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Dit najaar sloegen het Drents 
Museum in Assen en het Van Gogh 
Museum in Amsterdam de handen 
ineen om samen een vroege studie 
van Vincent van Gogh te kopen. 
Conservatoren Annemiek Rens 
van het Drents Museum en Nienke 
Bakker van het Van Gogh vertellen 
wat deze gezamenlijke aankoop 
voor hun collecties betekent.

Twee musea,  
één aankoop
ANNEMIEK RENS EN NIENKE BAKKER
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Wat maakt dit schilderij
Onkruid verbrandende boer 
zo interessant? 

Drents Museum:
Vincent van Gogh verblijft in het najaar van 1883 
zo’n drie maanden in Drenthe. De ongerepte 
natuur en het eenvoudige, harde leven op het 
land raken hem. Dít zijn de onderwerpen die hij 
wil schilderen. In de overgebleven schilderijen 
uit de Drentse tijd, slechts een handjevol, is  
Van Goghs zwoegen met lichteffecten en vormen  
te zien, en zijn zoektocht naar een eigen stijl. 
Onkruid verbrandende boer is misschien wel  
het meest sprekende werk binnen het kleine 
Drentse oeuvre. Van Gogh schildert een eenzame 
boer bij het vallen van de avond op een verlaten 
vlakte. Hij is bezig gewassen te verbranden.  
De kunstenaar noemt hem zelf het ‘onkruid-
verbrandertje’ in een brief aan Theo. Het is een 
subtiel en bescheiden schilderij, dat tegelijker–
tijd groots is in zijn uitstraling en betekenis.  
Het laat niet alleen zien dat Van Gogh zich 
ontwikkelde in het schilderen van figuren, 
maar ook in zijn kleurenpalet. Met veel tinten 
bruin en zwart, gecombineerd met de felle, 
warme kleuren van het vuur en het licht van de 
vallende avond, weet hij een verrassend beeld 
neer te zetten.

Van Gogh Museum: 
Onkruid verbrandende boer is een vroeg werk van  
Vincent van Gogh. Hij schilderde het toen hij pas 

drie jaar bezig was als kunstenaar. In zijn begin–
tijd tekende hij voornamelijk, vooral werkende 
figuren en landschappen. Zelf beschouwde  
hij deze periode als zijn leertijd; zijn ambitie 
was schilder te worden in het voetspoor van  
de Haagse School-kunstenaars en de Franse 
schilders van Barbizon, Jean-François Millet 
voorop. In zijn landschappen wilde Van Gogh 
een bepaalde sfeer en stemming oproepen, net 
als in het werk van die bewonderde meesters. 
Hij werkte nog met een tonaal, ingetogen palet 
en was speciaal geïnteresseerd in licht-donker-
effecten. Onkruid verbrandende boer is daar een 
mooi voorbeeld van. Het donkere silhouet dat 
zich aftekent tegen het schemerlandschap en 
het vuurtje dat licht werpt op de handen en voet 
van de figuur zijn goed getroffen. Het onderwerp 
van onkruid verbranden was niet nieuw voor 
Van Gogh, een paar maanden eerder in Den 
Haag had hij het al in waterverf verbeeld en  
er zelfs een lithografie van gemaakt. In zijn 
Drentse schilderij van de onkruid verbrandende 
boer wilde hij ‘de grootheid der vlakte en het 
vallen van den avond’ en ‘’t vuurtje als ’t eenige 
lichtstipje’ weergeven, een effect dat hij ter 
plekke observeerde. 

Waarom een gezamenlijke
aankoop? 

