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Op een vrij laat moment in zijn leven kiest Vincent van Gogh 
voor een carrière als kunstenaar. Hij is 27 jaar oud als hij tijdens 
een verblijf in de Borinage besluit zich volledig te wijden aan 
de teken- en schilderkunst. Na vastgelopen carrièrepogingen 
als kunsthandelaar, leraar, boekverkoper en evangelist, wordt 
hem duidelijk wat zijn eigenlijke roeping is. Hij keert terug naar 
het ouderlijk huis in Etten. Daar maakt hij zelfstandig een serieus 
begin met zijn kunstenaarschap. De negen maanden in dit 
West-Brabantse dorp, waarin hij enkele honderden tekeningen 
maakt, kunnen beschouwd worden als een periode van ‘zaaien’. 
Nog tamelijk onbeholpen, maar volhardend, legt hij hierin de 
basis voor de voor hem zo kenmerkende techniek en tekenstijl. 
Hij vindt in Etten motieven die in zijn latere meesterwerken 
steeds zullen terugkeren. De zaaier is zo’n motief. Het markeert 
het begin van de carrière van Vincent van Gogh in Etten.
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De zaaier

De keuze voor het kunstenaarschap
Borinage, winter 1879 – 1880 

In de winter van 1879 – 1880 besluit Vincent van Gogh om kunstenaar  
te worden. Hij verblijft op dat moment in de Belgische mijnstreek de 
Borinage, waar hij werkzaam is als evangelist. Ondanks zijn grote inzet 
bij de verzorging van zieken, wordt het zijn zoveelste mislukking. Nadat 
het hem eerder niet is gelukt succesvol in de voetsporen te treden van 
zijn drie ooms, die kunsthandelaar waren, slaagt hij nu evenmin in het 
métier van zijn grootvader, naar wie hij is vernoemd, én - waarschijnlijk 
nog pijnlijker - dat van zijn vader, de dominee van Etten. In augustus 
1879 wordt hij door de kerk uit zijn ambt ontheven, omdat hij zich niet 
conformeert aan de gedragsregels die passen bij de status van een 
vertegenwoordiger van dit instituut. Deze gebeurtenis vormt de aanzet 
tot een ernstige crisis, die uiteindelijk zorgt voor een keerpunt in zijn 
leven.

Vincent is teleurgesteld over zijn mislukking, maar evenzeer over de 
reactie van zijn familieleden. Hij kan helemaal niets met het welbedoelde 
advies van zijn zuster Anna om dan maar voor het bakkersvak te kiezen. 
De raad van zijn broer Theo biedt hem evenmin een oplossing. Theo is 
werkzaam bij de kunsthandel Goupil & Cie in Parijs en komt half augustus 
bij hem op bezoek komt met het voorstel ‘lithograaf van factuurhoofden & 
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Leertijd 
Brussel, oktober 1880 – april 1881

In oktober 1880 besluit Vincent om naar Brussel te verhuizen. Hier wil hij 
contact zoeken met volleerde kunstenaars, die hem kunnen helpen zich 
verder te ontwikkelen. De Belgische hoofdstad kent op dat moment een 
dynamisch kunstleven, dat sterk gericht is op Parijs, zodat de nieuwste 
ontwikkelingen er direct gesignaleerd en verwerkt worden. Er komen veel 
Nederlandse kunstenaars, waaronder August Allebé, Paul Gabriël, Jan de 
Haas, Hendrik Willem Mesdag, de gebroeders David en Pieter Oyens, 
Charles Storm van ’s-Gravesande en Lourens Alma Tadema. Een belang-
rijke rol speelt de schilder Willem Roelofs. Zijn atelier is een centrale 
ontmoetingsplek voor kunstenaars uit Nederland.[13] 
Brussel is een bekende plaats voor de familie Van Gogh; oom Hein heeft 
er de Belgische vestiging van de kunsthandel Goupil & Cie opgericht. Hier 
is Theo in 1873 gestart als jongste bediende.[14]

Na zijn aankomst in Brussel gaat Vincent meteen op bezoek bij Theo’s 
voormalige chef, Tobias Victor Schmidt. Hij vraagt de galeriehouder te 
bemiddelen om in de leer te komen op het atelier van een bekende 

[13] Bodt 1995.

[14] Stolwijk 1999.

meester. In plaats daarvan adviseert Schmidt hem naar de academie te 
gaan.[15] Vincent besluit dan zelf een bezoek te brengen aan Roelofs, 
maar die stuurt hem weg met hetzelfde advies.[16] Met enige tegenzin laat 
Vincent zich overtuigen en schrijft zich in voor de cursus Tekenen naar 
antiek (torso & fragmenten), op de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten.[17] In afwachting van zijn toelating oefent hij op zijn kamertje in 
een hotel aan de Boulevard du Midi zelfstandig op anatomische studies 
naar een methode van Albert von Zahn, Esquisses anatomiques à l’usage 
des artistes. Hij tekent geraamten en spieren na van handen, benen, 
rompen en hoofden. Ook leest hij een boek over physiognomonie en 
phrénologie, de manier waarop het karakter van de mens zich uitdrukt in 
gelaatstrekken en schedelvorm.[18] Schmidt leent hem reprodukties van 
Millets Les bêcheurs en L’Angélus du soir, die hij kopieert. Verder tekent 
hij de werken van Hans Holbein na uit het deel Modèles d’après les 
Maîtres van Bargues studiemethode. Dit vindt hij nog behoorlijk lastig.[19]

Waarschijnlijk is Vincents bezoek aan de academie geen succes, want in 
zijn brieven aan Theo rept hij er met geen woord over. Het dogmatische 
programma van een kunstinstituut trekt hem niet. Later omschrijft hij de 
docenten, met name de classicist Joseph Stallaert, zelfs als ‘Pharizeers 
der kunst’.[20] Liever dan zich over te geven aan hun leiding, wenst hij aan 
de slag te gaan in de dagelijkse praktijk. Hij wil dit doen bij een ervaren 
en geestverwante kunstenaar, maar daar komt het voorlopig nog niet 
van. Het lukt Vincent namelijk niet om de juiste ingang te vinden tot de 
Brusselse kunstwereld. Deze ‘afwijzing’ wijdt hij aan zijn verstoorde 
relatie met oom Cor (C.M.) van Gogh, de rijke kunsthandelaar waarmee 
hij gebrouilleerd is na zijn mislukking in de kunsthandel. Hij verwijst 

[15] Brief 159, Vincent aan 
Theo van Gogh, Brussel,  
15 oktober 1880, dl. 1,  
pp. 258–259.

[16] Brief 160, Vincent aan 
Theo van Gogh, Brussel,  
1 november 1880, dl. 1,  
pp. 259–261.

[17] Bodt 1995, p. 278.

[18] Zahn 1865; Ysabeau 
1862.

[19] Brief 160, Vincent aan 
Theo van Gogh, Brussel,  
1 november 1880, dl. 1,  
pp. 259–261.

[20] Brief 178, Vincent van 
Gogh aan Anthon van 
Rappard, Etten, 2 november 
1881, dl. 1, p. 300.

