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Voorwoord
In deze tweede publicatie over kunst en identiteit van het landschap 
zoomen we in op het Drentse gedeelte van het beheergebied van 
 Waterschap Vechtstromen. Een gebied waarover de schilder Vincent 
van Gogh aan zijn broer Theo schreef: ‘men weet slechts dat er is grond 
en lucht’. 
In het najaar van 1883 verbleef Van Gogh drie maanden in Zuid-
oost-Drenthe. Het landschap en zijn bewoners maakten veel in hem 
los,  ontroerden en inspireerden hem. 

De uitbundige toon waarop hij de kleuren en het karakter van het 
landschap beschreef herkennen we niet zo snel in de donkere 
 schilderingen die bewaard zijn gebleven uit deze periode. In zijn 
brieven aan Theo klaagt hij over gebrek aan verf en met name 
 bepaalde kleuren. Hij heeft geen geld voor nieuwe verf en bovendien, 
waar zou hij die op deze afgelegen en moeilijk toegankelijke plek 
vandaan moeten halen? Misschien verklaart dit waarom we ‘de fijne 
lila tonen’ of de ‘onuitsprekelijke reinheid van het groen’ in zijn werk uit 
deze periode moeten missen.

Desondanks raken de woorden, tekeningen en schilderingen van 
Vincent van Gogh ons in het hart, want onmiskenbaar herken-
nen we het  gevoel dat ons overvalt wanneer we zelf ronddwalen 
in Zuidoost-Drenthe. Hier gebeurt precies wat Mariëtte Haveman 
ontrafelt in haar  artikel ‘Het landschap van de herinnering’, dat 
zij schreef voor deze publicatie. In deze zowel kunsthistorische als 
auto biografische tekst  onderzoekt zij hoe ‘onbedoelde schoonheid 
van een landschap’ via kunst doorwerkt in onze eigen beleving en 
herinnering.

Fotografe Saskia Boelsums ging voor deze publicatie op pad met de 
opdracht Zuidoost-Drenthe te fotograferen en zich hierbij te laten 
 inspireren door briefcitaten, schilderijen en tekeningen van Vincent 
van Gogh. En daarbij te noteren plek, weersomstandigheden en tijd-
stip van de dag. Het moment van fotograferen vergt een uiterste aan 
geduld om precies de juiste lichtval te vangen. Thuis bewerkte zij de 
 bestanden achter de computer om juist die kleuren en effecten ‘op 
te halen’ die haar foto’s een bepaalde dramatiek geven en die bij de 
 toeschouwer associaties oproepen met het werk van de klassieke 
Hollandse landschapsschilders en Vincent van Gogh. 

Natuurschrijver Koos Dijksterhuis doorkruiste het Bargerveen op 
een zomerse dag en beschreef in detail de flora en fauna en wat 
hem in het landschap opviel. Met veel gevoel voor sfeer en oog voor 
kleur, maar ook voor de gevaren die het samengaan van natuur en 
recreatie teweegbrengen.

Schrijver Peter Veen schetst een historisch kader van het water-
beheer in Zuidoost-Drenthe, waar rond de tijd dat Van Gogh in dit 
gebied was, de eerste waterschappen ontstonden. Het is een verhaal 
dat laat zien hoe, waarom en waarheen het water stroomt. Hoe 
daarin werd en wordt ingegrepen en welke functies en belangen 
hiermee worden gediend. Ook uit zijn bijdrage voor deze publicatie 
doemt een landschap op dat spreekt tot onze verbeelding en waar-
over  Vincent van Gogh noteerde: ‘… zoozeer pakt het me algeheel in en 
voldoet mij absoluut, dat ik indien ik niet voor altijd hier kon zijn, ik liever 
’t maar niet gezien had. Het is onbeschrijfelijk schoon.’

Ik hoop dat deze publicatie van waterschap Vechtstromen u 
 inspireert om het Drentse gebied waarin wij dagelijks ons water-
schapswerk verrichten met andere ogen te zien.

Stefan Kuks | Watergraaf Waterschap Vechtstromen



Het landschap 
van de 
herinnering

Mariëtte Haveman

Middenin mijn kindertijd staat een klein 
huisje aan de rand van het bos in Drenthe. 
Op de gevel had mijn vader een tamelijk 
groot wit bord getimmerd met in zelf-
geverfde blokletters ‘Huize Boschoord’. 
Van daaruit fietste ik elke zomer langs de 
vennen en de hei naar het zwembad, met 
mijn vriendinnetjes Klaasje, Swaantje en 
Trijntje die in andere huisjes aan de bosrand 
woonden. Zij woonden er het hele jaar. Ik 
 alleen in de schoolvakanties. Toch liggen 
daar mijn  diepste herinneringen. Een 
buurman bond bezems, de bakker verkocht 
brood en suikerbrood, de huizen roken naar 
melk en aardappelen en de kippenboer 
hield zijn  kippen in het vervallen schooltje 
verderop. Het schooltje werd bewaakt door 
pauwen wier kreten zich tegen de bosrand 
mengden met het onophoudelijke gekakel 
uit de school. 

Die geluiden hebben zich in mijn geheugen 
verbonden met de  schaduwzijden die deze 
omgeving toen nog kende, en die de plek 
een eigen mysterie gaven. De Schoollaan 
was in feite een zandweg die elk najaar 
veranderde in een modderpoel waar auto’s 
in vast liepen zodat ze losgetrokken  moesten 
worden met planken en geduw. Vaak lukte 
het niet en dan zag ik hoe zo’n auto zich 
met gillende motor verder ingroef in de 
modder. Verderop woonde een jongetje met 
een waterhoofd, een aandoening die mij 
enorme angst aanjoeg. En elke zomer- of 
winteravond na zevenen, kort nadat wij 
waren gearriveerd stonden vijf buur kinderen 
voor het raam te kijken naar wat er bij ons 
op tafel kwam. In het bos tegenover ons 
huisje zaten diepe holen overdekt met dode 
takken. Volgens verhalen hadden daar in 
de oorlog onder duikers gezeten. Weken, 
maandenlang zaten die daar, in het vochtige 

duister. Aan gekomen na onze lange autorit 
uit het westen gingen mijn broertjes en ik 
daar vaak even kijken. We klommen in zo’n 
hol,  snoven de lucht van rotte bladeren op 
en wisten ons verplaatst in regionen waar 
diepgang en  geheimen leven.

Het was een wereld waar toen, in de 
late jaren zestig nog iets  bestond dat 
samenhing met armoe en beperking maar 
dat ik ervoer als op een bepaalde manier 
echter,  betekenisvoller dan het leven 
thuis. Mijn  gewone leventje voelde als een 
wachtkamer op weg naar later, schoon en 
saai, maar Drenthe was echt. Aan de Drentse 
Schoollaan  mengde het heden zich met het 
ver leden, het leven met de dood. 



