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BOERDERIJEN OP GENNEP? 
Lokalisatie van een schilderij met boerenhoeven van  
Vincent van Gogh. 

 - door Kees Verkooijen 1, redactie Tjeu Hermans 
 
 
Op het hiernaast afgebeelde schilderij2, afbeelding 1,  laat Vincent van Gogh ons een mooi, rustiek landschap zien. 
Op de voorgrond een sloot, daarachter een grote boerderij met aanpalende karrenschob, vervolgens op enige afstand de 
haalboom van een waterput en daarachter een tweede boerderij. De achtergrond wordt gevormd door bijna bladloze 
populieren. De lucht heeft een winterse groen-blauwachtige kleur waarin enkele lichte dunne wolkenslierten. Het geheel 
maakt op mij de indruk van een najaars- of winterlandschap. 
Dit schilderij is aanvankelijk gedateerd3 in de Haagse periode van Vincent. Het is echter duidelijk geen Hollands 
landschap en is daarom later gedateerd in zijn Drentse periode. Wout Dijk, eminent kenner van de Drentse tijd van 
Van Gogh, geeft een uitgebreide argumentatie voor de exacte lokalisatie van het uitgebeelde landschap in het Drentse 
Oostering, even ten noorden van Pesse4. 
Vincent verbleef van 11 september tot 4 december 1883 in Drenthe. Zijn Nuenense periode duurde van 5 december 
1883 tot  24 november 1885. Ik durf de stelling aan dat het onderhavige werk niet in Vincents Drentse periode thuis 
hoort, maar in zijn Nuenense periode. In het volgende zal ik deze stelling, in oplopende bewijskracht, onderbouwen.  
 
Herfst- of winterlandschap 

De winter van 1883-1884 was een zeer zachte 
winter met alleen in februari enige dagen lich-
te vorst. De winter van 1884-1885 was een 
strenge winter met reeds in de tweede helft 
van november veel koude vorstdagen5. Als het 
schilderij een landschap in de herfst voorstelt, 
kan het in Drenthe alleen in november 1883 
gedateerd worden. Is het een winterlandschap 
dan moet het dus in de wintermaanden van 
1884-1885, dat wil zeggen in Vincents Nue-
nense periode, gemaakt zijn. 

Soms wordt verondersteld6 dat de lichtgroene 
kleur van de boomkruinen op het uitlopen 
van het gebladerte in het voorjaar kan duiden. 
Dat moet dan het voorjaar van 1884 of 1885 
zij geweest, eveneens zijn Nuenense periode. 
Gezien de sfeer en de kleurstelling van de 
lucht en de bomen stelt dit schilderij naar mijn 
mening een herfst of winterlandschap tijdens 
vorst voor. 

Lokalisatie op Gennep 

Het is genoegzaam bekend dat Vincent van 
Gogh tekende en schilderde op Gennep, een 
buurtschap gelegen tussen de toenmalige ge-
meenten Stratum en Gestel ten zuiden van 
Eindhoven. In brief 3857 schrijft hij: “Dezer 
dagen ben ik ondanks het hier vrij terdeeg vriest nog 
buiten aan het werk aan een nogal grote studie (meer 
dan een meter) van een oude watermolen te Gennep, 
aan de andere kant van Eindhoven. Ik wil dat geheel 
buiten afwerken, maar het zal ook wel het laatste zijn 
dat ik dit jaar buiten schilder”. 

Het betreft de werken JH525 en/of JH526, 
beide genaamd Watermolen te Gennep. Han 
van Crimpen dateert deze brief omstreeks half 
november 1884. De weersomstandigheden die 
Vincent in zijn brief schetst komen overeen 
met de weerrapporten van De Bilt en laten 
deze datering toe. Vincent schilderde dus 
meerdere dagen in het begin van de winter in 
1884 op Gennep. Het is alleszins aannemelijk 
dat hij ‘toen en daar’ meerdere werken ge-
maakt heeft. Wellicht ook het hier besproken 
winterlandschap met boerderijen. 
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Afbeelding 1. Vincent van Gogh, ‘Boerenhuizen tussen de bomen (JH397) 

Mijn tweede argument voor lokalisatie op 
Gennep berust op de situering en het karakter 
van de bebouwing. Hiervoor neem ik het 
voortreffelijke boek “Gennep voor altijd”8, de 
waterlopenkaart uit 1882 die is afgeleid van de 
kadasterkaart van 1832 en de Historische At-
las Noord-Brabant9 ter hand. 

