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Knotwilg is een van de zes landschappen in waterverf 
die Van Gogh in juli 1882 in Den Haag vervaardigde. 
Uit een aantal brieven en een uitgewerkte briefschets 
aan Theo, die zich in het Van Gogh Museum bevinden, 
blijkt dat Van Gogh werd getroffen door het motief van 
de knoestige, dode boom tijdens een wandeling in de 
omgeving van zijn huis aan de Haagse Schenkstraat. 
Enthousiast schreef hij op 26 juli: ‘Ik heb een dooden 

knotwilgenstam gezien daar […] heel alleen & melankoliek 

en zijn bast was om zoo te zeggen geschubd & bemost en met 

verschillende toonen gevlekt & gemarmerd – zoo iets als een 

slangenhuid, groenachtig, geelachtig, grootendeels dof zwart. 

Met witte afgeschilferde plekken en stompen takken. Ik ga hem 

morgen ochtend aanvallen.’ Enkele dagen later schreef 
hij opgetogen over het resultaat van zijn ‘aanval’, en 
voorzag hij de brief van een waterverfschets naar de 
voltooide tekening: ‘Een somber landschap – dien dooden 

boom bij een stilstaand met kroos bedekten plas, in ’t verschiet 

een remise van de Rijnspoor waar spoorlijnen elkaar kruisen, 

zwarte berookte gebouwen – verder groene weilanden, een 

kolenweg en een lucht waar de wolken jagen, graauw met 

een enkel schitterend wit randje en een diepte van blaauw 

daar waar de wolken zich scheuren even. Enfin ik heb ’t willen 

maken zóó als dunkt mij het baanwachtertje met zijn kiel & 

rood vlaggetje ’t zien & voelen moet als hij denkt: Wat is ’t 

triestig vandaag.’ Zo beeldend als Van Gogh het motief en 
de sfeer aan Theo omschreef, zo treffend wist hij beide 
te vertalen in een combinatie van (dekkende) waterverf, 
potlood, inkt en krijt. 

Voor de melancholieke sfeer van een grijze, regenach
tige zomerdag maakte Van Gogh handig gebruik van de 
kleurnuances en het vloeibare karakter van de water verf. 

De zware regenlucht heeft de kunstenaar laten ontstaan 
door flinke vegen grijze, blauwe en witte waterverf dicht 
tegen elkaar aan of in lagen aan te brengen, waardoor 
ze natuurlijk vervloeien. Door de lucht naar boven 
toe geleidelijk aan donkerder te laten worden, komen 
de wolken dreigend op de beschouwer af en ontstaat 
diepte in de tekening. Dit effect wordt versterkt door de 
knotwilg, die met zijn donkere, bemoste bast afsteekt 
tegen de lucht. Langs de bovenkant van de boom heeft 
de kunstenaar het papier leeg gelaten, zodat de  wolken 
letterlijk openbreken en de takken extra nadruk krijgen. 
De oude knotwilg grijpt richting de lucht als ware het 
een uitgestrekte hand, een vergelijking die Van Gogh 
bewust opzocht. Meermaals beschreef hij hoe hij men
selijke trekken weerspiegeld zag in de grillige takken 
en knoestige stammen van bomen, die terugkerende 
motieven vormen in zijn tekeningen en schilderijen. 
Dat Van Gogh er in slaagde de melancholieke sfeer en 
de analogie tussen mens en natuur zo treffend weer 
te geven, was waarschijnlijk de reden dat hij juist over 
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‘Ik heb dien ouden kanjer van een knotwilg nog geattaqueerd 
en ik geloof dat dat de beste van de aquarellen geworden is,’ 
schreef Vincent van Gogh vanuit Den Haag aan zijn broer Theo 
op 31 juli 1882. In deze periode maakte de kunstenaar voor het 
eerst een aantal volwaardige waterverftekeningen. Knotwilg be
hoort tot deze groep. Van Gogh was het meest tevreden met juist 
dit blad, dat een mijlpaal is in zijn artistieke en technische ont
wikkeling. Een dergelijke vroege waterverftekening was nog niet 
vertegenwoordigd in Nederlands openbaar kunstbezit. Met de 
genereuze steun van de Vereniging Rembrandt verwierf het Van 
Gogh Museum onlangs dit indrukwekkende en voor Van Gogh 
zo belangrijke werk op een veiling bij Christie’s in Londen.

De volgende
organisaties hebben 
het Van Gogh 
Museum gesteund 
bij de verwerving 
van Vincent van 
Goghs Knotwilg: 
de Vereniging 
Rembrandt, de 
BankGiro Loterij, 
de Vincent van 
Gogh Stichting, het 
Mondriaan Fonds  
en het VSBfonds.
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Knotwilg het meest tevreden was van de zes aquarellen 
die hij destijds maakte. 