Later kwam ik er lange tijd niet meer, en 
toen weer wel. Wat ik zag was een landschap 
dat me vertrouwd was zoals geen enkel 
ander landschap dat ooit is geworden. De 
zandwegen en kanalen waren er nog, net als 
de huisjes waarvan ik er een paar herkende. 
Het rook er hetzelfde als vroeger, een 
specifieke geur die ik niet kan benoemen 
maar uit duizenden herken. Toch was er ook 
heel veel veranderd. Mossige oude daken 
waren vervangen door modern behandeld 
riet, en achter de hoog opgeschoten 
heggen lagen paardenboxen en aangelegde 
voortuinen. Het kippenschooltje was 
veranderd in een monument waar toeristen 
op de fiets aandachtig stilhielden voor 
een bord vol informatie, in frisse kleuren. 
Het landschap met de vennen en de hei 
was er nog, met dank aan de Vereniging 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 
het Waterschap. Toch was ook dat anders. 
Extraverter, verzorgder. Minder rauw. 

Drenthe was meegevoerd in de Nederlandse 
voorspoed, en met de welvaart waren de 
kuilen, de pauwen, het kind met het water-
hoofd en het armzalige bakkerswinkeltje 
definitief verdwenen achter de poort van het 
geheugen.

En zo is dat Drentse huisje met het grote 
witte bord ervoor de plek waar mijn besef 
van geschiedenis is geboren. Van wat dat 
is; de manier waarop het zich vormt en de 
gedaanten waarin het zich manifesteert. 
Deze achtergrond vormde ook de kiem voor 
de roman die ik schreef in 2016, Het huis 
achter de wilgen. In die roman fungeert het 
 Drentse landschap als drager van geschie-
denis:  degene die zich schuilhoudt in de 
hoofden van mensen en vlak onder de frisse 
aanplant van de nieuwe tijd. 

Die oude werkelijkheid is natuurlijk ook 
bewaard in  geschiedenis boeken en tijd-
schriften, en dat is van enorme waarde: het 
verleden is voorbij, maar wel geboekstaafd. 
Maar voor de gevoelswaarde, dat elixer van 
indrukken en geluiden waarin ook mijn 
kinderlijke herinneringen aan de oude 
Drentse wereld zijn gedrenkt, daarvoor 
moet je aankloppen bij de kunst. ‘Kunst is 
het middel dat ons in staat stelt tot herinneren’, 
schreef de Russische filmer Andrej Tarkovski 
in zijn boek ‘de verzegelde tijd’ uit 1986. Wat 
hij bedoelde was het soort herinneren waar 
ik hier over schrijf: dat je een moment lang 
volkomen wordt verplaatst naar die andere 
wereld, zonder dat je helemaal begrijpt hoe. 
Verplaatst naar een plek die schaduwrijker, 
gelaagder, troebeler en in sommige opzich-
ten vertrouwder is dan het hier en nu. En het 
speciale geheim van de kunstwerken is dat 
die ons ook intieme, gelaagde herinneringen 
kunnen geven die niet van onszelf zijn, ook 
al voelen ze wel zo.

Het is opmerkelijk hoe goed en voelbaar 
het oude Drenthe van de modderpaden, 
heidevelden en huisjes met bemoste daken 
bewaard is gebleven in de kunst. Blijkbaar 
raakte dat landschap een snaar die kunste-
naars al lang geleden ertoe bewoog om het 
land van turf en heide met eigen ogen te 
ervaren, en om te zetten in kunst. Af en toe 
hebben ze het ook verwoord. Toen de jonge 
schilder Anthon van Rappard zijn vriend 
Vincent aanried om ook eens in Drenthe te 
komen kijken deed hij dat met de woorden: 
‘het land hier is zeer ernstig van stemming, 
menigmaal deden de figuren mij denken aan 
studies van jou. […] En de Zuidoosthoek houd ik 
voor t oorspronkelijkst.’

Van Gogh had meer dan één reden om 
weg te gaan uit Den Haag, maar vooral was 
hij op zoek naar een omgeving waar zijn 
kunstenaarschap wortel kon schieten. Wat 
het er, toen al, niet eenvoudiger op maakte 
was dat in 1883 heel Europa al overdekt 
was met paden waarover kunstenaars zich 
voortspoedden, op zoek naar een plek waar 
hun kunst tot bloei zou kunnen komen. Het 
grote voorbeeld was Barbizon, het Franse 
kunstenaarsdorp dat zich inmiddels had 
bewezen als een vruchtbare bron van kunst. 
Ook in Nederland had je kunstenaarsdorpen: 
het Brabantse Dongen, Oosterbeek en Laren. 

In de jaren zestig was Willem Roelofs (1822–
1897) eropuit getrokken, naar Westerbork, 
Rolde, Dalem en Zweeloo, op zoek naar lage 
luchten, boerenhoeven en leeg land. Zelfs hij 
was niet de eerste, en zeker niet de laatste. 
In 1997 toonde het Drents museum in Assen 
een tentoon stelling met een boek onder 
redactie van Jan Jaap Heij en Saskia de Bodt, 
getiteld De Haagse School in Drenthe. Dat boek 
is voor de liefhebber nog wel te vinden en 
het is zeer de moeite waard. Daarin wordt 
verteld hoe kunstenaars zich al vanaf de 
zeventiende eeuw per trein en trekschuit 
verplaatsten naar Rolde of Zweeloo of 
Nieuw-Amsterdam, aangetrokken door de 
speciale magie van het Drentse landschap. 
Zweeloo geldt vandaag als een kunstenaars-
dorp, maar dat is het op een andere manier 
dan Laren of Bergen. In Drenthe kwamen 
de kunstenaars op expeditie, meestal in de 
zomer, en dat is wellicht een reden dat het 
niet zo snel onder de voet werd gelopen als 
de andere  beroemdere kunstenaarsdorpen. 
Er waren wel kunstenaars die jaar na jaar 
terug keerden, zoals de Fransman Alphonse 
Stengelin die elke zomer kwam, net als zijn 
vriend Julius van de Sande Bakhuyzen en 



Taco Mesdag, die met zijn vrouw tevens 
kunstenaar Geesje van Calcar een huisje had 
in Vries. Maar dat was uitzonderlijk. Over het 
algemeen waren het vooral de logementen 
die plezier hadden van die seizoens-
bezoekers: Van de Sande Bakhuysen in hotel 
Bussemaker in Exloo, Max Liebermann 
in hotel Mensingh in Zweeloo, Alphonse 
Stengelin en Breitner in Cafe Kuiper (prijs 
f 2,00 gulden per dag) te Hooghalen; Van 
Gogh logeerde in het logement van Albertus 
Hartsuiker te Hoogeveen en van Hendrik 
Scholte in Nieuw Amsterdam. 

In zijn hang naar het Drentse landschap was 
Van Gogh kortom geen pionier. Toen hij op 
pad ging, in de jaren tachtig, had de inter-
nationale jacht naar onbetreden paden al 
iets van een artistieke goudkoorts, en zoals 
elke hype was het eentje die zichzelf voort-
durend inhaalde: op kunstenaars volgden 
meer kunstenaars, die zich  vestigden in 
dorpen en toeristen aantrokken. In het 
Barbizon van 1880 had dat proces zich al 
voltrokken, net als in Laren en Brabant waar 
Van Gogh vandaan kwam. Maar Drenthe 
was nog ruig en puur, door zijn lastige 
begaanbaarheid en misschien ook omdat 
het landschap er minder toegankelijk was, 
en het leven meer zichtbare schaduwzijden 
kende. Moeilijker, dubbelzinniger was. Ern-
stiger, zoals Van Rappard het formuleerde. 

