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Drenthe is zóó mooi, zoo zeer 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. 

Vincents brieven, Nieuw-Amsterdam, 11 november 1883 
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VOORWOORD 

Ik heb dit boek niet kunnen maken zonder de hulp van anderen. In de eerste plaats wil ik publicist, dichter en 

historicus Albert Metselaar bedanken die baanbrekend onderzoek heeft gedaan naar het verblijf van Vincent  

van Gogh in Hoogeveen. Verder wil ik de volgende personen en organisaties danken voor het verstrekken van 

informatie en/of foto’s: A.J. Hadderingh (Burgerzaken Coevorden), Albertien Lykles-Livius (Rights and 

Reproductions, Van Gogh Museum, Amsterdam), Annemiek Rens (Hoofdconservator Drents Museum), Anno 

Drenthe, Cathleen Walther (Rheinisches Bildarchiv), Carolyn Cruthirds (Museum of Fine Arts, Boston), Didi D. 

Frank (Van Gogh Huis, Veenoord/Nieuw-Amsterdam), Drents Archief, E. de Vries (Beheerder Fotoarchief 

Stichting Oud Meppel), Erwin Hooge (Begraafplaatsbeheer Gemeente Hoogeveen), Geheugen van Nederland, 

Gerard de Graaf, Hans van Woerden (Voorzitter Dorpsarchief Nieuw Amsterdam Veenoord),  

Helmy Frank (Documentatiecentrum Museum Boijmans van Beuningen) Henk Jonker (Oud Hoogeveen),  

Henk Mepschen (Gemeentearchivaris/medewerker DIV, Gemeente Coevorden), Het Spoorwegmuseum, Het 

Utrechts Archief (De Pater), Historische Vereniging De Wijk-Koekange, Joep van Ruiten, Kees Thomas,  Marga 

Zwiggelaar, Maria Smit (Accountmanager beeld, Rijksmuseum), Marjolein Bijmolt- Wesselink (Team 

Documentaire Informatievoorziening en Services, Gemeentearchief Emmen), Mark Goslinga (Conservator beeld- 

en geluidsarchief Drents Archief), Marleen Scholten (Rheinisches Bildarchiv Collogne), Mieke Breij  

(Hoofd Dienstverlening Het Utrechts Archief), Museum of Fine Arts Boston, Oud Archief Gemeente Hoogeveen,  

Rijksmuseum, Rob Dijkstra (Coördinator informatiecentrum, Groninger Museum), Roel van As-Krijgsman 

(Kröller-Müller Museum), Roelof Boelens, Sierra Kaag, M.A (Von der Heydt-Museum), Stationsweb, Stichting 

Historie van Ruinerwold, Stichting Oud Meppel, Universiteitsbibliotheek Leiden,  Wieke Streef en Wim Kussee. 
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INLEIDING 
 

In het najaar van 1883 vertrok de na zijn dood zo beroemde schilder Vincent Willem van Gogh (1853-1890) 

(hierna: Vincent) vanuit Den Haag naar Drenthe, waar hij eerst Hoogeveen (11 september- 2 oktober) en 

vervolgens Nieuw- Amsterdam/Veenoord (2 oktober- 5 december) bezocht, om zich als kunstschilder verder te 

bekwamen. Recentelijk is een grootschalig onderzoek naar Vincent in Drenthe opgestart. In een artikel in Trouw 

staat hierover ondermeer: “Het Drents Museum hoopt de resultaten in een tentoonstelling te kunnen laten zien. 

Rens [Annemiek Rens, projectleider]: Het is toch vreemd dat een van de beroemdste kunstenaars in Drenthe is 

geweest en dat dit verhaal onbekend is.”
1
 Er is echter al veel over Vincent in Drenthe geschreven. Ik verwijs wat 

betreft Hoogeveen vooral naar de onderbouwde publicaties van Albert Metselaar. Jammer is dat desondanks in 

veel artikelen en boeken die over Vincents verblijf in Drenthe zijn geschreven, mythen en historische onjuistheden 

over Vincent steeds weer de kop op steken 
2
 en ook door de media klakkeloos worden overgenomen.  

Ook de speciale Van Gogh herdenkingen in Drenthe, zoals in 1990, hebben dit blijkbaar niet kunnen voorkomen.   

 

 

Dromerij over Vincent wordt ook in stand gehouden 

door het overpennen van literatuur over Vincent dat 

niet is gebaseerd op grondig bronnenonderzoek.  

Veel auteurs die schrijven over Vincents verblijf in 

Drenthe hebben Drenthe nooit bezocht. Het als 

complete biografie gepubliceerde boek
3
: De biografie. 

Vincent van Gogh  van de Amerikaanse auteurs  

Steven Naifeh en Gregory White Smith slaat de plank 

regelmatig mis: Zo is Vincent niet in Hoogeveen 

ontwaakt in een veen landschap in 1883: het veen 

landschap bestond toen nog in Veenoord/Nieuw-

Amsterdam, echter niet meer in Hoogeveen.  

