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De Haagse Gasfabriek: Van Eeden & Van Gogh 
 

De plekken waar Vincent van Gogh (1853-1890) leefde en werkte spreken bij veel 

kunstenaars tot de verbeelding. Marcel van Eeden (Den Haag, 1965) is een van die 

kunstenaars. Van Goghs tekening Gasfabriek, gemaakt in Den Haag in maart 1882, 

inspireerde hem tot het maken van een geheel nieuwe serie werken. 

 

Met zijn tekeningen reconstrueert Van Eeden altijd plekken en gebeurtenissen van vóór zijn 

geboorte. Hiermee probeert hij dicht bij een bepaald moment te komen waarop hij zelf niet 

bestond. In dit geval de vroege lentedag in 1882 waarop Van Gogh de gasfabriek aan de rand 

van Den Haag op papier zette. Van Eeden heeft zelf een sterke band met die plek: hij werd in 

Den Haag geboren en zijn appartement ligt vlakbij het terrein waar de fabriek ooit stond.  

 

Diepgravend onderzoek naar Van Goghs Gasfabriek resulteerde in zes imposante 

houtskooltekeningen en een fotoreportage. Ze vormen een brug naar het verleden, naar dat 

ene moment en die ene plek.   

 

 

Onderzoek  
 

Een cruciaal onderdeel van Van Eedens werkmethode is het doen van uitgebreid onderzoek. 

Voordat hij begint met tekenen, verzamelt hij historische beelden en teksten uit boeken, 



kranten, tijdschriften of fotoalbums. Deze zijn gerelateerd aan een gebeurtenis vóór zijn 

bestaan. 

 

In zijn onderzoek naar Van Goghs Gasfabriek heeft Van Eeden een vergelijkbare methode 

toegepast. Hoe zag de fabriek eruit? Wat gebeurde er op de dag dat Van Gogh die tekende? 

Hoe was het weer, hoe stonden de sterren? En wat speelde er destijds in de politiek? Zo 

bouwt Van Eeden een verhaal op voor zijn tekeningen. Een selectie van de gevonden 

documenten is hier te zien.  

 

 

Gasfabriek, Den Haag, maart 1882 (replica) 

Vincent van Gogh (1853 - 1890) 

potlood, penseel in inkt, witte dekkende waterverf, op papier 

Van Gogh Museum, Amsterdam (aankoop met steun van de Vereniging Rembrandt) 

 

Ergens tussen 12 en 23 maart 1882, aan de rand van Den Haag, tekende Van Gogh de eerste 

gemeentelijke gasfabriek. De industrialisatie ging vliegensvlug en steden zoals Den Haag 

breidden flink uit. Vincent koos er bewust voor een teken van de moderne tijd vast te leggen 

in plaats van een pittoresk pleintje. Een gedurfde keuze voor een beginnend kunstenaar. 

Afgebeeld zijn de drie reusachtige gashouders. Afgezien van een groepje werklieden en de 

zwarte vogels is het landschap verlaten. Voor Van Eeden heeft de tekening een 

onheilspellende sfeer. 

 

 

Een gasfabriek te Londen (Lambeth Gasworks), 1872-1890 

Onbekend (naar Gustave Doré) 

houtgravure en boekdruk op papier 

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting) 

 

Deze gravure van een Londense gasfabriek was onderdeel van Van Goghs verzameling 

illustraties, die hij uit tijdschriften knipte. De nadruk ligt op het zware werk en de ellendige 

omstandigheden: op de voorgrond duwt een man een kar kolen voort, achter de poort 

schuiven mannen de kolen in de hete verbrandingsovens. Dergelijke prenten werden wel 

‘black and whites’ genoemd en toonden vaak de donkere kanten van de industrialisatie. 

Hierdoor geïnspireerd, ging Van Gogh in Den Haag op zoek naar vergelijkbare onderwerpen. 

