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Voorwoord 
 

Voor u ligt de masterscriptie die in het kader van mijn masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Groningen tot stand is gekomen. Na het behalen van mijn bachelor 
Kunstgeschiedenis heb ik ervoor gekozen om mijn studie voort te zetten bij Landschapsgeschiedenis. 
Bij het zoeken naar een onderwerp voor mijn Master scriptie leek het mij interessant om de twee 
vakgebieden te combineren. En hoe kan dat beter dan in een onderzoek dat gaat over 
landschapsschilderkunst? Hoewel er binnen de opleiding Kunstgeschiedenis niet veel aandacht is 
besteed aan het Hollandse landschap, is het één van de meest iconische genres van de Nederlandse 
schilderkunst. In Nederland hebben diverse kunstenaarskolonies bestaan waar kunstenaars tezamen 
kwamen om ideeën op te doen en elkaar te inspireren. Vaak trokken zij er gezamenlijk op uit om het 
landschap van Nederland vast te leggen. Eén van de provincies waar zij graag kwamen, was Drenthe.  
 
Hoewel er meerdere kunstenaarsdorpen in Drenthe bestonden, zoals Eext en Vries, is ervoor 
gekozen in dit onderzoek aandacht te besteden aan het kunstenaarsdorp Zweeloo. Een specifieke 
reden was hier niet voor. Zo was ik zelf niet bekend met Zweeloo en omgeving, maar wilde ik graag 
meer te weten komen over het essendorpenlandschap van de voormalige gemeente. Daarnaast 
bleken er meerdere publicaties te zijn verschenen over Zweeloo en vernam ik dat er vele 
enthousiaste mensen bezig zijn met kunstenaarsdorp Zweeloo, wat het onderwerp actueel maakt. 
 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek heb ik hulp gehad van diverse personen. Allereerst gaat mijn 
dank uit naar mijn scriptiebegeleider dr. ir. Theo Spek voor zijn enthousiaste begeleiding en 
feedback. Graag wil ik prof. dr. Ann-Sophie Lehmann bedanken voor haar tijd om als tweede lezer te 
fungeren. Boudewijn Bakker, Godelieve van der Heijden en Kees Verweij wil ik bedanken voor de 
interviews die ik met hen heb gehad en de nieuwe inzichten die dit opleverden. Hiernaast gaat mijn 
dank uit naar de Historische Vereniging Zweeloo, Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo, de 
medewerkers van het Drents Archief en Gemeentearchief Coevorden. 
 
Tot slot gaat mijn grote dank uit naar meneer Jan Warmolts en zijn vrouw Margje uit Zweeloo 
(inmiddels Aalden). Zij hebben mij meerdere keren thuis ontvangen om hun persoonlijk archief door 
te kunnen spitten. Hierin staan talloze kunstwerken van meer dan honderd kunstenaars die in 
Zweeloo en omgeving zijn gemaakt, met daarnaast enkele artikelen die meneer Warmolts heeft 
verzameld over de kunstenaars en Zweeloo. Zijn gestructureerde archief heeft een grote bijdrage 
geleverd aan dit onderzoek en is zeer waardevol. Daarnaast was meneer Warmolts altijd bereid om 
mijn vragen te beantwoorden. Bedankt voor jullie hulp en gastvrijheid. 
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Samenvatting 
 
In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre de kunstwerken die tussen 1850 en 2017 in Zweeloo 
zijn gemaakt, gebruikt kunnen worden als landschapshistorische bron voor de 
landschapsveranderingen uit dezelfde periode.  
 
Drenthe is voor kunstenaars eeuwenlang een geliefde bestemming geweest vanwege het 
authentieke landschap, de dorpen met de Drentse boerderijen en de samenleving. Zweeloo was één 
van de dorpen waar kunstenaars heen trokken en kan daarom een kunstenaarsdorp worden 
genoemd. De voormalige gemeente werd door enkele bekende kunstenaars bezocht, zoals Willem 
Roelofs, Max Liebermann en Vincent van Gogh. Zweeloo was relatief makkelijk te bereiken, omdat de 
postkoets daar stopte. Kunstenaars verbleven echter alleen in de zomermaanden in Zweeloo, 
wanneer het platteland nog comfortabel was en de zandwegen goed bereisbaar. Zij kwamen hier 
niet zozeer om hier als kunstenaars samen te leven en inspiratie op te doen, zoals gewoonlijk was bij 
kunstenaarskolonies, maar voor het authentieke Drentse landschap en samenleving. 
 
Vanaf 1880 trok een nieuwe golf kunstenaars naar Drenthe die vooral oog hadden voor de 
boerensamenleving. Dit was in een tijd waarin binnen Nederland meer aandacht ontstond voor 
tradities en gewoonten. Het platteland werd gezien als de plaats waar verstedelijking en 
modernisaties nog niet hun intrede hadden gedaan. Een plaats waar de bewoners leefden volgens 
tradities en waar een hoge mate van continuïteit bestond. De schilderijen die het leven en landschap 
van Drenthe toonden waren dan ook gewild in het verstedelijkte westen van Nederland. 
 
Tot aan circa 1920 vonden er niet veel veranderingen plaats in het landschap van Zweeloo. Er vonden 
enkele kleinschalige ontginningen door boeren plaats waardoor de heidevelden langzaam afnamen, 
maar dit nam pas echt een vlucht in de jaren zestig. Door de toenemende ontginningen konden de 
boerenbedrijven groeien. Het wegennet verbeterde door de aanleg van verharde wegen, waardoor 
boeren steeds beter hun landerijen konden bereiken. In Zweeloo vonden de ontginningen zodanig 
laat plaats dat deze in sommige gevallen samenvielen met de ruilverkavelingen. Vooral in de jaren 
tachtig werden diverse ruilverkavelingen uitgevoerd die een grote invloed hadden op het uiterlijk van 
het landschap. Er werd zoveel mogelijk geprobeerd de oude, karakteristieke elementen van het 
esdorpenlandschap te behouden. Tegelijkertijd verdween op veel plekken de kleinschaligheid in ruil 
voor grote percelen. 
 
