Vincent en zijn veranderend Godsbeeld
Lezing door Jaap van Duijn, 2015
 Vanavond hebben we het naast de kunstzinnige ontwikkeling van het
werk van Vincent van Gogh eveneens over zijn Godsbeeld in de
verschillende fases van zijn leven. Soms gaan die samen met de
wisseling van woonplaats.

Emo Verkerk, Vincent en zijn moeder
 Dat Van Gogh nog altijd inspireert behoeft geen uitleg. Kijk
bijvoorbeeld naar het schilderij dat de moderne portretschilder Emo
Verkerk ter ere van het 125e sterfjaar van Van Gogh maakte. Het
schilderij is onderdeel van een serie Van Gogh portretten en stelt de
streng Hervormde moeder Anna voor en Vincent als kunsthandelaar
in Londen (gebaseerd op een van de weinige foto’s die van Vincent
bekend is). Het geeft goed de relatie tussen Vincent en zijn moeder
weer.
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 Jeroen Krabbe heeft in 2015 zes afleveringen gemaakt over het
kunstenaars leven van Vincent. Hierbij kwam vooral de enorme drive
en passie van Vincent voor de schilderkunst naar voren.
 Veel mensen, onder wie ikzelf, hebben uit fascinatie voor de
kunstenaar alle plekken afgereisd waar Vincent heeft gewoond en
gewerkt. Daaruit is de website vangoghroute.nl ontstaan.
 Alle woonplaatsen worden op deze website beschreven. De
ontwikkeling is gedaan door Stichting Gifted Art en Judith de Bruijn,
kunsthistorica.
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Familie Van Gogh

De familie: vader Theo van Gogh de dominee en moeder Anna
Carbentus.
De kinderen: Vincent, Anna, Theo, Lies, Wil en Cor

Vincents geboorte-akte
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Allereerst een blik op zijn jeugd:
 Op 30 maart 1853 wordt Vincent geboren.
 Hij woont met zijn familie in de pastorie aan de Markt in Zundert.

De oude pastorie

Links de nieuwe pastorie

 Er was een piano en de kinderen kregen muziekles. Ook hingen er
prenten van kunstvoorstellingen aan de muur.
 Vincent gaat naar de lagere school, maar krijgt thuis vanaf 9 jaar les
van een gouvernante en gaat daarna als hij 11 jaar is naar de
kostschool in Zevenbergen. Nog later naar de Koning Willem II HBS in
Tilburg, waar hij onder andere tekenles krijgt.
 De jeugd van Vincent kenmerkt zich door zijn grote verbondenheid
met de natuur. Hij was altijd op de akkers en bossen te vinden.
 Als kind is hij een zwijgzame in zichzelf gekeerde jongen met een
zacht karakter, die graag allerlei boeken leest. Hij is leergierig en zijn
taalkundige ontwikkeling is fabelachtig. Dit kunnen we concluderen
uit de ruim 800 brieven die hij later schreef en die bewaard zijn
gebleven.
 Door het bestaan van die brieven is hij de best te traceren schilder uit
e

de 19 eeuw. Hij communiceert moeiteloos in het Nederlands, Frans
en Engels.
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Grafje van Vincent

Kerk in Zundert

 Vader is predikant van de Ned. Hervormde kerk te midden van een
overwegend katholieke omgeving. Zijn standplaatsen waren: Zundert
vanaf 1849, 1871 Helvoirt, 1875 Etten en tenslotte 1882 Nuenen.
 In Zundert ligt bij de kerk een grafsteen met het opschrift:
Vincent van Gogh, geboren en overleden op 30 maart in 1852.
Dit was de oudere broer van Vincent die exact, op de dag af, een
jaar voor Vincent werd geboren en meteen overleed.
 Vincent groeit op in een dogmatische Christelijke omgeving en zal tot
in de Borinage tijd nodig hebben om tot een andere levensopvatting
te komen.
 Zijn moeder was de dochter van een boekhandelaar uit Dordrecht en
haar zusje Cornelia trouwde met de oudere broer van ds. Van Gogh,
die Vincent heette.
 Deze Oom VinCent werd oom Cent genoemd. Hij was een
succesvolle kunsthandelaar in Den Haag. Het echtpaar had geen
kinderen en het was in die tijd gebruikelijk om naar nichten en neven
te kijken die mogelijk de zaak zouden kunnen overnemen.
 Vincent komt op 16 jarige leeftijd als jongste bediende bij zijn oom in
Den Haag werken. De zaak was inmiddels opgegaan in een
internationale kunsthandel Goupil & Cie.
 Na 3 jaar in Den Haag gaat hij in het filiaal in Londen werken.

5	
  
	
  

Interieur Goupil & Cie, Den Haag
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Zie hier de Londense kunsthandelaar met hoge hoed
(schilderij van Emo Verkerk)







Londen
Hij komt in Londen en geniet van de Engelse manier van leven en niet
in de laatste plaats van de parken en musea.
Hier begint hij met uitvoerige Bijbelstudie, die tot en met zijn tijd in
Amsterdam zal duren.
Ook leest hij Engelse literatuur en verdiept hij zich meer en meer in
de schilderkunst.
Bezoekt de Nederlandse kerk, die er zelfs nu nog is: Austin Friars,
dichtbij St. Paul’s Cathedral. In een brief aan zijn zus Anna maakt hij
een tekening van deze kerk.
In 1873 komt zijn 4 jaar jongere broer Theo hem opzoeken en gaan
ze samen beeldende kunst bekijken en praten ze over literatuur. De
band tussen de broers groeit.
In de zomer van 1874 komt Vincent naar huis voor vakantie in
Helvoirt. Daar maakt hij krijttekeningen en potloodschetsen van de
Hervormde kerk. Tekenen was op dat moment niet meer dan een
hobby voor hem.
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Krijt en potloodtekening, 1874
 Uiteindelijk wordt Vincent in oktober van dat jaar zeer tegen zijn zin in
naar het filiaal van Goupil & Cie in Parijs geplaatst.
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Parijs
 Daar ontmoet hij Harry Gladwell, de zoon van een Londense
galeriehouder. Ze lezen elkaar voor uit de Bijbel en spreken veel over
kunst. Hij voelde zich een kosmopoliet; Londen en Parijs waren
immers wereldsteden.
Parijs was toen al het wereldcentrum van de kunst.

