Wie is Vincent van Gogh?
Deze vraag werd weer actueel toen werd aangekondigd dat het Koning Willem II College te Tilburg de
schoolfoto uit 1886-87 waarop Vincent van Gogh voorkomt, in permanente bruikleen afstaat aan het
Stadsmuseum.
Twee personages op de foto komen in aanmerking om als Vincent geïdentificeerd te worden: de
jongen op de voorste rij, derde van rechts en de jongen op de tweede rij, tweede van rechts. Helaas
zijn de gezichtstrekken op de foto te wazig om deze goed te vergelijken met de wel duidelijke foto
van Vincent op 13-jarige leeftijd. Helaas kan over de identiteit geen definitieve uitspraak gedaan
worden. Niettemin nemen de meeste experts op basis van de gezichts- en haarlijn aan dat de jongen
vooraan Vincent van Gogh is. .
Op een schets van Lucien Pisarro in het Ashmolean Museum te Oxford ziet men Vincent met de
armen over elkaar geslagen met de rechterarm boven. Over het algemeen blijkt dat wanneer mensen
hun armen spontaan over elkaar slaan, zij dit steeds op dezelfde wijze doen, hun leven lang. Of wel
met de linkerarm-boven of de rechterarm-boven. De tegenovergestelde houding voelt onwennig aan
en kan soms pas na geconcentreerd proberen bereikt worden
Op de schoolfoto ziet men dat de jongen op de voorste rij ook de armen over elkaar geslagen heeft
maar nu met de linkerarm-boven. Dit kan niet veroorzaakt zijn door bij het afdrukken de
fotografische plaat verkeerd te hebben omgelegd, aangezien op de foto de colberts van de leraren
op de traditioneel manlijke wijze sluiten: knoopsgat links, knopen rechts.
Dus de houding van de jongen op de voorste rij klopt niet met de schets van Lucien Pisarro. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat de jongen op de voorste rij niet van Gogh kan zijn. Dus moet de
jongen op de tweede rij, tweede van rechts als Vincent van Gogh geïdentificeerd worden. Bovendien
houdt hij zijn armen dusdanig dat die al bijna over elkaar geslagen zijn (rechterarm-boven).
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Klassefoto Koning Willem II HBS Tilburg 1866-67

Lucien Pissarro: Vincent van Gogh in gesprek met
de Parijse kunstkritikus Félix Fénéon, 1888, krijt op
papier, Ashmolean Museum, Oxford
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Wie is Vincent van Gogh?
a. voorste rij, 3e van rechts
b. tweede rij, 2e van rechts

Vincent van Gogh
op 13-j leeftijd