Boerenbedrijven werden steeds groter door de toenemende beschikbaarheid van gronden en de 
mechanisatie. Daarnaast organiseerden boeren zich in landbouwverenigingen om gezamenlijk 
gebruik te kunnen maken van kortingen en landbouwmachines. Dit had tot gevolg dat de 
verhoudingen binnen de familie veranderden. Waar voorheen het hele gezin betrokken was bij de 
boerderij, werd dit langzaamaan een eenmansbedrijf. Dit had enerzijds tot gevolg dat het mogelijk 
werd om een beroep buiten de agrarische sector te kiezen, maar aan de andere kant ontstond op 
deze manier vooral in de jaren twintig en dertig grote werkloosheid in Drenthe. Daarom werd 
besloten deze werklozen in te zetten bij grote ontginningsprojecten, zoals het Witteveen aan de rand 
van Zweeloo. 
 
De voorzieningen in de dorpen namen toe dankzij de komst van een gemeentehuis, bejaardentehuis 
en een zwembad. Parallel hieraan werd de gemeente toeristischer, onder andere door de komst van 
vakantieparken bij Aalden en Wezuperbrug, en dankzij de aanleg van diverse recreatiebossen. Het 
was voor de gemeentebestuur vooral in de jaren zestig een uitdaging om het trekken van toeristen te 
combineren met het behoud van het natuurschoon in de gemeente. 
 



iii 
 

Hoewel vooral aan het einde van de negentiende eeuw het zware plattelandsleven een populair 
thema was om te schilderen, zijn de ontginningswerkzaamheden in Zweeloo, zover bekend, nooit op 
het doek vastgelegd. Een reden hiervoor is waarschijnlijk het feit dat de ontginningen kleinschalig 
waren en er in Zweeloo pas laat sprake was van grote ontginningscomplexen. Daarnaast kan men de 
ontginningen gezien hebben als een intrede van de moderne wereld op het Drentse platteland en 
kozen de kunstenaars er daarom bewust voor dit niet te schilderen. In plaats hiervan schilderde men 
vaak de samenleving, zoals boeren, spelende kinderen en wevers. 
 
Vanaf circa 1900 nam het aantal bekende kunstenaars die Zweeloo bezochten af. Het valt op dat de 
kunst vanaf de twintigste eeuw weinig wordt beïnvloed door internationale kunststijlen en trends. In 
Zweeloo waren vooral kunstenaars werkzaam die niet tot de top van de kunstwereld behoorden en 
niet beïnvloed waren door de internationale kunstontwikkelingen. Vanaf circa 1920 verloren deze 
kunstenaars steeds meer hun interesse in het schilderen van de bewoners en ging de aandacht 
vooral uit naar de authentieke Drentse boerderijen. Er werden veel dorpsgezichten geschilderd. 
Vanaf de jaren vijftig en zestig ontstond landelijk meer aandacht voor de monumenten die Nederland 
rijk was. In Zweeloo werden diverse oude boerderijen gerestaureerd. Vooral Oud Aalden en Meppen 
waren geliefde onderwerpen om te schilderen omdat beide dorpen diverse oude boerderijen 
bezaten. 
 
Door de afwezigheid van de moderne wereld in de kunstwerken en door de aandacht voor de oude 
boerderijen werd er tot ver in de twintigste eeuw door de kunstenaars een geromantiseerd beeld 
gecreëerd van Drenthe als een plaats waar het moderne leven maar tot zekere hoogte was 
doorgedrongen en waar het landschap en de samenleving nog doordrongen was van authenticiteit 
en ouderdom. Hiermee vertoonden de kunstenaars een sterke hang naar het verleden en het 
verklaart eveneens waarom de modernisaties, zoals de ontginningen, niet geschilderd zijn in 
Zweeloo. 
 
Toch kunnen de kunstwerken zeker gebruikt worden als kunsthistorische bron voor de 
landschapsveranderingen tussen 1850 en 2017. Hierbij gaat het niet zozeer om veranderingen op de 
korte termijn, maar om langere tijdsperiodes zoals enkele decennia. Het is echter belangrijk om 
kritisch te blijven kijken naar de werken en om rekening te houden met factoren zoals de tijd waarin 
het werk is gemaakt, eventueel opdrachtgeverschap en persoonlijke esthetische voorkeuren van de 
kunstenaar.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
 

Van Gogh, Liebermann en de Haagse School 

Op 2 november 1883 werd de volgende brief geschreven: “Wou U eventjes vertellen van een togtje 
naar Zweeloo, het dorp waar Lieberman lang gelogeerd heeft & studies gemaakt voor zijn Schilderij 
van laatsten Salon met de waschvrouwtjes. Waar ook Termeulen en Jules Bakhuyzen tijden geweest 
zijn.”1 De schrijver is Vincent van Gogh (1853-1890) en de brief is gericht aan zijn broer Theo. Van 
Gogh was een van de kunstenaars die Drenthe bezocht en zo geraakt werd door het landschap en de 
samenleving, dat hij bijna drie maanden in de provincie verbleef (fig. 1.1).  
 
In zijn brief schreef Van Gogh dat hij om drie uur ‘s ochtends naar Zweeloo vertrok in een open 
karretje over de hei en om zes uur in het dorp arriveerde, toen het nog donker was. Het dorp 
beschreef hij als volgt: “Het inrijden van het dorp was toch zoo mooi. Enorme mosdaken van huizen, 
stallen, schaapskooien, schuren. Hier zijn de woningen heel breed, tusschen eikenboomen van een 
superbe brons. Toonen in het mos van goudgroen, in den grond van roodachtigen of blaauwachtigen 
of geelachtigen donkere lilasgrijzen, toonen van onuitsprekelijke reinheid in het groen van de 
korenveldjes. Toonen van zwart in de natte stammen, afstekende bij gouden regens van warrelende, 
wemelende herfstbladeren die in losse pruiken, als of ze er op geblazen waren, los en met de lucht er 
door heen schemerend nog hangen aan populieren, berken, linden, appelboomen. De lucht effen, 
blank, lichtend, niet wit doch een lilas dat niet te ontcijferen is, wit waar men rood, blaauw, 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.”2  
 

 
Fig. 1.1: Vincent van Gogh – Kerkje van Zweeloo, 1883. 

                                                           
1
 Van Gogh, Jansen et al, 2009, p. 57 (brief 402). 

2
 Ibidem. 
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De reden van zijn komst naar Zweeloo, namelijk om de Duitse kunstenaar Max Liebermann te 
ontmoeten, leidde tot een teleurstellend bericht: de inwoners vertelden Van Gogh dat er gedurende 
de late herfst en winter nooit een kunstenaar in het dorp verbleef. Hierop besloot Van Gogh terug te 
keren naar Nieuw-Amsterdam, de plaats waar hij op dat moment verbleef. Op de terugweg maakte 
hij enkele tekeningen, waaronder die van een appelboomgaard waar Liebermann zijn bekende werk 
Rasenbleiche had geschilderd. Het zien terugkeren van de schaapskudde beschrijft de kunstenaar als 
”(…) de finale van de symphonie die ik gisteren hoorde.”3 (fig. 1.2). 
 