En in dat opzicht had Van Rappard voor 
zijn vriend de vinger op de juiste plek op de 
landkaart gelegd. Van Gogh zocht een gebied 
dat zich kon meten met zijn persoonlijke 
gesteldheid. Hij was erg eenzaam, piekerde 
veel over zijn verbroken relatie met Sien, 
waarover hij schreef in de lange brieven 
aan zijn broer. Maar wat je ook in die 
brieven leest is hoe indrukwekkend hij het 

Drentse landschap vond, hij bekeek het 
met die  speciale compassie die ons nog 
steeds zo raakt in zijn werk. Kijkend naar de 
 tekeningen die hij in deze periode maakte 
zie je hoe hij daar tussen de rauwe aarde en 
de wolkenluchten precies vond wat hij zocht. 

Je kunt het ook anders zeggen: Van Gogh 
met zijn extreem gevoelige oog haalde 
precies die eigenaardige strengheid en 
stugge schoonheid uit het Drentse land-
schap die zelfs een kind al in dat landschap 
kan ondergaan. Iets dat mooi is omdat het 
ook lelijke kanten heeft, ruige randen.

‘Des avonds heeft deze heide dikwijls effecten 
waar de Engelsen de expressies ‘weird’ en 
‘quaint’ voor hebben. Don Quichotte-achtige 
molens of zonderlinge gevaartes van ophaal-
bruggen profileren hun grillige silhouetten tegen 
de wemelende avondlucht; zo’n dorp ’s avonds 
met de reflecties van lichte venstertjes in ’t water 
of in modder & plassen is machtig gezellig soms.’  
(3 oktober 1883, aan Theo)

Zoals ik een bijzondere band met het 
Drentse landschap heb, zo word ik altijd 
geraakt door de Drentse vergezichten 
van Roelofs, Mesdag, Liebermann, Verster 
en bovenal die van Van Gogh. Ze zijn 
minder lyrisch dan de schilderijen van de 
Veluwezoom en Barbizon, minder prettig 
maar vol sfeer. En ik verbeeld me dat ik ze 
beter begrijp omdat ik ze nog kan meten met 
mijn eigen herinnering. Het moment waarop 
mijn vader ons tijdens onze lange autorit 
naar Boschoord wekte met de mededeling 
dat we de grenspaal van Drenthe waren 
gepasseerd. Dan keek ik naar buiten en 
registreerde met mijn halfslapende brein– ja, 
daar was het! Dat landschap in de zomerse 
avondschemering, uitgestrekt, paarsig-roze, 
met in de verte een schaapskooi of hunebed. 
Het land van de kunstenaars die ook alleen 
maar op bezoek kwamen en een wereld 
vastlegden die echter was, geheimzinniger 
en intenser…

Op dit punt moet ik mezelf toch onder-
breken. Want wat ik toen moet hebben 
gezien door het raampje van mijn vaders 
Ford Anglia kan niet heel anders zijn 
 geweest dan wat je vandaag ziet, rijdend 
naar het oosten over de A37 of noordwaarts 
over de A28: verkavelde weilanden, 
onderbroken door een bosje hier en een 
hoeve daar. Wil je meer zien, dan moet je 
landinwaarts. En de weg die wij dan opreden 
was een klinkerweg omzoomd door eiken-
hakhout, in de jaren dertig aangelegd door 
werkloze arbeiders. Zelfs die wegen waren 
er nog niet in de tijd van Roelofs, Mesdag en 
Van Gogh.

En dan heb ik het nog niet over de onder-
linge verschillen in het beeld dat de 
 kunstenaars ons geven. Er is het Zweeloo 



van Max Liebermann, met vrouwen die de 
lakens uitspreiden over een zonnig grasveld. 
Zweeloo heeft een indruk wekkende 
 geschiedenis, die tweeduizend jaar 
terug voert tot de wereld van de befaamde 
prehistorische prinses wier sieraden worden 
bewaard in het Drents Museum. Vandaag 
wordt het dorp ’s zomers overstroomd door 
toeristen, het heeft zelfs een eigen pop-
festival. Maar kijk naar Liebermanns Bleek 
en je bevindt je midden in het geïsoleerde 
esdorp dat daar ooit lag, omringd door 
heidevelden en stuifzand. Ruim een eeuw 
eerder specialiseerde Egbert van Drielst 
alias de Drentse Hobbema zich in ver-
tolkingen van het dorp Eext als een idylle 
van boeren stulpen dromend in de schaduw 
van kolossaal geboomte. En neem de dorps-
huizen van Floris Verster of Nicolaas Bastert 
die er uitzien alsof ze niet zijn gebouwd 
maar gegroeid.

En kijk dan naar de ernstige vertolkingen 
van zijn gesteldheid die Van Gogh uit 
zuidoost Drenthe distilleerde: De hut, 
De turfboot of de prachtige Ophaalbrug 
in Nieuw Amsterdam, waar mensen en 
zelfs daken zich krommen tegen de gure 
november wind. 

Welk beeld is het ware? Wat is de betekenis 
van authentiek, bij zo’n veelvoud aan 
versies?

Deze vraag laat zich makkelijker stellen dan 
beantwoorden. Zoals het geschilderde en 
getekende Drenthe tussen de late achttiende 
en de vroege twintigste eeuw veranderde, 
zo is ook het echte landschap in die eeuwen 
veranderd. Van een drassige woestenij werd 
het omgevormd tot het cultuurlandschap 
van veen en vaart, het proces dat Auke van 

der Woud beschrijft in zijn meesterlijke 
Het Lege Land (1987): over heidevelden met 
enorme schaapskudden, zandverstuivingen 
en het hoogveengebied van duizenden 
hectaren, en de verwoede pogingen om dat 
onhandelbare gebied te temmen met behulp 
van kanalen en vuur. ‘Afgebrande heide- in 
mei was de lucht in Oost-Nederland soms 
verduisterd door de veenbranden’ (Auke van 
der Woud).

Die wereld vind je niet of nauwelijks in 
het werk van de kunstenaars tussen 1700 
en 1900. Ook niet de Drentse prehistorie 
met zijn grafvondsten en prinsessen. Het 
artistieke Drenthe was van het begin af 
overzichtelijker: boerenhoeven, arbeiders, 
hier en daar een molentje of een hunebed. 
Alleen Van Gogh heeft zich in zijn brieven 
wel uitgelaten over de complexe uitgestrekt-
heid van de heidevelden, dat hij mooi vond 
maar ook agaçant; schurend. Schoonheid 
met wrijving.

Toch zochten al die kunstenaars, van de 
romantische Van Drielst tot en met de in 
zichzelf gekeerde Van Gogh in essentie 
hetzelfde. Iets dat zich laat aanduiden als 
argeloosheid. Onbedoelde schoonheid. 