 

Dagblad van het Noorden, 2 januari 2018 
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Informatiebord Van Gogh Huis  

Veenoord/Nieuw-Amsterdam 

 

Op 9 mei 2019 bezocht ik het Van Gogh Huis in 

Veenoord/Nieuw- Amsterdam. Hoewel Vincent 

zijn tocht door Drenthe in Hoogeveen begon, staat 

op het informatiebord bij de hoofdingang 

ondermeer: “Als uitvalsbasis voor zijn inspirerende 

tochten door het Drentse landschap koos  

Vincent van Gogh voor het logement van  

Hendrik Scholte in Nieuw-Amsterdam”.  

 

Het is belangrijk dat de jeugd goed wordt ingelicht 

over Vincents verblijf in Drenthe. In een 

docentenhandleiding lees ik o.m. “in zijn haast om 

weg te komen [uit Drenthe] liet Vincent van Gogh 

zijn koffer in Nieuw-Amsterdam achter”. 

Ongetwijfeld beeldend en spannend om te 

vernemen voor basisschool leerlingen uit groep 7, 

maar een ‘mooi verhaal’ is iets anders dan 

objectieve geschiedschrijving. Ook worden  

in de leerlingenleidraad locaties genoemd waar 

Vincent zijn schilderijen zou hebben gemaakt, 

terwijl dit helemaal niet met zekerheid is 

vastgesteld. 
4
 Zo staan in diverse wandel- en 

fietsroutes tekeningen en schilderijen van Vincent 

die aan een bepaalde locatie worden toegewezen, 

terwijl dit niet bewezen kan worden. Zie ook de 

Van Gogh wandel- en fietstocht in Nieuw-

Amsterdam/ Veenoord, die vooral gebaseerd is op 

de De Drentse tijd van Vincent van Gogh. 1883. 

 

 

 

In het Dagblad van het Noorden (hierna: DVHN) stond recentelijk dat Vincent de begraafplaats in Pesse heeft 

bezocht 
5
, terwijl streekhistoricus Albert Metselaar (hierna: Metselaar) met degelijk onderzoek heeft aangetoond 

dat dit Hollandscheveld is. Metselaar 
6
 beschreef Vincents verblijf in Hoogeveen in diverse (actuele) publicaties.

7
 

Vincent kan wel de begraafplaats in Pesse hebben bezocht, maar benoemt dit niet. De Drentse tijd van Vincent van 

Gogh. 1883 van de auteurs Wout J. Dijk en Meent W. van der Sluis (Groningen, 2001) zijn desalniettemin van 

oordeel (evenals het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord) dat Vincent de begraafplaats van Pesse heeft 

Ronald Wilfred Jansen 
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bezocht en uitgebeeld en heeft gelogeerd aan de Grote Kerkstraat. Dit, terwijl Metselaar al tijdens de 

onderzoeksfase van het boek De Drentse tijd van Vincent van Gogh. 1883 onomwonden aantoonde dat  

Vincent de begraafplaats van Hollandscheveld heeft getekend en geschilderd en niet die van Pesse. Bovendien 

toonde Metselaar middels grondig bronnenonderzoek aan dat Vincent heeft gelogeerd aan de Toldijk en niet  

aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen. “Het huis waar hij toen verbleef, is te bezichtigen. Maar waar hij in 

Hoogeveen heeft gewoond, is nog onbekend. Twee locaties komen ervoor in aanmerking, aldus Rens 

[projectleider]”.
8
 Toch is gelukkig niet iedereen blind voor het onderzoek van Metselaar. Zo vermeldt het 

Geheugen van Drenthe: “drie weken verbleef Vincent bij logementhouder Albertus Hartsuiker te Hoogeveen.” 
9
  

Kortom veel tegenstrijdige berichten in de media.  

 

Willem van Gogh, de achterkleinzoon van Theo van Gogh (1857-1891) vindt het belangrijk dat het erfgoed van 

Vincent behouden blijft. Ik geef hieraan graag gehoor door vooral Vincent aan het woord te laten middels zijn 

brieven. Ik wil het Drents decor waar Vincent verbleef tot leven wekken en laten zien wat er nog aan materieel 

erfgoed aan hem herinnert, een en ander geïllustreerd met Vincents tekeningen en schilderijen, foto’s en 

kaartmateriaal. Helaas is het niet altijd mogelijk aan de hand van zijn brieven exact aan te geven waar Vincent 

verbleef. Vincent gaf meestal niet zelf aan waar hij verbleef. Drenthe was voor hem ook nagenoeg onbekend 

terrein. Waarschijnlijk wist hij zelf ook niet altijd waar hij was. Hij vermeldde de locatie op zijn werk bijna nooit 

en signeerde dit veelal niet.  Ook dateerde Vincent zijn brieven niet 
10

 zodat niet altijd vast staat op welke datum hij 

zijn brieven schreef. Ik steek mijn hand in eigen boezem. Waarom een boek publiceren over Vincent van Gogh in 

Hoogeveen 
11

, terwijl Albert Metselaar dit al heeft uitgepluisd ? In eerste instantie omdat er nog geen boek 

specifiek over Vincent van Gogh in Hoogeveen was verschenen. Bovendien kwamen er enkele nieuwe feiten aan 

het licht en heb ik wat meer aandacht gegeven aan het decor van het Hoogeveen in 1883 waar Vincent vertoefde. 

