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Vincent van Gogh in Drenthe. 
 
Van 3 oktober tot en met 3 december 1883 verbleef Vincent van Gogh 
in het logement van Scholte, op de hoek van de Schooldijk en wat nu de 
van Goghstraat heet, in Veenoord. 
Van hieruit trok hij het veld in om te tekenen en te schilderen. 
  
In zijn brieven schrijft hij niet over het dorp in wording, zoals de 4 riante 
vervenerswoningen, de twee kerkgebouwen, de twee logementen, de 
twee schoolgebouwen, de twee kalkbranderijen, de molen, de vele nieu-
we boerderijen, winkels en woningen, totaal 260 stuks die op dat mo-
ment aanwezig waren.  
 
Nee, alleen het allereenvoudigste onderkomen en de mensen die daar 
leefden waren het onderwerp. 
 
Vanuit zijn zolderkamer in het logement heeft hij de brug en de boerderij 
en bakkerij aan de overkant in beeld gebracht. Dat is het enige van het 
zich daar ontwikkelende dorp dat hij geschilderd heeft.  
De overige tekeningen en schilderijen zijn gemaakt buiten de nieuwe 
bebouwing, aan de randen van het dorp. 
 
Op de volgende pagina’s is de ligging van de keten en hutten weerge-
geven, zoals die door de landmeter van het kadaster zijn vermeld in de 
veldwerken en deels ook afgebeeld op kadastrale kaarten.  



Vincent van Gogh’s werkgebied 
 
De grootste concentratie aan keten en hutten bevond zich ten westen van 
de Schooldijk, de meeste op het tweede perceel vanaf de weg, eigendom 
van Gratama. Verder ten noorden van de Heerendijk, in het Erfscheiden-
veen, op een paar percelen van Barger boeren en op enkele percelen aan 
de Boerdijk. Dan enkele hutten aan de Amsterdamse raai, aan de Noorder-
sloot op de hoek van de Strengdijk. Als laatste een groot aantal langs de 
gemeentegrens tussen de bocht in de Griendveenstraat en de Duitse 
grens, ongeveer het huidige Weiteveen. Deze hutten lagen op regelmatige 
afstand van elkaar hier en daar onderbroken door één of meer goede wo-
ningen. 
Veel publicisten nemen aan dat Vincent van Gogh juist dit gebied, het huidi-
ge Weiteveen, heeft bezocht om zijn tekeningen van plaggenhutten te ma-
ken. 
De vraag is of dit wel waar kan zijn. 
Weiteveen ligt op een afstand van 11 kilometer van het logement van 
Scholte, alleen te voet te bereiken over veenwegen. Bepakt en bezakt een 
tocht van 4 uur en terug nogmaals 4 uur. En dan in de herfst in de maanden 
oktober en november. Voor één keer te doen, maar niet dagen achter el-
kaar. Het is niet uit te sluiten dat hij hier getekend kan hebben, maar hij 
vond hier hutten op een lange rij langs het pad langs de gemeentegrens. 
Een enkele tekening laat één hut zien. Maar de meeste afbeeldingen bevat-
ten meerdere hutten, verspreid liggend. Dit patroon zien we op het perceel 
van Gratama, ten westen van de Schooldijk. Dit ligt ook veel dichter bij het 
logement en een dag kan dan ook langer benut worden. 
U mag uw eigen conclusie trekken. 

De weg van boven 
naar beneden op het 
kaartje links is de 
Schooldijk en het ver-
lengde daarvan naar 
de gemeentegrens 
met Dalen. Aan het 
begin van de School-
dijk stond het loge-
ment van Scholte, nu 
het van Goghmuse-
um. Vandaar liep hij 
linea recta naar het 
zuiden en bereikte na 
20 minuten het per-
ceel van Gratama met 
de vele hutten. In het 
midden van het 
kaartje, bij de bocht in 
de Stadnitzkiwijk, 
heeft hij vermoedelijk 
het schilderij gemaakt 
van de man en de 
vrouw die een turf-
schip laadden. 