En zo zit er in die erfenis van kunstenaars 
die langs de herbergen van Zweeloo, Rolde 
en Nieuw-Amsterdam trokken op zoek 
naar onbetreden paden, ook iets dat zich 
 makkelijk laat verwarren met persoonlijke 
herinneringen, omdat het dezelfde snaren 
raakt. Een heel goed kunstwerk kan op je af-
komen als een onderonsje, met de  suggestie 
dat alleen jij er de volle implicatie van kunt 
begrijpen. Kijk, zo is het, dat landschap, 
dat leven. Je wist het al, maar ik laat het je 
nog eens zien, op de best denkbare, meest 

oorspronkelijke en kernachtige manier. Zo, 
dat het voelt als een herinnering. 

Dat werkt goed wanneer je zo’n plek 
werkelijk terug kunt vinden in je eigen 
geheugen. Dan is de ontroering misschien 
nog groter. Maar het wonderlijke is dat het 
zelfs werkt wanneer je die plek in feite nog 
nooit op die manier hebt gezien. Je hoeft 
niet in Zwitserland te zijn geweest om een 
tafereel met een zonovergoten alpenweide 
te begrijpen, of het tegendeel, dode bomen 
tegen een avondlucht. En blijkbaar zijn 
er ook gebieden die complexere snaren 
raken omdat ze associaties oproepen met 
echtheid, waarachtigheid, leven én dood. Dat 
is een vorm van complexiteit waar kunst-
werken goed in zijn. Het is misschien wel de 
essentie van kunst. En Drenthe, het Drentse 
landschap met zijn heel eigen sfeer van 
onbedoelde schoonheid en mysterie, heeft 
zich voor die benadering altijd al bijzonder 
goed geleend.

Mariëtte Haveman
September 2019 
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Op 11 september 1883 komt Vincent van Gogh aan in Hoogeveen, aangemoedigd door zijn schildervriend  

Anthon van Rappard en geïnspireerd door het werk van schilders die al eerder in Drenthe waren geweest. 

Op 3 oktober reist hij door naar Nieuw Amsterdam en ontdekt daar een landschap dat hem diep raakt en waarvoor, 

zo lezen wij in een brief aan zijn broer Theo, ‘woorden hem ontbreken om het naar behoren te beschrijven’. 

Het veenlandschap en de bewoners inspireren hem zeer, blijkt uit zijn daaropvolgende brieven en tekeningen 

die  bewaard zijn gebleven. 

Geldgebrek, eenzaamheid en het winterse weer dwongen hem op 4 december zijn verblijf af te breken en 

terug te  keren naar het ouderlijk huis in Brabant. 

Ondanks de korte duur mag de periode in Drenthe gezien worden als de wieg van zijn schildersloopbaan.

Van Gogh in Drenthe



Vincent van Gogh, Onkruid verbrandende boer, 1883, Olieverf op doek op paneel, Van Gogh Museum, Amsterdam / Drents Museum, Assen



Niet te nat, 
niet te droog

Over Van Gogh, 
vervening en  waterbeheer

Het regent. De achterlichten van de voorgangers verdwijnen soms 
uit zicht als de vrachtwagen voor me door een plas rijdt. Elke 
tegen  ligger spettert mijn voorruit vol. Waar gaat dat water eigenlijk 
heen?, vraag ik me af. De wissers vegen het van de ruit, dan waait 
het van de auto en stroomt het af naar een sloot naast de weg, die 
uitkomt op een volgende sloot, die uitkomt op een kanaal en dan? 
Na verschillende gesprekken met medewerkers van waterschap 
Vechtstromen weet ik inmiddels dat het naar de Vecht stroomt en 
daarna via het Zwartewater naar het IJsselmeer. 

Eerder deze week heeft het Drents Museum zijn tweede Van Gogh 
aangekocht, een klein schilderij van een kale vlakte met een 
 gebogen man die onkruid verbrandt. Geschilderd in het gebied waar 
ik nu doorheen rij. Het asfalt glimt in het schijnsel van mijn kop-
lampen. De regenlucht heeft een roze-paarse zweem. Van vocht 
doordrenkte wolken weerkaatsen het licht van kassen, straat-
lantaarns, halfopen stallen en woonhuizen. In de tijd van Van Gogh 
was er nauwelijks licht in dit gebied. Elektriciteit was nog niet aan-
gelegd. Wel zag je hier en daar een open vuur. Olielampen. Kaarsen. 
In het veengebied was het donker, zwarter dan zwart. Drassig voor 
wie ’s avonds het veld inliep. Natte voeten. Zuigende modder. In het 
pikkedonker. Wie de weg niet weet, is hopeloos verloren. 

Eind negentiende eeuw gingen wel meer schilders ’s zomers op zoek 
naar ongerepte natuur. Het was dan gezellig druk in de Drentse 
zanddorpen met hun karakteristieke boerderijen, rijk gekroonde 
eiken, licht glooiende essen en groene brinken. En natuurlijk met 
een prettig hotel om in te verblijven. Zo bezien was Van Gogh met 
zijn bezoek aan Nieuw-Amsterdam in het najaar van 1883 op de 
verkeerde tijd en op de verkeerde plaats. Een guur najaar in een kale, 
armoedige streek. Maar het leverde schitterende kunst op. 

Dat ze er toen ook al waren, heb ik me nooit gerealiseerd. Maar 
de vervening van Drenthe was voor een flink deel in handen van 
durfkapitalisten. Investeerders die uit waren op zoveel mogelijk 
winst en bereid waren daar flinke risico’s voor te lopen. Ze kochten 
veengebieden aan of verwierven een concessie om veengebieden 
te ontginnen, legden kanalen, wieken en sloten aan om het gebied 
droog te maken en om de turf af te kunnen voeren. Want het westen 
van het land had zijn eigen turf allang opgebruikt en brandstof was 
daar dringend nodig. Daartoe werden veengebieden ontgonnen 
die - vanuit het westen gezien - steeds verder weg lagen. De veen-



arbeiders verhuisden mee met het werk. Ze moesten wel, hoe kwam 
je anders aan een bestaan? Dan neem je werkdagen van zestien 
uur, een schamel loon, wonen in plaggenhutten, gedwongen winkel-
nering en stevige ontberingen op de koop toe. ’s Winters was het 
ijzig koud in de veengebieden. Veel beschutting was er niet – berken 
en andere bomen wortelen pas als het hoogveen droogvalt – zodat 
de wind zijn volle kracht kon ontwikkelen op de lege, kale vlakte. En 
de natte, diepdoorweekte hoogveengrond maakte het nog eens extra 
koud. Vandaar ook de Russische plaatsnamen als Siberië, Nieuw-
Moscou, De Krim. Die verwijzen naar de barre omstandigheden en 
de bittere kou, tenminste, dat heb ik me laten vertellen. 