Wat betreft Hoogeveen is er belangrijk vooronderzoek naar Vincent van Gogh gedaan door Johan Valk,  

toenmalig beleidsambtenaar kunst en cultuur in Hoogeveen, en Paul Brood, toenmalige rijksarchivaris in Drenthe 

 

In dit boek heb ik het decor uitgebreid met de rest van Drenthe waar Vincent verbleef. Ik hoop dat mijn boek de 

onderzoeksresultaten van Metselaar meer in het voetlicht plaatst. Bovendien ben ik erg geïnteresseerd in de 

kunstenaar en persoon Vincent van Gogh
12

 en wilde ik graag relevant archiefmateriaal over hem doornemen.  

Ik heb hierbij geprofiteerd van al het onderzoek dat er al is gedaan naar Vincent in Drenthe. Ik bouw hierop voort. 

 

Ik november 2018 nam ik deel aan een onderhoud georganiseerd door het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-

Amsterdam over het erfgoed en de promotie van Vincent van Gogh in Drenthe en het project Van Gogh Europa, 

echter dit kreeg geen vervolg. Tijdens mijn onderzoek las ik tot mijn verrassing in het Dagblad van het Noorden 
13

 

en de Hoogeveensche Courant 
14

 dat het Drents Museum, Drents Archief en Het Drentse Landschap de handen 

ineen hebben geslagen voor een “grondig onderzoek” naar monumenten en erfgoedlocaties die gerelateerd zijn aan 

de periode dat Vincent in 1883 in Drenthe verbleef. De Hoogeveensche Courant wilde dit item niet nader 

onderzoeken, Dagblad van het Noorden publiceerde een reportage over dit ambitieuze project.
15

 Wij waren  

als historici aanwezig bij de tweede bijeenkomst in september 2019 in het Van Goghhuis in Hoogeveen. 
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Dagblad van het Noorden, 11 juni 2019 

 

De verwachting is dat de resultaten van het door 

de provincie Drenthe gesubsidieerde 

grootschalige onderzoek van Het Drents 

Museum, Drents Archief en Drentse Landschap 

medio 2020 worden gepubliceerd. Ik hoop dat 

mijn boek een bijdrage kan leveren aan 

Vincents verblijf in Drenthe en aan het  

behoud van het Drents erfgoed van Vincent.  

Ik hoop dat lezers eventuele correcties en 

aanmerkingen op mijn boek willen delen. Het 

komt het voortschrijdend onderzoek over 

Vincent alleen maar ten goede. Erfgoedlocaties 

betreffende Vincent behoren thuis op de 

website onder de ‘toplocaties’ van het 

Geheugen van Drenthe. Vincent overschrijdt 

grenzen. Drenthe verdient dan ook ruime 

aandacht in de Route Van Gogh Europa.  

De resultaten van het Van Gogh onderzoek 

worden getoetst door de experts van  

het Van Goghmuseum.
16

  

  

De ontsluiting van het erfgoed van Vincent in Drenthe moet feiten opleveren, wat meer is dan een ‘mooi verhaal’. 

De lijst van op basis van onderzoek vastgestelde erfgoedlocaties kan ook als basis dienen voor promotiedoeleinden. 

Dat is in belang voor het toerisme in Drenthe en de vele (horeca) ondernemers. Het zou mooi zijn als iedereen op 

één lijn zit, zodat er geen verschillende routes gaan circuleren tussen Hoogeveen en Nieuw- Amsterdam.  
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VINCENTS LEVEN VÓÓR DRENTHE 
 

Wanneer Vincent op 11 september 1883 in Hoogeveen aankomt, heeft hij ondanks zijn vrij jonge leeftijd, hij is dan 

dertig jaar, al een erg bewogen leven achter zich. Vincent werd geboren op 30 maart 1853 in Zundert, een klein 

dorp in Noord- Brabant. Hij was het tweede kind in een reeks van zeven van Theodorus van Gogh (1822-1885)
1
 

(hierna: Theodorus) en Anna Cornelia van Gogh- Carbentus (1819-1907) 
2
 (hierna: Anna): ze trouwden op 25 mei 

1851 in Den Haag. Het gezin reisde met vader mee, die werkte als  hervormd predikant in diverse plaatsen. Het 

gezin kreeg met tegenslag te maken. Exact een jaar voor de geboorte van Vincent op 30 maart 1853 was zijn 

jongere broertje, ook Vincent genaamd, doodgeboren. Hoewel in die tijd veel mensen jong stierven, was dit een 

zware slag voor het gezin. De impact van het doodgeboren zoontje in het gezin, was een zware psychische 

belasting voor Vincent. Zijn verdriet kon hij echter niet uiten bij zijn familie. De familie hanteerde strakke 

burgerlijk- christelijke fatsoenswaarden, waarin opleiding, carrière, aanzien en goede omgang met de hogere stand 

belangrijk waren. In een klein dorp kon men beter maar niet opvallen; als je normaal doet ben je al gek genoeg.  

 

 

  

  

Dagblad van ’s Gravenhage, 3 januari 1842  

  

De familie Van Gogh was niet alleen een predikantenfamilie, maar had ook een rijke traditie in de kunst- en 

boekhandel. In 1841 werd Vincent van Gogh (1820-1888) 
3
 (Oom Cent) meerderjarig en door zijn vader 

Vincent Ferdinand Jacob van Gogh (1789-1874) 
4
 opgenomen als firmant in de firma Van Gogh en 

Compagnie in Den Haag. Vincent van Gogh (1820-1888), was een broer van Vincents vader. 

