
T8 DE TELEGRAAF
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016

BINNENLAND

D
e noordkant van
de Église-Notre-
Dame-de-l’As-
somption lijkt wel
een plaats delict.

Het pad rondom de kerk is
afgezet met hekken met
rode linten, omdat er ste-
nen en dakpannen naar
beneden kunnen komen.
Van Gogh-pelgrims, toeris-
ten en gelovigen moeten de
entree achterin gebruiken,
want de hoofdingang is om
dezelfde reden afgesloten.
Op de dakpannen staat
schimmel, en zo te zien
groeide er eerder zelfs een
boom doorheen.

„De pannen waren fra-
giel, het water kwam er
gewoon doorheen”, wijst

Dominique Janssens naar
het dak. De Belg is eigenaar
van de Auberge Ravoux, de
herberg waar Van Gogh de
laatste maanden van zijn
leven doorbracht. Hij spant
zich samen met de burge-
meester in om het erfgoed
van de schilder levend te
houden. „Het kerkje is
duizend jaar oud, maar de
afgelopen decennia is er
niets meer aan gedaan.
Altijd hetzelfde liedje: er is
geen geld. In Frankrijk
wordt veel gebabbeld,
maar er gebeurt uiteinde-
lijk weinig.”

Burgemeester Isabelle
Mézières pakt in een de-
pendance van het gemeen-
tehuis een stapel gekleurde
mappen. „In oktober vorig
jaar heeft het flink ge-

stormd, het kerkje is toen
niet gespaard. De kapel aan
de noordkant moest met
spoed worden gerepareerd.
Ik heb er gelijk maar een
erfgoedarchitect bij ge-
haald en om een diagnose

gevraagd. Ik schrok me rot
toen ik het rapport in han-
den kreeg!”

Het kerkje, dat wereldbe-
roemd werd door Van
Goghs schilderij L’Église
d’Auvers, bleek op instor-

ten te staan. „Er was nog
nooit naar de staat van het
pand gekeken”, zegt Méziè-
res, die twee jaar geleden
tot burgemeester werd
gekozen. „Iedereen weet
dat je erfgoed moet onder-
houden. Mijn voorganger
heeft het 25 jaar lang laten
zitten. Nu kom ik in een
keer voor hoge kosten te
staan.”

De rekening is gepeperd:
de spoedreparatie van
60.000 euro is inmiddels
betaald, maar de rest van
de renovatie kost 600.000
euro. „Ik heb een subsidie-

Burgemeester Isabelle Méziè-
res bij het kerkje dat hoognodig
een restauratie nodig heeft.
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Wie afreist naar Auvers-sur-Oise om het dorpje te zien waar Vincent van Gogh stierf, treft aftakelend erf-
goed aan. Het door de schilder vastgelegde kerkje staat op instorten en - misschien nog wel erger - zijn
graf is aan het verzakken. De hordes toeristen die hem komen opzoeken maken het allemaal niet beter. 
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Van Goghs graf en kerkje in verval

aanvraag gedaan”, zegt de
Française lichtelijk wanho-
pig tussen haar dossiers.
„Als het goed is draait de
staat op voor 40 procent
van de kosten en het depar-
tement voor nog eens 20
procent. Ik hoop een vijfde
met giften bij elkaar te
krijgen en een vijfde betaal
ik zelf. Ik wacht dus op
120.000 euro. We zijn een
inzamelingsactie begon-
nen, sinds de zomer zitten
we op 14.000 euro. Wat zal
ik zeggen… het begint op
gang te komen.”

Bloemen planten
De gemeente zelf ver-

dient niets aan Van Gogh,
verzucht Mézières. „De
kerk en de begraafplaats
zijn natuurlijk gratis toe-
gankelijk, het kamertje in
de herberg is niet van ons.
Het toerisme kost me ei-
genlijk alleen maar geld,
want de straat moet wor-
den geveegd en er moeten
bloemen worden geplant.”

