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EMILE ZOLAALS''MODEL'' VOOR
VINCENTVAI\ï GOGH
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Dat twee hobby's ellcaar htnnen auwullen is algemeen bekend. Soms leidt dit samengaan zelfs tot
een veffcrssend resultaat. Kees Verlcooijen, die al meerdere malen heeft bijgedragen aan oru blad,
heeft dit laatste eryaren bij de uitoefeningvanzijn beide hobby's, namelijk dcvroege fotografie en het
Ieven en werken van Wncent van Gogh.
Het venassende resultaa.t bestaat hiein, dat zijru inzieru één van Van Goghs tekeningen, Man met
bolhoed (IH 636), in zijn eerste Nuenerue schetsboel<" mogelijk een portret is van en gemaalct ncuu
eenfoto of afbeeldingvan Emile ZoIa, dc bel<cndefrarce schijveruit devoige eeuw. I{ees Verlaoijen
heeft mij zijn hypothese verteld Met behulp van enkele leden van onze verenigíng is geprobeerd dae
hypothese te bewijzen, maar dar k helaas niet geluW. Desondanl<s, zijnvisie k zo interessant en geeÏt
zo duidelijk de belangstelling weer van beroemde schilden, waarondnr Wncent van Gogh, voor het
in dic tijd modeme medium fotografie, dat de redactie dit niet aan de lezerc van ons blad wil
onthoudcn. Hieronder volgt een bewerking van de stelling van l(ees Verkooijen.

De vroege fotografre
ps uilyilrtingvan de fotografiewordt algemeen toege-
schreven aan de Fransman Louis Daguerre ').Hijzag

in 1839 kans om belichte vooru,erpen op lichtgevoelig
materiaal vast te leggen en vast te houden. Hij noemde
dit fotograÍie of Daguerreotlpie. Dit principe werd
algemeen overgenomen, verder ontwikkeld en verbe-
terd. In het Photohistorisch Tiidschrift (PfIQis deze
ontwikkelirg in diverse artikelen beschreven "r.

Schilderc en d.e vroege fotografre

Het is opmerkelijk dat veel schilders, na de uitvinding
van de fotogr'afie, zich met dit nieuwe expressiemiddel
hebben beaggehouden. Zo was huis Daguerre zelf
een verdienstelijk emateur-schilder. Ook de negen-
tiende eeu\pse schilders als Delacroi:g Toulouse-Lau-
trec en Monet in Frankrijk en Witsen in Amsterdam
gebruikten de fotografie als expressiemiddel. George
Hendrik Breitner (1857-t923) was schilder en foto-
graaf 3). Van Breitner is bekend dat hij vaak foto's naast
elkaar maakte in een halve cirkel als een soort panora-
ma. Misschien is deze werhwijze van invloed geweest
op het ontstaan van het Panoranta Mesdag.

Wncent van G?gh en dc fotoqrafie

Vincenl van Gogb, die George Breitner zeer goed
kende a), was kennelijk ook geihteresseerd in de foto-
SaÍie, maar zag ntet zoveel in het nproduct" foto. Hij
schrijft aan zijn schilderswiend Van Rappard:

Eris híer een dorp Son en Breugel (...) toch defiguren
zijn ginder nogwel zo mooi.Als men de vorm meer
gaat lief loijgea laíjgt menwel eens het land aan'de
Hollandse klederdrachten' mals op de fotografig
albums staat, die men de weemdelingen verkoopt r ).

Als de fotografie in zijn brieven aan de orde komt,
meldt hij aan Theo de tegenvallende resultaten hier-
van. Eind september 1884 schrijft hij aan Theo:

Waarde Theo, Hieftij stuur ik U twee fotografies- Ge
loijg er later nog twee van de weven. Ik was voonTe-
mens 12 fotografies te laten nemeh een seie Bra-
bantse voontellíngen waaronder de ó welke ik voor
Hermans maak(...). Maar ik zie er van ef, daar de
fotograaf slechts êpreuves geeft die zonder of althans
veel te weinig het eigenlijke clair-obsanr terug gevery
dan veel en slecht retoucheert en toch nog dihoijls
donlccr laat wat op het schildeij licht is en ornge-
keerd6).



Emile ZoIa en Wncent van GoFh

Emile 7-ola (1840-1902) was behalve schrijver ook
hartstochtelijkfotograaf. Hij was misschienwel de eer-
ste beeldjournalist en zijn ca-era's zijn bewaard geble-
u.o D.

Wat echtel wsinig fotografen doen" deed Zola juist wel:
hij liet zich uitgebreid door anderen fotograferen en
fungeerde vaak als "model". In het PHT is een groot
aantal_foto's van hem op verschillende leeftijden afge-
beeld 8). Eok"l" daarvan én foto's uit anderé bronnen
zijn in afbeelding 1 gereproduceerd.