 

  

Vincents vader had weinig inlevingsvermogen en stelde hoge eisen, ook aan zijn kinderen. Zijn vader wilde dat 

hij predikant of kunsthandelaar zou worden, hetgeen in lijn lag met de familietraditie. Later zou blijken dat 

Vincent hiervoor niet geschikt was. Vincent kreeg ook in zijn jeugd weinig begrip en werd vooral als een 

zonderlinge, lastige jongen beschouwd. Volgens De kunst van het woord. Zijn mooiste brieven groeide Vincent 
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op in een “liefdevol en beschermend gezin” 
5
 en was “Vincents jeugd in Zundert (…) gemoedelijk”, aldus 

vangoghroute.nl.
6
 Volgens De Drentse tijd van Vincent van Gogh. 1883 

7
 wordt het beeld van een zorgeloze 

jeugd van Vincent bevestigd door Johanna Gezina Van Gogh-Bonger (1862-1925) 
8
 (hierna: Jo), echtgenote van 

Theodorus van Gogh (1857-1891) 
9
 (hierna: Theo), een jongere broer van Vincent. Terugkijken op zijn jeugd 

denkt Vincent hier anders over en stelt: “Mijn jeugd is somber en koud geweest”.
10

  Tijdens zijn jeugd trok  

Vincent zich terug in de natuur om rust te vinden  en om van het landschap te genieten: “wat hebben wij 

[Vincent en Theo] al lang zamen gewandeld van af de zwarte akkers met het jonge groene koren te Zundert waar 

wij om dezen tijd van ’t jaar met Pa [Vincents vader hield blijkbaar ook van de natuur] den leeuwrik hoorden.”
11

 

  

 

 

 

Algemeen Handelsblad, 21 juli 1852 

 

Hendrik Vincent van Gogh (1814-1877) was zelfstandig boekhandelaar in Rotterdam en een broer van 

Theodorus van Gogh (1822-1885), de vader van Vincent en dus een oom (Oom Hein) van Vincent. 

 

Zijn ouders stuurden Vincent naar een kostschool in Zevenbergen, 25 kilometer ten noorden van Zundert. Vincent 

volgde onderwijs aan deze school in de periode 1864-1866. In september 1866 verliet Vincent Zundert om in 

Tilburg onderwijs te volgen aan de Rijksschool Koning Willem. Hoewel Vincent goed kon leren, brak Vincent in 

1869 zijn HBS opleiding af. Waarom is onduidelijk. “Op mijn 11
de

 jaar ging ik naar school en bleef daar tot mijn 

16
de

 jaar. Toen moest ik een beroep kiezen en wist niet wat te kiezen.” 
12

 Omdat het tekenonderwijs aan de HBS  

zo uitgebreid was, is het eigenaardig dat Vincent vele jaren later in een brief aan zijn broer Theo verzuchtte:  

“Was er toen iemand geweest die mij gezegd had wat perspectief was, hoe veel misere zou me bespaard zijn, hoe 

veel verder zou ik nu zijn. Enfin fait accompli is fait accompli [vertaald: gedane zaken nemen geen keer].” 
13
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In maart 1868 keerde Vincent terug naar zijn ouderlijke huis in Zundert. Zijn ouders maakten zich grote zorgen om 

de toen 15-jarige rebelse tiener en probeerden hem op het rechte pad te krijgen, althans hun rechte pad. Met 

(financiële) hulp van zijn familie ging hij al op jonge leeftijd werken in kunst- en boekhandels in de grote steden 

Den Haag en Londen. Gedurende de periode 1869-1873 werkte Vincent als bediende in de Haagse vestiging  

van de Franse kunst- en prentenhandel Goupil & Cie, waarvan zijn Oom Cent medevennoot was.  

 

 

Foto van Oom Cent 
 

In 1873 werd Vincent jongste bediende bij het filiaal 

van de internationale kunsthandel Goupil & Cie in Den 

Haag op voorspraak van zijn “Oom Cent” (Vincent 

van Gogh, 1820 – 1888), die in 1861 partner was 

geworden van de kunsthandel Goupil & Cie in Parijs. 

 

 

Van Gogh Museum, Amsterdam 

 

In 1871 verhuisde de familie Van Gogh van Zundert naar Helvoirt, waar Vincents vader ging werken als dominee  

van de hervormde gemeente, gelegen op zo’n 50 kilometer van Zundert. Vanaf 1872 schreef Vincent vanuit  

Den Haag brieven aan zijn broer Theo, mede om zijn spanningen te ventileren. Op 15 februari 1873 moest Vincent 

in Oisterwijk gaan loten voor militaire dienst, maar omdat zijn vader zijn zonen tegen een mogelijke lot voor 

militaire dienst had verzekerd, hoefde Vincent niet in dienst. De verzekeringsmaatschappij regelde dan iemand die 

bereid was om tegen betaling de vervangende dienstplicht te vervullen. Of Theo en Vincent hun vader hiervoor 

hebben bedankt is mij niet bekend. Als militair was Vincent zeer waarschijnlijk erg ongelukkig geworden. Mei-juni  