Palais de Luxembourg, ca. 1890
 Hij bezocht in Parijs de kunstmusea als Musée du Luxembourg en
het Louvre.
 Vincent was in eerste plaats in Parijs om als kunsthandelaar te
werken. Hij had echter meer aandacht voor de Bijbelstudie dan
voor de kunsthandel. Vooral het plezieren van klanten ging hem
moeilijk af en hij begon zich steeds meer verdiepen in de Bijbel.
 In de kerstvakantie van 1875 spreekt hij er met zijn vader over dat
hij het niet naar zijn zin heeft in de kunsthandel en dat het zijn wens
is om prediker te worden. Hij is dan 23 jaar oud.
 Zijn vader, die het heel vervelend vond dat Vincent zich niet
aanpast in de kunsthandel van zijn oom Cent, raadde hem toch
aan om de kunsthandel vaarwel te zeggen.
 Vincent wordt per 1 april 1876 ontslagen.
Voor Vincent is het gevoel voor schoonheid van kunst en de natuur
ondergeschikt aan het geloof in God.
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Dan begint de volgende fase in zijn leven:
Hij volgt zijn innerlijke roeping.
 Nu wil hij prediker worden en voor mensen zorgen. Anders dan zijn
vader, veel meer praktisch. Werken in de gemeente en minder strak
in de leer.
 Hij vertrekt naar Engeland. In Ramsgate werkt hij tegen kost en
inwoning als hulponderwijzer op een jongenskostschool.
 Na twee maanden komt hij in een buitenwijk van Londen terecht
(Isleworth) en werkt hij bij dominee Thomas Slade-Jones, bij wie hij
hulppreker wordt.
Hij schrift zijn broer in augustus 1876 wat hij ten diepste wil:
‘Aan Christus verbonden zijn met onverbreekbare banden en die
banden te voelen. Droevig zijn maar altijd blijde.’
Dat is naar een tekst uit de Bijbel van 2 kor 6 Waar Paulus spreekt
over de dienstbaarheid t.o.v. God.

 Op 29 oktober 1876 houdt hij zijn eerste preek in de Zuid-Londense
wijk Petersham. Deze preek is online na te lezen in brief nr. 96 aan
Theo.
 Zijn vader is in die tijd dominee in Etten en tegen de kerstdagen gaat
Vincent naar huis. Zijn toekomstperspectief in Engeland is beperkt,
omdat hij nauwelijks loon ontvangt. Hij gaat daarom niet meer terug
naar Engeland, maar blijft in Etten.
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Dordrecht
Via bemiddeling van zijn oom Cent kan Vincent in een boekhandel in
Dordrecht gaan werken. Hij doet dit drie maanden en leert de stad
goed kennen. In zijn kamer omringt hij zich met prenten. In de
kantlijn van die illustraties schrijft hij dan meerdere malen het eerder
genoemde thema: “steeds droevig, maar altijd blijde”.
Zijn belangstelling voor alles wat met de Bijbel te maken heeft, neemt
fanatieke trekken aan. Hij schrijft in zijn brieven eigenlijk alleen maar
over de Bijbel en is alle dagen met dit boek der boeken bezig. Hij
begint tijdens werktijd zelfs aan een vertaling van de Bijbel in het
Engels en Frans.
Ook zien we hem in het Dordrechts Museum, waar devote werken te
zien waren van Ary Scheffer, waarvan Vincent onder de indruk was.
Hij oriënteert zich op de mogelijkheden om theologie te gaan
studeren.

Amsterdam
 Vincent heeft een oom in Amsterdam, die Johannes Paulus Stricker
heet en dominee is. Samen met zijn oom Stricker en vader Van Gogh
wordt er bekeken watvoor mogelijkheden er zijn om Vincent
theologie te laten studeren.
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 Uiteindelijk gaat hij naar Amsterdam en komt hij in de kost bij zijn
oom Jan, die directeur van de Marinewerf is. Die werf ligt naast het
huidige Scheepvaart Museum.
 Ter voorbereiding op de studie theologie krijgt hij les in allerlei vakken
zoals algebra en meetkunde. Hij komt vaak bij oom Stricker. Daar
ontmoet hij ook zijn dochter Kee Vos, op wie hij jaren later hevig
verliefd wordt.

De Engelse kerk, Amsterdam

Kee Vos

 Hij gaat op zondags, net als in Dordrecht, wel drie keer per dag naar
de kerk, dat begint al ‘s ochtend om zeven uur met een vroegpreek.
Voornamelijk naar Hervormde kerken maar vaak ook naar de Waalse
en Engelse kerk.
 Daar doet hij mee aan begeleiding op de zondagsschool van die
kerk bij de predikant August Carl Adler, dit laatste tegen de wil van
zijn vader, die vindt dat hij zijn tijd beter in studeren kan steken. Zelf
vindt Vincent de praktische invulling belangrijker dan het leren van
Grieks of Latijn.
 Harry Gladwell komt op bezoek en ze gaan naar de drie musea die
in Amsterdam: Het Trippenhuis, Rembrandthuis en Museum van
Hoop.
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Zaal in het Trippenhuis (voorloper Rijksmuseum)
 In juli 1878 stopt Vincent met zijn studie omdat hij het niet aankan: het
pakket veel te zwaar voor hem en hij gaat terug naar zijn ouders in
Etten.
Brussel
 In overleg met dominee Slade-Jones, zijn voormalige Engelse
werkgever, die speciaal overkomt, wordt een afspraak gemaakt bij
een Protestante Evangelische Opleidingsschool in Brussel. Daar werd
je opgeleid tot missionaris zonder dat je een theologische studie
nodig had. De meeste studenten werden uitgezonden als een soort
missionairs naar de Borinage.
Borinage is de mijnstreek van België rond de plaats Mons, ten zuiden
van Brussel tegen de Franse grens.
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Het plein waaraan het pand van de Evangelisten opleiding lag
 Ze bepleiten dat Vincent een korte studie mag doen om later onder
de mijnwerkers te mogen werken.
 Hij kan niet deelnemen aan het vervolg van de opleiding, maar hij
mag wel voor het Belgische Evangelisatie Comité aan slag in de
Borinage.
 Hij wordt aangesteld voor 6 maanden als lekenpreker in het hart van
de Borinage. Hij gaat inwonen bij de fam. Denis in Wasmes en
preekte o.a. in een Salon de Bébé.