 
Fig. 1.2: Een schaapsherder met schapen, vermoedelijk bij een schaapskooi te Wezup, tussen 1895 en 1905. Bron: 

Beeldbank Drents Archief, collectie Drents Museum: Landweer. Fotonr. DM21061. 

 
Hoewel Van Gogh maar één dag een bezoek bracht aan Zweeloo, verbleef hij meerdere maanden in 
Drenthe en was hij één in een lange stroom van Nederlandse, maar ook buitenlandse kunstenaars 
die Drenthe bezochten. De reden waarom kunstenaars naar Drenthe werden getrokken en de manier 
waarop het landschap werd weergegeven, heeft in de loop van de eeuwen een ontwikkeling 
meegemaakt. In de achttiende eeuw was het vooral de schilderachtigheid van de streek die de 
kunstenaars aantrok. In de uitvoering van hun schilderijen lieten ze de kaalheid en triestheid van de 
streek vaak achterwege, en richtten zich daarentegen op het positieve.4 Dit creëerde een vervormd 
en optimistisch beeld van de werkelijkheid.  
 
In de negentiende eeuw veranderde dit langzamerhand, omdat steeds meer kunstenaars het 
belangrijker vonden om hun persoonlijke indruk van het landschap weer te geven in plaats van een 
geïdealiseerde weergave. Vanaf de jaren zestig van die eeuw trokken veel kunstenaars die bij de 
Haagse School hoorden of hier op een andere manier aan verbonden waren naar Drenthe toe. Zij 

                                                           
3
 Van Gogh, Jansen et al, 2009, p. 58 (brief 402). 

4
 De Bodt, 1997, pp. 15-16. 
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kwamen daar in eerste instantie vooral om het landschap vast te leggen. In deze periode vond er een 
toename in de productie van het aantal schetsen plaats, omdat dit voor de kunstenaars de beste 
manier was om hun indrukken snel vast te leggen. De schetsen konden later in het atelier worden 
uitgewerkt tot schilderijen. Deze tekeningen gaven vaak de intimiteit en rust van de Drentse dorpjes 
weer, hoewel de schilderijen van het landschap daarentegen vaak een melancholieke sfeer 
uitstraalden.5  
 
Vanaf omstreeks 1880 trok een nieuwe en jongere generatie naar Drenthe. Hoewel 
landschapsschilderijen en schilderijen van het boereninterieur onverminderd populair bleven, richtte 
deze generatie zich meer op de Drentse samenleving en de manier van leven in het algemeen.6 Van 
Gogh was een van deze kunstenaars, verbonden aan de Haagse School via zijn neef Anton Mauve 
(1838-1888).7  
 
Naast Nederlandse kunstenaars waren er ook diverse buitenlandse kunstenaars die, vaak als gast van 
een Nederlandse kunstenaar, Drenthe bezochten. Max Liebermann (1847-1935) kwam met Jozef 
Israëls (1824-1911) naar Drenthe en zou langere tijd in de provincie verblijven. Hij was een van de 
eerste kunstenaars die zich naast het landschap ook veel bezighield met het weergeven van de 
Zweelse samenleving en de manier van leven. Deze vijf maanden betekenden voor Liebermann een 
verandering in zijn schilderkunst. In de periode dat hij in Zweeloo werkzaam was, verschoof zijn stijl 
van een zwaar en donker naturalisme naar een vrolijkere, impressionistische fase toe. Hier schilderde 
hij onder andere het werk Rasenbleiche, het schilderij dat voor hem de opstap zou betekenen naar 
internationale erkenning binnen de kunstwereld.8 
 

Kunstenaarskoloniën en kunstenaarsdorpen 

Het fenomeen waarbij kunstenaars naar een bepaald gebied trokken en daar langere tijd met elkaar 
verbleven was niet nieuw. Binnen een traditie van enkele eeuwen trokken kunstenaars vaak naar het 
buitenland of onbekende gebieden in het binnenland om deze voor hen onbekende wereld vast te 
leggen. Pas in de negentiende eeuw vond dit ook in een breder groepsverband plaats. De allereerste 
kunstenaarskolonie die als zodanig bekendstond, lag in het afgelegen Franse dorpje Barbizon en 
werd vanaf omstreeks 1830 door verschillende kunstenaars bezocht (fig. 1.3). Ook Nederland kende 
enkele kunstenaarskoloniën, zoals die in Oosterbeek, Laren en Bergen.9  
 
Van Gogh merkte overigens in één van zijn brieven naar zijn broer op dat hij Drenthe mooier en 
onbedorvener vond dan het Franse Barbizon: “Gij hebt Drenthe gezien – uit de spoor, in haast, lang 
geleden.- Maar achterhoek Drenthe, indien gij er komt, zal nog een heel andere impressie op U 
maken en zelfs gij zult U net voelen als leefdet gij in tijd van v. Goyen, Ruysdael, Michel, enfin in dat 
wat men nu misschien zelfs in het tegenwoordige Barbizon ter naauwernood vindt. Dit is iets van 
belang dunkt mij, want een zoodanige natuur kan wel eens dingen wakker maken in een gemoed die 
anders nooit wakker zouden geworden zijn.10  
 

                                                           
5
 De Bodt, 1997, p. 18. 

6
 Ibidem, p. 23. 

7
 https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-haagse-school-en-de-jonge-van-gogh , 

geraadpleegd op 28-08-2017. 
8
 De Bodt, 1997, p. 56. 

9
 Voor publicaties hierover, zie: De Bruin, W. (2014), Je moet hier zijn geweest. Oosterbeek. Nederlands eerste 

kunstenaarskolonie, Atlas Contact, Amsterdam; Heyting, L. (1994), De wereld in een dorp: schilders, schrijvers 
en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum, 1880-1920, Meulenhoff, Amsterdam; Smithuis, R. e.a. (2015), 
Bergense School: de eerste Hollandse expressionisten: 1914-1925, Waanders Uitgevers, Zwolle. 
10

 Van Gogh, Jansen et al, 2009, p. 55 (brief 401). 
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Fig. 1.3: Théodore Rousseau – Landschap bij Barbizon, ca. 1850. 