1873 bezocht Vincent de bruisende stad Parijs, waar hij musea en het hoofdkantoor van Goupil & Cie bezocht. 
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Goupil & Cie  
in Parijs,  
circa 1860 
 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/   

 

 

Kort hierop werd Vincent in 1873 overgeplaatst naar een filiaal van Coupil & Cie in Londen. Vincent hield zich 

niet alleen met schilder- en prentkunst bezig, maar las ook erg veel. De ‘pret’ duurde niet lang en in oktober 1874 

werd Vincent vanuit Londen overgeplaatst naar Parijs. In 1874 maakte Vincent kennis met de School van 

Barbizon, die de natuur, landschap en boerencultuur schilderden, waarbij veel aandacht werd besteed aan het 

neerzetten van kleuren die een bepaalde stemming aangaven. Oktober 1875 verhuisde de familie Van Gogh van 

Helvoirt naar Etten, waar vader Van Gogh dominee bleef. Vincents carrière in de kunsthandel liep schipbreuk en 

hij probeerde opnieuw richting te geven aan zijn toekomst. God, de bijbel en andere godsdienstige literatuur 

werden in 1875 belangrijker in zijn leven. Eind 1875 werd Vincent ontslag aangezegd in Parijs. Vincent was niet 

zakelijk en commercieel ingesteld en vertelde aan klanten -veelal rijke burgerij- zijn ongezouten mening over de 

kunsthandel. Het getuigde van zijn eerlijkheid, maar zijn ondiplomatieke houding maakte hem ongeschikt voor  

het harde bedrijfsleven. Kortom, Vincent kwam opnieuw in conflict met de mensen om zich heen. Vincent  

schreef vrij laconiek over zijn ontslag, maar zijn vader vond dit een grote schandvlek voor hun familie.  

 

In 1876 ging hij werken als hulponderwijzer in Ramsgate en Ilseworth. Vincent kreeg al snel een nieuwe roeping:  

hij wilde pastoraal werker worden. “Mijne ziel dorst naar God”.
14

  In een kerk in Richmond hield Vincent zijn  

eerste preek. Vincent maakte in Ilsworth een paar briefschetsen van kerken die had bezocht. In december 1876 

vertrok Vincent uit Ilseworth om de feestdagen bij zijn ouders in Etten te vieren; aldaar maakte hij weer nieuwe 

plannen.  
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Grootschalige veengronden vond Vincent niet meer in Brabant. In de periode tussen 1250 en 1750 is het veen in 

Noord-Brabant goeddeels vergraven voor de turf- en zoutwinning. 
15

  Nadat het veen begon op te raken werd in  

de omgeving van Zundert begonnen met de aanleg van bos en weilanden. Vanaf 1870 werd de tuinbouw van 

Zundert van internationaal belang. “ Daar in de hei [van Zundert] was het zoo mooi, al was het donker kon men 

toch onderscheiden hoe die heivlakte en mastboschen en moerassen zich heinde en ver uitstrekten”. 
16

  Ondanks de 

ontginningen was in Vincents jeugd in de omgeving van Zundert nog veel heide met plaggenketen aanwezig. 
17

 

 

Vincent kon blijkbaar moeilijk stilzitten. Zijn leven lang zou hij een drifter blijven met hechtingsproblemen en 

irritaties bij veel van zijn medemensen oproepen. Toen hij in 1877  in een boekhandel in Dordrecht werkte 

ontstond zijn fixatie op Bijbelse citaten en wilde hij predikant worden. Zijn enthousiasme eindigde al snel in een 

diepe teleurstelling: in Amsterdam volgde hij in 1877-1878 aanvankelijk met goede moed, maar uiteindelijk  

zonder succes een voorbereidende studie theologie.
18

 Hij vond de studie (te) zwaar en kwam weer in conflict: zijn 

geloofsvisie kwam niet overeen met de heersende orthodoxe opvattingen. Vincent vond opnieuw dat hij  

gefaald had en hij ging met hangende pootjes terug naar zijn ouders in Etten. Vincent was inmiddels 25 jaar. 

 

Vincent luisterde naar de preken van zijn vader. Meer rust vond Vincent in de natuur en het landschap. “Daar 

[Zundert] in de hei was het zoo mooi, al was het donker kon men toch onderscheiden hoe die heivlakte en 

mastboschen en moerassen zich heinde en ver uitstrekten”. 
19

 Ook in 1878 genoot Vincent nog steeds van het 

landschap in de omgeving van Zundert: “Toen wij des avonds terugreden van Zundert over de hei liepen Pa en ik 

een eind, de zon ging rood onder achter ’t masthout en de avondlucht weerkaatste in de moerassen, de hei en het 

geele en witte & grijze zand waren zoo vol toon en stemming.” 
20

 Er waren in de omgeving van Zundert nog enige 

“turfvelden” aanwezig zoals op het landgoed “Vredeoord”. 
21

 Vincent schrijft niet over turfarbeiders in Zundert 

wat er ook op duidt dat het veen daar helemaal vergraven was. Juli 1878 bezocht Vincent met zijn vader “De 

Vlaamsche opleidingschool” in Brussel 
22

, waar Vincent wilde afstuderen als evangelist. Vincent werd echter 

afgewezen voor deze school en vertrok eind 1878 naar de Belgische mijnstreek Borinage, waar hij ging werken  

als een soort autodidact evangelist en verzorgende. Vincent was solidair met de mijnwerkers en leefde hier dan ook 

in een klein huis onder grote armoede. Pas hier begon hij serieus te tekenen. Zo tekende Vincent mijnwerkers in 

een sneeuwlandschap. Blijkbaar was zijn familie niet zo enthousiast over zijn werk, want ze vond dat Vincent 

betaald werk moest vinden. Vincent werd ontslagen als evangelist, ondanks (lees: dankzij) zijn dienstbare 

opstelling en zijn vader wilde Vincent vervolgens laten opnemen in een psychiatrische inrichting in Geel.  