II. Hermanus Gijsbertus  
Tersteeg (1845 – 1927) was 
sinds 1867 chef van het 
Haagse filiaal van de Franse 
kunsthandel Goupil & Cie. Op 
het moment dat de zestien-
jarige Vincent van Gogh daar 
kwam werken als jongste 
bediende, was Tersteeg zelf 

vierentwintig jaar oud. Vincent werkte in Den Haag 
van juli 1869 tot juni 1873, waarna hij werd overge-
plaatst naar het filiaal in Londen. Hij was kind aan 
huis bij zijn chef, zoals blijkt uit een schetsboekje dat 
hij maakte voor diens dochtertje Betsy Tersteeg. Het 
was ook Tersteeg die hij om studiemethodes vroeg, 
toen hij in 1880 besloot zich volledig aan de kunst te 
wijden. 
Vincents jongere broer Theo trad in januari 1873 in 
dienst van Goupil & Cie in Brussel. Eind november 
kwam ook hij in Den Haag werken bij Tersteeg. Hij 
bleef er tot hij in 1879 overgeplaatst werd naar de 
vestiging in Parijs. 
De Haagse salon van Goupil & Cie werd druk bezocht. 
Tersteeg verkocht voornamelijk werk van populaire 
Franse meesters en van de schilders van de Haagse 
school. Hij was een man van aanzien en werd door de 
kunstwereld zeer gerespecteerd. Toen Vincent zich als 

kunstenaar in Den Haag vestigde, had hij aanvankelijk 
een goed contact met zijn voormalige chef. Tersteeg 
keerde hem echter de rug toe nadat hij er achter 
kwam dat Vincent samenwoonde met de prostituee 
Sien Hoornik en dat beiden op kosten van Theo 
leefden. 
Tersteeg bleef ongeveer tot zijn zeventigste werkzaam. 
Pas in 1914 trok hij zich terug uit de firma. In april van 
dat jaar ontving hij een Koninklijke onderscheiding. In 
mei liet hij het grootste deel van zijn privé-collectie 
veilen. Daarin was veel werk opgenomen van de 
Hollandsche Teeken Maatschappij, een vereniging 
waarvan veel belangrijke kunstenaars, zoals Jan 
Toorop, George Breitner en Isaac Israëls, lid waren.
Het weekblad De Kunst van 9 mei 1914 schreef bij  
zijn afscheid: ‘De heer H.G. Tersteeg was der schilders 
vriend. Zijn naam werd steeds met eerbied genoemd; 
tot hulp was hij altijd bereid. In komité’s, bij jubilarissen 
en weldadigheidsfeesten, was hij altijd een der eersten 
en der werkdadigsten, - kortom: in de Haagsche 
schilderswereld was hij een leidende figuur. […] 
Wederzijds waren de schilders ook gaarne den heer 
Tersteeg aangenaam. En zoo is in de huidige verzameling 
menig kunstwerk, dat den heer Tersteeg gewerd als 
bewijs van erkentelijkheid hunnerzijds.’ 
(Bron: Van Gogh Museum Journal 2003)

7. | Physiognomonie et phrénologie rendues 
intelligibles pour tout le monde, illustraties 
uit: Ysabeau 1862

5. | L’Angélus, Jean-François Millet, 1857-59, 
olieverf op doek, Musée d’Orsay, Parijs,  
inv.nr. RF 1877

6. | L’Angélus du soir, naar Millet (F 834), Vincent van Gogh, Brussel, 
oktober 1880, zwart krijt, potlood, gewassen, rood krijt, met wit 
gehoogd, op grijsblauw vergé papier, Kröller-Müller Museum, Otterlo, 
inv.nr. KM 115.117
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Om zijn modellen aan te kleden, wil Vincent een verzameling aanleggen 
van streekeigen kostuums. Met dat plan speelde hij reeds in Brussel. Hij 
schreef toen aan zijn ouders: ‘U moet namelijk weten dat ik langzamerhand 
eene kleine collectie werkmans kleeren hebben moet om er modellen mede te 
kunnen kleeden, voor mijn teekeningen namelijk. Bijvoorbeeld een Brabantsche 
blauwe kiel, het graauw linnen pak dat de mijnwerkers dragen en hun leeren 
hoed, verder een strooien hoed en klompen, een visscherscostuum van bruin 
pilo met een zuidwester. En zeer bepaaldelijk ook die kleeding van dat soort 
zwart of bruin fluweel die zeer schilderachtig en karakteristiek is — verder een 
rood baai buis of borstrok. En evenzeer een paar vrouwencostumes, b.v. dat 
van de Kempen & de buurt van Antwerpen met de Brabantsche muts en b.v. 
dat van Blankenberg of Scheveningen of Katwijk.’ [44]

Dit alles wijst er op dat hij niet, als een chroniqueur van zijn tijd, zoekt 
naar een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid, maar naar 
een nostalgische voorstelling van de boeren op het platteland. De 
prenten naar het werk van Millet, Breton en anderen inspireren hem 
daarbij. Zijn modellen moeten zich op de ouderwetse manier kleden en 
zelfs de poses aannemen van de figuren die hij kent van zijn grote 
voorbeelden. Hij gelooft dat juist door deze manipulatie zijn tekeningen 
méér ‘waarheid’ zullen bevatten dan de dagelijkse realiteit. Daarom zet 
hij de jonge Kaufmann neer als ‘een spitter’ of als ‘de zaaier’ van Millet. 
Kaufmann vertelt later dat hij wel dertig tot vijftig keer voor Vincent 

[44] Brief 163, Vincent aan 
Theodorus van Gogh & Anna 
van Gogh-Carbentus, Brussel, 
ca. 16 februari 1881, dl. 1,  
p. 264.

geposeerd heeft, vooral op zaterdagen in de pastorie, met een hark  
of schop en als zaaier met een kleed over de schouder.[45]

De attributen die zijn modellen hanteren, moeten ook aansluiten bij 
Vincents idee van de ideale voorstelling. Zo ziet hij liever een zaaier  
met een ouderwetse zaaizak dan met een eigentijdse korf. 

In een brief uit september 1881, waarin Vincent meldt dat Kaufmann 
model heeft gestaan, schrijft hij: ‘Tot 5 maal toe heb ik een boer met een 
schop, enfin “un bêcheur”, geteekend in allerlei standen, tweemaal een zaaier, 
tweemaal een meisje met een bezem. Verder eene vrouw met witte muts, die 
aardappelen schilt & een herder op zijn stok geleund en eindelijk een ouden 
zieken boer op een stoel bij den haard gezeten met het hoofd in de handen en 
de elbogen op de knieën.’ [46]

Bij deze brief voegt hij diverse schetsen toe. Eén daarvan geeft een 
jongen met schop weer (Cat. 25). Algemeen wordt aangenomen dat dit 
Piet Kaufmann betreft. Van deze figuur zijn twee uitgewerkte tekeningen 
bekend (Cat. 26–27).[47]

Ook de identiteit van het model voor de ‘ouden zieken boer’ is bekend. Dit is de 
zevenenzestigjarige Cornelis Schuitemaker, die woont op ’t Heike.[48] Als een 
van de weinige protestanten in het overheersend katholieke gehucht  
Sint Willebrord valt hij onder de hoede van Vincents vader, die hem namens  
de Hervormde Gemeenten Etten, Hoeven en Oudenbosch armengeld  
verschaft.[49] 

[45] Stokvis 1926, p. 21.