Het Amsterdamsche Veld 
D

e 4e w
eg 

D
e   eerst   geb

o
u

w
d

e         w
o

n
in

gen
   o

p
   h

et   veen
. 

Turfschip 

Zie de volgende pagina’s voor een  beschrij-
ving van de plekken waar van Gogh een teke-
ning of schilderij heeft gemaakt. 
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Het werkgebied van 

Vincent van Gogh 

Het werkgebied van Vincent van Gogh werd beperkt door de tijd die 
overbleef na het te voet bereiken van een locatie en het daglicht.  

In november 1883 waren de dagen kort en de wegen of niet aanwezig 
of praktisch onbegaanbaar in het veen.  

Om de eerste hutten in het huidige Weiteveen te kunnen bereiken, be-
pakt en bezakt, moest hij ruim 10 kilometer afleggen, heen en terug. 
Dat is totaal ongeveer 8 uur looptijd over slecht begaanbare paden.  

In het donker weggaan en in het donker weer thuiskomen, om vol-
doende tijd te hebben om ook nog iets op papier te schetsen. Eénma-
lig per week bij goed weer wel te doen, maar niet voortdurend. Het is 
dan ook niet aannemelijk dat Vincent van Gogh in het huidige Weite-
veen één of meerdere tekeningen of schilderijen zal hebben gemaakt.  

Zijn werkgebied zal hoofdzakelijk het perceel van Gratama zijn ge-
weest, op een half uur lopen vanaf logement. Scholte, waar hij ver-
bleef. Ook kan hij het Barger Erfscheidenveen hebben bezocht, het ge-
bied dat hij vanaf zijn zolderkamer kon zien, waar op een tweetal per-
celen ook keten en hutten aanwezig waren. Vrijwel zeker is één van 
zijn tekeningen gemaakt tussen Veenoord en Holsloot  langs de Ver-
lengde Hoogeveensche Vaart. 

Op het kaartje hier onder zijn de afstanden in meters 

vermeld tussen de knikpunten in de met een rode lijn 

aangegeven route naar locaties waar hutten en keten 

waren. De hutten en keten zijn aangegeven op de plek 

waar de landmeter van het kadaster deze heeft vermeld 

op zijn veldaantekeningen. 



Het schilderij is waarschijnlijk gemaakt bij de Stadnitzkiwijk  in de bocht waar de wijk naar het zui-

den afbuigt.  De Stadnitzkiwijk is in 1873 voor een deel gereed gekomen en verlengd in de jaren 

1882 / 1883 in westelijke richting, met een zijtak naar het noorden, richting de Zwarteweg. De wijk 

liep met een haakse bocht in zuidelijke richting door tot aan de voormalige 3e veenweg.  De hoger 

gelegen gronden links liggen op een uitloper van de zandrug welke evenwijdig aan de Hondsrug 

loopt en waarop o.a. ook Ermerveen ligt. De zandweg, midden op het schilderij is een zandpad dat 

liep vanaf de Stadnitzkiwijk in westelijke richting naar de huidige Middenweg.   Het zandpad dat 

van links naar rechts loopt is de latere Vaartweg. Rechtsboven op het schilderij is rond 1883 de 

woning gebouwd, als vervanging van de woning die moest worden afgebroken voor het kunnen 

verlengen van de wijk, waar later o.a. de familie Marten de Vries g/m Klaasje Tiemens heeft ge-

woond. Die familie is later naar Borne verhuisd. Hier, in dit gebied, zou het nieuwe Amsterdam 

moeten verrijzen.  Het veenpakket was hier zeer dun en hier en daar zelfs geheel afwezig. In 1883 

lag op de hoek van de Zwarteweg en de Schooldijk een perceel grond, ingeplant met eiken, welke 

moesten dienen als laanbeplanting voor de geplande wegen.  Een paar wegen waren al ingetekend 

als 1e weg, 2e weg, 3e weg en 4e weg.  Maar het plan werd ingehaald door de tijd. De zakenlieden 

vestigden zich aan de verlengde Hoogeveensche Vaart. Het daar geplande Bumaveen kreeg de 

naam Nieuw Amsterdam en het gebied ten zuiden van de Zwarteweg bleef de naam Amsterdam-

sche Veld houden, met later als centrum  de kruising Dommerskanaal-Beekweg. 