 

Vincent kon in zijn werken zijn gevoelens kwijt, meer dan in het directe contact met mensen en medekunstenaars. 

Vincent was waarschijnlijk manisch- depressief, waar hij zijn hele leven last van zou blijven houden. “Denk niet 

dat ik mij zelf voor volmaakt houd – of meen dat ik er geen schuld aan zou hebben dat veel menschen mij voor een 

onaangenaam karakter houden. Dikwijls ben ik vreesselijk en lastig melankoliek, prikkelbaar – verlang naar 

sympathie als met een soort van honger en dorst – toon mij als ik die sympathie niet krijg onverschillig, scherp en 

gooi soms zelf nog wat olie in ’t vuur. Ik ben niet graag in gezelschap en het omgaan met de menschen, het  

spreken met hun is mij dikwijls pijnlijk en moeielijk. Maar weet gij waaruit zoo niet alles, toch heel veel daarvan 

voortkomt. Eenvoudig door zenuwachtigheid – ik die vreesselijk fijngevoelig ben, zoowel in ’t physieke als 

moreele, heb het eigentlijk beet gekregen in de jaren dat ik het erg miserable had. Vraag het een dokter en hij  
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zal er direkt alles van begrijpen of het anders kan dan dat nachten doorgebragt op de koude straat of buiten, angst 

om aan brood te komen, voortdurende spanning doordat ik eigentlijk zonder betrekking was, verdriet met vrienden 

en familie niet voor 3/4 minstens de oorzaak zijn van sommige eigenaardigheden van humeur bij mij –  

en of het niet daaraan toe te schrijven is dat ik soms die onaangename buijen of tijden van gedruktheid heb.” 
23

 

 

Vincent volgde zijn vaders advies niet op. Als selfmade man stortte hij zich vervolgens op een samengesteld 

studieprogramma en vertrok eind 1880 weer naar het culturele bolwerk Brussel, waar hij in contact kwam met de 

Nederlandse kunstenaar Anthon van Rappard (1858-1892) (hierna: Van Rappard) 
24

 en de schilder Willem Roelofs 

(1822-1897)
25

, die beiden het landelijke Drenthe al hadden bezocht, in een tijd dat de industrialisatie in de rest van 

Nederland in opkomst was. “Vooreerst dat ik bij den Hr. Roelofs ben geweest daags na ’t ontvangen van Uw 

schrijven & die mij gezegd heeft dat zijn meening was dat van nu af aan bij mij hoofdzaak moest worden het 

teekenen naar de natuur, n.l. hetzij pleister of model, maar dat niet zonder leiding van den een of ander die ’t goed 

verstaat.”
26

 .  

 

In 1880 brak Vincent zijn opleiding aan de kunstacademie in Brussel af: Vincent kon niet goed tegen kritiek en 

vond de opleiding te conservatief, met te veel nadruk op de techniek en het werken in het atelier. Vincents doel  

was helder: zo snel mogelijk tekeningen maken die toonbaar en verkoopbaar waren, zodat hij uit zijn werk een 

inkomen kon halen. Het financieel afhankelijk zijn van zijn familie vond Vincent zijn hele leven erg vervelend. 

Vooral het bestuderen van de anatomie trok zijn aandacht. Vincent wilde in november 1880 ervaring opdoen als 

illustrator om zo meer te weten te komen over druktechnieken om zo zijn tekeningen op voorraad te laten drukken. 

Ze wilden hem niet aannemen. Omdat Van Rappard Brussel had verlaten en Vincent daardoor geen atelier meer 

had besloot Vincent de zomer van 1881 bij zijn ouders in Etten door te brengen. Hier ontmoette hij zijn nichtje 

Cornelia Adriana (Kee) Stricker (1846-1918) (hierna: Kee)
27

, die in 1878 weduwe was geworden van Christoffel 

Martinus Vos (1841-1878).
28

 De naar aandacht hunkerende Vincent werd hevig verliefd op haar, hetgeen zijn 

familie afkeurde. “Ik wilde U zeggen dat ik dezen zomer zooveel ben gaan houden van Kee Vos dat ik er geen 

andere woorden voor kon vinden dan “’t is net of Kee Vos mijn naaste is en ik de naaste van Kee Vos”. en � die 

woorden heb ik tot haar gezegd. Doch toen ik haar dit zeide antwoordde zij mij dat haar verleden en haar toekomst 

voor haar een bleven en zij dus nooit mijne gevoelens kon beantwoorden.”
29

 Kortom: Vincent liep een blauwtje.   