Een groepje Koreanen
loopt het kerkhof op. „Hier
is het”, roept een van de
toeristen verheugd, en
wenkt haar familie naar de
grafstenen van Theo en
zijn broer Vincent. „Van
Gogh is razend populair bij
ons. Mijn vader is een groot
kunstliefhebber, ik wilde
hem altijd al eens hier mee
naartoe nemen. We bren-
gen vier dagen in Parijs
door, waarvan we er een
naar Auvers zijn gekomen.”
Het is het gezelschap in
hun enthousiasme nauwe-
lijks opgevallen dat ook van
de begraafplaats de hoofd-
ingang is gesloten. 

„Vanaf februari heeft het
vier maanden flink gere-
gend”, zegt Janssens. „Het
water wordt helemaal niet
afgevoerd, het verdwijnt in
de grond en de graven
verzakken. Vincent ligt
inmiddels al een paar cen-
timeter lager dan Theo.
Daar komt bij dat deze plek
berekend is op zo’n 5000
bezoekers per jaar, niet op
de menigten die hier nu
komen.”

De Belg hurkt bij de door
klimop overwoekerde gra-
ven, op zoek naar de bood-
schappen die vaak worden
achtergelaten. „Hier zie je

Verzakt,
beschimmeld en

een boom door
het dak

as liggen, er zijn mensen
die een urn meezeulen uit
Azië om hier hun geliefde
uit te strooien. Amerika-
nen leggen vaak penselen
en paletten neer, soms
liggen er prachtige gedich-
ten. Van de week was ik
hier ’s avonds laat, toen zat
er een Koreaanse vrouw te
bidden tussen tientallen

waxinelichtjes. Ik kuis deze
plek een keer per week,
want er zijn mensen die
hele bloempotten op de
graven zetten. Dat is niet
goed voor de begroeiing.”

Janssens wil ook 600.000
euro verzamelen, de kosten
voor de renovatie van de
begraafplaats. Hij haalt
online geld op en zette een

’betaalpaal’ in de boetiek
van de Auberge Ravoux,
waar bezoekers – contact-
loos – met hun pinpas 2
euro kunnen doneren. 

Ook vindt hij dat musea
die Van Goghs in de collec-
tie hebben wel een steentje
bij kunnen dragen. „Er zijn
ontzettend veel mensen die
bakken met geld hebben

verdiend aan zijn doeken.
Het is tijd dat Vincent daar
wat voor terugkrijgt, want
hij was zelf een genereus
persoon.”

De Koreanen zijn weer
naar beneden gelopen en
staan elkaar giechelend
voor het kerkje te fotogra-
feren. „Er worden hier wel
een paar honderdduizend

Het kerkje van Auvers zoals Van Gogh het 
schilderde in 1890. FOTO MAISON DE VAN GOGH 

Van Gogh ligt in een verzakkend
graf. 

plaatjes per jaar gescho-
ten”, zegt Janssens. „Als we
voor elk kiekje een euro
zouden krijgen, zijn beide
restauraties in minder dan
een jaar voor elkaar.”

Herberghouder Dominique
Janssen bij de laatste rustplaat-
sen van Vincent en Theo, waar
hij wekelijks bloemen, gedich-
ten of kwasten vindt.

Op 20 mei 1890 nam
Vincent van Gogh de
trein van het Gare du
Nord in Parijs naar
Auvers-sur-Oise, 27
kilometer verderop. De
schilder kwam vol goede
moed aan in het dorpje,
waar hij na een labiele
periode in het zuid-
Franse Saint-Remy rust
en inspiratie zocht.
Bovendien had zijn broer
Theo, die hem in zijn
levensonderhoud voor-
zag, graag dat dokter en
kunstliefhebber Paul-
Ferdinand Gachet een
oogje in het zeil hield.
Het was een vruchtbare
periode, waarin in Van
Gogh ruim tachtig doe-
ken schilderde, waaron-
der Korenveld met kraai-
en en Portret van dokter
Gachet. Toch kreeg de
kunstenaar een terugval.
Op 27 juli schoot hij
zichzelf buiten het dorp
door de borst met een
karabijn. Vincent strom-
pelde terug naar de
herberg Ravoux, waar
hij een kamertje had.
Twee dagen later stierf
hij in het bijzijn van Theo.
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