van de pastorietuin tússen de 
heggen loopt later de naam gekregen 
van deze tekening van Vincent. 
Aan het einde van de pastorietuin zien 
we op Lentetuin de haagbeuk (carpinus 
betulus), die op verschillende tekenin-
gen en schilderijen van de tuin te zien 
is en waarvan mogelijk ook nu nog de-
len uit de tijd van Van Gogh aanwezig 
zijn. Ik kan me overigens herinneren 
dat zich begin jaren 50 van de vorige 
eeuw op deze plek nog steeds een 
houten toegangspoort bevond naast 
de toen al fors uitgegroeide stammen 
van de haagbeuk. 

Vanuit ongeveer hetzelfde, maar enigs-
zins naar rechts gedraaide perspectief, 
maakte Vincent later ook een van zijn 
laatste Nuenense schilderijen, Herfst-
landschap (november 1885, JH 962).8 
Daarop zien we weer de vier bomen: 
drie eiken9 en een knotberk. Het wordt 
door velen als een hoogtepunt in zijn 
oeuvre beschouwd.10 Dit schilderij 
schonk Vincent aan zijn Eindhovense 
vriend Anton Kerssemakers.11 Voor-
dat Anton het later van de hand deed, 
maakte deze er een goed gelijkende 
kopie van.12

Droomtuin
De gestalte op de voorgrond van Len-
tetuin is een ouder ogende vrouw, in 

het zwart gekleed en met de blik recht 
op de toeschouwer gericht. Het zou 
Vincents moeder kunnen zijn of min-
stens kunnen vertegenwoordigen. Zij 
is als figuur in elk geval duidelijker uit-
gewerkt dan de zwarte gedaantes die 
Vincent soms op zijn tekeningen van 
de tuin afbeeldt. Vincent zelf noemt 
deze figuren in zijn brieven spookjes. 
De tuin maakt hem, zo schrijft hij, zoo 
aan het droomen.13 En volgens Vincent 
moet men het spookje dan ook niet zo-
zeer als een natuurgetrouwe weergave 
van het menselijk lichaam zien, maar 
meer als een tache (vlek). Dat laatste 
geldt dus zeker niet voor deze duidelijk 
zichtbare en benaderbare vrouwelijke 
gedaante.
De oude, reeds ingekorte toren, die 
dan nog een spits draagt, zou een jaar 
later worden afgebroken. Dat gebeurde 
een paar maanden na de begrafenis 
van Vincents vader op 30 maart 1885 
(Vincents 32e verjaardag) op het zui-
delijke deel van het kerkhof bij de to-
ren. Vincent legt in een brief aan zijn 
broer Theo een relatie tussen de dood 
van zijn vader en de teloorgang van 
deze toren: Les religions passent. Dieu 
demeure…14

Perspectiefraam
Het extreem langgerekte formaat van 
het schilderij wijst erop dat de kunste-
naar voor de weergave van dit uitzicht 
een zogenaamd perspectiefraam15 ge - 
bruikte. Dit is een houten frame waar-
in verschillende draden verticaal, hori-

zontaal en diagonaal zijn gespannen, 
om een centraal verdwijnpunt in de 
verte te bepalen, in dit geval de to-
ren. Zo kon Vincent ook de ruimtelijke 
weergave exacter schilderen, zoals te 
zien is aan de opvallend weergegeven 
convergerende lijnen van de tuinpa-
den.16 Overigens maakte Van Gogh dit 
soort ramen vaak eigenhandig. In zijn 
Haagse tijd had hij zo’n instrument 
laten vervaardigen als hulpmiddel bij 
het landschapstekenen. Dat perspec-
tiefraam, waarvan Vincent in een brief 
een schets17 maakte, was qua maat 
vergelijkbaar met de afmetingen van 
Lentetuin. 

Tekening van dezelfde plek
Voorafgaand aan of naar het schilde-
rij Lentetuin maakte Van Gogh een 
tekening van hetzelfde deel van de 
tuin. Hij schreef daarover in een brief 
aan  Anthon van Rappard (8 maart 
1884, nr. 435): … Ben ook zoekende naar 
de kleur van den wintertuin. Doch die is 
reeds een lentetuin - nu. En is iets heel 
anders geworden. 

