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dat voortaan, waar ik komen zal,
ik het Evangelie zal prediken” .
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OOR HOGE ALPENTOPPEN OMRINGD, INADEmend de reine berglucht, in mijn oren het geruis van een
over stenen huppelende bergbeek, mijn ogen verzadigend
met de weelde van groene bergweiden, door donkere bossen
omzoomd, in de nabijheid van een oord waar reeds zovelen
genezing hebben gezocht voor hun geteisterde levens, wil ik dit
boek schrijven en wijden aan hem, die met een hoge Alpentop,
of beter nog, met een vulcaan vergeleken kan worden, die hoog
boven de lage landen van Nederland zich tot in de wolken heeft
verheven evenals die andere, die drie eeuwen vroeger had geleefd
en geleden, Rembrandt van Rhijn.
Ik wil dit boek wijden aan hem, die door zijn werk genezing
heeft willen schenken aan een geteisterde, ontredderde, in staat
van ondergang en overgang verkerende mensheid. Want, wanneer wij in de laatste jaren steeds sterker de vraag naar voren
zien komen hoe het toch komt, dat zovelen de kunst van Vincent
van Gogh gaan zoeken, dan is het antwoord daarop niet, dat het
aantal kunsthistorisch ontwikkelde, aesthetisch aangelegde personen zoveel groter is geworden doch dat steeds meer mensen,
zonder enige kunsthistorische ontwikkeling en aesthetische aanleg, de genezende, verlossende elementen ontdekken, die in Vincent
's werk verborgen
ij
zip
Deze elementen aan to duiden is de bedoeling van deze studie.
Van kunsthistorisch en van aesthetisch oogpunt uit bezien zijn

er reeds vele voortreffelijke werken geschreven over zijn leven
en werken. Doch ik meen, dat hij er recht op heeft vooral van
het geloofsleven uit te worden benaderd en beoordeeld. Met
opzet schrijf ik: „van het geloofsleven uit" en niet: van theologisch of godsdienstig oogpunt uit. Zowel het woord theologie
als het woord godsdienst zouden gemakkelijk tot misverstand
aanleiding kunnen geven. Ik wil geen theologische verhandeling
geven en evenmin een stichtelijk boek schrijven, omdat ik er
van overtuigd ben, dat Vincent van Gogh zich aan beide zou
ergeren.
Met de theologie kwam hij op steeds meer gespannen voet te
staan en de stichtelijkheid verfoeide hij hartgrondig.
Prof. Roland Hoist schreef eenmaal in een artikel over Van
Gogh 1): „Er valt niets aan te doen, dat predikers en scribenten
voort zullen gaan om Van Gogh te verheerlijken als een heilige
of als een gefolterde martelaar, maar wij, die beeldende kunst niet
lezen, noch horen, maar die beeldende kunst zien, zien met onze
beide ogen, wij bewonderen in zijn volledigste werken de meeslepende kracht, de heroische bezieling en de golf van geluk".
Het is niet mijn bedoeling Vincent te verheerlijken als een
heilige. Ook hij was een mens, wien niets menselijks vreemd was.
Ofschoon hij ongetwijfeld een gefolterd martelaar was, is het niet
mijn plan zijn martelaarschap te belichten. Dat hebben velen
reeds veel beter gedaan dan waartoe ik in staat ben. Maar, evenals Roland Holst, mij bepalend bij het zien van zijn werken en
niet bij hetgeen over hem en over zijn werk geschreven is doch
tevens mij verdiepend in de vele brieven door Vincent aan zijn
broeder Theo geschreven en door zijn schoonzuster, Mevr. Van
1)
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Gogh-Bonger op zo voortreffelijke wijze ingeleid en uitgegeven,
wil ik trachten te omschrijven, welke krachten het zijn, die ons
uit dit leven tegemoet stromen, krachten, die behoren tot het
gebied van het geloofsleven en door Van Gogh zelf als zodanig
bewust zijn herkend, krachten, die hem zelf hebben medegesleept, die hem zelf tot heroische bezieling hebben gebracht
en waardoor hij zich zelf opgenomen heeft gevoeld als op de golf
van het geluk, doch die hij tevens in en door zijn leven en werken
moest doorgeven aan anderen, opdat ook zij deel zouden krijgen
aan die zelfde krachten die, hoezeer ze ook in staat kunnen zijn
de dragers daarvan te vernietigen, uiteindelijk op genezing, op
redding, op verlossing zijn gericht.
Klosters, Augustus 1948
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, HET ONDERZOEK NAAR DE BRON OF DE
bronnen waaruit de krachten, die wij in de inleiding
noemden, in Vincent's leven zijn binnengestroomd, gaan
wij er van uit, dat deze krachten een typisch evangelisch karakter
dragen, dat ze Christelijk zijn, en om het nog iets coricreter uit te
drukken, bijbels. Wij bedoelen daarmede niet een poging te doen
om het leven van deze kunstenaar te persen in het keurslijf van
vooropgezette meningen en theorien en hem te fatsoeneren naar
onze inzichten en beginselen. Ons uitgangspunt is het resultaat
van ons zien en luisteren naar hetgeen de kunstenaar ons geschonken heeft in beeld en woord. Hoe wij tot dit resultaat gekomen zijn, zullen wij trachten in dit en de volgende hoofdstukken
duidelijk te maken.
Wij molten er niet mee volstaan met als bron van de bedoelde
krachten de naam van God te noemen. Ongetwijfeld — „uit Hem
vloeien alle krachten" dus zeker ook de door ons bedoelde. leder
kunstenaar is een door Hem geinspireerde, een met Zijn kracht
geladene. Maar waar wij mede worstelen is de vraag, hoe wij die
Godskracht het zuiverst en het sterkst in menselijke vorm belichaamd zien, waar wij het Godswoord gestalte zien krijgen, waar
het vlees wordt, waar het tot uitdrukking komt in muziek, in
woord, in beeld.
Bij de beantwoording van die vraag komen wij in de wergild van
de menselijke verschijningsvormen en wordt het, God zij dank,
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menigmaal heel moeilijk om een keuze te doen en wanneer wij een
keuze doen, weten we deze grotendeels bepaald door eigen aanleg, milieu, tijd, door onze opvoeding, door ons behoren tot een
bepaald ras, een bepaald yolk, een bepaald gezin. Dit zal ons niet
verhinderen toch een keuze te doen maar het zal er ons aan herinneren, dat onze maatstaf van beoordeling een beperkte is, dat
zij, of wij willen of niet, een subjectief karakter draagt en dat wij
heel voorzichtig te werk moeten gaan, eerbiedig ten opzichte van
verschijningsvormen, die ons minder „liggen", omdat wij te
weinig vertrouwd zijn met deze heel andersoortige wijze waarop
God Zijn sch.eppende krachten daarin heeft doen verwerkelijken.
Belangrijk daarbij zijn de aanwijzingen, die Vincent van Gogh ten
opzichte van de herkomst van deze evangelische, bijbelse waarden
heeft gegeven. In een van zijn brieven aan Theo (brief nr. 89)
herinnert hij er aan, dat van de 17e eeuw of het predikantschap
in het geslacht Van Gogh een grote rol heeft gespeeld en dat
ongetwijfeld mede daardoor, evenals bij zijn vader, het verlangen
is ontwaakt om het evangelie te verkondigen. Wanneer wij dan
ook de stamboom van de familie Van Gogh nagaan, vinden wij
als een van zijn voorvaders een Remonstrants predikant Van Gogh
in Boskoop, een zoon van deze als predikant en medicus in Gouda,
terwijl zowel zijn grootvader als zijn vader ministri verbi divini
zijn geweest. Doch tevens ontdekken wij, dat ook kunstzinnige
elementen in de familie tot uiting zijn gekomen, doordat er ook
gouddraadtrekkers, een beeldhouwer en kunsthandelaars in
voorkomen.
Zonder ons verder met erfelijkheidstheorieen bezig te houden,
moeten we toch erkennen, dat deze gegevens mede een verklaring
schenken voor de sterke drang om predikant te worden, waarvan
Vincent zich meer en meer bewust is geworden. Dat deze drang
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niet alleen het gevolg is geweest van het verlangen om een familietraditie te handhaven, doch veel dieper wortelen moet hebben
gehad, die op mysterieuze wijze met het voorgeslacht verbonden
zijn en waardoor levenssappen van ontzaglijke betekenis zich aan
hem hebben medegedeeld, het leven van Vincent heeft dit bewezen. In hem is het beste en sterkste van verschillende generaties
in een machtige synthese samengekomen, een synthese van bijbelse
vroomheid en sociale bewogenheid, van godsdienstige gewaarwordingen en kunstzinnige ontroering.
Als in een smeltkroes heeft dit alles wat het voorgeslacht hem had
toegevoegd, een louteringsproces ondergaan. Verschillende elementen zijn geheel van karakter veranderd of in andere opgegaan.
Het is een gistingsproces geweest van zulk een heftige bewogenheid, dat lichaam en geest te zwak bleken om deze spanningen te
doorstaan, hoe sterk ook zijn lichaam was. De smeltkroes is een
lijdensbeker geworden. Het gistingsproces, dat zich in hem voltrok, is het gistingsproces geweest van de wereld, waarin hij leefde,
of liever, waarin wij thans leven.
De synthese, die in hem tot werkelijkheid werd, is de synthese, die
wordende werkelijkheid is in de tijd, die wij doormaken. De genezende maar ook vernietigende kracht van de atoomenergie,
die eerst na zijn dood door de geleerden zou worden ontdekt, hij
heeft haar gekend, ervaren en haar werking weergegeven. Hij
is er aan bezweken, doch niet zonder de bevruchtende waarden
van deze energie door middel van zijn kunst over de wereld te
hebben uitgestort.
Maar deze kunst was voor hem geen wereld op zichzelf, waarin en
waardoor hij zich afsloot van de andere gebieden van het leven.
Ook hierin was hij revolutionair, dat hij het: „Part pour l'art"
van zijn tijd doorbrak, omdat hij er zich van bewust geworden
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was, dat de stuwende kracht, die hem tot zijn kunst had gebracht,
dezelfde is als die de prediker brengt tot het verkondigen van het
Woord en de medicus tot het genezen en helen.
Prediker, medicus en beeldend kunstenaar, in zijn voorouders en
ouders betekenen dit nog afzonderlijke gebieden, al zien we nu
en dan reeds de grenzen vervloeien.
Doch bij Vincent zijn de grenzen uitgewist. Hij moet het Evangelie
verkondigen.
Hij moet de blijde boodschap brengen van God's genezende, reddende Liefde.
Hij moet tonen wat het wil zeggen, dat Christus niet in de wereld
is gekomen om haar te oordelen, doch om haar te redden.
Hij weet zich zeer bewust een instrument in God's hand.

VINCENT VAN GOGH EN HET EVANGELIE
IN DE JAREN 1873-1880

ANK ZIJ DE BRIEVEN, DIE VINCENT IN DEZE
periode aan zijn vier jaar jongere broeder Theo heeft geschreven, mogen wij uit zijn eigen mond het antwoord
ontvangen op de vraag, wat in de Sturm and Drangtijd van zijn
leven, van zijn twintigste tot zijn zeven en twintigste jaar, het
Evangelie voor hem heeft betekend, hoe hij het opvatte en waartoe
het hem inspireerde.
Wij beperken ons met opzet tot deze gegevens en laten derhalve
buiten beschouwing, wat anderen over hem in de voorgaande
jaren (van 1853-1873) of in de periode 1873-1880 hebben
medegedeeld. Want de eigen opvattingen en gevoelens zijn voor
het verkrijgen van inzicht in het zieleleven van Vincent verreweg
het belangrijkst. In deze brieven heeft hij zich gegeven, zoals hij
was. Als een heldere spiegel weerkaatsen zij al de gedachten, gewaarwordingen, ontroeringen, die in hem opkomen. Bijna van
week tot week kunnen wij de groei van zijn leven volgen.
Op zichzelf is de correspondentie tussen deze beide broeders al
iets heel bijzonders en wij kunnen niet dankbaar genoeg zijn, dat
zij bewaard is gebleven. Hoe dikwijls zal het voorkomen, dat een
jongen van die leeftijd zó uitvoerig en zó geregeld de belevenissen
en gedachten, die hem bezighouden, mededeelt aan een jongere
broeder! Doch hoeveel belangrijker is het daarbij, dat Vincent
niet aarzelt zijn broeder als een biechtvader to beschouwen aan
wie hij de diepste bewogenheden en worstelingen van zijn ziel
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toevertrouwt, met niets ontziende eerlijkheid en openheid.
Een aantal fragmenten van de brieven uit deze periode, waarin hij
over zijn geloofsleven spreekt, hebben wij aan dit werk toegevoegd, opdat de lezer zelf zal kunnen controleren in hoeverre de
daaraan vastgeknoopte beschouwingen juist zijn. Wij hopen daarmede tevens tegemoet te komen aan het reeds herhaaldelijk uitgesproken verlangen naar een selectie uit het omvangrijk briefmateriaal, dat drie delen omvat, die voor menigeen moeilijk bereikbaar zijn.
Hieruit kunnen wij opmaken, dat Vincent's geloofsleven in de
eerste jaren het karakter behoudt van de omgeving, waarin hij is
opgegroeid. Hij heeft deel uitgemaakt van een predikantsgezin.
In Zundert in Noord-Brabant wordt hij 30 Maart 1853 geboren.
Zijn vader is daar predikant bij de kleine Hervormde Gemeente.
Zijn moeder is Anna Cornelia Carbentus, een geestkrachtige,
levenslustige vrouw, altijd bezig, met een grote liefde voor de
natuur. Zij houdt veel van brieven schrijven en ongetwijfeld heeft
Vincent deze eigenschap, naast verschillende andere, aan haar
te danken.
Het leven in een predikantsgezin kan voor de daarin opgroeiende
kinderen religieus tot grote moeilijkheden en conflicten aanleiding
geven. Het draagt het gevaar in zich van opgelegde vroomheid.
Bovendien ziet het predikantskind, naarmate het opgroeit, scherper
en duidelijker wat er van vader's prediking in het dagelijks leven
terecht komt, in hoeverre hij leeft volgens de maatstaven, die hij
op de kansel aanlegt, in zijn verhouding tot zijn vrouw, tot zijn
kinderen en met wie hij verder in aanraking komt.
Van het predikantsgezin verwacht de gemeente, dat het als
een voorbeeld van een Christelijk gezin zal worden herkend,
dat het in de godsdienstoefening aanwezig zal zijn en zal
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uitmunten door de beoefening van Christelijke deugden.
Het zou ons niet verwonderd hebben, wanneer Vincent reeds
vroeg met al die kerkelijke gebruiken en gewoonten gebroken
zou hebben, vooral toen hij het ouderhuis verlaten had en in den
vreemde, eerst in Den Haag, later in Parijs en Londen de vrijheid
leerde kennen, waarin zo velen de overgeleverde tradities en
voorstellingen van zich hebben afgeschud. Doch zijn brievm
geven ons een geheel ander beeld.
Wij maken als 't ware als in een vertraagde film het ontwaken,
de ontplooiing van een uiterst gevoelige mensenziel mede en zien
de reacties op het leven van de wereldstad, op zijn ervaringen in
de kunsthandel, op de literatuur, die hij onder ogen krijgt, op de
beeldende kunst, waarmede hij kennis maakt. Ook van het ontwaken van zijn sexueel liefdeleven zijn wij getuigen.
Terwiji de brieven van Vincent aan Theo in het laatste jaar van
zijn verblijf in de kunsthandel van Goupil to 's-Gravenhage,
waarmede de uitgave van deze correspondentie aanvangt (Aug.
1872 tot Mei 1873) nog geen gegevens bevatten, die voor zijn verhouding tot het Evangelie van waarde zijn, treffen wij in de
daarop volgende Londense periode ( Juni 1873—Mei 1875) reeds
enkele opmerkingen aan, die met zijn godsdienstig leven samenhangen. Bij de vergelijking tussen Belgische schilderkunst en
Engelse schilderkunst, waarvan hij de Belgische veel hoger stelt
dan de Engelse, noemt hij ter illustratie twee Engelse werken met
bijbelse voorstellingen, waarin zowel zijn bekendheid met de
bijbel als zijn kritiek op een dergelijke uitbeelding van het bijbelverhaal tot uiting komt, ook al vindt hij het ene een zeer knap
schilderij.
In een volgende brief uit hij zijn bewondering voor het zó bekend
geworden „Angelus" van Millet, een boerin en een boer in gebed
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op de akker, waarover de avondzon glijdt samen met de klokkeklanken uit het kerkje in de verte. Wij weten hoe groot de invloed
van Millet's werk op de kunst van Van Gogh is geweest. Hier
vinden wij de eerste ontmoeting met deze kunstenaar, waardoor
niet in de eerste plaats Vincent's sociaal, maar wel zijn godsdienstig
bewustzijn wordt aangeraakt, zó dat hij in verrukking uitroept:
„dat is het, dat is rijk, dat is poezie" en er de wens op laat volgen,
dat hij zo graag met zijn broer nog eens over kunst zou spreken,
doch dat ze nu er elkaar maar dikwijls over moeten schrijven,
„wind maar mooi zoveel ge kunt, de meesten vinden niet genoeg
mooi!"
Enkele maanden later spreekt hij er zijn vreugde over uit, dat Theo
l' Amour van Michelet gelezen heeft. Want „dat boek is voor mij
een revelatie geweest en een evangelic meteen". Hoezeer hij in
dit werk evangelische waarden heeft ontdekt, blijkt uit een brief,
die hij tien dagen later schrijft en waarin hij zijn broer Theo, na
enige bijbelteksten te hebben vermeld, de raad geeft: „Blijf dus
bij je eigen idee's en als je twijfelt of die wel goed zijn, toets ze
dan aan die van Hem, die zeggen durfde: „Ik ben de waarheid"
of aan die van een ander humaan mens, Michelet b.v." Wanneer
thans bij het lezen van deze laatste woorden menig theologisch geschoold mens de wenkbrauwen gaat fronsen, omdat hij bier een
typisch oud-moderne Christusopvatting om de hoek ziet komen,
dan zou ik met een beroep op de jeugd van Vincent (want hij is
een en twintig als hij dat schrijft) en op de tijd, waarin dit wordt
geschreven (1874) dringend willen vragen het oordeel over zijn
theologische opvattingen nog wat op te schorten. Want aan de
theologie is hij nog niet toe. Dat komt eerst later. Want na de
Londense periode, waarvan het eerste jaar het gelukkigste, zeker
het meest onbezorgde van zijn leven is geweest, zoals zijn schoon-
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zuster opmerkt, volgt de Parijse periode van Mei 1875 tot Maart
1876 wederom in de kunsthandel, die hem steeds meer gaat
tegenstaan, als een „tulpenhandel", een bedrijf, dat meer is ingesteld op de behartiging van het eigenbelang, van geldverdienen,
dan van de kunst en de kunstenaars. De hieruit voortvloeiende
spanningen en conflicten, die zich toespitsen in het ontslag, dat
hem begin 1876 door de firma Goupil wordt aangezegd, hebben
ongetwijfeld de groei van zijn geloofsleven versterkt en daarmede
tevens het verlangen gewekt om God te dienen met geheel zijn
hart, zijn verstand en zijn ziel en zijn naaste als zichzelf, door een
leven waarin zijn arbeid evangelieverkondiging zou kunnen zijn.
Zijn brieven uit deze tijd getuigen daarvan, zowel in de wijze
waarop hij reageert op de overlijdensberichten van familieleden,
die hem uit Holland bereiken als door de vermelding van zijn
wekelijkse kerkgang en het daar behandelde bijbelwoord. Bij de
beschrijving van de platen, die hij op zijn kamer aan de muren
heeft bevestigd, noemt hij nadrukkelijk een oude kopergravure
naar een werk van Rembrandt Lecture de la bible, een grote, oudHollandse kamer in de avond met een kaars op tafel, waar een
jonge moeder bij de wieg van haar kindje de bijbel zit te lezen;
een oude vrouw zit te luisteren. 't Is iets dat denken doet: „Voorwaar ik zeg u, waar twee of drie tezamen zijn in mijn naam, daar
ben ik in 't midden van hen".
Hij spreekt Theo, die het in die tijd moeilijk heeft, moed in.
„Houdt u maar ferm en moedig. Gij weet het, dat gij niet alleen
zijt, maar dat de Vader met u is". Hij zendt hem een uitgave van
de psalmen en vraagt of hij soms ook de vier evangelien en enkele
van de brieven van Paulus zou willen hebben.
Aan zijn zusters, die in Engeland vertoeven, zendt hij o.a. De navolging van Christus van Thomas a Kempis en enkele gedeelten van
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de bijbel afzonderlijk en aan Theo vraagt hij of die hem de goedkope uitgaaf van de Hollandse gezangen kan zenden. In dezelfde
brief citeert hij enkele Engelse gezangen, die hij mooi vindt en
waaronder wij ook „Nader mijn God, bij U" aantreffen.
Hij herinnert Theo herhaaldelijk aan hun vader en wanneer hij
het verlangen uitspreekt, dat hij vleugels mocht hebben om boven
leven en dood uit te kunnen stijgen, dan wijst hij er op, dat vader
die bezit „en hoe hij die gekregen heeft", zo schrijft hij, „weet gij,
door het gebed en de vrucht daarvan — geduld en geloof en door
de Bijbel, die een licht op zijn pad en een lamp voor zijn voet
was".
Uit alles speuren wij de sterEe invloed van het milieu, waarin hij
zijn jeugd heeft doorgebracht. Zijn bekendheid met de Bijbel, zijn
behoefte aan de kerkgang, zijn voorkeur voor het godsdienstige
kerklied, zijn gewoonte om, wat hij anderen wil mededelen, te
concentreren in een bijbelwoord, het zijn de vruchten van zijn
kinderleven in een predikantsgezin en van zijn verbondenheid
met een voorgeslacht, waarin al deze elementen een grote rol
hadden gespeeld.
En het verwondert ons dan ook niets, vooral wanneer wij bovendien de verering waarnemen, die Vincent in die jaren nog voor
zijn vader en diens predikambt toont, dat het verlangen om zelf
ook predikant te worden, gestalte gaat krijgen in zijn leven nu hij
bemerkt, dat de eerst ingeslagen weg, die wel met kunst te maken
heeft maar op zo heel andere wijze dan hij het had vermoed,
voor hem nooit kan leiden tot het doel, waartoe God hem geroepen heeft. ,Want, jongen", zo schrijft hij aan Theo, „wij
hebben zo nodig que Dieu nous mene om de rechte weg te gaan".
„Laat ons voor ons deel in 't leven vragen te worden armen in
God's Koninkrijk, God's dienstknechten. Dat zijn wij echter nog
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niet, laat ons er om vragen, dat ons oog eenvoudig moge worden,
want dan zullen wij geheel eenvoudig zijn".
Het andere verlangen, dat in hem werkt, het verlangen om zich te
uiten, niet door het woord maar door het beeld, het verlangen
om de weg van de beeldende kunst te betreden, die hem zo onweerstaanbaar boeit in de werken van oude meesters zowel als
van tijdgenoten en zelf beeldend kunstenaar te worden, dit verlangen dringt hij terug. Het laat zich nog terugdringen, omdat
het nog niet volgroeid is. Het moet tijdelijk wijken voor argumenten van gevoelens, die nauw samenhangen met het geloofsleven, waarvan Vincent zich in die tijd bewust wordt en waarin
de critische, en in veel gevallen afwijzende, veroordelende houding tegenover het gebied van de beeldende kunst een belangrijke
plaats inneemt.
Dit komt tot uiting in zijn brief aan Theo van 17 September 1875,
wanneer hij schrijft: „Gevoel, zelfs fijn gevoel, voor de schoonheden in de natuur is niet hetzelfde als godsdienstig gevoel, hoewel
ik geloof dat deze twee na met elkander in verband staan.
Bijna iedereen heeft gevoel voor de natuur, de een meer, de ander
minder, maar weinigen zijn er, die voelen: God is een geest, en
die Hem aanbidden in geest en in waarheid". En dan voegt hij
er in een aantekening onder de brief aan toe: „Hetzelfde is het
geval met het gevoel voor kunst. Geef U ook daaraan niet al te
veel over" en daarbij onderstreept hij het woordje: al.
Hij ziet een onderscheid tussen het gevoel voor de schoonheden
in de natuur en het godsdienstig gevoel. Hoe de verhouding is
tussen deze twee gevoelswerelden is hem nog niet duidelijk. Hij
gelooft, dat ze in nauw verband staan met elkander. Het woord
„geloof", dat hij hier gebruikt moet zeker niet opgevat worden
als geloofsverzekerheid maar als een nog niet zeker weten hoe dat
4
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zit. De liefde tot de natuur doorstroomt hem. Van klein kind of
toont hij dit door zijn intense belangstelling voor planten en dieren.
Hij heeft het van zijn moeder, die dan ook dit gevoel bij hem op
allerlei wijze aankweekt en versterkt. Wat is nu de relatie tussen
deze liefde tot de natuur en de liefde tot God ? Mogen ze vereenzelvigd worden ? Neen, want bijna iedereen bezit wel iets van
gevoel voor de natuur, in mindere of meerdere mate, maar er zijn,
volgens Vincent, maar weinig mensen, die gevoelen, dat God een
geest is en die Hem aanbidden in geest en in waarheid.
Men kan van de natuur houden zonder godsdienstig te zijn en
men kan godsdienstig zijn zonder van de natuur te houden. Wordt
zelfs van de zijde van het godsdienstig leven niet menigmaal met
kracht tegen dit natuurgevoel gewaarschuwd en gestreden ?
Enkele eeuwen van Calvinistische theologie hebben ook in ons
yolk tegenstellingen doen ontstaan waarvan Franciscus van Assisi
nog niet wist, maar waarvan Vincent van Gogh de invloed ondergaat, de tegenstelling tussen natuurgevoel en godsdienstig gevoel,
doch evenzeer, en voor een deel daarmede samenhangend, de
tegenstelling tussen kunstgevoel en godsdienstig gevoel.
Het is typerend voor Vincent, dat hij in een postscriptum deze
tweede tegenstelling signaleert, die hem zeker niet minder dwars
zit als de eerstgenoemde en waarin hij opnieuw de stelling bevestigt, dat men in een postscriptum dikwijls de cardo rei kan
vinden.
Het gevoel voor kunst leeft in hem en groeit met de dag. Dat wil
niet zeggen, dat hij zich reeds van zijn scheppend vermogen door
middel van de kunst bewust is. Hij is geen wonderkind geweest,
met een reeds vroeg zich openbarende geniale begaafdheid. Maar
naarmate hij ouder wordt, wordt hij meer geboeid door de scheppingen van de beeldende kunst, die ook in ons eigen land uit een
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bloeiende Hollandse school ontstaan en waarvan het natuurgevoel, het gevoel voor de atmosfeer, voor het landschap, voor
dieren, bloemen en vruchten de overheersende karakteristiek is.
Wat is de verhouding van dit kunstgevoel tot zijn godsdienstig gevoel ? Zij zijn niet hetzelfde doch ook voor deze verhouding geldt
zijn opmerking, dat hij gelooft, dat deze twee na met elkaar in
verband staan. Doch hier is de bepaling van de verhouding tussen
de beide gebieden: kunst en godsdienst nog veel moeilijker en ingewikkelder dan bij de verhouding tussen natuur en godsdienst.
Hij weet heel goed, dat er velen zijn, die de kunst liefhebben,
die zelf kunstenaar zijn of alleen door de kunst worden aangegrepen en geboeid, zonder dat zij iets met het godsdienstig
leven to maken hebben. Zij gaan niet naar de kerk, zij lezen niet
in de Bijbel en staan menigmaal zeer critisch tegenover tal van
godsdienstige gebruiken en verschijnselen. Hij weet ook, dat tallozen, die tot de godsdienstigen gerekend willen worden, die trouw
naar de kerk gaan, regelmatig in de bijbel lezen en er van overtuigd zijn, dat hun geloof en hun geloofsbelijdenis voldoet aan de
eisen van het Evangelie van Jezus Christus, zich afzijdig houden
van de kunst, in 't bij zonder de beeldende kunst en tegenover deze
kunstverschijnselen en hen, die ze voortbrachten, minstens zo
critisch staan als de kunstgevoelige tegenover de godsdienst en
hen, die daarin leiding geven. Zij zien in die waardering van de
kunst een groot gevaar, in veel gevallen een directe overtreding
van een der tien geboden en beroepen zich daarvoor bij voorkeur
op Calvijn en hen, die de Calvinistische theologie hebben voortgezet en uitgebouwd.
De invloed daarvan speuren wij bij Vincent die, hoewel hij niet uit
een rechtzinnig milieu stamt, waarin deze aversie van de beeldende
kunst verreweg het sterkste is, toch van zijn geloofsleven uit
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critisch staat tegenover het in hem steeds sterker wordend verlangen om zelf kunstenaar te worden en waardoor de waarschuwing, die hij aan Theo schrijft evenzeer een waarschuwing
betekent aan zich zelf: „geef u daaraan niet al te veel over".
In deze simpele woorden openbaart zich het zieleconflict, dat hij
te doorworstelen heeft en waarin de godsdienstige motieven het
uiteindelijk winnen van de kunstzinnige. Het verlangen om het
Evangelie te verkondigen door het woord brengt hem er toe een
ongesalarieerde betrekking als onderwijzer aan te nemen aan een
kleine Engelse kostschool te Ramsgate. Op Goede Vrijdag, na
's morgens bij zijn vader in de kerk te zijn geweest en te hebben
aangezeten aan het Avondmaal, neemt hij afscheid van 't ouderhuis. Enkele maanden nadat hij daar gekomen is, wordt de kostschool verplaatst naar Isleworth, waar hij een methodisten predikant leert kennen, die hem een plaats bezorgt aan zijn school en
waar hij tevens als hulpprediker mag assisteren. Zo begint zijn
verlangen om door middel van de prediking aan zijn Godsopdracht
te voldoen langzamerhand in vervulling te gaan. Aangrijpend
is de schroom, waarmede hij deze taak op zich neemt, diezelfde
schroom, welke onze koningin Juliana op haar inhuldigingsdag
uitsprak: „Wie ben ik, dat ik dit doen mag". In zijn brieven uit die
tijd, o. a. in de brief, die hij aan een Londens predikant schrijft om
in Londen als prediker te mogen komen, klinken deze gedachten
telkens door, maar tevens zijn diepe bewogenheid met de tallozen,
die ronddolen als schapen zonder herder, die moeten leven beneden de grenzen van een menswaardig bestaan, in het East-end
van Londen, in de sloppen en stegen van de grote steden van ons
Christelijk werelddeel; die hunkeren naar redding, naar genezing,
naar bevrijding.
Over de gevoelens, die hem bezielen in deze maanden, werpen de
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brieven een helder licht. De preek, die hij houdt naar aanleiding
van Psalm 119 vs 19 „Een vreemde ben ik op aarde, verberg
voor mij Uw wetten niet" is een geloofsgetuigenis, waarin hij de
inhoud van het beste, dat hij tot dusverre in de bijbel als evangelisch heeft leren herkennen, in woorden tracht uit te drukken,
en hoewel hij nog geen theologische scholing heeft doorgemaakt,
toont hij in dit stuk hoe voortreffelijk hij zijn gedachten onder
woorden weet te brengen en hoe diep hij zich van de gezegende
en zegenende kracht van het Evangelie bewust is. Dat hij zielsveel
van Bunyan's Pilgrim's progress houdt, dat hij kort te voren aan
Theo ter lezing had aanbevolen, blijkt uit deze preek heel duidelijk.
Daaraan ontleent hij de illustratieve elementen, waardoor deze
prediking niet alleen een theologische verhandeling is, maar bovenal een levenswarme uitdrukking van de vroomheid, het sterk geloof, de liefde waardoor Vincent is bezield.
Ook in deze preek herinnert hij aan zijn ouders, aan de vreugde
dat hij een diepe blik in hun levens heeft mogen slaan en instinctief
heeft gevoeld hoezeer zij Christenen zijn en geeft hij aan zijn gemeente de bede door, die zijn moeder voor hem bij het afscheid
uit Holland had gebeden: „Vader, ik bid U niet, dat Gij hem uit
de wereld wegneemt, maar dat Gij hem bewaart voor de Boze",
een gebed, dat moeder van Gogh op haar beurt had ontleend aan
het hogepriesterlijk gebed van Jezus op de vooravond van Zijn
kruisiging, bij het afscheid van Zijn leerlingen in de Paaszaal.
Toch, hoe voortreffelijk deze preek is, allereerst door de echte,
diepe bewogenheid, die ze ademt maar ook door de vorm, waarin
ze gegoten is, ontkomt ook deze preek niet aan het bezwaar, dat
verreweg de meeste preken van pas beginnende predikanten eigen
is, n.l. dat zij te overladen is. Vincent gaat tijdens dit hulppredikerschap beseffen, dat zijn prediking op de duur hopeloos tekort
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zal schieten, wanneer hij niet eerst een ernstige voorbereiding voor
het predikambt heeft doorgemaakt, nu hij in de praktijk voor
moeilijkheden en problemen komt te staan, die niet alleen met
goede wil en roepingsbesef kunnen worden opgelost, doch gefundeerde bekendheid met de verschijnselen eisen, zowel als met
de theologische formuleringen van het geloofsleven.
Wanneer hij met Kerstmis thuis komt, besluit men, dat hij niet
naar Engeland zal terugkeren omdat er op deze wijze geen toekomst voor Vincent is.
Enkele maanden werkt hij in een boekhandel te Dordrecht, waar
hij door bemiddeling van zijn familie een plaatsje heeft gekregen
tussen de boeken, die hem zo lief zijn. Want hij heeft „une passion
pour les livres". Doch de boekhandel verhoudt zich tot de boeken
als de kunsthandel tot de kunst. Zijn brieven uit deze Dordtse tijd
spreken van zijn droefheid naar God en van zijn verlangen om
predikant te worden evenals zijn vader. Hij voelt zich bedroefd
en alleen, vooral wanneer hij rond een kerk wandelt (brief 88).
Welk een vreugde betekent het voor hem, wanneer hij, alweer
door zijn familie, kort daarop in staat wordt gesteld om de studie
van predikant aan te vangen. Voor hij aan de universiteit wordt
toegelaten, moet hij allereerst Staatsexamen doen, waarmede
minstens twee jaar gemoeid zijn.
Toch bemerken wij uit de brief, die hij in het begin van deze
nieuwe periode aan Theo schrijft, dat deze vreugde niet onverdeeld is en hij in zorg zit, dat hij degenen, die hem geholpen
hebben, teleur zal stellen en verdriet zal aandoen. Zal hij de aangevangen studie kunnen volbrengen ? „Mijn hoofd is soms dof en
dikwijls gloeit het en is mijn gedachte verward, hoe ik al die
moeilijke en uitvoerige studie er in moet krijgen, ik weet het niet.
Om na die veelbewogen jaren nog aan eenvoudig geregeld werken
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te wennen en er in te volharden is niet altijd gemakkelijk. En toch
ga ik voort; als wij vermoeid zijn is het dan niet, omdat wij reeds
een eind gelopen hebben, en als het waar is, dat de mens een strijd
heeft op aarde, is dan niet het gevoel van vermoeidheid en het
gloeien van het hoofd het teken, dat wij gestreden hebben ?
God ziet de moeite en het verdriet en kan helpen ondanks alles."
(brief 98) Doch ondanks al zijn inspanning komt hij langs deze
weg niet verder. Hij blijkt totaal ongeschikt voor geregelde studie.
Tevergeefs martelt hij zich of met het maken van Latijnse en
Griekse thema's. Hij hunkert naar de voile levenspraktijk en
wanneer hij bij zonsopgang over zijn oefeningen gebogen zit,
schrijft hij, voor hij verder gaat, aan zijn broeder: „Zou ik later
op zo'n morgen nog eens zitten werken aan een preek over:
„Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden" of over „ontwaak, gij, die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over
u lichten" of over „Het is goed den Heer te prijzen in de morgenstond en het is de ogen goed de zon te aanschouwen" ik hoop het.
Het is toch alsof de zon nergens zo mooi schijnt als in een pastorie
of in een kerk". (brief 103)
Na een jaar moet hij de studie te Amsterdam opgeven en gaat, na
een maand zelfstudie in de pastorie te Etten, naar de opleidingsschool voor evangelisten te Brussel, waar hij op korte termijn kan
worden voorbereid voor 't Protestants zendingswerk onder de
mijnwerkers. Reeds vroeger in Engeland had hij gesolliciteerd
naar een betrekking van evangelist onder de mijnwerkers doch
toen was zijn jonge leeftijd nog een bezwaar geweest. „Gij weet
wel", zo schrijft hij uit Laeken aan Theo, „hoe een der wortels of
grondwaarheden van het Evangelie niet alleen, maar van de gehele bijbel ook, is: Licht, dat opgaat in de duisternis. Door
duisternis tot licht". (brief 126)
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Aan de mijnwerkers in de Borinage wil hij het Licht van het
Evangelie gaan brengen. Een Paulinische zendingsdrang vervult
hem, sterker, bewuster nog dan in zijn Engelse periode. Na veel
moeilijkheden krijgt hij een aanstelling voor zes maanden.
Daar, temidden van de onbeschrijfelijke ellende, die hij medemaakt, die hij mede ondergaat, nadert de beslissende crisis van
zijn leven. Hij leeft het leven der mijnwerkers, woont in een krot
zoals zij, heeft honger en lijdt koude zoals zij, geeft alles, wat hij
zelf nog bezit, weg om anderen te helpen. Een mijnramp en een
werkstaking verhevigen nog de verschrikkingen onder de mensen,
die hij zijn liefde wil geven zoals Christus ons heeft liefgehad. Hij
bezoekt de gewonden, de zieken, de stervenden om hen bij te
staan, daadwerkelijk te helpen en zó het Evangelie te brengen,
het Licht, dat in de duisternis schijnt.
De Heren van het Comite in Brussel zijn ontsticht over dit optreden. Dit gaat te ver. Theo komt zijn broer opzoeken en tracht
hem te overreden deze levenswijze vaarwel te zeggen en een andere
werkkring te kiezen. Maar Vincent is onverzettelijk. „Nog zo vers
ligt in mijn geheugen de tijd doorgebracht in Amsterdam",
schrijft hij na dit bezoek aan Theo. „Gij waart er zelf bij, om wel
te weten, wat er is gewikt en gewogen, overlegd en geraadschaft,
beredeneerd met wijsheid, hoe het goede bedoeld werd — en
toch hoe jammerlijk was het resultaat, hoe bezopen de hele onderneming, hoe schromelijk dwaas. Nog kan ik er van ijzen.
Het is de kwaadste tijd, die ik beleefd heb. Hoe begeerlijk en aantrekkelijk worden mijn vrij moeilijke en bekommerde dagen bier
in dit arme land, in deze onbeschaafde omgeving, in vergelijking
met toen. Het is iets dergelijks, dat ik vrees als resultaat van het
opvolgen van wijze raad, met de beste bedoelingen gegeven".
Ik sterfliever een natuurlijke dood, dan er mij door de academie
,)
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op te prepareren, en heb wel eens van een hannekemaaier een les
gehad, die mij meer nuttig scheen dan een in 't Grieks". (brief
nr. 132) In die dagen houdt hij een preek tot de mijnwerkers over
Handelingen 16 vs 9: „En Paulus kreeg in de nacht een gezicht:
er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar
Macedonia en help ons".
„En daar luisterde men met aandacht naar, toen ik beproefde om
te beschrijven hoedanig die Macedonier was, die behoefte had en
verlangen naar de troost van het Evangelie en naar de kennis van
de enige waarachtige God. Hoe wij ons hem moeten voorstellen, als een arbeider met trekken van smart en lijden en vermoeienis op het gelaat, zonder gedaante of heerlijkheid, maar met
een onsterfelijke ziel, die behoefte heeft aan de spijze, die niet vergaat, n.l. het woord Gods. Hoe Jezus Christus de meester is, die
een zodanig man als die Macedonier, een werkman en arbeider,
die een moeilijk leven heeft, kan sterken, troosten en verlichten,
omdat hij zelf is de grote man van smarten, die onze krankheden
kent, die zelf genaamd werd de zoon des timmermans, hoewel
hij de Zoon Gods was, die dertig jaar lang arbeidde in een nederige
timmermanswerkplaats om de wil Gods te volbrengen, en God
wil, dat in navolging van Christus, de mens nederig zal leven en
wandelen op aarde, niet trachtende naar hoge dingen, maar zich
voegende naar de nederigen, door het Evangelie lerende zachtmoedig te zijn en nederig van hart". (brief 127).
Aan de vooravond van beslissingen, die aan zijn leven een geheel
nieuwe koers zullen geven, herinnert hij zichzelf en zijn omgeving
aan Paulus, die door gehoor te geven aan dit visioen het Evangelie
van Azie naar Europa, van het Oosten naar het Westen brengt
en daarmede een ni euw tijdperk in de geschiedenis opent.
Zulk een pionier is ook Vincent van Gogh.
5