 
Zweeloo was echter geen kunstenaarskolonie waarin kunstenaars samen woonden, leefden en 
werken. In plaats daarvan bezochten kunstenaars het dorp in de lente, zomer en vroege herfst, en 
vertrokken zij als de zandpaden in onbegaanbare modderpaden veranderden. Ook was er de 
noodzaak om hun werken in het westen van Nederland te kunnen verkopen. Bovendien was de 
wintertijd niet de meest comfortabele tijd waarin men zich op het Drentse platteland kon bevinden. 
Daar kwam nog bij dat de herbergier geen kunstenaars onderdak wilde geven. Zweeloo kan daarom 
beter beschreven worden als een kunstenaarsdorp, een status die het dorp sinds 2009 officieel heeft 
sinds haar toetreding tot de Europese Federatie van Kunstenaars Dorpen.11  
 
Het dorp was geen permanente verblijfplaats van een groep kunstenaars, maar in de zomermaanden 
trokken er wel schilders naartoe om daar tijdelijk te werken. Er bestonden meerdere van dit soort 
kunstenaarsdorpen in Drenthe, waaronder in Rolde.12 Vaak waren het vooral de dorpjes die men zeer 
pittoresk achtte waar de kunstenaars langere tijd verbleven.13 Een uitzondering hierop was het 
dorpje Vries, gelegen halverwege Assen en Groningen. Dit dorpje was sinds de middeleeuwen een 
stuk belangrijker en welvarender dan bijvoorbeeld Zweeloo. Veel kunstenaars trokken hier naartoe, 
omdat het echtpaar Geesje en Taco Mesdag hier hun villa hadden staan.14 Vries kon op deze manier 
als uitvalsbasis worden gebruikt om het landschap van Drenthe te verkennen, hoewel de plaats zelf 
ook op enkele tekeningen en schilderijen is vastgelegd.  
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Drenthe was vooral in de negentiende eeuw een populaire bestemming voor zowel toeristen als 
kunstenaars. Vaak werd niet alleen het landschap van het betreffende gebied vastgelegd, maar ook 
de leefwijze van de plaatselijke bevolking, afgebeeld in de plaatselijke dorpse klederdracht. In 
Drenthe ontstond deze vastlegging van de plattelandse gemeenschap vooral in de jaren tachtig en 
negentig van de negentiende eeuw. Voorheen werden voornamelijk landschapsschilderijen en -
tekeningen van Drenthe gemaakt, maar met de komst van een nieuwe groep jongere kunstenaars 
werd nu ook begonnen de leefwijze van de boeren en arbeiders vast te leggen.15 Daarnaast 
bevonden zich in Drenthe veel prehistorische monumenten, zoals grafheuvels en hunebedden, die 
een grote aantrekkingskracht hadden op de bevolking uit het westen van Nederland (fig. 1.4).  
 

 
Fig. 1.4: Willem Roelofs – Hunebed bij Tynaarlo, 1861. 

Beeldvorming van Drenthe en de realiteit 

Veel kunstenaars kwamen naar Drenthe omdat men meende daar een ongerept landschap aan te 
treffen. Het moet echter niet achterwege worden gelaten dat er ook financiële redenen waren 
waarom kunstenaars graag het Drenthe op het doek vastlegden.16 Niet alleen in Nederland waren de 
schilderijen en tekeningen met Drentse thema’s populair, ook in het buitenland waren er 
verzamelaars. In 1915 hing het werk Landschap uit de omstreken van Zweeloo door Alphonse 
Stengelin in een museum in Grenoble.17 Willem Roelofs (1822-1897) en Alexander Mollinger (1836-
1867) verkochten bijvoorbeeld meerdere werken aan de Schot John Forbes White en diverse werken 
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werden verscheept naar Amerika.18 Sommige kunstenaars specialiseerden zich in het weergeven van 
de heidelandschappen, zoals Julius van de Sande Bakhuyzen (1835-1925) en François Pieter ter 
Meulen (1843-1927). Zij verkochten begin jaren tachtig deze schilderijen al voor rond de 1500 gulden 
per stuk, waarna de prijzen in de jaren daarop gestaag opliepen.19  
 

 
Fig. 1.5: Julius van de Sande Bakhuyze – De Wheem in Zweeloo, 1904. 

 
Omdat er zowel vanuit het binnenland als het buitenland veel interesse was in Drentse 
landschapsschilderijen, was het voor de kunstenaars een lucratieve onderneming. Veel mensen, 
zowel kunstenaars als toeristen, waren in de veronderstelling dat Drenthe nog onaangetast was door 
de steeds moderner wordende wereld, alsof er sinds de middeleeuwen niets was veranderd (fig. 1.5). 
Dit beeld werd versterkt door verschillende boeken die over Drenthe werden uitgebracht, zoals een 
passage uit Nederland en zijn bewoners van Edmondo de Amicis uit 1874. Uiteraard hielpen ook de 
kunstwerken met de daarop afgebeelde uitgestrekte heidevlaktes en oudheden zoals de 
hunebedden aan de vorming van dit beeld.  
 
Door dergelijke enigszins romantische beschrijvingen van Drenthe zou men zich niet bewust zijn 
geweest van het feit dat het cultuurlandschap van de hunebedden er niet hetzelfde uit zag als in de 
tijd dat deze prehistorische monumenten werden gebouwd. Drenthe werd, en wordt misschien nog 
steeds wel, gezien als een provincie die altijd achter heeft gelopen op de andere Nederlandse 
provincies. Uit verschillende onderzoeken, zoals dat van Bieleman uit 1987 en Spek uit 2004, is 
echter gebleken dat dit gecreëerde beeld van doorlopende continuïteit niet op de waarheid berust.20 
Er vonden in het Drentse landschap wel degelijk veranderingen plaats, vooral aan het einde van de 
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negentiende eeuw, toen er op het gebied van de landbouw steeds meer gemoderniseerd werd. Toch 
behield het steeds moderner wordende Drenthe nog een aantrekkingskracht voor de kunstenaars. 
Van Gogh geloofde bijvoorbeeld dat het platteland van Drenthe veel authentieker was dan het 
platteland van Noord-Brabant, omdat in Drenthe nog de heidevelden en armoede aanwezig waren 
die in Noord-Brabant ontbrak.21 
De veranderingen uit de negentiende eeuw zetten zich nog sterker door in de twintigste eeuw. 
Modernisaties in de vorm van nieuwe uitvindingen en een verbeterde infrastructuur, waaronder de 
opening van de spoorlijn tussen Meppel en Groningen in 1870, zorgden ervoor dat het Drentse 
platteland steeds minder geïsoleerd kwam te liggen en het steeds meer in aanraking kwam met 
andere gebieden in Nederland en daarbuiten.22 Voorbeelden van deze modernisaties zijn het 
verbouwen van de oude boerderijen, het aanleggen van nieuwbouwwijken, het verdwijnen van 
klederdracht, en het boerenbedrijf dat niet langer meer dezelfde positie innam in zowel het 
landschap als binnen de samenleving.  
 
