
Onderstaand artikel stond in 
juli 2015 in deze krant. Frederik 
van Eeden en Vincent van Gogh 
hebben elkaar nooit ontmoet, 
maar Van Eeden bezocht enige 

maanden na de dood 
van Vincent de tentoon-
stelling van de (tot dan 
onverkoopbare) schilde-
rijen. Vincent kende ‘De 
kleine Johannes’. 

Van Eeden schreef als 
eerste over het werk van 
Van Gogh, in De Nieuwe 
Gids van 1891: 
“Geen kunstkritiek, al-
leen een impressie. Zij 
betreft het werk van een 
geniaal, nagenoeg onbe-
kend Hollandsch kunste-
naar, voor weinig maan-
den gestorven. (..) 
Hoe het nu komt, dat het 
werk van Vincent van 
Gogh mij terstond heeft 
aangegrepen, zoodat 
ik de nabeelden van 
zijn stukken nauwelijks 
kan wegkrijgen uit mijn 
geest. (..)
Vincent gebruikt sterke, 
levendige kleuren. Violente, 
schitterende, hard groen, zuiver 
vermillioen, intensief paarsch, 
zwaar kobalt-blauw, en geel 
vooral. Fel geel, doeken vol en-
kel blinkend, genadeloos geel.
(..)
Van Gogh overdrijft zeer sterk. 
Hij schildert soms bloed-roode 
boomen, en grasgroene luch-
ten, saffraangele gezichten. La-
ter zag ik zijn kleuren in de din-
gen, zooals hij die er in gezien 

had, de kleur-essence die hij er 
had uitgehaald. In een avond-
lucht is het groene, in een aard-
akker daaronder het paarsche.(..) 
Een regen-landschap, beklem-
mend, angstig somber. Een vi-
olet-vaal heuvelland met maar 
een klein stuk grijze regenlucht, 
oneindig sinister in zijn barre, 
doodsche lijnen en de stroomen-
de regen daarover. En dan een 
lang, laag schilderij. Een koren-
land, hard donkergeel. De gele 

korenbosschen zwaaien woest 
door elkaar, ze zijn ruig en grof 
geschilderd, ze vullen de gan-
sche lengte van ‘t stuk. En bo-
ven dit sterke somber-geel, een 
zware, donkerblauwe lucht, van 
een doodelijk zwartblauw. En 
uit die gele korenstorm fladdert 
een wolk zwarte vogels omhoog 
in het donkerblauw. Het was mij 
een geweldige expressie van de 
uiterste vertwijfeling.” 

Vlak na het verschijnen 
van het artikel in Bussum-
sNieuws nodigde Biblio-
theek Naarden-Bussum 
de leden van Artes* uit 
om in het kader van de 
‘Week van de Geschie-
denis’ een kunstwerk te 
maken. De Bussumse ke-
ramist/beeldhouwer Mar-
cella van de Vaart (www.
marcellavdvaart.nl) liet 
zich mede door het kran-
tenartikel inspireren en 
maakte dit object, 46 
cm hoog: Frederik, met 
een bootje, libel en Win-
dekind, en Vincent met 
zonnebloemen. Samen 
met andere kunstwerken 
stond dit object in okto-
ber 2015 tentoongesteld 
in genoemde bibliotheek. 

Klaas Oosterom
* De Stichting Kunstkring Artes

Bussum, www.artesbussum.nl
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Van Gogh en Van Eeden
De erkenning van het schilderstalent 
van Vincent van Gogh begon vanuit 
Bussum, dankzij de inspanningen van 
Jo van Gogh-Bonger, de schoonzus van 
Vincent. Maar er is nog een link met 
Bussum (en Van Gogh) en dat is Frede-
rik van Eeden. 

Een paar maanden na de dood van Vin-
cent in 1890 (nu 125 jaar geleden) organi-
seerde Vincent’s broer Theo een tentoon-
stelling van zijn werk in Parijs. Een van 
de bezoekers was Frederik van Eeden, 
die naar Parijs was gegaan om de zieke 
en ingestorte Theo en zijn vrouw Jo bij 
te staan. 

Van Eeden is een van de eersten die lo-
vend over het werk van Vincent van Gogh 
schreef. In een lyrisch essay in ‘De Nieu-
we Gids’ was Van Eeden ingegaan op Van 
Goghs verrassende kleurgebruik en zijn 
gedreven kunstenaarschap. Compromis-
loos, zonder zich in het geringste te be-
kommeren om wat men zeggen zou, had 
Van Gogh volgens Van Eeden gewerkt. De 
bewondering was waarschijnlijk weder-
zijds. Van Gogh had ‘De Kleine Johannes’ 
gelezen, en in brieven had hij kleuren en 
motieven van zijn schilderijen in verband 
gebracht met het sprookje. 