Rustiek karakter en 
intieme details
In april 1884 stuurt Vincent vanuit 
Nuenen aan Theo een brief met daar-
in een croquis (schets) Pastorietuin met 
bomen in bloei (JH 476), waarvan hij 
kennelijk ook een schilderij heeft ge-
maakt dat niet bekend is. 
Hier stuur ik U croquis van een schilderij 
dat ik met meer anderen onder handen 

Pastorietuin, Vincent van Gogh, (brief)schets, voorjaar 1884, JH 485 [Van Vlissingen Art Foundation]
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heb - dit is een effekt van bloeiende boo-
men in den achtermiddag. 
Bij de teekeningen die ge krijgen zal 
zoodra Rappard hier komt, zijn er 3 die 
van ’t zelfde geval genomen zijn. Wat 
mij trof in de natuur was het verbazend 
echt en half ouderwets half rustiek ka-
rakter van dien tuin.  En dat ik van ’t 
zelfde hoekje, behalve dat ik er een stu-
dies van gemaakt die ik vernietigde, tot 3 
keer toe een pentekening gemaakt, was 
juist omdat ik wilde dat karakter in eeni-
ge intieme details die niet gemakkelijk of 
van zelf of toevallig uit te drukken zijn - 
(brief 444, begin april 1884).

Er zit bepaald een 
schilderij in die plek
In oktober en begin november 1885 
maakte Vincent meerdere herfstland-
schappen. Het werk Lentetuin doet 
denken aan de aquarel De tuin van de 
pastorie te Nuenen (oktober-november 
1885, JH 954). Deze waterverftekening 
geeft nagenoeg dezelfde plek weer van-
uit een soortgelijk maar iets meer nabij 
gelegen perspectief. Het werk is de laat-
ste aquarel die hij in Brabant maakte, 
vlak voordat hij Nuenen definitief zou 
verlaten. Vincent schreef aan zijn broer 
Theo: Ik heb ook nog een herfststudie ge-
maakt van den vijver in den tuin t’huis. Er 
zit bepaald een schilderij in die plek. […] 
’t Geen ik nu maakte is anders een stij-

ve compositie, twee boomen (oranje en 
geel) regts, twee struiken (grijsgroen) in ’t 
midden, twee boomen (bruingeel) links. 
Daarvoor - de vijver zwart - voorgrond 
van verwelkt gras. Achtergrond een kijkje 
over de heg op een zeer sterk groen. Een 
lucht om hier mee te harmonieeren wat 
kracht betreft, van leigraauw en donker-
blaauw (brief 538 aan Theo, 3 of 4 no-
vember 1885).

Het mooie uitzicht
De datering van deze aquarel eind 1885 
roept overigens wel vragen op, omdat 
op het werk in de verte de toren nog 
zichtbaar is, weliswaar als een vage 
schim. De toren was namelijk al in 
mei 1885 afgebroken. Ton de Brouwer19 
suggereert dat daarom óf mogelijk een 
vroegere datering moet worden aange-
houden (voorjaar 1884) óf, dat Vincent 
de artistieke vrijheid heeft genomen 
om uit nostalgische overwegingen 
zijn geliefde toren nog voor een laat-
ste keer af te beelden. In 10 schilderij-
en, 22 tekeningen en 1 aquarel had hij 
al eerder de toren, vaak ook met het 
kerkhof, als onderwerp genomen. Op 
30 maart 1885, de verjaardag van Vin-
cent, werd zijn vader op het zuidelijke 
deel van dit kerkhof begraven. In de 
ogen van Vincent was de afbraak van 
de toren, die op last van het gemeen-
tebestuur geschiedde, het werk van 

vandalen en in elk geval een pijnlijk 
gemis. Ook Theo liet vanuit Parijs aan 
zijn moeder weten dat het de herinne-
ring aan een lege plek zou worden. Wat 
jammer dat de toren afgebroken wordt. 
Wat zal het vreemd zijn als men uit het 
raam er niet meer op zien kan. Gelukkig 
dat het uitzicht op den tuin en de akkers 
toch mooi is, maar het hoorde zoo in het 
mooie uitzicht. (brief van Theo aan zijn 
moeder, Anna Cornelia van Gogh-Car-
bentus, Parijs, 19 mei 188520).