 

 

Brief van Vincent van Gogh aan Theo van Gogh (replica ) 

Den Haag, 11 maart 1882 

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting) 

 

‘Theo het is bijna miraculeus!!!’ schreef Vincent in een PS aan zijn broer in maart 1882. Hun 

oom Cor (C.M.) was net langs geweest en had twaalf stadsgezichten - ‘kleine pentekeningen, 



gezigten van s’Hage’ - bij Vincent besteld voor f 2,50 per stuk. Een mooie, eerste opdracht, 

waarmee hij direct aan de slag ging. We weten niet precies wanneer Van Gogh Gasfabriek 

maakte, in ieder geval na 11 maart. Op 24 maart deelde hij Theo mee dat alle tekeningen af 

waren. 

 

 

Verschillende stukken uit het archief van het Gemeentelijk Gasbedrijf, de Raadscommissie 

Gasbedrijf en Elektriciteitsbedrijf en de Reclamecollectie (Bijzondere Collecties).  

Collectie Haags Gemeentearchief 

 

Het archief van de gemeentelijke gasfabriek in Den Haag is goed bewaard gebleven. 

Hierdoor weten we bijvoorbeeld hoeveel cokes er die maart 1882 werden verbrand voor de 

gasproductie, en dat op 6 maart werknemer Coenraads voor 14 dagen werd geschorst. De 

gemeente had het fabriekscomplex in 1876 laten bouwen om aan de stijgende vraag naar 

gas te kunnen voldoen. Nu, bijna 150 jaar later, kennen we de grote nadelen van gasverbruik 

en moeten we er juist vanaf.  

 

 

Serie zonder titel, 2022 

Marcel van Eeden (1965) 

gomdruk op papier 

 

Van Eeden maakte ook een reportage over Van Goghs Gasfabriek, bestaande uit 27 zwart-

wit foto’s. Sommige laten zijn bezoek aan het Van Gogh Museum zien, andere de exacte 

locatie waar Van Gogh moet hebben zitten tekenen en de omgeving waar de gasfabriek ooit 

stond. Vandaag de dag resteert alleen het kantoorgebouw en ligt er een stadspark met de 

ironische naam ‘De Verademing’. De gomdruk-techniek uit 1855 zorgt voor nóg een link naar 

Van Goghs tijd en geeft de foto’s een mysterieuze uitstraling.  

 

 

Van Gogh & de Mesdags 
 

Den Haag was in de tweede helft van de 19de eeuw het kloppend hart van de Nederlandse 

kunstwereld. Reden voor beginnend kunstenaar Van Gogh om zich hier in december 1881 te 

vestigen. Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) en Sientje Mesdag-van Houten (1934-1909) 

waren op dat moment al zeer invloedrijke, graag geziene personen in de Haagse scene. Het 

is goed mogelijk dat het echtpaar en Van Gogh elkaar hebben ontmoet. Ze bezochten 

dezelfde tentoonstellingen en plekken, zoals kunstenaarsvereniging Pulchri Studio. In 

Museum Mesdag (nu De Mesdag Collectie) is Van Gogh echter nooit geweest. Het opende 

pas in 1887 haar deuren, toen Van Gogh al in Frankrijk woonde.  

 



Vier maanden nadat Van Gogh de tekening Gasfabriek maakte, zag hij Franse schilderijen uit 

de verzameling van de Mesdags op een tentoonstelling. Meer hierover in het kabinet Door 

de ogen van Vincent van Gogh op de bovenste verdieping van het museumgebouw.  

 

 

Stukjes waarheid 
 

Van Eeden baseerde zijn imposante houtskooltekeningen grotendeels op historische foto’s 

van de gasfabriek. De meeste dateren uit de jaren rond de sloop in 1924. In de duistere 

voorstellingen zijn gashouders en fabrieksgebouwen te ontwaren. In zwierige lijnen voegde 

hij jaartallen en woorden toe. Het diepzwarte houtskool roept een associatie met steenkolen 

op. Van Eeden creëert hier een nieuwe werkelijkheid, samengesteld uit ‘stukjes waarheid’, 

zoals hij het zelf zegt.  

 

Serie zonder titel, 2022 

Marcel van Eeden (1965) 

houtskool op doek 

 

 
 