Van Eeden kreeg in 1890 ‘De Zaaier’ ten 
geschenke van Jo Bonger als dank voor 
zijn bemoeienis met de psychische pro-
blemen van Theo. Het hing in het huis 
van Frederik en Martha en kwam na hun 
scheiding in andere handen.

Klaas Oosterom
Bron: o.a. Jan Fontijn: 
Tweespalt. 1990.

Eén van de schilderstukken van Vincent van Gogh waarop een zaaier staat afgebeeld. Hij schilderde 
deze in 1888 in Arles. De zaaier-afbeelding is geïnspireerd op een werk van de Franse schilder Millet.

F. van Eeden

V. van Gogh

Hocras is een groothandel voor horeca en 
verbruik. Het assortiment bestaat uit meer 
dan 40.000 artikelen uit de hoofdgroepen: 
dranken, food, vers, diepvries en non-
food. Hocras is specialist in vlees, wild & 
gevogelte, vis, AGF, brood, zuivel/kaas, 
wijn, bier, koffie, delicatessen en horeca 
non-food. 

Door grootschalige inkoop, import, 
snijderijen, koude en warme bereiding 
in de keukens wordt de klant een 
compleet assortiment, onderscheidend 
en concurrerend, op maat aangeboden. 
Dit gebeurt via één logistiek platform in 
het centrum van het land, in Bussum. De 
logistiek en (vers) afdelingen zijn in eigen 
beheer.

Bij de bedrijfsvoering en de inkoop van het 
assortiment staat duurzaamheid voorop. 
De klant staat centraal bij Hocras. 

Hocras is een familiebedrijf waarvan 
de geschiedenis terug gaat tot 1925. 
Momenteel zijn meer dan 300 medewerkers 
werkzaam bij Hocras. De bedrijfscultuur is 
informeel en wordt gekenmerkt door korte 
communicatielijnen.

Wij zijn op zoek naar:

Medewerker aanvullen (m/v, ft)
Als medewerker aanvullen zorg je ervoor dat de schappen tijdig worden 
aangevuld. Uiteraard let je hierbij op de houdbaarheidsdatum en zorg je ervoor 
dat de vakken er schoon en verzorgd uitzien. Ervaring in soortgelijke functie is 
niet noodzakelijk, wel ben je bereid om op vrijdagavond en zaterdag te werken. 

Orderpickers (m/v, ft)
In deze functie verzamel je in de groothandel de bestellingen van onze relaties. 
Je let hierbij op de houdbaarheidsdatum, het aantal stuks en de kwaliteit van 
het product. Het is dan ook belangrijk dat je nauwkeurig bent. Aanvangstijd ligt 
vanaf 04.00 uur in de ochtend.

Chauffeur (m/v, ft)
Als chauffeur ben je het visitekaartje van Hocras. Je bezorgt de producten van 
de groothandel bij onze relaties. Je bent van maandag tot en met zaterdag 
beschikbaar met wisselende aanvangstijden vanaf 05.00 uur. 
Voor deze functie dien je in het bezit te zijn van een rijbewijs C en een 
CCVB-diploma/code 95 notering. Ervaring als chauffeur is vereist. 

Slager (m/v, ft)
Tot je basiswerkzaamheden behoren het snijden en portioneren van vlees. 
Wij zoeken een enthousiaste, flexibele en collegiale medewerker die ervaring 
heeft als slager. Natuurlijk werk je conform de richtlijnen van de HACCP. 

Slager in opleiding (m/v, ft)
Wij zijn op zoek naar ambitieuze medewerkers die intern opgeleid willen 
worden tot volleerd slager. Afhankelijk van je kennis en ervaring start je met 
de ondersteuning van de slagers. Zo rijg je saté, maak je gehaktballen en 
hamburgers en verzorg je de in- en uitpakwerkzaamheden. Daarnaast vul je de 
vakken en verzamel je producten voor de bezorging. Bij gebleken geschiktheid 
zal een opleidingstraject en groeiplan met je worden opgesteld. 

Medewerker bedrijfsrestaurant/coffeecorner (m/v, 24 uur)
Voor deze functie is het van belang dat je enthousiast en gastvriendelijk bent. 
Verder werk je hygiënisch en volgens de HACCP-richtlijnen. Je bent ook 
beschikbaar op vrijdagavond en zaterdag. Om 07.00 uur aanvangen is voor 
jou geen enkel probleem. Ervaring in soortgelijke functies is een pre, maar niet 
noodzakelijk.

Voor alle functies geldt: bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Bussum.

Enthousiast geworden?
Stuur dan je sollicitatiebrief, vergezeld van CV naar Hocras B.V. t.a.v. de afdeling 
P&O, postbus 152, 1400 AD Bussum. Je kunt ook mailen naar: pz@hocras.nl.

Voor meer informatie over Hocras B.V., kijk op: www.hocras.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