VINCENT VAN GOGH EN HET EVANGELIE IN 1880

GEBOORTEJAAR VAN KONINGIN
Wilhelmina is tevens het jaar van de wedergeboorte
van Vincent van Gogh. Want zó kunnen wij het best
het proces aanduiden, dat zich dan in zijn leven voltrekt. Van dit
jaarafverkondigt hij het Evangelic niet Langer door het woord maar
door het beeld. Het verlangen om zich te uiten door het beeld
heeft hij, zoals wij in het vorig hoofdstuk zagen, reeds bij zich
gedragen. Het is gegroeid maar hij heeft het tot dusverre teruggedrongen. Nog in 't eind van 1878 schrijft hij uit Londen aan Theo:
„Ik zou wel graag eens willen beginnen ruwe schetsen van 't een en
ander te maken van zo talrijke dingen, die men op zijn weg ontmoet, maar aangezien het mij allicht van mijn eigenlijke werk zou
afhouden, zo is het beter, dat ik er niet aan begin". (brief 126).
Doch in 1880 overwint deze in hem werkende kracht alle weerstanden, alle dijken, die Vincent er tegen op had geworpen, en
sleurt alle redelijke en zedelijke argumenten, overwegingen en bezwaren, van anderen overgenomen of zelf vervaardigd, ze oplossend en vernietigend in de maalstroom met zich mede. Daarmede verandert Vincent niet van richting. Hij gaat zeer bewust
door in dezelfde richting. Zijn leven blijft gericht op God en daarmede blijft tevens zijn opdracht: het evangelic te verkondigen,
Gods reddende, genezende liefde te brengen zoals Christus ons
heeft liefgehad. Maar de wijze, waarop hij die taak moet volbrengen, verandert totaal.
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Wij doen dus beter bij dit zieleproces niet van bekering te spreken.
Er is geen sprake van een ommekeer op de levensweg. Hij wordt
niet van een ongelovige een gelovige of van een gelovige tot een
ongelovige. Maar wel zal hij van dit ogenblik, of van deze tijd af,
hetgeen achter hem ligt heel anders gaan zien en beoordelen dan
te voren. Dit proces betekent voor hem een bevrijding, een vernieuwing, waardoor alles in een ander licht komt te staan. Een
op de duur ondragelijke spanning in zijn ziel is opgeheven. Maar
dat wil allerminst zeggen, dat daarmede de moeilijkheden zijn
weggevallen, die tot nieuwe spanningen zullen leiden. Hoezeer
hij zich daarvan bewust is, toont de brief, die hij in Juli 1880 aan
Theo schrijft. Deze brief is de uitvoerigste, die hij ooit geschreven
heeft. Zij beslaat in de uitgave van Mevr. v. Gogh-Bonger tien
bladzijden druks en moet dus in het handschrift van Vincent
meer dan twintig bladzijden hebben omvat. Deze „cri de coeur"
heb ik onverkort in de bijlage van dit werk opgenomen, omdat wij
daaruit de aard en de omvang van dit zieleproces kunnen benaderen.
Hijzelf vergelijkt deze levensverandering, deze wedergeboorte,
met wat de ruitijd is voor de vogels. De oude, gedragen bekieding
valt af om plaats te maken voor een nieuwe, een schonere. Maar
in deze overgangstijd ziet men er weinig aantrekkelijk uit. Het
is maar 't beste jezelf weg te stoppen. In de ogen van zijn familie
en vrienden moet hij nu wel een nietsnut zijn. Hij voelt zich,
ondanks het weg vallen van die ene, geweldige spanning in zijn
ziel, een gekooide vogel, een gevangene. Het enige wat de gevangenschap kan opheffen, wat de vrijheid kan brengen, is diepe,
ernstige genegenheid tot elkander. „Vrienden te zijn, broeders te
zijn, lief te hebben, dat opent de gevangenis door een souvereine
kracht, door een machtige toverkracht. Maar wie dat niet heeft,
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leeft in de dood, doch waar de sympathie herleeft, herleeft het
leven".
De nieuwe toestand waarin hij thans verkeert en die de resultante
is van al de werkingen en tegenwerkingen, die zich in de achter
hem liggende jaren in zijn leven hebben afgespeeld, deze toestand
doet hem zich eenzamer gevoelen dan ooit te voren. Hij beseft
heel diep, dat hij de weg, die thans voor hem ligt, alleen zal
moeten gaan, hij, die zo'n ontzaglijke behoefte heeft aan liefde,
aan vriendschap, aan genegenheid.
Hij zal die weg zelf moeten banen en zijn stem zal klinken als die
eens roepende in de woestijn. Hij moet pionier zijn. Zo wil het
God en Zijn wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Hij mag zich aan deze opdracht niet onttrekken, hoezeer zijn
scherpe intuitie, zijn uiterst fijne gevoeligheid, die zich ook telkens
als v6Orgevoeligheid openbaart, de talloze obstakels vermoedt of
ziet, die zich zullen voordoen.
Dit pionierschap houdt in, dat hij geen voorgangers heeft, die
reeds een deel van de weg hebben aangelegd. Slechts een erkent
hij als zijn gids: Jezus Christus. „Christ avant tout". Hij is de weg,
de waarheid en het leven. Zo was Hij in de jaren, die nu voorbij
zijn. Zo blijft Hij in de tijd, die komt. Hij is er zich van bewust,
dat zijn weg daarmede tevens door Getsemane en over Golgotha
zal gaan en dat hij ernst zal moeten maken met dat, voor de meeste mensen zo duistere, moeilijke woord, dat wie niet haat zijn
vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters,
ja zelfs zijn eigen leven, Zijn discipel niet kan zijn. (Luc. 14 vs 26)
Hoe zwaar juist dit hem valt, bewijst de aanvang van de brief van
1880 aan Theo. Hij begint onmiddellijk met te constateren, dat
Theo tot op zekere hoogte een vreemdeling voor hem geworden
is en hij voor Theo. De grote radicale verandering, die zich in
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Vincent heeft voltrokken, heeft alle verbondenheden, ook de
bloedsverbondenheid en de vriendschapsverbondenheid verbroken. Er is een distantie ontstaan, die tevens een critische beoordeling heeft veroorzaakt van het tot dusverre doorleefde. Zijn
broeder is een vreemde voor hem geworden, maar ook zijn ouders
zijn vreemden geworden. Hij ziet ze als 't ware met nieuwe open
en in een heel nieuw licht.
Maar het zal de grote worsteling inzetten om, geleid door Christus,
in Zijn Geest, van uit dit anders zijn te komen tot die „entente
cordiale" die eenheid met elkander, die liefde voor elkander,
waarmede Hij ons heeft liefgehad. Daartoe te geraken is de bedoeling van zijn schrijven, waarin hij de broeder, aan wie hij tot
dusverre alles heeft gebiecht wat hij zowel innerlijk als uiterlijk
heeft ervaren en doorgemaakt, wil trachten duidelijk te maken,
wat er thans in hem omgaat en hoe hij nu de wereld en het leven
ziet, zien moet.
Hij staat niet alleen anders tegenover zijn naaste familie, maar ook
tegenover zo ontzaggelijk veel meer, dat hij tevoren liefhad en
bewonderde.
Het is niet eenvoudig zó, dat hij aan de kunstgevoeligheid, die in
hem werkte, nu zonder meer de teugel laat vieren waardoor zijn
arbeidswijze en zijn arbeidsveld veranderen. Want ook tegenover
de beeldende kunst, die hij zó liefhad en waarin hij zó genieten
kon, staat hij anders, als een vreemde. Hij breekt radicaal met de
opvatting van „Fart pour l'art", die in zijn tijd het kunstleven
beheerst. Dit moet ook wel want hij wordt beheerst door de ontdekking, dat de kunst er is om God, dat zij scheppende en herscheppende kracht Gods is en dat zij aldus verkondiging dient te
zijn van het Evangelie. De kunstenaar is een instrument in God's
hand en moet door zijn kunst het Evangelie doorgeven, dat God
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hem heeft toevertrouwd. „Cherchez a comprendre le dernier mot
de ce que disent dans leurs chef-d'oeuvres les Brands artistes, les
maitres serieux, it y aura Dieu la-dedans". 1 )
De een geeft het in een boek, de ander in een schilderij. „Er is van
Rembrandt in het Evangelie en van het Evangelie in Rembrandt,
zoals men wil, want het komt op 't zelfde neer".
Het zou verkeerd zijn, zo schrijft hij, te menen, dat hij minder zou
houden van Rembrandt en zoveel anderen. Maar hij houdt anders
van hem. Want hij speurt nu de eeuwigheidskernen, wat er van
God is in hun werken en ziet daardoor de onderlinge verbondenheid en verwantschap van deze kernen in literatuur en beeldende
kunst.
Al wat daarbuiten valt, is bijkomstig.
Maar ook tegenover de godsdienstige verschijnselen staat hij
anders. Hij ziet ze met nieuwe ogen en in een heel nieuw licht.
Wij zouden ook, met Paulus, kunnen zeggen, dat de schellen hem
van de ogen gevallen zijn. Hoe onnoemlijk zwaar het is zich van
zulk een ingrijpend zieleproces rekenschap te geven, het in woorden te formuleren, bewijst zijn brief. Welk een worsteling om te
trachten duidelijk te zijn voor Theo, om waar te blijven, zonder
vals pathos, eenvoudig, zich bewust van zijn kleinheid! Wie wel
eens voor de opdracht gesteld is geworden om de toestand van
zijn zieleleven aan anderen kenbaar te maken, zal diepe eerbied
hebben voor de wijze, waarop Vincent dit werk verricht.
Telkens komt hij er op terug, dat hij ondanks zijn verandering
in wezen dezelfde gebleven is. Hij haakt vast aan een opmerking,
die Theo hem op een wandeling kort te voren had toegevoegd,
dat hij niet meer dezelfde was als vroeger. Dit vond hij niet juist.
„Zoekt het laatste woord to begrijpen dat de grote kunstenaars, de ern1
stige kunstenaars, in hun meesterwerken uitzeggen, daar zal God in zijn".
)
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Het zou ontrouw betekenen. Daartegen verzet zich zijn besef van
trouw, dat tot de diepst gewortelde van zijn leven behoort. Zeker,
er zijn veranderingen ingetreden. Maar hij is geneigd deze meer
te zien in de omstandigheden. Vroeger was zijn leven minder
moeilijk en de toekomst minder somber „mais quant l'interieur,
quant a ma maniere de voir et de penser, cela n'a pas change,
seulement si en effet it y aurait changement, c'est que maintenant
je pense, et je crois, et j'aime plus serieusement, ce qu'alors aussi
déjà je pensais, je croyais, et j'aimais". 1 )
Hij kan niet anders dan uit gaan van de continuiteit van zijn
leven. Hij is dezelfde mens van vijfjaar geleden, hij heeft dezelfde
ogen, dezelfde hartstochtelijke, impulsieve aard, dezelfde handen
en hetzelfde hart, maar hij doorleeft alles „plus serieusement".
Zo is het ook met zijn geloof. Dat heeft echter belangrijke veranderingen en verschuivingen in zijn opvattingen over 't geen tot
het geloof en niet tot 't geloof behoort, ten gevolge. Vooral in de
tijd, die nu aanbreekt, zal hij dit ervaren en tevens tonen tot welke
consequenties dit voert ten opzichte van zijngehele levenshouding.
Hoe ingrijpend het zieleproces in 1880 voor zijn leven en dat van
de mensheid geweest is, heeft hij, ondanks zijn gevoeligheid, niet
kunnen overzien, zeker niet in de tijd, dat hij het doormaakte.
Vandaar dat zijn brief stamelen blijft, hoe lief en hoe waardevol
deze stamelingen ons ook zijn. Doch wij, die dit leven van een
afstand van meer dan een halve eeuw mogen overzien, zien in het
jaar 1880 steeds duidelijker in Vincent's leven een proces tot
uiting komen waarbij heel de mensheid betrokken blijkt te zijn,
1)

„Maar wat betreft mijn innerlijk, wat betreft mijn manier van zien en
denken, dat is niet veranderd, alleen als er werkelijk een verandering is gekomen dan is het dat ik nu ernstiger denk, geloof, liefheb dan ik tot dusverre
ook reeds' dacht, geloofde en liefhad".

Vincent van Gogh en het Evangelie in 1880

43

dat in talloze mensenlevens vernieuwend en vernietigend heeft
ingewerkt en nog bezig is in te werken, een kosmisch proces, dat
we zouden kunnen vergelijken met dat van de Renaissance en dat
we, hoe zeer het anders is van karakter en omvang dan de Renaissance, toch wel degelijk een wedergeboorte kunnen noemen, die
zich onder zware barensweeen bezig is te voltrekken.
Hij heeft ons als 't ware voOrgeleefd en v6Orgeleden, hoe dat proces
in een mensenlcven kan worden verwerkt, moet worden verwerkt.
Hij heeft ons getoond, dat ondanks grote wijzigingen in de opvattingen en gebruiken van bet geloofsleven, het geloof zelf behouden kan blijven, dat de eeuwigheidskernen, het Evangelic,
door de dynamiek van dit proces, door de atoomenergie, die er de
stuwende kracht van is, niet worden vernietigd of aangetast, maar
blijven. De lichaamskracht van de sterke Vincent heeft het tegen
de in hem werkende energie niet uit kunnen houden. Toch is hij
overwinnaar gebleven in deze ongelijke strijd, zoals Christus overwinnaar bleef aan het kruis, omdat Hij voor hem bleef tot aan het
einde: de weg, de waarheid en het leven.
Dat zijn geloofsleven niet academisch gevormd werd, dat zijn geest
zich tegen een dergelijke academische opleiding verzette, ook al
deed hij ernstige pogingen om ook langs die weg nader te komen
tot het hem door God gestelde doel, vermeldden wij reeds in het
vorig hoofdstuk.
Het is onmogelijk zijn geloofsovertuiging, zoals wij die tot dusverre
uit zijn brieven en prediking hebben leren kennen, te rangschikken
onder een bepaald theologisch inzicht, onder een bepaalde vorm
van dogmatiek. Doch hij bleef bij de formulering daarvan binnen
de grenzen van het kerkelijk Christendom. De kerkgang en de
prediking namen een belangrijke plaats in zijn leven in en waren
voor hem een rijkc bron van vrcugdc en vertroosting. Dit alles
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ondergaat met zijn wedergeboorte in 1880 een grote verandering.
Hij distantieert zich van de kerk. Maar dezelfde blijft hij in het
vasthouden, en steeds intenser vasthouden van de bijbelse, de
evangelische lijnen. „Puis lisez la Bible tout bonnement, et
I'Evangile, c'est que cela donne a penser et beaucoup a penser,
et tout a penser. He bien, pensez ce beaucoup, pensez ce tout, cela
releve la pensee au-dessus du niveau ordinaire malgre vous.
Puisque l'on sait lire, qu'on lise donc ri)
Geen theologie, geen dogmatiek, geen kerk is in staat ons God te
doen kennen. „Involontairement je suis toujours porte a croire
que le meilleur moyen pour connaitre Dieu, c'est d'aimer beaucoup. Aimez tel ami, telle personne, telle chose, ce que tu youdras, tu seras dans le bon chemin pour en savoir plus long apres,
voila ce que je te dis. Mais it faut aimer d'une haute et d'une
serieuse sympathie intime, avec volonte, avec intelligence, et it faut
toujours ta.cher d'en savoir plus long, mieux et davantage. Cela
mene a Dieu, cela mene a la foi inebranlable.
Quelqu'un, pour citer un exemple, aimera Rembrandt, maisserieusement, it saura bien qu'il y a un Dieu celui la, it y croira bien". 2)
Dit betekent het doorbreken van talloze traditionele vormen en ver1) „Lees toch de bijbel heel goed en het Evangelie, dat geeft te denken en veel
te denken en alles te denken. Denk daar veel over, denk daar alles over; dat
verheft de gedachte boven het gewone niveau, ondanks jezelf. Als men kan lezen,
lees dan toch!"
3
2)) ,Onwillekeurig ben ik altijd geneigd te geloven dat het beste middel om
God te kennen, is, veel liefhebben. Houd van een vriend, een persoon, een ding,
wat ge maar wilt, dan zal je op de goede weg zijn om er lang daarna nog van
te weten, dat zeg ik je. Maar men moet liefhebben met een hoge en ernstige
innerlijke sympathie, met je wil en je intelligentie, en men moet steeds trachten
er langer en beter van te weten. Dit leidt tot God, dat leidt tot het onwankelbare geloof.
Wie, om een voorbeeld te noemen, Rembrandt zal liefhebben, maar ernstig,
die zal goed weten dat er een God is en hij zal er goed in geloven".
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schijnselen van godsdienstig leven. Het wijst tegelijk naar gebieden, waar men God kan vinden, waaraan de kerk tot dusverre
was voorbij gegaan. Het gebied van de kunst als een openbaringsmogelijkheid van God's levende werkelijkheid, wanneer men er
met een waarachtige liefde in binnentreedt! Daarmede vallen de
andere gebieden niet weg. Maar er gaan nieuwe poorten open en
Vincent van Gogh begeeft zich, deemoedig en eenzaam op weg
om God te dienen door zijn kunst. Zal deze zó kunnen zijn dat
anderen daardoor God zullen vinden ?
Hij moet van vooraf aan beginnen. Hij moet zich zijn eigen uitdrukkingswijze al worstelend en zwoegend veroveren. Hij weet
zich pionier. Dat wil zeggen, dat hij zich niet kan overgeven aan
een bepaalde schildersschool en in haar sporen verder gaan en
evenmin de volgeling kan worden van een nog levende of een reeds
gestorven kunstenaar. Hij bewondert velen, academici en nietacademici, klassieke meesters en weinig bekende kunstenaars. Hij
heeft ze lief en staat open voor hetgeen ze hem kunnen geven. Ze
verschaffen hem belangrijke gegevens voor de ontwikkeling van
zijn kunst. Enkele hunner, van Rappard, Mauve, Weissenbruch
zullen hem aanwijzigingen geven voor de techniek van tekenen en
schilderen. Nu en dan zal hij een cursus volgen. Maar het dient alles
om de eigen weg te banen. Welk een revolutie dit betekent op het
gebied van de beeldende kunst, acht ik niet mijn taak om in dit
werk te beschrijven. Dat is reeds op voortreffelijke wijze gebeurd.
Hier zij er alleen op gewezen, dat deze revolutie een gevolg is van
het verlangen van Vincent om het evangelic te verkondigen door
beeldende kunst.
Wij houden ons in dit werk slechts bezig met de revolutie van het
geloofsleven, die zich in Vincent voltrekt, als onderdeel van een
gcestclijke revolutie waarin heel onzc samenleving betrokken is.

VINCENT VAN GOGH EN HET EVANGELIE VAN
1880--1885

D

E WEDERGEBOORTE VAN VINCENT BRENGT
een critische houding mode tegenover de mens, die hij
te voreri is geweest en alles waarmede dit mens-zijn tot
dusverre verbonden was. Eerst na de bevrijding, die hem een volkomen nieuwe levenswijze en werkwijze mogelijk maakt, ontdekt
hij hoeveel er was, dat hem remde en klemde zonder dat hij zich
daar tot nu toe bewust van was.
Deze critische houding is inhaerent aan ieder proces van wedergeboorte. Vincent is geen uitzondering. Zelfs overgangen van
minder ingrijpend karakter tonen dit verschijnsel. Men voelt zich
van de duisternis gekomen tot het licht. Men is als uit een gevangenschap verlost en ervaart wat vrijheid is.
In een van zijn brieven (nr 347) formuleert Vincent dit aldus:
„Noch Pa noch Tersteeg heeft mij rust voor mijn geweten gegeven
anders dan bedriegelijke, en zij hebben mij niet vrijgemaakt, zelfs
niet gebillijkt mijn verlangen naar vrijheid en naakte vrijheid,
en mijn gevoel van onwetendheid en duisternis.
Nu aan mij zelf overgelaten heb ik het licht en dat, wat ik wil,
nog niet bereikt, que soit, maar juist sedert het daarlaten vierkant
weg van hun systemen, heb ik toch een zekere hoop mijn streven
niet ijdel zal zijn.
En dat ik, with- mijn ogen dicht gaan, le rayon blanc zal zien.
Wat er ook zij van zielestrijd over nog niet gevonden hebben, ik
heb nooit spijt gehad gezegd te hebben, dat ik rayon noir rayon
_
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noir vond en dat daargelaten te hebben. Al de influenties van
vroeger brachten mij hoe langer hoe meer uit de natuur uit. Wat
er ook zij van Millet; tenminste hij heeft mij meer in de natuur
teruggebracht, dan enig ander het zou hebben kunnen doen in
mijn desperate toestand.
Mijn jeugd is somber en koud geweest en steriel onder de invloed
van le rayon noir — en broer, uw jeugd eigenlijk ook, kerel. Enfin,
maar ik wil niemand verwijten daarover dan mijzelf. Toch, le
rayon noir is onuitsprekelijk wreed — onuitsprekelijk. En ik voel
evenveel ingehouden tranen over veel dingen op dit moment,
als in een figuur van Mantegna zijn.
Maar broer, juist mijn smart over veel dingen bewijst mij, dat het
uit is mij betreffende, met gemeenschap met die systemen in
quaestie. Ik heb er door geleden, maar au fond hoor ik niet aan die
kant meer. Nu zeg ik als broer tot broer, als vriend tot vriend:
laat ons zoeken voortaan, zij onze jeugd somber geweest en tegen
de draad in, het zachte licht, waar ik geen andere naam voor weet
dan le rayon blanc of la bonte".
Hieruit blijkt allereerst, dat hij zijn liefde voor de natuur anders
ervaart en waardeert dan te voren. Ze is niet iets anders dan zijn
godsdienstig gevoel. Doch ze is er juist een uiting van. In de natuur
ontdekt hij God's scheppende kracht. Zijn natuurverbondenheid
betekent Godsverbondenheid. Vroeger had hij dit besef teruggedrongen.
Het godsdienstig leven, temidden waarvan hij opgroeide, had hem
voor de gevaren van zo'n liefde voor de natuur gewaarschuwd.
Hoe gemakkelijk leidde ze tot een vervlakking van het geloof, tot
een surrogaat voor godsdienst.
Was de natuur wet zo mooi als ze er uitzag ? Was die uiterlijke
schoonheid en bekoring niet een demonische aantrekkingskracht,

Verdriet (Den Haag)

Biddende vrouw (Den Haag)
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waardoor de mens juist van God werd weggetrokken en waardoor
men hoogstens terecht kwam bij een bedenkelijk pantheisme?
Al deze theologische beschouwingen en opvattingen hebben behoord tot het gebied van de rayon noir. Voortaan zal hij deze
natuurverbondenheid niet meer wegstoppen, terugdringen, doch
door middel van zijn kunst getuigen van de Godskrachten, die hij
daarin ontdekt, niet in een oppervlakkige verheerlijking, niet beheerst door valse romantiek of door een decadent aestheticisme,
doch voortgestuwd door een hartstochtelijk verlangen naar waarheid, waarheid, die niet wil blijven staan bij de uiterlijke verschijningsvormen der dingen, doch tot de diepste diepten wil doordringen.
Wat Bertus Aafjes zingt van Maria Sibylla Merian's kunst na
haar verblijf in Wieuwerd bij de Labadisten, geldt ook van
Vincent.
„zijn schildren van dieren, bloemen,
Is slechts de dingen anders noemen,
Zooals God 't dier en het gewas
:ens spelend noemde -- en het was.
Het is een stil getuigenis geven
Dat het zijn hart niet om bet even
Gelaten heeft, dat Hij dit deed.
Elk blad getuigt: Zie God, ik weet
En 'k laat U in mijn werk doorgronden,
Hoe ik Uw schepping heb bevonden.
Nauwkeurig geeft zijn hart verslag
Van wat het op de wereld zag,
En heel zijn doen is slechts beamen,
Een zuiver en hartgrondig amen.
(Bertus Aafjes, Maria Sibylla Merian, hi.
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Zo ontstaan de talloze natuurstudies in de vijf jaren, die wij de
Nederlandse periode kunnen noemen, omdat hij, afgezien van het
begin in Borinage en Brussel, in Nederland (Etten, Den Haag,
Drenthe, Nuenen) heeft geleefd en gewerkt, maar bovenal omdat
hij daarin zoveel van de meest wezenlijke elementen van het
Nederlandse yolk en het land, dat het bewoont, heeft opengelegd.
Wie een chronologisch geordende tentoonstelling van Vincent's
werken bezoekt, zal in de zalen met het werk uit zijn Nederlandse
periode ervaren, wat hij bedoeld heeft met le rayon noir.
Wij zien Vincent als een pas ontwaakte in de vroege morgen, die al
tastend en zoekend, worstelend met de duisternis, waaruit hij
gekomen is, voortschrijdt in de richting van het juist ontdekte
licht, zoals Odilon Redon in 1883 in zijn litho-serie „les Origines"
de mens uitbeeldt, die uit diepe duisternis met de arm voor de
ogen, het licht duizelig tegemoet wankelt.
De rayon noir overheerst nog in het weergegevene van de atmosfeer
rond mensen en dingen. Geen vals pathos. Geen geexalteerde
blijdschap. Geen romantische visie. Een atmosfeer vol ingehouden
tranen, vol smart, vol worsteling met de duisternis en met de weerbarstige materie maar reeds vervuld van een bonte; een goedheid
die als een zacht licht de mensen omhult.
Wat hij onder deze „bonte" verstaat, omschrijft hij wanneer hij
in een brief aan Theo in 1881, waarin de verwijdering tussen hun
ouders en hem wegens zijn kunstenaarsschap het uitgangspunt is,
schrijft: „Maar wel degelijk is 't mijn menens, dat uw attentie en
wel uw beste en meest geconcentreerde attentie moet gevestigd
zijn in deze tijd, op de ontwikkeling van ene nog niet ten voile in
u ontwaakte levenskracht: liefde.
Want werkelijk zij is van alle machten de machtigste, zij maakt ons
slechts schijnbaar afhankelijk, — de waarheid is: er is geen waar-
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achtige onafhankelijkheid, geen ware vrijheid, geen onwrikbare
zelfstandigheid dan door haar. Door de liefde, zeg ik, wordt ons
plichtsgevoel duidelijk en ons werk ons klaar, en door lief to hebben
en de plichten van de liefde te vervullen, doen we Gods wil.
't Staat niet voor niets in de Bijbel „de liefde zal menigte van
zonden bedekken" en verder „bij U, o God is genade, opdat gij
gevreesd wordt. Nu geloof ik evenwel, dat gij veel meer zult
hebben aan het opnieuw lezen van Michelet, dan aan de bijbel.
En mij aangaande ik zou voor niets ter wereld Michelet willen
missen. De Bijbel toch is wel eeuwig en onvergankelijk, doch
Michelet geeft zulke verbazend practische en duidelijke wenken,
op staande voet toepasselijk op dit snelle gejaagde moderne leven,
waarin gij en ik ons bevinden, dat hij ons spoedig vorderingen
doet maken, en wij hem niet missen kunnen".
Belangrijk is deze brief voor het waarnemen van de ingrijpende
verandering, die zijn geloofsleven heeft ondergaan na zijn wedergeboorte. De bijbel staat voor hem van nu of in een ander licht.
Zijn liefde voor de bijbel is niet minder intens dan te voren maar
ten eerste heeft hij ontdekt, dat de daarin verborgen Godskracht
in menselijke, dus veranderende en vergankelijke vormen is gehuld, dat deze vormen tijdgebonden zijn en dat andere tijden
andere vormen vragen, die bij hun tijd aansluiten en verstaanbaar zijn, maar ook heeft hij ontdekt, dat deze Godskracht, door
de bijbel uitgestraald, zich in vormen van eigen tijd manifesteert.
Als zodanig beschouwt hij het werk van Michelet: l' Amour, waarvan hij reeds in 1874 schreef, dat het voor hem een revelatie en een
evangelic betekende, al beseft hij eerst nu de consequenties dAarvan.
Wanneer men zich verwonderd afvraagt, waarom juist dit werk
van Michelet zulk een invloed op Vincent's leven heeft gehad,
dat hij het, zoals hij schrijft, voor niets ter wereld zou willen
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missen, en meent, dat Theo er nog meer aan zal hebben dan aan
de bijbel, dan mag niet vergeten worden, dat Gods geest waait
waarheen Hij wil, doch eveneens houde men er rekening mede,
dat ook Michelet in het Frankrijk van zijn tijd pioniersarbeid
verrichtte met zijn verdediging van de democratische beginselen
en zijn strijd tegen de Jezuieten, gedreven door datzelfde, uit
geloof geboren, verlangen naar gerechtigheid en liefde, dat in
Vincent leeft en waarbij Michelet in: l' Amour, uitgaande van de
slechte en ontredderde huwelijksverhoudingen en gezinstoestanden, in verband met onzuivere opvattingen omtrent de betekenis
en de positie van de vrouw in gezin en samenleving wil aantonen,
hoe zedelijke bevrijding door waarachtige liefde worth bewerkt.
Dat deze buitenkerkelijke historicus-wijsgeer door typisch evangelische motieven en waarden werd beheerst, heeft de Leidse
hoogleraar in de ethiek D. Chantepie de la Saussaye ons als
studenten indertijd meer dan eens verzekerd, al had hij zijn kritiek
op de eenzijdige opvatting van Michelet over de kerk, die tot
uitdrukking komt, wanneer deze, schrijvend over het huwelijk,
dat hij eeri „contrat bien inegal" noemt, opmerkte:
„Ni la loi de l'Eglise, ni la loi de l'Etat, n'ont essaye serieusement
d'y modifier la nature. L'une et l'autre en realite y sont tres contraires a la femme. l'Eglise est nettement contre elle, elle lui garde
rancune du peche d'Eve. Elle la tient pour la tentation incarnee
et l'intime amie du demon. Elle souffre le mariage en preferant
le celibat, comme vie de purete, car impure est la femme. Cette
doctrine est si profondement celle du moyen-age, que ceux qui
veulent en renouveler l'esprit soutiennent que justement, dans sa
crise sacree, le sang de la femme est immonde. Telle physique,
tel legislation.
La femme, a ce point ravalee, que sera-t-elle, sinon serve et
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servante de l'etre plus pur qui est l'homme ? Elle est le corps, it
est l'esprit. La loi civile n'est guere moins rude". (bl. 110 vg.).
Al is het niet in de eerste plaats deze scherp critische houding
tegenover de kerk geweest, die Vincent tot Michelet aantrok, toch
heeft deze na 1880 op de waardering van Vincent voor de kerk
grote invloed gehad ondanks het feit, dat Michelet daarbij de
Rooms Katholieke kerk op 't oog had en Vincent hoofdzakelijk
de Protestantse Christenheid.
Doch wat hem bovenal in Michelet boeide, was de wijze waarop
deze de dingen, volkomen en hardop zegt, „die het Evangelic
slechts als in kiem ons toefluistert".
Hij bedoelt daarmede, dat Michelet de consequenties van het
Evangelic doet zien in de verhoudingen van eigen tijd en duidelijk
maakt wat in concrete verhoudingen van man en vrouw, van
ouders en kinderen het elkander liefhebben inhoudt, Michelet
die, naar Vincent's hart schrijft: „ J'ai toujours eu en ce monde la
religion de l'amour et le desir de l'augmenter" (bl. 358). 1)
„Het moet u geen verwondering baren, dat op 't gevaar of van
door u voor een dweper te worden aangezien, ik u zeg, dat ik het
voor bepaald nodig houd in God te geloven om te kunnen liefhebben. In God geloven, daar bedoel ik mee (niet dat ge geloven
zoudt al de preekjes der predikanten en de redenaties en jesuitismen der begueules devotes collet montees, dat zij verre) in God
geloven daar bedoel ik mee, gevoelen dat er een God bestaat,
niet een dode of opgezette (empaille) maar een levende, die met
onweerstaanbare macht ons dringt de kant uit van: aimer encore.
Voila ma pensee".
) Henriette Roland Holst noemt in haar Biographie van Romain Rolland
(Amsterdam, 1948) Michelet een tweelingbroeder van Romain Rolland in
heroisch spiritualisme en wil tot de daad (bl. io6).
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In zijn waardering voor Michelet spreekt ook het sexueel liefde
leven van Vincent mede. Deze hartstochtelijk, fel levende mens,
met zijn intens verlangen om te beminnen en bemind te worden,
heeft, na reeds een deceptie in zijn Londense periode, ook in deze
tijd een zware teleurstelling te verwerken door een onbeantwoorde
liefde jegens een familielid, een jonge weduwe die met haar kind
in de pastorie van zijn ouders logeert.
„Zie, ik weet niet of gij dat geval kent, dat maakt, dat wanneer
men alleen is, op sommige momenten men een soort zucht of
klacht voelt rijzen van binnen: Mijn God, waar is mijn vrouw,
mijn God, waar is mijn kind, is dan alleen zijn, leven ?" (nr 213).
Hoe dit sexueel leven met zijn evangelisch geloofsleven verweven
is, tonen de brieven uit deze periode, waarin hij belijdt, dat reeds
vroeger zijn liefde is uitgegaan tot vrouwen, „die door de dominees veroordeeld en vervloekt werden". „Als ik dikwijls moederziel
alleen met mijn ziel onder de arm, half ziek en in de misere zonder
geld in mijn zak op straat liep, dan keek ik hen na en benijdde
de mens, die met haar mede kon gaan, en ik had een gevoel als
waren die arme meiden mijn zusters wat omstandigheden en
levenservaring betrof. En zie, dat is een oud gevoel in mij en zit
heel diep. Ik heb als jongen zelfs soms met een oneindige sympathie
en respect zelfs omgezien naar een half verwelkt vrouwengelaat,
waar het op geschreven stond als 't ware: hier is het leven in
werkelijkheid over heen gegaan". (nr 164).
Dat zijn liefde voor de jonge weduwe onbeantwoord blijft en door
ouders en familie krachtig wordt tegengewerkt, wijt hij aan het
systeem waarin zij alien gevangen zitten en waarvan hij de vrouw,
die hij liefheeft, wil bevrijden. „Sans le savoir zit zij in een soort
gevangenis, zij is ook arm en kan niet alles doen en laten wat zij
wil, en zie, zij heeft een soort resignatie en ik geloof dat dikwijls de
,
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Jesuitismen van dominees en devote dames meer inpressie op
haar maken dan op mij, jesuitismen, die nu eenmaal juist omdat
ik enige dessous de cartes heb leren kennen, geen vat meer op mij
hebben, maar zij hecht er aan en zou het niet kunnen verdragen,
dat het systeem van resignatie, en zonde, en God en weet ik wat
meer, ijdelheid bleek te zijn".
Ook daar openbaart' zich de diepe tragiek van dit z45 heroisch
geleefd leven, dat zich te pletter loopt tegen de systemen, hetzij
denksystemen of levenssystemen, die hij voor zich zelf doorbroken
heeft, „vierkant achter zich gelaten" doch die voor talloze anderen
geldig blijven en waartegen hij de strijd aanbindt als een negentiende eeuwse Don Quichote, met wie zijn levenshouding na
1880 meer en meer gelijkenis gaat vertonen. In dit licht wordt
zijn huwelijk, kort na de smartelijke nederlaag, die hij leed in
zijn liefde jegens de weduwe (zie brief 193), met een zwangere
werkvrouw in Den Haag, die door de man welke het kind verwekte in de steek werd gelaten, begrijpelijk, hoezeer wij ook de
bezorgdheid van zijn ouders, van Theo en zoveel anderen kunnen
begrijpen. Het sexueel verlangen om vrouw en kind bij zich te
hebben en tevens zijn ontfermende liefde jegens mensen in rood,
waardoor ze plotseling zijn naasten worden, stuwen hem voort
als twee krachten, voortvloeiend uit een zelfde oerbron, uit God.
Wanneer hij daarmede door de kerkelijke systematiek als een
humanist wordt gequalificeerd of gedisqualificeerd (ook in 1880
is dit reeds aan de orde van den clag!) schrijft hij: „Humanitaire
plannen of denkbeelden heb ik echter niet, alsof ik voor iedereen
zo zou menen te kunnen doen, doch ik schaam mij niet te zeggen
(ofschoon ik zeer goed weet, dat het woord humaniteit in een
slecht blaadje staat), dat ik voor mij altijd behoefte had en ook
houden zal, om een of ander schepsel lief te hebben, bij voorkeur,
8
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ik weet zelf niet waarom, een ongelukkig en verschopt of verlaten
schepsel. Ik heb eens een armzalig verbrande mijnwerker verpleegd, zes weken of twee maanden lang, ik heb mijn eten gedeeld
een hele winter met een oud man, ik weet niet wat al meer, en nu
Sien (d.i. de werkvrouw, die ik zoeven vermeldde, R.M.). Maar
ik geloof tot heden niet, dat zulks dwaas of slecht is, ik vind het
iets, dat zo natuurlijk en vanzelfsprekend is, dat ik me niet begrijp, dat de mensen zo onverschillig voor elkaar zijn gewoonlijk.
Ik zeg erbij, dat, als ik er kwaad aan deed, gij ook kwaad deed
mij zo trouw te helpen dat zulks kwaad zou zijn, maar 't ware
immers absurd — ik geloof altijd, dat „heb uw naaste lief als u
zelf" geen overdrijving is, maar de normale toestand".
Door al het verzet, dat hij vanwege zijn kunstenaarschap, vanwege
zijn gehele levenshouding, in de kerkelijke wereld ontmoet, de
felle kritiek waaraan hij blootstaat, van de wereld van de kunst
uit, verhevigt zich zijn critische houding tegenover het systeem.
Ten opzichte van de kerk ziet hij dit bovenal in de theologische
stelsels, en hen, die deze stelsels ambtshalve verdedigen en verbreiden, de academici en de predikanten. Terwiji vroeger de
kerkgang voor hem een vervulling was, wordt ze nu een obsessie.
Het verblijf in het ouderhuis of in de onmiddellijke nabijheid
daarvan gedurende deze Nederlandse periode (Etten en Nuenen)
heeft daaraan zeker geen goed gedaan en tot hevige conflicten
geleid met zijn vader, in wien hij meer dan ooit als predikant de
rayon noir belichaamd ziet, omdat hij de bijbel niet begrijpt
(nr 164). Naar aanleiding van een scene op Kerstdag 1881 tussen
hen beiden, waarbij de vader zijn zoon verweten had niet naar
de kerk te zijn geweest en hem ten slotte verzocht had het huffs te
verlaten, schrijft Vincent: „Ik was zo driftig, als ik me niet herinner ooit in mijn leven geweest te zijn, en ik heb ronduit gezegd,
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dat ik het hele systeem van die godsdienst afschuwelijk vond, en
juist omdat gedurende een miserabele tijd van mijn leven, ik
mij te veel in die dingen verdiept heb, er niets meer mee te maken
wil hebben, en mij er voor wachten moet, als voor iets fataals".
Zijn godsdienstige gevoelens en gedachten van vroeger ziet hij als
mysticisme, waardoor hij in de war is gebracht (nr 358) en hij
verzucht: „wat is dan toch die godsdienst, die de fatsoenlijke
lui er op na houden, o het zijn eenvoudig absurde dingen, en
die de maatschappij tot een soort gekkenhuis maker, tot een
averechts verkeerde wereld -- o dat mysticisme". (nr 375).
„O, ik ben geen vriend van het tegenwoordige Christendom, al
was de Stichter subliem; het tegenwoordige Christendom, ik heb
het te goed in de kaart gekeken. Het biologeerde mezelf, dat ijskoude in mijn jeugd, maar ik wreck me sedert, waardoor ? door
die liefde die zij, de theologen, zonde noemen, te aanbidden, door
een hoer te respecteren, enz. en would be, eerwaardige, godsdienstige dames niet".
Hij is geen vriend van het tegenwoordige Christendom, uit eerbied voor het Evangelic, uit liefde tot Christus. Hij eist, dat de
levenspraktijk zich zal richten naar de beginselen, die Hij ons
heeft geschonken. Hij ervaart hoe deze beginselen, door tallozen,
die zich graag Christenen noemen, met voeten worden getreden,
ook al dragen zij deze als leuzen voor zich uit.
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat hij steeds dieper
verstaan. Hoeveel priesters en levieten gaan voorbij aan mensen,
die in nood verkeren, die hulp nodig hebben! In die gelijkenis
klopt het hart van het Evangelic, klopt het hart van Christus.
Wanneer in het ouderhuis, waarin hij in 1883 terugkeert, zijn
ouders hem, naar zijn gevoel, instinctief beschouwen als een grote,
lastige hond, die vuil is en wel eens zou kunnen bijten en die ze in
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huffs dulden, zodat hij zich voorneemt een ander „hondehok"
op te zoeken, komt zijn moeder te liggen wegens een beenbreuk
bij het verlaten van een trein. Dan is hij het die zijn moeder met
grote toewijding deskundig verpleegt, zoals hij het deed in de
Borinage bij de mijnwerkers, nu zeer gewaardeerd door zijn
ouders en tot grote tevredenheid van de behandelende geneesheer.
De kloof, die er tussen beider levens- en wereldbeschouwing gaapt
en die steeds wijder wordt, verhindert hem niet zijn voile liefde
te geven, die ook uit zijn brieven straalt, wanneer hij zijn broer
dringend vraagt hem een weg te wijzen waardoor hij iets kan verdienen, opdat het geld, dat Theo hem tot dusverre zond, kan
worden gebruikt voor het herstel van zijn moeder, zoals hij reeds
van dit geld aan zijn vader heeft gegeven toen het ongeluk gebeurde. (nrs 352, 353, 355).
Enkele weken na het plotseling overlijden van zijn vader (1885)
schildert hij zijn, nu beroemd geworden: Aardappeleters waarin hij
de systematiek, het academisme van de verschillende schilderscholen, in 't bijzonder van de Hollandse school doorbreekt. Hij
wil een echt boerenschilderij geven. „Ik weet, dat het dit is,
maar wie liever de boeren zoetsappig ziet, ga zijn gang".
Geen „geparfumeerd" boerenschilderij, „geen conventionele
gladheid". „Als een boerenschilderij ruikt naar spek, rook, aardappelwasem, best, dat is niet ongezond".
„Ik heb gewild, dat het doet denken aan een gans andere manier
van leven dan die van ons, beschaafde mensen. Ik zou dan ook
volstrekt niet begeren, iedereen 't zo maar mooi en goed vond".
(nr 399 en 404).
Enige maanden later, nog in het jaar 1885, op de grens van de
Nederlandse periode schildert hij een opengeslagen bijbel, een
klein gesloten boekje er voor en een kaars .op een kandelaar er
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naast. De bijbel ligt opengeslagen bij het drie en vijftigste hoofdstuk van het boek Jesaja en de titel van het boekje is: La joie de
vivre van E. Zola. In de brief, waarin hij het scheppen van dit
werk vermeldt, schrijft hij niets van de bedoeling, van de idee die
er aan ten grondslag ligt. Hij zegt alleen dat hij dit werk ineens,
op een dag heeft geschilderd, zonder aarzelen. (nr 429). Is het een
toevallig gecomponeerd stilleven ?
1k zie in dit stilleven de samenvatting van 't geen waarvan hij zich
in zijn Nederlandse periode meer en meer bewust is geworden:
de bijbel blijft voor hem een oneindige bron van licht. Het licht,
dat hij daardoor ontvangen heeft, mag hij niet onder de korenmaat zetten doch het moet op een kandelaar geplaatst worden,
opdat het schijne voor alien, die in 't huis zijn.
Dit licht, deze rayon blanc, zal allereerst en allermeest louterend
moeten zijn, als het licht, dat van Jesaja is uitgegaan, teneinde de
duisternis te verdrijven, de godsdienstige systemen te verbreken,
waarvan God een afschuw heeft. Het zal daarbij vooral hebben te
belichten, wat in de eigen tijd als joie de vivre, als levensvreugde
wordt ervaren en door Zola in zijn Rougon-Macquart serie is
getekend, het mensenleven in onze huidige samenleving, realistisch, ongeparfumeerd, niet glad gestreken en geromantiseerd,
maar van een innerlijke bewogenheid doortrokken.
Op deze wijze het evangelie te brengen, licht uit te stralen in de
duisternis — dit weet hij als zijn opdracht. Maar tevens is hij er
zich van bewust: „mijn eigen toekomst is een beker, die niet voorbij
kan gaan, tenzij ik hem uitdrink. Dus fiat voluntas" (nr 313).
Het zal een kruisweg worden. In het drie en vijftigste hoofdstuk
van Jesaja, dat de lijdende knecht des Heren tekent, hebben, vele
eeuwen later, de Christenen, 66k Vincent, Christus herkend. Hij
ziet er tevens, vizioennair, de eigen levensweg in aangeduid.

