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UNIEKE  EXPOS I T I E  AMERSFOORTSCHE  KUNSTKR ING  IN  1930  

Vincent van Gogh
in Amersfoort

door HENK VAN TILBURG

‘Namens mijn man meld ik U dat hij gaarne bereid is wer-

ken van Vincent van Gogh voor Uw tentoonstelling (…) ter

beschikking te stellen.’ Met deze woorden gaf Josina van

Gogh namens haar man Vincent Willem toestemming aan

de Amersfoortsche Kunstkring om een bijzondere exposi-

tie in Armen de Poth te organiseren. We schrijven 1930.

CULTURELE ELITE
De Amersfoortsche Kunstkring werd in 1922 opgericht

door een aantal kunstliefhebbers en een enkele kunste-

naar met het doel ‘kunstavonden te geven, waar geen re-

kening behoefde te worden gehouden met elementen,

die nog tot een zeker geestelijk niveau moeten worden op-

geheven’. Voor dat laatste bestond immers de Volksuni-

versiteit, vonden de oprichters.

Het ging dus om een culturele elite die graag ‘onder el-

kaar’ activiteiten wilde organiseren. Daar was vlak na de

Eerste Wereldoorlog behoefte aan. Om financieel daad-

krachtig te kunnen zijn wilde de Amersfoortsche Kunst-

kring uitgroeien tot zo’n vierhonderd leden, wat ook lukte

in het midden van de jaren twintig.

De Amersfoortsche Kunstkring richtte zich niet alleen op

schilderkunst, maar ook op letterkunde, muziek, toneel

en dans. Op deze gebieden werden de ontwikkelingen

zoveel mogelijk gevolgd. Als locatie voor de tentoonstel-

lingen kon gebruik gemaakt worden van Armen de Poth.

Handig hierbij was ongetwijfeld het feit dat voorzitter

jhr. A.W. den Beer Poortugael daar regent was. Aan ver-

schillende Nederlandse schilders werd een overzichts-

tentoonstelling gewijd. Zo was in 1926 Jan Mankes aan

de beurt en in 1929 Jan Adam Zandleven. In 2012 orga-

niseerde Museum Flehite overigens weer een tentoon-

stelling over Zandleven.

RIJZENDE STER
De ambities van de Amersfoortsche Kunstkring leken

geen grenzen te kennen, want na Zandleven wilde de ten-

toonstellingscommissie aandacht besteden aan een rij-

zende ster: Vincent van Gogh. Tijdens zijn leven had Van

Gogh weinig succes gekend en werd hij gesteund door

zijn broer Theo. Na zijn dood begon het pas goed.

Galeriehouders in Parijs en Berlijn zagen de potentie van

Van Gogh en kochten kunstwerken van zijn schoonzus

Johanna, de weduwe van Theo. Zij bezat veel werk van

Vincent en verkocht een deel hiervan om in haar levens-

onderhoud te voorzien. Maar ze organiseerde ook ten-

toonstellingen, zoals in 1905 in het Stedelijk Museum in

Amsterdam.

Na het overlijden van Johanna in 1925 was nog veel werk

over in haar nalatenschap. Dit kwam in handen van haar

zoon, Vincent Willem. Hij leende schilderijen uit aan mu-

sea, maar ook andere initiatieven als van de Amersfoort-

sche Kunstkring konden bij hem terecht. Doordat de ten-

toonstellingscommissie de kunstontwikkelingen volgde,

was het niet verwonderlijk dat ze ook bij Van Gogh uit-
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kwam. En dus stuurde ze een brief aan Vincent Willem

met het verzoek of hij een aantal schilderijen uit wilde

lenen. Op 22 januari 1930 gaf hij hier toestemming voor.

BEWOGEN EN EXPRESSIEF
De tentoonstelling in Armen de Poth werd geopend op

22 februari en duurde tot en met 9 maart. In zijn ope-

ningswoord sprak de voorzitter over het belang van

Vincent van Gogh. In de jaren tachtig van de 19de eeuw

bestond het Nederlandse kunstlandschap volgens hem

uit ‘de zeer gewaardeerde Haagsche School’, waarbij er

‘stemmingsstukken’ geschilderd werden door Apol, Weis-

senbruch, Gabriël en Mauve. En daar was dan opeens

Vincent van Gogh, die ‘als eersteling in ons land brak

met de traditie, een nieuwe visie had en in felle bewo-

genheid en expressieve verbeeldingskracht in de 10 jr.

dat hij geschilderd heeft tevoorschijn kwam met dingen

die toen onzinnig en bespottelijk werden gevonden,

maar die thans gewaardeerd worden als machtige kun-

stuitingen. [...] Vóór alles wilde hij waarheid en men-

schelijkheid.’ 

De voorzitter vervolgde: ‘Hij wilde zichzelf uiten, en zelf

zegt hij ongeveer dat zijn werk is voor menschen uit het

volk, die bonte platen koopen, en sentimenteel worden

bij draaiorgelmuziek, maar die wel eens dichter bij de

waarheid konden zijn dan de zoogenaamde beschaafde

kunstbeoordeelaars.’ Hij beëindigde zijn lofzang met: ‘In

een sterk bewogen leven, meest tragisch, en van bewon-

deringswaardige intensiteit heeft hij kunst voortgebracht

van binnen uit, soms somber (Brabant), soms lichtend en

vredig (Arles), soms vol zielenangst voor dreigend onheil

(Korenveld). Maar ondanks de tragiek gaat er van zijn in-

tense leven en werk, een verheffende invloed uit die hem

gemaakt hebben tot één van de beroemdste baanbrekers

voor de moderne expressionistische kunstuitingen.’

ABSOLUTE TOPSTUKKEN
In totaal waren in Armen de Poth 39 schilderijen te zien,

gemaakt in Brabant (vier), Parijs (vijftien), Arles (tien) en

St. Rémy (tien). Het waren niet de minste werken: bij-

voorbeeld Steengroeve Montmartre (1886), Ophaalbrug

bij Arles (1888), Zaaier (1888), Houthakker naar Millet

(1890) en Korenveld met zwarte vogels (kraaien, 1890).

En niet te vergeten een paar zelfportretten.

Om de tentoonstelling nog wat meer onder de aandacht

te brengen werd op 28 februari in het gebouw van de

Theosophische Vereeniging aan de Regentesselaan een

lezing georganiseerd. Spreker was mej. N. Posthumus

Meyes. Bij de opening en de lezing waren volgens Amers-

foortsch Dagblad/De Eemlander veel belangstellenden,

maar om hoeveel bezoekers het ging is niet duidelijk. De

tentoonstelling trok in totaal 764 bezoekers, waarvan

335 leden. Ter vergelijking: naar de tentoonstelling over

Zandleven waren 353 bezoekers gegaan, in een overeen-

komstige periode. Nu trekken dezelfde schilderijen in het

Van Gogh Museum jaarlijks meer dan een miljoen be-

zoekers. 

Wat de bezoekers vonden van de tentoonstelling is mij

niet bekend. Ik heb alleen verslagen van de opening en

de lezing kunnen vinden, geen reacties van bezoekers. Als

u meer weet, dan hoor ik het graag. Zeker is dat de bezoe-

kers naar een unieke collectie schilderijen keken. Degenen

die erbij waren, mochten zich gelukkig prijzen. Nooit meer

zou Vincent van Gogh zich zo manifesteren in Amers-

foort als in deze weken van februari en maart 1930.