Het is interessant om de veranderingen die sinds 1850 tot 2017 in zowel het landschap als de 
samenleving van Zweeloo hebben plaatsgevonden, te bestuderen en te vergelijken met de 
kunstwerken uit diezelfde periode. Zijn de veranderingen en modernisaties die hebben 
plaatsgevonden in de kunstwerken terug te zien? Op deze manier kan worden bekeken in hoeverre 
de kunstwerken een waarheidsgetrouw of geromantiseerd beeld van het landschap en de 
boerengemeenschap van Drenthe in het algemeen en Zweeloo in het bijzonder laten zien. Op basis 
hiervan kan geconcludeerd worden of de schilderijen een bron kunnen vormen voor de 
landschapsveranderingen in de gemeente. 
 

1.2 Stand van het onderzoek 
 

Inleiding 

Voordat begonnen kan worden met een eigen onderzoeksopzet uiteenzetting van de 
probleemstelling en onderzoeksvragen, is het belangrijk om een beeld te krijgen welke informatie 
over het onderzoek al voorhanden is. Zoals het hierna te bespreken onderzoek in drie onderwerpen 
valt in te delen, geldt dit ook voor de verschillende publicaties, namelijk: het landschap van Drenthe 
en Zweeloo in het bijzonder; de samenleving van Zweeloo; de kunstenaars die actief waren in de 
dorpsgemeente. Over al deze drie onderwerpen is eerder geschreven, over de één meer dan de 
ander, maar er is nooit onderzoek gedaan naar een combinatie van deze drie aspecten en hoe zij 
elkaar hebben beïnvloed.  
 
Per onderwerp zal worden aangegeven welke literatuur beschikbaar is. Het zal meteen blijken dat 
het moeilijk is om een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen publicaties die uitsluitend over het 
landschap gaan en publicaties die uitsluitend over de samenleving gaan. Deze twee aspecten worden 
vrijwel altijd gecombineerd. Soms zal worden gekeken naar publicaties die over Drenthe in het 
algemeen gaan in plaats van Zweeloo in het bijzonder, vanuit de veronderstelling dat sommige 
ontwikkelingen voor zowel Drenthe in het algemeen als specifiek Zweeloo gelden. 
 

Onderzoek naar het vroegmoderne landschap van Zuidoost-Drenthe 

Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Zuidoost-Drenthe. Het 
eerste standaardwerk hierover is Emmen en Zuidoost-Drenthe: een geografische monografie door J. 
Visscher uit 1940. Een standaardwerk dat hierop volgde is  het boek Geschiedenis van Drenthe uit 
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1985 door J. Heringa. Dit boek wil voldoen aan de behoefte aan een samenvattend werk over de 
geschiedenis van de provincie door uitgebreid en gedetailleerd op verschillende aspecten van 
Drenthe in te gaan, maar gaat niet verder dan 1945.23 Er wordt chronologisch onder meer aandacht 
besteed aan de archeologie, de ontwikkeling van het cultuurlandschap, de bevolking, grenzen, 
historische gebeurtenissen en bestuur. Het boek is erg bruikbaar om een beeld te krijgen van hoe de 
provincie Drenthe op allerlei vlakken is ontstaan en hoe het zich door de eeuwen heen heeft 
ontwikkeld.  
 
Voor dit onderzoek kunnen de laatste twee hoofdstukken over de landbouw in de periode 1850-1945 
en over de nieuwste tijd, 1850-1945, gebruikt worden. De Drentse landbouw na 1850 stond in het 
teken van technische vernieuwingen en een steeds grotere oriëntatie op de buitenlandse markt.24 De 
toename in het gebruik van kunstmest zorgde voor een groei in kleine boerenbedrijven en 
ontginningen.25 In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw werd er nog meer grond in 
cultuur gebracht, en tussen de wereldoorlogen in werd de oppervlakte cultuurgrond in het 
zandgebied met 60% vermeerderd.26 
 
J. Bieleman schreef in 1987 de publicatie Boeren op het Drentse zand 1600-1910: een nieuwe visie op 
de ‘oude’ landbouw. Het boek is een studie naar het karakter van voornamelijk de esdorpen vanaf de 
zeventiende eeuw. Het toont de veranderingen die de Drentse landbouw heeft doorgemaakt door 
een steeds verdere specialisatie in het verbouwen van rogge en een intensivering van de productie.27 
Het boek richt zich zowel op de veranderingen in het boerenbedrijf als parallelle veranderingen in de 
samenleving van het platteland.28 Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe door M.A.W. 
Gerding uit 1989 wil Geschiedenis van Drenthe als het ware aanvullen voor specifiek Zuidoost-
Drenthe en door ook de periode na 1945 mee te nemen.29 Dit boek richt zich echter meer op de 
economische en sociale aspecten van de geschiedenis in plaats van het landschap, dat slechts zo nu 
en dan aan bod komt. 
 