Rue de Petit Wasmes,

Salon de Bébé

 Tijdens zijn verblijf daar tekent hij de mensen en hun harde
omgeving. Hij was diep met ze begaan en zette ze vaak neer in een
realistisch beeld.
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 Hij ziet het als zijn heilige taak om mensen te helpen Hij is zo begaan
met het lot van de mijnwerkers dat hij alles wat hij heeft weggeeft. Hij
slaapt uiteindelijk zelf op de grond en heeft slechts een stel kleren
over.
 Omdat hij zich teveel met de bevolking vereenzelvigt, besluiten de
kerkelijke autoriteiten dat hij dit werk niet aankan en dat hij de
waardigheid van de kerk aantast: hij wordt ontslagen.
 Ontredderd ziet Vincent in dat alles is mislukt.
 Hij komt terug bij zijn vader en moeder in Etten. Zij zien hem als
maatschappelijk verloren en maken zich grote zorgen over hem.
Vader van Gogh wil hem zelfs laten opnemen in een inrichting in
Geel.
 Hij vraagt raad bij de evangelist Francq bij wie hij korte tijd woont.
Daarna gaat Vincent bij de buren wonen: een voorman in de mijnen,
die Vincent in huis wil nemen. Dat huis is nog steeds te bezoeken.
Vincent tekent schetsboek na schetsboek vol en wordt rustiger.
 Er is bijna een jaar lang geen contact met de familie.
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De mijnwerkerswoning waar hij een jaar lang tekende





Vincent is erg teleurgesteld in het instituut kerk.
Hij weet dat hij niet verder kan als predikant.
Hier neemt hij zijn onherroepelijk besluit om kunstschilder te worden
Hij ziet het nu als zijn heilige taak om het Goddelijke in de natuur en
de mens op het doek te zetten. Slechts vier jaar geleden, toen hij aan
zijn loopbaan als hulppredikant begon, stelde hij de natuur en de
schilderkunst nog achter ten opzichte van de voor hem
oppermachtige Bijbel.
Pas nu in de Borinage, als hij vindt dat hij door zijn vader in de steek
is gelaten en door het instituut kerk aan de kant is gezet, is er een
omslag naar het willen overbrengen van het Goddelijke van de
natuur en de mens in zijn schilderijen.
• Theo komt met de trein bij hem op bezoek en helpt hem financieel,
maar vooral emotioneel. Hij regelt dat Vincent in Brussel naar de
kunstacademie kan om daar verder te studeren.
 Inmiddels is Vincent al 27 jaar oud; dat is slechts 10 jaar voor zijn
dood.
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Anton van Rappard






Willem Roelofs

Brussel
In Brussel ontmoet Vincent Anton van Rappard, een kunstenaar met
wie hij lange tijd bevriend zal zijn. Er wordt bij hem aangedrongen
om niet alleen te tekenen, maar om ook te proberen schilderijen te
maken (o.a. door Willem Roelofs een grote naam uit de Haagsche
School.)
Zoals we Vincent inmiddels kennen: hij vindt het academische
karakter van de kunstacademie helemaal niets en stopt met de
beeldende kunst opleiding en gaat naar huis.
De vraag is natuurlijk: wanneer gaat hij nu eigenlijk schilderen?
Want tot nu toe maakte hij alleen schetsen en potloodtekeningen.
Als het over olieverf gaat, is dat toch echt pas in Den Haag.

Den Haag
 Vincents moeder heeft een neef in Den Haag, de schilder Anton
Mauve. Dáár wordt hij geschoold in de techniek van het schilderen
met verf en kleurgebruik.
 Hij leert veel van zijn kundige oom.
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Anton Mauve, Zelfportret

Huizen in Den Haag bij de Oude Kerk,
1882

 Hij wordt geaccepteerd door de kunstenaars van de Haagse school,
maar hij is slechts een van de vele volgers.
 In Den Haag ontmoet hij George Hendrik Breitner, die net als Vincent
mensen naar het leven wilde schilderen.

Opgebroken Noordstraat met Spitters, 1882
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 Het geloof van zijn vader en moeder brengt hem niets.
Hij ziet meer in het echt helpen van mensen en niets in het
dogmatische van de kerk.

Daken van huizen, 1882
 Uit medelijden, maar ook om een gratis model te hebben woont hij
samen met Sien Hoornik, een prostitué. Hij houdt wel van haar en is
zorgzaam.
 Ze wonen op de Schenkweg. Het uitzicht legde hij natuurlijk vast op
doek/papier.
Drenthe
 Onder druk van zijn familie verlaat hij Sien en vertrekt hij naar
Drenthe om daar naar de natuur te schilderen. Ook Max
Liebermann en Anton van Rappard hebben daar al geschilderd.
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Nuenen
 Na een kleine drie maanden in de veenkolonies te hebben gezeten
komt hij arm en ontmoedigd weer naar huis, dit keer naar Nuenen
waar zijn vader zijn nieuwe standplaats heeft.
 Zijn moeder breekt een been en hij verzorgt haar liefdevol.

De Aardappeleters, 1885
 Vincent maakt daar zijn eerste meesterwerk De Aardappeleters.
Emeritus hoogleraar Anton Wessels geeft aan dit schilderij een heel
andere interpretatie dan een naturalistisch werk van een schilder, die
niet wilde romantiseren, maar de harde werkelijkheid wilde
weergeven eigenlijk zoals Rembrandt, die Vincent erg bewonderde.
 Wessels beschrijving: ‘De ogen van de figuren stralen van binnenuit.
Door de stoom van de aardappelen zien we een figuur met een
aureool. Een heilige dus. We zouden er het heilig avond maal in
kunnen zien. De plechtige gebaren, hand om de kelk ( kom). Aan de
wand hangt nog de crucifix.’
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 Of Wessels interpretatie juist is of niet: in elk geval zijn kunsthistorici
het er over eens dat het een protestants werk is in de zin dat: ‘de
mens moet werken voor zijn brood en dat eerlijk verdienen’.
Ook Vincent zelf schrijft hierover: ‘het schilderen van het boerenleven
is iets ernstigs en ik zou zelfverwijt hebben als ik dit niet laat
overkomen.’
 In de twee jaar die Vincent in Nuenen woont, maakt hij ca. 200
schilderijen en vele tekeningen.
 Hij heeft het moeilijk met zich zelf en zijn existentie, hij voelt zich
eigenlijk verraden door zijn familie en de mensen in het dorp en is
onzeker.

De oude kerktoren van Nuenen met een ploeger, 1884
 Zijn vader sterft door een hartaanval op de stoep van de pastorie.
 Hij stuurt de Statenbijbel van zijn vader op aan Theo met het
schilderij dat hij hiervan maakt. Op het stilleven staat een Bijbel
opengeslagen bij de passage in Jesaja over ‘de man der smarten’.
Hij zet er een gedoofde kaars bij en het boek van Emile Zola ‘La joie
de vivre’. De vreugde van het leven. De van Vincent bekende
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dubbelzinnigheid in dit schilderij zal dan ook niemand ontgaan, zeker
Theo niet.
 Vincent verschilde sterk met zijn vader in de waarde van het geloof.
Terwijl zijn vader vooral de regels uit de Bijbel dogmatisch
interpreteerde vond Vincent dat er geen geloof zonder liefde
mogelijk was.

Vincent van Gogh, Stilleven met Bijbel, 1885
 Vincent had geen makkelijk karakter en Anna dringt er bij Vincent op
aan om het huis te verlaten. Hij gaat dan bij de koster in het dorp
wonen.
 Na nog meer onenigheid in het dorp gaat hij naar Antwerpen en
schrijft zich in op de kunstacademie.
 Hij zal nooit meer terugkeren naar Nederland.
 Zijn werken komen gelukkig wel terug!
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Antwerpen
 In Antwerpen kan hij weer naar model werken, dat was in Nuenen
door de pastoor onmogelijk gemaakt.