[46] Brief 172, Vincent aan 
Theo van Gogh, Etten, 
midden september 1881,  
dl. 1, pp. 280–287.

[47] Op basis van uiterlijke 
gelijkenis kan tevens het 
model op een tekening van 
een jongen die gras snijdt 
(Cat. 67) met de tuinman in 
verband worden gebracht. 
Heenk 1995; Heugten 1996.

[48] Bruyn-Heeren 1996.

[49] RAWB Oudenbosch, 73 
(Notenboek der kerkeraad van 
Etten), inv.nr 4; 233 (Archief 
Hervormde gemeente 
Hoeven), inv.nrs 5 en 10.

18. Cat. 25 | Spitter (JH 30), schets bij brief 172, 
Vincent van Gogh, september 1881, potlood, pen 
in bruin verkleurde inkt en waterverf op papier
Van Gogh Museum, Amsterdam

19. Cat. 26 | Spitter (F 859), Vincent van Gogh, september 1881, 
zwart krijt en aquarel op papier, Kröller-Müller Museum, Otterlo, 
inv.nr. KM 126.211

20. Cat. 27 | Spitter (F 855), Vincent van Gogh, 
september 1881, houtskool, aquarel met wit 
gehoogd op papier, Kröller-Müller Museum, 
Otterlo, inv.nr. KM 121.662



54

De zaaier – Het begin van een carrière

55

De oogst van het zaaien

De drang om te tekenen

Het is niet zo dat Vincent pas begon met tekenen in Etten. Al lang 
voordat hij zich in 1881 in Etten vestigde, schreef hij met regelmaat in 
zijn brieven over dingen die hij zag en op papier vastlegde. Zo maakte hij 
in 1873, toen hij werkzaam was bij de kunsthandel Goupil & Cie in Den 
Haag, tekeningen van de Lange Vijverberg, van een kanaal, een sloot en 
een oprijlaan. Bovendien vulde hij die jaren kleine schetsboekjes met 
onder andere tekeningen van kevers, papegaaien, een geit en een 
spinnenweb.[2] Deze kinderlijke boekjes waren bedoeld als geschenk voor 
het driejarige dochtertje van zijn toenmalige chef bij kunsthandel Goupil 
& Cie, Hermanus Gijsbertus Tersteeg.[3] Hij gaf het eerste boekje in mei 
1873, bij zijn vertrek uit Den Haag, ter afscheid aan Betsy Tersteeg. De 
jaren erna maakte hij er nog twee die hij haar cadeau gaf. 

In 1873 werd Vincent overgeplaatst naar het filiaal van kunsthandel 
Goupil & Cie in Londen. Daar pakte hij het tekenen weer op. In 1874 
schreef hij aan Theo: ‘Ik ben in den laatsten tijd weer wat aan ‘t teekenen 
geweest, maar ‘t was niet veel bizonders.’ [4] Blijkbaar had hij een tijdje niet 
getekend, maar was het tussen de broers een bekend gegeven dat 
Vincent zich met tekenen bezig hield. Een paar weken later schreef hij: 
‘Mijn teekenlust heeft hier in Engeland weer opgehouden, maar mis schien krijg 
ik den een of anderen dag weer een bui - Ik lees nu weer veel.’ [5] Het tekenen 

[2] De drie schetsboekjes 
voor Betsy Tersteeg bevinden 
zich in de collectie van het 
Van Gogh Museum in 
Amsterdam. 

[3] Zie p. 18 en ook: Sjraar 
van Heugten, 1996; en Bailey 
1992, p. 120. 

[4] Brief 23, Vincent aan 
Theo van Gogh, Londen,  
16 juni 1874. 

[5] Brief 27, Vincent aan 
Theo van Gogh, Londen,  
31 juli 1874, dl. 1, p. 51. 

en lezen waren een wezenlijk onderdeel van zijn leven, vooral wanneer 
hij emotioneel moeilijke tijden doormaakte. Hij vond er troost in. Een 
voorbeeld hiervan is de schets die hij maakte bij het overlijden van 
Elizabeth, het dochtertje van zijn hospita Mrs. Parker in Londen, april 
1875: ‘Hierbij stuur ik u een kleine tekening. Ik maakte die verl. Zondag, de 
morgen waarop een dochtertje (13 jaar) van mijn landlady stierf.’ [6] 

Toen Vincent werkzaam was bij het Parijse filiaal van Goupil & Cie 
beschreef hij in zijn brieven uitvoerig het stedelijk leven. In Engeland, 
waar hij werkte als onderwijzer en hulppredikant, schreef hij over zijn 
wandelingen langs de Theems of over de Engelse dorpjes waar hij werkte. 
Soms maakt hij daarbij ook een kleine tekening. 
Vincent schreef in zijn brieven meestal bescheiden over deze tekeningen: 
‘… het is niet veel bijzonders, maar het komt mij alles zoo duidelijk voor den 
geest soms.’ [7] Toch worden zijn pogingen om te tekenen steeds serieuzer. 
Als zijn werkzaamheden als evangelist in de Belgische Borinage ook op 
niets uitlopen, kiest hij definitief voor het kunstenaarschap. 
Ondanks de laatdunkende wijze waarop hij zijn eigen werk beschreef, 
vond hij de tekeningetjes die hij in de Borinage maakte wel de moeite 
waard om mee te nemen op zijn voettocht in de winter van 1880 vanuit 
Cuesmes naar het huis van Jules Breton in het Noord-Franse Courrières. 
Dit was een tocht van bijna tachtig kilometer. Wellicht had hij de 
schetsen willen voorleggen aan deze vertegenwoordiger van de School 
van Barbizon, een man die hij bewonderde. Maar zijn ontzag voor deze 

[6] Brief 32, Vincent aan 
Theo van Gogh, Londen, 
tussen 13 en 18 april 1875,  
dl. 1, p. 55. 

[7] Brief 120, Vincent aan 
Theo van Gogh, Amsterdam, 
12 juni 1877, dl. 1, p.177. 