 

Theo had een vast aanstelling bij Goupil & Cie in Parijs, hetgeen hem in staat stelde bij te dragen aan het 

levensonderhoud van zijn oudere broer. Vincent besloot in 1881 van kunst zijn beroep te maken. Dit bleek wel een 

definitieve keuze te zijn. 

 

Vincent tekende de omgeving en de modellen uit het dorp Etten en keerde in november 1881 als beginnend 

kunstenaar terug naar Den Haag. In dat jaar overwoog Vincent de succesvolle schilder van de Haagse School, 

Anton Rudolf Mauve (1838-1888) (hierna: Mauve) 
30

 te bezoeken in Drenthe. Mauve was een aangetrouwde neef 

van Vincent en gaf hem veel schildersadvies. Vincent vond in hem een vriend en een zielsverwant. Veel begrip van 

zijn familie kreeg hij niet bij de keuze van zijn vrienden. Het feit dat Vincent geen kunsthandelaar of predikant 

wilde worden zette veel kwaad bloed bij zijn familie. Zijn familie nam het hem bovendien kwalijk dat hij 

ongetrouwd was, geen vaste baan had, zijn eigen broek niet kon ophouden en zich sjofel kleedde. Vincent kleedde 
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zich liever als arbeider, dan als iemand van de gevestigde burgerij. De negatieve reacties waren erg vernederend 

voor Vincent. Hij vond nooit erkenning bij zijn familie, niet als persoon en niet als kunstenaar. Alleen op zijn 

inlevende jongere broer Theo kon hij zijn hele leven rekenen. Ondanks kritiek trok Vincent toch zijn eigen lijn. 

 

In 1881 verbrak Vincent de band met de kerk.
31

 Dat leverde hem een knallende ruzie met zijn vader op rond kerst 

1881, waarop Vincent boos naar Den Haag vertrok. Mauve had Vincent geld gegeven om in december 1881 zijn 

eerste atelier aan de Schenkweg in Den Haag in te richten. Vincents plan om Mauve in Drenthe te bezoeken in 

1881 liep spaak. Waardoor is mij onduidelijk. Drenthe werd steeds populairder onder landschapsschilders. Ook 

Vincent wilde steeds meer weg van de ‘beschaving’.  De 29-jarige Vincent nam geleidelijk ook afstand van zijn 

familie. Hij knoopte begin 1882 in Den Haag een relatie aan met Clasina Maria ‘Sien’ Hoornik (1850-1904) 
32

 

(hierna: Sien), een prostituee op gevorderde leeftijd, die zijn vaste model werd. Vincents familie was ontzet.  

 

In april 1882 verhuisde de familie Van Gogh naar Nuenen, waar vader Van Gogh eveneens als predikant werkzaam 

was. Zijn familie zocht uit eigen belang contact met invloedrijke personen. Vincent koos echter het liefst arbeiders 

en arme, eenvoudige mensen als onderwerp, niet de gevestigde elite. “Ik gevoel dat mijn werk in ’t hart van ’t volk 

ligt, dat ik mij laag bij den weg moet houden, dat ik diep in ’t leven moet ingrijpen en door veel zorg en moeite 

moet vooruitkomen”, schreef Vincent in mei 1882.
33

 “Eind 1882 schreef Vincent: “Gij hebt mijn brief ontvangen 

waarin ik U schreef hoe onder het werk bij mij zich eene gedachte ontwikkelde over het maken van figuren uit het 

volk voor het volk.” 
34

  

 

In zijn Haagse tijd maakte Vincent grote vorderingen op het gebied van tekenen. Hij werkte met potlood, houtskool 

en krijt tot lithografische inkt en hanteerde nieuwe technieken. Vincent was vooral gecharmeerd van de Barbizon 

schilder Jean- François Millet (1814-1875) 
35

 (hierna: Millet), die eenvoudig leefde onder de boerenbevolking.  

 

Zomer 1882 begon Vincent ook te werken in kleur: hij verfde het landschap in zijn omgeving in kleur en maakte 

olieverfstudies in het bos en op het strand. Met zijn gedempte kleurgebruik sloot Vincent aan bij de kunstenaars 

van de Haagse School en de School van Barbizon, de gevestigde kunst die goed verkocht in de kunsthandel en op 

veel tentoonstellingen te zien was. Vincent worstelde met menselijke proporties en het perspectief in het landschap. 

Vincent verkocht nog niets, maar zette wel door. Het contact met Mauve verwaterde toen Vincent in 1883 ruzie 

met hem kreeg over hun uiteenlopende kunstopvattingen. Vincent vond een nieuwe zielsverwant: George Hendrik 

Breitner (1857-1923) (hierna: Breitner). Met hem trok Vincent er op uit om schetsen te maken in de gaarkeukens 

en stationswachtkamers in Den Haag, 
36

 maar Vincents voorkeur lag vooral bij figuurstudies op het platteland.  
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Vincents ouders, broers en zussen  

 

Van boven naar beneden en van links naar rechts: vader Theodorus van Gogh (1822-1885) en moeder  

Anna Cornelia van Gogh- Carbentus (1819-1907) en hun kinderen: Vincent Willem (1853-1890),  

Anna Cornelia (1855-1930)
1
, Theodorus (1857-1891) 

2
, Elisabeth Huberta (1859-1936) 

3
,  

Willemina Jacoba (1862-1941) (ook Will of Willemien genoemd) 
4
 en Cornelis Vincent (1867-1900). 

