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Van Gogh en zijn brieven  

Ik wil het vooral hebben over de sociale opdracht die Van Gogh voor zichzelf 
zag, over zijn persoonlijke missie. Een gevoel iets nieuws en bijzonders in de 
wereld te moeten neerzetten, dat voelde hij als als schilder. En daarvoor 
zocht hij naar een nieuwe stijl van schilderen, het liefst in vereniging met 
andere schilders. 

Gevestigde orde zegt hem niets. Hij zoekt het anders te doen.

Niet burgerlijk maar laten zien hoe het anders kan en zou moeten.


We zijn allemaal vertrouwd geraakt met de schilderijen van van Gogh. Zijn 
bekende werken als de aardappeleters, zijn portretten, zijn mooie 
landschappen die hij in Zuid Frankrijk maakte zijn over de hele wereld 
bekend. Hij maakte ongeveer 900 schilderijen en grote aantallen tekeningen. 
Ze hangen in musea over de gehele wereld en zijn onbetaalbaar geworden. 
Dit terwijl hij tijdens zijn leven een onbekend kunstenaar was gebleven die 
slechts één werk heeft verkocht. Hij bleef arm en is als kunstenaar altijd 
onderhouden gebleven door zijn broer Theo die tot het laatste moment in 
hem en zijn kunstenaarschap bleef geloven. Iedereen weet  ook dat van 
Gogh in zijn latere periode psychisch steeds onstabieler werd, dat hij zelfs 
zijn oor afsneed en uiteindelijk zichzelf op 38-jarige leeftijd van het leven 
heeft beroofd.

In Amsterdam is een groot en prachtig museum tot stand gekomen dat 
helemaal aan het werk van van Gogh is gewijd en dat drommen kijkers trekt 
uit de hele wereld. Toen ik er in 2017 weer eens op bezoek was zag ik er een 
uitgave liggen van zijn mooiste brieven. Ik besloot het boek te kopen en in 
zijn brieven te duiken om meer te weten te komen van het persoonlijke leven 
van deze bijzondere kunstenaar. Wat ik vooral wilde weten was, wat hem 
dreef om, tegen alle verdrukking in, zijn leven op zo’n intense manier aan de 
kunst te wijden. En hoe hij dat volhield terwijl bijna niemand in zijn omgeving 
daar belangstelling voor had.

Me door die 600 brieven heen worstelend ontdekte ik een zeer sociaal 
bewogen mens die zichzelf een zeer persoonlijke missie toerekende en 
daarvoor tot het uiterste ging.


De gevestigde orde zei hem niets.

We zien dat al tijdens zijn jonge leven. Hij werd geboren in een 
domineesgezin in Etten, een dorpje in West Brabant. Hij bezocht de HBS in 
Tilburg. Zijn ouders wilden hem een degelijke toekomst bezorgen maar dat 
wilde niet zo erg lukken. Hij maakte de HBS niet af en zijn oom Cent 
(afkorting van Vincent) die relaties had in de kunstwereld, hij was partner in 
een internationale kunsthandel, bezorgde hem een baantje bij die 
kunsthandel (Gupil en Co) in Den Haag. Daar werd eigenlijk de basis gelegd 



voor zijn kunstenaarschap, maar dat wist de jongen Vincent toen nog niet. 
Toen hij voor deze kunsthandel ook enkel jaren in Parijs en Londen had 
gewerkt ging zijn interesse een andere kant op, hij wilde predikant worden, 
net als zijn vader, maar dan voor de arme mensen. Met de burgerlijke orde 
had hij niet zoveel op. Hij werkte een tijdje als hulp van een predikant in 
Londen, in een arbeiderswijk. Dat beviel hem heel goed, maar het verdiende 
niets en werd daarom door zijn ouders afgebroken. 

