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Vincent van Gogh, De heuvel van Montmartre met steengroeve, maart 1886, zwart krijt, geveegd 
en gegumd, witte dekkende waterverf, op vergépapier met watermerk:  PL BAS, 30,9 x 47,7 cm

TEKENING VAN VAN GOGH ONTDEKT

In de collectie van de Van Vlissingen Art Foundation is een nieuwe 
tekening van Vincent van Gogh ontdekt: De heuvel van Montmartre 
met steengroeve uit maart 1886. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek 
door het Van Gogh Museum naar onderwerp, stijl, techniek, 
materiaalgebruik en herkomst van deze tot nu toe onbekende 
tekening.
Met deze vondst kon ook een vergelijkbare tekening die eerder was 
afgeschreven opnieuw aan Van Gogh worden toegekend. Dat werk, 
getiteld De heuvel van Montmartre (1886) bevindt zich in het Van 
Gogh Museum en is in onderwerp, formaat, stijl, techniek en 



materiaalgebruik onmiskenbaar verwant aan de nieuw ontdekte 
tekening.
Beide tekeningen zijn t/m 6 mei te zien in Impressionism & Beyond. 
A Wonderful Journey in Singer Laren. Een tentoonstelling van 
Franse impressionisten, postimpressionisten en expressionisten 
uit de Van Vlissingen Art Foundation met werken van kunstenaars 
als Monet, Manet, Renoir, Signac, Matisse en Picasso.

Van Gogh op zoek naar eigen stijl
Teio Meedendorp, senior onderzoeker van het Van Gogh Museum: “De 
twee tekeningen zijn overduidelijk van dezelfde hand en in stijl verwant 
aan Van Goghs modeltekeningen die hij begin 1886 eerst in Antwerpen 
en vervolgens in Parijs op het atelier van Cormon maakte. Ook de 
gebruikte tekenmaterialen zijn identiek en de onderwerpen zijn te 
verbinden met schilderijen die Van Gogh in het voorjaar en in de vroege 
zomer op Montmartre maakte. Binnen het getekende oeuvre van Van 
Gogh zijn dit twee opvallende werken die mooi illustreren hoezeer hij in 
de periode winter/voorjaar 1886 nog op zoek was naar een eigen stijl. 
Ze illustreren een fase in het leerproces van de kunstenaar, die zichzelf 
in Parijs uiteindelijk opnieuw uitvond, maar hier nog even het traditionele 
artistieke pad bewandelde.”
Het werk in het Van Gogh Museum werd eerder afgeschreven mede op 
basis van te weinig vergelijkingsmateriaal; de relatie met de studies bij 
Cormon werd niet gelegd omdat algemeen werd aangenomen dat Van 
Gogh dat atelier pas in het najaar van 1886 bezocht.

Herkomst
Uit onderzoek bleek verder dat De heuvel van Montmartre met 
steengroeve ooit deel uitmaakte van de collectie van Vincent en Theo 
van Gogh. Theo’s weduwe Johanna van Gogh-Bonger gaf het werk in 
1911 in consignatie aan de kunsthandelaar J.H. de Bois in Haarlem die 
het omstreeks 1917 verkocht, waarna het uit het zicht verdween. Dit 
was elf jaar voordat de eerste oeuvrecatalogus van Van Gogh 
verscheen (De la Faille 1928). De tekening is nimmer tentoongesteld en 
nooit eerder gepubliceerd.

Laatst ontdekte tekening in 2012
Er zijn ruim 900 tekeningen van Van Gogh bekend, naast een vijftal 
schetsboekjes. Ruim de helft van zijn volledig getekende oeuvre, 
ongeveer 500 tekeningen en de schetsboekjes, bevindt zich in het Van 



Gogh Museum. In 2012 werd voor het laatst een nieuwe tekening van 
Van Gogh ontdekt, de vroege potloodtekening ‘Kop van een Romeinse 
jongen (naar Bargue naar Bonnat)’ uit 1880, een kopie naar een 
voorbeeld uit de tekencursus van Charles Bargue.
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Vincent van Gogh De heuvel van Montmartre, maart 1886, Zwart krijt, geveegd en gegumd op vergé papier 
met watermerk PL BAS, 31,8 x 47,8 cm, Van Gogh Museum Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Singer Laren | Oude Drift 1, 1251 BS Laren | 035 - 5393950
Openingstijden museum: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Openingstijden beeldentuin, horeca en museumwinkel dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.30 uur

Noot voor de redactie/niet ter publicatie:
Wilt u highres beeld van de tekening(en) of meer informatie of een 
interview met directeur Axel Rüger en/of senior-onderzoeker Teio 
Medendorp, neem dan contact op met de Press Office, 
pressoffice@vangoghmuseum.nl / telefoon +31 (0)20 5707 292. 

Voor vragen en/of beeldmateriaal over de tentoonstelling Impressionism 
& Beyond. A Wonderful Journey kan contact opgenomen worden Esther 
Driessen via 035 – 5393950 of publiciteit@singerlaren.nl.
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