Het is a[eszins sannsmslijk dat foto's vaaZnlaook tot
de Eindhovense kennissenkringvan Vincent van Gogh
en tot Vincent zr,lf. njn doorgedrongen. Imms15 yio-
cent ontving van Theo uit Parijs de geiillustreerde bla-
den Le Monde lllustré enL'Illustration. Ookde in het
citaat genoemde Antoon Hermans uit zijn Eindhoven-
se kennissenkring was behalve amateur-schilder ook
amateur-fotograaf.

In februari 1885 verscheen Zola's beroemde boek Ger-
minal. Hij beschrijft hierin de ellendige en armoedige
levensomstandigheden var de arbeiders in de Noord-
Franse ftslEnmrjnen. Het is een felle aanklacht tegen
de mistoestanden in de toenmalige kapitalistische
nraatschappij. Een thema dat Vincent van Gogh zeer
aansprak. Hij koesterde dan ook grote bewonderirg
voor Zola.

Omstreeks 11. mei 1885 schnjft hij aanJheo: Hebt gij
het boek van Zola reeds uit, Genninal?') en op 15 mei
daaropvolgend schrijft hij :

Waardc Theo, Zoëven heb ik Germinal ontvangen,
waar ik onmíddellijk aan begonnen ben. Ik heb er
een 50 pagina's van gelezen-die ik prachtigvind. Ik
heb er ook gelopen. (...). Gegroet, nogmaals dank
voor Germinal, ik zit.gy teruijl ik schnjf nog in te
leznn, het is prachtigr ,.1'

Van Gogb gebruikte ook soms uitdrukkingen van Zola,
zoals maar schilderen is ook agir-créer Lt).

Afbeelding I
Foto's van
Emile Zola
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Vincents bewondering blijkt ook uit zijn stilleven met
opengeslagen bijbel (JH 946).Bij de opengeslagen
bijbel ligt kennelijk als contrast f,st fuedrrimelde en
stukgelezen boekje vanZola: La joie de vivre.

Het eerste schetsboekvan Van Gogh

In het Van Goghmuseum te Amsterdam bevinden zich
de zeven schetsboeken van Vincent van Gogh .7-e Àin
beschreven in het standaardwerk De S chetsboeken van
Wncent van Goghdoor Johannes van der Wolk 12). H"t
eerste schetsboek wordt hierin geplaatst in zijn Nue-
nense periode.

Dit schetsboek bevat voornamelijk nauwelijks uitge-
werkte schetsen met diverse onderwerpen. Wat echter
opvalt is dat slechts één schets goed 31[5 leftsning is
uitgewerkt. Dat is de tekeningvan de man met bolhoed
(JH 636).

De louisbestuivinF

Bij nader bezien van de foto's van Emile Tnla zoals
afgedrukt in het PHT trof mij de frappante gelijkenis
hiervan met Van Goghs tekening van de man met
bolhoed (JH 636).

Er ontbrak echter nogsteeds een foto of afbeeldingvan
7nla, en face en met bolhoed, die als "model" heeft
kunnen dienen voor Vincent van Gogh. Er is daarom
een intensieve speurtocht 13) ondernomen naar be-
doelde foto of afbeelding; echter zonder direct en
eenduidig resultaat.

In aÍbeelding 2 heb ik daarom drie "afbesldingen" van
7nla, gemaakt volgens drie verschillende technieken,
geplaatst naast de man met bolhoed. Na bestudering
van de afbeeldingen L en 2: delezer oordele zelf!

Conclusie

Ondanks het ontbreken van het "sluitende bewijs" durf
ik toch de volgende conclusie te trekken:

Gebaseerd op het feit datVincent van Gogh een groot
bewonderaar uas van Emile Zola, dat Vincent (mede
daarom) bekend nas met fotots vanZola en ten slotte
de treffende gelijkenis tussen JH 636 en pralrtisch alle
m[j bekende aÍbeeldingen van Zolartrek ik de conclu.
sie dat JH 6.j6, de man met bolhoed, een tekening is,
gemaakt naar een albeeldingvan Emile Zola.

Ik dank hierbij de amxleur-fotograaf en medewerker
van hetPf/ï, (en tevens mijn kapper) Frans Hermans,
die zijn archiefmateriaal welwillend ter beschikking
stelde.

Overigens hebben, voorzover mij bekend, Vincents
schildersvriend Antoon Hermans, *ijo kapper en
arnateur'-fotograaf Frans Hermans en de redacteur van
dit artikel, Tjeu Hermans, geen familierelaties met
elkaar.

Noten

L In Engeland wordt soms William Henry FoxTalbot
(1800-1877) als uitvinder van de fotografie gepo-
neerd. Hij gebruikte een ander principe, de zoge-
naamds calotlpie. PHT U1989, p. 6.