38. | Kanaal (Juv. XVI), Vincent van Gogh, Den Haag najaar 
1872–voorjaar 1873, potlood, pen in bruine inkt op velijn 
papier, Van Gogh Museum, Amsterdam, inv.nr. d 290 V/1962 

39. | Landschap bij Ville-d’Avray (Juv XX), 
schets bij brief 32, Vincent van Gogh, Londen, 
13-18 april 1875, Van Gogh Museum, 
Amsterdam

40. | Uitzicht op Royal Road, Ramsgate (Juv. XXVI), Vincent van Gogh, 
Ramsgate april mei 1876, potlood, pen in bruine inkt, op vergé papier, 
Van Gogh Museum, Amsterdam, inv.nr. d 292 V/1972. 
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Tersteeg, zijn voormalige werkgever bij Goupil & Cie in Den Haag, vanuit 
de Borinage al het verzoek om een exemplaar op te sturen. Die zond hem 
naast deze ook de andere leermethode van Bargue: Cours de dessin 
(1868–1870) en enkele studieboeken over perspectief en anatomie.[15] 

Vincent kopieerde alle zestig bladen van de Exercises au fusain in twee 
weken, en zou dat binnen een jaar nog minstens drie keer herhalen. Ook 
het eerste deel van Bargues Cours de dessin, zeventig litho’s naar 
gipsmodel, kopieerde Vincent toen hij nog in Cuesmes woonde, een dorp 
in de Belgische mijnstreek de Borinage. Hij had daar het besluit genomen 
om zijn leven aan de kunsten te wijden. Later, terug in Brussel, begon hij 
aan het tweede deel van de cursus: Modèles d’après les maîtres de toutes 
les époques et de toutes les écoles. Deze serie tekenvoorbeelden naar het 
werk van meesters uit de kunstgeschiedenis bestaat voor één derde uit 
tekeningen naar het werk van Hans Holbein de Jonge. 

De potlood- en de pentekening van De dochter van Jacob Meyer, getekend 
naar een reproductie van Holbein, zijn duidelijk kopieën uit dit tweede 
deel van de Cours de dessin.[16] De potloodtekening is gemaakt tussen 
oktober 1880 en april 1881, waarschijnlijk toen Vincent in Brussel 
verbleef. De tekening met inkt stamt uit de zomer in Etten. 
Ook de Burgeres uit Bazel, plaat 26 bij Bargue, kopieerde hij in oktober 
1880.[17] Daarnaast kan men in een enkele figuurstudie van Vincent de 

[15] Het is niet onwaarschijn-
lijk dat het hier al om 
Cassagne en Marshall gaat. 

[16] Fig. 42 en Cat. 13, beide 
collectie Kröller-Müller 
Museum, Otterlo. 

[17] Ook F 849a waarvan de 
verblijfplaats onbekend is, is 
een kopie naar Bargue: plaat 
18 Romeinse vrouw 
(kopstudie).

houding van een figuur van Bargue herkennen. Een voorbeeld hiervan is 
de tekening van een meisje met hark, waarin de pose doet denken aan 
Bargues engel naar Michelangelo. 
In Etten begon Vincent opnieuw aan alle zestig bladen van Exercises au 
Fusain. Deze bevat voornamelijk oefeningen voor contourtekeningen van 
mannelijk naakt. Ondanks het veelvuldig studeren naar deze serie van 
Bargue zijn er van Vincents hand haast geen tekeningen bewaard 
gebleven die naar deze methode verwijzen. Het verhaal gaat dat juist 
deze studies aan het begin van de twintigste eeuw door de Bredase 
handelaar Jan Couvreur in een grote zak naar de papierfabriek van Tilburg 
zijn gebracht. Jan Couvreur had veel van Vincents werk opgekocht bij de 
verhuizer die de moeder van Van Gogh had geholpen, toen zij van Breda 
naar Leiden verhuisde. Zijn echtgenote nam blijkbaar aanstoot aan al dat 
naakt en verzocht haar man die naaktstudies op te ruimen.[18] 
Dit is met name jammer, omdat Vincent grote waarde hechtte aan deze 
tekenmethode. In Auvers-sur-Oise pakte hij deze studie zelfs opnieuw 
op: ‘En zodra je ze me kunt toesturen, wil ik absoluut nog een keer alle Etudes 
au fusain van Bargue kopiëren, je weet wel, de naaktfiguren. Ik kan ze betrek-
kelijk snel tekenen, laten we zeggen alle 60 bladen in een maand, dus je moet 
me een exemplaar te leen sturen, ik zal ervoor zorgen dat er geen vlekken op 
komen of viezigheid. Als ik niet nogmaals de verhoudingen en het naakt 
be studeerde, zou me dat later opbreken. Denk dus niet dat het dwaas is of 
nutteloos.’ [19] Het enige werk dat nog getuigt van die studiedrift van 

[18]  zie ook Dirven, 
Nelemans en Wouters,  
2003, p. 31.

[19] Brief 877, Vincent aan 
Theo, Auvers-sur-Oise, 3 juni 
1890, dl. 5, p. 248.

45. Cat. 65 | Meisje met hark (F 884), Vincent van Gogh, Etten, oktober 
1881, zwart krijt, gewassen, dekkende waterverf op papier, Centraal 
Museum, Utrecht, inv.nr. 21785

44. | Cours de Dessin, Charles Bargue, Goupil & Cie, Parijs, 1868-1870, 
Tav. II, 41

43. | Burgeres uit Bazel, naar Bargue  
(F 848), Vincent van Gogh, Brussel, 
oktober 1880, particuliere collectie 

42. | De dochter van Jacob Meyer, naar Bargue naar Holbein  
(F 847), Brussel, oktober 1880–april 1881, Vincent van Gogh, 
potlood op velijn papier, Van Gogh Museum, Amsterdam / 
Kröller-Müller Museum, Otterlo, inv.nr. KM 131.050
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77

De oogst van het zaaien

70. | At eternity’s gate (F 1662), Vincent van Gogh, 
Den Haag, 1882, litho, Van Gogh Museum, Amsterdam, 
inv.nr. p 6v/1962

71. | Treurende oude man /At Eternity’s Gate (F 702), Vincent van 
Gogh, Saint-Rémy-de-Provence, mei 1890, olieverf op doek, Kröller-
Müller Museum, Otterlo, inv.nr. KM 111.041

waarop het vuur gedoofd is. De haardattributen liggen net als de pijp en 
de lege mosselschelpen vergeten op de vloer. Ze zijn symbool geworden 
voor dingen die voorbij zijn: Het vuur is uit, het leven van deze oudjes 
loopt ten einde. 
In de negentiende eeuw raakten verschillende kunstenaars opnieuw  
geïnspireerd door dit motief. Jozef Israëls, die Vincent zeer bewonderde, 
maakte zo in 1882 een variant op dit thema met zijn ‘Als men oud wordt’. 
Voor één van Van Gogh’s bekendste Ettense werken, Worn out, moeten 
we de inspiratie vooral zoeken in zijn verzameling illustraties. De titel 
ontleende hij aan een schilderij van Thomas Faed van een uitgeputte 
arbeider uit 1868. Hiervan kende hij de reproductie. Maar Vincent 
schreef ook regelmatig over Histoire d’un paysan van Erckmann-Chatrian[54] 
met illustraties van Theophile Schuler.[55] Vanuit Brussel schreef hij aan 
Theo: ‘Ik houd heel veel van landschappen, maar nog 10 keer meer van die 
soms beangstigend echte genrestudies, zoals Gavarni, Henri Monnier, Daumier, 
de Lemud, Henri Pille, Th. Schuler, E. Morin, G. Doré (bij voorbeeld  
in zijn Londres), A. Lançon, de Groux, Félicien Rops etc. etc., die zo meesterlijk 
hebben getekend.’ [56]

De oude man die in de winter van zijn leven voor het reeds dovende vuur 
zit, wordt in de prent van Schuler op de schouder geklopt door een 
vriendelijke, maar besliste dood. Vincent had een fascinatie voor dit 
thema van oude mensen bij het vuur. Hij maakte er in Etten verschil-
lende tekeningen van, waarvoor de armlastige boer Schuitemaker en  

[54] Onder deze naam 
schreven de Franse auteurs 
Émile Erckmann (1822–1899) 
and Alexandre Chatrian 
(1826–1890) gezamenlijk 
diverse verhalen.