De kunstacademie van Antwerpen
 Hij bezoekt kunsthandels om zijn werk te verkopen, maar zonder
succes. Het werk dat hij in Nuenen had gemaakt, was daar blijven
staan en had zijn moeder laten opslaan bij een timmerman… De
werken zijn lang vergeten en geweest en doken pas na de dood van
Vincent weer op.
 Hij werkt hard en bestudeert vooral het coloriet en de penseelvoering
van Rubens. Hij at slecht, dronk, rookt pijp en had last van zijn gebit.
 Ook hier hield Vincent het niet lang vol. Nog voordat de cursus aan
de academie eindigt neemt hij de trein en ging naar Parijs, waar zijn
broer als kunsthandelaar werkte.

Parijs
De stad bruiste van leven en had al elektrisch licht. De
wereldtentoonstellingen van 1878 en 1889 trokken ieder 28 miljoen
internationale bezoekers.
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Gezicht vanuit Theo’s
appartement, 1887

Goupil & Co Parijs

 Hij gaat met Theo op de Rue Lepic in de wijk Montmartre wonen (na
een korte tijd in een ander huis).
 Via zijn broer Theo ontmoet hij veel gelijkgestemde kunstschilders, zoals
Henri Toulouse-Lautrec, Emile Bernard, Paul Signac en vele anderen.
 Met enkele mede beginnende kunstenaars organiseren ze een
tentoonstelling van hun werken. Het is geen succes, maar Paul Gauguin,
die al naam had, komt wel kijken.
 Theo werkt bij Goupil & Co, de firma waar Vincent meer dan tien jaar
daarvoor ook werkte. In Parijs heeft Goupil een werkplaats waar
prenten worden gemaakt en ze hebben verkoopfilialen in New York,
Den Haag, Brussel en Londen.
 Vincent is in al die tijd veel mondainer geworden: hij is inmiddels 33 jaar
en geniet met volle teugen van het café en nachtleven. Was hij in de tijd
van Goupil een trouwe Bijbellezer, nu helemaal niet meer.
 In deze tijd heeft hij een verhouding met de eigenaresse van Le
Tambourin, een dansgelegenheid waar veel kunstenaars zich ‘s avonds
ophielden. Hij maakt het schilderij Agostina Segatori in Le Tambourin
van haar. Op de achtergrond zie je Japanse prenten die toen populair
werden.
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Le Blute fin, 1886

Agostina Segatori in Le Tambourin, 1887

Het schilderij links is op de heuvel is de molen van Le Blute fin in
Montmartre. Dit schilderij is enige jaren geleden erkend als een echte
van Gogh en eigendom van de Fundatie in Zwolle.
 Hij ziet veel tentoonstellingen, onder andere de laatste tentoonstelling
van de Impressionisten in 1886. Na deze tentoonstelling valt de groep uit
elkaar. Hij heeft niet zoveel op met het werk van deze impressionisten.
 Zijn verf haalt hij bij ‘vadertje Tanguy’, vaak in ruil voor een schilderij.
 Ook gaat hij naar Siegfried Bing, een handelaar in houtsneden en
printen uit Japan. Voor veel moderne schilders in Parijs is zulk werk een
sensatie, omdat de composities heel anders zijn dan wat men gewend
is. Claude Monet hangt ze bijvoorbeeld later in zijn huis in Giverny en bij
Vincent hangen de wanden van zijn kamer er vol mee.
 Vincent maakt zich on korte tijd allerlei nieuwe stijlen eigen.
Zo krijgt hij in Parijs als het ware een spoedcursus ‘post-modernisme’
Hij maakt zich helemaal los van de grauwe kleuren van de Haagse
School.
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Tuin met geliefden: Square Saint Pierre, 1887
 Hij spreekt met veel kunstenaars en zuigt de nieuwe wijze van
schilderen in zich op. Hij beoefent zelfs het pointillisme van Georges
Seurat en Paul Signac. Maar al snel komt hij tot de conclusie dat deze
wetenschappelijke aanpak van de schilderkunst en dat monnikenwerk
met al die stipjes niets voor hem is.
 Als hij bijna twee jaar in Parijs is, wil hij anders gaan werken; hij zoekt
meer dan daarvoor naar licht en naar kleur en hij wil zijn gevoelens en
beleving uitdrukken in kleurvlakken.
 Hij maakt daar ook veel zelfportretten en bloemstillevens.
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Zelfportret, 1887

Zelfportret, 1886

 Al hoewel het voor Theo soms erg moeilijk was om met de
onuitstaanbare en eigengereide Vincent in één huis te leven werd na
een eerste zware periode uiteindelijk de vriendschap tussen Theo en
Vincent alleen maar hechter. Theo ziet in Vincent twee kanten: soms
eigenzinnig en hardvochtig; soms begaafd, fijn en zacht.
 Vincent hecht erg aan het oordeel van zijn broer over zijn werk.
 Zijn broer Theo profiteert van de contacten die Vincent legt met de
eigentijdse kunstenaars. Zijn kunsthandel krijgt naam onder de
nieuwe generatie schilders van de post-impressionisten.
 Vincent van Gogh verdiept zich in boeken en gedichten: hij leest veel.
Hij spreekt diepgaand met zijn vriend Emile Bernard (dichter en
schilder) over. Emile zal zijn vriend blijven voor de rest van zijn leven
en ook bij zijn begrafenis drie jaar later aanwezig zijn.
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Vier uitgebloeide zonnebloemen, 1887
 In zijn schilderijen staat hij dicht bij de poëzie en het al dan niet
Eeuwige. Zonder dat hij naar de kerk ging in Parijs was hij wel trouw
aan de overtuiging dat God leefde in de natuur en dat veel voor
Eeuwig was.
 Zijn schilderijen hebben een diepgang, zoals het stilleven met de
afgesneden zonnebloemen: als het ware uit het leven gerukt, maar
wel prominent in beeld gebracht. Dit werk symboliseert het Einde
van een heel mooi Leven!
(Kijk even goed naar het kleur gebruik.)
 In de heuvels en molens van Montmartre brengt hij duidelijk de
verlatenheid over.

La Butte Montmartre, 1886
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 Van Gogh componeert geen schilderij, maar kiest een onderwerp dat
hij zo realistisch mogelijk weergeeft. Zijn speciale gave om zijn eigen
gevoel in het schilderij achter te laten boeit ons nog steeds. We zijn
het door de jaren heen zelfs meer gaan waarderen.
 Hij maakt gebruik van een slimme truc door zestien verschillende
geverfde wol bolletjes in een lakdoosje te stoppen. Zo kon hij de
wisselwerking van kleuren onderling bestuderen zonder meteen dure
verf te gebruiken.
 Door de komst van de Japanse tekeningen en schilderijen werd
artistiek Parijs beïnvloed.
 De kleurrijke prenten, bijzondere composities en de eenvoud was
volledig nieuw. Aan deze moderniteit doet van Gogh volop mee, zie
het schilderij van vadertje Tanguy.

