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Vincent van Gogh kwam ogen te kort toen hij  
in februari 1886 in Parijs aankwam. Hij zag er  
de oude meesters in musea als het Louvre en 
vooruitstrevende kunst van tijdgenoten. Al deze 
indrukken zoog hij in zich op. In 1887 ontmoette 
hij Paul Signac. Diens schildertechniek van losse 
stippen en strepen in contrasterende kleuren  
fascineerde Van Gogh en al snel begon hij deze 
techniek ook uit te proberen. Een pointillistisch 
schilderij van Signac mocht daarom niet ont- 
breken in de collectie van het Van Gogh Museum, 
dat ernaar streeft de kunst van Van Gogh te  
laten zien in de artistieke context van zijn tijd.

Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières 
(Opus nr. 143)
Paul Signac
1886. Olieverf op doek, 33,4 x 46,7 cm
Bijdrage: € 360.000, waarvan € 25.000 uit 
het Claude Monet Fonds, € 20.000 uit Het 
Liesbeth van Dorp Fonds en € 40.000 uit 
het Themafonds 19de-eeuwse Schilderkunst
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières (Opus nr. 
143) van Paul Signac is aangekocht met steun  
van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij  
haar Claude Monet Fonds, haar Liesbeth van 
Dorp Fonds en haar Themafonds 19de-eeuwse 
Schilderkunst, de BankGiro Loterij, het Mondriaan 
Fonds en de leden van The Yellow House
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VERZAMELGEBIED GESTEUND    SCHILDERKUNST 19DE EEUW

 Experimenten met het pointillisme 
Van Gogh Museum verwerft representatieve Signac

 De presentatie van de vaste collectie van het Van 
Gogh Museum toont het verhaal van het leven 
en werk van Vincent van Gogh (1853-1890): 

alle fases van zijn artistieke ontwikkeling komen aan 
bod, van de Hollandse boerenfiguren tot de laatste 
landschappen uit Auvers. Zijn werk wordt overal in 
het museum getoond in relatie tot dat van zijn grote 
voorbeelden, tijdgenoten en vrienden, en kunstenaars 
die op hun beurt door Van Gogh zijn geïnspireerd. 

De combinatie van het werk van Van Gogh en dat 
van zijn tijdgenoten is misschien wel het interessantst 
in de museumzaal gewijd aan de Parijse periode. 
Wanneer Van Gogh in februari 1886 in de Franse hoofd- 
stad arriveert, wordt hij daar geconfronteerd met de 
enorme hoeveelheid kunst van de grote meesters in 
het Louvre en de meest vooruitstrevende kunst van 
dat moment. Twee jaar lang dompelt hij zich onder in 
alles wat de metropool te bieden heeft en Van Gogh 
ontwikkelt zich er tot modern kunstenaar. Hij ontmoet 
er vele kunstenaars die hem in aanraking brengen met 
de nieuwste schilderstijlen en -technieken. Een van 
hen is Paul Signac (1863-1935).

VERNIEUWENDE TECHNIEK

Signac is van onmiskenbaar belang voor Van Goghs 
ontwikkeling als modern kunstenaar. Wanneer Van 
Gogh hem in februari 1887 ontmoet, is hij volop 
bezig met het pointillisme. Door Signac geïnspireerd, 
begint ook Van Gogh al snel met deze schildertechniek 
te experimenteren. Bij deze manier van schilderen 
worden ongemengde, contrasterende kleuren naast 
elkaar in losse stippen en strepen geplaatst. Van een 
afstandje bekeken, vormen die een sprankelend  
geheel. Signac leerde deze vernieuwende techniek  
kennen door grond legger Georges Seurat (1859-1891). 
Die werd door Van Gogh dan ook beschouwd als de 
onmiskenbare leider onder de neo-impressionistische 
kunstenaars. 

Tot voor kort bezat het Van Gogh Museum van 
Signac alleen Spoorwegknooppunt bij Bois-Colombes 
(1885-86). Dit is een van de laatste werken die de  
kunstenaar uitvoerde in de impressionistische stijl 
voordat hij zich begon te oefenen in het pointillisme. 
Daarom is dit geen goed voorbeeld om het belang 
van diens werk voor Van Gogh te illustreren. Het was 
dan ook al enkele jaren een grote wens van het museum 
om de collectie uit te breiden met een werk van Signac 
dat deze invloed wél inzichtelijk maakt. Bovendien 

ambieert het museum een representatief overzicht van 
het pointillisme te tonen. Een karakteristiek schilderij 
van Signac, naast Seurat de belangrijkste pleitbezorger 
van het pointillisme, ontbrak nog.

Toen afgelopen november Het ‘Ponton de la  
Félicité’ bij Asnières (Opus nr. 143) werd aangeboden  
bij Christie’s New York, kwam daarmee eindelijk een 
exemplarisch werk van Signac dat werkelijk aan alle 
voorwaarden voldeed binnen handbereik. Dit schilderij 
is een prachtig voorbeeld van het pointillisme waarmee 
kunstenaars rond 1886 experimenteerden. Het is een 
van Signacs vroegste experimenten in deze vernieu-
wende schildertechniek. De kunstenaar creëerde met 

Spoorwegknooppunt
bij Bois-Colombes
Paul Signac 
1885-86. Olieverf op 
doek, 46,5 x 65,5 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM

Zorgeloosheid

‘Het werk van Signac is heerlijk neutraal en esthetisch, het straalt zorgeloosheid 
uit’, zegt de Nederlands-Syrische kunstenaar – en sinds kort Rembrandtlid – Rabi 
Koria over de nieuwe aankoop van het Van Gogh Museum: ‘Ik ben een groot fan 
van Signac en Van Gogh en vind het pointillisme een fantastische stroming. Het 
is erg moeilijk om in deze techniek schakeringen van licht naar donker te krijgen 
zonder dat het er plat gaat uitzien, dat heb ik zelf ook wel eens geprobeerd. 
Van Gogh en Signac kregen het voor elkaar heel veel diepte in hun schilderijen te 
brengen. Het meest houd ik nog van de manier waarop Signac bomen schilderde, 
dat is pure schoonheid. Ik vind het mooi dat de Vereniging Rembrandt zich niet 
alleen richt op Nederlandse, maar ook op internationale kunst.’ 
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lichte en donkere toetsen in complementaire kleuren 
een subtiel lichtspel op het wateroppervlak. Maar 
waar Seurat meestal vasthield aan een zuiver gebruik 
van de pointillistische wijze van schilderen, hanteerde 
Signac in dit schilderij een vrijere benadering. 

Wie goed kijkt, ziet dat de voorstelling niet geheel 
is opgebouwd aan de hand van de stippeltechniek. 
Zo zijn de schaduw van het bootje in de voorgrond 
en de rivieroever opgebouwd uit onderlagen van gro-
tere kleurvlakken waarop Signac later stippels heeft 
aangebracht. Pointillistische schilderijen ogen door 
de strikte hantering van de techniek vaak wat stijfjes. 
Signacs vrije toepassing heeft geresulteerd in een  
dynamisch schilderij dat schittert en sprankelt. Het 
eindresultaat moet hem bekoord hebben, want hij zond 
het werk in voor de Salon des Indépendants van 1887, 
destijds de belangrijkste tentoonstellingsgelegenheid 
voor moderne kunst. Van Gogh zal het schilderij daar 
gezien hebben. Ook de beroemde schrijver en kunst-
criticus J.K. Huysmans merkte het werk hier op en 
prees Signacs innovatieve gebruik van het pointillisme. 
Dat Signac tevreden was met Het ‘Ponton de la Félicité’ 
bij Asnières (Opus nr. 143) blijkt verder uit het feit dat 
hij het een opusnummer toekende, een term uit de 
muziek die componisten gebruiken voor muziekstuk-
ken die zij als afgeronde composities beschouwen. 

GROOTSTEDELIJK VERTIER

Het spanningsveld tussen moderniteit en de landelijke 
idylle van weleer fascineerde veel moderne kunstenaars. 
Industrialisatie in de vorm van fabrieken en spoorlijnen 
had het landelijke karakter van de voorsteden van 
Parijs voorgoed veranderd. Signac nam dit gegeven 
tot onderwerp in Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières 
(Opus nr. 143). Asnières was destijds een semi-geïndus-
trialiseerd stadje onder de rook van Parijs waar de  
gegoede burgerij uit de grote stad graag naartoe toog 
voor vermaak op en aan het water. De gassilo die 
Signac rechts in de voorstelling plaatste, is een onmis-
kenbaar teken van de oprukkende industrialisering. 
Ook het grootstedelijk vertier was inmiddels doorge-
drongen tot Asnières. Vanaf de oevers van de Seine 
schilderde Signac de aanlegsteiger van La Félicité, een 
stoomboot voor pleziervaart. De Parijzenaars die het 
schilderij destijds zagen op de Salon des Indépendants, 
zullen direct begrepen hebben dat de titel hiernaar 
verwijst. 

Van Gogh en Signac ontmoetten elkaar voor het 
eerst in 1887 en waren allebei regelmatig te vinden 
aan de Seine. Signac memoreerde later dat hij Van 
Gogh daar wel eens tegenkwam. Van Gogh raakte  
gebiologeerd door Signacs vrije en ondogmatische 
toepassing van de pointillistische techniek, zijn ge-
bruik van heldere complementaire kleuren en zijn 
keuze voor moderne onderwerpen. In 1887 begon  
Van Gogh te experimenteren met het pointillisme, 
waaraan hij al snel zijn eigen invulling gaf. Hij schil-
derde net als Signac niet strikt met stippels, maar 
koos voor korte, expressieve streepjes. Dat is goed  
te zien in het monumentale Tuin met geliefden: Square 
Saint-Pierre (1887) en De brug bij Courbevoie (1887), 
vlakbij Asnières gelegen. Onder invloed van Signac 
en andere bevriende Parijse kunstenaars begon Van 
Gogh in de loop van 1887 bovendien in een lichter 
palet te werken. 

In de afgelopen jaren heeft het Van Gogh Museum  
de collectie mede dankzij de steun van de Vereniging 
Rembrandt al kunnen versterken met werk van Seurat 
en Camille Pissarro (1830- 1903). Met Signacs Het 
‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières (Opus nr. 143) beschikt 
het museum nu over een representatieve groep poin-
tillistische schilderijen. Werken die stuk voor stuk een 
impuls vormden voor de ontwikkeling van de moderne 
kunst en voor Van Goghs schilderkunst in het bijzon-
der. Sinds december 2016 is de nieuwe aanwinst in 
het museum te zien te midden van de schilderijen van 
Seurat, Pissarro en enkele pointillistische experimen-
ten van Van Goghs

Lisa Smit

Assistent-conservator 

De brug bij Courbevoie
Vincent van Gogh
1887. Olieverf op doek,  
32,1 x 40,5 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM (VINCENT VAN 

GOGH STICHTING)

Tuin met geliefden: 
Square Saint-Pierre
Vincent van Gogh
1887. Olieverf op doek,  
75 x 113 cm
VAN GOGH MUSEUM, 

AMSTERDAM (VINCENT VAN 

GOGH STICHTING)