VINCENT VAN GOGH EN HET EVANGELIE VAN
1885-1890

E OVERGANG NAAR DE FRANSE PERIODE, HET
laatste hoofdstuk van Vincent's leven, vormen de drie
maanden (December 1885 tot Maart 1886) in Antwerpen,
waarin het felle, bonte werkleven van de internationale havenstad hem tot hartstochtelijker scheppingskracht prikkelt en
waarin voor het eerst zijn belangstelling voor het Oosten
wordt gewekt.
Hoe sterk dit geweest moet zijn, blijkt wel uit de mededeling aan
zijn broer in een van zijn brieven uit deze maanden (het zijn er
twee en twintig), dat hij zijn atelier heeft behangen met een aantal Japanse prenten „die mij erg amuseren, Ge weet wel van die
vrouwenfiguurtjes in tuinen of aan 't strand, vensters, bloemen,
knoestige doorntakken" (nr 437 bl. 578, dl II).
Door de kennismaking met de Belgische beeldende kunst wordt
hij versterkt in zijn verlangen om mensen te schilderen. „De vraag
is maar of men al dan niet de ziel of de kleren tot zijn uitgangspunt
neemt, en of men de vorm laat dienen bij wijze van kapstok voor
strikken en linten, dan wel of men de vorm beschouwt als middel
om een impressie, een sentiment uit te drukken, dan wel of men
modelere om te modeleren, omdat 't uit zich zelf zo oneindig
mooi is. Het eerste alleen is vergankelijk, en de twee laatsten zijn
beide hoge kunst". (nr 442).
Zijn opmerking in brief 441 uit Antwerpen wijst in de zelfde
richting. Hij schildert liever de ogen van mensen dan cathedralen
9
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omdat hij „de ziel van een mens, al is het een acme schooier of
een meld van de straat, interessanter vindt".
Dan volgen de twee jaren van zijn vcrblijf in. Parijs (Maart 1886
tot 20 Februari 1888). Daar hij gedurencle die tijd bij zijn brocr
Theo heeft gewoond is hier van briefwissciing tussen hen beiden
geen sprake en misscn wij daardoor een bclangrijke sciaakel in
de zielegang van Vincent. In persoonlijke gesprekken, inenigmaal
tot diep in de nacht heefi hij zijn ziel aan Theo opengelcgd.
In de zomer van 1886 schrijft The, aan zijn mocde•: „Het bevalt
ons goed in de nieuwe woning (Rue Lepic 51 op Montmartre
R.M.). Vincent zou u niet nicer herkennen, zo is hij veranderd
en dat vale anderen nog meer op clan
I ij heat een belangrijke
operatic ondergaan aan zijn mond, Nani
was nagenoeg al
zijn tanden kwijt geraakt door de slechte toestand van zijn maag.
De dokter zegt, dat hij cr nu weer gchccl bovenop is. Hij gait
in zijn work geducht vooruit en begirt succes te krijgcn. Hij is ook
veel opgewektcr dan vroeger en valt Mier in de smaak van de
mensen. Als wij het vol kunnen houden, clan denk ik, dat zijn tijd
van moeiten achter de rug is, en zal llij er zich verder wel bovenop
krijgen".
Toch hebben wij deze twee jaren niet als een idyllisch samenwonen
voor te stencil. Het is voor Theo een zware opdracht geweest
en herhaaldelijk heeft hij tegenover zijn zusters de wens uitgesproken, dat Vincent op zichzelf zou gaan wonen; maar aan de
aandrang om dit met Vincent zelf te bespreken, heeft hij nimmer
gehoor willen geven, omdat hij geloof had in Vincent's roeping.
„Het is" schrijft Theo aan zijn zuster „alsof in hem twee mensen
zijn, de een merveilleus begaafd, fijn en zacht, de ander cigenlievend en hardvochtig. Zij doen zich om beurten voor, zodat men
hem dan op de ene dan op de andere wijze hoort redeneren en
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altijd met argumentcn om zowel het voor als het tegen tc bepleiten. Het is jammer, dat hij zijn ei<?;eu vijand is want hij maakt
nice alicen voor andercn, mAar 00k tich ,,elfhet level mocilijk".
Stond de Nederlandse periodc nog gehcel in het teken van de
rayon noir, dc Franse periode wordt bcheerst door dc rayon
blanc. vodis ik in het vorig hoofdstuk reeds opmerkte, cen
chronologi:,(1, geordende tentoonsicliing van zijn wcrk bczockt,
zal de ontzaggclijke overgang tussen dcze beide perioden zien.
Hij moet gctuigen van het lid -0, dat in de duisternis schijni. In
Parijs ontmoct hij df kunsienaars, die hem voor bet in bceldende
kunst uitdrukking geven daaraan, de weg zullen CIC 1111111!listen, Wier wcrken hii bcwondert en wier tecimicken hij gait .
beproeven. Op 1nm .,:telicrs is hij gewcest. Eindclozc disputcn
heel). hij met hen gehouden. Parijs is ccn prachtigc Icerschool
voor zijn kunstcnaarschap en 110, t WC(' jaar samenwonen met Theo
is voor hell vein onbeschriifelijkc bctekenis gewecst voor zijn
Nveg iii t Parijs, hocwel hij er,
verdcre leven. Maar toch wit
(lank zij zijn broc•, onbczorgd kat]. 'even. Duidclijker clan ooit
to voren crvaart hij met Rilke:
„De grote steden zijn niet waar, bcdriegen ze nict bet
Bier, bet kind, de drag, dc nacht; lum zwijgen hegt en lum
gcluidcri Hegel), (IC ding.en nok, die zijn en zacht.
Nicts van het mime,wericclijke leven dat zich in U, gij
wordcnde, vol t rekt bcorcegi in hen, Uw machtigc windcn
beven (100!' hum straten, ,waar ze angstig zwevcn, hun
ruisen worth verdraaid en uitgerekt".
Vincent zoekt, om het Evangelic tc kunnen uitdrukken door zijn
kunst, (lc natuur, (IC directe verbondenheid met aarde en hemel
op bet platteland, tussen de boercn, ver van de stad met haai'
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steedse allures. Zijn drang naar waarachtigheid dwingt hem het
persoonlijk contact met de Parijse meesters te verbreken, hoe
bevruchtend dit ook was voor de ontplooiing van zijn kunst. Hij
moet zijn eigen weg gaan van eenzaamheid. Toch is het niet,
omdat hij de eenzaamheid lief zou hebben. Hij behoort niet tot
die groep van kunstenaars en intellectuelen, die juist de negentiende en het begin van de twintigste eeuw in zo grote getale
heeft voortgebracht, die hun kracht zoeken in hun isolement,
die zich in een ivoren toren opsluiten en zich daarin verheven
wanen boven het profanum vulgus. Hij is een met innerlijk
ontferming over dit profanum vulgus bewogene. Deze tallozen,
die in duisternis leven, wil hij het licht laten zien, door middel
van zijn kunst, verlossend en reddend. Hij voelt zich niet boven
hen verheven doch een met hen.
Wanneer hij eindelijk in het Zuiden van Frankrijk, in Arles, heel
ver van Parijs het plekje gevonden heeft waar hij, opgenomen in
de brandende stroom van zuider zonnelicht zal trachten dit licht
te comprimeren in zijn werk, dan zal hij zich ook bezighouden
met de vraag hoe hij practisch kan medewerken aan samenwerking van de kunstenaars met elkander.
Hij denkt aan een societe des artistes, aan een werkgemeenschap
waarmede evenzeer de kunst als de kunstenaar gediend zullen
zijn. „Etant donnes les corps que nous avons, nous avons besoin
de vivre avec les copains" (nr 495) en hij laat het niet bij plannen
doch nodigt Gauguin uit bij hem te komen inwonen, Gauguin
in wiens leven en werk hij de synthese ziet van Oost en West
en die hem, uit Gauguin's vroegere zeemansleven, het beeld heeft
geschonken van de matrozen, die bij het verrichten van zwaar
werk gewoon zijn om samen te zingen, om aan te geven dat een
dergelijke door een lied verbonden gemeenschappelijke krachts-
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inspanning, ook in de kunst moet worden gezocht. Maar „Que
c'est la ce qui manque aux artistes" (nr 496).
Welke moeilijkheden aan een dergelijk plan vastzitten heeft hij
ruimschoots ondervonden. Wij behoeven daar hier niet verder
op in te gaan doch wijzen alleen op de werkelijk evangelische
geest, waarin Vincent de talloze teleurstellingen, die Gauguin
hem bereidde, heeft verwerkt.
Wanneer wij trachten om in deze periode een beeld te vormen van
zijn geloofsleven dan valt allereerst op, dat de critische elementen,
die in de vorige periode overheersen, thans steeds meer op de
achtergrond komen.
Een enkele maal laat hij zich gaan, als hij in ironic schrijft over de
Engelsen en Amerikanen, die met de Hollanders gemeen hebben,
dat ze zo „Christelijk" zijn in hun barmhartigheid, terwijl hij
met zoveel anderen niet tot de goede Christenen gerekend wordt
(nr 506).
En wanneer hij het verblijf in het gesticht te Saint Remy meer en
meer als een gevangene gaat ervaren, schrijft hij, dat het hem zo
hindert ieder moment al die nonnen te zien, die geloven in de
maagd van Lourdes en dergelijke dingen maken, en te ervaren,
dat men de gevangene is van een dergelijke administratie, die
heel graag deze ziekelijke godsdienstige dwalingen cultiveert inplaats van ze te genezen (nr 605).
Critisch blijft hij tegenover zich zelf. Dikwijls voelt hij zich tegen
de gegeven omstandigheden niet opgewassen „et it faudrait etre
et plus sage et plus riche et plus jeune pour vaincre.
Heureusement pour moi, je ne tiens plus aucunement a une
victoire, et dans la peinture je ne cherche que le moyen de me
tirer de la vie" (nr 529).
Heel dikwijls voelt hij zich een nietsnut. Gauguin en zoveel ande-
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ren bevinden zich, volgens hem, in dezelfde toestand „et nous
devons surtout chercher le remede de &clans de nous, clans la
bonne volont6 et la patience, en nous contentant de n'etre clue
des mediocretes. Peut-titre ainsi faisant, preparons nous unc
nouvelle voie" (nr 530). 1)
En wanneer de vreselijke geestesziekte, die hem vernietigen zal,
zich reeds enkele malen heeft aangekondigd, schrijft hij, enige
dagen voordat hij voor een jaar in het gesticht in Saint Remy
zal worden opgenomen: „Arme egoist, die ik altijd geweest ben
en nu nog ben, ik kan niet van de gedachte loskomen, die ik je
trouwens reeds twee of driemaal heb uitgelegd, dat het het best
is wanneer ik voor korte tijd naar een inrichting ga. Dat zal
waarschijnlijk op de duur zich herhalen. Tenslotte, mijn wel heel
magere verontschuldiging, dat de schilderkunst de gedacliteri ten
behoeve van het overige belemmert; wellicht kan men niet bij
zijn werk zijn en tegelijk aan andere dingen dcnken. Dat is
wel een beetje fataal, het vak is ondankbaar genoeg en het nut
er van is zeker betwistbaar.
Er blijft dan nog de idee van de associatie van de schilders, verschillende hunner gemeenschappelijk onder dak to brengen en
hoewel wij niet geslaagd zijn, hoewel het een betreurenswaardige
en smartelijke mislukking werd, deze idee blijCt waar en redelijk,
als zoveel andcren. Maar ik zal er maar niet mecr aan beginncn"
(nr 586).
Geen spoor van zelfoverschatting, van zelfbeklag. Geen zich voelen
als een miskend genie, geen poging cam als mar(elaar to poseren,
geen verbittering en geen haat. Het allereenvoudigste voor lief
1 ) „en wij moeten bovenal het geneesmicidel in ons zelf zoeken, in de goede
wil en het geduld, ons er medc tevreden stellend dolt we slcchts middelinatighcdcn zijn. Misschicn dat we, zoo doende, ons eels nicuwc weg
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nemend, werkt hij voort met een brandende werkdrift (une fureur
sourde de travail, nr 604), ondanks al de moeilijklieden, die zich
dagelijks voordoen, ondanks het feit, dat hij nog steeds niets van
zijn work verkoopt en volkomen afhankelijk blijft van de steun van
Theo. Hij moot bet oneindige schikkren (nr 520), de liefde, de gedachte, de hoop (nr 531). Hij zou door zijn schilderijen iets \Tertroostends willen schenken als ten muziek, hij zou manner' en
vrouwen schilderen i rr ecuwigheidslicht, waarvan 1,7roeger de
nimbus het symbool was, maar dat hij nu zockt in de uitstraling
zelf, in de trilling van zijn kleuren (nr 531).
De menscn zien daarin nog sleep Es caricaturen maar eenmaal zal
het inders woyden wanneer de volgendc gcneratie in deze richting
voortwerkt en daarom nice: lang leven wij ! maar de toekomstige
generatie (nr 525).
Hij hceft „ecn ontzaggelijke behoefte aan godsdienst" (j'ai un
besoin terrible de -- dirai je le mot — de religion, nr 543) en
vcrdiept zich in het geloofsleven van Tolstoi, dat hem in eigen
levenshouding en levensvisie versterkt. Hij ontdekt een zieleverwantschap, ten zelfde ve•staan van het evangelic, ondogrnatisch,
met verwerping van het geloof in de lichamelijke opstanding en
stork humanistische inslag. Hij gelooft, evenals Tolstoi, in een niet
gewelddadige revolutie, door middel van liefde en godsdienstige
gezindheid, die een reactie betekent op het scepticisme en het
wanhopig en wanhopend lijden (nr 543).
In het begin van 1888 zet hij een schilderij op met Christus in de
olijvenhof. voor het cent waagt hij zich aan de uitbeelding van een
bijbels motief, dat hem meer dan enig antler bezighoudt. Hoe
zeer ligt het voor etc hand, dat hij, voor wien Christus in alle
waarachtigheid tot dusverre de opperste leidsman van zijn geloof
was geweest, en die de consequenties van deze Christus-navolging
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had aanvaard, in deze periode van zijn leven, waarvan hij voorvoelt, dat hij snel het einde van zijn leven nadert en omringd door
de olijvengaarden van de Provence, voor alles hem ziet in
Getsemane, waar hij geworsteld heeft met God in gebed, waar een
engel is gekomen om hem te sterken, waar hij de eenzaamheid
heeft ervaren met slapende leerlingen en het verraad met een kus.
Maar hij schrapt, zoals hij aan Theo schrijft, de gestalte van
Christus weer weg uit de schilderij, omdat hij tot zichzelf heeft
gezegd, dat hij geen figuren van een dergelijke betekenis mag
schilderen zonder model (nr 505).
In September van datzelfde jaar bericht hij aan Theo, dat hij nu
de tweede maal een schilderij van Christus, ditmaal met de engel,
in de tuin der olijven, heeft afgekrabd, „want bier zie ik werkelijk
olijven, maar ik kan of liever ik wil niet meer schilderen zonder
modellen, maar ik heb dat in mijn hoofd met de kleur, de nacht
vol sterren, de gestalte van Christus blauw, de sterkste blauwen, en
de engel in gebroken peel. En al de'violette kleuren van een bloedkleurig purper tot aan asgrauw in het landschap" (nr 540).
En wanneer hij in November van 1899 in het gesticht te Saint
Remy is en een afbeelding toegezonden krijgt van Gauguin's
Christus in Getsemane, schrijft hij aan Theo, dat hij dit werk niet
bewonderen kan en dat hij, zolang hij in Saint Remy vertoeft,
geen recht heeft om Christus in de olijvenhof uit te beelden,
zolang hij geen erns tiger voorstudies heeft gemaakt dan tot op
heden (nr 614).
In de daaropvolgende brief komt hij bier op terug en schrijft, dat
hij aan 't schilderen is gegaan in de olijvengaarden omdat ze hem
razend gemaakt hadden met hun Christussen in Getsemane (hij
had n.l. niet alleen van Gauguin maar ook van Bernard zulk een
afbeelding gekregen). Want hij ziet er niets anders in clan dromen
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en hersenschimmen, bestudeerd, onder de bekoring van de primitieven.
Hij mist het zelf geobserveerd hebben, want het is bij hem niet
de vraag om iets uit de bijbel weer te geven, doch de gedachte,
die er aan ten grondslag ligt (nr 615). Het is niet zijn bedoeling
de bijbel te illustreren doch het geloofsleven, waarvan de bijbel
getuigt, uit te drukken door zijn kunst.
In September 1889 vervaardigt hij een copie naar een litho van
Delacroix, die tijdens zijn ziekte in olie is gevallen en daardoor
onherstelbaar beschadigd. Hij is bedroefd over het verlies van dit
werk, schrijft hij aan Theo (nr 605) en daarom schildert hij het
na, doch het wordt onder zijn handen niet alleen een uiterlijke
imitatie doch een herschepping van de uitbeelding van Maria
met haar gestorven Zoon, oneindig dieper en bewogener dan
Delacroix het ooit had kunnen geven.
Als modellers gebruikt hij de door Delacroix geschilderde gestalten van Maria en Christus doch deze gestalten worden door Vincent's kunst omgetoverd tot bronnen van diep innerlijke ontroering.
In Maria concentreert hij zijn felle smart om de wrede vernietiging van alles wat heilig, wat waarachtig is, wat goed en liefdevol
is. Zij toont de wereld, wat deze haar kind heeft aangedaan. Zij
klaagt de wereld aan in naam van haar moederschap, van haar
vrouw zijn omdat de wereld de duisternis liever heeft gehad dan
het licht. Zij heeft ervaren dat de profetie van Jesaja 53 in vervulling is gegaan aan en in haar eigen Zoon.
Vincent toont wat dat zeggen wil. Hij weet, dat de vernietiging
van Christus niet eenmaal heeft plaats gehad, doch zich eindeloos
herhaalt. Maar hij weet ook, dat het licht de duisternis overwint.
In Mei. 1890, nog steeds in het gesticht te Saint Remy, schildert
10
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hij de opwekking van Lazarus, naar een bekende ets van Rembrandt (nr 632).
Wederom dus een copie, maar op dezelfde wijze behandeld als
het werk naar Delacroix. Rembrandts gegeven is voor hem een
uitgangspunt.
Wonderlijk dat Vincent er behoefte aan gevoelt het opstandingsproces uit to beelden, waar hij zich in de laatste jaren zó sterk
tegen het geloof in de lichamelijke opstanding heeft verzet. Maar
het gaat ook niet om de lichamelijke opstanding. Het gaat om de
overwinning van het licht over de duisternis. Aan een fragment
van Rembrandts ets heeft hij voldoende. Hij geeft alleen het open
graf met de ontwakende Lazarus en de beide zusters in extase.
De machtige, indrukwekkende gestalte van Christus met het bezwerend gebaar heeft hij weggelaten. Maar daartegenover schildert hij de opgaande zon. Zij beheerst de schilderij. Zij staat aan
de hemel boven het graf en overstroomt alles met haar gouden
gloed. Zij verricht het wonder. Zij wekt het leven uit de dood.
Die opgaande zon is Christus. Hij is het Licht der wereld. Hij
kan ons verlossen, ja zelfs ook van de dood.
Een derde maal grijpt Vincent in die laatste maanden van zijn
leven naar een bijbels gegeven. Nogmaals sluit hij zich aan bij een
werk van Delacroix, neemt het over en gebruikt het als een vormgeving voor het Evangelie, zoals hij het brengen moet en waarin
hij de quintessence, het hart van het Evangelie, heeft ontdekt:
de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (nr 607). Hij heeft
immers altijd geloofd, zo schreef hij eenmaal, dat het „heb uw
naaste lief als uzelf" geen overdrijving is, maar de normale toestand. Heeft Jezus niet de normen van het geloofsleven geconcentreerd in de liefde tot God en de liefde tot de naaste ?
Vincent schildert deze schilderij met zijn eigen hartebloed. De
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vorm neemt hij over maar 't wordt geen copie doch een bewogen
belijdenis van de liefde, die niet zichzelf zoekt, die voor hem 7.6
normale toestand van zijn zieleleven sedert hij de normatieve
waarde daarvan in zijn leven had herkend. „Dit is mijn gebod,
dat ge elkander liefhebt, zoals ik u heb liefgehad" ( Joh. 15 vs 12).
Zo heeft hij de opdracht van Christus verstaan en er mede geworsteld om haar in practijk te brengen. In de „Christelijke"
wereld, temidden waarvan hij leeft, heeft hij vooral sedert zijn
wedergeboorte, de talloze priesters en Levieten gezien, die aan de
in nood verkerende mensen voorbij gingen zonder een hand uit
te steken. Hij heeft gezien, hoe ze zich niet bekommerden om de
sociale noden, waarmede millioenen van hun mede-Christenen
hadden te worstelen en hoe ze menigmaal in geestelijke nood
verkerenden met Farizese hoogmoed nog dieper deden zinken
door hun laatdunkende kritiek. In deze „Christelijke" wereld
voelt hij zich sedert 1880 een vreemde en als zodanig beoordelen
velen uit die wereld wederkerig hem, vooral de priesters en de
Levieten, die in hem zelfs een vijand zien van Christus. Hij is voor
hen tot een Samaritaan geworden, cen die leeft in een vijandig
gebied, het gebied van de kunst.
Maar door zijn schilderij wil hij hen laten weten, dat hij een barmhartige Samaritaan bedoelt te zijn. Dit werk kunnen wij gerust
aanduiden als zijn geestelijk testament.
Evenals wij Rembrandt in de laatste dagen van zijn leven zien
grijpen naar de gelijkenis van de Verloren Zoon, die wel het
Evangelic van het Evangelic is genoemd, om uitdrukking te geven
aan hetgeen hij als de quintessence van zijn opdracht heeft leren
verstaan, zo grijpt ook dat andere hoogtepunt in het leven van
ons yolk, Vincent van Gogh aan het einde van zijn leven naar een
gelijkenis, waarin wij zijn geestelijk zelfportret herkennen. Beide
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gelijkenissen spreken van de reddende, verlossende, genezende
kracht van God's liefde, die zowel de mens ervaart, die gezondigd
heeft tegen de hemel en tegen zijn vader, als de mens in nood, die
voor de ander, ook al is hij een vijand, tot een naaste wordt.
Dat het einde snel nadert, daarvan is hij zich bewust. Het verschrikkelijke ziekteproces sloopt hem. Tussen de perioden, dat
de ziekte hem overweldigt, werkt hij „als een bezetene" en hij
gelooft „dat dit zal bijdragen tot zijn genezing" (nr 604). Doch
in diezelfde brief heeft hij, enkele regels te voren geschreven, dat
hij bezig is met een maaier te schilderen, een gestalte, die als een
duivel worstelt in de voile hitte om klaar te komen met zijn werk.
„Ik zie er het beeld van de dood in", met de bedoeling dat de
mensheid het koren is, dat men maait. Maar in deze dood niets
van droefheid; dit alles gebeurt in het voile licht met een zon, die
alles overstroomt, met een fijn gouden licht".
Zo schrijft hij in September 1889. Enkele maanden later schrijft
hij aan zijn moeder: „wat maakt dat wij nog werken, is vriendschap onder elkander en liefde voor de natuur, en enfin als men
zich al de moeite heeft getroost om meester van zijn penseel te
worden, kain men het schilderen niet laten. Ik behoor bij anderen
vergeleken nog tot de gelukkigen, maar reken eens hoe het zijn
moet als iemand het vak begint en het moet laten steken voor
hij iets gedaan heeft, en zó zijn er velen.
Reken er tien jaar nodig zijn om het vak te leren, wie er nu zes
b.v. doormaakt en bekostigt en dan 't moet opgeven, als u wist
hoe miserabel dat is en hoevelen er zo zijn" (nr 612).
Een oneindige mildheid doorstroomt hem, terwiji. hij, opgesloten
in een gesticht, weet van de telkens zich herhalende waanzinvlagen, waar hij machteloos tegenover staat. Is er aangrijpender
Kerstgroet denkbaar dan de brief, die hij aan 't cinde van 1889
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aan zijn moeder zendt (nr 619) ? In deze brief ontdekken wij zonder veel moeite de elementen, die aan de gelijkenis van de verloren
zoon ten grondsiag hebben gelegen.
Hoe leeft hij mede met het huwelijk van Theo met Jo Bonger en
vervolgens met de naderende bevalling van zijn schoonzuster
(nr 624), hoe deelt hij in de smart van zijn vrienden of die eenmaal
zijn vrienden waren, Pisarro, die zijn moeder verloor en door een
oogziekte werd aangetast, Gauguin, wiens kind uit het raam is
gevallen. En hij belijdt aan Theo, dat hij, als hij er de krachten
toe had bezeten om door te gaan, portretten van heiligen en
heilige vrouwen naar de natuur zou hebben geschilderd, die zouden geweest zijn als uit een andere eeuw, maar ze zouden burgers
van tegenwoordig zijn en toch zouden ze in verband staan met de
oudste Christenen (nr 605).
In zijn Haagse tijd heeft hij eens aan Theo geschreven over een
schilderij van Mauve, dat hij een meesterstuk vindt (nr 181).
„Ik heb nooit een goede preek over de resignatie gehoord, noch
me een goede kunnen verbeelden, behalve dat schilderij van
Mauve en het werk van Millet.
Het is wel de resignatie, maar de echte soort, niet die van de domi”
nees. Die knollen, die arme gehavende knollen, zwart, wit, bruin;
zij staan daar geduldig, onderworpen en bereid, geresigneerd, stil.
Ze moeten straks de zware schuit nog 't laatste eindje slepen, de
karwei is haast gedaan. Eventjes stilstaan. Ze hijgen, zijn bezweet,
maar ze murmureren niet, ze protesteren niet, ze klagen niet, over
niets. Daar zijn ze al lang overheen, sedert jaren overheen. Ze
zijn geresigneerd nog wat te leven en te werken, doch moeten ze
morgen naar de vilder que soft, zij zijn er toe bereid.
Ik vind zo'n fameus hoge, praktische, zwijgende philosophic in
dat schilderij, het schijnt te zeggen
savoir souffrir sans se
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plaindre ca c'est la seule chose pratique, c'est la, la grande science,
la lecon a apprendre, la solution du probleme de la vie".
„Savoir souffrir sans se plaindre". Dit kan het opschrift zijn boven
het laatste hoofdstuk van Vincent's leven. Hij heeft de les geleerd
al is hij zelf te bescheiden om dit te erkennen, en schrijft hij in
September 1889, dat hij wel weet, dat de genezing van binnen uit
komt door de grote resignatie tegenover het lijden en de dood,
door het opgeven van eigen wil en eigen liefde. Maar zover is hij
nog niet, hij houdt er van te schilderen, mensen en dingen te zien
en al wat ons leven uitmaakt, knutselwerk, als men wil. Zeker,
het ware leven zou in iets anders zijn, maar hij gelooft niet, dat hij
behoort tot die categorie van zielen, die bereid zijn om te leven
en ook op ieder moment bereid om te sterven (nr 605).
Wanneer hij in Auvers sur Oise een nieuwe waanzingolf voelt
naderen, die de laatste zal zijn, de levenvernietigende, als een
angstwekkende orkaan, schildert hij een gouden korenveld, rijp
voor de oogst met een breed pad van bruingroene aarde er dwars
doorheen. Geen mens, geen maaier om deze oogst binnen te
halen. Het veld, de aarde ligt daar onder de dreiging van de
opkomende storm. „Liggen" is niet het goede woord. Alles leeft
en beweegt. Het korenveld golft, de aarde golft in hevige bewogenheid en een vlucht van zwarte vogels vliegt over de aarde de storm
vooruit. De kleuren herinneren aan oud-Russische weefsels en
aan werken van Kandinsky.
Tijdens het scheppen van dit werk moet hij de laatste brief aan
Theo geschreven hebben, die Theo bij hem vond op de dag van
zijn sterven, en waarin hij belijdt, dat hij alleen door zijn schilderijen heeft kunnen spreken (nr 612).
Door zijn beeldende kunst heeft hij getracht het evangelie te
brengen, door te geven aan de mensheid van zijn tijd en deze
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arbeid heeft hij verricht met de inzet van zijn leven („mon travail
a moi, j'y risque ma vie").
Op 25 Juli schrijft Theo aan zijn vrouw naar aanleiding van een
briefje van Vincent waaruit hij de naderende crisis aanvoelt:
„Wanneer zal er voor hem eens een gelukkige tijd aanbreken!
En hij is zo door en door goed".
Deze beoordeling van Vincent's wezen door de broeder, die zó
intens het leven van de ander van week tot week en menigmaal
van dag tot dag heeft medegeleefd en medegeleden met een onzelfzuchtige liefde, waarvoor het woord broederliefde to zwak is en de
liefde van Christus een zuiverder uitdrukking zou zijn, is zowel
voor hem, die haar geldt, als voor hem, die haar uitsprak, de
allerbeste aanduiding van de wijze waarop beiden, ondanks sterk
uiteenlopende opvattingen en levensloop, tot in de dood het
Evangelie van Jezus Christus hebben verstaan en in praktijk gebracht — en daardoor tevens verkondigd.