Père Tanguy, 1887





Emile Bernard, Zelfportret met portret van
Gauguin, 1888

Arles
Uiteindelijk is zijn verlangen naar wat de Japanse prenten aan kleur
en helderheid te bieden hebben zo sterk, dat hij vertrekt naar het
Zuiden van Frankrijk waar hij dezelfde heldere kleuren hoopt te
vinden. Hij was aanvankelijk van plan om naar Marseille te gaan.
Maar daar komt hij niet terecht: hij stapt uit in Arles op een koude
februari maand.
En hoe dacht hij over God in die periode?
Eigenlijk weten we niet zoveel, omdat hij in Parijs weinig brieven
schreef; Theo was immers zijn huisgenoot. Wat we wel weten dat hij
zich afvraagt “Hebben we genoeg aan de Bijbel? Hij denkt dat als
Jezus nu op aarde zou zijn hij zou zeggen: Het is hier niet, het is
opgestaan en wat zoekt gij de levenden bij de doden? Hij komt tot
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de conclusie dat wij zelf verantwoordelijk zijn en goed moeten doen.
Dus eigenlijk om te werken aan een betere wereld.
Hij laat zich nu veel meer leiden door de romans van Émile Zola en
de gebroeder Goncourt en haalt daar zijn richtlijnen uit. Hij heeft een
groot medeleven met mensen die het minder hebben dan hij zelf.

Émile Zola

Edmond en Jules Goncourt

Stilleven met Bijbel, 1885 (Met rechts La Joie de vivre)
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 In Nuenen maakte hij een schilderij van de Bijbel. In Parijs schildert hij
weliswaar boeken, maar niet meer de Bijbel, zie bijvoorbeeld de
Stillevens met boeken uit 1887.

Stilleven met een sculptuur,
een roos en twee romans, 1887

Stilleven met Franse romans en een
roos, 1887

 Deze literaire werken staan voor Van Gogh zelf: zijn Christelijke
strenge levenswijze verandert in socialistische denkbeelden. Kunst en
leven vormen voor Van Gogh een eenheid: zonder kunst geen leven.
 In Arles maakt hij absolute topwerken, zoals de Zonnebloemen maar
zeker ook de Brug te Arles (Pont de Langlois).

Brug te Arles
(Pont de Langlois), 1888

Huidige situatie
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 Hij gaat helemaal los en vernieuwt zich, alles in een heel helder
kleurrijk palet. Zijn voorstellingen zijn eigenlijk veel krachtiger dan de
werkelijkheid. De Romeinse begraafplaats bijvoorbeeld ziet er nu
grijs en grauw uit, maar niet bij het werk van Vincent! Daar bruist het
van de levendigheid en felle gele kleuren.

Les Alyscamps, 1888

De huidige situatie

Caféterras bij nacht, 1888

De huidige situatie

 Ook het café van het schilderij Caféterras bij nacht waar je nu nog
steeds kunt zitten is heel wat minder kleurrijk, dan het beroemde
werk doet vermoeden. (Veel mensen denken dat het een Parijs
cafégezicht is, maar dat is dus niet waar)
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 Al in Parijs liet hij het realistische kleurgebruik achterwege en
gebruikte hij heldere kleuren. Door de inspirerende omgeving in
Arles komt dit nu in al zijn felheid tot zijn recht. De eigen gevoelens
en emoties die hij in de werken legt, komen sterk tot uiting. Voor hem
moeten kleur en gevoel overeenkomen. Hij is voor het eerst van zijn
leven zelfverzekerd en maakt in recordtempo werken in zijn nieuwe
door Japanse kunst geïnspireerde stijl.

Souvenir de Mauve, 1888

Bloeiende Boomgaard, 1889

 Niet in de laatste plaats de vele Bloeiende boomgaarden. Van Gogh
zoekt het Eeuwige in het vluchtige. Hij zoekt naar wat meer
geloofwaardigheid voor een beter leven. Nog nooit had hij een
motief als een bloeiende boom genomen, dat zo direct het oog
streelt, waar mensen zich beter bij voelen. De boom als het eeuwige,
de bloesem als vluchtig, maar van ongekende schoonheid. Zijn
fruitbomen stralen hun eigen licht. De boom zelf is de bron van licht.
 In maart van 1888 sterft in Laren zijn leermeester en oom Anton
Mauve.
Hij maakt dan het schilderij Souvenir de Mauve.
 In Arles maakt hij veel omzwervingen in het omringende landschap
om de prachtigste landschappen op het doek neer te zetten. Hij
wordt gezien als een vreemdeling, hij is eenzaam en in zekere zin
geïsoleerd. Hij had wel enkele vrienden zoals de postbode Joseph
Roulin, die hij later ook op het doek vastlegt. Hij vertrouwt op de vele
momenten van extase en gaat gedreven aan het werk in het
landschap.
 En voor het eerst ziet hij voor zijn schilderijen een gelukkige
toekomst.
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De zaaier, 1888

De zaaier (naar Millet), 1888

• Zijn betrokkenheid met mensen zie je in terug zijn hele oeuvre, ook in
Arles. Met De zaaier (die hij maakte naar een voorbeeld van Millet)
en waarmee God wordt bedoeld, sluit hij een serie
oogstlandschappen af. Doordat de zon recht achter het hoofd de
zaaier is geplaatst, heeft deze een aureool en lijkt hij zelf het licht te
geven. De blauwe hemel en de groengelige aarde hebben hun kleur
gewisseld. Deze onderwerpen stijgen daardoor boven hun eigen
voorstelling uit.
 In toenemende mate komt de wens naar voren om een betere
wereld te ontwerpen, deze te verbeelden.
 Van Gogh gaat steeds verder in de conceptuele context van zijn
schilderijen: hij bedenkt vooraf veel voor hij het echt aan het doek
toevertrouwt. Hij kan ongelofelijk snel werken en zet alles in één keer
op het doek.
 Aan Theo schrijft hij over zijn schilderijen:
‘De mensen zullen zeggen dat het te snel is gemaakt, maar vertel ze
dan, maar dat ze te snel hebben gekeken.’
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Sterrennacht boven de Rhône, 1888
 Doordat van Gogh nu ook ‘s nachts ging schilderen, kwam er een
gevoel over hem, dat hij naast de inspiratie door de Japanse kunst,
dit natuurlijke van de sterrenhemel kon gebruiken voor een betere
wereld.
 We leven in 1888 net voor de wereld tentoonstelling in Parijs met de
Eifeltoren als belangrijkste bouwwerk, die de 100-jarige Republiek
moest symboliseren. Er was volop elektrische verlichting, bovenop de
Eifeltoren kwam de sterrenwacht. De kranten stonden er vol van.
Vincent zet deze toekomstfantasie om in dit nachtschilderij, waarin
hij zich afzet van materialisme en techniek.
 Als hij ‘s nachts buiten is, wordt hij door twee dingen beheerst.
Hij heeft door de sterrenpracht weer een hang naar religie en hij
geeft zijn geweten ruimte: hij zoekt de zuiverheid van zijn ziel.
 Vincent wilde in het Gele Huis een echte kunstenaarskolonie stichten.
Hij schreef veel van zijn kunstenaars kennissen om te komen, maar
er kwam niemand behalve Paul Gauguin. Hij kwam in oktober op
aandringen van Theo naar Arles. Gauguin is een schilder uit
Normandië die o.a. het schilderij Visioen na de preek heeft gemaakt.
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het visioen na de preek, 1888

