
          

         VINCENT VAN GOGH    
          
Vincent Willem van Gogh werd geboren in het Brabantse Zundert, op 30 maart 1853. Hij stierf op  
29 juli 1890 in het Franse dorp Anvers- sur- Oise. Zijn werk valt onder het    
postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende- eeuwse  
impressionisme opvolgde. Van Gogh's invloed op het expressionisme, 
het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien 
in vele aspecten van de twintigste-eeuwse kunst.   
Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als één van de grote schilders van 
de 19de eeuw. Deze erkenning kwam echter pas laat. Tijdens zijn leven 
werd er maar één schilderij van hem verkocht. Van Gogh produceerde 
al zijn werk in en tijdsverloop van 10 jaar, voordat hij begon te lijden aan 
een slopende zenuwziekte en zelfmoord pleegde. Zijn roem groeide na zijn 
dood erg snel.      
       
Het Brabantse Zundert, een klein plaatsje dicht bij de Belgische grens 
werd hij geboren als zoon van de predikant Theodorus Van Gogh en 
Anna Cornelia Carbentus.        
Op zijn achtste ging hij naar de dorpsschool, maar een jaar later werd hij er weer   
afgehaald en kreeg thuisonderwijs. Op 1 oktober 1864 ging Vincent naar de kostschool  
van Jan Provily in Zevenbergen waar hij twee jaar verbleef. Op 15 september 1866 
werd hij ingeschreven aan de rijks HBS Koning Willem II te Tilburg, in het tweede 
jaar kwam er door gebrek aan financiële middelen een einde aan.   
        
Op zijn zestiende werd Vincent jongste bediende bij het Haagse filiaal van de  
kunsthandel Goupil & Cie. Tot 1 april 1876 werkte hij voor deze kunsthandel  
in het filiaal in Brussel, Londen en op het hoofdkantoor in Parijs. OP 1 april 1876 
werd hij ontslagen. Door deze jaren heen leed hij aan diverse depressies.  
In dat jaar werd Vincent onderwijzer in Ramsgate, en onderwijzer en hulpprediker 
in Isleworth. Op 4 november hield hij zijn eerste preek.      
          
Vanaf 1877 was hij weer in Nederland, hij werkte kort in een boekhandel in Dordrecht, en verhuisde naar 
Amsterdam om zich voor te bereiden op het staatsexamen, dat hem toegang zou verschaffen tot de studie 
theologie. In 1878 haakte hij af door desinteresse in de Latijnse en Griekse taal. Hij volgde een korte opleiding 
opeen zendelingenschool in Laken bij Brussel. In december 1878 werd hij naar de Borinage gestuurd, waar 
hij onder de mijnwerkers werkte als lekenpredikter.      
          
 
 
 

 Tijdens deze periode begon hij zijn kunstenaarsroeping te volgen. In 1880 raakte hij  
  bevriend met de jonge schilder Anthon van Rappard. Nu eerst begon zijn explosieve  
  dramatische odyssee, die nauwelijks 10 jaar zal duren. In de eerste 5 jaar bleef hij zich 
  toeleggen op de kunst en maakte talloze steeds beter uitgevoerde tekeningen en 
  schilderijen. Eind 1881 op 28 jarige leeftijd werkte hij bij zijn aangetouwde neef  
  Anton Mauve in diens Haagse atelier. Hier kwam hij in contact met werken van Jacob 
  Maris, Weissenbruch, Mesdag, Breitner en Israëls. De invloed op Vincent was groter 
  dan aangenomen. Thema's als spitters, aardappeleters en houtverkopers heeft hij van 
  hij van Mauve overgenomen.In 1883 verbrak hij de relatie en vertrok naar Drenthe, waar 
  hij op 11 september in Hoogeveen arriveerde. In deze periode maakte hij uitstapjes in 
de omgeving en legde zich toe op het schilderen van landschappen en figuren. In zijn schilderijen uit deze 

tijd legde Vincent vaak het hardvochtige boerenleven vast 
 
 
 