Het turfschip 

Boven een kaart met de kadastrale situatie in 1885 met op de achtergrond, in grijze kleur, de  
perceelgrenzen van 2010. De 4e weg deed geen dienst meer.  De metingen zijn uitgevoerd in 
1884 en door de landmeter verwerkt in de winterperiode 1884/1885 en goedgekeurd in juni 
1885. De verlenging van de Stadnitzkiwijk is afgewerkt vòòr de zomer van 1884 omdat het 
kadaster alleen  tot meting overgaat wanneer de begrenzing van percelen duidelijk herken-
baar zijn. Vermoedelijk heeft het graven plaats gevonden in de jaren 1882/1883 

Onder de topografische kaart met de situatie omstreeks 1900 



Links de fraaiste en meest herkenbare schets die Vincent van Gogh in Veenoord / Nieuw 

Amsterdam heeft gemaakt. De brug over de Verlengde Hoogeveensche Vaart, op 

de scheiding van de gemeenten Sleen en Emmen.  

Op 4 augustus 1903, bij de opening van de tramlijn Hoogeveen—Nieuw Amsterdam,  dus 

20 jaar na het bezoek van Vincent van Gogh, was de boerderij in het midden al verbouwd 

tot Hotel Restaurant van Dalen. Tezelfdertijd was ook het NOLS-station gereed gekomen 

en kreeg het pad links van de boerderij de naam Stationsstraat. Daarvoor was dit pad 

aangelegd als verbinding tussen de Heerendijk en de Vaart NZ. 

Vervolg detail beschrijving van het schilderij rechtsonder: 

Aan de horizon zijn in 1883 twee kerken te zien geweest: de in het voorjaar van 1952 

afgebroken Nicolaaskerk in Oud-Schoonebeek en de Sint-Bonifatiuskerk van Nieuw-

Schoonebeek, waarvan de toren tot op heden bewaard is gebleven. De links op het schil-

derij weergegeven torenspits is de toren van R.K.-kerk in Nieuw-Schoonebeek, die 32 

meter hoog is. Op een afstand van ruim acht kilometer kan Van Gogh deze kerk hebben 

gezien. In een computermodel van Bügel-Hajema Adviseurs zijn de gegevens ingevoerd 

en daaruit werd duidelijk dat Van Gogh staande aan het Dommerskanaal hete geschil-

derde landschap zo gezien heeft als hij het heeft weergegeven. 

(bron: Dijk, W.J. en M.W. van der Sluis, 'De Drentse tijd van Vincent van Gogh. Een 

onderbelichte periode nader onderzocht', p. 210-214, Groningen, 2001)  

Het schilderij onder wordt thans ook gerekend als gemaakt door Vincent van 

Gogh tijdens zijn Drentse periode. De onderstaande tekst is een detail uit de 

beschrijving zoals vermeld in de website hierkomjijweg.nl.  

“Landschap in de schemering” schilderde Van Gogh in oktober 1883, toen hij in het 

Drentse dorp Nieuw-Amsterdam verbleef. Het is niet met zekerheid duidelijk waar het 

schilderij is gemaakt. Het werd eerst toegeschreven aan zijn Nuenense periode 

(december 1883-december 1885). In 1937 aan de Drentse periode en in 1939 aan de 

Drentse of Nuenense periode. In 1970 wordt het wederom toegeschreven aan de 

Drentse periode. Door Dr. M.E. Tralbaut wordt het werk op basis van stijlkritische 

gronden in de Drentse tijd geplaatst. Dr. J. Hulsker dateert het in 1978 in oktober 

1883.  

Reactie Anne Post. 

Het gebied heb ik in mijn jeugdjaren vele malen doorkruist. Staande op de nog 
niet vergraven delen ten zuiden van het Dommerskanaal in het verlengde van de 
2e Zuiderraai, heb ik nooit de toren van het oude kerkje van Schoonebeek kunnen 
zien. De afgebeelde kerken komen qua verhoudingen meer overeen met Brabant-
se kerken. 