Typisch Hollands! De verandering van het Nederlandse landschap en de collectie Knecht-Drenth, 
1900-heden door C.F.C.G. Boissevain uit 2008 combineert landschap en kunst. Het echtpaar Knecht-
Drenth constateerde dat er in binnen de Nederlandse kunstwereld een gebrek is aan kunstwerken 
die het werkelijke Nederlandse landschap vanaf 1900 weergeven.30 Ze uitten kritiek op het feit dat 
het beeld van het Nederlandse landschap grotendeels gecreëerd is door de Haagse School en ook op 
dezelfde manier in stand werd gehouden.31 Volgens hen is de verhouding tussen realistische 
Nederlandse landschappen en geromantiseerde landschappen uit balans, wat te wijten zou zijn aan 
het kunstonderwijs van na 1945, toen het schilderen naar de natuur niet langer van belang was.32 Het 
echtpaar verzamelde kunst die volgens hen deze balans kon herstellen, en schonken de door hen 
verzamelde collectie aan de gemeente Deventer. Bij aankoop van nieuwe kunstwerken voor de 
collectie was steevast het uitgangspunt dat het een herkenbaar beeld van een landschap moest 
tonen en de ontwikkeling daarvan, waardoor abstracte werken niet in de collectie voorkomen.33  
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Het boek van Boissevain besteedt aandacht aan een onderwerp waar niet veel over is geschreven, 
namelijk landschapsschilderkunst in de twintigste eeuw en in hoeverre kunstenaars sinds 1900 het 
reële landschap weergaven of manipuleerden Het blijkt dat ondanks de doelstelling van de collectie 
onderwerpen als zware industrie, mijnbouw, fabrieken, de aanleg van kanalen en vergelijkbare 
onderwerpen weinig aanwezig waren binnen de Nederlandse kunst, en dat dit vaak een idyllisch 
beeld van het Nederlandse landschap creëerde.34 De auteur noemt de opkomst van de fotografie als 
documentatiemedium als reden waarom modernisaties minder vaak zijn vastgelegd in de 
schilderkunst.35 
 

Onderzoek naar de vroegmoderne samenleving van Drenthe 

In 1902-1904 schreef H. Blink het boek Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in 
Nederland: Een studie van de ontwikkeling der economische, maatschappelijke en agrarische 
toestanden, voornamelijk ten plattenlande. In zijn voorwoord schrijft Blink dat er weinig bekend was 
over de ontwikkeling van het platteland en de opkomst van de boerenstand en dat een geschiedenis 
van de Nederlandse Boerenstand in zijn geheel ontbrak. Deze publicatie moest dat hiaat gaan 
opvullen. Blink begint zijn boek met een zeer algemeen overzicht van de oorsprong van landbouw. In 
de daaropvolgende hoofdstukken gaat hij op een chronologische en thematische wijze in op de 
Nederlandse situatie.  
 
Over het Drenthe van de tiende tot zestiende eeuw schrijft hij dat de volksvrijheid er het beste 
bewaard was gebleven dankzij de geïsoleerde ligging.36 Blink noemt in zijn boek de combinatie van de 
zelfstandigheid van het Drentse volk en het uitblijven van invloed van kloosters of grote heren en de 
ongecultiveerde gronden die als gemeenschappelijk graasgebied werden gebruikt.37 Hoewel het boek 
over Nederland in zijn geheel gaat en Drenthe daarom niet veelvuldig wordt genoemd, benadrukt 
Blink telkens weer hoe zelfstandig en vrij Drenthe en de Drentse samenleving was in vergelijking met 
de andere provinciën.  
 
Eén van de eerste studies van de Drentse samenleving wordt beschreven in het boek The Deeply 
rooted: a study of a Drents community in The Netherlands uit 1955 door het Amerikaanse echtpaar 
J.Y. Keur en D.L. Keur. Zij verbleven acht maanden in het Drentse dorp Anderen, zo’n 25 kilometer bij 
Zweeloo vandaan. Juist omdat de bevolking wordt beschreven door onderzoekers uit Amerika wordt 
er een sterk beeld geschetst van de samenleving. Hier moet wel aan worden toegevoegd dat dit 
beeld niet altijd even objectief is. Als lezer krijg je vaak de indruk dat de Amerikanen een exotisch 
volk bezoeken, wat voor hen misschien ook wel het geval was. In het boek wordt ook het landschap 
zo nu en dan in zijn meest brede zin beschreven. Zo gaan de auteurs onder andere in op de woningen 
in Anderen en hoe deze verschillen van de vroegere bouwwijze, vóór de algemene introductie van 
baksteen.38  
 
In de paragraaf ‘Nature and Utilization of Vegetation’ gaan de auteurs iets dieper in op de 
landschapsgeschiedenis van Drenthe.39 Ze geven bijvoorbeeld aan dat tachtig procent van de 
provincie in 1800 nog uit woeste gronden bestond. In 1900 was een derde van deze gebieden 
ontgonnen, maar de heide is altijd een karakteristieke vegetatie gebleven voor grote delen van de 
provincie.40 In dit boek zijn al kleine veranderingen in de samenleving op te merken: vloeren van klei 
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werden vervangen door cementen vloeren, waardoor het traditioneel bestrooien van de vloer met 
zand niet langer nodig was; de oude schaapskooien werden op één na allemaal afgebroken; de 
modernisatie van de boerderijen, zoals een vooruitgang in sanitaire omstandigheden waardoor een 
buitenhuisje niet langer nodig was; het opkomende verschijnsel dat er te veel kinderen waren voor 
de beschikbare agrarische grond, wat inhield dat veel kinderen een andere opleiding moesten volgen 
dan een agrarische.41 Kenmerkend voor de Drentse samenleving vonden de onderzoekers het 
noaberschap en het bijbehorende groepsgevoel bij de inwoners van het dorp.42 Daarnaast benadrukt 
het boek de isolatie van de Drentse samenleving. De onderzoekers concluderen dat de wortels van 
de Drentenaren diep in hun eigen grond liggen en dat ze daarom weinig interesse tonen in de 
‘buitenwereld’.43 
 
H.J. Prakke haalt in zijn boek Deining in Drenthe: Historisch-sociografische speurtocht door ‘de olde 
lantschap’ uit 1969 dit boek van het echtpaar Keur aan. In dit boek beschrijft Prakke de 
ontwikkelingen die vooral in de negentiende eeuw plaatsvonden in Drenthe en de invloed hiervan op 
de bevolking. In zijn boek benoemt hij de uitspraak van prof. dr. P.J. Bouman dat “… sterk sprekende 
feiten en duidelijk aan de dag komende verschijnselen eerder de aandacht hebben getrokken dan 
langzame veranderingen of verborgen, min of meer gelijkmatig verlopende processen.”44 Hiermee 
benadrukt hij dat sommige verschijnselen onbelicht zijn gebleven en er daarom vraag is naar een 
vernieuwde geschiedschrijving over Drenthe.45 Zijn conclusie is dat de economische, sociale en 
culturele veranderingen die in de negentiende eeuw plaatsvonden zeker sociale spanningen teweeg 
brachten.46 
 
In 1975 werd het boek Dorp in Drenthe: Een studie over veranderingen in mens en samenleving in de 
gemeente Zweeloo gedurende de periode 1930-1970 gepubliceerd, geschreven door J. Boer. De 
publicatie is enigszins vergelijkbaar met The Deeply Rooted, hoewel Boer de samenleving van 
Zweeloo op een meer theoretische en objectieve manier benadert. In dit boek worden de 
veranderingen in mens en samenleving in de gemeente Zweeloo in de periode 1930-1970 
onderzocht. In het eerste deel van het boek stelt Boer aan de hand van onder andere interviews met 
bewoners van de gemeente Zweeloo vast welke veranderingen in die veertig jaar hebben 
plaatsgevonden. Hierbij komt aan bod hoe men tegen deze veranderingen aankeek en omging, en of 
ze als positief of negatief werden ervaren. In de jaren zeventig gold in veel gevallen: vroeger was 
alles beter.  
 