2 Jan Coppens, 'De verrukking over de vondst van de
fotografie', PHT 311985, pp. L2 en L3.

3 Jules Janin, Uit L'artiste van 1839, PHT 3/1985, pp.
14 en 15. 3. Maryam Koenders, Georg Hendrik
Breitner schilder en fotograaf, PHT 41L993, p.94.

4 Brieven 207 en ?37.De briefnrrrnmering is volgens
het boek De bieven van hncent van Gogh onder
redactie van Han van Crimpen en Monique Be-
rends-Albert, SDU Uitgeverij,'s-Gravenhage 1990.

5 Brief 440 [R 43], tweede helft maart 1884. Vincent
zal wel het land hebben gehad aan de afbeeldingen
maaÍ niet aan de klederdrachten zelf.

6 Brief 465. Epreuves zijn proefstroken met verschil-
lende [slisfifingstijden.
Antoon of Toon (Anthonius Petrus) Hermans, ge-
boren te Oss op L7-I2-L822 en overleden op 29-08-
1.897tijdens eenbedevaart naar en teRoermond. Hij
woonde in huize "Rust na Arbeid" a.n de Keizers-
gracht te Eindhoven. Hij was goudsmid in ruste.
Behalve verzamelen van antiek beoefende hij mu-
ziek, beeldhouwku n st en fotogra.fi e. Zie ook Jack van
Hoeh '7nkerc Eindhovenaars en de portretjes die
Vincent van Gogh van hen tekende', De Drijehomi-
ckels, jrg. 4, w. 2, augustus 1995.

7 H. Ruiken,'Emile T.olaschrijver en fotograaf ,PHT
311985 p. 10 en 11.

8 ldem. De meeste foto's zijn afkomstig uit het boek
van Francois Emil Zola en Massin, Emile Zola Pho-
tograph, SchirmerMosel" Miinchen.

9 Brief505.
l0Brief 506. "Ik heb er ook gelopen". Vincent doelt hier

op zijn verblijf in de Borinage.
llBrief 501. Agir-créer: handelen-scheppen, schep-

pend beÀgajr.Zie ook noot van Hulsker op p.ns
in J. Hulsker,Vincentvan Gogh. Een leven inbieven
(pocket editie), Meulenhof, Amsterdam 1988.

12 J ohan n es van der Wol1" De s ch etsb oeke n van Wnc ent
van Gogh, Amsterdam 1986.

13Brj deze speurtocht zijn na consultatie van de Ko-
ninklijke Bibliotheek in den Haag de volgende boe-
ken en tijdschriften'doorgebladerd':
In de Centrale Bibliotheekvan de Katholieke Univer-
íitdit van Nijmegen (KUN) de daar aanwezige:
- Le Mondc lllustré, de jaargangen 1881 en 1883.
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Linksboven: JH 636, Man met bolhoed

Rechtsboven: Buste vanZnla,gemaakt door zijn wiend de beeldhou\ryeÍ philippe Solari.
Bron: Les Rougon MacEtart, u.4, Arx editions du seuil, paÍis.

Linksonder: Tnla op 2ljatige leeftijd.
Bron: Francois Emil Tnla en Massia , Ernile Zola Photograph, Schirmergosel, Mtinchen.

Rechtson derz Tnla op 50 jarige leeftijd.
Bron: Genie en wereld,uitgeverij Heideland-orbis n.v., (Hasselt 1973)



- L'Illustration, dejaargangen 1880, 1882, L883' twee-
de helft (iuli-december) 1884 en tweede helft (uli-
december) 1885.

- Henri Mitterand et Jean Vidal' Iconogrofie réunie et
commenteé, Bibl. de la Pléiode, 1963.

In de afdelingsbibliotheek Franse letteren van de
KUN:
- Alle daar aanwezige boeken over (niet van) Emile

7-ola.
In de afdelingsbibliotheek Bijzondere Collecties van
de Rijksttniveniteit Utecht de daar aanwezige:
- Le Mande lltustré,jaargang 1884.
- L'Illustration, eerste helft 1881 en de jaargang 18&1

Naschiftvan de redactie

7Áakin de ialsiding vermeld is het niet geltrkt om de
stelling van Kees Verkooijen cenduidig te bewijzen.
Hoewel uiFoerig, is het onderzock echter door tijdge-
brek niet uitputtend geweest. Het bewijs zou wellicht
gevonden kunnenworden door alle jaargangen van de
genoemdc Franse tiidscbÍiften, en eventueel andere
literatuur, uit de jaren 188&1885 te onderzoeken. De
redactie roept de lezers op een hernieuwde poging te
wagen. Het bladeren in deze voor die tijd "gloss/
tijdschriften is,los van het gerichte doel, een plezier op
z,ch,
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