Drents Museum:
Er zijn slechts vijf schilderijen die met zeker heid 
aan de Drentse periode kunnen worden toege-
schreven. Drie daarvan bevinden zich in de 
collectie van het Van Gogh Museum, de vierde 
is van het Drents Museum. Toen nummer vijf 
op de markt kwam, besloten we de handen 
ineen te slaan om het werk voor de Collectie 
Nederland te verwerven. De kans was groot dat 
het werk anders weer zou verdwijnen in een 
anonieme particuliere collectie. Door de krachten 
te bundelen werd de kans op een aankoop aan-
zienlijk vergroot. Door het werk afwisselend in 
beide musea te tonen, zal het werk bovendien 
zowel in de context van het gehele oeuvre, als 
in dat van de Drentse tijd te zien zijn. 

NIEUWE AANWINST

Onkruid verbrandende boer
Vincent van Gogh
1883. Olieverf op doek op paneel,  30,5 cm x 39,5 cm
Bijdrage: € 262.512, waarvan € 100.000 uit het 
Themafonds Impressionisme/Claude Monet Fonds  
€ 93.000 uit het Hendrickje Fonds
DRENTS MUSEUM, ASSEN / VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM 

Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede  

dankzij haar Themafonds Impressionisme/Claude Monet Fonds,  

haar Hendrickje Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds), de 

BankGiro Loterij, het Mondriaan Fonds, en vanuit het Drents 

Museum: de provincie Drenthe, de Stichting Beringer Hazewinkel, 

de Stichting Vrienden van het Drents Museum en de Stichting 

 Steun-fonds, en vanuit het Van Gogh Museum: de Vincent van 

Gogh Stichting en een particulier
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Van Gogh Museum: 
Er zijn maar weinig schilderijen bewaard uit  
Van Goghs Drentse periode, terwijl uit zijn 
brieven blijkt dat hij er toch zo’n 18 gemaakt 
moet hebben. Des te belangrijker was het dan 
ook om Onkruid verbrandende boer voor 
Nederland te behouden, en logisch dat beide 
musea hun oog op dit schilderij lieten vallen. 
Voor het Drents Museum was het werk 
natuurlijk van groot belang, maar ook voor het 
Van Gogh Museum, want het gebeurt niet vaak 
dat een vroeg schilderij op de markt komt dat 
zo’n mooie aanvulling vormt op de collectie. 
Omdat we deze kans allebei wilden grijpen, 
werd al snel besloten om samen te werken.  
Een geslaagde actie, want zo konden met één 
aankoop twee collecties versterkt worden.

Wat voegt deze studie 
toe aan de collectie van  
uw  museum?

Drents Museum:
Het Drents Museum verzamelt al jaren werken 
van kunstenaars die in deze provincie ge-
schilderd hebben. Met name de tweede helft 
van de 19de eeuw was een bloeiperiode waarin 
veel bekende kunstenaars naar Drenthe 
kwamen. Van Gogh heeft een bijzondere plaats 
hierbinnen omdat hij een andere kant van 
Drenthe laat zien dan de meeste andere 
kunstenaars. Hij schildert niet de idyllische 
‘zand-dorpjes’, maar brengt juist het harde 
bestaan op het veen in beeld. Onkruid 
verbrandende boer wordt toegevoegd aan de 
Drentse Meester-collectie. Daarin bevinden 
zich topstukken uit deze periode, zoals De 
Drentse Madonna van Jozef Israëls, Voorstudie 
voor de Beek te Zweeloo van Max Liebermann  
en De Turfschuit van Van Gogh.  

Van Gogh Museum: 
Het gezamenlijk verworven schilderij zal in 
beide musea een belangrijke plaats innemen.  
In het Van Gogh Museum wordt het hele verhaal 
van Van Goghs ontwikkeling als kunstenaar 

Brief aan Theo van Gogh met schets van 
Onkruid verbrandende boer, ca. 22 oktober 
1883, Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Stichting)

‘Ziehier een paar avond effekten – ik zit nog 
steeds op dat onkruidverbrandertje, dat ik 
wat toon aangaat in een geschilderde studie 
beter heb dan vroeger, zóó dat het meer de 
grootheid der vlakte en het vallen van den 
avond geeft en ’t vuurtje ’t eenige lichtstipje 
is met ietwat rook. Ik ging er telkens s’avonds 
voor buiten kijken.’
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verteld. Het museum beheert de grootste 
verzameling werken van Vincent van Gogh  
ter wereld, met ruim 200 schilderijen en  
500 tekeningen. Drie schilderijen en twee 
tekeningen uit de Drentse periode bevonden  
zich al in de collectie. Met Onkruid verbrandende 
boer kunnen we onze bezoekers een nieuw 
aspect laten zien van Van Goghs Drentse 
oeuvre, namelijk een avondscène. 