Hij moest maar proberen een officiële predikantenopleiding te volgen. Dat 
probeerde hij in Amsterdam en Brussel, maar dat lukte niet. Hij ging naar een 
klein mijnwerkersplaatsje in de Borinage, preekte daar wat als hulppredikant, 
maar daar moesten ze hem niet. Hij maakte daar wat tekeningen, besloot dat 
het kunstenaarschap hem beter zou passen en ging ( na een kort verblijf aan 
de kustacademie in Brussel) naar de Haag. Hij was toen 29 jaar. Hij tekende 
en schilderde daar een tijdje op het atelier van Mauve en daarna een tijdje op 
zijn eigen atelier, schilderde ook nog enkele maanden in Drenthe en keerde 
om financiële redenen  terug naar zijn ouders in Nuenen, waar hij fanatiek 
verder ging met schilderen. Niet dat zijn ouders daar nu blij mee waren. 

Dat kun je lezen in een brief die hij in die tijd aan Theo schreef:




Hij zou er 2 jaar blijven. 


Vanaf het begin van zijn schildersloopbaan blijkt al zijn sociale 
opdracht. Hij kiest niet voor het portretteren van belangrijke burgers en 
het schilderen van modieuze doeken, die mensen graag kopen en 
ophangen in hun mooie woningen. 

Zoals hij in Den Haag de Vissers en Werklozen opzocht om te schilderen en 
in Drenthe de arme veenaarbeiders, zo ging hij in Nuenen aan de slag met de 
thuiswevers en de boeren. 

Als hij geen modellen had zocht hij elementen in het landschap. Een verlaten 
kerktoren, ploegende boeren. Dat soort taferelen had zijn voorkeur. Kennelijk 
wist hij in Nuenen toch af en toe geld los te peuteren om wevers, spinsters, 
boeren en boerinnen zover te krijgen dat ze voor hem poseerden. Dit bracht 
hem trouwens in conflict met de plaatselijke pastoors, die vonden dat hij zich 

Beste broer,

Ik gevoel hoe Pa en Moe instinktmatig (ik zeg niet 
verstandig) denken over mij. Er is een soortgelijk 
opzien tegen mij in huis te nemen als er zou wezen 
om een grooten ruigen hond in huis te hebben. Hij 
zal met natte pooten in de kamer komen - en dan, hij 
is zo ruig. Hij zal iedereen in den weg lopen - en hij 
blaft zo hard. - Het is een vuil beest - kortom.



bezig moest houden met mensen van zijn eigen stand en zelfs zover gingen 
dat ze de  de wevers en boerinnen gingen bezoeken om van Gogh buiten de 
deur te houden en ze daar zelfs geld voor boden.


Intussen had hij in Nuenen wel zijn meesterschap getoond met het 
vervaardigen van de aardappeleters. Dit werk was ontstaan na uitvoerig 
onderzoek en voorbereiding. Vincent had geducht geoefend in het schilderen 
van boerenkoppen. Zelfs op de armzalige spullen op tafel was druk 
geoefend door het schilderen van stillevens. Het doek kan worden gezien als 
een authentiek manifest van de ideeën van de kunstenaar over het nut van 
sociaal realisme in de kunst. Hij schrijft aan Theo: Ik heb willen laten 
begrijpen dat deze arme mensen die bij het licht van een lamp  met hun 
handen aardappels van het bord eten, zelf de aarde hebben gespit waarin die 
aardappels zijn gegroeid; het schilderij roept dus het handwerk op en laat 
begrijpen dat die boeren dat wat ze eten eerlijk hebben verdiend.” In een 
brief aan Theo legt hij verder uit dat hij de huidkleur zodanig heeft 
geschilderd “dat die ongeveer die van een modderige en ongeschilde 
aardappel was.”


Nadat zijn vader in 1885 plotseling is overleden en de pastoor van het dorp 
Vincent ten onrechte verdenkt van het verleiden van jonge meisjes en de 
dorpelingen sommeert niet meer voor hem te poseren, verlaat Vincent 
Nuenen en vertrekt naar Antwerpen. 

Wat ook een rol speelde was dat zijn broer Theo had gezegd dat hij veel te 
donker schilderde en dat zijn werk niet meer te rijmen was met de moderne 
kunst in Parijs, waar het impressionisme al min of meer gemeengoed was 
geworden. In Antwerpen wilde hij de banden met de kunstwereld aanhalen 
en musea bezoeken. 