[55] Th. Schuler, Histoire 
d’un paysan, Parijs, 1869. 

[56] Brief 162, Vincent aan 
Theo van Gogh, Brussel,  
januari 1881, dl. 1, p. 263.

zijn vrouw model stonden. In Den Haag las hij Histoire d’un Paysan 
opnieuw en nam hij het thema van ‘worn out’ weer ter hand. Hij schreef 
aan Theo:’Heden en gisteren teekende ik twee figuren van een oud man die met 
de ellebogen op de knieën en ‘t hoofd in de handen zit. Ik heb het indertijd van 
Schuitemaker gedaan & bewaarde steeds de teekening, omdat ik ‘t nog eens 
beter wilde doen. Misschien zal ik daar ook eene lith. van maken. Wat is zoo’n 
ouden werkman in zijn gelapt bombazijnen pak met zijn kalen kop toch mooi.’ [57]

Vincent vond het onderwerp zelfs zo de moeite waard dat hij er in Den 
Haag een tekening en een litho aan wijdde. En in het voorjaar van 1890 
maakte hij een schilderij met hetzelfde motief. 

Het prille begin van expressionisme
‘Sedert ik ‘in werkelijkheid’ lief heb is er ook meer van de werkelijkheid in mijn 
teekeningen gekomen.’ [58]

Vincent houdt in deze brief aan Theo van november 1881 een vurig 
pleidooi voor zijn liefde voor hun nicht Kee Vos. Hij eindigt ermee te 
beschrijven hoezeer die door hem zo diep gevoelde liefde hem helpt in 
zijn werk. Blijkbaar wordt hij zich hier echt bewust van een relatie tussen 
zijn eigen emotie enerzijds en de bezieling die hij in zijn tekeningen 

[57] Brief 286, Vincent aan 
Theo van Gogh, Den Haag, 24 
november 1882, dl. 2,  
p. 204.

[58] Brief 181, Vincent aan 
Theo van Gogh, Etten, 8 of 9 
november 1881, dl. 1,  
p. 307.

68. | Theophile Schuler, illustratie voor: 
Erckmann-Chartrian, Histoire d’un paysan, 
Parijs, 1869

69. Cat. 32 | Worn out (JH 35), schets bij brief 172, Vincent van Gogh, 
Etten, september 1881, Van Gogh Museum, Amsterdam
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Cat. 39 
 
Zaaier met korf (SD 1675/JH 26)
September 1881, houtskool, zwart krijt, gewassen met 
bruinrood op papier, 30,5 x 23 cm, eigenaar onbekend  
 
Herkomst 
J. Hageraats Den Haag ‘gekocht met andere tekeningen 
van hospita Vincent te Nuenen’; in 1906 gegeven als 
trouwcadeau aan mevr. Van Velthuyzen-Treybits 
(mededeling mevr. A. Harten-van Velthuyzen, Den Haag, 
1964) bron: Archief Op de Coul (RKD); 29 nov 1972 
Veiling Londen (Sotheby’s), lot 40  
Bibliografie
Jansen, Luijten en Bakker 2009; dl 1, p. 280, noot 3; 
Heenk 1995  
Bijzonderheden
Volgens Liesbeth Heenk heeft deze versie meer 
overeenkomst met de briefschets (cat.35) dan cat. 40. 
De tekening is schetsmatiger en losser van techniek 
dan cat. 40, die Van Gogh waarschijnlijk naar aanleiding 
van deze tekening maakte.   

Cat. 38 
 
Man met zeef (F 891/JH 24)
September 1881, potlood, zwart krijt en dekkende 
waterverf op vergé papier, 62,8 x 47,5 cm, Kröller-Müller 
Museum, Otterlo, inv.nr. KM 122.479  

Herkomst
Vóór 1904 Hidde Nijland, Dordrecht; juli 1928 aange-
kocht door A.G. Kröller van Hidde Nijland, Den Haag; 
december 1928 geschonken aan Kröller-Müller Stichting  
Tentoonstellingen
1904 Dordrecht, cat.nr. 201; 1918 Den Haag, cat.nr. 79; 
1924 Amsterdam, cat.nr. 85; 1928 Den Haag, zonder 
cat.nr.; 1929 Hamburg, cat.nr. 50; 1930 Amsterdam, 
cat.nr. 24; 1962 Warschau, cat.nr. 9; 1962–63 Tel Aviv/
Haifa, cat.nr. 212; 1987–88 ‘s-Hertogenbosch, cat.nr. 3; 
2007 Otterlo, zonder cat.nr.; 2009–10 Taipei, cat.nr. 11. 
 
Bibliografie
Meedendorp 2007, pp. 48–49; Jansen, Luijten en Bakker 
2009, dl. 1, pp. 280–287; Heenk 1995; Heugten 1996, 
p. 33, noot 48; Tilborgh 1988, pp. 28–29.  

Bijzonderheden
Voor deze tekening heeft vermoedelijk Cornelis 
Schuitemaker model gestaan. De voorstelling heeft 
verwantschap met De wanner uit 1847–48 van Jean-
François Millet. Een prent naar dit schilderij staat 
afgebeeld in: Sensier 1881, pp. 105-07. Dat boek had 
Vincent in bruikleen van Hermanus Gijsbertus Tersteeg, 
zijn voormalige chef bij Goupil & Cie in Den Haag.
Al vanuit de Borinage schrijft Vincent over het belang 
van dergelijke figuurstudies: ‘Jij zult zelf wel voldoende 
begrijpen wat ik nodig heb, zodat ik het je niet hoef te zeggen, 
maar toch zal ik het je zeggen, opdat je weet wat ik denk. 
Het zijn vooral figuurstudies, zoals Les bêcheurs van Millet 
of de lithografie naar zijn Vanneur.’ (Uit: Brief 156) 
 

Cat. 40 
  
Zaaier met mand (F 865/JH 25)
September 1881, zwart krijt, bruin en grijs gewassen, 
dekkende waterverf, gehoogd met witte dekkende 
waterverf op vergé papier, 62 x 47,3 cm, Kröller-Müller 
Museum, Otterlo, inv.nr. KM 116.463  

Herkomst
Vóór 1895 Hidde Nijland, Dordrecht; juli 1928 aangekocht 
door A.G. Kröller van Hidde Nijland, Den Haag; december 
1928 geschonken aan Kröller-Müller Stichting 
Tentoonstellingen
1895 Den Haag, geen cat. bekend; 1897 Dordrecht, 
zonder cat.; 1904 Dordrecht, cat.nr. ?; 1918 Den Haag, 
cat.nr. ?; 1924 Amsterdam, cat.nr. 116; 1928 Den Haag, 
zonder cat.nr.; 1929 Hamburg, cat.nr. 72; 1930 
Amsterdam, cat.nr. 154; 1952 Milaan, cat.nr. 9; 1988–89 
Amsterdam, cat.nr. 67; 2007 Otterlo, zonder cat.nr.; 
2007-08 Seoul cat.nr. 191
Bibliografie
Meedendorp 2007, pp. 55–60; Heenk 1995; Tilborgh 
1988, p. 168  
Bijzonderheden
Vincent maakt deze tekening waarschijnlijk naar cat. 39. 
Voor het hoofd neemt hij een jonger model. Doordat hij 
dit later intekent, zijn het hoofd en de hoed wat groot 
uitgevallen.   
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Cat. 55  
  