Paul Gauguin, Van Gogh, 1888

Het Gele Huis (De straat), 1888

De huidige situatie

 Daarop zie je ook de diagonale boom, een motief uit de Japanse
prentkunst dat dus ook door Gauguin wordt gebruikt. Ondanks dat
hij veel onderwerpen schildert uit het Christendom was hij eigenlijk
atheïst (katholiek van oorsprong).
 Wel doet hij de uitspraak: de enige weg tot God is te doen, wat hij
doet nl. scheppen. Ook cultiveert hij het lijden van Christus door
zichzelf als miskende schilder te profileren.
 Ze zullen veel over het geloof, de Bijbel en andere levenszaken
hebben gediscussieerd, want dat was wat ze onophoudelijk deden
naast schilderen: discussiëren. Vincent zag Gauguin als zijn
leermeester.
 Gauguin schilderde rechtsreeks uit zijn verbeelding, terwijl Van Gogh
altijd een concrete voorstelling nodig had om naar te schilderen. Dat
leidt tot continue confrontaties.
 In december loopt de spanning tussenbeide hoog op en Gauguin
gaat de deur uit zonder iets te zeggen. Vincent denkt dat hij
voorgoed weggaat en wordt gek van angst dat zijn droom om een
kunstenaarskolonie te stichten in duigen valt. Dan verliest hij zijn
verstand snijdt een stuk van zijn oor af en bloedt vreselijk.
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 De volgende morgen wordt hij opgenomen in het hospitaal.
 Theo komt en reist enkele dagen later samen met Gauguin naar
Parijs als hij ziet dat Vincent goed wordt behandeld.

Binnenplaats van het hospitaal,
1888

De huidige situatie

 Vincent wordt na 14 dagen ontslagen en gaat weer schilderen.
 Nog in de tijd dat hij in Arles schildert worden soms de kleurvlakken
kronkelende lijnen. Door sommigen wordt aangenomen dat deze
schilderwijze mede door zijn ziektebeeld ontstaat.
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Bloeiende boomgaard met populieren op de voorgrond, 1889
 Vincent geeft in zijn Bloeiende boomgaard met populieren op de
voorgrond een diep symbolisch werk weer (althans zo is de uitleg
van een expert).
 Hij geeft hier een beeld van zichzelf en zijn verdriet over het als gek
en gevaarlijk persoon te worden bestempeld. Door de 3 populieren
wordt de weg naar het uitdagende panorama volledig afgesloten.
De betere wereld ligt achter de populieren.
 Hij schildert eigenlijk 3 tralies vanuit de ruimte waar hij is.
 De onherroepelijkheid van zijn situatie met steeds nieuwe aanvallen
en eenzame opsluiting zullen hem beletten, dat hij nog ooit
deelneemt aan het genieten van de lente en de natuur.
 De spitter staat voor de godvruchtige hard werkende mens ‘die in
het zweet des aanschijns zijn brood moet verdienen.’
 Eigenlijk had hij sinds Parijs deze beeldvorming losgelaten
 Echter in deze periode keert de oude protestante mores weer terug.
 Het schilderij hoe liefelijk het ook lijkt, is de demontage van zijn hoop.
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Saint-Rémy
 Een dominee brengt hem naar een instituut voor geesteszieken waar
hij zich vrijwillig laat opnemen, Saint-Paul-de-Mausole dichtbij het
plaatsje Saint-Rémy.

Saint-Paul-de-Mausole
 Omdat hij daar in een klooster omgeving mag schilderen en
begeleid wordt door kundige artsen en verplegers, schikt hij zich
makkelijk in het voorgeschreven regime en de afzondering die hem
wacht.
 Zijn verblijf en de spullen die hij nodig heeft om te schilderen worden
betaald door Theo. Voor Vincent bestond zijn leven vooral uit de
doelstelling om dit ooit terug te betalen door goede schilderijen te
maken.
 Hij wordt op zich zelf teruggeworpen. Het brengt hem in de fase van
kunst als overlevingstechniek: zolang hij kan schilderen is er immers
nog toekomst.
 Theo die per spoor alle schilderijen ontvangt in Parijs ziet
onmiddellijk de verandering in zijn gedachtewereld.
 De kleuren zijn intenser geworden, hij ziet de compositie van zijn
broers gedachtewereld terug in de geleverde werken.
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Irissen, 1889
 Vincent levert vanuit St. Rémy een complex, maar zeer artistiek
oeuvre. Opnieuw weet Van Gogh met zijn pasteuse manier van verf
opbrengen de effecten van zijn beleving te versterken.
 Dingen zijn eigenlijk niet meer wat ze voor ons oog zouden moeten
lijken. Het zijn symbolen, die ons nu gevoel en emotie teruggeven.
Het schilderij van de cipressen geeft misschien nog het beste zijn
toestand, maar ook zijn nieuw artistieke opvolging in zijn oeuvre,
weer.
 Denk niet dat Vincent mooie landschappelijke plaatjes wilde maken
in St. Rémy. Wilde hij in Arles nog schilderen voor een betere wereld,
hier ziet hij achter elke struik een demon.
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Sterrennacht, 1889
 Sommige kunsthistorici zeggen dat dit schilderij Van Gogh ’s
persoonlijke opvatting van Gethsémané is. Zie rechts de bergen als
de olijfberg en het plaatsje als Jeruzalem. De cipressen staan als
donkere dreiging van naderend onheil.
 In zijn brieven naar zijn Parijse vriend Bernard voert hij inderdaad
een discussie over Christus op de olijfberg.
 Het werk symboliseert vooral een loflied op de almacht van de
schepping.
 Hij krijgt in St. Remy een aanval die hem 5 weken van het schilderen
afhoudt.
 Daarna gaat hij werken van Delacroix gebruiken als voorbeeld
(omdat hij niet buiten kan werken, gaat hij naar prenten werken).
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Pietà (naar Delacroix), 1889

Delacoix, Pieta, 1840

 Van Gogh maakt zijn Pieta naar een prent die Theo opstuurt.
Daarmee zet hij een beeld van zichzelf neer als Christus. Het
afgebeelde gezicht kan gezien worden als Van Gogh zelf. Zo
verbindt hij Christus’ lijden met zijn eigen lijden.