Uitgebalanceerd waterbeheer was er niet in de veengebieden. Het 
ging om afwateren en wel zo snel mogelijk. Alleen dan kon er 
turf gestoken worden en werd er geld verdiend. Want voor steden, 
 compagnieën en grondeigenaren was water een verdienmodel. Via 
reglementen, bepalingen, monopolies, protecties en tol grenzen 
waren die elk voor zich vooral bezig hun inkomsten veilig te stellen. 
Vanuit puur eigenbelang werden er vaarbeperkingen of handels-
verboden ingesteld en werden zelfs kanalen niet met elkaar 
 ver bonden, stopte de Opsterlandse Compagnonsvaart vlak voor de 
Drentse Hoofdvaart, mocht de Verlengde Hoogeveense Vaart geen 
aansluiting krijgen met het Oranjekanaal en voerde Meppel einde-
loze processen om zeggenschap te krijgen over het kanaal door de 
stad en de bijbehorende sluis. In zo’n wereld was er nauwelijks oog 
voor een algemeen belang en er was zeker geen gemeenschappelijk 
gedragen waterbeleid. Voorop stond het transport van turf en waar 
nodig de aanvoer van water om de kanalen bevaarbaar te houden. 
Het beheer van de grotere vaarwegen lag formeel bij de provincie, 
maar werd in de praktijk overgelaten aan de gemeenten of zelfs aan 
de belanghebbende compagnieën. 
Op de Drentse zandgronden werd meer aan waterbeheer gedaan. ’s 
Zomers konden de beken voldoende water afvoeren. Maar in natte 
perioden waren de smalle stromen te krap en traden ze vaak ver 
buiten hun oevers. Hier was het onderhoud vooral lokaal georgani-
seerd, zeker voor de kleinere beken en sloten. Ieder deed zijn eigen 
deel en de ene buurman controleerde de andere. Kwamen ze er niet 
uit? Dan was er een soort rijdende rechter die besliste wie er gelijk 
had en wat er moest gebeuren. 

Rond de tijd dat Van Gogh in Drenthe was, ontstonden daar ook de 
eerste waterschappen. De provincie zocht mogelijkheden om een 

meer overkoepelend waterbeleid te ontwikkelen en de activiteiten 
van aan elkaar grenzende gebieden beter op elkaar af te  stemmen. 
Gaandeweg werden er steeds meer waterschappen opgericht. 
Ze waren klein, lokaal en vooral bedoeld om de landbouw in het 
eigen gebied te ondersteunen. Rond het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog waren er in Drenthe circa honderdvijftig waterschap-
pen. Nu zijn er nog vier, waaronder waterschap Vechtstromen, de 
uitgever van dit boek. In de tussenliggende jaren is er een lang 
proces geweest van samenvoegen en schaalvergroting. Vooral omdat 
de kleine waterschappen te weinig in staat waren de gezamenlijke 
belangen te behartigen. Want als iedereen snel water afvoert, hopen 
de problemen zich op in de benedenstrooms gelegen gebieden. 
Daarom vallen de waterschappen tegenwoordig zoveel mogelijk 
samen met het stroomgebied van een rivier of regio. In Drenthe is 
de Hondsrug de scherprechter voor de waterafvoer. Al het water dat 
naar het zuidwesten afstroomt richting Vecht, valt onder waterschap 
Vechtstromen. 

Lange tijd waren de waterbeheerders er trots op dat de regen die in 
Drenthe viel binnen twee dagen naar zee was afgevoerd. Logisch. 
Drenthe bleef tot in de jaren zestig nat. En de landbouw heeft van 
oudsher een hekel aan te natte grond. Vroeger het paard en nu 
de zware trekkers kunnen geen kant op als het land drassig is. 
Gewassen komen niet tot volle ontwikkeling en ook de oogst mis-
lukt. Aardappels, bieten en mais verrotten dan in de grond. Als er 
schade optrad in de landbouw was het vrijwel altijd natschade. En 
dat is ook direct het spanningsveld dat het waterbeheer nog steeds 
kenmerkt. De landbouw wil een groot deel van het jaar een droge 
ondergrond, terwijl de natuur – en zeker het veengebied – juist 
gebaat is bij een natte omgeving. Een lastig en soms onoplosbaar 
 dilemma. Ook nu met een soort rechter die beslist, want als de 
belanghebbenden er via het waterschap niet uitkomen, stelt de 
 provincie vast wat voorrang krijgt, de landbouw of de natuur. 

Sinds begin deze eeuw zijn er nieuwe richtlijnen voor het water-
beheer. Die zijn ingesteld na een reeks van natte jaren aan het eind 
van de twintigste eeuw die veel overlast gaven. Het betekent ook 
een nieuwe manier van denken. Want tot de jaren tachtig was het 
beleid gericht op afvoeren, afvoeren, afvoeren. Maar ja, het water 
moet ergens naartoe en dan blijft het vaak steken op het laagste 
punt. Ondanks alle voorzorgen en maatregelen hadden Meppel en 
Coevorden daarom soms toch te maken met wateroverlast. 



De nieuwe maatregelen – bekend als Waterbeheer 21e eeuw – 
 veranderen dat. Want die gaan ervan uit dat het water eerst zoveel 
mogelijk wordt vastgehouden in het gebied waar het valt. Pas als 
er water over is of als het lozen van water benedenstrooms geen 
 problemen geeft, is afvoeren een optie. (De officiële term hier-
voor is ‘de trits: vasthouden – bergen – afvoeren’.) Zo hebben de 
 gebieden benedenstrooms minder of geen wateroverlast én is er 
een  watervoorraad voor droge tijden. De waterschappen hebben 
 speciale overloopgebieden ingericht waar het water kan blijven 
staan. Hermeanderen en oude rivierarmen weer openmaken helpt 
ook, want een beek of rivier kan daarmee twee keer zo lang worden 
en dus ook twee keer zoveel water bevatten! Inmiddels is er een 
goede balans. Het water schap zorgt ervoor dat er meer water vast-
gehouden wordt in het gebied waar het valt. En de afvoer is beter en 
zorgvuldiger geregeld zodat excessen nauwelijks meer voorkomen. 
Behalve dan door de klimaatverandering. 

Dat het klimaat verandert, dat is voor elke waterschapper een 
vaststaand feit. En het heeft grote invloed op het werk van het 
 waterschap. Meestal is het normaal weer, maar extreme  uitschieters 
doen zich steeds vaker voor. Het wordt warmer, buien worden 
heftiger, droogtes duren langer en worden intenser. Waar droogte-
schade vroeger maar zelden voorkwam, is het nu al een aantal 
jaren een fors probleem. Zelfs in Zuidoost-Drenthe. Ja, zelfs. Want 
deze streek heeft een bijzonder kenmerk. Meer nog dan water-
schappen in andere gebieden kan waterschap Vechtstromen water 
uit het IJsselmeer het gebied in brengen. Honderd miljard liter is 
er de  laatste droge jaren teruggepompt en daardoor is de ergste 
droogteschade voorkomen. Dat gaat via een drietrapsraket. Bij een 
watertekort wordt er eerst water opgepompt uit de Vecht. Als dat 
niet genoeg is, wordt er water uit de IJssel via de Twentekanalen naar 
Zuidoost-Drenthe gebracht. Is dat nog steeds onvoldoende? Dan 
wordt er water uit het IJsselmeer gehaald en via de Hoogeveense 
Vaart en het Oranjekanaal naar Drenthe getransporteerd. Alle 
 sluizen hebben pompen die het water tot hoog op het Drents Plateau 
brengen en vandaar stroomt het dan gecontroleerd omlaag naar de 
plekken waar het nodig is. 