Zie ook de volgende pagina met een geografische inpassing van het schilderij in 
het Schoonebeker landschap. 



Landschap in de (ochtend) schemering. Vincent van Gogh.     ( mogelijke vervaardigingsplaats) 

Rechts de kerk van Schoonebeek en links de kerk van Nieuw-Schoonebeek. De gele zuiltjes geven de ligging van de kerken weer op de onderliggende topografi-
sche kaart van 2022.  Standplaats Vincent van Gogh kan ergens op het zandpad langs de gemeentegrens zijn geweest, bij voorbeeld aan het eind van de Schui-
ne Grup of aan het Dommerskanaal nabij de Beekweg. In 1883 goed bereikbaar vanaf zijn logement over de Schooldijk. De kerken liggen 7200 meter hemels-
breed van elkaar verwijderd.  Met schemering moet dan ochtendschemering zijn bedoeld. Dat maakt het onaannemelijk dat het schilderij hier is gemaakt.  

Logement Scholte 



Vincent van Gogh in Zeeloo 1883. 

Met behulp van de kadastrale kaarten die in 1880 zijn gemaakt ten 

behoeve van de belastingdienst om een herschatting van gronden uit 

te voeren na vaststelling van de Wet van 1878, is het mogelijk te ach-

terhalen waar Vincent van Gogh heeft gestaan toen hij deze tekening 

maakte en welk gebouw op welk perceel hij heeft afgebeeld.  In aan-

merking komen drie percelen waarbij als cultuur staat vermeld 

“bomen” (westkant Hoofdstraat tegenover nr 15) en “weiland met 

bomen”, het toenmalige perceel G 749, een klein perceel  aan de 

oostkant van het Klooster bij de aansluiting op de Kruisstraat, waar nu 

de woningen Kruisstraat 2 en 4 op staan,  en het toenmalige perceel G 

731 met de achterliggende boerderij op perceel G 1363. Deze boerde-

rij is even voor 1960 afgebroken, waarna het huidige pand Markt-

straat 1b hier is verrezen. Dit laatste perceel voldoet precies aan de 

afbeelding  op de tekening qua topografie en de ligging van het ge-

bouw. Vincent van Gogh maakte de tekening vanaf het Klooster, 

staande voor het huidige pand nr 5. (Zie de kaart linksonder) 



1883 Vincent van Gogh in Veenoord 
Perceel Sleen E 1147 

Nu van Goghstraat 48 

Perceel Sleen E 1168 

Nu van Goghstraat 28 

Opmeting 1879 Sleen E 1168 

De tekening rechtsonder is door Vincent van 

Gogh gemaakt. Vermoedelijk betreft het een 

boerderijtje aan de Verlengde Hoogeveensche 

Vaart. Het moet dan een boerderijtje zijn die 

hem is opgevallen tijdens zijn tocht met de 

snikke van Hoogeveen naar Veenoord / Nieuw 

Amsterdam en dan ergens tegen het einde van 

zijn tocht aan de vaart liggen. Op redelijke 

loopafstand van het logement van Scholte, 

waar hij verblijf had gevonden.  Er is een rede-

lijke mogelijkheid om de plek waar dit boerde-

rijtje gestaan heeft te achterhalen. In 1880 

heeft het kadaster kaarten gemaakt voor de 

belastingdienst om gronden te herschatten. De 

taxateurs hebben op die kaarten allerlei aante-

keningen gemaakt omtrent de cultuur van de 

percelen. Op die kaarten vinden we tussen 

Holsloot en Veenoord twee gebouwen die vol-

doen aan de vorm en afmetingen van het ge-

bouw op de tekening. (Op de kaart boven aan-

gegeven)  Wanneer we het gebouw aan de 

horizon, midden op de tekening, er ook bij be-

trekken, dan is het mogelijk dat het perceel 

Sleen E 1168 betreft.  Het gebouw aan de hori-

zon staat dan aan de Boerdijk en is de woning 

van molenaar van Aalst. De molen stond rechts 

van het gebouw en gaat dan schuil achter het 

zijl van het schip. (Of is niet getekend) 

logement 