De opstanding van Lazarus
(naar Rembrandt), 1890

Rembrandt, De opstanding
van Lazarus, 1632
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 Ook maakt hij een schilderij van de opwekking van Lazarus naar een
ets van Rembrandt. Feitelijk geeft hij de scheppingskracht van God
daarmee weer. Ook daarin is zijn eigen gezicht opgenomen als
onderdeel van de opstanding. In dit geval van zijn angstige tijd (?).
 Hij gaat dus duidelijk in de Bijbel op zoek naar de symboliek die bij
zijn situatie past. Eigenlijk komt de verbintenis met zijn religieuze
opvoeding terug. Echter het vroegere fanatische is helemaal
verdwenen.

Sterrennacht, 1888

Irissen, 1889

 In Parijs hadden nog maar heel weinig mensen Vincents werk gezien.
Alleen wat kunsthandelaren en vadertje Tanguy hadden wat werken
hangen. Zijn broer toonde het soms thuis aan potentiele kopers,
maar niemand had ooit interesse.
 Op 3 sept 1889 was er een tentoonstelling voor moderne kunst in
Parijs. Door Theo waren er twee werken van Vincent opgehangen.
De Sterrennacht boven de Rhône uit Arles en de Irissen uit SaintRémy.
 Dat was een draaipunt, want er kwam een positieve reactie in de
krant van een kunstcriticus.
 Enkele maanden later In Brussel was het echt raak:
zijn schilderij De rode wijngaard werd op de tentoonstelling van Les
Vingt gekocht door Anna Boch voor 400 franks (de toelage die Theo
gedurende 10 jaar overmaakte was 300 frank per maand). Het is het
enige werk dat tijdens zijn leven is verkocht. Zijn Zonnebloemen
werden afgedaan door een journalist met “de afschuwelijke pot met
zonnebloemen van monsieur Van Gogh”. Het inzicht was dus nog ver
te zoeken.
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De Rode wijngaard, 1888
 Theo had inmiddels naam gemaakt als kunsthandelaar voor
moderne schilders en hij verkocht o.a. werken van Claude Monet.
Deze impressionist zag ook de schilderijen van Vincent en
bestempelde ze als de beste van de huidige tijd (maar kocht ze niet).
 Intussen trouwt Theo met Jo Bonger en krijgen ze een zoontje dat ze
Vincent noemen. Vincent wordt dus peetoom in februari 1890.
 Hij schildert dan de bloeiende amandeltakken, zoals hij in Arles vele
bloeiende bomen schilderde.

Amandelbloesem, 1890
44	
  
	
  

 De hoop die dit schilderij uitstraalt, geldt voor een nieuw
mensenleven! Met de komst van de nieuwe stamhouder wordt de
familie weer een plaats van geborgenheid. Hij hunkert naar de
familie.
Hij wil weer terug naar het Noorden.
Auvers
 Omdat hij vrijwillig in de inrichting was gegaan is zijn ontslag geen
probleem.
 Op 16 mei 1890 is het zover. Hij neemt de trein naar Parijs en logeert
enkele dagen bij zijn broer en schoonzus. Hier ziet hij ook de enorme
voorraad niet verkochte schilderijen op zolder staan. Hij is diep
teleurgesteld!
 Intussen had zijn broer een dokter, dokter Gachet, gevonden in een
dorp Auvers-sur-l‘Oise boven Parijs. Deze dokter verzamelde
moderne schilderijen en schilderde zelf ook: er was dus voldoende
gespreksstof. Vincent verhuist naar het dorp

Jo van Gogh-Bonger

Portret van doker Gachet, 1890

 Hij gaat er direct weer schilderen, echter in een veel rustigere en
verfijndere sfeer dan daarvoor.
 Hij maakt hier onder andere het magistrale werk De kerk van
Auvers. Het doet hem herinneren aan Nuenen, waar hij ook vaak de
kerktoren schilderde.
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De kerk van Auvers-sur-Oise, De Oude Kerk van Nuenen, 1885
1890
 Er ontstaan hier ongeveer 80 meesterwerken in 2 maanden.
 Er spreekt groot optimisme uit zijn werken, die dag in dag uit worden
gecreëerd.

Daubigny’s tuin, 1890
 De belangrijke Franse Schilder Charles-Francois Daubigny, die
inmiddels weliswaar overleden was, had in hetzelfde dorp een huis
met een prachtige bloementuin, die natuurlijk ook direct door Vincent
aan het doek wordt toevertrouwd.
 Theo en Jo komen eind juni met de kleine Vincent naar Auvers en ze
lunchen bij dr. Gachet en zijn dochter Marguérite. Vincent speelt met
de kleine Vincent en hij lijkt gelukkig.
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 Hij heeft zijn onderkomen in herberg Ravoux, elders in het dorp. Elke
avond eet hij daar op dezelfde plaats in de caféruimte. Boven had
hij een kamer.

Auberge Ravoux, ca. 1890
 Hij schildert aan een stuk door en maakt meer dan één schilderij per
dag.
 Hij maakt onder andere zijn Kraaien in het korenveld. Daarin zien
vele uitleggers zijn naderend onheil.

korenveld met kraaien, 1890
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Boomwortels, 1890
 Zijn laatste werk is de Boomwortels en dit staat nu symbool voor het
einde van het leven van Vincent.
 Zijn leven neemt zijn einde met een schot in een korenveld.
Door een revolver. Niemand weet waar hij deze vandaan had
gehaald. Op 27 juli 1890 sleept hij zich de trap op bij het pension van
Ravoux, zwaargewond. Hij leeft nog twee dagen.

Auberge Ravoux, nog steeds een herberg en nu ook
een centrum over Vincent
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 Gachet wordt erbij gehaald. Zijn broer wordt gewaarschuwd.
 Theo komt de volgende dag spoorslags naar Auvers. Hij vindt zijn
dierbare broer op het bed.
 Vincent sterft rond het middaguur in de armen van zijn broer.
 In zijn zak heeft hij een niet verstuurde brief aan Theo.
Daarin staat o.a. dat Theo onlosmakelijk deel uitmaakt van de
mogelijkheid om de schilderijen te maken, die zelfs in alle
omstandigheden en spanningen een groot harmonisch kunstwerk
blijven vormen. Dat Theo hem altijd heeft gesteund met grote
menselijke bewogenheid.
 In Zundert staat een beeld gemaakt door de beeldhouwer Ossip
Zadkine met de tekst uit de laatste brief.