Het waterbeheer is vanzelfsprekend grotendeels afgestemd op 
 normaal weer. Alleen bij extreem weer schiet het systeem soms 
tekort. Dan vallen de sloten droog of staan de landerijen onder 
water. Waterschap Vechtstromen is al jaren bezig om het water-

systeem zo in te richten dat extreem natte en droge perioden beter 
opgevangen kunnen worden. En er zijn landelijke normen opgesteld 
over hoe groot de kans op wateroverlast mag zijn, bijvoorbeeld eens 
in de tien jaar voor grasland en eens in de honderd jaar voor de 
bebouwde kom. Maar niemand zit natuurlijk te wachten op overlast 
door te veel of te weinig water. Ook het waterschap niet. 

In het moderne denken van burgers, boeren en natuurbeschermers 
is steeds minder begrip voor onvoorziene omstandigheden. Iemand 
die overlast heeft door droogte of water meldt zich direct bij het 
 waterschap en verwacht een oplossing. Niet straks, maar nu. 
Het waterschap versnelt mee met de maatschappelijke ontwik-
kelingen. Er is heel veel kennis over weer en klimaat, en over hoe 
het water zich gedraagt. Ook wordt tegenwoordig bijna iedere stuw 
en pomp op afstand bediend. Dat maakt het mogelijk om snel te 
reageren als er ergens overlast is door een stortbui of een hittegolf. 
Daarnaast wordt er blijvend hard gewerkt aan het robuuster maken 
van het watersysteem zodat pieken opgevangen worden. Dat is in 
ieder geval het streven. Want hoeveel kennis het waterschap ook 
heeft en welke maatregelen er ook genomen worden, het blijft 
natuur, dus er is altijd een onvoorspelbaar element. Zeker in een 
veranderend klimaat.

Als ik na de natte autorit het smalle weggetje naar het erf opdraai, 
probeer ik te ontdekken hoe vol de sloten zijn. De koplampen 
maaien over het weiland. De waterschapssloten teruggebracht 
tot zwarte, rechte lijnen in een waas van groen. De oprit staat vol 
plassen. Het water spettert tegen de auto omhoog. Als ik het portier 
open, hoor ik het geluid van opvliegende vogels. 

Peter Veen | tekstschrijver en beeldend kunstenaar

(Iedere werkelijkheid is natuurlijk oneindig veel complexer dan welk verhaal of 

artikel dan ook. De feitelijke informatie in dit stuk is ontleend aan gesprekken met 

verschillende medewerkers bij waterschap Vechtstromen. Wil je alles weten over de 

watergeschiedenis van Drenthe, lees dan Stromen en schutten, vaarten en voorden 

van G.A. Coert.)



Bargerveen. 12. Topographisch bureau van het ministerie van oorlog, 1840-1860 



Wandelen door 
het veen – een 
palet van groen, 
wit, blauw, 
roestbruin, geel 
en roze

Vanuit Weiteveen wandel ik het 

Bargerveen in, in de zuidoost-

hoek van Drenthe. Of op. Ik hoop 

 tenminste niet in het moeras weg 

te zakken. Ik wil zo’n 15 kilometer 

door het Nederlandse deel van het 

hoogveengebied lopen, en begin 

bij het toe passelijk  genaamde 

Veenloopcentrum, in de  vroegere 

pastorie, waarvandaan veen-

wandelingen met gids georganiseerd 

worden. Ik ga op eigen houtje.

Het is een glorieuze zomerdag, maar niet 
bijster warm. Ik heb op zo’n dag  gewacht. Als 
het warm is, voel ik me in het Bargerveen 
algauw een woestijnwandelaar, zo zinderend 
heet kan het er worden. De paden zijn er 
lang, breed, recht en zanderig – aangelegd op 
voormalige dijkjes die het gebied in recht-
hoekige percelen verdeelden. De laatste keer 
dat ik hier was is een jaar of zes geleden, en 
toen werd er zoals in veel natuurgebieden 
noest gewerkt met graafmachines. 

Staasbosbeheer heeft het gebied opnieuw 
ingericht, met damwanden om het water 
binnen te houden. Daarom zoek ik op inter-
net een recente route, want de ligging van 
paden kan veranderd zijn. Er staat echter 
bij dat de informatie verouderd kan zijn, en 
dat merk ik. Na een kilometer of zeven blijkt 
geen aanwijzing in de route beschrijving 
nog te kloppen: hekken en rasters zijn ver-
dwenen, paden omgelegd. Gelukkig heb ik 
een plattegrond, zodat ik ongeveer weet 
waar ik ben en heen moet. En is het in ons 
geordende landje geen buitenkans om een 
beetje te kunnen verdwalen?

Hoogveen bestaat uit eeuwenlang tot turf 
samengeperst veenmos. Dat groeit in en 
over plassen water. Is er eenmaal veenmos, 
dan houdt dat het water extra lang vast. 
De  vochtig veengrond ziet er roestbruin uit 
en bevat nog niet geheel verteerde takjes, 
sprieten en blaadjes. Die verrotten niet, 
ze worden geconserveerd omdat er in de 
nattigheid geen zuurstof bij kan komen. 
Veenmos groeit langzaam maar gestaag 
door, het pakket wordt steeds dikker, en 
dit zo genoemde ‘levende veen’ kan tot ver 
boven de omgeving uitgroeien. Het fungeert 
als een enorme spons, een vochtig groei-
kussen voor een volgende laag. Zelfs tijdens 

zomerse hittegolven blijft zo’n veenpakket 
nat. Daar zorgt het zelf voor doordat de 
bovenlaag uitdroogt tot een harde korst, een 
isolerende deksel die nauwelijks waterdamp 
doorlaat.

Voor zover de venen niet als turf werden 
afgegraven, ontgonnen boeren de  zompige 
heuvels van mos door afvoersloten te 
graven. De woeste hoogten liepen leeg als 
badkuipen waar de stoppen uitgingen. De 
paar snippers levend hoogveen die gespaard 
bleven, zijn tegenwoordig natuurreservaat 
en hier en daar lukt het om hoogveen nieuw 
leven in te blazen: in het Bargerveen bijvoor-
beeld. Zeker nu het voor de tweede zomer 
zo heet en droog is, is het zaak het water 
binnen de damwanden te houden. Ik volg 
opgedroogde paden die gezien de vegetatie 
van tormentil en veenpluis zompig horen 
te zijn. Het risico dat ik als veenlijk in het 
moeras verdwijn, lijkt me gering.