De voorstelling was het voorbeeld voor 
een in 1944 verloren gegaan schilderij 
(Pastorietuin met figuren, JH 955). Dit 
werk is slechts bekend van zwart-wit 
reproducties21, maar door Vincent wel 
kleurrijk beschreven in een brief.22

De aquarel met een voorstelling van 
ongeveer dezelfde plek rondom de vij-
ver geeft nog enigszins een idee van 
wat het coloriet daarvan bij benadering 
geweest moet zijn. Beide werken wa-
ren bedoeld om een gefantaseerde, sa-
mengestelde compositie met figuren te 
vervaardigen, het soort voorstelling dat 
Van Gogh vanaf het begin van zijn kun-
stenaarschap al wilde maken. Het is zijn 
eerste experiment met een onderwerp 
dat hij ook in Parijs en Arles zou uitbeel-
den: wandelende figuren en paartjes in 
een aantrekkelijke tuin of een dichterlijk 
park. In de Nuenense waterverftekening 
zien we - naast een wit-grijze, wat meer 
uitgewerkte (vrouwen)figuur - ook vier 
zwarte vlekachtige personen rondom de 
vijver afgebeeld. Het zijn wat we eerder, 
in Van Goghs eigen bewoording, spook-
jes noemden. 

Van donker naar licht
De penseelstreek is, vergeleken met 
eerdere waterverftekeningen, veel los-
ser. Daarnaast is het kleurgebruik, net 
als bij de schilderijen uit oktober-no-
vember 1885, helderder en contrastrij-
ker dan voorheen. De aquareltekening 
laat de grotere helderheid zien die Van 
Gogh in zijn kleurgebruik ontwikkelde, 
nadat hij begin oktober 1885 het Rijks-
museum had bezocht. Bij de bestude-
ring van de oude meesters kwam hij 
tot het inzicht dat hij moest afstappen 
van het donkere coloriet. Terug in Nue-
nen voegde hij de daad bij het woord 
en paste zijn nieuwe inzicht toe. De 

Tuin van de pastorie te Nuenen, Vincent van Gogh, Nuenen, oktober-november 1885 
(JH 954)18 [ foto: Peter Cox]
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aansprekende en goed geconserveer-
de kleurenrijkdom van de voorstelling 
is daarvan het resultaat. Het lijkt als-
of hij met de sprekend lichtgroene en 
blauwe tinten preludeert op het hel-
dere en kleurrijke palet dat hij in zijn 
Franse periode zou gaan gebruiken. Al 
eerder had hij zich in zijn Nuenense 
tijd ook in de kleurwetten van Eugène 
Delacroix verdiept, die hij vooral kon 
toepassen in de seizoenstaferelen. Zo 
gebruikte hij de complementaire kleu-
ren rood en groen voor de lente, blauw 
en oranje voor de zomer, geel en violet 

voor de herfst en wit en zwart voor de 
winter. 
De aquarel werd vermoedelijk in 1903 
verworven door de kunstcriticus en 
kunstpedagoog H.P. (Hendrik) Brem-
mer, de latere adviseur van Helene 
Kröller-Müller, en ging na diens dood 
in 1956 over in handen van zijn er-
ven. Sinds 1969 bevond het werk zich 
in een privé-collectie en in 2016 werd 
het via Kunsthandel Ivo Bouwman 
verworven door Het Noordbrabants 
Museum in ’s-Hertogenbosch. Dit mu-
seum heeft momenteel nog elf ande-

re Nuenense Van Goghwerken in zijn 
collectie. Daarvan zijn vier werken in 
bezit van het museum, de andere zijn 
(langdurige) bruiklenen. Vanwege de 
gevoeligheid voor licht is deze aqua-
rel daar helaas niet altijd te zien in de 
vaste collectie van Van Goghwerken. 
Maar ook al zijn de twee besproken 
belangwekkende iconische werken van 
de pastorietuin geheel en gedeeltelijk 
aan het oog onttrokken, de Nuenense 
plek waar ze zijn ontstaan, blijven we 
koesteren.

Vincent van Gogh, IJsvogel, Nuenen, maart 1884 Huidige locatie ’IJsvogel’ [ foto: Remmet van Luttervelt]
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