 
Afbeelding 2. Overzichtskaartje Gennep. 

Afbeelding 2 geeft een overzichtskaartje10 van 
de situatie ter plaatse. Voor ons zijn interes-
sant de boerderijen 4 en 5. Boerderij 4 ligt aan 
de weg naar Stratum, op een kleine afstand 
van de aftakking van de weg naar Aalst en 
Waalre. Op onderstaande waterlopenkaart, 
afbeelding 3, zijn die twee boerderijen even- 

 
Afbeelding 3. Waterlopenkaart.
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Afbeelding 4. Detail uit kaart 691  
van de Historische Atlas 

eens met 4 en 5 aangegeven. Op kaart 691 van 
de Historische Atlas, afbeelding 4, staat deze 
weg mét de, in een bocht voor het huis lo-
pende, sloot aangegeven. De sloot langs de 
weg is er nog, maar het bochtstuk voor het 
huis is gedempt. De foto11 van afbeelding 5 
geeft de situatie van de boerderijen 4 en 5 in 
1935 weer: op de voorgrond een langgevel-
boerderij, op enige afstand de haalboom van 
een waterput en daarachter een tweede boer-
derij. Het is niet exact dezelfde situatie als die 
op het schilderij van Van Gogh, maar de gelij-
kenis is frappant. De aanpalende karrenschob 
naast de voorste boerderij (op het schilderij) is 
op de foto verdwenen maar vinden we terug 
aan de achterzijde (op de foto voorzijde) van 
de inmiddels tot langgeveltype verbouwde 
boerderij. Deze verbouwing is omstreeks 1890 
door de toenmalige eigenaar Renders uitge-
voerd. Momenteel is in dit pand, Tongelreep-
pad 1, een ecologische boerderij gevestigd. De 
boerderij 5 is omstreeks 1915 gesloopt en 
vervangen door een eenvoudig huis. De ge-
meente Eindhoven kocht dit huis in 1961 en 
liet het in 1965 slopen12. 

Conclusie 

We nemen aan dat het schilderij een land-
schap in de winter of misschien wel in de 
koude herfst voorstelt. Verder weten we dat 
Vincent meerdere dagen op Gennep ge-
schilderd heeft. Tevens is aangetoond en dat 
er een frappante gelijkenis is tussen dit schil-

derij en de situatie van de toenmalige be-
bouwing op Gennep 

 
Afbeelding 5. Foto van boerderijen op Gennep. 

Dit brengt mij tot de overtuiging dat het 
schilderij omstreeks november 1884 gedateerd 
en op Gennep gelokaliseerd moet worden. JH 
397 is mijns inziens een werk uit Vincents 
Nuenense periode. 

Noten 

                                                           
1 Voor meer publicaties van Kees Verkooijen over Van 
Gogh zie: www.iae.nl/users/adverko/vangogh/ 
2 Hulsker, Jan. Van Gogh en zijn weg. Het complete werk. 
Amsterdam 1985. (JH397).  Faille, J.-B de la, The works 
of Vincent van Gogh-His paintings and drawings. Amsterdam 
1970. (F18). 
3 Faille, J.-B de la, L’oevre de Vincent van Gogh, Catalogue 
raisonné. Parijs, Brussel 1928. 
4 Dijk, drs, Wout J. De Drentse tijd van Vincent van Gogh. 
Groningen 2001, pp. 127-130. 
5 Mededeling Klimatologische Dienst KNMI dd. 22-12-
03. Buisman, drs, J. Bar en Boos, Zeven eeuwen winterweer in 
de lage landen. 
6 Gesprek met Nico Nagtegaal, die dit als mogelijke 
veronderstelling oppert. 
7 Crimpen, H. van, Berends-Albert, M. De brieven van 
Vincent van Gogh. Amsterdam 1990. 
8 Schooten, Simon van, Paul Spapens, Jan Spoorenberg, 
Gennep voor altijd. Eindhoven 2001. 
9 Wieberdink, G.L. (samensteller), Historische Atlas 
Noord-Brabant, Den Ilp 1989. p. 691. 
10 Gennep voor altijd. p.84 
11 Gennep voor altijd. p.88 
12 Voor een uitvoerige geschiedschrijving van de pan-
den 4 en 5, zie “Gennep voor altijd”. pp. 87 t/m 91. 
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