Ik wandel een prachtig begroeid pad in, met 
een bodem van gras. Door een opening in de 
begroeiing zie ik een veelbelovend hooi-
landje, met schapenzuring, boterbloemen, 
rolklaver en kale jonkers. Als ik daar een 
ronde maak, ontdek ik steeds meer vlinders. 
Er zitten distelvlinders bij, met door hun 
lange reis uit Zuid-Europa versleten  vleugels. 
Meer nog zie ik koolwitjes, koevinkjes, 
bruine zand oogjes en ineens een kleine, 
slanke vlinder: zwart met zes bloedrode 
rondjes: een bloeddrupje dus, officieel Sint-
Jansvlinder geheten. Hé en daar nog één, en 
dan zie ik er steeds meer.



Tevreden wandel ik verder, gestreeld door 
de zon, mijn trui kan wel uit. Ik hoor zwart-
kopjes zingen en een grasmus krassen en zie 
een gekraagde roodstaart wegvliegen, één 
van onze mooiste vogels, met een oranje-
rode buik.

Ongeveer een kilometer volg ik een kaars-
recht pad tussen open water rechts, waar-
achter de windmolens van Duitsland ver-
rijzen, en water links, deels verdampt tot een 
grote modderpoel. Berken op de oever weer-
spiegelen zichzelf in stille plassen. Wolken 
doen dat ook – een prachtig gezicht waar je 
als landschapsschilder onmiddellijk je palet 
van groen, wit en blauw voor tevoorschijn 
zou halen. En geel voor de uit bottende wede-
riken, en roze voor het vingerhoedskruid.

Ik betrap een mollige pluimvoetbij die op 
een braambloem stuifmeel zoekt voor haar 
ondergrondse nestje. Haar dikke poten 
verraden haar identiteit. Ik zie veel water-
snuffels: azuurblauwe waterjuffers, en voor 
mijn voeten neemt steeds even een bijna 
even blauwe oeverlibel in het zand plaats. 
De insecten crisis lijkt aan het Bargerveen 
voorbij te gaan. Er vliegen ook veel keizer-
libellen en bruine glazen makers en op een 
distel zie ik twee blaaskop vliegen verdiept in 
wat de oude kerkvader Augustinus  “orewoet” 
noemde: de extase van de  mystieke een-
wording. Alleen steekmuggen zijn er niet, 
wat comfortabel maar ook veront rustend is. 
De in ons land  kwistig gebruikte  insecticiden 
kunnen toch het afgedamde water van het 
Bargerveen niet bereiken? 

De afwezigheid van steekmuggen wordt 
weldra door andere bloeddorstige  insecten 
gecompenseerd, als ik weer een  fleurig 
hooilandje tegenkom, waar ik naar 
 vlinders speur. Behalve nog veel meer Sint-
Jansvlinders zie ik meerdere metaal vlinders, 
kleinoden met schitterend  turquoise 
 vleugels. En er snort een kolibrievlinder 
rond, af en toe voor een bloem hangend 
waar ie zijn lange tong in steekt. Het is 
windstil en warm tussen de houtwallen 
rond het veldje, en ik begin te zweten, tot 
genoegen van dazen die soepele  hygiënische 
normen hanteren aangaande mensenzweet. 
De vliegen bijten me in mijn hals, op mijn 
armen, benen en rug. Wegwezen!

De dazen vliegen nog even mee, maar na 
een paar honderd meter over een nieuwe, 
brede, rechte zandweg met een nieuw, 
breed,  betonnen fietspad, trekken ze zich 
terug. Ook dit gebied ontkomt niet aan de 
betonnen -fietspadenrage in Drenthe. Zelfs 
op deze door-de-weekse ochtend passeert 
er een stroom elektrische fietsen, en op het 
pad eindigen zonnende of over stekende 
 reptielen, amfibieën en ongewervelden 
als betonpizza. Aan de nieuwe weg ligt 
het helaas afgebrande huisje van Uneken, 
waar tot 1967 een keuterboer met zijn 
gezin leefde. Ik ben er een paar keer eerder 
langs gelopen, over romantische graspaden. 
Jammer van die zandweg en dat fietspad.

Ik hoop op een grauwe klauwier, een zang-
vogel die zich gedraagt als roofvogel, en 
die aan dit gebied dankt dat ie niet is uit-
gestorven in Nederland. De laatste jaren 
hebben klauwieren zich hiervandaan weer 
verspreid over Noordoost-Nederland. Maar 
de klauwieren broeden nu, en dan laten ze 
zich niet gauw zien. Datzelfde geldt voor 

blauwborstjes, maar daarvan vertoont zich 
nochtans een mannetje hemelsblauw op een 
kale tak.

Op een bankje aan een ander druk befietst 
pad eet ik mijn broodjes. Zwaluwen pikken 
aangereden insecten van het pad, in de verte 
roept een koekoek zichzelf en hoog boven 
mij zingt een leeuwerik zijn hoogste lied – 
een feestelijk geluid!

Ik loop door, kilometer na kilometer, en 
pauzeer even op een uitkijkpunt. Dan neem 
ik een kronkelpad over de hei, de laatste 
etappe naar Weiteveen. Schapen  verdringen 
zich in de schaduw van wat bomen. 
Heidevelden zijn ontstaan door schapen, 
wat niet betekent dat schapen zo graag op 
de hei grazen. Schapen grazen immers de 
grassen tussen de hei uit? De hei zelf laten 
ze staan. Ze zouden liever het verse en 
eiwitrijke raaigras in weilanden eten dan 
die ouwe, taaie graspollen op de hei, waar 
ze ook nog eens over struikelen. Dus als je 
schapen los laat lopen, zijn er herders of 
hekken nodig, anders hollen de schapen 
naar een weiland. Ik beland op een brede 
zandweg tussen hekken en de zandweg 
blijkt een schapenweg te zijn, naar een grote, 
moderne schapen kooi bij het al even nieuwe 
 restaurant Wollegras. Want de natuur is 
mooi, maar je moet er iets bij drinken!

Koos Dijksterhuis | natuurschrijver
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Brieven aan zijn broeder. Deel II – Vincent van Gogh

Tijdens zijn verblijf in Zuidoost Drenthe schreef Vincent van Gogh talloze brieven aan zijn broer Theo. 

Naast zorgelijke gedachten, redeneringen en beschrijvingen van zijn gemoedstoestand vallen 

lyrische beschrijvingen op van het landschap en de mensen die er aan het werk zijn. 

Deze brieven illustreerde van Gogh met levendige tekeningen die we vaak weer terugvinden als studie of schildering. 