Weg met knotwilgen (JH 50)
Schets bij brief 174
12 oktober  1881, pen op papier, 2,5 x 6 cm, particuliere 
collectie
   
Herkomst
A.G.A. van Rappard; particuliere collectie
Bibliografie
Jansen, Luijten en Bakker 2009, dl. 1, pp. 292–293 
Bijzonderheden
Voor deze schets van knotwilgen tekende Vincent 
waarschijnlijk in de Leurseweg. > Zie ook cat. 50, 51  
en 52  

Cat. 53 
  
Spitter  (JH 55)
Schets bij brief 173
Oktober 1881, potlood, pen in bruin verkleurde inkt, 
20,8 x 13,2cm, Van Gogh Museum, Amsterdam 
 
Herkomst
1882–1991 Theo van Gogh; 1891–1925 Jo van Gogh-
Bonger; 1925–1962 ir. Vincent Willem van Gogh; 
1962 Vincent van Gogh Stichting; 1962–1973 bruikleen 
aan het Stedelijk Museum, Amsterdam; 1973 permanent 
bruikleen aan het Van Gogh Museum, Amsterdam.  
Tentoonstellingen
2009–10 Amsterdam  
Bibliografie
Jansen, Luiten en Bakker 2009, dl 1, p. 282 noot 4 en 
p. 290  
Bijzonderheden
> Zie ook cat. 23  

Cat. 54 
  
Spitter (F 866/JH 54)
Gesigneerd l.o.: Vincent
Oktober 1881, houtskool, zwart en groen krijt, 
transparante en dekkende aquarel op vergé papier, 
62,2 x 46,8 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam, 
inv.nr. d 444 V/1962  

Herkomst
1882–1991 Theo van Gogh; 1891–1925 Jo van Gogh-
Bonger; 1925–1962 ir. Vincent Willem van Gogh; 
1962 Vincent van Gogh Stichting; 1962–1973 bruikleen 
aan het Stedelijk Museum, Amsterdam; 1973 permanent 
bruikleen aan het Van Gogh Museum, Amsterdam. 
Tentoonstellingen
1905 Amsterdam, cat. nr. 264;1911 Amsterdam, cat.
nr.60?; 1914–15 Amsterdam, cat.nr.26; 1927–28 Berlijn/
Wenen/Hannover cat.nr.3; 1928 Parijs, cat.nr.3; 1929 
Amsterdam, cat.nr.4; 1930 Laren, cat.nr.7; 1953 Zürich, 
cat.nr. 3; 1953–54 Bergen op Zoom, cat.nr.11; 1954–55 
Bern, cat.nr. 76; 1955 Antwerpen, cat.nr. 21; 1957 
Stockholm, cat.nr. 2; 1958 Etten-Leur, zonder cat.; 
1968–69 Londen, cat.nr.3; 1971–72 Parijs, cat.nr. 114; 
1977 Parijs, zonder cat.nr. ; 1990; Otterlo; 1996 
Amsterdam, cat.nr. 21; 1997 Florence, cat.nr. 17 
Bibliografie
Jansen, Luiten en Bakker 2009, dl 1, p. 280 noot 2 en 
p. 288 noot 4; Heugten 1996 p. 96–98; Kodera 1990 
Bijzonderheden
Deze aquareltekening is een uitgewerkte variant van de 
briefschets cat. 53. > Zie ook cat. 23 

Cat. 52  
  
Knotwilg (F 995/JH 56)
Oktober 1881, zwart krijt en aquarel gehoogd met wit 
op papier, 58 x 44 cm, particuliere collectie  

Herkomst
M. Gieseler, Den Haag; M.B.J. Jungman, Noordwijk; 
11 maart 1930 Veiling Amsterdam (A. Mak), lot 78; 
Kunsthandel d’Audretsch, Den Haag; Neue Galerie, 
Wenen; Galerie St. Etienne, New York; 1943 Kleemann 
Gallery, New York; 19 januari 1950 Veiling New York 
(Parke-Bernett), lot 90; 1950 Mrs Julius Joelson, 
New York; 17 november 1993 Veiling New York (William 
Doyle Galleries), lot 129; 2009 Calisto Tanzi 
Bibliografie
Jansen, Luijten en Bakker 2009, dl. 1, pp. 288–293; 
Faille 1970, pp. 334–335  
Bijzonderheden
Vermoedelijk tekende Vincent deze knotwilg in de 
Leurseweg. Hij schrijft erover aan Van Rappard: 
‘Weet ge wat dezer dagen prachtig mooi is, de weg naar 
‘t station & naar de Leur met die oude knotwilgen, ge hebt 
er zelf een sepia van. Hoe mooi die boomen nu zijn kan ik 
U niet zeggen. Heb een stuk of 7 groote studies van enkele 
stammen gemaakt.’ (Uit: brief 174) > Zie ook cat. 50 en 51  
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Cat. 78 
  
Vrouw bij de haard (F 1216/JH 64)
Gesigneerd r.o. in potlood: Vincent
Oktober – november 1881, zwart krijt, dekkende 
waterverf, potlood op vergé papier, 45,2 x 62,3cm, 
Kröller-Müller Museum, Otterlo, inv.nr. KM 116.182 
 
Herkomst
Coll. L.C. Enthoven, Voorburg; 1920 aangekocht door 
H. Kröller-Müller  
Tentoonstellingen
1927 Bazel/Bern/Brussel, cat.nr. 72; 1928 Düsseldorf, 
cat.nr. 138; Karslruhe, cat.nr. 73; 1928–29 Berlijn, 
cat.nr. 67; 1929 Hamburg, cat.nr. 150; 1930 Amsterdam, 
cat.nr. 136; 1956 Eindhoven, cat.nr. 4; 2007 Otterlo, 
zonder cat.nr.; 2007-08 Seoul, zonder cat.nr.
Bibliografie
Jansen, Luijten en Bakker 2009, dl. 1 p. 301 noot 8; 
Meedendorp 2007, p. 75–77; Stolwijk e.a., 2003 
Bijzonderheden
Gelet op de ondermuts (zie ook cat. 73) en de locatie 
(cat. 77) staat Johanna van Peer, de vrouw van 
Schuitemakers, model voor dit werk. Aan Anton van 
Rappard, schrijft Vincent ‘Vandaag heb ik weer een spitter 
getekend & sedert uw bezoek ook nog een jongen die gras 
snijdt met een sikkel. En dan nog een man & vrouw die bij 
‘t vuur zitten.’ (Uit: Brief 178)
Vincent liet zich voor dergelijke onderwerpen inspireren 
door een traditie van oude mensen bij de haard sinds de 
17e eeuw. Groot voorbeeld voor hem was Jozef Israëls 
‘Als men oud wordt’.  