SAMENVATTENDE BESCHOUWING

W

ANNEER WIJ AAN HET EIND VAN DEZE
studie gekomen, de gang van Vincent van Gogh's geloofsleven nog eens overzien, dan staat het vulcanisch
karakter daarvan ons duidelijker dan ooit voor open.
Na een incubatieperiode, waarin het gistingsproces van stuwende
krachten om aan de mensheid het evangelie te brengen, bevrijdend, genezend, reddend, nog begrensd, besloten blijft binnen
de door de traditie gevormde bedding, volgt de uitbarsting van
1880 waarin de beschermende omwallingen worden doorbroken
en het in hoogspanning verkerende zieleleven plotseling bevrijd,
onstuimig zich een nieuwe weg gaat banen over en door een oude
wereld, veel met zich medesleurend wat anderen en ook hijzelf
met liefde hadden opgebouwd en bewonderd, maar tevens nieuwe
vormen scheppend in een zware, verbeten strijd met de weerbarstige materie.
De kokende lavastroom werkt vernietigend, maar ook vernieuwend
en openbaart in de gestolde toestand, waarin zijn kunstwerken
verkeren, talloze vruchtbare en bevruchtende elementen.
Ik heb bij de tekening van dit zieleproces angstvallig getracht
theologische beschouwingen en formuleringen te vermijden,
waartoe op zichzelf zowel bij de beoordeling van zijn geloofsleven
voor 1880 als tijdens de eruptie en de daaropvolgende jaren alle
aanleiding zou kunnen zijn. Ook heb ik gepoogd het stichtelijk
element buiten deze tekening te houden, hoe waardev'ol overigens
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de zuivere stichtelijkheid ook kan zijn. Is niet de Bijbel voor alles
bedoeld als een stichtelijk bock ?
Doch bij het schetsen van de zielegang van Vincent zou het tot
verwarring, tot misverstand aanleiding kunnen geven en mijn bedoeling is juist tot klaarheid te brengen, hem te doen zien zoals
hij was, door middel van zijn eigen werken en woorden.
Dat mijn diepe bewondering voor dit leven en dat van zijn broeder
Theo zich niet liet wegdringen ondanks alle goede voornemens
van objectieve waarneming en weergave, zal men mij hopelijk
niet ten kwade duiden.
Laat mij hier mogen uitspreken, dat deze bewondering ook bij
mij eerst na de overwinning van veel weerstanden is doorgebroken
en ik, opgevoed in de sfeer van een klassieke vormgeving, in mijn
jeugd onder invloed van mijn vader en de meeste zijner tijdgenoten,
de kunst van Van Gogh zag als een symptoom van ontaarding.
Langzamerhand zijn mijn ogen en mijn hart open gegaan voor de
meeslepende kracht, de heroische bezieling en de golf van geluk,
die ons uit zijn leven tegemoet komen. De dankbaarheid daarvoor
klinkt door deze studie heen. Dit kan niet anders. Op enkele
vragen, waartoe het overzicht van zijn leven op de wijze als dit in
het voorgaande geschiedde, aanleiding geeft, wil ik nader ingaan.
Is het juist om de genezende, verlossende elementen die in het
werk van Vincent van Gogh tot uiting komen, ook na 1880,
Christelijk, bijbels te blijven noemen, terwijl hij toch in en na
dit jaar in zijn houding daartegenover zulk een geweldige verandering heeft getoond ?
Mijn antwoord daarop is: ongetwijfeld! Zijn critische houding
tegenover Christendom en kerk is bij hem alleen verklaarbaar
uit een steeds diepere bewustwording van wat God door middel
van de bijbel, door middel van Christus en Zijn evangelic bedoeld
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heeft aan de mensheid te openbaren. Hij worstelt om een zuiverder, waarachtiger uitdrukking van zijn geloofsleven, dan hij tot
1880 zelf had gebruikt en waarin hij in veel opzichten verreweg
het merendeel van hen, die op dezelfde wijze werken, reeds belangrijk in intensiteit en offerbereidheid overtrof.
Van woorden, van preken, van theologische studies en overdenkingen, is de Christelijke wereld oververzadigd. Er is een
groeiende hunkering om te zien. Hij weet nog niet van de bioscoop, die eerst vele jaren na zijn dood aan deze honger tegemoet
zal komen, maar dan meestal stenen voor brood zal geven, opium
inplaats van voedende, genezende waarden.
Hij moet het evangelic tonen, visueel, door het in beeldende kunstvorm uit te drukken. Hij moet het licht, dat hij zelf uit de bijbel
heeft ontvangen (men denke slechts aan de schilderij van 1885),
als een opbrandende kaars op een kandelaar voor alien, die naar
licht verlangen, uitstralen.
De tragiek van zijn leven is geweest, dat deze nieuwe, visuele
uitdrukkingswijze van het evangelic door de mensen temidden
van wie hij was opgevoed, door zijn eigen naaste familie en door
de kerkelijke wereld daaromheen, niet is verstaan.
Het kerkelijk Christendom zat, en zit voor een groot deel nog,
zó vast aan die uitdrukking van geloofsleven door het woord, dat
het voor de uitdrukking door het beeld onaandoenlijk bleek te
zijn. De Calvinistische inslag in ons yolk, die, plus royalists que le
roi, geneigd is alles wat met kunst te maken heeft, als gevaarlijk,
op een afstand te houden, heeft tot deze houding niet weinig
bijgedragen.
Maar waarom heeft Vincent, als hij op deze wijze het evangelic
wilde brengen, slechts heel op het eind van zijn leven enkele malen
een bijbels motief in beeld gebracht ? Waarom heeft hij in dit
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opzicht, niet de zó door hem vereerde Rembrandt gevolgd, bij
wie het bijbelmotief van zijn eerste schilderijen tot aan zijn laatste
een groot deel van zijn scheppingen beheerst ?
Het antwoord daarop ligt grotendeels in het voorgaande reeds
opgesloten. Wanneer hij, op zijn zeven en twintigste jaar, met de
beeldende kunst begint, moet hij zich de techniek van deze kunst
nog geheel eigen maken. Kunstgevoeligheid had hij ongetwijfeld
reeds met de geboorte medegekregen doch van kunstvaardigheid
was tot dusverre niets gebleken. De Hollandse Schildersschool, in
't bijzonder de Haagse school, is in 1880 in voile bloei. Het kan
niet anders of hij ondervindt daarvan de invloed, hij sluit er bij
aan. Van enkele van haar meesters ontvangt hij persoonlijk leiding, aanwijzingen.
Doch de bedoeling is, dat hij zichzelf zal blijven, voldoen aan de
opdracht.
Hij wordt door andere motieven beheerst dan de meesters van de
Hollandse school.
Bij Jozef Israels vindt hij nog 't meest zieleverwantschap.
Zijn verdrongen liefde tot de natuur ontvangt van de Hollandse
school een bonte staalkaart van uitdrukkingsmogelijkheden.
Dankbaar maakt hij er gebruik van, doch het gaat hem vooral om
de mensen in die natuur. Hij zoekt naar uitdrukking van de rayon
blanc, de bonte, de goedheid. Hij moet redding brengen en wendt
zich, evenals in de eerste periode van zijn leven, bij voorkeur tot
hen, die deze redding 't meest behoeven. Hij. kent de nood van
talloze arbeiders, mijnwerkers, kleine keuterboertjes, mannen en
vrouwen. Hij ziet hen niet alleen als aesthetisch schilderachtige
gevallen, doch allereerst en bovenal als mensen, wier leven hij leeft,
wier noden en zorgen hij deelt, door een ontfermende liefde bewogen.
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Dan ontvangt door zijn verblijf in Parijs, onder invloed van de
Parijse kunstenaars, zijn diepe natuurverbondenheid nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden, nauw aansluitend bij de ontwaakte en
reeds fel levende schilderdrift. Want het gaat hem toch om het
weergeven, het cloOrgeven van het Licht, le rayon blanc ? Hij moet
toch getuigen van het Licht ?
Met bun techniek bevrucht, komt hij in bet Zuiden van Frankrijk.
Een nieuwe wereld gaat voor hem open. De felheid van het
Provencaalse zonnelicht correspondeert met de felheid van zijn
naar licht hunkerende mensenziel.
Hoe zal het hem mogelijk zijn, wat hem in deze natuur en in de
mensen, die daarin leven, aangrijpt, vast te leggen, uit te zeggen
door middel van zijn kunst ?
Hij moet zijn eigen uitdrukkingsvormen veroveren. Het reeds
in de vorige periode bereikte is ontoereikend.
Zelf heeft hij herhaaldelijk in zijn brieven uitgesproken, dat hij
minstens tien jaar nodig zou hebben om de kunst van schilderen
te leren.
In het najaar van 1888 schrijft hij: „Ik voel, dat ik al werkende
mij niet moet overhaasten. Tenslotte zou daardoor het oude woord
in praktijk worden gebracht: men moet een tiental jaren studeren
en daarna enkele figuren scheppen" (nr 542) . Ook in de brief
aan zijn moeder in 't najaar van 1889 schrijft hij in deze geest
(nr 612).
Wij zagen in het vorig hoofdstuk, dat Vincent in deze zelfde tijd
reeds enkele malen Christus in Getsemane heeft willen schilderen,
doch de gestalte van Christus weer wegneemt omdat hij beseft,
dat hij daar in zijn kunstuitdrukking nog niet aan toe is. Hij
beheerst de techniek nog niet zó, dat hij aan deze allerzwaarste
opdracht mag voldoen. Voor de vormgeving van de eeuwigheids-
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waarden, die de Bijbel hem geschonken heeft, voelt hij zijn kunst
nog niet rijp genoeg. Hij moet nog veel leren. Hij ziet dus zelf
al zijn werk van 1880 tot 1889 als vooroefeningen, studiemateriaal.
Hij is grotendeels autodidact. Hij is pionier. Hij worstelt en zwoegt
om een uitdrukkingswijze te veroveren, waardoor hij in staat zal
zijn het allerbeste, het meest wezenlijke te geven in zijn genezende,
reddende kracht. Dan, midden in deze heroische worsteling,
wenkt hem de dood.
Hij heeft geweten, dat hij niet fang zou leven, ook v66r de geestesziekte hem overrompelde. Vandaar die razende werkdrift. Tal
van uitspraken in zijn brieven wijzen er op. Het herhaald noemen
van tien jaren hangt daar zeker ook mee samen.
Wanneer de waanzinvlagen zich gaan herhalen, wil hij op de
grens van leven en dood toch eerst nog iets aan de wereld tonen
van hetgeen hij zich in 1885 bij het schilderen van de open bijbel,
met de kaars op de kandelaar, heeft voorgesteld.
ZO verklaar ik het tot driemaal toe Brij pen naar het bijbels gegeven, dat wij in het vorig hoofdstuk vermeidden. Hij voelt zich
nog niet sterk genoeg om de vormgeving van 't geen hij verkondigen moet: het Evangelie, zelf te scheppen. Hij gebruikt de
vormen van door hem bewonderde meesters. Het kan ook zijn,
dat hij er geen behoefte aan had om nog met een eigen vormgeving te worstelen. Hij neemt het uiterlijke lijnenspel over, om
het te vullen, te bezielen met zijn eigen geloofsleven.
Deze werken zie ik als de ouverture van het machtige werk, dat
hij zich had voorgenomen eenmaal te zullen scheppen, wanneer
hij de techniek beheerste. De drie hoofdmotieven klinken er sterk
en zuiver, diepbewogen, doorheen. Is hij gestorven v6Or het eigenlijke tot uiting kon komen ? Is dat de tragiek van zijn leven ?
Neen, hij heeft de drie hoofdmotieven reeds doen opklinken in de

De dode (Brussel)

Zelfportret (Arles)
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tien jaren, die hem tot leven en werken gegeven waren. In de
vooroefening op het eigenlijke heeft hij dit eigenlijke geopenbaard.
De tragiek van zijn leven is, dat zijn tijd dit nog zó weinig zag
of kon zien, dat van waardering, dankbaarheid in welke vorm ook,
geen sprake was en hij tijdens zijn leven slechts een enkel werk verkocht, waardoor hij tot 't laatste bleef aangewezen op de steun
van Theo.
Geen andere opdrachtgever heeft hij ooit gehad dan de Opdrachtgever van het leven. Hem heeft hij liefgehad en in liefde gediend,
onzelfzuchtig, offerbereid in de geest van het Evangelie, dat hij
moest verkondigen.
Hiermede ben ik aan het einde van dit werk gekomen, dat bedoelt
Vincent van Gogh to benaderen van het geloofsleven uit.
Ik schreef bet voor hen voor wie geloofsleven en kerkgenootschap
synoniem zijn, die vertrouwd zijn met de bijbel en bijbelse
vroomheid, tot welke stroming of richting zij binnen het gebied
van de Christelijke Kerk ook mogen behoren. Ik ontveins mij
niet, dat er velen zullen zijn wier critische houding tegenover de
kunst door deze kennismaking met Van Gogh eer verscherpt
dan verzwakt zal worden. Zij zullen met een zelfde bezorgdheid
en ergernis de met 1880 ingetreden verandering in zijn levenshouding beoordelen als de vader van de kunstenaar het deed.
Maar tevens ben ik er van overtuigd, dat er talloze anderen
zullen zijn in de kerkelijke wereld, voor wie deze levensgang de
oplossing zal betekenen van vragen waarmede zij worstelen,
vragen die samenhangen met de geweldige veranderingen,
die zich in de mensheid voltrekken, vragen, die samenkomen
in de ene brandende vraag, hoe en waar wij nieuwe vormen
zullen vinden waarin de eeuwigheidswaarden van het geloof
een verantwoorde uitdrukkingswijze krijgen, waardoor ze ver12
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staanbaar zijn voor een nieuwe of zich vernieuwende generatie. 1)
Ik schreef dit werk ook voor hen, die zich buiten deze kerkelijke
wereld bevinden, hetzij zij zich daaraan hebben ontworsteld,
hetzij zij er nog niet aan toe zijn gekomen. Voor hen, bij wie het
revolutionair element in de levenshouding van Van Gogh het
zich tot hem aangetrokken gevoelen even sterk zal bevorderen
als het bij de vorigen een rem kan zijn, is het mijns inziens noodzakelijk ook kennis te nemen van de motieven en bedoelingen,
waardoor Vincent's kunst wordt beheerst en niet alleen te blijven
bij een aesthetische beoordeling waarmede Van Gogh zelf geen
vrede zou hebben.
Vooral in deze chaotische tijd, waarin velen zich aan het godsdienstig leven ontgroeid weten of wanen en zelfs geneigd zijn
bijbelse vroomheid en kapitalisme te identificeren, zal de geesteshouding van Vincent van Gogh ook in dit opzicht zuiverend, louterend kunnen werken. Want hij was er zich van bewust te
arbeiden voor een nieuwe generatie, gedreven door een innerlijke
ontferming met de om het dagelijks brood, om gerechtigheid en
waarheid, om licht en liefde worstelende mensheid. Voor het
volbrengen van deze taak heeft hij zijn leven geriskeerd. Zo heeft
hij het zelf uitgedrukt in de laatste woorden voor zijn dood.
Voor het volbrengen van deze taak heeft hij zijn leven gegeven.
Dit is de conclusie waartoe wij gekomen zijn, wanneer wij ontdekt
hebben wie hij was en wat hij deed, wanneer wij gezien hebben
1)

Zij zullen in Vincent's leven en werken opnieuw de waarheid bevestigd
zien dat: „de gevaarlijkste vijand van de heerschende orde van deze wereld
van gewelddaden, leugen en lage kuiperijen, altijd de mensch is van de absolute vrede en het vrije geweten. Christus is niet toevallig gekruisigd. Hij zou
het weer worden. De mensch van het Evangelie is van alien de radicaalste
revolutionair". (Geciteerd door Henriette Roland Hoist in haar biographie van
Romain Rolland, Amsterdam, 1948, bl. 149 uit Rolland's Clerambault).
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maar ook gelezen hoe hij, wat hem bewoog en bezielde, tot uitdrukking heeft gebracht.
De kaars is opgebrand. Maar het Licht blijft. Uit zijn werken komt
het ons tegemoet. Het is een verheugende gedachte, dat voortaan,
waar hij komen zal, waar zijn werk gezien zal worden, hij het
evangelie zal prediken.

BLOEMLEZING UIT DE BRIEVEN VAN VINCENT VAN
GOGH AAN ZIJN BROEDER THE O, BENEVENS ENKELE
ANDERE SCHRIFTELIJKE GEGEVENS UIT DE JAREN
1873 1890

U

lf een brief aan Theo uit Londen, 13 Sept. 1873:
Het was een ware verkwikking die Belgische schilderijen to zien, de
Engelsche zijn met enkele uitzonderingen zeer naar en dun. — 1k
heb er eenigen tijd geleden een gezien, waarop een soort visch of
draak van zegge 6 el lang. — Dat was ijselijk. En dan een klein mannetje
dat het voornoemde gedierte ging doodmaken. En dit alles stelde geloof ik
„de Aartsengel Michael, den Satan doodende" voor.
Een ander Engelsch schilderij is „de duivel varende in de kudde zwijnen aan
het meer Gardarcna".
Dat stelde voor ongeveer 5o zwarte varkens en biggen, die holderdebolder van
een berg of komen loopen, en over elkander heen in de zee rollen. Dat was
echter een zeer knap schilderij van Prinsep.
bl. 13 Brieven (nr i I).

Londen, Januari 1874:
ja dat schilderij van Millet „L'Angelus du soir" „dat is het", dat is rijk, dat is
poezie. Wat zou ik graag nog eens met je over kunst spreken, maar nu moeten
we er elkaar maar dikwijls over schrijven; rind maar mooi zooveel je kunt, de
meesten vinden niet genoeg mooi.
bl. 15 Brieven (nr 13)

Londen, 31 Juli 1874:
'k Ben blij je in Michelet 1 ) gelezen hebt, en dat je 't zoo begrijpt. Zoo'n bock
leert tenminste zien, dat er heel wat nicer in de liefde steekt dan de lui er
gewoonlijk achter zoeken.
Dat bock is voor mij eene revelatie geweest en een evangelic meteen.
bl. 2 0 Brieven (nr 2o).
1)

L'Arnour van Michelet.
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Londen, ro Augustus 1874:
„Gij oordeelt naar het vleesch. Ik oordeel niemand".
„Wie van U zonder zonde is, werpe het eerst den steen op haar".
Blijf dus bij je eigen idees en als je twijfelt of die wel goed zijn, toets ze dan aan
die van Hem, die zeggen durfde: „Ik ben de waarheid" of aan die van een
of ander humaan mensch, Michelet b.v.
hi. 21 Brieven (nr 2 I).
Parijs, 19 Juni 1875:
Gij zult haar en haar sterven. 1) wel niet vergeten, maar houd het voor U zelven.
Dit is een van de dingen die ons langzamerhand „droevig maar altijd blijde"
maken en dat moeten we worden.
hi. 29 Brieven (nr 29).
Parijs, 6 Juli 1875:
Ik wil U zeggen welke prenten ik aan den muur heb.
Ruysdael, Le Buisson.
id.
Blanchisseries.
Rembrandt, Lecture de la bible (eene groote oud-Hollandsche kamer ('s avonds)
een kaars op tafel, waar een jonge moeder bij de wieg van haar kindje den bijbel
zit te lezen; eene oude vrouw zit te luisteren, 't is iets dat denken doet: „voorwaar ik zeg U, waar twee of drie tezamen zijn in mijn naarn, daar ben ik in
't midden van hen"; 't is eene oude kopergravure, zoo groot als le Buisson,
superbe). bl. 3o Brieven (nr 3o).
Parijs, 15 Juli 1875:
Pa heeft mij eens geschreven: „gij weet dat dezelfde mond, die sprak: „wees
oprecht als de duiven", er ook onmiddellijk bijvoegde: „en voorzichtig als de
slangen". Houd gij dat ook maar in gedachten en geloof mij steeds. Uw liefh.
broer Vincent. bl. 32 Brieven (nr 31).
Parijs, Aug. 1875:
Zondag 1.1. en Zondag voor 14 dagen was ik in de kerk bij M. Bercier en hoorde
hem over „Toutes choses prouveront le bien de ceux qui aiment Dieu" (in
't Hollandsch staat er: „Hen die God liefhebben zullen alle dingen medewerken
ten goede") en over „Il fit L'homme a son image". 't Was schoon en groot.
Gij moet als gij kunt ook maar iederen Zondag naar de kerk gaan, al is het zoo
heel mooi niet, doe dat, gij zult er geen spijt van hebben; zijt gij wel eens bij
hi. 33 Brieven (nr 33).
Ds Zubli geweest ?
1)

Dit heeft betrekking op een nichtje.

Zonnebloemen (Arles)

Bloeiende boomgaard (Arles)
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Parijs, Aug. 1875:
Zondag was ik weer bij M. Bercier, hij had tot tekst „II ne vous est pas permis",
hij besloot met „Heureux ceux pour qui la vie a toutes ses epines".
Ziehier een woord waarvan ik weet dat Oom Vincent veel houdt: „ Jeune
homme rejouis-toi dans ton jeune age et que ton coeur te rende content aux
jours de ta jeunesse et marche comme ton coeur te mene et scion le regard de
tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses Dieu te fera venir en jugement.
Ote le chagrin de ton coeur, et eloigne de toi la malice, car le jeune age et
l'adolescence ne sont que vanite. Mais souviens-toi de ton Createur pendant
tous les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent et que les
ans arrivent desquels to diras: Je n'y prends pas plaisir".
Toch vind ik nog mooier:
„Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est la le tout de l'hommc" en
„Que ta volonte soit faite" en „Ne nous induis pas en tentation, mais &Eyre
bl. 34 Brieven (nr 34).
nous du mal".
Parijs, 2 Sept. 1875:
Dezen morgen hoorde ik van Pa en van U het bericht van Oom Jan's dood.
Zoo jets doet ons wel zeggen: „verbind gij, o Heer, ons innig aan elkaar en laat
de liefde tot U dien band meer en meer versterken" en „crains Dieu et garde
ses commandements, car c'est la le tout de l'homme".
bl. 35 Brieven (nr 35).
Parijs,

12

Sept. 1875:
„Flagel, Fliigel caber's Leben!
Fliigel caber Grab and Tod!"

die hebben wij nodig en ik begin te zien dat wij die krijgen kunnen. Zou b.v.
Pa die niet hebben ? En hoe hij die gekregen heeft weet gij, door het gebed en
de vrucht daarvan geduld en geloof, en door den Bijbel, die een licht op
zijn pad en een lamp voor zijn voet was.
Ik hoorde van middag een mooie preek over: Oubliez ce qui est derriere vous,
er kwam o.a. in „Ayez plus d'esperance que de souvenirs; ce qu'il y a eu de
serieux et de beni dans votre vie passee n'est pas perdu; ne vous en occupez
donc plus, vous le retrouverez ailleurs, mais avancez.
Toutes choses sont
bl. 36, 37 Brieven (nr 37).
devenues nouvelles en Jesus Christ".
13
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Parijs, 17 Sept. 1875:
Gevoel, zelfs fijn gevoel, voor de schoonheden in de natuur is niet hetzelfde als
godsdienstig gevoel, hoewel ik geloof dat deze twee na met elkaar in verband
staan. 1)
Bijna iedereen heeft gevoel voor de natuur, de een meet, de ander minder,
maar weinigen zijn er die voelen: God is een geest en die Hem aanbidden in
geest en in waarheid.
Onze ouders hooren tot die weinigen, ik geloof Oom Vincent ook.
Gij weet dat er staat: „De wereld gaat voorbij en al haar heerlijkheid", en
dat er daarentegen ook gesproken wordt van „een deel dat niet zal weggenomen worden", van „een bron van levend water springende tot in het eeuwige
leven". Laat ons ook bidden dat wij rijk worden in God. Denk echter niet te
diep over deze dingen, die U van zelf hoe langer hoe duidelijker zullen worden,
en doe maar wat ik U heb aangeraden. Laat ons voor ons deel in 't leven vragen
te worden armen in Gods koninkrijk, Gods dienstknechten. Dat zijn wij echter
nog niet, laat ons er om vragen dat ons oog eenvoudig moge worden, want dan
zullen wij geheel eenvoudig zijn.
bl. 37, 38 Brieven (nr 38).
1)

Hetzelfde is het geval met het gevoel voor kunst. Geef U ook daaraan niet al te veel over.

Parijs, 25 Sept. 1875:
De weg is eng, daarom moeten wij voorzichtig zijn. Gij weet het hoe anderen
gekomen zijn waar wij been willen, laat ons dien eenvoudigen weg ook gaan.
Ora et labora.
Laat ons ons dagelijksch weak, wat de hand vindt om te doen, doen met al
onze kracht en laat ons gelooven dat God goede gaven, een deel dat niet zal
weggenomen worden, zal geven aan hen, die Hem daarom bidden. Si donc
quelqu'un est en Christ, it est une nouvelle creature; les choses vieilles sont
passees, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. II Cor. V : 18.
bl. 38 Brieven (nr 39).
Parijs, 3o Sept. 1875:
Ik weet wel dat gij het op 't oogenblik niet gemakkelijk hebt kerel, maar houd
U maar ferm en moedig: „niet te droomen, niet te zuchten" is ook sours
noodig. —
Gij weet het: „dat gij niet alleen zijt, maar dat de Vader met U is".
bl. 39 Brieven (nr 40).
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Parijs, 6 Oct. 1875:
Vandaag had ik gelegenheid een pakje naar A. en W. toe te zenden. Ik stuurde
haar o.a.: l'Imitation de Jesus Christ en enkele gedeelten van den Bijbel afzonderlijk, in dezelfde uitgaaf waarin ik U de Psalmen zond. — Lees daar maar
trouw in. Wilt gij soms de 4 Evangelien en enkele van de Brieven afzonderlijk
hebben ?
Heel gaarne zou ik de Hollandsche gezangen hebben. Zoudt gij soms kans
zien mij daarvan bij gelegenheid de goedkoopste uitgaaf die te vinden is te
zenden. De Psalmen heb ik.
Onder de Engelsche gezangen (hymns) zijn ook mooie, o.a. dit:
Thy way not mine, o Lord,
However dark it be,
Lead me by thine own hand,
Choose out the path for me.

I dare not choose my lot;
I would not if I might;
Choose Thou for me, my God,
So shall I walk aright.
The kingdom that I seek,
Is Thine, so let the way
That leads to it be thine,
Else I must surely stray.
Choose Thou for me my friend,
My sickness or my health;
Choose Thou my cares for me
My poverty, my wealth.
Not mine, not mine the choice
In things or great or small,
Be Thou my guide, my strength,
My wisdom and my all.
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en het volgende:
Nearer my God to Thee,
Nearer to Thee!
E'ven though it be a cross
That raiseth me;
Still all my song shall be
Nearer my God to Thee,
Nearer to Thee.
en ook:
Oft in sorrow — and in woe
Onward Christians, onward go,
Fight the fight, maintain the strife,
Strengthened with the bread of life.
Let your drooping hearts be glad;
March in heavenly armour clad;
Fight, nor think the battle long,
Soon shall vict'ry tune your song.
Let not sorrow dim your eye,
Soon shall ev'ry tear be dry,
Let not fear your course impede,
Great your strength, if great your need!
bl. 40, 41 Brieven (nr 41).
Parijs, it Oct. 1875:
Vind maar niet alles goed, en leer voor U zelven onderscheid voelen tusschen
betrekkelijk goed en kwaad, en laat dat gevoel U den rechten weg wijzen onder
hooger leiding, want, jongen, wij hebben zoo noodig „que Dieu nous mene".
bl. 43 Brieven (nr 42).
Parijs, 15 Nov. 1875:
Heeft Pa U al reeds eens gezegd, zooals hij dat mij wel deed: „Bewaar Uw hart
voor alle dingen, want daaruit zijn de uitgangen des levens". Lam ons dat
maar doen, dan zullen wij met Gods hulp er wel komen.
bl. 45 Brieven (nr 45).
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Parijs, 7 Febr. 1876:
Van harte wensch ik U geluk met Pa's verjaardag. Het is een mooie tekst die
op 8 Februari: „Hij die U roept is getrouw, die het ook doen zal". Wat dat
het zijn zal voor onzen Vader en voor ons dat weten wij niet, maar wij kunnen
dat in zekeren zin overlaten aan Hem wiens naam is „onze Vader" en „Ik zal
zijn. die Ik zijn zal".
Gisteren ging ik naar eene Engelsche kerk hier, het was mij eene aangename
gewaarwording, die Engelsche dienst, die veel eenvoudigs en moois heeft,
weer eens bij te wonen.
De preek was over „The Lord is my shepherd, I shall not want".
bI. 52 Brieven (nr 54).
Ramsgate, I 7 April 1876:
s Avonds gingen wij met de jongens naar de kerk. Op den muur van de kerk
stond: „Zie ik ben met U tot aan de voleinding der wereld".
bi. 59 Brieven (nr 6o).
'

Ramsgate, 21 April 1876:
Het van thuis afscheid nemen op Goeden Vrijdag zal ik wel niet vergeten.
's Morgens gingen wij aan de Hoeve (Dorpje in de buurt van Etten) naar de
kerk en aan het avondmaal tezamen en Vader zeide daar: „Staat op, laat ons
van hier gaan".
En 's middags stonden wij op, en zag ik uit het raampje Pa en het broerken op
bl. 61 Brieven (nr 62).
den weg, den trein staan nakijken.
Ramsgate, I 2 Mei 1876:
Dank voor Uw brief; dat „Tell me the old, old story" vind ik ook zoo mooi;
ik hoorde het voor het eerst zingen te Parijs, 's avonds in eene kleine kerk
waar ik nog al eens heenging. No. 12 is ook mooi.
Het spijt mij wel dat ik, toen Moody and Sankey te Londen waren, er niet eens
ben gaan luisteren.
Er is zoo'n verlangen naar godsdienst onder het yolk in de groote steden. Menig
arbeider in eene fabriek ofwinkel heeft eene eigenaardige, schoone, vrome jeugd.
Maar het stadsleven neemt „the early dew of morning" wel eens weg, toch
blijft echter het verlangen naar „the old, old story" over, wat de grond van
het hart is blijft de grond van het hart. Eliot beschrijft in een van hear boeken
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het leven van fabrieksarbeiders, etc. die zich tot een kleine gemeente hebben
aangesloten en godsdienstoefeningen houden in een kapel in „Lantern yard"
en zij zegt daarvan „het is het koninkrijk gods op aarde, niets meer en niets
minder".
En er is iets treffends in nu die duizenden menschen naar die zendelingen te
zien heenstroomen.
bl. 64 Brieven (nr 66).
Welwyn, I7 Juni 1876:
Twee dagen ben ik te Londen gebleven en heb nog al eens van het eene einde
van de stad naar het andere gedraafd om verschillende menschen te zien, o.a.
een dominee aan wien ik schreef. Hierbij vertaling van den brief, ik stuur U
dien opdat gij weten zoudt, dat ik met een gevoel van „Vader ik ben het niet
waardig" en „Vader wees mij genadig" begin. Mocht ik iets vinden, dan zal
het waarschijnlijk zijn eene betrekking tusschen predikant en zendeling in,
in de voorsteden van Londen onder arbeidersmenschen.
bl. 68 Brieven (nr 69).
Brief aan Ds
Weleerwaarde Heer,
Een predikantszoon, die daar hij moet werken om aan zijn brood te komen,
geen geld en geen tijd heeft om de studies aan King's-college bij te houden,
en behalve dat reeds een paar jaar ouder is dan men gewoonlijk daar komt,
en nu nog niet eens aan de voorbereidende studien, Latijn en Grieksch is begonnen, zou ondanks dat alles zoo heel graag eene betrekking vinden in verband met de kerk, al zij het dat de betrekking van predikant, die eene opleiding
aan de hoogeschool heeft gehad, buiten zijn bereik is.
Mijn Vader is predikant op een dorp in Holland. Op mijn elfde jaar ging ik
naar school, en bleef daar tot mijn zestiende jaar. Toen moest ik een beroep
kiezen en wist niet wat te kiezen. Doch door bemiddeling van een mijner
ooms, compagnon in de firma Goupil & Cie, kunsthandelaars en uitgevers van
gravures, kreeg ik eene betrekking in zijn zaak te 's Hage.
Gedurende drie jaar was ik in die zaak werkzaam. Vandaar ging ik naar Londen
om Engelsch te leeren, en vandaar na twee jaar naar Parijs. Door verschillende
omstandigheden gedrongen, heb ik echter de zaak van den Heer Goupil & Cie
verlaten, en ben sedert twee maanden onderwijzer geweest aan de school van
Mr Stokes te Ramsgate. Daar echter mijn doel is eene betrekking in verband
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met de kerk, moet ik nog verder zoeken; hoewel ik niet voor de kerk ben opgeleid, kan toch misschien mijn verleden leven van reizen, van leven in verschillende landen, van omgaan met verschillende personen, arm en rijk, godsdienstig en niet godsdienstig, van werk van verschillenden aard, dagen van
handenarbeid tusschen de dagen van kantoorwerk door, misschien ook het
spreken van verschillende talen, gedeeltelijk vergoeden dat ik niet gestudeerd
heb. — Maar wat ik nog liever als reden zou opgeven, waarom ik mij aan U
aanbeveel, dat is de aangeboren liefde voor de kerk en wat de kerk aangaat,
die zoo nu en dan wel eens geslapen heeft, maar toch telkens weer wakker werd,
en als ik het, hoewel met een gevoel van groote ongenoegzaamheid en tekortkoming mag zeggen: „De liefde tot God en tot de menschen". — En ook als
ik aan mijn verloopen leven denk en aan mijns Vaders huis in het dorp in
Holland, het gevoel van: „Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel en voor
U en ik ben niet meer waardig Uw kind genaamd te worden, maak mij tot
een van Uwe huurlingen. Wees mij, arme, genadig". Toen ik te Londen woonde, ging ik wel bij U ter kerk en heb U niet vergeten. Nu vraag ik U om Uwe
aanbeveling, wanneer ik zoek naar eene betrekking, en houd Uw vaderlijk oog
op mij, indien ik zoo'n betrekking mocht vinden. Nog al heel veel was ik aan
mijzelven overgelaten, ik geloof dat Uw vaderlijk oog mij goed zou kunnen
doen. U vooruit dankzeggende voor wat U voor mij zoudt willen doen.
bl. 69 Brieven (nr. 7o)
Isleworth, 2 Aug. 1876:
Hebt gij ooit de geschiedenis van Elia en Eliza goed gelezen, dezer dagen las
ik die nog eens en hierbij stuur ik U wat ik er van overschreef. 't Is zoo treffend
schoon. Zoo las ik ook nog in de Handelingen dat van Paulus, hoe hij stond
op het strand en zij vielen hem om den hals en kusten hem, en dat woord van
Paulus trof mij: „God vertroost de eenvoudigen".
't Is God die mannen maakt en het leven rijk kan maken aan oogenblikken en
tijden van hooger leven en hoogere stemming. Heeft ook de zee zich zelve
gemaakt of een eikeboom zich zelven, maar mannen zooals Pa zijn schooner
dan de zee.
Het hart van een vleeschelijk mensch „bezwijkt wel eens van sterk verlangen"
op het zien van hen die ijveren en werken voor Hem, die hen als het ware
doopte met den Heiligen Geest en met vuur, en zij, zie hun oog wordt nog wel
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eens vochtig van weemoed als zij terug denken aan hun jonge dagen en aan
„het goede waarmede Hij hen verzadigde". Toch is hun hooge vrede beter
dan de bedriegelijke rust van vroeger. De ware rust en vrede begint pas „als
er niets meer is waarin men kan rusten" en als „nevens God niets meer lust
op aarde". Dan is er een „wee mij" in hen en een smeeking „wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods", maar toch is dat de beste tijd van het
leven en zalig zijn zij die dien hoogen top bereiken.
Twee mannen heb ik dat hooren zeggen, een te Parijs, Ds Bersier, die in den
angst van een groat lichaamslijden dat hem wachtte, uitriep in zijn preek:
„Qui me delivrera de ce cadavre", op een toon, die, geloof ik alien in de kerk
deed sidderen. En ik hoorde Pa het zeggen (in April toen ik thuis was, in zijn
preek), maar hij zeide het op zachter toon, toch was die doordringender dan
die ander, en hij liet er op volgen (en zijn aangezicht was als dat eens Engels)
„de gezaligden daarboven zij zeggen: „wat gij nu zijt, was ik voor dezen;
wat ik nu ben, zult gij eens wezen".
Tusschen Pa en Hem daarboven ligt nog een deel van het leven, tusschen ons
en Pa ligt ook nog het leven. Hij daarboven kan ons Pa's broeders maken en
kan ook ons beiden innig aan elkaar verbinden, hoe langer hoe meer; moge
dat zoo zijn, want jongen, gij weet het immers hoe ik van U houd!
hi. 74 Brieven (nr 72).
Isleworth, 18 Aug. 1876:
Dikwijls doe ik Bijbelsche geschiedenis met de jongens en verleden Zondag
deed ik Bijbellezing met hen. 's Morgens en 's avonds lezen wij alien den Bijbel
en zingen en bidden. En dat is goed. Ook te Ramsgate deden wij dat, en als
die 21 zonen van de Londensche markten en straten baden: „Our Father, who
art in Heaven, give us this day our daily bread", heb ik wel eens gedacht aan
den roep der jonge raven, dien de Heer hoort, en 't was mij goed met hen te
bidden en waarschijnlijk lager dan zij het hoofd te buigen bij de woorden:
„Do not lead us into temptation but deliver us from evil!"
bl. 76 Brieven (nr 73).
Isleworth, 26 Aug. 1876:
Iederen dag doe ik Bijbelsche geschiedenis met hen en dat is iets beters dan een
genot.
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Geen dag meer zonder tot God te bidden en zonder te spreken van God. Nu
is dat spreken van Hem nog niet veel, maar met Gods hulp en zegen zal dat
bl. 77 Brieven (nr 74).
beter worden.