In deze publicatie zijn briefcitaten opgenomen die refereren aan de atmosfeer, de schilderachtigheid 

en het karakteristieke van het veenlandschap. De nummers bij de citaten verwijzen naar de briefnummers zoals deze 

zijn  opgenomen in de briefuitgave van Jo van Gogh-Bonger, de vrouw van Theo van Gogh.
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briefnummer 324 

(…) een dampigen, stoffigen avondhemel.



briefnummer 324 

(…) en nu geef ik U in bedenking wat een oorspronkelijkheid hier nog is.



briefnummer 325 

(…) – als die uitgestrekte, door de zon verschroeide aardkorst 
donker uitkomt tegen de fijne lila tonen van den avondhemel, 

en het donker blauwe allerlaatste lijntje aan den horizon, 
grond van lucht scheidt – (…)



briefnummer 330 

Van avond was de heide ongemeen mooi. (…) 
De lucht was van een onuitsprekelijk fijn lila wit, geen schapenwolken, 

want het zat meer aan elkaar en bedekte den geheelen hemel, 
maar vlokken meer of minder tonig lila, grijs, wit, 

een enkel scheurtje waardoor ‘t blauw heenschemerde. 
Dan aan den horizon een roode schitterende streep, 

daaronder de verbazend donkere vlakte bruine heide, 
en tegen de roode lichtende streep uit, een menigte lage daken van kleine keeten.



briefnummer 331 

Ik geloof dat ik mijn landje heb gevonden hoor.



briefnummer 332 

Die lucht is grijs – evenwel zóó lichtend dat ons wit puur  
het niet eens zou geven misschien qua licht en schittering. 

Schildert men nu de lucht evenwel reeds grijs, blijvende alzoo ver  
onder de kracht der natuur, hoe veel te meer zal men om consequent te blijven, 

de bruinen en geelgrijzen van den grond eenige tonen lager moeten stellen.



briefnummer 333 

(…)  o het is hier zoo eigenaardig en zóó stil, zóó vredig. 
Ik kan er geen ander woord voor vinden dan vrede.



briefnummer 338 

Drenthe is zóó mooi, zoozeer pakt het me algeheel in en voldoet mij absoluut, 
dat ik indien ik niet voor altijd hier kon zijn, 

ik liever ’t maar niet gezien had. Het is onbeschrijfelijk schoon.



briefnummer 340

Tonen in het mos van goudgroen, in den grond van roodachtige of blauwachtige 
of geelachtige donkere lila grijzen, tonen van onuitsprekelijke reinheid in het groen 

van de korenveldjes, tonen van zwart in de natte stammen, 
afstekende bij gouden regens van warrelende, wemelende herfstbladeren, die in losse 

pruiken alsof ze er op geblazen waren, los en met de lucht er doorheen schemerend nog, 
hangen aan populieren, berken, linden, appelboomen. 

De lucht effen blank, lichtend, niet wit, doch een lila dat niet te ontcijferen is, 
wit waar men rood, blauw, geel in ziet wemelen, dat alles reflecteert en men overal 

boven zich voelt, dampig is, en zich vereenigt met den dunnen mist beneden. 
Alles tot elkaar brengt in een gamma van fijne grijzen.



briefnummer 340

Met er boven een lucht van een fijn lila wit, dat een effect geeft 
– ‘k geloof niet te schilderen, 

maar dat voor mij de grondtoon is dien men kennen moet om te weten 
wat de grond van andere effecten is. 

Een zwarte aarde vlak – oneindig – een blanke lucht van fijn lila wit.



briefnummer 340

Men voelt zoo als men een tocht van uren en uren doet door de streek 
dat er eigenlijk niets is als die aarde – oneindig, die schimmel van koren of hei, 

die lucht oneindig. Paarden, menschen lijken dan als vlooien zoo klein. 
Niets voelt men meer al is ‘t nog zoo groot op zichzelf, 

men weet slechts dat er is grond en lucht.



briefnummer 340 

(…) verbeeld U een breeden modderweg, alles zwarten modder 
met rechts hei tot in ’t oneindige, links hei tot in ’t oneindige, 
een paar zwarte driehoekige silhouetten van plaggenkeeten, 
waar door de venstertjes een rood licht schijnt van ’t vuurtje, 

met enkele plassen vuil geelachtig water die de lucht weerspiegelen, 
waar veenstammen in verrotten; verbeeld U dien modderboel ’s avonds 

in de schemering met witachtige lucht er boven, dus alles zwart tegen wit.



Saskia Boelsums

De opdracht die fotografe Saskia Boelsums begin 2019 van Waterschap Vechtstromen ontving 

was haar op het lijf geschreven. Het fotograferen van het landschap van Zuidoost Drenthe, 

als door de ogen van Vincent van Gogh, met aandacht voor atmosfeer, jaargetijde en  karakteristiek van het landschap 

paste heel goed bij haar manier van werken. Het spelen met lichtval en de specifieke sfeer die haar foto’s 

zo kenmerken en die refereren aan de oude Hollandse schilders sloten aan bij de opdracht op pad te gaan 

met de fotocamera in het Drentse beheergebied van het Waterschap. Deze tien foto’s tonen dit landschap door het jaar 

heen, op verschillende momenten van de dag en onder verschillende weersomstandigheden. 

Met de bijgevoegde hashtags geeft zij een eigentijds poëtisch  commentaar op plek, jaargetijde en tijdstip op de dag. 

In december 2019 werd Saskia Boelsums landelijk verkozen tot Kunstenaar van het Jaar 2020.



#schoonebeekerdiep #nachtwandeling #vrieskou #maanlicht #droomwereld





#oosterbos #avondlicht #berkenstammen #sneeuwlaag #schaduwbeeld





#nieuw-schoonebeek #ochtendgloren #mistbank #waterplas #drasland





#erica #avondstorm #wuivendgraan #golfbeweging #wolkenjacht





#zuidoostdrenthe #regenmiddag #zonnebloemen #regenfront #depressie





#meerstalblok #blauweuur #moerasgras #distelbloemen #purperblauw





#barger-oosterveen #valavond #bloemenpracht #rozerood #tegenlicht





#amsterdamscheveld #zonsondergang #graanveld #karrenspoor #goudenuur





#bargerveen #winterochtend #nachtvorst #bruintinten #kuddegedrag





#bargerveen #avondzon #schaapskudde #schuilplaats #lichtspel





Aan Theo van Gogh, Den Haag, dinsdag 21 augustus 1883 | briefnummer 316

Ik heb voor mij liggen een kaartje van Drenthe. Ik zie daarop een groot wit vak zonder tittels van dorpen,  

’t wordt doorsneden door de Hoogeveensche vaart die plotseling eindigt, en ik zie ’t woord Veenen op de kaart dwars 

door het blanke vak geschreven.

Rondom dat blanke vak een aantal zwarte stipjes met dorpsnamen, een roode stip voor het stadje Hoogeveen.

Aan de grens een meer – ’t Zwarte meer – een naam die te denken geeft, allerlei baggerlui stel ik me op de oevers voor.

Enkele dorpsnamen als: Oosterheuvelen, Erica, hebben ook iets dat te denken geeft. Enfin deel mij eens mede wat gij 

zoudt denken van de mogelijkheid eener snelle beweging van verhuizen naar die streek.

Als er van kwam, ik zoude beginnen met op gegevens van Rappard’s ondervinding daar af te gaan. Dan zijn raad 

volgen van meer in dien achterhoek te gaan, waarvan ik U beschrijf hoe ’t zich op de kaart voordoet.

Ik zie dezer dagen een uitvoerige kaart van Drenthe te krijgen, met de aanduiding der terreinen er op.