1885 Antwerpen 
Vincent vertrok in november 1885 naar Antwerpen om er aan de 
kunstacademie les te nemen.

De stad beviel hem en leverde hem veel nieuwe inzichten op die hij direct in 
praktijk bracht.

Maar de lessen aan de academie en contacten met gelijken waren hem 
tegengevallen en de verhoopte verkoop van schilderijen was uitgebleven.

Hij vroeg zijn broer Theo om naar Parijs te mogen komen. 

Met achterlating van spullen en schulden vertrok hij eind februari 1886 naar 
Parijs, waar hij introk bij Theo, die in Montmartre woonde.


1886 Parijs 
In Parijs leerde Vincent impressionistische kunstenaars kennen (Pisarro, 
Degas, Renoir en de pointilisten Paul Signac en George Seurat. Hij sloot 
vriendschap met de schilders Henri Bernard en Toulouse de Lautrec en 
leerde Paul Gauguin kennen. 




Zijn grotere kleurgevoel ontstaat door het bestuderen van Delacroix en Millet, 
die beïnvloed waren door de kleurtheoriën van Blanc (complementaire 
kleuren, die elkaar versterken). Vincent ging hiermee oefenen door het 
schilderen van bloemen: klaprozen, korenbloemen , vergeet-mij-nietjes,witte 
en rode rozen, gele chrysanten( foto’s stilleven met stokrozen, fritillaria’s in 
een koperen vaas) foto’s Sirigatti hfdst 2. pag 49 t/m 53 
In Parijs vond de grote verandering in stijl plaats.


(foto’s Sirigatti hfdst 2 pag 41 “ De Pont du Caroussel..”(zomer 1886,oude 
stijl), Moulin de la Galette (oktober 1886, Opbrengen verf met spatel van pure 
kleuren) en pag 40 de “Buitenwijken van Parijs” ( begin zomer 1887, nieuwe 
stijl). bespreek kleurverschillen en verschillen in penseelvoering.

Daarna bespreken (Restaurant de la Sirène in Asnières, begin zomer 1887, 
pag 54 t/m/ 57 2 foto’s)

Ter vergelijking 2 foto’s bespreken van Seurat en 
Signac, pag 58 en 59.


“Door in Asnières (zijn vriend Bernard woonde daar,foto!) te schilderen heb ik 
meer kleuren gezien dan ik ooit daarvoor heb gezien,”  schrijft hij aan zijn zus 
Wilhelmien. Theo schrijft haar als reactie dat de stijl van zijn broer veranderd 
is:”hij probeert zonlicht in te brengen.” 


En hij viel als een blok voor de helderheid en elegantie van Japanse prenten, 
waarmee hij een tentoonstelling maakte in het café van Agostina Segatori, 
een nieuwe geliefde.


In minder dan een jaar had hij zich in Parijs opnieuw uitgevonden en werd hij 
een volstrekt ondogmatische kunstenaar.

De moderne van Gogh was in Parijs opgestaan en hij was zich dat ten volle 
bewust toe hij na 2 jaar Parijs verliet.


Vincent was ook bezeten van het idee om een Samenwerkingsverband van 
Kunstenaars op te richten. Dit plan kwam niet van de grond.

Vincent boekte in Parijs wel een klein succes. Drie van zijn werken werden 
opgenomen in de tentoonstelling van de Société des Artistes Indépendants. 
Dit was de eerste publieke waardering van zijn plaats binnen de avant-garde.


1888 Arles 
In februari 1888 ontvluchtte hij het drukke en ongezonde stadsleven om in 
de Provence nieuwe (Japanse) kleuren en een heilzamer klimaat te vinden.

Hij nam zijn intrek in de Rue de Cavalerie, niet ver van het station. 




Hij vond het landaschap en de bewonders in en rondom Arles buitengewoon 
schilderachtig. Vooral het licht en de kleuren.