Isleworth, Oct. 1876:
„Mijn ziek zijn is niet kwaad". Neen, want „Sorrow is better than laughter".
Neen, ziek zijn, gesteund door God's arm, en in die dagen van ziek zijn andere
denkbeelden en nieuwe voornemens krijgen, die niet in ons konden opkomen
toen we niet ziek waren, en in die dagen helderder geloof en vaster vertrouwen
krijgen, dat is niet kwaad. — „Man's extremity is God's opportunity". Als wij
zwak zijn dan zijn wij krachtig. Het ziek zijn heiligt het gezond zijn en leert
gezond zijn. Word toch maar gauw beter kerel, o ik verlang zoo naar Kerstmis.
bl. 85 Brieven (nr 78).

Isleworth, Oct. 1876:
Theo, Uw broer heeft verleden Zondag voor het eerst gesproken in Gods huis,
in de plaats waarvan staat: „in deze plaats zal ik Vrede geven". Hierbij schrijf
ik over wat het was. Moge het de eersteling zijn van vele.
Het was een heldere herfstdag en een mooie wandeling van hier naar Richmond langs den Theems, waar de groote kastanjeboomen met hun vracht
van gele bladeren en de helder blauwe lucht in spiegelden en tusschen de toppen
van die boomen door, het gedeelte van Richmond dat op den heuvel ligt, de
huizen met hunne roode daken en vensters zonder gordijnen, en groene tuinen,
en de grijze toren er boven uit en beneden de groote grijze brug met de hooge
populieren aan weerskanten, en waarover men de menschen als kleine zwarte
figuurtjes zag gaan. Ik had een gevoel als iemand, die uit een donker gewelfonder
den grond weer in 't vriendelijk daglicht komt, toen ik op den preekstoel stond,
en het is mij een heerlijke gedachte, dat voortaan waar ik komen zal, ik het
evangelie zal prediken: om dat wel te doen moet men het evangelie in zijn
hart hebben, moge Hij het er scheppen.
Gij weet genoeg van de wereld Theo, om te zien hoe een arm prediker nogal
alleen staat, wat de wereld aangaat, maar Hij kan wekken in ons, meer en meer
de bewustheid en het geloofsvertrouwen. „En nochtans ben ik niet alleen, want

de Vader is met mir.
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Ik weet aan wien ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en nacht,
Ik ken de rots waarop ik bouwe,
Hij feilt niet, die Uw heil verwacht.
Maar jongen, wat verlang ik naar Kerstmis en naar U alien, 't is mij alweer
als was ik jaren ouder geworden in die weinige maanden.
Uw broer was wel ontroerd, toen hij stond aan de voet van de preekstoel en
zijn hoofd boog en bad: Abba, Vader, in Uwen naam zij ons begin.
bl. 87-88 Brieven (nr. 79).
Isleworth, to
r Nov. 1876:
Als gij dezer dagen eens kunt krijgen „de Navolging van Christus" lees daar
dan eens in, dat is een heerlijk boek, dat veel licht geeft. Maandagavond hoop
ik weer naar Richmond te gaan, en te nemen de woorden: „En als hij nog van
verre was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen."
Theo, wee mij als ik het evangelie niet predik, als ik dat niet in 't oog had en
niet hoop en vertrouwen had op Christus, dan zou ik alleen wee hebben, nu
heb ik er echter wat cooed bij. bl. 88 Brieven (nr 8o).
Isleworth, 17 Nov. 1876:
Verleden Donderdag gaf Mr Jones mij zijn beurt over en nam ik „ik wenschte
wel van God, dat en bijna en geheellijk niet alleen gij, maar alien die mij heden
hooren, zijn mochten als ik, uitgenomen deze banden".
Aanstaande Zondag moet ik 's avonds naar Petersham, naar een Methodistenkerk. Petersham is een dorp aan de Theems, een 20 minuten voorbij Richmond:
ik weet nog niet wat ik nemen zal, de verloren zoon of Ps. 42 : I: 's morgens
en 's middags de Zondagschool te Turnham Green. Terwijl ik U zoo zit te
schrijven op mijn kamertje en het zoo heel, heel stil is en ik rondzie naar Uw
portretten en de prenten aan den muur Christus Consolator en Le Vendredi
Saint en de vrouwen die naar het graf gaan, en Le vieux Huguenot en L'enfant
prodigue van Ary Scheffer, en het Scheepje op de stormachtige zee, en een ets
een herfstlandschap, gezicht op de hei, die ik van Harry Gladwell kreeg op
mijn verjaardag, — en als ik aan U alien denk en aan alles hier, aan Turnham
Green en Richmond en Petersham etc., dan voel ik: Blijf Heer het gebed van
mijn Moeder verhooren, dat zij voor mij bad toen ik het ouderlijk huis verliet:
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,Vader ik bid U niet dat Gij hem uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hem
bewaart voor den booze", en Heer, och of Gij mij toch wilder maken, als het
ware mijns Vaders broeder, een Christen en een Christenwerkman. Voleindig
Uw werk in mij dat Gij begonnen zijt. En verbindt Gij Heer ons innig aan
elkaar en laat de liefde tot U dien band meer en meer versterken.
bl. 90-91 Brieven (nr 81).
Isleworth 25 Nov. 1876:
Zullen wij ook zoo nog eens naar de cen of andere kerk gaan ? Als droevig zijnde,
maar altijd blijde, met een eeuwige vreugde in het hart, omdat wij zijn armen
in Gods koningkrijk ? God geve het.
Te Petersham zei ik tot de gemeente da t zij
Engelsch zouden hooren,
maar dat als ik sprak, ik dacht aan den man in de gelijkenis, die zei: „heb geduld met mij en ik zal U alles betalen". God helpe mij. Ms ge ooit eens kunt
krijgen Bunyan's Pilgrim's progress, het is zeer de moeite om dat to lezen.
Ik voor mij houd er zielsveel van. bl. 93 Brieven (nr 82).
Vincent's preek:
Psalm 119 : 19. I am a stranger on the earth, hide not Thy commandments
from me. It is an old faith and it is a good faith that our life is a pilgrim's
progress -- that we are strangers on the earth, but that though this be so yet
we are not alone for our Father is with us. We are pilgrims, our life is a long
walk or journey from earth to Heaven.
The beginning of this life is this: there is only one who remembereth no more
her sorrow and her anguish for joy that a man is born into the world. She is our
Mother. The end of our pilgrimage is the entering in Our Father's house where
are many mansions, where He has gone before us to prepare a place for us.
The end of this life is what we call death -- it is an hour in which words arc
spoken, things are seen and felt that are kept in the secret chambers of the
hearts of those who stand by, — it is so that all of us have such things in our
hearts or forebodings of such things. There is sorrow in the hour when a man is
born into the world, but also joy, deep and unspeakable, thankfulness so great
that it reacheth the highest Heavens. Yes the Angels of God they smile, they
hope and they rejoice when a man is born in the world. There is sorrow in the
hour of death, but there is also joy unspeakable when it is the hour of death
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of one who has fought a good fight. There is one who has said: I am the resurrection and the life, if any man believe in me though he were dead yet shall
he live. There was an Apostle who heard a voice from heaven saying: Blessed
are they that die in the Lord for they rest from their labour and their works
follow them.
There is joy when a man is born in the world but there is greater joy when a
spirit has passed through great tribulation, when an Angel is born in Heaven.
Sorrow is better than joy — and even in mirth the heart is sad — and it is
better to go to the house of mourning than to the house of feasts, for by the
sadness of the countenance the heart is made better. Our nature is sorrowful
but for those who have learnt and are learning to look at Jesus Christ there is
always reason to rejoice. It is a good word that of St. Paul: as being sorrowful
yet always rejoicing. For those who believe in Jesus Ch-ist, there is no death
and no sorrow that is not mixed with hope — no despair — there is only
a constantly being born again, a constantly going from darkness into light.
They do not mourn as those who have no hope — Christian Faith makes life
to evergreen life.
We are pilgrims on the earth and strangers — we come from afar and we
are going far. — The journey of our life goes from the loving breast of our Mother on earth to the arms of our Father in heaven. Everything' on earth
changes — we have no abiding city here — it is the experience of everybody.
That it is God's will that we should part with what we dearest have on earth
— we ourselves we change in many respects, we are not what we once were,
we shall not remain what we are now. From infancy we grow up to boys and
girls — young men and young women — and if God spares us and helps us to
husbands and wives, Fathers and Mothers in our turn, and then, slowly but
surely the face that once had the early dew of morning gets its wrinkles, the
eyes that once beamed with youth and gladness speak of a sincere deep and
earnest sadness, though they may keep the fire of Faith, Hope and Charity —
though they may beam with God's spirit. The hair turns grey or we loose it
ah — indeed we only pass through the earth we only pass through life,
we are strangers and pilgrims in the earth. The world passes and all its glory.
Let our later days be nearer to Thee and therefore better than these. Yet we
may not live on ;ust any hour — no we have a strife to strive and a fight to
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fight. What is it we must do: we must love God with all our strength, with all
our might, with all our soul, we must love our neighbour as ourselves. These
two commandments we must keep and if we follow after these, if we are devoted to this we are not alone, for our Father in Heaven is with us, helps us and
guides us, gives us strength day by day, hour by hour, and so we can do all
things through Christ who gives us might. We are strangers on the earth,
hide not Thy commandments from us. Open Thou our eyes that we may
behold wondrous things out of Thy law. Teach us to do Thy will and influence
our hearts that the love of Christ may constrain us and tha, we may be brought
to do what we must do to be saved.
On the road from earth to Heaven
Do Thou guide us with Thine eye:
We are weak but Thou art mighty,
Hold us with Thy powerful hand.
Our life, we might compare it to a journey, we go from the place where we
were born to a far off haven. Our earlier life might be compared to sailing on
a river, but very soon the waves become higher, the wind more violent, we
are at sea almost before we are aware of it — and the prayer from the heart
ariseth to God: Protect me o God, for my bark is so small and Thy sea is so
great. The heart of man is very much like the sea, it has its storms, it has its
tides and its depths: it has its pearls too. The heart that seeks for God and
for a Godly life has more storms than any other. Let us see how the Psalmist
describes a storm at sea. He must have felt the storm in his heart to describe
it so. We read in the Io7th Psalm: They that go down to the sea in ships that
do business in great waters, these see the works of the Lord and His wonders
in the deep. For He commandeth and raiseth up a stormy wind, which iifteth
up the waves thereof. They mount up to Heaven, they go down again to the
depth, their soul melteth in them because of their trouble. Then they cry unto
the Lord in their trouble and He bringeth them out of their distresses.
He bringeth them unto their desired heaven,
Do we not feel this sometimes on the sea of our lives ?
Does not every one of you feel with me the storms of life or their forebodings
or their recollections ?
And now let us read a description of another storm at sea in the New Testa-
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ment, as we find it in the VIth Chapter of the Gospel according to St. John in
the i 7th to the 2 1st verse. „And the disciples entered into a ship and went
over the sea toward Capernaum. And the sea arose by reason of a great wind
that blew. So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs,
they see Jesus walking on the sea and drawing nigh unto the ship and they
were afraid. Then they willingly received Him into the ship and immediately
the ship was at the land whether they went". You who have experienced the
great storms of life, you over whom all the waves and all the billows of the
Lord have gone — have you not heard when your heart failed for fear the
beloved wellknown voice with something in its tone that reminded you of the
that charmed your childhood — the vocie of Him whose name is Saviour
and Prince of peace, saying as it were to you personally, mind to you personally: „It is I, be not afraid". Fear not. Let not your heart be troubled. And
we whose lives have been calm up to now, calm in comparison of what others
have felt — let us not fear the storms of life, amidst the high waves of the sea
and under the grey clouds of the sky we shall see Him approaching, for whom
we have so often longed and watched, Him we need so — and we shall hear
His voice: It is I, be not afraid. And if after an hour or season of anguish or
distress or great difficulty or pain or sorrow we hear Him ask us: „Dost Thou
love me" then let us say: Lord Thou knowest all things Thou knowest that I
love Thee. And let us keep that heart full of the love of Christ and may from
thence issue a life which the love of Christ constraineth. Lord Thou knowest
all things. Thou knowest that I love Thee, when we look back on our past we
feel sometimes as if we did love Thee for whatsoever we have loved, we loved
in Thy name.
Have we not often felt as a widow and an orphan — in joy and prosperity
as well and more even than under grief — because of the thought of Thee.
Truly our Soul waiteth for Thee more than they that watch for the morning, our eyes are up unto Thee o Thou who dwellest in Heavens. In our
days too there can be such a thing as seeking the Lord.
What is it we ask of God — is it a great thing ? Yes, it is a great thing, peace
for the ground of our heart, rest for our soul — give us that one thing and then
we want not much more, then we can do without many things, than can we
suffer great things for Thy name's sake. We want to know that we are Thine
and that Thou art ours, we want to be thine — to be Christians — we want a
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Father, a Father's love and a Father's approval. May the experience of life
make our eye simple and fix it on Thee. May we grow better as we go on in
life.
We have spoken of the storms on the journey of life, but now let us speak of
the calms and joys of Christian life. And yet my dear friends let us rather cling
to the seasons of difficulty and work and sorrow, for the calms are treacherous
often. The heart has its storms, has its seasons of drooping but also its calms
and even its times of exaltation. There, is a time of sighing and of praying but
there is also a time of answer to prayer. Weeping may endure for a night but

joy cometh in the morning.
The heart that is fainting
May grow full to o'erflowing
And they that behold it
Shall wonder and know not
That God at its fountains
Far of has been raining.
My peace I leave with you — we saw how there is peace even in the storm.
Thanks be to God, who has given us to be born and to live in a Christian country. Has any of us forgotten the golden hours of our early days at home, and
since we left that home — for many of us have had to leave that home and to
earn their living and to make their way in the world. Has He not brought us
thus far, have we lacked anything we believe, Lord help Thou our unbelief.
I still feel the rapture, the thrill of joy I felt when for the first time I cast a deep
look in the lives of my Parents when I felt by instinct how much they were
Christians. And I still feel that feeling of eternal youth and enthusiasm wherewith I went to God, saying: „I will be a Christian too". Are we what we dreamt
we should be ? No, but still the sorrows of life, the multitude of things of daily
life and of daily duties so much more numerous than we expected, the tossing
to and fro in the world, they have covered it over but is is not dead,
it sleepeth.
The old eternal faith and love of Christ it may sleep in us but it is not dead
and God can revive it in us. But though to be born again to eternal life, to
the life of Faith, Hope and Charity — and to an evergreen life — to the life
of a Christian and of a Christian workman, be a gift of God, a work of God
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— and of God alone, yet let us put the hand to the plough on the field of our
heart, let us cast out our net once more — let us try once more. God knows
the intention of the spirit. God knows us better than we know ourselves, for
He made us and not we ourselves. He knows of what things we have need.
He knows what is good for us. May he give His blessing on the seed of His
word, that has been sown in our hearts. God helping us, we shall get through
life. With every temptation He will give a way to escape.
Father we pray Thee not that Thou shouldest take us out the world, but we
pray Thee to keep us from evil. Give us neither poverty nor riches, feed us
with bread convenient for us. And let Thy songs be our delight in the houses
of our pilgrimage. God of our Fathers be our God: may their people be our
people, their Faith our faith. We are strangers on the earth, hide not Thy
commandments from us, but may the love of Christ constrain us. Entreat us
not to leave Thee or to refrain from following after Thee. Thy people shall be
our people, Thou shalt be our God.
Our life is a pilgrim's progress. I once saw a very beautiful picture: it was a
landscape at evening. In the distance on the right hand side a row of hills
appearing blue in the evening mist. Above those hills the splendour of the
sunset, the grey clouds with their linings of silver and gold and purple. The
landscape is a plain or heath covered with grass and its yellow leaves, for it
was in Autumn. Through the landscape a road leads to a high mountain far,
far away, on the top of that mauntain a city where-on the setting sun casts a
glory. On the road walks a pilgrim staff in hand. He has been walking for a
good long while already and he is very tired. And now he meets a woman, or
figure in black that makes one think of St. Paul's word: As being sorrowful
yet always rejoicing. That Angel of God had been placed there to encourage
the pilgrims and to answer their questions. And the pilgrim asks her: Does the
road go uphill then all the way ?
and the answer is: Yes to the very end".
and he asks again: And will the journey take all day long?
and the answer is: „From morn till night my friend".
And the pilgrim goes on sorrowful yet always rejoicing — sorrowful because
it is so far off and the road so long. Hopeful as he looks up to the eternal city
far away resplendent in the evening glow and he thinks of two old sayings he
has heard long ago — the one is:
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„There must much strife be striven
There must much suffering be suffered
There must much prayer be prayed
And then the end will be peace".
and the other:
„The water comes up to the lips
But higher comes it not".
And he says: I shall be more and more tired but also nearer and nearer
to Thee. Has not man a strife on earth ? But there is a consolation from God in
this life. An Angel of God comforting man — that is the Angel of Charity. Let us
not forget Her And when every one of us goes back to daily things and daily
duties let us not forget that things are not what they seem, that God by the
things of daily life teacheth us higher things, that our life is a pilgrim's progress
and that we are strangers, on the earth, but that we have a God and Father
who preserveth strangers, — and that we are all bretheren.
Amen.
And now the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, our Father,
and the fellowship of the Holy Ghost, be with us for evermore.
Amen.
bl. 96-99 Brieven, (preek).
Dordrecht, Jan. 1877:
Er kan een tijd zijn in het leven, waarin men als het ware van alles vermoeid
is en een gevoel heeft als of al wat men doet verkeerd is, en daar is ook wel wat
van aan — zou dit een gevoel zijn dat men ontwijken en verdringen moet, of
wel zou het zijn „de droefheid naar God, die men niet moet vreezen, maar
waarop men moet letten of zij misschien ons ten goede zou kunnen dringen,
zou het misschien zijn „de droefheid naar God, die werkt eene onberouwelijke keuze ?"
Verleden Zondagmorgen was ik in de Fransche kerk hier, die is zeer ernstig
en deftig en heeft iets zeer aantrekkelijks, de tekst was: „Houdt wat gij hebt,
opdat niemand Uw kroon neme". Het slot van de preek was: Zoo ik u vergete,
o Jeruzalem, zoo vergete mijn rechterhand zichzelve."
Wij moeten toch maar goede vrienden blijven Theo, en maar gelooven in
God, en vertrouwen met een oud vertrouwen op Hem, die kan doen boven
bidden en boven denken.
bl. 102-103 Brieven (nr 85).
15
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Dordrecht, 25 Febr. 1877:
Gij hebt immers een de Genestet ? Lees daar maar veel in. Pa zond mij eens
toen ik te Parijs was: „Toen ik een knaap was" en „Daar is geen priester, die
Hem verklaart".
bl. 105 Brieven (nr 87).
Dordrecht, 16 Maart 1877:
Aan alle plaatsen en in alle omstandigheden de gedachte aan Christus vast
te houden, dat is een goede zaak. Wat hebben de boeren in Brabant een moeilijk leven, Aerssen bijvoorbeeld: van waar hunne kracht ? En die arme vrouw,
wat is de steun van hun leven ? Zou het niet zijn wat de schilder schilderde in
zijn „Light of the world ?"
Ik kan U niet zeggen hoe ik soms verlang naar den Bijbel, wel lees ik daar dagelijks in, maar ik zou dien zoo gaarne in het hoofd hebben en het leven zien
bij het licht van dat woord, waarvan staat „Uw woord is een licht op mijn pad
en een lamp voor mijnen voet".
Ik geloof en vertrouw dat mijn leven nog zal gewijzigd worden en dat verlangen
naar Hem zal worden bevredigd, ook ik ben wel eens bedroefd en alleen, vooral
wanneer ik om eene kerk of eene pastorie wandel. Laat ons het maar niet opgeven en maar zoeken naar zachtmoedigheid in lankmoedigheid.
bl. z o6 Brieven (nr 88).

Dordrecht, 22 Maart 1877:
Pa mocht 1.1. Zondag niet preeken en Ds Kam nam de beurt voor hem waar;
ik weet zijn hart brandende in hem is, of er ook iets mocht gebeuren zoodat
ik mij niet bijna, maar ook geheel er aan kon overgeven hem te volgen, altijd
heeft Pa er mij op aangezien, och! mocht het tot stand komen en er zegen
op rusten.
Schrijf zoo maar eens met U over wat ik van plan ben, zoodoende wordt mijn
gedachte nog duidelijk en bevestigd. Vooreerst denk ik aan het woord „het is
mijn deel om Uw woord te bewaren", heb zulk een begeerte mij eigen te maken
den schat van het woord van den Bijbel, al die oude verhalen grondig en met
liefde te kennen, vooral te kennen wat wij weten van Christus. — Er is in onze
familie, die wel een Christenfamilie is in den vollen zin van het woord, altijd
zoover men zien kan, van geslacht tot geslacht iemand geweest die Evangeliedienaar was. Waarom zou die stem ook nog niet in dit en in volgende geslachten
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worden gehoord ? Waarom zou niet ook nu een lid van die familie zich tot die
bediening geroepen gevoelen, en met eenigen grond mogen meenen hij zich
mag en moet verklaren, en zoeken naar de middelen om tot dat doel te geraken.
Het is mijn bede en innig verlangen dat die geest van mijn vader en grootvader
ook op mij moge rusten en het mij moge gegeven worden, te zijn een Christen
en een Christenwerkman, dat mijn leven moge gelijken hoe meer hoe liever, —
want zie die oude wijn is goed en ik begeer geen nieuwe, — op dat van hen,
die ik daar noem.
Theo jongen, broer dien ik liefheb, ik heb zoo'n groot verlangen daar naar,
maar hoe kom ik er nog ? Zou zoo wenschen kunnen, ik dat veel en moeilijk
werk om Evangeliedienaar te worden reeds achter mij had.
bi. 107-108 Brieven (nr 89).
Dordrecht, 3o April 1877:
Gisteren had ik U wel hier willen hebben; des morgens hoorde ik in het
Fransche kerkje het afscheid van Ds Hooyer, de kerk was vol, hij sprak met vuur
en gevoel, het gezicht van die deftige, eigenaardige gemeente trof mij, er was
veel ernstige stemming. 's Middags was ik bij Ds Keller van Hoorn in de Groote
Kerk, zijn tekst was „Onze Vader"; 's avonds bij Ds Greeff, dien ik ook hoorde
den eersten Zondagavond dat ik her in Dordt was.
Zoo tusschen de bedrijven in heb ik dezer dagen uit een catechisatieboekje van
Oom Stricker de geheele geschiedenis van Christus nog eens doorgewerkt, en
de teksten uitgeschreven; zoovele schilderijen van Rembrandt en anderen
kwamen mij daarbij in de gedachte, — het is, geloof en vertrouw ik, eene onberouwelijke keuze, die ik heb gedaan om te trachten te worden: een Christen
en een Christenwerkman. Ja, alle dingen uit het verleden kunnen medewerken ten goede; door de bekendheid met steden als Londen en Parijs, en
het leven in huizen als die school te Ramsgate en te Isleworth wordt men sterker
aangetrokken en gehecht aan vele dingen en boeken uit den Bijbel, als b.v. de
Handelingen der Apostelen. De bekendheid met, en liefde voor het werk en leven
van mannen als Jules Breton, Millet, Jacque, Rembrandt, Bosboom en zooveel
anderen kan ook een bron worden om gedachten te krijgen. Wat is er veel
overeenkomst tusschen het werk en leven van Pa en dat van zulke mannen;
dat van Pa schat ik nog hooger. God helpe ons, jongen.
bl. 114-115 Brieven (nr 94).
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Amsterdam, 21 Mei 1877:
Gisteren was ik 's morgens in de vroegkerk en hoorde een preek „ik zal eeuwig
twisten met den mensch", hoe na een tijd van teleurstelling en grief, er in het
leven een tijd kan komen, waarin de innigste verlangens en wenschen kunnen
worden vervuld. 's Morgens 10 uur hoorde ik Oom Stricker over Hand. II
: 4. Eene zeer mooie hartelijke warme toespraak; hedenmorgen ga ik oom
weer hooren en moet daar nu heen, schrijf U straks wat de tekst was.
bl. 118 Brieven (nr 96).
Amsterdam, 3o Mei 1877:
Er was een woord dat mij trof in Uw schrijven, „ik zou wel van alles weg willen,
ik ben de oorzaak van alles, en doe anderen slechts verdriet, ik alleen heb deze
ellende over mijzelven en anderen gebracht". Het was een woord dat mij trof,
omdat datzelfde gevoel juist hetzelfde, niet meer en niet minder, ook in mijn
geweten is.
Wanneer ik denk aan het verledene wanneer ik denk aan de toekomst, aan
bijna onoverwinnelijke moeilijkheden, aan veel en moeilijk werk waar ik geen
lust in heb, dat ik, n.l. het booze ik, gaarne zou willen ontduiken, wanneer ik
denk aan de oogen van zoovelen, die op mij gevestigd zijn, — die weten zullen
waaraan het ligt als ik niet slaag, die mij geen alledaagsche verwijtingen zullen
doen, maar die, omdat zij beproefd en geoefend zijn in wat goed en braaf en
fijn goud is, als het ware zullen zeggen door de uitdrukking van hun gelaat:
wij hebben U geholpen en zijn U een licht geweest — wij hebben aan. U gedaan wat wij konden, hebt gij oprecht gewild, wat is nu ons loon en de vrucht
van ons werk ? Zie, als ik aan dat alles denk, en aan nog zooveel meer van allerlei aard — te veel om op te noemen, aan al de moeilijkheden en zorgen, die
niet minder worden al voortgaande in het leven, aan lijden, aan teleurstelling,
aan het gevaar van mislukking tot schande toe, — dan is ook mij het verlangen
niet vreemd — ik zou wel van alles weg willen!
En toch — ik ga voort, maar met voorzichtigheid, en in de hoop dat het mij
gelukken zal al deze dingen te bestrijden, zoodat ik wat te antwoorden zal
hebben op de verwijtingen die dreigen, en in het vertrouwen dat ondanks
alle dingen die tegen mij schijnen, ik de zaak die ik begeer zal bereiken, en
als God wil genade zal vinden in de oogen van sommigen die ik lief heb, en
in de oogen van hen die na mij zullen komen.
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Daar staat: „richt op de slappe handen en de trage knieen", en toen de discipelen den geheelen nacht hadden gearbeid en niets gevangen, toen werd
hun gezegd: „Steek af in de diepte! werp het net nog eens uit!"
Mijn hoofd is soms dof en dikwijls gloeit het en is mijn gedachte verward
— hoe ik al die moeilijke en uitvoerige studie er in moet krijgen, ik weet het
niet — om na die veelbewogen jaren nog aan eenvoudig geregeld werken te
wennen en er in te volharden, is niet altijd gemakkelijk. En toch ga ik voort;
als wij vermoeid zijn is het dan niet omdat wij reeds een eind geloopen hebben,
en als het waar is dat de mensch een strijd heeft op aarde, is dan niet het gevoel
van vermoeidheid en het gloeien van het hoofd, het teeken dat wij gestreden
hebben ? Wanneer men aan moeilijk werk arbeidt en tracht naar eene goede
zaak, dan strijdt men een goeden strijd, waarvan zeker reeds dit dadelijk het
loon is, dat men voor veel wat kwaad is wordt bewaard.
En God ziet de moeite en het verdriet, en kan helpen ondanks alles. Het
geloof aan God staat bij mij vast — geen denkbeeld is dat, geen ijdel geloof, —
maar het is zoo, het is waarachtig, daar is een God die leeft, en Hij is met onze
ouders, en Zijn oog is ook op ons, en ik ben zeker dat Hij zijn oogmerk met ons
ook heeft, en wij als het ware niet aan onszelven geheel toebehooren — en
die God is geen ander dan Christus, van wien wij in onzen Bijbel lezen, en
wiens woord en geschiedenis ook diep in Uw hart is. Had ik maar vroeger met
al mijn kracht er op gewerkt, ja dan zou het mij nu beter geweest zijn — maar
ook nu zal Hij een krachtige hulp zijn, en het is in zijne macht om ons het
leven dragelijk te maken, om ons te bewaren voor den booze, om alle dingen
te laten medewerken ten goede, om ons einde vrede te maken. Er is kwaad in
de wereld en in ons zelven, verschrikkelijke dingen en men hoeft niet ver
in het leven te zijn, om tegen veel op te zien en om behoefte te gevoelen aan
een vaste hoop op een leven na dit leven, en om te weten dat men zonder het
geloof in een God niet kan leven, het niet uithouden kan. — Maar met dat
geloof kan men het lang volhouden.
Toen ik stond bij het lijk van Aerssen, toen stak de kalmte en ernst en plechtige
stilte van den dood zoo af bij ons, die leefden, dat alien voelden wat zijne
dochter zeide in hare eenvoudigheid: „hij is verlost van den last van het leven,
dien wij nog dragen moeten". En toch zijn wij aan het oude leven zoo gehecht
omdat er tegenover moedelooze stemming opgewektheid staat, en ons hart
en onze ziel zich verheugt als de leeuwerik die het zingen 's morgens niet laten
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kan, ook al buigt zich onze ziel soms neder in ons en verontrust zich in ons.
En de herinnering aan al wat wij hebben liefgehad, blijft, en komt terug aan
den avond van ons leven. Het is niet gestorven maar slaapt, en zich daarvan
een schat te verzamelen is goed. bl. 1 2 I - 123 Brieven (nr 98).

Amsterdam, 31 Mei 1877:
Het is reeds laat en alien zijn reeds slapende, maar het is mij behoefte om U
nog eens een woordje te schrijven.
In Uw laatsten brief schrijft gij, dat gij er over denkt om naar een andere
plaats te gaan indien zulks mogelijk ware, en gij noemt Londen en Parijs — dat
kan wel goed zijn. Jongen wat houd ik toch zielsveel van die steden, dat wil
zeggen van veel wat men daar ontmoet, er is wel veel dat ik haat ook, tenminste niet zoo liefheb als de heggen van doorn en het groene gras en de grijze
kerkjes. 't Is zoo kwaad niet van U gedacht. Maar weet dit — wij beiden
moeten zien dat wij den tijd tusschen nu en den leeftijd van 3o jaar of daarboven doorkomen en moeten ons wachten voor zonde — wij zijn eenmaal in
het leven, welnu wij moeten een goeden strijd strijden en wij moeten mannen
worden dat zijn wij nog niet, geen van beiden — er is iets grooters in de toekomst, dat voorzegt mijn geweten mij; wij zijn niet wat anderen zijn, welnu
maar wij kunnen trachten het te worden; wat ik wil, weet gij. Als ik predikant
mag worden, als ik die betrekking vervul zoo dat mijn werk gelijkt op dat van
onzen vader, dan zal ik God danken . .
Houd gij ook, wat gij ook voor U zelven wenscht, de gedachte aan Christus
vast en bewaar zijn woord. Door het geloof kan men worden „droevig maar
altijd blijde", en hoeven wij niet te klagen als „onze jeugd verdwijnt bij
't rijpen onzer krachten". bl. 123-124 Brieven (nr 99).
Amsterdam, 1 2 Juni 1877:
Hoorde Zondagmorgen Ds Laurillard in de vroegpreek over „ Jezus wandelde
in het gezaaide". Hij maakte een grooten indruk op mij — in die preek sprak
hij ook over de gelijkenis van den zaaier, en over den man, die het zaad in den
akker strooide, en voorts sliep en opstond dag en nacht, en het zaad sproot
uit en wies op, en werd lang, en hij wist zelf niet hoe; ook sprak hij over „de
begrafenis in het koren" van v.d. Maaten. De zon scheen door de ramen, er
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waren niet heel veel menschen in de kerk, meest werklieden en vrouwen. Daarna hoorde ik Oom Stricker in de Oosterkerk over „lof niet uit de menschen,
maar uit God" ook naar aanleiding van het overlijden van de koningin.
bl. 127 Brieven (nr ioi) .
Amsterdam, Zondag 15 Juli 1877:
Dezen morgen ben ik naar de vroegpreek geweest, en daar was de tekst
Eph. 5 : 14, „ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dooden, en Christus zal
over U lichten". Toen ik wegging van hier regende het en ook toen de kerk
uitging; gedurende de preek echter had de zon helder door de ramen geschenen.
Pa had heden te Etten vroegkerk en daarna moest Pa naar Zundert. Daarna
hoorde ik dien besten oom Stricker in de Oudezijds Kapel over de woorden
„wacht U voor den zuurdeesem der Pharizeers", n.l. waarschuwing tegen het
al te veel hechten aan uitwendige vormen en plechtigheden, zonder oprecht
gemeend godsdienstig gevoel des harten, en daar tegenover het leven zonder
geloof in de dingen, die hooger zijn dan die van het leven. — Er waren maar
zeer weinig menschen in de kerk, behalve de weesjongens en weesmeisjes met
hunne rood en zwarte kleederen, die vulden echter een groot gedeelte van het
oude kerkje. bl. 129 Brieven(nr 102).
Amsterdam 27 Juli 1877:
Nu moet ik aan mijn werk, maar moet toch nog dit blaadje vol schrijven.
Ben 's morgens nog al eens vroeg op, en als de zon dan opgaat over de werf
en eenigen tijd later het werkvolk komt, is het een heerlijk gezicht uit het
raam, en zou ik U wel eens hier wenschen. Zou ik later op zoo'n morgen nog
eens zitten werken aan een preek over „Hij doet zijn zon opgaan over boozen
en goeden.", of over „Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dooden en Christus
zal over U lichten" of over „Het is goed den Heer te prijzen in den morgenstond en het is den oogen goed de zon te aanschouwen", ik hoop het!
Het is toch alsof de zon nergens zoo mooi schijnt als in eene pastorie of in eene
kerk. Het is heerlijk om aan de geschriften te werken zoo 's morgens vroeg.
bl. 133 Brieven(nr Io3).
Laeken, 15 Nov. 1878:
Reeds indertijd in Engeland heb ik gesolliciteerd naar eene betrekking van
Evangelist onder de mijnwerkers in de steenkolenmijnen, toen sloeg men mijn
vraag in den wind en zeide ik minstens 25 jaar moest zijn.
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Gij weet wel hoe een der wortels of grondwaarheden van het Evangelic niet
alleen, maar van den geheelen Bijbel ook, is: „Licht dat opgaat in de duisternis." Door duisternis tot licht. Welnu, wie hebben zeer zeker behoefte daaraan,
wie zullen er ooren voor hebben? De ervaring heeft geleerd, dat degenen die
in de duisternis in het hart der aarde werken, als de mijnwerkers in de zwarte
kolenmijnen o.a. door het woord van het Evangelic zeer getroffen worden, en
het ook gelooven. Gaarne zou ik wenschen derwaarts te gaan als Evangelist.
De drie maanden proeftijd door de Heeren de Jong en Ds Pietersen gesteld,
is welhaast verstreken. Paulus is, voor hij optrad als prediker en zijn groote
zendingsreizen begon en zijn eigenlijk werk onder de Heidenen, drie jaar later
in Arabic geweest. Kon ik zoo eens een jaar of drie in een dergelijke streek
werkzaam zijn in stilte, en steeds leeren en opmerken, dan zou ik niet terugkomen van daar zonder iets te zeggen te hebben, dat inderdaad de moeite
waard is om gehoord te worden, met alle nederigheid, nochtans met vrijmoedigheid zeg ik dit.
Ais God wil, en mij het leven spaart, dan zou ik ongeveer op mijn 3oste jaar
klaar zijn, en met eene eigenaardige opleiding en ervaring kunnen aanvangen,
mijn zaak meer meester zijnde, en rijper tot den arbeid dan nu.
Ik schrijf U dit nog eens, hoewel wij er ook reeds over spraken. Er zijn in de
Borinage reeds verscheidene kleine Protestantsche gemeenten, zeker ook scholen, mocht men er mij een plaatsje aanwijzen om er werkzaam te zijn als
Evangelist, op de wijze waarover wij spraken, door het Evangelic te prediken
aan armen, dus zulken die er behoefte aan hebben, en voor wie het zoo bij
uitnemendheid geschikt is, en mijn tijd gedurende de week te wijden aan het
onderwijs. bl. '87-188 Brieven (nr 126) .