Aan het tweede deel van het boek komt meer theorie te pas en wordt geprobeerd met sociologische, 
cultureel-antropologische en sociaal-psychologische interpretaties verbanden te leggen tussen de 
veranderingen in mens en samenleving. Dit gebeurt vanuit de aanname dat een veranderende 
samenleving de mens verandert, en de veranderende mens op zijn beurt de samenleving verandert.47 
In dit deel worden vooral theorieën op sociologisch gebied aangehaald die kunnen helpen bij het 
interpreteren van de verbanden, en wordt bekeken in hoeverre deze theorieën getoetst kunnen 
worden aan de belevingen van de bevolking van Zweeloo. De veranderingen in samenleving en mens 
die in dit tweede deel van het boek worden geanalyseerd, zijn waarschijnlijk niet zozeer specifiek op 
de samenleving van Zweeloo toepasbaar als wel op de gehele Nederlandse bevolking. Het gaat 
bijvoorbeeld over de verschuivingen van de gemeenschap naar het individu en die van een 
boerensamenleving naar een dorpssamenleving, met daarbij een toename van niet-autochtone 
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bewoners. Hoe minder geïsoleerd een gemeenschap werd, hoe meer er veranderde dankzij de 
toenemende modernisatie van de wereld.  
 
In hoofdstuk XIII gaat Boer door middel van een sociaal-psychologische benadering in op hoe de 
bevolking van Zweeloo de veranderingen heeft beleefd. Hieruit blijkt dat men de veranderingen 
vooral achteraf als een verandering beleefde. Op het moment van het veranderen hadden de 
bewoners hier geen notie van. Dit gold vooral voor veranderingen waar het volk niet direct bij 
betrokken was, zoals het onderwijs, de wegenaanleg of het overheidsbeleid. Een uitzondering hierop 
waren veranderingen waar men wél persoonlijk bij betrokken was, zoals materiële vernieuwingen.48 
Boer vermoedt dat de Zweeler boer onzekerder werd door de veranderingen. Zijn ‘basic security’, 
namelijk grondbezit, zijn gezin en de dorpsgemeenschap, werd aangetast.49 Hiernaast namen bij de 
bevolking in het algemeen de onlustgevoelens toe. De tevredenheid werd in de loop van de tijd niet 
groter, omdat men snel aan vernieuwingen gewend raakte. Door het gebrek aan continuïteit in 
tevredenheid namen de onlustgevoelens, zoals ontevredenheid, frustratie, angst en afgunst, toe.50  
Ondanks dit waardevolle hoofdstuk waarin de veranderingen zoals de bevolking van Zweeloo die 
hebben beleefd in context worden geplaatst, is vooral het eerste deel van het boek belangrijk om te 
begrijpen welke veranderingen in de mens en samenleving hebben plaatsgevonden. Soms worden er 
veranderingen in het landschap genoemd die samenhangen met de veranderingen in de Zweeler 
samenleving, zoals een afname van de boerenbedrijven en het verdwijnen van natuur ten gunste van 
de aanleg van nieuwbouw en wegen. 
 

Onderzoek naar kunstenaars in Zweeloo 

In 1916 werd door J.G.C. Vegter een artikel in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak gepubliceerd met 
de titel ‘Drenthe, het land van de kunstschilders’. Hij begint zijn artikel met de mededeling dat veel 
mensen verbaasd zijn als ze horen van de kunstwerken die in Drenthe gemaakt zijn.51 In de almanak 
bevinden zich diverse platen met kunstwerken die in de tekst worden aangehaald. Het artikel begint 
met het beschrijven hoe prachtig Drenthe is, met veel natuurschoon en authentieke gehuchten.52 
Vervolgens behandelt Vegter enkele kunstenaars die Drenthe bezocht hebben, waaronder Egbert 
van Drielst en Jan van Ravenswaay. 
 
Het hunebed is één van de bekendste Drentse prehistorische oudheden die op verschillende plaatsen 
in het landschap te vinden zijn. De publicatie Van kei tot kunst: Het hunebed als bron van inspiratie 
door J.J. Heij uit 1983 is een uitgave van het Drents Museum Assen en hoort bij een tentoonstelling 
van het museum waarbij werd geprobeerd Drentse oudheden te combineren met hedendaagse 
kunst. Heij beschrijft de rol die hunebedden hebben gespeeld in de kunstgeschiedenis. Hij benadrukt 
dat kunstenaars vaker niet dan wel een hunebed als onderwerp namen en dat rond de tijd van 
schrijven het hunebed pas een bron van inspiratie werd.53 Op een chronologische wijze wordt 
beschreven hoe de hunebed langzaam zijn intrede deed in de beeldende kunst, wat rond 1660 begon 
als illustratie in het boek Korte Beschryvinge van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteiten Der 
Provintien en Landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel Emse en Lippe door dominee Johan 
Picardt uit Coevorden.54  
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De eerste afbeeldingen van hunebedden waren illustraties zonder artistieke pretentie. In de eerste 
helft van de achttiende eeuw begon dit te verschuiven en kwam het esthetisch aspect steeds meer 
naar voren in bijvoorbeeld topografische tekeningen, maar was ook het overdragen van kennis 
belangrijk.55 In de loop van de negentiende eeuw werd het hunebed steeds meer in een uitgestrekt 
heideveld als een typisch Drents landschap weergegeven.56 Het schilderij Heideveld met hunebed en 
schaapskudde uit 1861 door Alexander Mollinger is volgens Heij een van de eerste kunstwerken 
waarop het hunebed een centrale plaats inneemt in een kunstwerk dat voor de verkoop bestemd 
was in plaats van ter illustratie van een boek (fig. 1.6).57 
 
In de omgeving van Zweeloo ligt weliswaar geen hunebed, maar het boek maakt duidelijk op welke 
manieren kunstenaars geïnspireerd raken en aangetrokken worden door het Drentse landschap en 
hoe zij storende elementen in het landschap weglaten. Aspecten van het Drentse landschap zoals 
vorm, kleur en licht of simpelweg de esthetische kwaliteiten zijn aantrekkelijk, en door elementen uit 
het landschap weg te laten kan het gevormd waren naar persoonlijke voorkeuren.  
 