In het voorjaar maakte hij talloze schilderijen van de fruitbomen en bloesems. 
Je herkent hierin de invloed van de Japanse prenten.


 


Als hij te weinig verf had tekende hij met inkt en rietpen. Hij sneed zijn zelf 
van het riet ter plaatse. Hij maakte daar een lange reeks van magistrale 
tekeningen.

Hij bewonderde de stijl van Japanse tekenaars. Maar zelf bereikte hij een niet 
minder bewonderenswaardige tekenstijl.


Van Gogh zocht regelmatig het platteland op. Ook bezocht hij een paar 
dagen het zigeuner- en vissersplaatsje  Saintes-Maries-de-la-Mer.


Zoals al eerder gezegd, van Gogh was getroffen door de kleuren in de 
Provence. Je kunt zijn werk hier - evenals zijn werk later in Auvers-sur-Oise 
zien als een continue experiment met kleuren. In zijn brieven schrijft hij er 
heel vaak over. 

.

Juist in die zomer en het jaar daarvoor kwam Vincent tot eens 
indrukwekkende reeks werken waaronder: de zonnebloem in een vaas, 
een nachtcafé, talrijke portretten, zijn slaapkamer etc. Hij was op de 
toppen van zijn kunnen. 

“…De kleur is hier heel fijn eigenlijk, als het groen 
frisch is is het een rijk groen zoals wij het in het 
noorden zelden zien, kalm. Als het verbrandt en 
bestuift wordt het niet lelijk, maar krijgt een landschap 
toonen van goud van allerlei kleur, groengoud, 
geelgoud, rosgoud, dito brons, koper, enfin van 
citroengeel af tot de dofgeele kleur van bv een hoop 
gedorscht graan. Dat met dat blaauw - vanaf het 
diepste bleu de rol in het water tot dat van vergeet mij 
nieten. Cobalt vooral, helder klaar blaauw - 
groenblauw en violetblauw…”



Vereniging van kunstenaars 
Zijn plan hiervoor was in Parijs niet van de grond gekomen, maar had hem 
na zijn vertrek naar het Zuiden niet losgelaten. In een brief aan Theo, een 
paar weken na aankomst in Arles begon hij er weer over.


“Toch is het voor de kunstenaars het beste zich aaneen te sluiten, hun 
schilderijen aan de vereniging af te staan, de verkoopprijs te delen, althans 
zodanig dat de vereniging ervoor kan instaan dat haar leden in staat zijn om 
te leven en te werken. Als Degas, Claude Monet, Renoir, Sisley en C. Pisarro 
het initiatief namen om te zeggen: kijk, wij met ons vijven, wij geven elk 10 
schilderijen (of liever, wij geven elk voor een waarde van 10.000 francs, welke 
waarde wordt geschat door de leden-taxateurs - bijvoorbeeld Tersteeg en jij 
- die door de vereniging worden aangetrokken en die eveneens een kapitaal 
inbrengen in de vorm van schilderijen),vervolgens verplichten we ons om 
voor een waardevan ... En we vragen jullie, Gujillaumin, Seurat, Gauguin etc. 
Etc. Je bij ons aan te sluiten (de waarde van jullie schilderijen wordt dan op 
dezelfde wijze getaxeerd.”

 Zijn motivatie is - kort door de bocht - dat de grote impressionisten van de 
Grand Boulevard hun aanzien zouden behouden en de positie van een hele 
horde kunstenaars die tot nu toe in voortdurende armoede werkt zou 
verbeteren.


Van Gogh had ook een meer ideële reden voor samenwerking van 
kunstenaars.


“Ik krijg meer en meer de indruk dat de schilderijen die gemaakt moeten 
worden, de schilderijen die noodzakelijk zijn, onontbeerlijk om de 
hedendaagse schilderkunst helemaal zichzelf te laten zijn en een niveau te 
doen bereiken dat even hoog is als de serene hoogten die de Griekse 
beeldhouwers, de Duitse musici, de Franse romanschrijvers hebben bereikt, 
de krachten van één enkel individu te boven gaan, dus waarschijnlijk 
gemaakt zullen worden door groepen van mensen die zich aaneensluiten om 
een gemeenschappelijk idee uit te voeren.