Petites Wasmes, 26 Dec. 1878:
Borinage, Hainaut.
Reeds onderscheiden malen heb ik hier gesproken, zoowel in een vrij groot
voor godsdienstige samenkomsten opzettelijk ingericht vertrek, als in de
bijeenkomsten die men gewoon is 's avonds in de arbeiderswoningen te houden,
die men het best Bijbellezingen noemen kan. Sprak o.a. over de gelijkenis van
het mosterdzaad, den onvruchtbaren vijgeboom, den blindgeborene. Op
Kerstmis natuurlijk over de stal van Bethlehem en vrede op aarde.

Oude schoenen (Arles)

Olijvenboomgaard (Arles)
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Mocht het onder Gods zegen zoo geschieden dat ik bier voor vast werd geplaatst, dat zou ik van harte gaarne wenschen.
Op een bijeenkomst deze week sprak ik over den tekst: Actes XVI: 9: Et Paul
eut de nuit une vision d'un homme macedonien qui se presenta devant lui,
et le pria disant: Passe en Macedoine et nous aide. En daar luisterde men met
aandacht naar, toen ik beproefde om te beschrijven hoedanig die Macedonier
was, die behoefte had en verlangen naar den troost van het Evangelie, en
naar den kennis van den eenigen waarachtigen God. Hoe wij ons hem moesten
voorstellen als een arbeider met trekken van smart en lijden en vermoeienis
op het gelaat, zonder gedaante of heerlijkheid, maar met eene onsterfelijke ziel,
die behoefte heeft aan de spijze die niet vergaat, n.l. het woord Gods. Hoe Jezus
Christus de meester is, die een zoodanig man als dien Macedonier, een werkman en arbeider, die een moeilijk leven heeft, kan sterken, troosten en verlichten, omdat hij zelf is de groote man van smarten, die onze krankheden
kent, die zelf genaamd werd de zoon des timmermans, hoewel hij de Zoon
Gods was, die 3o jaar lang arbeidde in een nederige timmermanswerkplaats
om den wil Gods te volbrengen, en God wil dat in navolging van Christus,
de mensch nederig zal leven en wandelen op aarde, niet trachtende naar hooge
dingen, maar zich voegende naar de nederige, door het Evangelie leerende
zach tmoedig te zijn en nederig van hart. bl. 191-192 Brieven (nr r 2 7) .
Juli 188o:
Maintenant de meme est-il que tout ce qui est veritablement bon et beau, de
beaute interieure morale, spirituelle et sublime dans les hommes et dans leurs
oeuvres, je pense que cela vient de Dieu, et que tout ce qu'il y a de mauvais
et de mechant dans les oeuvres des hommes et dans les hommes, cela n'est
pas de Dieu, et Dieu ne trouve pas cela bien non plus.
Mais involontairement je suis toujours porte a croire que le meilleur moyen
pour connaitre Dieu, c'est d'aimer beaucoup. Aimez tel ami, telle personne,
telle chose, ce que tu voudras, tu seras dans le bon chemin pour en savoir plus
long apres, voila ce que je me dis. Mais it faut aimer d'une haute et d'une
serieuse sympathie intime, avec volonte, avec intelligence, et it faut toujours
tacher d'en savoir plus long, mieux et davantage. Cela mene a Dieu, cela mene
a la foi inebranlable. Quelqu'un, pour citer un exemple, aimera Rembrandt,
mais serieusement, it saura bien qu'il y a un Dieu celui-la, it y croira bien.
16
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Quelqu'un approfondira l'histoire de la Revolution francaise
it ne sera pas
incredule, it verra que dans les grandes choses aussi ii y a une puissance souveraine, qui se manifeste.
Quelqu'un aurait assiste pour un peu de temps seulement au cours gratuit de
la grande universite de la misere, et aurait fait attention aux choses qu'il voit
de ses yeux, et qu'il entered de ses oreilles, et aurait reflechi la-dessus, it finira
aussi par croire et it en apprendrait peut-etre plus long qu'il ne saurait dire.
Cherchez a comprendre le dernier mot de ce que disent dans leurs chefd'oeuvres les Brands artistes, les maitres serieux, it y aura Dieu la-dedans. Tel
l'a ecrit ou dit dans un livre, et tel dans un tableau.
Puis lisez la Bible tout bonnement, et l'Evangile, c'est que cela donne a penser
et beaucoup a penser, et tout a penser. He bien pensez ce beaucoup, pensez
ce tout, cela releve la pensee au-dessus du niveau ordinaire malgre vous.
Puisque l'on sait lire, qu'on lise donc! bl. 213-214 Brieven (nr 133).
Juli 1880.
Mon cher Theo,
C'est un peu a contre-coeur que je t'ecris, ne l'ayant pas fait depuis si longtemps, et cela pour mainte raison.
Jusqu'a un certain point tu es devenu pour moi un etranger, et moi aussi, je
le suis pour toi peut-etre plus que tu ne penses, peut-etre vaudrait-il mieux
pour nous ne pas continuer ainsi. Il est possible que je ne t'aurais pas meme
ecrit maintenant, si ce n'etait que je suis dans l'obligation, dans la necessite
de t'ecrire, si, dis-je, toi-meme tu ne m'eusses pas mis dans cette necessite-la.
J'ai appris a Etten que tu avais envoye cinquante francs pour moi, he bien,
je les ai acceptes. Certainement a contrecoeur, certainement avec un sentiment
assez melancolique, mais je suis dans un espece de cul-de sac ou de gachis,
comment faire autrement?
Et c'est donc pour t'en remercier que je t'ecris.
Je suis, comme tu le sais peut-etre, de retour dans le Borinage, mon pere me
parlait de rester plutot dans le voisinage d'Etten, j'ai dit non, et je crois avoir
agi ainsi pour le mieux. Involontairement je suis devenu plus ou moires dans
la famille un espece de personnage impossible et suspect, quoiqu'il en soit,
quelqu'un qui n'a pas la confiance, en quoi donc pourrais-je en aucune maniere etre utile a qui que ce soit ?
C'est pourquoi qu'avant tout, je suis porte a le croire, c'est avantageux et le
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meilleur parti a prendre et le plus raisonnable, que je m'en aille et me tienne
a distance convenable, que je sois comme n'etant pas.
Ce qu'est la mue pour les oiseaux, le temps ou ils changent de plumage, cela
c'est l'adversite ou le malheur, les temps difficiles pour nous autresetres humains.
On peut y rester dans ce temps de mue, on peut aussi en sortir comme renouvele, mais toutefois cela ne se fait pas en public, c'est guere amusant, c'est
pourquoi donc it s'agit de s'eclipser. Bon, soit.
Maintenant quoique cela soit chose d'une difficulte plus ou moins desesperante
de regagner la confiance d'une famille toute entiere, peut-etre pas entierement
depourvue de prejuges et autres qualites pareillement honorables et fashionables, toutefois je ne desespere pas tout-a-fait que peu a peu, lentement et
surement, l'entente cordiale soit retablie avec un tel ou un tel autre.
Aussi est-il qu'en premier lieu je voudrais bien voir cette entente cordiale,
pour ne pas dire davantage, retablie entre mon pere et moi, et puffs j'y tiendrais
egalement beaucoup qu'elle se retablisse entre nous deux.
Entente cordiale vaut infiniment mieux que malentendu.
Je dois maintenant t'ennuyer avec certaines choses abstractes, pourtant je
voudrais bien que tu les entendes avec patience. Moi je suis un homme a
passions, capable et sujet a faire des choses plus ou moins insensees, dont it
m'arrive de me repentir plus ou moins. I1 m'arrive bien de parler ou d'agir
un peu trop vite, lorsqu'il vaudrait mieux attendre avec plus de patience. Je
pense que d'autres personnes peuvent aussi quelquefois faire pareilles imprudences.
Maintenant cela etant, que faut-il faire, doit on se considerer comme un
homme dangereux et incapable de quoi que ce soit ? Je ne le pense pas. Mais
it s'agit de tacher par tout moyen de tirer de ces passions meme un bon parti.
Par exemple, pour nommer une passion entre autres, j'ai une passion plus ou
moins irresistible pour les livres, et j'ai besoin de m'instruire continuellement,
d'etudier si vous voulez, tout juste comme j'ai besoin de manger mon pain.
Toi tu pourras comprendre cela. Lorsque j'etais dans un autre entourage, dans
un entourage de tableaux et de choses d'art, tu sais bien que j'ai alors pris
pour cet entourage-la une violente passion, que allait jusqu'a l'enthousiasme.
Et je ne m'en repens pas, et maintenant encore loin du pays, j'ai souvent le
mal du pays pour le pays des tableaux.
Tu to rappelles peut-etre bien, que j'ai bien su, (et it se peut bien que je le
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sache encore), ce que c'etait que Rembrandt, ou ce que c'etait que Millet, ou
Jules Dupre, ou Delacroix, ou Millais, ou M. Maris. Bon — maintenant je
n'ai plus cet entourage-la, pourtant ce quelque chose qui s'appelle ame,
on pretend que cela ne meurt jamais, et que cela vit toujours et cherche toujours
et toujours, et toujours encore. Au lieu donc de succomber au mal du pays,
je me suis dit: le pays ou la patrie est partout.
Au lieu donc de me laisser au desespoir, j'ai pris le parti de melancholie active,
pour autant que j'avais la puissance d'activite, ou en d'autres termes j'ai
prefere la melancholie qui espere et qui aspire et qui cherche, a celle, qui morne
et stagnante, desespere. J'ai donc etudie plus ou moins serieusement, les livres
a ma portee, tel que la Bible et la Revolution francaise de Michelet, et puis
l'hiver dernier, Shakespeare, et un peu V.Hugo, et Dickens, et Beecher Stowe,
et puis dernierement Eschyle, et puis plusieurs autres, moins classiques, plusieurs grands petits maitres. Tu sais bien, que tel qu'on range parmi les petits ?
maitres s'appelle Fabritius ou Bida. Maintenant celui qui est absorbe en tout
cela quelquefois est choquant, shocking, pour les autres, et sans le vouloir,
peche plus ou moins contre certaines formes et usages et convenances sociales.
Pourtant c'est dommage quand on prend cela de mauvaise part. Par exemple,
tu sais bien que souvent j'ai neglige ma toilette, cela je l'admets, et j'admets
que cela est shocking. Mais voici, le gene et la misere y sont pour quelque chose,
et puis un decouragement profond y est aussi pour quelque chose, et puis
c'est quelquefois un bon moyen pour s'assurer la solitude necessaire pour pouvoir approfondir plus ou moins telle ou telle etude, qui vous preoccupe.
Une etude tres necessaire cela est la medecine, a peine est-ce un homme, qui
ne cherche pas a en savoir tant soit peu, que ne cherche pas a comprendre au
moins de quoi ii s'agit, et voila je n'en sais encore rien du tout. Mais tout cela
absorbe, tout cela preoccupe, mais tout cela vous donne a rever, a songer,
penser. Voila maintenant que déjà depuis 5 ans peut-etre, je ne le sais pas au
juste, je suis plus ou moins sans place, errant ca et la: vous dites maintenant,
depuis telle et telle époque tu as baisse, tu t'es eteint, tu n'as rien fait. Cela est-il
tout a fait vrai ?
Il est vrai que j'ai twit& gagne ma croute de pain, tantot tel ami me l'a donne
par grace, j'ai vecu comme j'ai pu, tant bien que mal, comme cela allait, it
est vrai que j'ai perdu la confiance de plusieurs, it est vrai que mes affaires
pecuniaires sont dans un triste etat, it est vrai que l'avenir est pas mal sombre,
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it est vrai que j'aurais pu mieux faire, it est vrai que tout juste pour gagner
mon pain j'ai perdu du temps, it est vrai que mes etudes sont elles- memes dans
un etat assez triste et desesperant, et qu'il me manque plus, infiniment plus
que je n'ai. Mais cela s'appelle-t-il baisser, et cela s'appelle-t-il ne rien faire ?
Tu diras peut-etre: mais pourquoi n'as-tu pas continue, comme on aurait
voulu que to eusses continue, par le chemin de l'universite ? Je ne repondrai
rien la-dessus que ceci: cela coute trop cher; et puis cet avenir-la n'etait
pas mieux que celui d'a present sur le chemin ou je suis.
Mais dans le chemin ou je suis je dois continuer, si je ne fais rien, si je n'etudie
pas, si je ne cherche plus, alors je suis perdu.
Alors malheur a moi.
Voila comme j'envisage la chose; continuer, continuer, voila ce qui est necessake.
Mais quel est ton but definitif diras-tu; ce but devient plus defini, se dessinera
lentement et surement, comme le croquis devient esquisse et l'esquisse tableau,
au fur et a mesure qu'on travaille plus serieusement, qu'on creuse davantage
l'idee d'abord vague, la premiere pensee fugitive et passagere, a moins qu'elle
devienne fixe.
Tu dois savoir qu'avec les evangelistes cela est comme avec les artistes. Il
y a une vieille ecole academique souvent execrable, tyrannique, l'abomination
de la desolation enfin, des hommes ayant comme une cuirasse, une armure
d'acier de prejuges et de conventions, ceux-la quand ils sont a la tete des
affaires, disposent des places, et par systeme de circumlocution cherchent
A maintenir leur proteges et a en exclure l'homme naturel.
Leur Dieu c'est comme le dieu de l'ivrogne Falstaff de Shakespeare „le dedans
d'une eglise", „the inside of a church"; en verite curtains messieurs evangeliques ? ? ? se trouvent par etrange rencontre (peut-etre seraient-ils eux-mernes,
s'ils etaient capables d'emotion humaine, un peu surpris de s'y trouver) plantes
au meme point de vue que l'ivrogne type en fait de choses spirituelles. Mais
it est peu a craindre que jamais leur aveuglement se change en clairvoyance
la-dessus.
Cet etat de choses a son mauvais cote pour celui, qui n'est pas d'accord avec
tout cela, et qui de toute son 'Arne, et de tout son coeur, et avec toute l'indignation dont it est capable proteste la-contre. Pour moi je respecte les academiciens, qui ne sont pas comme ces academiciens-la, mais les respectables

126

Brieven van Vincent van Gogh aan zijn broeder

Theo

sont plus clairs semes qu'on ne croirait a premiere vue. Maintenant une des
causes, pourquoi maintenant je suis hors de place, pourquoi pendant des
annees j'ai ete hors de place, cela est tout bonnement parceque j'ai d'autres
idees que les messieurs qui donnent les places aux sujets qui pensent
comme eux.
C'est pas une simple question de toilette comme on me l'a hypocritement
reproche c'est question plus serieuse que cela, je t'en assure. Pourquoi je te
dis tout cela — non pas pour me plaindre, non pas pour m'excuser sur ce en
quoi je puis avoir plus ou moins tort, mais tout simplement pour te dire
ceci: Lors de to derniere visite l'ete passe, lorsque nous nous sommes promenes a deux Fes de la fosse abandonnee qu'on appelle La sorciere, tu m'as
rappele qu'il y avait un temps ou nous etions aussi a nous promener a deux
pres du vieux canal et moulin de Rijswijk, „et alors" disais-tu „nous etions
d'accord sur bien des choses, mais" as-tu ajoute — „depuis lors tu as bien
change, tu n'es plus le meme", he bien, cela n'est pas tout a fait ainsi, ce qui
a change, c'est qu'alors ma vie etait moins difficile, et mon avenir moins
sombre en apparence, mais quant l'interieur, quant a ma maniere de voir
et de penser, cela n'a pas change, seulement si en effet it y aurait changement,
c'est que maintenant je pense, et je crois, et j'aime plus serieusement, ce
qu'alors aussi deja je pensais, je croyais, et j'aimais.
Ce serait donc un malentendu si tu persisterais a croire que par exemple
maintenant je serais moins chaleureux pour Rembrandt, ou Millet, ou
Delacroix, ou qui ou quoi que ce soit, car c'est le contraire, seulement voyezvous, it y a plusieurs choses qu'il s'agit de croire et d'aimer, it y a du Rembrandt dans Shakespeare, et du Correge en Michelet, et du Delacroix dans
V. Hugo et puis it y a du Rembrandt dans l'Evangile ou de l'Evangile dans
Rembrandt, comme on veut, cela revient plus ou moins au meme, pourvu
qu'on entende la chose en bon entendeur, sans vouloir la detourner en mauvais sens et si on tient compte des equivaux des comparaisons, qui n'ont
pas la pretention de diminuer les merites des personalites originales. Et dans
Bunyan it y a du Maris ou du Millet et dans Beecher Stowe it y a du Ary
Scheffer.
Si maintenant tu peux le pardonner a un homme d'approfondir les tableaux,
admets aussi que l'amour des livres est aussi sacre que celui de Rembrandt,
et meme je pense que les deux se completent.
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J'aime fort le portrait d'homme par Fabritius, qu'un certain jour nous promenant aussi a deux, nous avons longtemps regarde au musee d'Harlem.
Bon, mais j'aime tout autant „Richard Cartone" de Dickens, dans son Paris
et Londres en 1793, et je pourrais to montrer d'autres figures etrangement
saisissantes dans d'autres livres encore, avec ressemblance plus ou moins
frappante. Et je pense que Kent, un homme dans King Lear de Shakespeare,
est tout aussi noble et distingue personnage que telle figure de Th. de Keyser,
quoique Kent et King Lear sont senses avoir vecu longtemps auparavant.
Pour ne pas en dire davantage. Mon Dieu comme cela est beau Shakespeare!
Qui est mysterieux comme lui? Sa parole et sa maniere de faire equivaut
bien tel pinceau fremissant de fievre et d'emotion. Mais it faut apprendre a
lire, comme on doit apprendre a voir, et apprendre a vivre.
Donc to ne dois pas penser que je renie ceci ou cela, je suis un espece de fidele
dans mon infidelite, et quoiqu'etant change, je suis le mane, et mon tourment n'est autre que ceci: a quoi pourrais-je etre bon, ne pourrais-je pas
servir et etre utile en quelque sorte, comment pourrais-j'en savoir plus long
et approfondir tel et tel sujet? Vois-tu cela me tourmente continuellement,
et puis on se sent prisonnier dans le gene, exclus de participer a telle ou telle
oeuvre, et telles et telles choses necessaires sont hors de la portee. A cause
de cela on n'est pas sans melancholie, puis on sent des vides la, ou pourraient
etre amitie et hautes et serieuses affections, et on sent le terrible decouragement ronger a l'energie morale meme, et la fatalite, semble pouvoir mettre
barriere aux instincts d'affection, et une maree de degont qui vous monte.
Et puis on dit: „ Jusqu'a quand mon Dieu!"
Ben, que veux-tu, ce qui se passe en dedans cela parait-il en dehors ? Tel
a un grand foyer dans son Arne et personne ne vient jamais s'y chauffer, et les
passants n'en apercoivent qu'un petit peu de fumee en haut par la cheminee,
et puis s'en vont leur chemin. Maintenant voila, que faire, entretenir ce foyer
en dedans, avoir du sel en soi-meme, attendre patiemment pourtant avec
combien d'impatience, attendre l'heure dis-je, ou quiconque voudra viendra
s'y asseoir — demeurera-la, qu'en sais-je? Que quiconque croit en Dieu,
attende l'heure qui viendra tot ou tard.
Maintenant pour le moment toutes mes affaires vont mal a ce qui parait
et cela a ete deja ainsi pour un temps pas tout a fait inconsiderable, et cela
peut encore rester comme cela pour un avenir de plus ou moins longue duree,
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mais it se peut qu'apres que tout a semble aller de travers, tout aille mieux
ensuite. Je n'y compte pas, peut-etre cela n'arrivera-t-il pas, mais en cas
qu'il y vint quelque changement pour le mieux, je compterais cela comme
autant de gagne, j'en serais content, je dirais: enfin! voila pourtant it y avait
done quelque chose. Mais diras-tu, pourtant tu es un etre execrable, puisque tu
as des idees impossibles de religion et des scrupules de conscience pueriles.
Si j'en ai d'impossibles ou de pueriles, puisse-j'en etre delivre, je ne demande
pas mieux. Mais voici a peu pres ou j'en suis sur ce sujet. Vous trouverez dans
Le philosophe sous les toits de Souvestre, comment un homme du peuple,
un simple ouvrier tres miserable si on veut, se representait la patrie. „Tu n'as
peut-etre jamais pense a ce que c'est que la patrie, reprit-il en me posant
une main sur l'epaule; „c'est tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'a eleve et
nourri, tout ce que tu as aime, cette campagne que tu vois, ces maisons, ces
arbres, ces jeunes filles qui passent la en riant, c'est la patrie! Les lois qui te
protegent, le pain qui paye ton travail, les paroles que tu echanges, la joie et
la tristresse qui te viennent des hommes et des choses parmi lesquels tu vis,
c'est la patrie! La petite chambre ou tu as autrefois vu to mere, les souvenirs
qu'elle t'a laisses, la terre ou elle repose, c'est la patrie! Tu la vois, tu la respires partout!
Figure-toi les droits et les devoirs, les affections et les besoine, les souvenirs et
la reconnaissance, reunis tout ca sous un seul nom et ce nom sera la patrie".
Maintenant de meme est-il que tout ce qui est veritablement bon et beau,
de beaute interieure morale, spirituelle et sublime dans les hommes et dans
leurs oeuvres, je pense que cela vient de Dieu, et que tout ce qu'il y a de
mauvais et de mechant dans les oeuvres des hommes et dans les hommes, cela
n'est pas de Dieu, et Dieu ne trouve pas cela bien non plus.
Mais involontairement je suis toujours porte a croire que le meilleur moyen
pour connaitre Dieu, c'est d'aimer beaucoup. Aimez tel ami, telle personne,
telle chose, ce que tu voudras, tu seras dans le bon chemin pour en savoir
plus long apres, voila ce que je me dis. Mais it faut aimer d'une haute et d'une
serieuse sympathie intime, avec volonte, avec intelligence, et it faut toujours
tacher d'en savoir plus long, mieux et davantage. Cela mene a Dieu, cela
mene a la foi inebranlable.
Quelqu'un, pour citer un exemple, aimera Rembrandt, mais serieusement,
it saura bien qu'il y a un Dieu celui-la, it y croira bien.

De stoel met de pijp (Arles)

Zelfportret met verbonden oor (Arles)
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Quelqu'un approfondira l'histoire de la Revolution francaise —it ne sera
pas incredule, it verra que dans les grandes choses aussi ii y a une puissance,
souveraine, qui se manifeste.
Quelqu'un aurait assiste pour un peu de temps seulemen.t au cours gratuit
de la grande universite de la misere, et aurait fait attention aux choses qu'il
voit de ses yeux, et qu'il entend de ses oreilles, et aurait reflechi la-dessus, it
finira aussi par croire et it en apprendrait peut-etre plus long qu'il ne saurait
dire.
Cherchez a comprendre la dernier mot de ce que disent dans leurs chefd'oeuvres les Brands artistes, les maitres serieux, it y a aura Dieu la-dedans.
Tel l'a emit ou dit dans un livre, et tel dans un tableau. Puis lisez la Bible
tout bonnement, et 1'Evangile, c'est que cela donne a penser et beaucoup
a penser, et tout a penser. He bien pensez de beaucoup, pensez de tout, cela
releve la pensee au-dessus du niveau ordinaire malgre vous. Puisque l'on sait
lire, qu'on lise donc!
Maintenant apres par moments on pourrait bien etre ,un peu abstrait, un
peu reveur, it y en a qui deviennent un peu trop abstraits, un peu trop reveurs,
cela m'arrive a moi peut-etre, mais c'est la faute a moi, puffs apres tout qui
sait n'y avait-il dequoi, c'etait pour telle ou telle raison que j'etais absorbe,
preoccupe, inquiet, mais on remonte de cela. Le reveur tombe quelquefois
dans un puits mais apres on dit qu'il en remonte.
Et l'homme abstrait, il a sa presence d'esprit aussi par moments, comme par
compensation. C'est quelquefois un personnage qui a sa raison d'être pour
telle ou telle raison, qu'on ne voit pas toujours au premier moment, ou qu'on
oublie par abstraction le plus souvent involontairement. Tel qui a longtemps
roule comme ballotte sur une mer orageuse, arrive enfin a destination, tel
qui a semlle bon a rien, et incapable de remplir aucune place, aucune fonction, finit par en trouver une, et actif et capable d'action se montre tout
autre qu'il n'avait semble au premier abord. Je t'ecris un peu au hasard ce
qui me vient dans ma plume, j'en serais bien content si en quelque sorte tu
pourrais voir en moi autre chose qu'un espece de faineant.
Puisqu'il y a faineant et faineant qui forment contraste.
Il y a celui est fainéant par paresse et lachete de caractere, par la bassesse de
sa nature, tu peux si tu juges bon me prendre pour un tel. Puis it y a l'autre
fainéant, le faineant bien malgre lui, qui est ronge interieurement par un
17
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grand desir d'action, qui ne fait rien, parcequ'il est dans l'impossibilite de
rien faire, puisqu'il est comme en prison dans quelque chose, parce qu'il
n'a pas ce qui lui faudrait pour etre productif, parce que la fatalite des circonstances le reduit a ce point; un tel ne sait pas toujours lui-meme ce qu'il
pourrait faire, mais it sent par instinct: pourtant je suis bon a quelque chose,
je me sens une raison d'être! Je sais que je pourrais etre un tout autre homme!
A quoi donc je pourrais etre utile, a quoi pourrais-je servir! it y a quelque
chose audedans de moi, qu'est-ce que c'est donc! Cela est un tout autre
faineant, tu peux si tu juges bien me prendre pour un tel!
Un oiseau en cage au printemps sait fortement bien qu'il y a quelque chose
a quoi ii serait bon, it sent fortement bien qu'il y a quelque chose a faire,
mais it ne peut le faire, qu'est-ce que c'est? it ne le se rappelle pas bien, puis
it a des idees vagues, et se dit „les autres font leurs nids et font leurs petits
et elevent la couvee", puis it se cogne la crane contre les barreaux de la cage.
Et puis la cage reste la et l'oiseau est fou de douleur.
„Voila un faineant" dit un autre oiseau, qui passe, celui-la c'est une espece
de rentier. Pourtant le prisonnier vit et ne meurt pas, rien ne parait en dehors
de ce qui se passe en dedans, it se porte bien, it est plus ou moins gai rayon
de soleil. Mais vient la saison des migrations. Acces de melancolie, — mais
disent les enfants qui le soignent dans sa cage, it a pourtant tout ce qu'il lui
faut mais lui de regarder au dehors le ciel gonfle, charge d'orage,
et de sentir la revolte contre la fatalite en dedans de soi. „ Je suis
en cage, je suis en cage, et it ne me manque donc rien, imbeciles! J'ai
tout ce qu'il me faut moi! Ah de grace, la liberte, etre un oiseau comme
les autres oiseaux!
Tel homme faineant ressemble a tel oiseau faineant.
Et les hommes sont souvent dans l'impossibilite de rien faire, prisonnier
dans je ne sais quelle cage horrible, horrible, tres horrible.
y a aussi, je le sais, la delivrance, la delivrance tardive. Une reputation
gatee a tort ou a raison, le gene, la fatalite des circonstances, le malheur, cela
fait des prisonniers.
On ne saurait toujours dire ce que c'est qui enferme, ce qui mure, ce qui
semble enterrer, mais on sent pourtant je ne sais quelles barres, quelles grilles,
des murs.
Tout cela est-ce imaginaire, fantasie? Je ne le pense pas; et puis on se de-
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mande: mon Dieu est-ce pour longtemps, est-ce pour toujours, est-ce pour
l'eternite ?
Sais-tu ce qui fait disparaitre la prison, c'est toute affection profonde, serieuse.
Etre amis, etre freres, aimer, cela ouvre la prison par puissance souveraine ,
par charme tres puissant. Mais celui qui n'a pas cela demeure dans la mort.
Mais la ou la sympathie renait, renait la vie.
Puis la prison quelquefois s'appelle: prejuge, malentendu, ',ignorance fatale
de ceci ou de cela, mefiance, fausse honte.
Mais pour parler d'autre chose, si moi j'ai baisse, d'un autre cote tu as monte.
Et si moi j'ai perdu des sympathies, toi tu en as gagnes. Voila ce dont je suis
content, je le dis en verite et cela me rejouira toujours. Si tu etais peu serieux
et peu profond, je pourrais craindre cela ne durera pas, mais puisque je pense
que tu es tres serieux et tres profond, je me sens porte a croire que cela durera.
Seulement s'il te devenait possible de voir en moi autre chose qu'un faineant
de la mauvaise espece j'en serais bien aise.
Puis si jamais je pourrais faire quelque chose pour toi, t'etre utile en quelque
chose, sache que je suis a to disposition.
Si j'ai accepte ce que tu m'as donne, tu pourrais de meme, en cas que de
maniere ou d'autre je pourrais te rendre service, me le demander, j'en serais
content et je le considererais comme une marque de confiance. Nous sommes
assez eloignes l'un de l'autre, et nous pouvons avoir a certains egards des
mani eres de voir differentes, mais neamoins telle heure, un tel jour, l'un
pour rait rendre service a l'autre.
Pour aujourd'hui je te serre la main, en te remerciant encore de la bonte
que tu as eue pour moi.
Si maintenant plus tot ou plus tard tu voudrais m'ecrire, mon adresse est
chez Ch. Decrucq, Rue du Pavillon 8, a Cuesmes pres de Mons. Et saches
qu'en ecrivant tu me feras du bien,
bien a toi Vincent.
dl I, biz. 2o7-216 Brieven (nr. 133)•
Etten 23 Nov. 188i :
Er zijn geen ongelooviger en verstokter en wereldscher menschen dan dominees en bovenal dominees-vrouwen, (regel met uitzonderingen) doch zelfs
dominees hebben soms onder eene wapenrusting van triple airain een
menschenhart.
bl. 299 Brieven (nr I 60.
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Etten 23 Nov. 1881:
Maar wel degelijk is 't mijn meening, dat Uwe attentie en wel Uw beste Uw
meest geconcentreerde attentie moet gevestigd zijn in dezen tijd, op de ontwikkeling van eene nog niet ten voile in U ontwaakte levenskracht, Liefde.
Want werkelijk zij is van alle machten de machtigste, zij maakt ons slechts
schijnbaar afhankelijk — de waarheid is: er is geen waarachtige onafhankelijkheid, geen ware vrijheid, geen onwrikbare zelfstandigheid dan door haar.
Door de liefde zeg ik, wordt ons plichtsgevoel duidelijk en ons werk ons
klaar, en door lief te hebben en de plichten van de liefde te vervullen doen
we Gods wil. 't Staat niet voor niets in den Bijbel „de liefde zal menigte van
zonden bedekken" en verder „bij U o God is genade, opdat gij gevreesd
wordt". Nu geloof ik evenwel dat gij veel meer zult hebben aan het opnieuw
lezen van Michelet, dan aan den Bijbel.
En mij aangaande ik zou voor niets ter wereld Michelet willen missen. De
Bijbel toch is wel eeuwig en onvergankelijk, doch Michelet geeft zulke verbazend practische en duidelijke wenken, op staanden voet toepasselijk op
dit snelle gejaagde moderne leven waarin gij en ik ons bevinden, dat hij ons
spoedig vorderingen doet maken, en wij hem niet missen kunnen.
En de Bijbel bestaat uit lagen en er is vooruitgang in, verschil tusschen Mozes
en Noach b.v. aan den eenen kant en Jezus en Paulus aan den anderen
kant. Neem nu Michelet en Beecher Stowe, die zeggen niet 't Evangelie
deugt niet meer, maar zij brengen ons aan 't verstand hoe het toepasselijk
is in dezen onzen tijd, in dit ons leven, voor U b.v. en voor mij, om maar
iemand te noemen. Michelet zegt zelfs dingen volkomen en hardop, die
't Evangelic slechts als in kiem ons toefluistert.
Het moet U geen verwondering baren, dat op 't gevaar of van door U voor
een dweper te worden aangezien, ik U zeg dat ik het voor bepaald noodig
houd in God te gelooven om te kunnen liefhebben. In God gelooven, daar
bedoel ik mee (niet dat ge gelooven zoudt al de preekjes der predikanten,
en de redenaties en jesuitismen der begueules devotes collet montees, dat
zij verre) in God gelooven daar bedoel ik mee, gevoelen dat er een God
bestaat, niet een doode of opgezette (empaille) maar een levende, die met
onweerstaanbare macht ons dringt den kant uit van: Aimer encore. Voila
ma pensee. bl. 300-30 I Brieven (nr I6I).
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Etten. Dec. I88I:
Weliswaar heeft Pa gezegd dat ik niet bang hoefde te zijn voor de onvermijdelijke kosten, en Pa is in zijn schik met hetgeen Mauve zelf hem gezegd
heeft, en ook met de studies en teekeningen die ik terugbracht. Maar ik
vind het toch bitter en bitter miserabel dat Pa er door schade zou leiden.
Wij hopen natuurlijk wel dat het later terecht komt, maar toch het weegt
mij zwaar op 't hart. Want sedert ik hier ben heeft Pa werkelijk niet aan mij
verdiend en meer dan eens b.v. een jas of broek gekocht, die ik eigenlijk
liever niet gehad had ofschoon ik 't wel noodig had, maar Pa mag er geen
schade bij hebben. Te meer als de bewuste jas of broek niet past en maar
half of niet doeltreffend is. Enfin al weer petite misere de la vie humaine.
Nu vind ik het bovendien zooals ik U reeds vroeger zeide, vreeselijk beroerd
om niet precies vrij te zijn, want ofschoon Pa mij niet letterlijk van iederen
cent rekenschap vraagt, zoo weet hij toch altijd precies waarvoor en hoeveel
ik uitgeef. En nu ofschoon ik desnoods geen geheimen heb, zoo is 't mij toch
niet aangenaam dat men mij in de kaart kan kijken, desnoods zijn zelfs mijn
geheimen geen geheimen voor degenen, voor wie ik sympathie heb. Doch
Pa is niet de man voor wie ik gevoelen kan wat ik b.v. voor U of voor Mauve
gevoel. 1k houd wel degelijk van pa, maar 't is weer een heel ander soort
van sympathie dan die voor U of voor Mauve. Pa kan niet met mij meeleven en mee gevoelen, en ik kan mij niet inwerken in het systeem van Pa,
— daarin krijg ik het te benauwd — ik zou er in stikken. 1k lees ook wel eens,
in den Bijbel net zoo goed als ik soms in Michelet of Balzac lees of Eliot,
doch in den Bijbel zie ik weer heel andere dingen dan Pa, en 't geen Pa er
uithaalt volgens een akademisch maniertje dat kan ik er volstrekt niet in
vinden.
Pa en Moe hebben sedert Ds. ten Kate de Faust van Goethe vertaald heeft,
dat boek eens gelezen, want nu een dominee het vertaald heeft, zal het toch
wel niet al te onzedelijk (???? qu'est-ce que c'est ca) zijn. Doch zij zien
er niets anders in, dan de rampzalige gevolgen van eene onkiesche liefde.
En zij begrijpen de Bijbel zeker evenmin. Neem nu Mauve b.v. als die iets
leest, dat diep is, dan zegt hij maar zoo dadelijk niet, die man bedoelt dit of
dat. Want de poezie is zoo diep en intangible, dat men alles maar zoo niet
systematisch definieeren kan, maar Mauve heeft een fijn gevoel, en zie dat
gevoel vind ik zooveel meer waard dan het definieeren en critiseeren. En ook
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als ik lees, en eigenlijk lees ik zooveel niet, en dan nog maar anderhalven
schrijver, — een paar mannen, die ik zoo toevallig heb gevonden, dan doe
ik dat omdat zij de dingen breeder, en milder, en met meer liefde bekijken
dan ik, en de werkelijkheid beter kennen, en om dus van hen iets te leeren;
maar al dat geleuter over goed en kwaad, zedelijkheid en onzedelijkheid,
daar geef ik eigenlijk zoo weinig om. Want waarachtig 't is me onmogelijk,
altijd maar te weten wat goed, wat kwaad, wat zedelijk, wat onzedelijk is.
bl. 312-313 Brieven (nr 164) .
Etten Dec. 1882:
Als ik aan K. denk, ja dan zeg ik nog „zij en geen ander" maar die vrouwen
die door de dominees veroordeeld en vervloekt worden, 't is niet sedert
gisteren dat ik hart voor hen heb, zij hebben zelfs betrekkelijk oudere
liefde van me dan K.
Als ik dikwijls moederziel alleen met mijn ziel onder den arm, half ziek en
in de misere, zonder geld in mijn zak op de straat liep, dan keek ik hen na en
benijdde de menschen die met haar mee konden gaan, en ik had een gevoel
als waren die arme meiden mijn zusters wat omstandigheden en levenservaring betrof. En zie dat is een oud gevoel in mij en zit heel diep. Ik heb
als jongen zelfs soms met een oneindige sympathie en respect zelfs omgezien
naar een half verwelkt vrouwengelaat, waar het op geschreven stond als
't ware: hier is het leven in werkelijkheid overheen gegaan.
Maar mijn gevoel voor K. is gansch nieuw en iets heel anders. Sans le savoir
zit zij in een soort gevangenis, zij is ook arm en kan niet alles doen en laten
wat zij wail, en zie zij heeft een soort resignatie en ik geloof dat dikwijls de
jesuitismen van dominees en devote dames meer impressie op haar maken
dan op mij, jesuitismen, die nu eenmaal juist omdat ik eenige dessous de
cartes heb leeren kennen, geen vat meer op mij hebben, maar zij hecht er
aan en zou het niet kunnen verdragen dat het systeem van resignatie, en
zonde, en God en weet ik wat meer, ijdelheid bleek te zijn.
En 't komt geloof ik niet bij haar op, dat God eigenlijk misschien pas begint,
als we dat woord zeggen, waarmee Multatuli zijn Gebed van een Onwetende
besluit: „o God, daar is geen God". Zie die God van de dominees, ik vind
hem zoo dood als een pier. Maar ben ik daarom een atheist? De dominees
beschouwen me zoo — que soit maar zie ik heb lief, en hoe zou ik liefde
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kunnen voelen als ik zelf niet leefde, en anderen niet leefden, en als we dan
leven, daar is iets wonders in. Noem nu dat God, of de menschelijke natuur,
of wat ge wilt, maar er is een zeker iets, dat ik niet definieeren kan in een
systeem, ofschoon het erg levend en werkelijk is, en zie dat is nu God of net
zoo goed als God. b1.3 r 9-320 Brieven (nr t 64) .