Behalve de sfeer heeft Van Gogh ook het perspectief 
goed getroffen. De compositie met het pad en de sloot 
leidt de blik van de beschouwer schuin en met een 
lichte bocht naar de horizon in de verte, een perspec
tivische truc waar de kunstenaar in de voorafgaande 
maanden in zijn tekeningen op had geoefend. Toen 
hij in het voorjaar van 1882 in opdracht van zijn oom 
Cor van Gogh, een belangrijke kunsthandelaar uit 
Amsterdam, een serie stadsgezichten tekende, had hij 
zich tevens bekwaamd in een gedetailleerde stoffering 
van het landschap met mensen, gebouwen en uiteen
lopende begroeiing. Dit oog voor detail is in Knotwilg 
terug te zien in de bedrijvigheid langs de horizon: de 
seinwachter, de remisegebouwen van station Rijnspoor, 
de locomotief links ervan en de man die over het drassige 
pad op de beschouwer afloopt, geven een aantrekkelijk 
vleugje levendigheid aan het landschap. Van Gogh 
hechtte grote waarde aan een nauwkeurige tekening als 

basis voor het werk, zo schreef hij aan Theo de dag voor
dat hij Knotwilg maakte: ‘alleen voor zoo ver ik zien kan 

komt 3/4 neer op de oorspronkelijke schets en van de kwaliteit 

daarvan hangt bijna de heele aquarel af.’ De combinatie 
van het schilderachtige gebruik van de waterverf en de 
uitgewerkte tekening maakt het werk zowel krachtig van 
een afstand als uitnodigend van dichtbij. 

VAN GOGH EN WATERVERF

In Knotwilg heeft Van Gogh sfeer en diepte weten te 
 creëren door middel van kleur, op dat moment een 
nieuw aspect in zijn werk. Ondanks aanmoedigingen 
vanuit zijn omgeving om meer met kleur te gaan werken, 
had de kunstenaar tot juli 1882 volgehouden dat hij zich 
eerst wilde bekwamen in de weergave van perspectief, 
anatomie en proportie, en beperkte hij zich tot het 
tekenen van figuren en landschappen in potlood, inkt 
en krijt. Hij had het gevoel er nog niet klaar voor te zijn 
om serieus met kleur aan de slag te gaan, ook al zou dit 
waarschijnlijk beter in de markt liggen. 



Wel was hij voorzichtig gaan experimenteren met water
verf nadat hij in juni 1881 het handboek Traité d’aquarelle 
van ArmandThéophile Cassagne (18231907) had 
 gelezen en enkele maanden later een doos waterverf 
 cadeau had gekregen van zijn oom Vincent van Gogh 
(‘oom Cent’), eveneens een belangrijk kunsthandelaar. 
In de tekeningen die Van Gogh vanaf het najaar van 
1881 maakte, gebruikte hij mondjesmaat waterverf in 
combinatie met potlood, inkt en krijt. Dit resulteerde 
aanvankelijk in ingekleurde tekeningen, waarin de 
 kunstenaar de heldere kleuren en de schilderachtige 
 eigenschap van waterverf onbenut liet, zoals in zijn 
Aardappelschillende vrouw. Hier kwam verandering in, zij 
het voor korte tijd, toen Van Gogh in novemberdecember 
1881 drie weken bij de Haagse Schoolschilder Anton 
Mauve – zijn aangetrouwde neef – in de leer ging. In diens 
atelier maakte Van Gogh zijn eerste studies in olieverf 
en leerde hij aquarelleren. De technische vooruitgang 
die hij boekte onder het toeziend oog van Mauve is in 
Scheveningse vrouw goed te zien: in plaats van een inge
kleurde tekening is deze kleine studie, op een paar dunne 
potloodlijnen na, volledig opgebouwd uit vlakken trans
parante waterverf. Aan het begin van 1882 vervolgde 
Van Gogh echter de voor hem vertrouwde weg van 
zwartwit, en het is dan ook verrassend dat hij in juli ineens 
zes volwaardige waterverftekeningen maakte waarin hij 
de verf voor het eerst op schilderachtige wijze toepaste. 

Hoewel Van Gogh zijn waterverftekeningen in zijn 
brieven consequent bleef omschrijven als ‘aquarellen’, 
zijn ze dat in technisch opzicht zelden. Een aquarel 
wordt gemaakt met transparante waterverf – zoals 
Van Gogh dat van Mauve leerde – waarbij het gebruik 

van dekkende verf 
zoveel mogelijk wordt 
 vermeden. Maar Van 
Gogh had nu juist een 
opvallende en vast
houdende voorkeur 
voor het  werken met 
 dekkende waterverf: 
tot aan zijn vertrek uit 
Nederland eind 1885 
hield hij hieraan vast, 
zo ook in Knotwilg. 
Omschrijvingen van 
deze opmerkelijke tech
niek – de zogenaamde 
aquarelle gouachée – zijn 

terug te vinden in het genoemde boek Traité d’aquarelle 
van Cassagne, waarin de auteur nadrukkelijk wees op de 
stevigheid, kracht en finesse ervan. Van Gogh betoonde 
zich wat dit betreft een gretige leerling.