In welke context gaat 
uw  museum deze studie 
 presenteren? 

Drents Museum:
Tot en met 22 maart 2020 wordt het schilderij 
getoond in de tentoonstelling Barbizon van het 
Noorden. De ontdekking van het Drentse landschap 
1850-1950. Ook wordt momenteel een nieuwe 
collectiepresentatie voorbereid die vanaf  
2022-2023 te zien is in het museum. Daarin 
wordt het verhaal van Drenthe als schilders-
paradijs verteld, waarbij Vincent van Gogh in 
het bijzonder aandacht krijgt en te midden van 
tijdgenoten als Jozef Israëls, Max Liebermann, 
Anthon van Rappard en George Hendrik Breitner 
getoond zal worden. Ook wordt er momenteel 
een grote tentoonstelling voorbereid over de 
Drentse periode van Van Gogh, die gepland 
staat voor het najaar van 2023. Het is dan precies 
140 jaar geleden dat Van Gogh in Drenthe was. 
Natuurlijk zal het schilderij ook hier een 
prominente plaats krijgen.

Van Gogh Museum: 
Na terugkeer uit het Drents Museum zal Onkruid 
verbrandende boer vanaf april 2020 in het Van 
Gogh Museum getoond worden samen met de 
andere Drentse schilderijen uit de collectie, in 

een kleine presentatie waarin de aankoop 
wordt uitgelicht. Aansluitend zal Onkruid 
verbrandende boer in de tentoonstelling Van Goghs 
mooiste brieven te zien zijn naast de schets in 
Vincents brief aan Theo. Voor het publiek is  
dit een unieke gelegenheid om de twee samen 
te zien, aangezien de brieven vanwege hun 
kwetsbaarheid slechts zeer zelden worden 
getoond. Ook in de vaste opstelling van het 
museum krijgt het werk een prominente  
plaats, in de zaal die is gewijd aan Van Goghs 
ontwikkeling als schilder in Nederland. Door de 
toevoeging van dit kleine maar indrukwekkende 
Drentse figuurstuk kunnen we onze bezoekers 
nog beter laten zien hoe Van Gogh al vroeg 
figuren en lichteffecten trachtte vast te leggen, 
een zoektocht die culmineerde in zijn meester-
werk De aardappeleters, dat hij anderhalf jaar 
later schilderde en dat in dezelfde zaal hangt.

Wat betekent een
 gezamenlijke aankoop  
op praktisch gebied? 

Drents Museum:
Onkruid verbrandende boer zal een deel van de 
tijd in het Van Gogh Museum te zien zijn en een 
deel van de tijd in Drenthe. Uiteraard wordt 
daarbij goed gekeken naar specifieke projecten 
in beide musea waarbij het werk moeilijk kan 
worden gemist. Voor de wisseling worden 
periodes van telkens drie jaar aangehouden, 
zodat het aantal verplaatsingen beperkt blijft 
en de conditie van het schilderij gewaarborgd. 

Van Gogh Museum: 
Het Van Gogh Museum krijgt als kennis–
instituut, met een team Van Gogh-experts  
en restauratoren gespecialiseerd in zijn werk, 
de verantwoordelijkheid voor het behoud en 
beheer van het schilderij, uiteraard steeds  
in nauw overleg met het Drents Museum. 

Het is een subtiel en 
bescheiden schilderij, dat 
tegelijkertijd groots is in  
zijn uitstraling en betekenis