Den Haag Donderdagavond:
Op Kerstmis had ik nogal een heftige scene met Pa, en het liep zoo hoog dat
Pa zei 't beter was ik 't huis maar zou verlaten. Nu, het werd zoo gedecideerd
gezegd dat ik nog denzelfden dag werkelijk vertrok. Het kwam eigenlijk
aan doordat ik niet naar de kerk ging, en ook zeide dat als het naar de kerk
gaan iets gedwongens was, en ik naar de kerk moest, ik er zeer zeker zelfs
niet meer uit beleefdheid zou heengaan, zooals ik dezen heelen tijd dat ik te
Etten was, vrij geregeld deed. Maar ach eigenlijk zit er veel meer achter,
o.a. de heele geschiedenis van 't geen dezen zomer voorviel tusschen K.
en mij.
Ik was zoo driftig als ik me niet herinner ooit in mijn leven geweest te zijn,
en ik heb ronduit gezegd dat ik het heele systeem van dien godsdienst afschuwelijk vond, en juist omdat gedurende een miserabelen tijd van mijn
leven, ik mij te veel in die dingen verdiept heb, er niets meer mee wil te maken
hebben, en mij er voor wachten moet, als voor iets fataals.
Ben ik te driftig te heftig geweest — het zij zoo — maar al ware dat eens
het gevai, dan is 't nu meteen voor goed uit ook.
bl. 325 Brieven (nr 166).

Den Haag:
Er is een Mauve, het groote schilderij van de pink die op de duinen wordt
gesleept, het is een meesterstuk.
1k heb nooit een goede preek over de resignatie gehoord, noch me een goede
kunnen verbeelden, behalve dat schilderij van Mauve en het werk van Millet.
Het is wel de resignatie, maar de echte soort, niet die van de dominees. Die
knollen, die arme gehavende knollen, zwart, wit, bruin; zij staan daar geduldig, onderworpen, bereid, geresigneerd stil. Ze moeten straks de zware
schuit nog 't laatste eindje sleepen, de karwei is haast gedaan. Eventjes stil-
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staan. Ze hijgen, zijn bezweet, maar ze murmureeren niet, ze protesteeren
niet, ze klagen niet, over niets. Daar zijn ze al lang overheen, sedert jaren
overheen. Ze zijn geresigneerd nog wat te leven en te werken, doch moeten
ze morgen naar den vilder que soft, zij zijn er toe bereid.
Ik vind zoo'n fameus hooge, praktische, zwijgende philosophic in dit schilderij, het schijnt te zeggen savoir souffrir sans se plaindre ca c'est la seule
chose pratique, c'est la la grande science, la lecon a apprendre, la solution
du probleme de la vie. Mij dunkt dat dit schilderij van Mauve een van de
zeldzame schilderijen zou zijn, waarvoor Millet fang zou blijven staan, en
in zichzelven mompelen: it a du coeur ce peintre-la.
bl. 366-367 Brieven (nr 180.

Den Haag:
Heden ben ik Mauve tegengekomen en heb een zeer betreurenswaardig
gesprek met hem gehad, waarbij het mij duidelijk is geworden, dat Mauve
en ik voor altijd gescheiden zijn. Mauve is zoo ver gegaan, dat hij het niet
kan terugnemen, althans zeker niet zou willen. Mijn verzoek aan hem was,
dat hij mijn werk zou komen zien, en daarna spreken over zaken. Mauve
weigerde dat volstrekt: „naar U toekomen doe ik zeker niet, het is glad uit".
Eindelijk zei hij: „gij hebt een venijnig karakter". Toen draaide ik mij om,
het was in de duinen, en ik ben alleen naar huis gewandeld. Mauve neemt
het mij kwalijk, dat ik gezegd heb „ik ben artist" — 't welk ik niet terugneem, omdat het vanzelf spreekt dat dat woord in zich sluit de beteekenis
van: altijd zoeken, zonder ooit volmaakt te vinden. Het is juist het tegenovergestelde van te zeggen „ik weet het al, ik heb het al gevonden".
Dat woord beteekent voor zoover ik weet: „ik zoek, ik jaag er naar, ik ben
er met mijn hart bij".
Ik heb toch ooren aan het hoofd Theo, als iemand zegt: „gij hebt een venijnig
karakter", wat moet ik dan doen?
Ik keerde mij om en ging alleen terug, maar met veel droefheid in het hart,
dat Mauve mij dat heeft durven zeggen. Ik zal hem niet vragen mij zulks
te verklaren, ik zal mij niet verontschuldigen evenmin. En toch — en toch
— en toch —!
Ik wenschte dat Mauve berouw had daarover.

Zelfportret (St. Remy)

De opwekking van Lazarus (St. Remy)
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er steekt iets achter mij.
Men verdenkt mij van iets, — het is in de lucht
Vincent houdt iets achterbaks dat het licht niet zien mag.
Welnu heeren ik zal het U zeggen, gijlieden die dan prijs stelt op vormen
en beschaving, en dat terecht, mits het echt spul zij, wat is beschaafder,
fijngevoeliger, mannelijker, eene vrouw te verlaten of een verlatene zich
bl. 397 Brieven (nr 192).
aan te trekken?
Den Haag:
Als ik U tegenspreek, en gij doet als T. en M., dan is om zoo te zeggen mijn
nek er af.
Nu dan in Godsnaam maar kop af, als 't moet. 't Andere is nog erger. Hier
begint dus een kort geschrift, waarin ik ronduit eenige dingen zal verklaren
waarvan ik 't mogelijk acht, dat zij door U zoo zullen worden opgenornen,
dat gij mij Uwe hulp onttrekt, maar ze te zwijgen om Uwe hulp te houden,
komt mij voor een leelijke manier van doen te zijn, en ik waag liever het
ergste. Lukt het mij U aan 't verstand te brengen, 't geen gij nu geloof ik
nog niet begrijpt, dan zal het Christien en haar kind en mijzelf beter gaan.
En om dat te bereiken moet ik wagen te zeggen, wat ik zeggen zal.
Urn uit te drukken wat ik gevoelde voor K., zeide ik ronduit: „zij en geen
ander". Haar „nooit neen nimmer" was niet voldoende mij van haar te
doen afzien. Ik had nog hoop en ondanks dat 't welk ik meende te zijn, een
stuk ijs dat smelten zou, bleef mijne liefde levendig. Evenwel ik had geen
rust. 't Was eene spanning die ondragelijk werd, omdat zij maar altijd zweeg,
omdat ik nooit een syllabe antwoord ontving.
Toen ging ik naar Amsterdam. Aldaar werd mij gezegd: „Als gij in huis
zijt, dan gaat K. het huis uit". Tegenover uw: „zij en geen ander" staat
haar: „hij zeker niet", uw volhouden is walgelijk. Ik stak mijn vingers in de
vlam van de lamp, en zei : „laat mij haar zien voor zoolang als ik mijn hand in de
vlam houd" en 't is geen wonder dat toen later misschien Tersteeg naar mijn
hand gekeken heeft. Doch zij bliezen de lamp uit geloof ik, en zeiden: gij

zult haar niet zien.
Zie, dat was mij te kras, vooral toen men sprak van mijn forceeren, en ik
gevoelde, dat de dingen die men mij zeide doodslagers waren, en dat mijn
„zij en geen ander" doodgeslagen werd.
18
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Ik heb toen niet direkt geheel en al, maar toch snel genoeg die liefde voelen
sterven, een ledig, een, oneindig ledig er voor in de plaats. Nu gij weet, ik
geloof in God, ik twijfelde niet aan de macht van liefde, toch toen heb ik iets
gevoeld van: mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten, en ik begreep niets meer, ik dacht: heb ik mij dan bedrogen . . . . o God, er is geen God!
bl. 401 Brieven (nr 193).
Zie ik weet niet of gij dat gevoel kent, dat maakt dat wanneer men alleen is,
op sommige momenten men een soort zucht of klacht voelt rijzen van binnen:
Mijn God waar is mijn vrouw, mijn God waar is mijn kind, is dan alleen
zijn, leven?
Als ik aan U denk, dan meen ik mij niet te vergissen als ik geloof, dat bij
U misschien minder hartstochtelijk en zenuwachtig dan bij mij, maar toch
ook in zekere mate allicht, iets van dienzelfden weemoed moet aanwezig zijn,
op sommige momenten althans.
En ik weet niet, of gij het goed of niet goed van mij vindt, juist of niet juist
gezien, als ik U zeg, dat ik wel eens zoo aan U denk. Dit echter geloof ik
van U, en dit weet ik ondanks mijn zenuwachtigheid van mijzelf, dat er in
elk geval in Uw en in mijn karakter een basis is van sereniteit sereniteit
quand bien merne, en dat dus noch gij noch ik ongelukkig zijn, omdat die
sereniteit voortkomt daaruit, dat wij ons yak en werk waarachtig en terecht
lief hebben, en de kunst eene groote plaats in onze gedachten inneemt, en
het leven interessant maakt. Dus wil ik U zeer zeker niet tot melankolie brengen, maar wel door iets in uw eigen gemoedsstemming, mijn handelwijs en
levensopvatting begrijpelijk te maken. Ik denk nu eens aan Pa — zoudt gij
denken dat Pa koel zou blijven en bezwaar zou vinden bij een wieg?
Zie een wieg is niet als iets anders — daar is geen verneukerij bij — en wat
ook in het verleden van Sien zij ik ken geen andere Sien dan die van dezen
winter — dan die moeder uit het gasthuis, wier hand de mijne drukte, toen
wij beiden onze oogen vochtig voelden worden, toen wij keken naar het
kindje waarvoor wij dezen winter getobd hebben.
En hoor eens, entre nous soit dit — zonder preektoon — als er geen God
is, dan is er toch ergens een heel dichte bij en men voelt zijn tegenwoordigheid wel op zoo'n moment. Hetgeen te zeggen wel gelijk staat en ik voor mij
gaarne verwisselen wil voor de rondborstige verklaring: ik geloof in een God
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en dat het Zijn wil is men leve niet alleen, maar met een vrouw en met een
kind, als alles normaal wil zijn. En 't geen ik hoop is dat gij mijn handelwijs
begrijpen zult en nemen voor 't geen zij is, namelijk natuurlijk en er niet in
zien zult een verneuken of verneukt worden. En kerel, als gij komt, en als
gij kunt kom spoedig kijken — zie dan net als ik in Sien een moeder en een
gewone huisvrouw en niets anders. Want dat is zij werkelijk en mijns inziens
te beter omdat zij de revers de la medaille kent. bl. 462-463 Brieven (nr 213).
Maar reeds met een enkel woord sprak ik over de humaniteit, zooals ze soms
in een mensch zitten kan, als b.v. bij Mme Francois in 't boek van Zola.
Humanitaire plannen of denkbeelden heb ik echter niet, alsof ik voor iedereen
zoo zou meenen te kunnen doen, doch ik schaam mij niet te zeggen (ofschoon
ik zeer goed weet dat het woord humaniteit in een slecht blaadje staat),
dat ik voor mij altijd behoefte had en ook houden zal, om een of ander schepsel
lief te hebben. Bij voorkeur, ik weet zelf niet waarom, een ongelukkig of
verschopt of verlaten schepsel. Ik heb eens een armzalig verbrande mijnwerker verpleegd, zes weken. of 2 maanden lang, ik heb mijn eten gedeeld
een heelen winter met een oud man, ik weet niet wat al meer, en nu Sien.
Maar ik geloof tot heden niet dat zuiks dwaas of slecht is, ik vind het jets,
dat zo natuurlijk en vanzelfsprekend is, dat ik me niet begrijp dat de menschen zoo onverschillig voor elkaar zijn gewoonlijk. Ik zeg er nog bij dat als
ik er kwaad aan deed, gij ook kwaad deed mij zoo trouw te helpen — dat zulks
kwaad zou zijn, maar 't ware immers absurd. — Ik geloof altijd dat „heb
uw naaste lief als Uzelf", geen overdrijving is, maar de normale toestand.
Enfin. En gij weet ik zal mijn uiterste krachten inspannen om te zorgen ik
spoedig aan 't verkoopen raak, juist om geen misbruik van Uw goedheid
te maken. bl. 487 Brieven (nr 2 1 9) .
Ik heb weer twee teekeningen nu, 't eene is een man die in den Bijbel leest,
en het andere is een man die zijn gebed doet voor zijn middageten dat op
tafel staat. Beide zijn zeer zeker in wat men een ouderwetsch sentiment zou
kunnen noemen, het zijn dito figuren als het oude mannetje met 't hoofd in
in handen. De Benedicite is geloof ik de beste, doch ze vullen elkaar aan.
Op de ene is een kijkje op de besneeuwde voren door het raam heen. Mijn
bedoeling met deze twee en met het eerste oude mannetje is een en hetzelfde,
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de eigenaardige stemming uit te drukken n.l. van K erstmis en Oude Jaar.
En in Holland en in Engeland is er dan altijd nog iets godsdienstigs, eigenlijk
overal tenminste in Bretagne en in Alsace ook. Of men nu precies in vorm
het eens is daarmee daar gelaten, het is iets waar men respect voor heeft
indien het oprecht is, en ik voor mij kan er ten voile in deelen, en heb daar
zelfs behoefte aan, althans in dit opzicht dat ik net zoo goed als zoo'n oud
mannetje gevoel heb van, geloof heb in quelque chose la-haut, ook al weet
ik niet precies zeker hoe of wat er daar zijn zal. Ik vind het een mooi woord
van Victor Hugo: les religions passent mais Dieu demeure. En dan vind ik het
een mooi woord van Gavarni: it s'agit de saisir ce qui ne passe pas, dans
ce qui passe. Een van die dingen „qui ne passeront pas", is het quelque chose
la-haut en het geloof in God ook, al mogen de vormen veranderen, verandering die even nodig is als de vernieuwing van het groen in de lente. Doch
ge begrijpt uit dit een en ander, dat in die teekeningen het niet mijn doel
is om aan den vorm hulde te doen, doch wel om te toonen dat ik het Kerstmis- en Oudejaarssentiment hoog respecteer.
En is er eenig sentiment of expressie in gekomen, 't is omdat ik zelf dat mee
gevoel.
dl. II, bl. 53 Brieven (nr 253).
Mijns inziens ben ik dikwijls schatrijk, niet in geld, doch (ofschoon nu niet
juist alle dagen) rijk daarom, omdat ik mijn werk gevonden heb, iets heb
waar ik met hart en ziel voor leef en dat bezieling en beteekenis aan het leven
geeft. dl. II, bl. 115 Brieven (nr 274).
Voor mijzelf weet ik dit eene, dat primo 't er op aankomt niet of te wijken
van wat plicht is, en men met plicht niet transigeeren mag. Plicht is iets
absoluuts. De gevolgen? wij zijn er niet voor verantwoordelijk, voor het
initiatief van plicht doen of niet doen ja. Ziehier het lijnrecht tegenovergestelde
aan den stelregel: het doel heiligt de middelen.
En mijn eigen toekomst is een beker die niet voorbij kan gaan tenzij ik hem
uitdrink.
Dus fiat voluntas.
dl. II, bl. 249 (nr 313).
0 Theo, als zij geen familie had gehad, zou ze zich zooveel beter gehouden
hebben. Vrouwen zooals zij zijn wel degelijk slecht, maar primo oneindig,
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zegge oneindig deerniswaardiger dan slecht, en ten tweede hebben ze een
zekeren hartstocht, zekere warmte, die iets zoo erg menschelijks heeft dat de
braven er wel eens een lesje aan konden nemen, en ik voor mij het woord
van Jezus gevoel, die zeide tot de oppervlakkig beschaafden, de fatsoenlijke
dl. II, blz. 293 Brieven (nr 326).
lui van zijn. tijd: „de hoeren gaan U voor".
En nu, evenals in andere periodes van ondergang eener beschaving zijn door
de corruptie der maatschappij de verhoudingen van goed en kwaad veelmalen omgekeerd, en komt men alweer raisonnabel terecht op het oude
woord: „eersten zullen de laatsten zijn, en laatsten zullen de eersten zijn".
dl. II, bl. 295 Brieven (nr 326).
Een woord van Gustave Dore heb ik altijd machtig mooi gevonden: j'ai
la patience d'un boeuf; ik zie daar meteen in iets goeds, een zekere resolute,
eerlijkheid, enfin er is veel in dat woord, het is een echt artistenwoord. Als
men aan lui uit wier gemoed zoo iets voorkomt denkt, mij dunkt redenaties
zooals men in den kunsthandel maar al te veel hoort over „gave", worden
zoo'n ijselijk ravengekras. „ rai la patience" wat is dat stil, wat is dat deftig;
ze zouden dat niet eens zeggen als 't niet ware juist vanwege al dat ravengekras. Ik ben geen artist — wat is dat grof — zelfs om 't van zichzelf te denken — zou men geen geduld hebben, geen geduld leeren van de natuur,
geduld leeren van het zien zachtjes opkomen van 't koren, het groeien van
de dingen — zou men zichzelf zoo'n fameus dood ding vinden dat men meende
zelf niet te zullen groeien? Zou men expres zijn ontwikkeling tegengaan?
Ik zeg dit om te wijzen waarom ik het zoo mal vind om over gaven en geen
gaven te spreken.
Maar wil men groeien, men moet in de aarde vallen. Dus zeg ik tot u, plant
U in den grond van Drenthe — gij zult er kiemen — verdroog niet op 't
trottoir. Er zijn stadsplanten zult ge zeggen — nu ja maar gij zijt koren en
hoort op den korenakker . . . .
Ik meen niet U iets nieuws te zeggen, in 't minst, ik vraag alleen: werk uw
eigen beste gedachten niet tegen. Denk over dat idee dan liever met een
zekeren leuken goeden moed, dan met zwaartillendheid de zaken aan te
zien. Ik zie dat zelfs in Millet, juist omdat hij zoo serieus was kon hij niet

laten goeden moed te hebben. Dat is iets eigenaardigs, niet van alle rich-
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tingen van het schilderen maar van de richting Millet, Israels, Breton, Boughton, Herkomer, meer anderen.
Die het echt eenvoudige zoeken enfin zijn zelf zoo eenvoudig en hun levensopvatting is zoo vol goeden wil en goeden moed, zelfs bij miseres.
dl. II, bl. 338-34o Brieven (nr 336).
Ik gevoel hoe Pa en Moe instinctmatig (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 zoo ruig. Hij zal iedereen in den weg loopen.
En hij blaji zoo hard.

Het is een vuil beest
kortom.
maar het beest heeft een menschelijke geschiedenis en ofschoon
Goed
een hond zijnde, eene menschenziel, en nog wel een fijngevoelige, om zelf
te voelen hoe men over hem denkt, 't geen een gewone hond niet kan. En
ik, toegevende dat ik een soort hond ben, laat hen in hun waarde. De hond
ziet in dat indien men hem hield, het te veel een hem verdragen, een hem
„in dit huis" dulden zoude wezen, dus hij zal zich ergens anders een hondehok
zien op te sporen. De hond is nu wel Pa's zoon eigenlijk en men heeft hem wel
wat al te veel op straat gelaten, waar het niet anders kon of hij werd ruwer
maar aangezien Pa dat zelf al jaren geleden vergeten is zoo kan men daarover zwijgen.
Dan — de hond zou wel eens kunnen bij ten — als hij eens dol werd, en de
veldwachter er bij moest komen om hem dood te schieten. Goed ja dat
alles zeer zeker het is wel waar.
Er staat tegenover, dat honden wachters zijn.
Doch zulks is overbodig, het is vrede, en van geen gevaar, van niets is kwestie,
zegt men. Dus ik zwijg daarmee.
De hond heeft alleen spijt dat hij niet weggebleven is, want het was niet
zoo eenzaam op de heide als in dit huis, ondanks alle vriendelijkheid. Het
bezoek van het beest was eene zwakheid die hoop ik men vergeten zal, en
waarin hij zal vermijden opnieuw te vervallen.
dl. II, bl. 372-373 Brieven (nr 346).
Gij weet toch wel dat ik het beschouw als dat gij mij het leven hebt gered, dat
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vergeet ik nooit; ik ben ook al maken wij een einde aan relaties die vrees ik eene
scheeve verhouding zouden teweegbrengen, uw broer, uw vriend niet alleen,
maar tevens heb ik verplichting tot in het oneindige van trouw voor de daad
van U indertijd, om mij de hand te reiken en het vol te houden mij te helpen.
Money can be repaid, not kindness such as yours.
Laat mij dus ook begaan — alleen het is mij een teleurstelling dat er niet
een verzoening door en door is tot stand gekomen nu, en ik zou wenschen
het nog kon, alleen gijlieden begrijpt mij niet, en zult me misschien nooit
vatten vrees ik.
Mijn voorstel is dus, alles in bedaardheid en orde trachten te doen. Nu
broer, weet dat al komt er scheiding en wat dan ook, ik misschien nog veel
dl. II, bl. 374 Brieven (nr 346).
meer dan gij weet of voelt, Uw vriend ben.
Nu aan mijzelf overgelaten heb ik het licht en dat wat ik wil, nog niet bereikt,
que soit, maar juist sedert het daarlaten vierkant weg van hunne systemen,
heb ik toch een zekere hoop mijn sterven niet ijdel zal zijn.
En dat ik voor mijn oogen dichtgaan, le rayon blanc zal zien. Wat er ook zij
van zielsstrijd over nog niet gevonden hebben, ik heb nooit spijt gehad gezegd
te hebben dat ik rayon noir rayon noir vond en dat daar gelaten te hebben.
Al de influenties van vroeger brachten mij hoe langer hoe meer uit de natuur
uit. Wat er ook zij van Millet, tenminste hij heeft mij meer in de natuur teruggebracht, dan eenig ander het zou hebben kunnen doen in mijn desperate
toestand.
Mijn jeugd is somber en koud geweest en steriel onder den invloed van le
rayon noir — en broer, Uw jeugd eigenlijk ook kerel. Enfin, maar ik wil
niemand verwij ten daarover dan mijzelf. Toch, le rayon noir is onuitsprekelijk wreed — onuitsprekelijk. En ik voel evenveel ingehouden tranen over
veel dingen op dit moment, als in een figuur van Mantegna zijn.
Maar broer, juist mijn smart over veel dingen bewijst mij dat het uit is mij
betreffende, met gemeenschap met die systemen in questie. Ik heb er door
geleden, maar au fond hoor ik niet aan dien kant meer.
Nu zeg ik als broer tot broer, als vriend tot vriend: laat ons zoeken voortaan,
zij onze jeugd somber geweest en tegen den draad in, het zachte licht, waar
ik geen anderen naam voor weet dan le rayon blanc of la bonte.
dl. II, bl. 376 Brieven (nr 347).
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Betreffende mijn gevoelen, hoe ver men gaan mag in een geval van het geldt
een arm, verlaten, ziek schepsel zich aan te trekken, dat zeide ik U reeds
bij eene vroegere gelegenheid, en herzeg het: tot in het oneindige.
dl. II, bl. 382 Brieven. (nr 35o).
17 Jan. 1884:
Beste broer,
Met een enkel woord moet ik U iets mededeelen.
Moe heeft bij 't uitstappen van den trein te Helmond haar been bezeerd.
Pa zegt, de dokter zeide het een bepaalde breuk was, en wel dichtbij 't bekken
aan den grooten draaier.
Ik was bij 't zetten wat betrekkelijk medeviel, zoodat ik haast zou denken
't meer een ontwrichting is.
De dokter verzekert er geen bepaald gevaar is, doch dat het gegeven Moe's
leeftijd, lang duren. zal.
Ik wou 't U liever ineens zeggen zooals 't was, meenende gij dit het liefst hebt.
Maar ik geef U mijn woord er op 't niet erger is dan ik U schrijf.
Ik zal U iederen dag voorlopig bericht zenden. Ik schrijf met dezelfde post
naar uw adres Rue de Laval, opdat gij het zoude weten zoodra mogelijk, 't zij
thuis, zij ge in de zaak zijt. Morgen als de dokter er zal zijn geweest schrijf
ik opnieuw. 't Is wel een ramp.
Ik was bij een boer aan 't schilderen en werd gehaald.
Moe ligt nu rustig. Adieu kerel, met een handdruk.
dl. II, bl. 385-386 Brieven (nr. 352).
Theo, denk er nog eens goed over na of gij soms op een idee kunt komen
of ik op de een of andere wijze wat verdienen zou kunnen. Er zal geld noodig
zijn, en ook de kans om met mijn werk iets te doen moeten we nog eens nagaan.
Al zij het alleen maar zoo, dat ikzelf betalen kan wat ik voor verschotten
heb bij 't werk, en gij 't geen ge anders voor mij geeft, nu voor Moe kunt
bestemmen. dl. II, bl. 386 Brieven (nr 353).
Voor het ongeluk gebeurde, was mijn afspraak met Pa dat ik kosteloos een
tijd hier zou inwonen, ten einde daardoor ruimte te krijgen om eenige rekeningen in 't begin van 't jaar of te doen. En 't geld dat gij zondt met Nieuwjaar en in half Januari ongeveer was daarvoor klaar. Doordat ik, toen het
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ongeluk gebeurde dit aan Pa gaf, zijn het deze keer die verfrekeningen die
aan de beurt liggen.
dl. II, bl. 388 Brieven (nr 355).

Wat er ook zij van een paar jaar die ik me van mezelf moeilijk kan begrijpen,
toen ik door godsdienstige idees — een soort mysticisme — in de war ben
gebracht, die periode daargelaten, heb ik altijd met een zekere warmte geleefd.
Nu wordt het al barder en kouder en saaier om mij heen. En als ik u zeg
dat ik het zoo niet uithouden rail primo, laat staan of ik het al dan niet kan,
beroep ik mij op mijn gezegde in het heel eerste begin onzer relatie.
dl. II, biz. 396 Brieven (nr 358).

Voor mijzelf weet ik, dat ik juist omdat we begonnen zijn als vrienden en
met een respect van weerskanten, nu voor mijzelf weet ik dat ik niet wil dulden
het in een protectie ontaarde — uw protege te worden Theo, pas ik voor.
Waarom? Daarom. En daar dreigt het meer en meer op neer te draaien.
Gij doet absoluut niets om mij een beetje afleiding te geven, waar ik soms
zoo'n behoefte aan heb — door omgang met lui en om eens iets te zien.
Denk er eens over na kerel, ik verberg U niet hoe ik in 't diepst denk
ik
wik en weeg zoowel de een als de andere zij de.
Een vrouw kunt ge me niet geven, een kind kunt ge me niet geven, werk kunt
ge me niet geven.
Geld, ja.
Maar waar dient 't me toe als ik de rest moet missen; 't blijft daarom steriel
Uw geld, omdat 't niet gebruikt wordt zooals ik U altijd heb gezegd — een
arbeidershuishouden desnoods, maar als men niet zorgt dat men een eigen
thuis heeft, vlot de kunst slecht.
En ik voor mij — ik zei 't U toch toen in een groeneren tijd waarachtig al
leuk genoeg, als ik geen goede vrouw kan krijgen zou ik een slechte nemen,
liever een slechte dan geen.
Ik ken lui genoeg die lijnrecht 't tegendeel beweren, en die even bang zijn
voor „kinderen" als ik voor „geen kinderen".
En ik voor mij, omdat iets me veel malen mislukt, ik geef een principe niet
licht op.
19
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En ik ben daarom weinig bang voor de toekomst, omdat ik weet hoe en
waarom ik handelde vroeger.
En omdat ik weet dat er meer zijn, die 't zelfde voelen wat ik voel.
dl. II, bl. 397-398 Brieven (nr 358).
Maar wat is dan toch die stand en wat is dan toch die godsdienst, die de
fatsoenlijke lui er op na houden, o het zijn eenvoudig absurde dingen, en die
de maatschappij tot een soort gekkenhuis maken, tot een averechte verkeerde
wereld — o dat mysticisme. dl. II, bl. 426 Brieven (nr 375).
Wat betreft deze vrouw in kwestie, het blijft mij een mysterie hoe 't moet
afloopen, maar noch zij noch ik zullen gekke dingen doen. Ik vrees voor haar,
dat de oude' godsdienst haar opnieuw zal verstijven en bevriezen met dat
verdomde ijskoude, dat haar al eens in ver verleden heeft geknakt tot stervens
toe, lange jaren geleden. 0, ik ben geen vriend van het tegenwoordige christendom, al was de stichter subliem; het tegenwoordige christendom, ik heb het
te goed in de kaart gekeken. Het biologeerde mezelf, dat ijskoude in mijn jeugd,
maar ik wreek me sedert, waardoor? door die liefde die zij, de theologen,
zonde noemen te aanbidden, door een h .. r te respecteeren, enz. en veel
would be eerwaardige, godsdienstige dames niet.
De vrouw is voor de eene partij altijd ketterij en duivelsch. Voor mij 't tegendl. II, bl. 431 Brieven (nr 378).
overgestelde.
3! April 1885:
Ik heb n.l. wel terdeeg er op willen werken, men de gedachte krijge dat die
luidjes, die bij hun lampje hun aardappels eten met die handen, die zij in
den schotel steken, zelf de aarde hebben omgespit en het spreekt dus van
handenarbeid, en van dat zij hun eten zoo eerlijk verdiend hebben.
Ik heb gewild dat het doet denken aan een gansch ander manier van leven
dan die van ons, beschaafde menschen. Ik zou dan ook volstrekt niet begeeren, iedereen 't zoo maar mooi of goed vond.
Ik heb den heelers winter lang de draden van dit weefsel in handen gehad,
en het definitieve patroon gezocht, en indien nu het een weefsel zij dat een
ruw en grof aspect heeft, zoo zijn niet te min de draden met zorg en volgens
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zekere regels gekozen. En het zou wel kunnen blijken, dat het een echt boerenschilderij is. Ik weet dat het dit is.