    
tot hij eind april 1885 zijn eerste, sobere en uitermate       
expressieve meesterwerk, De Aardappeleters schilderde.     
In november vertrok hij naar Antwerpen en in januari daarop liet      
liet hij zich inschrijven aan de Academie aldaar. Hij was toen     
33 jaar. Ondanks zijn bewondering voor het coloriet en de     
penseelvorming van Rubens hielt hij het geen 3 maanden vol.     
Hij raakte overwerkt en uitgeput.        
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In Antwerpen was Vincent ziek geworden en had een aantal tanden verloren. Bovendien was er bij hem
syfilis geconstateerd. Sommige menen dat deze ziekte een verklaring geeft voor Vincents zenuwaanvallen
in zijn latere leven. In maart 1886 verliet hij België en ging wonen in Parijs. Daarna kwam zijn artistieke
doorbraak, echter wel in zijn laatste 3 levensjaren. Hij had bewondering voor de bloemstillevens van
Adolphe Montecelli, de romantische Eugene Delacroix en de allegorische Pierre Puvis de Chavannes, ook
raakte hij onder de indruk van  Japans prenten die hij gretig verzamelde.Belangrijk was zijn contact met 
Franse impressionisme, tot zijn kennissen behoorden George Seurat, Paul Gaugiun, Camille Pissarro en
Armand Guillaumin. Hij worstelde met Paul Signac met het postimpressionisme en het divesionisme.
Het parijse leven was erg druk voor de zwakker worden Vincent, hij was 34 toen hij in 1888 Parijs verliet. Hij
verhuisde naar Arles in het zuiden van Frankrijk in de Carmargue. Onder de 
zuiderzon maakte Vincent zijn meest opzienbarende werken in een koorts-
achtig tempo, soms meerdere per dag. Het waren echter zijn laatste twee
levensjaren, met dramatische crises. Hij wilde de Middellandse zee 
ontdekken en logeerde in Les-Saintes Maries de la Mere, waar hij diverse
schetsen en tekeningen maakte van de omgeving. Terug in Arles schilderde
hij het bekende doek Vissersboten op het Strand. Hij huurde in Arles
het Gele Huis en schilderde het indrukwekkende Nachtcafé en werkte
met motieven van oogst, wijngaard en cipressen.

Op 23 oktober 1888 kwam Paul Gauguin bij hem logeren maar na twee
maanden volgde de breuk, tijdens een hoogoplopende ruzie haalde Vincent
met zijn scheermes uit naar Gauguin, die zich nog net kon verweren
maar van Gogh sneed per ongeluk zijn eigen oorlel af. Anderen beweren
dat hij een stuk van zijn eigen oor afsneed en dat de tinnitus waaraan hij
leed hier de aanleiding toe was. Een andere verzie is dat van Gogh kwaad
de straat is opgelopen, waarna er een ruzie ontstond tussen Gauguin en
van Gogh waarbij Gauguin met zijn degen uithaalde en daarmee van Gogh's
oor afhieuw. Om strafvervolging wegens het toebrengen van letsel te 
ontlopen spraken zij af er over te zwijgen en
zo bleef de vriendschap bestaan.

In januari 1889 was hij hersteld en ging opnieuw driftig aan het werk, een bekend
schilderij is la Bercreuse, waar Madame
Roulin model voor zat. Ook in deze periode
schilderde hij de nieuwe variaties van en op 
de zonnebloemen.

Het ging weerminder goed met Vincent en hij
werd opgenomen te Saint-Remy-de-Provence
In de instelling Saint-Paul-de-Mausole aan de voet van de Alpilles. Men 
richtte zelfs een klein atelier in, waar hij kon schilderen tijdens de steeds
zeldzamere momenten zonder zenuwcrisis. Het was de tijd van de Irissen
en de Seringen.

De naam Van Gogh was intussen doorgedrongen tot België en in januari
1890 exposeerde hij 5 schilderijen in Les XX te Brussel.

De zenuwinzinkingen volgde elkaar op, maar
Van Gogh bleef doorwerken en in april werden
er 10 schilderijen op de Salon des Independants
tentoon gesteld. Vincent verliet de instelling
en reisde naar Auvers- sur- Oise, waar dokter
Gachet woonde.
In mei kwam hij in Auvers aan en huurde een

zolderkamer in de Herberg van Ravoux. Hier schilderde hij de eindeloze gele
korenvelden met de donkerblauwe hemels rond Auvers en dit werden zijn motieven.
Op 27 juli 1890, 37 jaar oud verwonde hij zichzelf, hij wilde zich in zijn hart schieten, maar maakte een
klassieke fout door te denken dat zijn hart zich ter hoogte van zijn tepel bevond. Hij miste en stierf op 29
juli aan inwendige bloedingen.
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Tijdens zijn leven schilderde Van Gogh 864 schilderijen.
Hij tekende 1037 tekeningen.
Hij schilderde 150 aquarellen.
Hij maakte 10 grafische voorstellingen.
Uit zijn brieven komen 133 schetsen.

        Scherts uit een brief.

           Tekening

Een van zijn laatste schilderijen.
               Aquarel        Gravure

De Nederlandse Posterijen gaven in de loop van de jaren 17 postzegels uit, gewijd aan Vincent van Gogh.
De Nederlandse Antillen 5 postzegels.

Bronnen.

Wikipedia
Speciale catalogus Nederland
Zegels uit eigen bezit

Samenstelling.

J.J.P van der Vat
jjpvdvat@gmail.com

8



   HET VERZAMELEN VAN OUDE BRIEVEN EN POSTKAARTEN

Als bijverzameling bij de Nederlandse postzegels bewaar ik ook de oude brieven en postkaarten.
Het ligt in mijn bedoeling om in de toekomst hier een artikel over te schrijven, maar de benodigde
onderwerpen en voorbeelden zijn niet allemaal voorhanden. Een verzoek aan de leden, die ook deze
enveloppen en kaarten verzamelen, om mij meer informatie c.q foto's toe te rijken, om hiervan een passend
onderwerp van te maken. Ik kan ook bij u thuis de nodige foto's maken. Of bij mij thuis de scan's.

Jacques van der Vat.
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