5
 

 

https://nl.wikipedia.org/  
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Graf van Vincents broertje in Zundert 

 

Op de begraafplaats naast het dorpskerkje waar 

vader Van Gogh dominee was, ligt Vincents 

doodgeboren broertje begraven. Vincents 

verjaardag was dus altijd verbonden met de 

sterfdag van zijn broertje. Volgens De Drentse 

tijd van Vincent van Gogh. 1883 (p. 31) bezocht 

Vincent niet het graf van zijn broertje en 

naamgenoot, echter Vincent bezocht het graf 

van zijn broertje getuige zijn brieven. “Het was 

nog zeer vroeg toen ik te Zundert op het kerkhof 

kwam waar het zoo stil was, ik ging nog eens 

zien naar al de oude plekken”. 
1
 Bijna vier 

maanden later was hij weer in Zundert. “Mijn 

Vader heeft ook gevoeld wat dezer dagen in U 

zal zijn omgegaan,onlangs stond ik nog des 

morgens vroeg bij het grafje op het kerkhof te 

Zundert waarop staat: Laat de kinderkens tot 

Mij komen want derzulken is het koningrijk 

Gods. Het is nu ruim 25 jaar geleden [Vincent 

overleed 30 maart 1852] sedert Hij Zijn eerste  

jongsken daar begroef.”, schreef Vincent aan 

Hermanus Gijsbertus Tersteeg (1845-1927).
2  

 
 
 
 
 
 
 
Ronald Wilfred Jansen 

 
 

 

                                                 
1
 Vincents brieven, Etten, 8 april 1877 

2
 Vincents brieven, Amsterdam, 3 augustus 1877 
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Vincent op 19-jarige leeftijd 

 

Fotograaf: Jacobus Marinus Wilhelmus de Louw 

(1823-1907).  Locatie: firma Pronk- Anten  

aan de Willemstraat 47 in Den Haag.  

Datum: januari 1873 (voor de 28
e
) 

 

Van Gogh Museum, Amsterdam 

 

“Ik zal je den volgenden keer dat ik schrijf mijn 

portret sturen, ik heb dat ll. Zondag laten 

maken.”
1
. Vincent liet het portret maken voor zijn 

vader: “Hierbij mijn portret, als je naar huis 

schrijft, zeg er dan echter niets van, zooals je weet 

is het voor Pa’s verjaardag.” 
2
 Toen Vincent in 

Drenthe verbleef, ruim 10 jaar na het maken van 

deze portretfoto, waren er ook fotografen actief in 

Hoogeveen, zoals Heiman Benjamin Sanders 

(1835-1901), Comprecht Heiman Sanders  

(1815-1895) Salomon Comprecht Sanders  

(1856-1921), Nicolaas van der Sleen (1852-1923) 

en Karel Spanjaard (1848-1914) 
3
. Tevens was  

H. Heimann als fotograaf actief op de kermis  

in Hoogeveen.
4
 H. Heimann kwam waarschijnlijk 

uit Duitsland. De uit Groningen afkomstige  

Levie Jacob van Gelder (1841-1937) was ook 

actief als portretfotograaf in Hoogeveen.
5
  

Evenals kunstschilder Vincent, waren de eerste 

fotografen in Hoogeveen overwegend autodidact. 

 

Er is helaas geen foto van Vincent  

uit Hoogeveen overgeleverd.  

 

 

                                                 
1
 Vincents brieven, Den Haag, januari 1873 

2
 Vincents brieven, Den Haag, 28 januari 1873 

3
 Fotografie in Hoogeveen 1875-heden Ronald Wilfred Jansen RWJ-PUBLISHING, Hoogeveen, 2019 

4
 Hoogeveensche Courant, 26 mei 1880 

5
 Hoogeveensche Courant, 20 januari 1875 
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Theodorus (Theo van Gogh) op 15-jarige leeftijd 

 

Fotograaf: Balduin Schwarz (1842). De verwijzing naar Vincent op de achterzijde is onjuist.
1
 Locatie: Passage  

St. Hubert 27, Brussel. Datum: begin 1873. Theodorus werkte in 1873 voor Goupil & Cie in Brussel. Vincent 

verwijst naar de portretfoto in een van zijn brieven: “ Van Anna [Anna Cornelia van Gogh- Carbentus (1819-

1907)] heb ik gehoord dat je je portret hebt laten maken, als je er nog een missen kunt recommandeer ik mij.” 
2
    

 

Van Gogh Museum, Amsterdam 
 

                                                 
1
 Het Parool, 29 november 2018 

2
 Vincents brieven, Den Haag, 17 maart 1873 
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Theo van Gogh op  

32-jarige leeftijd 

 

Fotograaf: Woodbury & Page. 

Locatie: Amsterdam.  

Datum: 1889.  

 

Theodorus en Jo  trouwden op 

17 april 1889 in Amsterdam.  

 

Theodorus heeft lichtere  

ogen dan zijn broer Vincent, 

die groene ogen had. 

 

Van Gogh Museum, Amsterdam  
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