Beeld van Zadkine in Zundert
 Er wordt veel gegist over de werkelijke motieven van Vincent om een
einde aan zijn leven te maken, zoals:
o De waanzin is terug gekomen.... Een demon heeft hem te
pakken gehad.
o Door een einde aan zijn fysieke leven te maken leeft zijn
gedachtegoed door. Dus net als bij Christus.
o Er is enige tijd geleden een boek uitgegeven van de Amerikaan
Steven Naifeh, die denkt dat Vincent in een gevecht met
opgeschoten jeugd gewond is geraakt.
o Een andere gedachte is dat hij zijn broer niet langer wilde
opzadelen met de lopende kosten. Vincent heeft in het verleden
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gedacht dat zijn broer hem kon betalen van zijn verkopen,
maar niets was minder waar. Alles werd door Theo tien jaar
lang uit eigen zak betaald. Uiteraard was de deal dat Vincent
alles wat hij maakte aan Theo moest opsturen om te verkopen,
maar dat verkopen is dus eigenlijk nooit gebeurd. Wel honende
opmerkingen, maar geen klanten.
 Er zullen weinig broers in deze wereld zijn die zo heilig in elkaar
geloven en dit tien jaar weten vol te houden.
 Wanneer Theo zijn broer niet had gefinancierd zouden we Vincents
werken nooit hebben gezien.
 Dan was het maken van kunst onmogelijk geweest en had Vincent
ons slechts een paar schetsboeken achter gelaten. We moeten Theo
ten zeerste dankbaar zijn.

 We kunnen uit zijn brieven aan o.a. zijn moeder concluderen, dat
aan het eind van zijn leven zijn gedachte aan de Bijbel aanwezig
was. Hij refereert dan aan de brief aan de Corinthiërs over de liefde.
Hij laat weten dat hij vindt dat hij tekort schiet en dat hij het
gezinsleven miste, dat hij wel behoefte had aan iets groters dan
zichzelf.
 Vincent van Gogh wordt begraven op 30 juli 1890.Er waren veel
zonnebloemen.
 Zijn werken waren opgesteld in de ruimte waar de kist stond, als een
aureool om hem heen.
 Onder andere Emile Bernard en Père Tanguy zijn er. Samen met
Theo en dr. Gachet lopen ze naar de begraafplaats.
 Dr. Gachet probeerde nog wat dankwoorden te zeggen, maar dat
monde uit in stamelen omdat hij overmand was van verdriet.
 Theo schrijft aan hun moeder dat Vincent de rust vond die hij op
deze aarde niet kon vinden.
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 Voor Theo is de dood van zijn innig geliefde broer eveneens de
genadeslag die je als ontheiliging van alles waarin hij in geloofde
kan zien.
 Theo is er nooit overheen gekomen en sterft zes maanden later in
Utrecht op 25 Jan. 1891. Eerst wordt hij daar begraven, maar als Jo de
intense brieven van Vincent aan Theo aandachtig leest en ze gaat
vertalen, besluit zij dat Theo bij zijn broer in Auvers hoort te liggen.
 Theo ligt sinds 1914 in Auvers naast Vincent begraven.

Graven van Vincent en Theo in Auvers
 Na het overlijden van Theo heeft zijn vrouw Jo Bonger niets meer in
Parijs te zoeken. Ze gaat met haar zoontje Vincent van 1 jaar en als
erfgename van de ca. 600 schilderijen gemaakt door haar zwager
Vincent naar Nederland terug. Ze woont eerst in Bussum, waar ze
voor haar levensonderhoud een pension opent en daarna gaat ze
met haar 2e man in Amsterdam wonen.
 Ze heeft een rotsvast vertrouwen in de werken van haar zwager die
opgeslagen staan in de kelder van het woonhuis.
 Het zal nog 12 jaar duren na de dood van Vincent, voordat de
kunstwereld begon te begrijpen wat deze genie voor ongelofelijke,
ontroerende werken tot stand had gebracht.
 Veel schilders uit de latere kunststromingen zijn door Vincent
geïnspireerd geraakt en hebben voortgezet wat hij had achter
gelaten.
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 Vincent van Gogh is de draaischijf van de gevestigde orde van de 19e
eeuw naar het modernisme van de 20e.
 Zijn naam is bij mensen meer bekend dan menige Apostel uit de
Bijbel.
 Dat komt omdat mensen inmiddels zijn heilig geloof in anders
denken en vooruitgang hebben herkend.

Isaac Israels, Jo Bonger, 1925
 Uit de erfenis met schilderijen wordt wat verkocht en in 1905 is een
tentoonstelling in het Stedelijk. Na 1925 bij de vererving houdt haar
zoon Vincent -dan 33 jaar oud- het voor gezien. Hij stopt met
verkopen en houdt de collectie bijeen.
 Pas in 1962 is het zover dat de collectie in bruikleen overgaat naar de
Nederlandse Staat en dat maakt het mogelijk om in 1973 het Van
Gogh Museum te openen. Voor de schilderkunst is dit nu een heilige
tempel die 1,5 miljoen internationale bezoekers per jaar trekt.
 De andere ‘heilige tempel’ is het Kröller-Müller museum op de Hoge
Veluwe. Sinds 1908 kocht Helene Kröller-Müller honderden
tekeningen en tientallen schilderijen van Vincent en bouwde
daarmee de op-één-na grootste Van Goghcollectie ter wereld op.
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Van Gogh Museum, Amsterdam
 Er zijn tijdens Vincents korte leven van 37 jaar eigenlijk 5 fases in zijn
Godsbeleving:
1. In zijn jeugd de strenge protestantse opvoeding (tot zijn 19de jaar)
2. De tijd dat hij fanatiek bezig is alles vanuit de Bijbel te beredeneren.
(19-23)
3. Zijn drive om preker, dominee of Missionaris te worden.
(23-27)
4. Zijn afkeer van het Instituut Kerk. (27-34)
5. Zijn behoefte om verankering van zijn geloof, het zoeken naar het
juiste Godsbeeld en de invulling van liefde voor familie, omdat hij
toch in zijn schilderkunst geen volledige compensatie vindt (van 3437)
Zo zie je de veranderingen in zijn leven en denken over zijn
Godsbeeld. De Bijbel heeft hem dus nooit echt losgelaten.
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Helene Kröller-Müller en haar man Anton Kröller
 Voor ons is het mogelijk om in het Van Gogh Museum in Amsterdam
en in het Museum Kröller-Müller in Otterlo te zien wat een
fenomenale vooruitgang zijn worsteling heeft opgeleverd.
 Bij een bezoek aan deze schilderijen met deze grootse symboliek
geldt vooral:
‘Kijken doe je met je ogen, maar zien doe je met je ziel!’
 Zo kunnen we nog elke dag beleven wat het werk van deze virtuoze
kunstenaar van het allerhoogste niveau heeft voortgebracht:
Een waarlijk Gods geschenk!
Jaap van Duijn 10 nov. 2015

54	
  
	
  