MISSING LINK

Knotwilg is een hoogtepunt in het vroege werk van Van 
Gogh en een schakel in zijn ontwikkeling. De tekening 
stond daarom al enige tijd hoog op de wensenlijst van 
het Van Gogh Museum. Het komt zelden voor dat het 
museum een werk van Van Gogh verwerft, aangezien 
het reeds ’s werelds grootste Van Goghcollectie beheert. 
Alle periodes en de belangrijkste motieven uit het oeuvre 
van de kunstenaar zijn vertegenwoordigd, maar toch zijn 
er specifieke werken die het museum de mogelijkheid 
zouden bieden het verhaal over Van Goghs kunstenaar
schap vollediger en op meer verdiepende wijze aan het 
publiek te presenteren, te onderzoeken en voor het 
na geslacht te behouden. Een uitgewerkte waterverf
tekening uit 1882 was zo’n missing link. Onderzoek 
naar de beschikbaarheid van dergelijke vroege water
verftekeningen in een goede conditie wees uit dat het 
een buitenkans zou zijn indien Knotwilg verworven zou 
kunnen worden. In 2007 deed de mogelijkheid zich 
voor, maar helaas heeft het museum door omstandig
heden destijds geen bod kunnen uitbrengen. Toen het 
Van Gogh Museum in januari ter ore kwam dat het werk 
op 7 februari van dit jaar opnieuw op de veiling aan
geboden zou worden, besloot het museum alles op alles 
te zetten om het te verwerven, en met succes. 

Dat deze missie geslaagd is, is bijzonder te noemen: 
het aankopen van een belangrijk werk van een grote 
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naam als Van Gogh vereist voor een museum de nodige 
voorbereidingstijd, en die is nu eenmaal kort wanneer 
een werk op een veiling wordt aangeboden. Niet alleen 
moeten de herkomst, de conditie en het belang van het 
werk voor het museum en het openbaar Nederlands 
kunstbezit worden onderzocht, ook moeten de moge
lijkheden voor financiële steun van fondsen zoals de 
Vereniging Rembrandt worden bekeken. Doordat het 
museum in 2007 het vooronderzoek naar Knotwilg al 
goeddeels had uitgevoerd en het werk als grote wens in 
het Collectieplan had opgenomen, kon deze keer slag
vaardig worden geopereerd. Dankzij de snelle reacties 
en vrijgevigheid van de aangeschreven fondsen, konden 
afgevaardigden van het museum op 7 februari naar 
Londen afreizen om te bieden op de veiling. Het was nu 
alleen nog duimen dat de uiteindelijke hamerprijs niet 
zou uitkomen boven het maximum bedrag dat vooraf 
met de steungevers overeen was gekomen. Al na enkele 
seconden was de kogel door de kerk: het Van Gogh 
Museum was de trotse nieuwe bezitter geworden van 
Knotwilgs

Marieke Jooren, assistent-conservator

Marije Vellekoop, conservator prenten & tekeningen
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Themafonds 
Prenten en Tekeningen

De aankoop van de waterverftekening van 
Vincent van Gogh is mede mogelijk gemaakt 
door het Themafonds Prenten en Tekeningen van 
de Vereniging Rembrandt. De Vereniging kent 
verschillende van dit soort fondsen. Er zijn 
Themafondsen voor glas, voor moderne kunst, 
voor schilderkunst van de 17de eeuw en voor niet-
westerse kunst, om er maar een paar te noemen. 
Op de website van de Vereniging Rembrandt 
kunt u meer lezen over onze Themafondsen.

Wanneer u bijdraagt aan een Themafonds 
steunt u heel gericht aankopen van kunstwerken 
binnen uw interessegebied. Met een periodieke 
schenking van minimaal € 1.000 kunt u deelnemen 
aan een Themafonds. 

Schenken aan een culturele instelling als de 
Vereniging Rembrandt kent fiscale voordelen. 
Elders in het Bulletin kunt u meer lezen over de 
gunstige mogelijkheden die de nieuwe Geefwet 
u biedt. 

Aardappelschillende

vrouw

Vincent van Gogh

September-oktober 

1881. Zwart krijt, 

pen in inkt, zwart 

en grijs gewassen, 

dekkende waterverf, 

op vergépapier,  

59,9 x 47,6 cm

KRÖLLER-MÜLLER 

MUSEUM, OTTERLO