Maar wie liever de boeren zoetsappig ziet, ga zijn gang. Ik voor mij ben er
van doordrongen dat het op den duur beter resultaten geeft ze in hun ruwheid te schilderen, dan conventioneele liefheid er in te brengen.
dl. II, bl. 488 Brieven (nr 404).
Daar het vandaag Zondag is, wilde ik U weder eens schrijven. Omdat ik
nog verzuimd heb iets te zeggen van het schilderij van Uhde: Laissez venir
a moi les petits enfants.
Ja ik vind het mooi, maar nieuw is het niet.
Interieurs in helderen toon met boerenkinderen zonder mystieke Christusfiguur, zooals Israels, zooals Artz, vind ik mooier dan dit, waar men een mystieken Christus op den koop toe krijgt.
dl. II, bl. 514 Brieven (nr 414).
De Staalmeesters is volmaakt, is de mooiste Rembrandt; doch die Jodenbruid — niet zoo geteld — wat een intiem, wat een oneindig sympathiek
schilderij, geschilderd d'une main de feu. Ziet ge, Rembrandt in de Staalmeesters is trouw aan de natuur, al gaat hij ook daar en altijd in het hoogere,
in 't allerhoogste, oneindige, maar toch — Rembrandt kon nog iets anders
— als hij niet trouw hoefde te zijn in 't letterlijke zoo als bij portret, als hij mocht
dichten, poeet d.i. Schepper zijn. Dat is hij in de Jodenbruid.
dl. II, bl. 541 Brieven (nr 426).
De grootste, machtigste verbeeldingskrachten hebben tevens dingen naar
de werkelijkheid direct gemaakt waar men verstomd van staat.
In antwoord op uw beschrijving van de studie van Manet, stuur ik U een stilleven van een open — dus een gebroken wit — bijbel in leer gebonden tegen
een zwart fond met geelbruinen voorgrond, met nog een noot citroengeel.
Ik schilderde die in eens op een dag.
Dit om u te laten zien dat als ik zeg, dat ik misschien niet geheel voor niets
geblokt heb, ik zulks meen omdat tegenwoordig het mij betrekkelijk heel grif
weg afgaat een gegeven voorwerp, wat de vorm of kleur ook zij, zonder aarzelen te schilderen. dl. II, bl. 558 Brieven (nr 429).
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Antwerpen, 19 Dec. 1885:
Echter ik schilder liever de oogen van menschen dan cathedralen, want
er zit iets in de oogen wat in de cathedraal niet zit, al is die plechtig en al
imponeert die — de ziel van een mensch, al is het een arme schooier of een
meld van de straat, is in mijn oog interessanter. dl. II, bl. 589 Brieven (nr 441).
Arles 1888-1889:
J'ai ecrit a Gauguin et j'ai seulement dit que je regrettais que nous travaillons
si loin l'un de l'autre, et que c'etait dommage que plusieurs peintres ne s'etaient
pas combines pour une campagne.
faut compter que cela trainera peut-etre des annees, avant que les tableaux
impressionistes ayent une valeur ferme, et donc pour l'aider, it faut considerer cela comme une affaire de longue haleine. Mais it a un si beau talent
qu'une association avec lui serait un pas en avant pour nous.
Je t'ai dit ties serieusement, que si tu veux, j'irai en Amerique avec toi, si toutefois ce voyage serait de longue duree et si cela en vaut la peine.
Pour nous it faut chercher a ne pas etre malades, car si nous l'etions, nous
sommes plus isdes que par exemple le pauvre concierge qui vient de mourir;
ces gens ont de l'entourage et voient le va et vient du menage et vivent dans
la betise.
Mais nous sommes la seuls avec notre pensee et desirerions parfois etre betes.
Etant dorm& les corps que nous avons, nous avons besoin de vivre avec les
copains.
dl. III, bl. 72 Brieven (nr 495),
dit que ses douleurs d'entrailles continuent toujours encore, et it me parait
bien triste.
Il parle d'une esperance qu'il a de trouver un capital de six cent mille francs
pour etablir un marchand de tableaux impressioniste, et qu'il expliquerait
son plan et qu'il voudrait que toi tu fus a la tete de cette entreprise.
Je ne serais pas etonne si cette esperance est un fata morgana, un mirage de
la ache, plus on est dans la deche — surtout lorsqu'on est malade —plus
on pese a des possibilites pareilles.
j'y vois donc dans ce plan surtout une preuve de plus, qu'il se morfond,
et que le mieux serait de le mettre a flot le plus vite possible.
dit que lorsque les matelots ont a deplacer un lourd fardeau ou une ancre
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a lever, pour pouvoir soulever un plus grand poids, pour etre capable d'un
effort extreme, ils chantent tous ensemble pour se soutenir et se donner du ton.
Que c'est la ce qui manque aux artistes! Je serais donc bien etonne, s'il n'etait
pas content de venir, mais les frais de l'hotel et de voyage sont encore cornpliques de la note du medecin, ainsi ce sera bien difficile.
dl. III, bl. 73 Brieven (nr 496).
Je ne crois pas que cette societe demeurerait indefiniment, mais je crois que
pendant le temps qu'elle serait vivante, on vivrait courageusement et qu'on
produirait.
Mais si demain Gauguin et ses j uifs banquiers viennent me demander rien
que i o tableaux pour une societe marchande et pas une societe d'artistes, je
ne sais ma foi, si j'aurais confiance, moi qui pourtant volontiers en donnerais
5o a une societe d'artistes. dl. III, bl. 79 Brieven (nr 498).
J'en ai gratte une grande d'etude peinte, un jardin des oliviers, avec une
figure de Christ bleue et orange, un ange jaune. Un terrain rouge, collines
vertes et bleues. Oliviers aux troncs violets et carmines a feuillage vert, gris
et bleu. Ciel citron.
Je l'ai grattee parce que je me dis qu'il ne faut pas faire des figures de cette
dl. III, bl. 95 Brieven (nr 505).
port& sans modele.
J'ecris a Russel en me'me temps, nous savons probablement, n'est-ce pas, que
les Anglais, les Yankees etc. ont ceci en commun avec les Hollandais que
leur charite est tres chretienne. Or nous autres n'etant pas de tres
bons chretiens Voila ce que je ne peux m'empecher de penser en ecrivant encore une fois. dl. III, bl. 98 Brieven (nr 5o6).
Un enfant dans le berceau egalement, si on le regarde a son aise, a l'infini
dans les yeux. En somme je n'en sais rien, mais justement ce sentiment de
ne pas savoir, rend la vie reelle que nous vivons actuellement, comparable
un simple trajet en chemin de fer. On marche vite, mais ne distingue aucun
objet de tres pros, et surtout on ne voit pas la locomotive.
Il est assez curieux que notre oncle comme notre pore croyaient a la vie
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future. Sans parler de notre pere, j'ai plusieurs fois entendu l'oncle raisonner
la-dessus.
Ah — par exemple, ils etaient plus siirs que nous, et affirmaient, se rachant
si on osait approfondir.
La vie future des artistes par leurs oeuvres, je n'en vois pas grand chose. Oui
les artistes se continuent en se passant le flambeau, Delacroix aux impressionistes etc. Mais est-ce la tout ?
Si une bonne vieille mere de famine a idees passablement bornees et martyrisees dans le systeme chretien, serait immortelle ainsi qu'elle le croit, et cela
serieusement et moi pour un n'y contredis point, pourquoi un cheval de
fiacre poitrinaire ou nerveux comme Delacroix et de Goncourt, aux idees
larges, cependant le seraient-ils moins ?
Vu qu'il parait que juste, les gens les plus vides sentent naitre cette indefinissable esperance.
Suffit, a quoi bon s'en preoccuper. Mais en vivant en pleine civilisation, en
plein Paris et plein beaux-arts, pourquoi ne garderait-on pas ce moi de
vieille femme, si les femmes elles-memes sans leur croyance de „fa y est"
instinctif, ne trouveraient pas la force de creer et d'agir ?
Alors les medecins nous diront que non seulement Moise, Mahomet, le Christ,
Luther, Bunyan et autres etaient fous, mais egalement Frans Hals, Rembrandt, Delacroix et egalement toutes les vieilles bonnes femmes bornees
comme notre mere.
Ah — c'est grave cela. — On pourrait demander a ces medecins: ou alors
seraient les gens raisonnables ?
Sont-ce les souteneurs de bordel, ayant toujours raison? II est probable. Alors
que choisir ? heureusement it n'y a pas a choisir.
dl. III, bl. 128-129 Brieven (nr 518).
Je voudrai faire le portrait d'un ami artiste, qui reve de grands reves, qui
travaille comme le rossignol chante, parce que c'est ainsi sa nature. Cet homme
sera blond. Je voudrai mettre dans le tableau mon appreciation, mon amour
que j'ai pour lui.
Je le peindrai donc tel quel, aussi fidelement que je pourrai, pour commencer.
Mais le tableau n'est pas fini ainsi. Pour le finir je vais maintenant etre coloriste arbitraire.
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J'exagere le blond de la chevelure, j'arrive aux tons oranges, aux chromes,
au citron pale.
Derriere la tete, au lieu de peindre le mur banal du mesquin appartement,
je peins l'infini, je fais un fond simple du bleu le plus riche, le plus intense,
que j e puisse confectionner, et par cette simple combinaison la tete blonde
eclairee sur ce fond bleu riche, obtient un effet mysterieux comme l'etoile
dans l'azur profond.
Pareillement dans le portait de paysan j'ai procede de cette fawn. Toutefois
sans vouloir dans ce cas evoquer l'eclat mysterieux d'une pale etoile dans
l'infini. Mais en supposant l'homme terrible que j'avais a faire en pleine
fournaise de la moisson, en plein midi. De la des oranges fulgurants comme du
fer rougi, de la des tons de vieil or lumineux dans les tenebres.
Ah, mon cher frere
. et les bonnes personnes ne verront dans cette exadl. III, bl. 134 Brieven (nr 52o).
geration que de la caricature.
Ce qu'ainsi faisant je gagnerais en tant que quant l'artiste, le perdrais-je
en homme ? Si j'avais la foi de ca, je serais un fameux toque, maintenant je
n'en suis pas un de fameux, mais to vois, je n'ai l'ambition de cette gloire-la
suffisamment, pour mettre le feu aux poudres. J'aime mieux attendre la
generation a venir, qui fera en portrait ce que Claude Monet fait en paysage,
le paysage riche et crane a la Guy de Maupassant.
Alors je sais que moi je ne suis — pas de ces gens-IA, mais les Flaubert et les
Balzac n'ont-ils pas fait les Zola et les Maupassant? Vive donc non pas nous,
mais la generation. a venir.
dl. III, bl. 149 Brieven (nr 525).
La vie est pourtant courte et surtout le nombre d'annees on l'on se sent fort
assez pour tout braver.
Enfin it est a redouter, qu'aussitot que la nouvelle peinture sera appreciee,
les peintres se ramolliront.
Dans tous les cas voila ce qu'il y a de positif, ce ne sont pas nous autres d'a
present qui sommes le decadence. Gauguin et Bernard parlent maintenant
de faire „de la peinture d'enfant". J'aime mieux cela, que la peinture des
decadents. Comment se fait-il, que les gens voient dans l'impressionisme
quelque chose de decadent ? C'est pourtant bien le contraire.
dl. III, bl. 152 Brieven (nr 527).
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J'ai un tas d'idees pour mon travail et en continuant la figure tres assidilment,
j e trouverai possiblement du neuf.
Mais que veux-tu, parfois je me sens trop faible contre les circonstances
donnees, et it faudrait etre et plus sage et plus riche et plus jeune pour vaincre.
Heureusement pour moi, je ne tiens plus aucunement a une victoire, et dans
la peinture je ne cherche que le moyen de me tirer de la vie.
dl. III, bl. 155 Brieven (nr 529).
September:
Aussi je me morfonds tres souvent. Mais Gauguin et tant d'autres se trouvent
exactement dans la meme position, et nous devons surtout chercher le remede
de dedans de nous, dans la bonne volonte et la patience. En nous contentant
de n'etre que des mediocretes. Peut-etre ainsi faisant, preparons nous une
nouvelle voie. dl. III, biz. 156 Brieven (nr 53o).
Et dans un tableau je voudrais dire quelque chose de consolant comme
une musique. Je voudrais peindre des hommes ou des femmes avec ce je ne
sais quoi d'eternel, dont autrefois le nimbe etait le symbole, et que nous
cherchons par le rayonnement meme, par la vibration de nos colorations.
dl. III, bl. y59 Brieven (nr 531).
Je suis ainsi toujours entres deux courants d'idees, les premieres: les difficultes
materielles, se tourner et se retourner pour se creer une existence, et puis:
l'etude de la couleur. J'ai toujours l'espoir de trouver quelque chose la-dedans.
Exprimer l'amour de deux amoureux par un mariage de deux complementaires, leur melange et leurs oppositions, les vibrations mysterieuses des tons
rapproches. Exprimer la pensee d'un front par le rayonnement d'un ton clair
sur fond sombre.
Exprimer l'esperance par quelqu'etoile. L'ardeur d'un etre par un rayonnement de soleil couchant.
dl. III, bl. 16o Brieven (nr 531).
Naturellement nous pouvons rester amis avec Gauguin tout de meme, mais
j e ne vois que trop que son attention est ailleurs.
Je me dis, agissons comme s'il n'etait pas la, alors s'il vient tant mieux, s'il
ne vient pas tant pis.
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Que je voudrais m'etablir de facon a avoir un chez moi! Je ne cesse de me
dire que si dans le commencement nous eussions depense pour nous meubler
meme 500 francs nous aurions deja regagne le tout et j'aurais les meubles
et je serais delivre deja des logeurs. Je n'insiste pas, mais ce n'est pas sage ce
que nous faisons actuellement. dl. III, bl. 161 Brieven (nr 532).
vaut mieux loger les autres que de ne pas etre loge soi-meme, ici surtout
en logeant chez le logeur qui meme en payant ne procure pas un logement
ou l'on est chez soi. dl. III, bl. 162 Brieven (nr 532).
8 September 1888:
Souvent it me semble que la nuit est Bien plus vivante et richement coloree
que le jour. Maintenant pour ce qui est de rattraper l'argent paye au logeur
par ma peinture, je n'insiste pas, car le tableau est un des plus laids que j'ai
faits. Il est equivalent, quoique different, aux mangeurs de pommes de terre.
J'ai cherche a exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines.
La salle est rouge sang et jaune sourd, un billard vert au milieu, 4 lampes
jaune citron a rayonnement orange et vert. C'est partout un combat et une
antithese des verts et des rouges les plus differents, dans les personnages de
voyons dormeurs petits, dans la salle vide et triste, du violet et du bleu. Le
rouge sang et le vert jaune du billard par exemple contrastent avec le petit
vert tendre Louis XV du comptoir, ou it y a un bouquet rose.
Les vetements blancs du patron, veillant dans un coin dans cette fournaise,
deviennent jaune citron, vert pale et lumineux. dl. III, b1.163Brieven (nr 533).
Dans mon tableau de cafe de nuit, j'ai cherche a exprimer que le cafe est un
endroit ou l'on peut se ruiner, devenir fou, commettre des crimes. Enfin j'ai
cherche par des contrastes de rose tendre et de rouge sang et lie de yin, de
doux vert Louis XV. et Veronese, contrastant avec les verts jaunes et les verts
bleus durs, tout cela dans une atmosfere de fournaise infernale, de souffre
pale, exprimer comrne la puissance des tenebres d'un assommoir.
Et toutefois sous une apparence de gaiete japonaise et la bonhomie du Tartarin.
Que dirait pourtant de ce tableau Monsieur Tersteeg, lui qui devant un
Sisley, ce Sisley le plus discret et le plus tendre des impressionistes, dit deja:
20
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„je ne peux m'empecher de penser que l'artiste qui a peint cela etait un peu
gris". Devant mon tableau a moi it dirait que c'est du delirium tremens
en plein alors.
dl. III, bl. 167 Brieven (nr 534).
Le troisieme tableau de cette semaine est un portrait de moi-meme Presque
decolore, des tons cendres sur un fond veronese pale.
J'ai achete expres un miroir assez bon pour pouvoir travailler d'apres moimeme a defaut de modele, car si j'arrive a pouvoir peindre la coloration de
ma propre tete, ce qui n'est pas sans presenter quelque difficulte, je pourrai bien
aussi peindre les tetes des autres bons hommes et bonnes femmes.
dl. III, bl. 174 Brieven (nr 537).
J'ai pour la deuxieme fois gratte une etude d'un Christ avec l'ange dans le
jardin des oliviers.
Parce qu'ici je vois les oliviers vrais, mais je ne peux ou plutot je ne veux
pas non plus le peindre sans modeles, mais j'ai cela en tete avec de la couleur,
la nuit etoillee, la figure du Christ bleue, les bleus les plus puissants, et l'ange
jaune citron rompu. Et tous les violets depuis un pourpre rouge sang jusqu'a
la cendre dans le paysage. dl. III, bl. 185 Brieven (nr 540).
Je lis un article dans la Revue des deux mondes sur Tolstoi, it parait que
Tolstoi s'occupe enormemen.t de la religion de son peuple, comme George
Eliot en Angleterre.
doit y exister un livre religieux de Tolstoi, je crois qu'il est intitule „Ma religion" cela doit etre fort beau. Il cherche, a ce que je presume par cet article,
la-dedans ce qui restera vrai eternellement dans la religion du Christ et ce
que toutes les religions ont en commune. Il parait qu'il n'admet ni la resurrection du corps ni celle de Fame meme, mais dit comme les nihilistes, qu'apres
la mort it n'y a plus rien, mais l'homme mort et bien mort, reste toujours
l'humanite vivante.
Enfin n'ayant pas lu le livre meme, je ne saurais dire au juste comment it
concoit la chose, mais je crois que sa religion ne doit pas etre cruelle et augmenter nos souffrances, mais au contraire cela doit etre tres consolant et doit
inspirer de la serenite et Pactivite et le courage de vivre et un tas de choses.
dl. III, bl. 190 Brieven (nr 542).
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Je sens que tout en travaillant je ne dois pas me presser. En somme qu'est-ce
que cela ferait de mettre en pratique le vieux mot: il faut etudier une di zaine
d'annees et alors produire quelques figures. dl. III, bl. 192 Brieven (nr 542).
Il parait que dans le livre „Ma religion" Tolstoi insinue que quoiqu'il soit
d'une revolution violente, it y aura aussi une revolution intime et secrete dans
les Bens, d'oit renaitra une religion nouvelle ou plutot quelque chose de tout
neuf, qui n'aura pas de nom, mais que aura la meme effet de consoler, de
rendre la vie possible, qu'autrefois avait la religion chretienne.
Il me semble que ce livre-la doit etre bien interessant, on finira par en avoir
assez du cynisme, du scepticisme, de la blague, et on voudra vivre plus musicalement. Comment cela se fera-t-il et qu'est-ce que l'on trouvera ? I1 serait
curieux de pouvoir le predire, mais encore mieux vaut pressentir cela au lieu
de ne voir dans l'avenir absolument rien que les catastrophes, qui ne manqueront pourtant pas de tomber comme autant de terribles eclairs dans le
monde moderne et la civilisation par une revolution ou une guerre ou une
banqueroutte des etats vermoulus. Si on etudie l'art japonais, alors on voit
un homme incontestablement sage et philosophe et intelligent, qui passe son
temps a quoi? a etudier la distance de la terre a la lune ? non, a etudier la
politique de Bismarck ? non, il etudie un seul brin d'herbe.
Mais ce brin d'herbe lui Porte a dessiner toutes les plantes, ensuite les saisons,
les grands aspects des paysages, enfin les animaux, puis la figure humaine.
Il passe ainsi sa vie et la vie est trop courte a faire le tout.
Voyons, cela n'est-ce pas presque une vraie religion ce que nous enseignent
ces Japonais si simples et qui vivent dans la nature comme si eux-memes
etaient des fleurs.
Et on ne saurait etudier l'art japonais, il me semble, sans devenir beaucoup
plus gai et plus heureux, et il nous faut revenir a la nature maigre notre
education et notre travail dans un monde de convention.
dl. III, bl. 193 Brieven (nr 542).
Cela n'empeche, que j'ai un besoin terrible de — dirai-je le mot — de religion — alors je vais la nuit dehors pour peindre les etoiles, et je reve toujours
un tableau comme cela avec un groupe de figures vivantes des copains.
di. III, bl. 195 Brieven (nr 543).
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Le livre de Tolstoi, ma Religion, a ete publie en francais en 1885 déjA, mais
je ne raj jamais vu sur aucun catalogue.
parait ne pas beaucoup croire a une resurrection soit du corps soit de Fame.
Surtout it parait ne pas beaucoup croire au ciel — donc comme un nihiliste
it raisonne les choses mais — en opposition dans un certain sens avec ceux-ci,
it attache une grande importance a bien faire ce qu'on fait, puisque probablement on n'a que cela.
Et s'il ne croit pas a la resurrection, it parait croire a l'equivalent — la duree
de la vie — la marche de l'humanite — l'homme et l'oeuvre continue infailliblement presque par l'humanite de la generation a venir. Enfin cela ne doit
pas etre des consolations ephemeres qu'il donne. Lui-meme gentilhomme
s'est fait ouvrier, sait faire des bottes, sait reparer les poeles, sait mener la
charrue et becher la terre.
Moi je ne sais rien de tout cela, mais je sais respecter une ame humaine
energique assez pour se reformer ainsi. Mon dieu, nous n'avons tout de
meme pas a nous plaindre de vivre dans du temps ou it n'y aurait que des
faineants, lorsque nous assistons a l'existence de pareilles specimens de pauvres
mortels, qui ne croient meme pas tres fort au ciel meme. I1 croit — je to l'ai
peut-titre deja. ecrit —a une revolution non violente, par le besoin d'amour
et de religiosite qui doit par reaction au scepticisme et de la souffrance desesper& et desesperante se manifester dans les gens. dl. III, bl. 199 Brieven (543).
Quoique je pense sur quelques autres points, notre pere et notre mere ont
ete exemplaires comme gens maries.
Et je n'oublierai jamais la mere a l'occasion de la mort de notre pere ou
elle ne disait qu'une seule petite parole, qui pour moi a fait que j'ai recommence a aimer davantage la vieille mere ensuite. Enfin comme gens maries
nos parents etaient exemplaires, comme Roulin et sa femme pour citer un
autre specimen.
Eh bien va droit dans ce chemin-la. Pendant ma maladie j'ai revu chaque
chambre de la maison a Zundert, chaque sentier, chaque plante dans le
j ardin, les aspects d'alentour les champs, les voisins, le cimetiere, l'eglise,
notre jardin potager derriere — jusqu'au nid de pie dans un haut accacia dans
le cimetiere.
Cela puisque de ces fours-la j'ai encore les souvenirs les plus primitifs de vous
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autres tous; pour se souvenir de tout cela it n'y a plus ainsi que la mere et moi.
Je n'insiste pas, puisqu'il est mieux que je ne cherche pas a retablir tout ce
qui m'na passe dans la tete alors.
dl. III, bl. 27o Brieven (nr 573).
Si tu vois Gauguin ou si tu lui ecris, dis-lui bien des choses de ma part. Je
serai bien content d'avoir quelques nouvelles de ce que tu dis de la mere et de
la soeur, et si elles ,wont bien, dis-leur de prendre mon histoire, ma foi, comme
une chose de laquelle elles ne doivent pas s'affliger hors mesure, car je suis
malheureux relativement, mais enfin j'ai peut-etre maJgre cela encore des
annees a peu pres ordinaires devant moi. C'est une maladie comme une
autre et actuellement presque tous ceux que nous connaissons dans nos
amis ont quelque chose. Ainsi est-ce la peine d'en parler ? Je regrette de
donner de l'embarras a M. Salles, a Rey, surtout aussi a toi, mais que veuxtu, la tete n'est pas d'aplomb assez pour recommencer comme auparavant —
alors it s'agit de ne plus causer des scenes en public et naturellement un peu
calme maintenant, je sens tout a fait que j'etais dans un etat malsain moralement et physiquement. Et les Bens ont alors ete bons pour moi, ceux dont je
me rappelle et le reste, enfin j'ai cause de l'inquietude et si j'avais ete dans un
etat normal tout cela n'aurait pas de cette fawn eu lieu.
dl. III, bl. 300 301 Brieven (nr 585).
-

Je t'assure que je suis beaucoup plus calme depuis que je m'imagine que tu

as une compagne pour de bon. Surtout ne te represente pas que je suis malheureux!
dl. III, bl. 3o1 Brieven (nr 586).
Ainsi je voudrais te demander un tas de choses sur la Hollande et sur ces
j ours-ci. Pauvre egoiste que j'ai toujours ete et maintenant suis encore, je
ne peux sortir de cette idee que je t'ai deja deux ou trois fois expliquee pourtant, que c'est ainsi pour le mieux que j'aille dans un asile tout court. Cela
reviendra peut-etre a la longue. Enfin mon excuse bien maigre est que la
peinture retrecit les idees pour la reste, peut-etre on ne peut etre a son metier
et penser au reste en meme temps. C'est un peu fatal, le metier est assez ingrat
et son utilite est certes contestable.
Reste cependant que l'idee d'association des peintres, de les loger en commun
quelques-uns, quoique nous n'ayons pas reussi, quoique c'est une faillite deplo-
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rable et douloureuse, cette idee reste vraie et raisonnable, comme tant d'autres.
Mais pas recommencer.
dl. III, bl. 302 Brieven (nr 586).
Ainsi ce que seul ou presque seul Rembrandt a parmi les peintres, cette
tendresse dans des regards d'etres, que nous voyons soit dans les pelerins
d'Emmaus, soit dans la fiancee juive, soit dans telle figure etrange d'ange
ainsi que le tableau que tu as eu la chance de voir cette tendresse navree,
cet infini surhumain entr'ouvert et qui alors parait si nature, a maint endroit
on le rencontre dans Shakespeare. Et puis des portraits graves ou gais, tels le
Six et tel le Voyageur, tel la Saskia, c'est surtout cela dont c'est plein.
dl. III, bl. 337 Brieven (nr 597).
Je t'ecris cette lettre peu a peu dans des intervalles quand je suis las de peindre.
Le travail va assez bien je lutte avec une toile commencee quelques jours
avant mon indisposition, un faucheur, l'etude est toute jaune, terriblement
empkee, mais le motif etait beau et simple. J'y vis alors dans ce faucheur
— vague figure qui lutte comme un diable en pleine chaleur pour venir a
bout de sa besogne — j'y vis alors l'image de la mort, dans ce sens que l'humanite serait le ble qu'on. fauche. C'est done si tu veux — l'opposition de
ce semeur que j'avais essaye auparavant. Mais dans cette mort rien de triste,
cela se passe en pleine lumiere avec un soleil qui inonde tout d'une lumiere
d'or fin.
c'est toujours entre temps du travail que je t'ecris — je
Mon cher &ere
laboure comme un vrai possede, j'ai une fureur sourde de travail plus que
jamais. Et je crois que ca contribuera a me guerir.
dl. III, bl. 356 Brieven (nr 604).
t o September:
Eh bien moi avec la maladie mentale que j'ai, je pense a tant d'autres artistes
moralement souffrants et je me dis que cela n'est pas un empechement pour
excercer l'etat de peintre comme si rien n'etait. Alors que je vois qu'ici les
crises tendent a prendre une tournure religieuse absurde, j'oserais presque
croire que cela nicessite meme retour vers le nord. Ne parlez pas trop de cela
avec le medecin quand tu le verras mais je ne sais si cela ne vient pas de
vivre tant de mois et a l'hospice d'Arles et ici dans ces vieux cloitres. Enfin
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ii ne faut pas que je vive dans un milieu comme cela, mieux vaut alors la
rue. Je ne suis pas indifferent, et dans la souffrance meme quelque-fois des
pensees religieuses me consolent beaucoup. Ainsi cette fois-ci pendant ma
maladie it m'etait arrive un malheur cette lithographic de Delacroix, la
Pieta avec d'autres feuilles etait tombee dans de l'huile et de la peinture et
s'etait abimee.
J'en etais triste
alors entretemps je me suis occupe a la peindre et tu verras
cela un jour, sur une toile de 5 ou 6 yen ai fait une copie qui je crois est sentie.
D'ailleurs ayant vu it n'y a pas longtemps le Daniel et les Odalisques et le
portrait de Brias et la Mulatresse a Montpellier, je suis encore sous l'impression que cela m'a produit.
Voila ce qui m'edifie, ainsi que de lire un beau livre comme de Beecher Stowe
ou de Dickens, mais ce qui me gene, c'est de voir a tout moment de ces bonnes
femmes qui croient a la vierge de Lourdes et fabriquent des choses comme
ca, et de se dire qu'on est prisonnier dans une administration comme ca, qui
cultivent tres volontiers ces aberrations religieuses maladives, alors qu'il
s'agirait de les guerir. Alors je dis encore mieux vaudrait aller si non au bagne
au moins au regiment.
dl. III, bl. 364 Brieven (nr 605).
Cependant je sais bien que la guerison vient — si on est brave — d'en dedans
par la grande resignation a la souffrance et a la mort, par l'abandon de sa
volonte propre et de son amour propre. Mais cela ne me vaut pas, j'aime
peindre, a voir des gens et des choses, et tout ce qui fait notre vie — factice —
si on veut. Oui la vraie vie serait dans autre chose, mais je ne crois pas que
j'appartiens a cette categoric d'arnes qui sont pretes a vivre et aussi a tout
moment pretes a souffrir.
dl. III, bl. 366 Brieven (nr 605)
Aussi, dois-je to le dire — et tu le vois dans la Berceuse quelque manqué
que soit cet essai et faible eusse-je eu les forces pour continuer, j'aurais fait
des portraits de saints et de saintes femmes d'apres nature et qui auraient
paru d'un autre siecle, et ce seraient des bourgeois d'a present et pourtant
auraient eu des rapports avec des chretiens fort primitifs.
Les emotions que cela cause sont cependant trop fortes. J'y resterais, mais

plus tard, plus tard je ne dis pas que je ne reviendrai pas a la charge.
dl. III, bl. 367-368 Brieven (nr 6o5).
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Quoique copier soit le vieux systeme, cela ne me fait absolument rien. Je vais
copier le Bon Samaritain de Delacroix aussi.
dl. III, bl. 373 Brieven (nr 607).
Wat maakt dat wij nog werken, is vriendschap onder elkander en liefde
voor de natuur, en enfin als men zich al de moeite heeft getroost om meester
van zijn penseel te worden kan men het schilderen niet laten. Ik behoor bij anderen
vergeleken nog tot de gelukkigen, maar reken eens hoe het zijn moet als
iemand het vak begint en het moet laten steken voor hij iets gedaan heeft,
en zoo zijn er velen.
Reken er 10 jaar noodig zijn om het vak te leeren, wie er nu 6 b.v. doormaakt
en bekostigt en dan 't moet opgeven, als U wist hoe miserabel dat is en hoevelen er zoo zUn.
dl. III, bl. 388 Brieven (nr 612).
Si je reste ici, je ne chercherais pas a peindre un Christ au jardin des oliviers,
mais enfin le grappillage des olives tel que l'on le voit encore et 'alors quand
meme donnant la proportion juste de la figure humaine la.-dedans, ca y ferait
peut-titre songer. Avant d'en avoir fait des etudes plus serieuses que jusqu'a
present, je n'ai pas le droit de m'en meler. dl. III, bl. 391-392 Brieven (nr 6i4)
C'est que j'ai travaille ce mois-ci dans les vergers d'oliviers, car ils m'avaient
fait enrager avec leurs Christs au jardin, ou rien n'est observe. Bien entendu
chez moi ii n'est pas question de faire chose de la Bible — et j'ai ecrit a Bernard
et aussi a Gauguin, que je croyais que la pensee et non le reve etait notre devoir,
que donc j'etais etonne devant leur travail de ce qu'ils se laissent aller a cela.
Car Bernard m'a envoye photos d'apres ses toiles. Ce que cela a, c'est que ce
sont des especes de reves et cauchemars, qu'il y a de l'erudition — on voit
que c'est quelqu'un qui raffole des primitifs mais franchement les Preraphaelites anglais faisaient cela bien mieux, et puis Puvis et Delacroix, c'est
bien plus sain que ces Preraphaelites. dl. III, bl. 393 Brieven (nr 615).
Eind 1889:
Beste Moeder,
Tegen het einde van het jaar kom ik U nog eens goeden dag zeggen — U
zult zeggen dat ik dat menig keer vergeten heb. 't Is een jaar geleden ik ziek
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werd en 't is voor mij moeilijk me uit te drukken in hoever ik hersteld ben
al dan niet. Dikwijls heb ik geducht zelfverwijt over dingen in 't verleden,
als zijnde mijn ziekte me zoo tamelijk door mijn eigen schuld overkomen en
in elk geval is 't me twijfelachtig of ik op eeniger wijze fouten kan goedmaken.
Maar redeneeren of denken hierover is soms zoo moeilijk en meer dan vroeger
overweldigt mijn gevoel mij soms. En dan kan ik zoo aan U denken en aan
het verleden.
U en Pa zijn voor mij zoo mogelijk meer dan voor de anderen zoo veel, zoo
heel veel geweest en ik blijk geen gelukkig karakter gehad te hebben. Ik ben
dat te Parijs gaan inzien, hoeveel meer dan ik, Theo zijn best heeft gedaan
om Pa praktisch te helpen, zoo dat zijn eigen belangen er dikwijls bij inschoten.
Daarom ben ik er nu tegenwoordig zoo dankbaar voor Theo eindelijk eene
vrouw heeft gevonden en zijn kindje wacht. Enfin Theo had meer zelfverloochening dan ik en dat zit diep in zijn karakter.
En toen Pa er niet meer was en ik bij hem te Parijs kwam toen hechtte hij
zich zoo aan mij dat ik er van leerde begrijpen hoeveel hij van Pa had gehouden. En nu ik zeg dat aan U en niet aan hem, het is maar goed ik niet
in Parijs ben gebleven want wij zouden, hij en ik, al te zeer ons in elkaar
verdiept hebben.
En daar is het leven niet voor, ik kan het U niet zeggen hoeveel beter ik het
DSO voor hem vind als het nu is dan voorheen, hij had te veel vermoeiende
zaken aan 't hoofd en daar leed zijn gezondheid onder.
In 't begin dat ik ziek werd kon ik niet berusten in 't idee in een gesticht te
moeten gaan.
En nu tegenwoordig geef ik het gewonnen dat ik reeds vroeger had moeten
behandeld worden, maar het is menschelijk zich daarin te vergissen.
Een Fransch schrijver zegt dat alle schilders zoo wat krankzinnig zijn, en al
is daartegen heel wat in te brengen, 't is zeker dat men er te zeer afgetrokken
door wordt.
Wat hier ook van zij, bier waar ik voor niets te zorgen heb enz. verbeeld ik
me ik vooruitga in gehalte van mijn werk.
En dus ga ik met betrekkelijke kalmte voort en doe mijn best op mijn werk
en reken me niet onder de ongelukkigen.
Op 't oogenblik werk ik aan een schilderij van een pad tusschen de bergen
en een kleine beek, die zich tusschen de steenen voortwerkt. De rotsen zijn
21
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effen lilas grijs of rose met hier en daar struiken palm en een soort brem, die
door de herfst allerlei kleuren hebben, groen, peel, rood, bruin. En de beek
op den voorgrond wit en schuimend als zeepsop en verderop weerspiegelend
het blauw van de lucht.
En nu is zeker het werk dat men tegenwoordig hier maakt heel anders
kleuriger en meer vierkant geteekend dan wat men vroeger in Holland deed
in den tijd van b.v. Schelfhout.
En toch het een is zoo zeer een gevolg van 't andere. Zoo b.v. U heeft nog
gekend de oude van der Sande Bakhuyzen en Jules Bakhuyzen. Ik dacht aan
hun werk onlangs nog, dat bij alle schijnbaar verschil er toch zoo weinig
verandering in de gedachten der menschen is.
Enfin ik geloof dat b.v. Jules Bakhuyzen heel best zou begrijpen wat ik
dezer dagen schilder, die ravijn met de beek en een ander schilderij van het
park van het gesticht groote mastboomen tegen een avondlucht.
Ik hoop Theo U mijn studies heeft gestuurd, maar ik heb opnieuw een nogal
groot schilderij voor U onder handen van vrouwen die aan het oogsten van
olijven zijn.
De boomen grijsgroen met een rose lucht en paarsachtige grond. Al de kleuren
zachter dan gewoonlijk.
Ik had gehoopt het dezer dagen te kunnen verzenden maar het droogt langzaam.
Zooals ik U zeg ik betreur wel eens dat ik zoo afgetrokken soms ben, ik verzet
er me tegen maar het maakt mij zoo ongeschikt om veel te doen, die eigenlijk
mijn plicht waren. Mijn gezondheid mankeert letterlijk niets, maar de schok
van verleden jaar maakt ik er toch tegen op zou zien buiten een gesticht
te gaan. Ik heb me soms verbeeld dat als ik het schilderen daar liet en een of
ander hard leven had b.v. als soldaat naar de Oost, mij dat beter zou maken.
Maar het is daar al wat laat voor en ik vrees men zou me afkeuren. Ik denk
dit half in scherts, half in ernst. Voorlopig gaat het werk goed maar natuurlijk blijven mijn gedachten, steeds op de kleuren en teekenen gevestigd, in
een nog al klein kringetje ronddraaien.
Ik wil dus maar bij den dag leven — van den een op den ander zoeken te
komen. En trouwens mijn kameraads schilders klagen ook dikwijls er over
dat het vak zoo machteloos maakt, of dat het machteloozen zijn die het

uitoefenen.
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Wat zult U veel om Theo en Jo en de aanstaande gebeurtenis denken. Moge
het goed afloopen hoop ik zoo van harte. Ik ben er blij om me te kunnen
verbeelden hoe Uw woning is naar de beschrijving van Wil. Het weer is hier
nogal zacht dezer dagen, toch ook wel dagen van vorst en wind, maar dan
schijnt de zon krachtiger dan in Holland.
Weet U nog dat Rappard eens zeide: „het frischt wel eens op" toen hij
typheuse koorts gehad had en later bij ons logeerde, ik denk daar wel eens
aan als ik me veel sterker en bij tijden helderder voel dan verleden jaar.
Nu ik wensch U prettige Kerstdagen toe en een goed Oud- en Nieuwjaar.
In gedachten omhelsd door
Uw liefh. Vincent.
dl. III bl. 400-403, Brieven (nr 619).

31 Januari:
Beste Jo,
Het treft mij zoo dat ge me schrijft en zoo kalm en U zelf meester in een van
uw moeilijke nachten. Wat ben ik er verlangend naar te mogen vernemens
dat ge er behouden of zijt gekomen en dat Uw kind leeft.
Wat zal Theo gelukkig zijn en hem een nieuw zonnetje van binnen opgaan,
wanneer hij U herstellende zal zien. Vergeef me ik U mededeel dat mijns
inziens herstellen lang duurt en niet makkelijker is dan ziek zijn.
Dat wisten onze ouders ook wel en hen daarin te volgen is, geloof ik, wat
men plicht noemt. Nu ik denk mijnerzijds ook aan ulieden dezer dagen. Ik
ben beter, maar heb weer eenige dagen gehad als de andere n.l. dat ik niet
precies wist hoe ik het had en van streek 1).
Maar ge ziet, dat de bedaardheid aan 't terugkeren is. Theo's brief met
ingesloten 5o fr. las ik tegelijkertijd met uw schrijven, hij schrijft me dingen,
die mij recht veel plezier doen. En binnenkort hoop ik hem een nieuwe
zending van mijn werk te doen toekomen.
Maar wat ben ik er verlangend naar de goede uitkomst van Uw strijd te
mogen vernemen.
Zeg hem dat ik een goeden brief van Gauguin heb.
1)

Dr. Peyron schrijft 29 Januari aan Theo dat Vincent na een uitstapje naar Arles weer
een crisis heeft gehad.
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En als Wil nog bij U is, wat ik veronderstel, dat ik haar brief heb ontvangen
en spoedig hoop te antwoorden.
Zij zal ook zoo gelukkig zijn als 't U en uw kindje voorspoedig gaat en 't is
zoo erg best zulke gebeurtenissen eens bij te wonen. En Moe te Leiden zal
er zich meer dan iemand anders in verheugen, want zij heeft geloof ik er
zoo lang naar verlangd, dat het voor Theo wat gelukkiger werd. Nu ik zal
blij zijn als ik hem en U mag gelukwenschen en wil hopen, het al zoo is.
In gedachten zoo bij U en hem, Uw broer Vincent.
Ik schrijf niet meer daar ik ook nog niet geheel kalm ben. Tot spoedig.
dl. III, bl. 412-413 Brieven (nr 624)-

D'ailleurs je changerais quand meme, preferant etre dans un asile oil les malades travailleraient, a cette affreuse oisivete d'ici qui reellement me parait
simplement comme un crime. Enfin, tu me diras qu'on voit cela un peu partout et que meme a Paris cela abonde. Quoi qu'il en soi , j'espere que nous
nous reverrons sous peu.
Les eaux-fortes que tu m'as envoyes, sont bien belles. Ci contre j'ai griffonne
un croquis d'apres une peinture, que j'ai fait de trois figures qui sont dans
le fond de l'eau-forte du Lazare: le mort et ses deux soeurs. La grotte et le
cadavre sont violet jaune blanc. La femme qui Ote le mouchoir de la face du
ressucite a une robe verte et des chevaux oranges, l'autre a une chevelure
noire et un vetement raye vert et rose. Derriere une campagne des collines
bleues, un soleil levant jaune.
La combinaison de couleurs ainsi parlerait par elle-meme de la meme chose
qu'exprime le clair-obscur de l'eau-forte. dl. III, bl. 431 Brieven (nr 632).

En bien vraiment, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux.
Mais pourtant mon cher frere, it y a ceci que toujours je t'ai dit et je le redis
encore une fois avec toute la gravite que puisse donner les efforts de pensee
je te le redis
assidument fixee pour chercher a faire aussi bien qu'on peut
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encore que je considererai toujours que tu es autre chose qu'un simple marchand de Corot, que par mon intermediaire tu as to part a la production
meme de certaines toiles, qui mane dans le debacle gardent leur calme.
Car la nous en sommes et c'est la tout ou au moms le principal que je puisse
avoir a to dire dans un moment de crise relative. Dans un moment ou les
choses sont fort tendues entre marchands de tableaux d'artistes mortes et
d'artistes vivants.
Eh bien, mon travail a moi, j'y risque ma vie et ma raison y a fondre a moitie
— bon — mais tu n'es pas dans les marchands d'hommes pour autant que
je sache, et tu peux prendre parti, je le trouve, agissant reellement avec humanite, mais que veux-tu ? dl. III, bi. 467 Brieven (nr 652).

LITERATUUR
Naast de schatten die door eigen aanschouwing van de werken van Vincent
van Gogh in het Stedelijk Museum to Amsterdam, in het Kroller-MallerMuseum op de Hoge Veluwe en op de in de loop der jaren in ons land gehouden
tentoonstellingen, werden geraadpleegd, was de voornaamste bron bij de
samenstelling van dit werk:
J. van Gogh-Bonger, Vincent van Gogh, Brieven aan zijn broeder, uitgegeven en
toegelicht, 3 dln, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1914, 2e druk 1923-1924.
De bloemlezing uit dit werk is aan de eerste uitgave ontleend. De bladzijden
en nummers in de tekst en onder de citaten verwijzen naar deze unieke bron.
Van de steeds groeiende literatuur over Vincent van Gogh vermelden wij
hier alleen enkele in Nederland en Vlaanderen geschreven en in het
Nederlands vertaalde werken:
Just Havelaar, Vincent van Gogh, uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1915,
2e Herz. druk 1929.
W. F. Douwes, Vincent van Gogh, Van Munster's Uitg. Mij, Amsterdam, 193o.
W. van Beselaere Hollandse periode in het werk van Vincent van Gogh,
W.B. Amsterdam, 1938 (Vlaams)
A. M. Rosset, Vincent van Gogh, Antwerpen, 1942 (Vlaams)
W. Muensterberger, Vincent van Gogh, Kroonder, Bussum, 1947 (uit Engels)
A. M. Hammacher, Vincent van Gogh, uitg. H. J. W. Becht, Amsterdam,
Paletserie 1948.
Dr M. E. Tralbaut,
Amsterdam, 1948.

Vincent van Gogh in Antwerpen, A. J. G. Strengholt,

Dr Carl Nordenfolk, Vincent van Gogh, uitg. H. J. W. Becht, Amsterdam,
serie Imago imaginis, 1949 (vertaald uit het Zweeds door Dr Martha
A. Muusses).
In dit werk is een uitvoerige bibliografie opgenomen. Voor een nog vollediger literatuuropgave wordt verwezen naar Charles Brooks Jr., Vincent
van Gogh, A bibliography, New York, Museum of modern Art, 1942.