De een heeft een voortreffelijke orkestratie van kleuren en mist de ideeën. De 
ander loopt over van nieuwe - dieptreurige of aardige - ideeën, maar kan ze 
niet welluidend genoeg tot uitdrukking brengen vanwege de 
bescheidenheden van zijn beperkte palet.


Van dit plan, waarvoor Theo als trekpaard moest fungeren, kwam om allerlei 
redenen niets terecht.

Het lukte Vincent wel om zijn schildersvriend Gauguin zover te krijgen dat hij 
naar Arles kwam en bij Vincent in te trekken. Zij werkten samen in het atelier 
van Vincent en trokken samen naar buiten. Gauguin was een volmaakte 
tegenpool van van Gogh: hoge ambitie en heel zelfbewust, Wat hij met van 
Gogh gemeen had was een chronisch geldgebrek. Van Gogh bewonderde 



Gauguin, terwijl bij Gauguin sprake was van een minzaam 
superioriteitsgevoel. Zij werkten hard samen en discussieerden veel samen. 
Tijdens een van die discussieavonden sneed van Gogh een stukje van zijn 
oor af, waarna Gauguin geschrokken de trein terugnam naar Parijs.


Vincent 

Gezondheid 
Beide broers hadden voortdurend gezondheidsklachten.

Theo had aanhoudend lichamelijke klachten, zoals een chronische hoest en 
vermoeidheid. Achteraf weten we dat hij toen al leed aan syfilis, waaraan hij 
later overleed.

Bij Vincent waren de klachten het resultaat van teveel werken en te weinig 
rust, gecombineerd met te weinig gezond eten en te veel drinken. Gruby (een 
arts in Parijs die de alternatieve geneeswijzen toepaste die toen in zwang 
waren) raadde strakke leefregimes aan, met als constanten goede voeding, 
regelmaat en een beperkte omgang met “vrouwen” (lees “prostituees”). 
Beide broers bezochten die regelmatig. “Het bloed moet stromen”, schrijft 
Vincent regelmatig.


Maar er zat ook een psychische kant aan. Soms werd hij bevangen door 
moedeloosheid en melancholie (wij noemen dit nu depressiviteit), iets wat 
Theo ook goed kende.Vincent zag het als een offer voor de kunst: Hij schreef 
hierover 


“hoe meer ik losgeslagen raak en ziek wordt, een gebroken kruik, des te 
meer wordt ik een scheppend kunstenaar in die grote herleving van de kunst 
waar we over spreken.” Over die herleving van de kunst - vernieuwing van 
de kunst noemde hij het ook vaak heeft hij tientallen brieven volgeschreven.


.

Juist in die zomer en het jaar daarvoor kwam Vincent tot een 
indrukwekkende reeks werken waaronder: de zonnebloem in een vaas, 
een nachtcafé, talrijke portretten, zijn slaapkamer. Hij was op de toppen 
van zijn kunnen. 

Verstandsverbijstering 
In januari wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis en begint hij weer te werken. 
In februari wordt hij na een zenuwinzinking weer opgenomen, maar hij blijft 
tekenen en schilderen en gaat elke dag naar het ‘gele huis’. In maart 
verzoekt een aantal inwoners van Arles met een ondertekende petitie aan de 
burgemeester om een opname van de kunstenaars in het ziekenhuis. In april 
krijgt hij bezoek van Signac. In mei verlaat hij Arles en laat zich vrijwillig 
opnemen in het ziekenhuis/krankzinnigengesticht Saint-Paul-de-Mausole bij 
Saint-Remy. Hij blijft onder begeleiding buiten schilderen en maakt copieën 



van Rembrandt, Delacroix en Millet (school van Barbizon). In september 
zorgt Theo ervoor dat hij Sterrennacht boven de Rhône en Irissen kan 
exposeren op de Salon de Artistes Indépendants.