Cat. 77 
  
Schets van een interieur (F 888v/JH 65)
Oktober 1881, zwart krijt op vergé papier, 32 x 30 cm, 
Kröller-Müller Museum, Otterlo, inv.nr. KM 117.368 verso 
 
Herkomst
Vóór 1904 aangekocht door Hidde Nijland, Dordrecht; 
juli 1928 aangekocht door A.G. Kröller van Hidde Nijland 
Den Haag; december 1928 schenking aan Kröller-Müller 
Stichting.  
Tentoonstellingen
2007 Otterlo, zonder cat.nr.; 2009–10 Taipei, cat.nr. 16 
 
Bibliografie
Meedendorp 2007, p. 88–89  
Bijzonderheden
Dit interieur toont grote overeenkomsten met de 
interieurs op cat. 33, 78, 79 en 80. Waarschijnlijk is dit 
het interieur van de woning van Cornelis Schuitemakers 
op ’t Heike. Wat het meest opvalt is de pot op de 
voorgrond en het bijbehorende houten deksel dat tegen 
de muur staat. Het gaat hier om een roodbakkend 
aardewerk beslagbak die in deze vorm uitsluitend in 
Bergen op Zoom werd gemaakt. (bron: Gerard 
Rooijakkers) 
Deze tekening is gemaakt op de achterkant van cat. 71. 
 > Zie ook cat. 71 (recto) 

Cat. 76 
  
Karnende boerin (F 892/JH 72)
Oktober – november 1881, zwart krijt, pen en inkt, zwart/
grijs gewassen, dekkende waterverf, potlood op vergé 
papier, 54,9 x 31,6 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo, 
inv.nr. KM 129.168  

Herkomst
Vóór 1904 aangekocht door Hidde Nijland, Dordrecht; 
juli 1928 aangekocht door A.G. Kröller van Hidde Nijland 
Den Haag; december 1928 schenking aan Kröller-Müller 
Stichting.  
Tentoonstellingen
1904 Dordrecht, cat.nr. 199; 1918 Den Haag, cat.nr. 72; 
1924 Amsterdam, cat.nr. 94; 1928 Den Haag, zonder 
cat.nr; 1929 Hamburg, cat.nr. 59: 1930 Amsterdam, 
cat.nr. 147; New York/Philadelpia/Boston e.a., cat.nr. 74; 
1950, ’s-Hertogenbosch/Breda; 1956 Eindhoven, cat.
nr.2; Neurenberg, cat.nr. 2; 1966 Belgrado, cat.nr. 7; 
1971 Moskou/Leningrad, cat.nr. 7; 1995–96 Ykohoma/
Ngoya, cat.nr. 9; 2007 Otterlo, zonder cat.nr.; 2007-08 
Seoul, zonder cat.nr.  
Bibliografie
Meedendorp 2007, p. 84–85; Tilborgh 1988, p. 14 
Bijzonderheden
Gelet op de kleding (ondermuts, roodbruin jak, witte 
schort) lijkt het hier om hetzelfde model te gaan als in 
cat. 73, 74 en 75. Vincent liet zich voor deze karnende 
vrouw inspireren door de verschillende karnsters of 
Battteuses van Jean-François Millet, die als grafiek 
verkrijgbaar waren. 
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1892 
Rotterdam (Kunstzalen Oldenzeel)
oktober – november 
Vincent van Gogh

1893 
Leiden (De Lakenhal)
25 april – ca. 9 mei 
Tekeningen van Vincent van Gogh

1895 
Den Haag (Haagsche Kunstkring)
17 februari – 3 maart 
Tentoonstelling van tekeningen van 
Vincent van Gogh 

1896 
Parijs (Galerie Vollard)
november 
Titel onbekend

1897 
Dordrecht (Pictura)
18 – 25 februari 
Vincent van Gogh. Collectie Hidde Nijland

1897 
Groningen (Groningsch Museum)
maart – april 
Titel onbekend

1898 
Den Haag (Arts and Crafts Art Gallery)
data onbekend
Vincent van Gogh

1900 – 1901 
Rotterdam (Rotterdamsche Kunstkring)
23 december – 10 februari 
Tentoonstelling van tekeningen van 
Vincent van Gogh

1901 
Parijs (Galerie Bernheim – Jeune)
15 – 31 maart
Exposition d’Oeuvres de Vincent van Gogh

1903 
Rotterdam (A) (Kunstzalen Oldenzeel)
4 januari – 5 februari 
Vincent van Gogh
Rotterdam (B) (Kunstzalen Oldenzeel)
1 november – 13 december 
Vincent van Gogh

1904 
Dordrecht (Dordrechts Museum)
6 juli – ? 
Verzameling Hidde Nijland. Tentoongesteld 
ter gelegenheid van de opening van het 
Dordrechts Museum

Rotterdam (Kunstzalen Oldenzeel)
10 november – 15 december 
Vincent van Gogh

1905 
Amsterdam (Stedelijk Museum)
15 juli – 1 september 
Vincent van Gogh

1906 
Rotterdam (Kunstzalen Oldenzeel)
26 januari – 28 februari
Tentoonstelling Vincent van Gogh
Middelburg (Vereeniging “Voor de Kunst”)
25 maart – 1 april 
Tentoonstelling van werken van Vincent van 
Gogh (verzameling mw. Cohen Gosschalk)

1907 
Berlijn (Ausstellungshaus am 
Kurfurstendamm)
december 
Vierzehnte Ausstellung der Berliner Secession, 
Zeichnende Kunste

1908 
Dresden (Emil Richter)
april – mei 
Vincent van Gogh / Paul Cézanne 
München (Moderne Kunsthandlung)
april 
Vincent van Gogh
Franktfurt (Kunstverein)
14 – 28 juni 
Vincent van Gogh Ausstellung
Amsterdam (Kunstzalen C.M. van Gogh)
3 – 24 september  
Vincent van Gogh tentoonstelling

1909 – 1910 
Berlijn (Ausstellungshaus am 
Kurfürstendamm)
27 november – 9 januari
19. Ausstellung der Berliner Secession, 
Zeichnende Künste

1910 
Keulen (Kunstverein)
januari
Titel onbekend
Frankfurt (Moderne Kunsthandlung 
Marie Held)
februari 
Titel onbekend

1910 – 1911 
Rotterdam (Kunsthandel A.M. Reckers)
17 december – 15 januari 
Het dier in de beeldende kunst

1911 
Amsterdam (Larensche Kunsthandel)
juni 
Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen 
en teekeningen van Vincent van Gogh

1912 
Den Haag (Modelhuis)
juli – augustus 
Tentoonstelling van teekeningen door 
Vincent van Gogh

1913 
Den Haag (Gebouw Lange Voorhout)
juli – september 
Werken van Vincent van Gogh

1914 – 1915 
Amsterdam (Stedelijk Museum)
22 december – 12 januari 
Teekeningen door Vincent van Gogh uit de 
verzameling van mevrouw J. van Gogh-Bonger 
en den heer V.W. van Gogh

1920 
New York (Montross Gallery)
23 oktober – sluitingsdatum onbekend
Vincent van Gogh exhibition

1923 
Utrecht (Vereeniging ‘Voor de Kunst’)
28 januari – 25 februari 
Vincent van Gogh. Teekeningencollectie van 
Mevr. J. van Gogh-Bonger
Rotterdam (Rotterdamsche Kunstkring)
15 maart – 2 april
Vincent van Gogh. Teekeningencollectie van 
Mevr. J. van Gogh-Bonger

1924 
Amsterdam (Gebouw voor Beeldende Kunst)
maart – april 
Vincent van Gogh
Bazel (Kunsthalle)
27 maart – 21 april
Vincent van Gogh
Stuttgart (Wurttembergischer Kunstverein)
oktober – november 
Vincent van Gogh 1853 – 1890 
Zürich (Kunsthaus)
3 juli – 10 augustus
Vincent van Gogh 

1925 
Den Haag (Pulchri Studio)
maart – april 
Vincent van Gogh

Tentoonstellingen 1926
Amsterdam (Stedelijk Museum)
15 mei – 15 juni
Vincent van Gogh tentoonstelling ter gelegen-
heid van het internationale jeugdfeest der S.J.I. 
Londen (The Leicester Galleries)
november – december
Vincent van Gogh exhibition
München (Glaspalast)
1 juni – begin oktober
allgemeine Kunst – Austellung

1927
Bazel (Kunsthalle)
18 juni – 4 september
Vincent van Gogh 1853 – 1890. Werke aus 
der Sammlung Kroller im Haag. 140 Werken 
der Verzameling Kröller, s̀ Gravenhage.
Bern (Kunsthalle) 
7 september – 17 oktober
Vincent van Gogh 1853 – 1890. Werke aus 
der Sammlung Kroller im Haag. 140 Werken 
der Verzameling Kröller, s̀ Gravenhage.
Brussel (Museum voor Moderne Kunst)
5 november – 4 december
Vincent van Gogh 1853 – 1890. Werke aus 
der Sammlung Kroller im Haag. 140 Werken 
der Verzameling Kröller, s̀ Gravenhage.

1927 – 1928 
Berlijn (Wenen Neue Galerie)
februari – maart 
Otto Wacker 6 december – 1 februari

1928 
Hannover (Kestner Gesellschaft)
3 – 25 april 
Vincent van Gogh. Erste grosse Ausstellung 
seiner Zeichnungen und Aquarelle
Parijs (Galerie Dru)
23 juni – 12 juni
Aquarelles, dessin et pastels de van Gogh 
(1852 – 1890)
Den Haag (Koninklijke Kunstzaal Kleykamp)
juli 
Vincent van Gogh Aquarellen, tekeningen en 
schetsen uit de verzameling Hidde Nijland
Düsseldorf (Städtische Kunsthalle).
1 augustus – 23 september
Ausgewalte Kunstwerke aus der Sammlung 
der Frau H. Kröller-Müller, Den Haag
Karlsruhe (Badische Kunsthalle)
30 september – 9 december
Vincent van Gogh 143 werke aus der 
Sammlung Kröller in Den Haag

1928 – 1929 
Berlijn (Nationale Galerie)
28 december – 3 maart
Werke aus dem Besit von frau Kröller-Müller
im Haag

1929 
Amsterdam (Stedelijk Museum)
19 oktober – 17 november
Tekeningen en aquarellen door Vincent van Gogh
Hamburg (Kunstverein)
14 maart – 21 mei 
Vincent van Gogh. Sammlung Kröller im Haag

1930 
Laren (Openbare Leeszaal)
4 – 30 september 
Tekeningen van Vincent van Gogh
Amsterdam (Stedelijk Museum)
6 september – 1 november 
Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten

1931 
Amsterdam (Stedelijk Museum)
7 februari – 7 maart
Vincent van Gogh werken uit de verzameling 
van Ir. V.W. van Gogh, in bruikleen afgestaan 
aan de Gemeente Amsterdam

1932 
Amsterdam (Kunsthandel Huinck & Scherjon) 
14 mei – 18 juni 
Schilderijen door Vincent van Gogh, J.B. 
Jongkind, Floris Verster
Manchester (Manchester City Art Gallery) 
13 oktober – 17 november
Vincent van Gogh. Loan collection of 
painting & drawings

1935 
Haarlem (Kunsthandel J.H. de Bois)
juli – augustus 
Moderne prentkunst en Hollandse aquarellen 

1935 – 1936
New York (Museum of Modern Art) 
december – januari
Vincent van Gogh 

1936 
Philadelphia (Philadelphia Museum of Art)
Januari – februari 
Vincent van Gogh 
Boston (Museum of Fine Arts)
19 februari – 15 maart
Vincent van Gogh 
Cleveland (Cleveland Museum of Art)
25 maart – 19 april
Vincent van Gogh 
San Francisco (The California Palace of 
the legion of Honor)
april – mei
Vincent van Gogh 
Kansas City (William Rockhil Nelson Gallery 
of Art and Atkins Museum)
juni – juli
Vincent van Gogh
Minneapolis (The Minneapolis Institute 
of Arts)
juli – augustus
Vincent van Gogh 

Chicago (The Art Institute of Chicago)
augustus – september
Vincent van Gogh 
Detroit (The Detroit institute of Art)
6 – 28 oktober
Vincent van Gogh 

1937 
Oslo (Kunsternes Hus)
Vincent van Gogh. Malerier, tegninger, akvareller 
3 – 24 december
Parijs (Les Nouveaux Musees, Quai de Tokio)
juni – oktober
La vie et l’oeuvre de van Gogh, 

1938 
Kopenhagen (Charlotteborg)
januari
Vincent van Gogh. Malerier,tegninger. akvareller
Amsterdam (Kunsthandel Huinck & Scherjon)
15 oktober – 15 november
Nederlandse en Fransche kunst

1941 
Haarlem (Kunsthandel J.H. de Bois)
voorjaar
Moderne schilderijen uit de 19de en 20ste eeuw 
Delft (Museum Paul Tétar van Elven)
april – 7 mei
Kunstverzameling H. Tutein Nolthenius 

1946 – 1947
Luik (Musée des Beaux – Arts)
12 oktober – 3 november
Vincent van Gogh
Brussel (Musée des Beaux – Arts) 
9 november – 19 december
Vincent van Gogh
Mons (Musée des Beaux – Arts)
27 december – januari
Vincent van Gogh

1947
Parijs (Musée de l’Órangerie)
24 januari – 15 maart
Vincent van Gogh
Genève (Musée Rath)
22 maart – 20 april
172 Oeuvres de Vincent van Gogh (1853 – 1890)
Bazel (Kunsthalle)
11 oktober – 23 november
Vincent van Gogh 1853 – 1890

1947 – 1948
Londen (Tate Gallery)
10 december – 14 januari
Birmingham (City Art Gallery)
24 januari – 14 februari
Glasgow (Art Gallery)
21 februari – 14 maart
Vincent van Gogh 1853 – 1890

1948
Den Haag (Gemeentemuseum)
30 juli – 26 september 
Zeven Eeuwen Den Haag