Vertellen over zijn verblijf en werk in Saint-Paul-de-Mausole


Van Gogh in de krant: 

In januari 1890 - Vincent zit dan nog in het gesticht in Saint Remy - verschijnt 
er in Parijs een artikel over schilderijen van van Gogh van de hand van de 
Prijs criticus en dichter Albert Aurier.

Broer Theo stuurt dit artikel op een Vincent die hierover heel verrast is en de 
heer Aurier een uitvoerige bedankbrief stuurt.

De brief begint zo:

	 “Hartelijk dank voor uw artikel in de Mercure de France dat me 		
zeer heeft verrast. Ik vind het erg goed als kunstwerk op 	 	 	 zichzelf, 
ik vind dat u schildert met woorden; enfin, in uw 	 	 artikel vind ik mijn 
doeken terug, maar beter dan ze in 	 	 	 werkelijkheid zijn, rijker, 
betekenisvoller. Toch voel ik me niet op 	 	 mijn gemak als ik bedenk dat 
hetgeen u zegt, eerder op 	 	 	 anderen van toepassing is dan op 
mij. Vooral bijvoorbeeld op 	 	 Monticelli.” 

Vervolgens gaat hij de heer Aurier uitvoerig vertellen waarom die Monticelli 
zoveel, beter is. 
Alsof dit niet genoeg is noemt hij vervolgens Gauguin en gaat die ophemelen 
en als klap op de vuurpijl schrijft hij ook nog aan Aurier dat hij niet begrijpt 
waarom Aurier de schilder Meissonier zo afkraakt, terwijl men in het 
buitenland zoveel bewondering opbrengt voor deze schilder. 


Een merkwaardige bedankbrief dus, zoals alleen van Gogh die kan 
schrijven! 

Er gebeuren nog meer positieve dingen; 
In dezelfde maand worden 6 doeken van de kunstenaar tentoongesteld op 
de achtste tentoonstelling van de groep “Les XX” 
in Brussel, waar de zus van de schilder Eugène Boch, het schilderij De rode 
wijngaard (Moskou, Poesjkinmuseum) koopt voor vierhonderd frank.


In maart is Van Gogh een van de exposanten op de Salon de 
Independants waar Monet zijn bewondering uitspreekt over zijn werken.




Auvers-sur-Oise 

In mei verlaat hij Saint-Rémy en gaat naar Parijs, waar hij 3 dagen te gast is 
bij Theo en diens vrouw Johanna. Hij ziet voor het eerst zijn neefje Vincent 
van enkele maanden. Hij vestigt zich in Auvers-sur Oise, een dorp iets ten 
noorden van Parijs, waar hij verblijft onder de hoede van dokter Gachet, een 
amateurschilder. Hij (Vincent) schildert in hoog tempo tuinen, gezichten op 
het dorp en portretten.

Een aantal werken uit dat jaar:

L’Arlesienne, Amandelbloesem, Portret van dokter Gachet, De kerk in Auvers, 
Korenvelden onder onweerslucht, Korenveld met kraaien en Dorpsstraat 

Na een bezoek in Parijs begin juli raakt hij weer in een depressie en op 27 juli 
probeert hij zich van het leven te beroven. Hij overlijdt op 29 juli 1890 in de 
herberg waar hij verblijft.

Theo was  in allerijl vanuit Parijs gekomen en heeft nog een hele dag met 
hem kunnen spreken. Hij wordt begraven op het kerkhof van Auvers. In 1914   
wordt ook zijn broer Theo daar begraven, die slechts een half jaar na  
Vincent overlijdt. Zij liggen naast  elkaar op hetzelfde kerkhof.


En toen moest ik denken aan wat ik eerder in een brief van Vincent aan Theo 
had gelezen:


Geldkwesties (743) 
Hij schrijft met Theo over Geldkwesties en 
poneert dan tussendoor:

“Jij zult wel al die tijd arm zijn geweest om 
mij te onderhouden, maar ik geef je het geld 
terug, of anders geef ik de geest
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