 
Fig. 1.6: G.A. Mollinger – Heideveld met hunebed en schaapskudden, 1861. 
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Het boek De Haagse School in Drenthe door kunsthistorica S. de Bodt uit 1997 baseert zich op zijn 
beurt veelvuldig op het artikel ‘Drenthe, het land van de kunstschilders’ uit de Nieuwe Drentsche 
Volksalmanak door Vegter. Het boek van De Bodt richt zich op kunstenaars van de Haagse School en 
kunstenaars die banden hadden met de School. Voor hen was Drenthe aantrekkelijk, omdat ze de 
provincie ‘(…) onbeduimeld’ vonden.58 De Bodt probeert in de publicatie uiteen te zetten waarom 
juist Drenthe zoveel kunstenaars aantrok. Ze legt uit dat er een verschuiving plaatsvond van een 
romantisch en geïdealiseerde weergave naar het zo correct mogelijk weergeven van persoonlijke 
indrukken. Drenthe was met zijn modderwegen en grote heidevelden een stuk minder verheven dan 
bijvoorbeeld Gelderland en sloot aan bij de behoefte zo realistisch mogelijk te schilderen.59  
 
Een belangrijke aantekening hierbij is de vraag in hoeverre de kunstenaars realistisch schilderden en 
in welke mate ze het landschap naar eigen voorkeur manipuleerden.60 Volgens De Bodt waren drie 
steeds terugkerende karakteristieken bij het omschrijven van Drenthe de grauwe triestheid van de 
oneindig kale heidevlakte, de geheimzinnigheid van het verleden en de turfwinning.61 Deze drie 
karakteristieken zien we veelvuldig terug in Drentse schilderijen en zijn dus van grote 
aantrekkingskracht geweest op de kunstenaars. Toch zal blijken dat alleen de tweede karakteristiek 
een rol heeft gespeeld binnen de kunst die in Zweeloo werd gemaakt. Beschrijvingen van het Drentse 
landschap door de Drie Podagristen en J. Craandijk hebben eraan bijgedragen dat steeds meer 
kunstenaars belangstelling kregen voor Drenthe.62 De Bodt beschrijft dat er in de negentiende eeuw 
een parallelle ontwikkeling aanwezig was tussen de belangstelling van de beeldende kunstenaars 
voor Drenthe en met die van de literatoren. 
 
Over de Drentse schilderkunst aan het eind van de negentiende eeuw is veel geschreven, hoewel dat 
vaak herhalend van aard is, maar over de twintigste eeuw zijn minder boeken gepubliceerd. Gekleurd 
beeld: Vijftig jaar Drents Schildersgenootschap uit 2005 van F. van der Veen gaat uitgebreid in op de 
Drentse schilderkunst van recentere decennia vanuit de voorgeschiedenis en oprichting van het 
Drents Schildersgenootschap. Het genootschap had in 1954 zijn eerste expositie en in de publicatie 
wordt onderzocht hoe de oprichting van het DSG een stempel heeft gedrukt op het beeldende 
kunstleven in Drenthe.63 Kunstenaars die bij de organisatie zijn aangesloten wonen in Drenthe of 
hebben een speciale band met de provincie.64 Het boek geeft een zeer korte voorgeschiedenis van de 
Drentse schilderkunst en gaat vervolgens uitgebreid in op de ontwikkelingen binnen de schilderkunst 
in Drenthe vanaf 1914.  
 
De auteur toont aan hoe verschillend de Drentse schilders waren in persoonlijkheid, stijl en andere 
schildertechnische aspecten. Hij stelt de vraag in hoeverre de beïnvloeding van kunstenaars reikte, 
aangezien sommigen kunstenaars als Monet en Matisse kenden.65 Het DSG exposeerde veelvuldig in 
de jaren vijftig en zestig, wat volgens veel Drentse gemeentebesturen aansloot bij het streven om het 
vooroorlogse isolement van het platteland van hun gemeente te doorbreken.66 Het boek is één van 
de weinige publicaties waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen in specifiek de Drentse 
schilderkunst in de twintigste eeuw. De enige kanttekening is dat de genoemde kunstenaars wel lid 
waren van het Drents Schildersgenootschap, maar niet per se in Drenthe woonden, daar vaak 
kwamen of Drentse onderwerpen schilderden. 
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In 2001 verscheen het boek Schilders van Drenthe door R. Sanders die de geschiedenis beschrijft van 
kunstenaars die Drenthe hebben bezocht. In dit boek worden meer dan driehonderd kunstenaars 
besproken en werd in maart 2007 opgevolgd door het boek Schilders van Zweeloo. Dit boek is een 
initiatief van de Historische Vereniging Zweeloo en bespreekt kort samengevat de schilderkunst in 
Drenthe, het kunstenaarsdorp Zweeloo en daaropvolgend een lange lijst met meer dan zestig 
kunstenaars die actief zijn geweest in het dorp. Het betreft hier kunstenaars vanaf de tweede helft 
van de achttiende eeuw tot aan de tweede helft van de twintigste eeuw. Sanders begint zijn lijst 
kunstenaars met Egbert van Drielst en Jan van Ravenswaay, die hij tot de vroegste bezoekers van 
Zweeloo rekent. Al in de zeventiende eeuw werd Drenthe bezocht door kunstenaars, maar volgens 
Sanders is het aantal beperkt.67 Per paragraaf worden één of meerdere kunstenaars behandeld, 
waarin hun levensloop wordt beschreven en wanneer ze in Zweeloo zijn geweest.  
 
In zijn inleiding geeft Sanders al aan dat de belangstelling van kunstenaars in Drenthe onderbelicht is 
gebleven binnen de literatuur.68 In de paragraaf ‘Schilderkunst in Drenthe’ gaat Sanders in op de 
geschiedenis van kunstenaars in Drenthe. In de zeventiende eeuw waren het aantal bezoeken 
beperkt, maar in de achttiende eeuw trokken er steeds meer tekenaars naar de provincie. Dit waren 
in het begin vooral topografische tekenaars die het land vastlegden. Ze stelden mensen die in het 
westen van Nederland woonden in staat om te zien hoe andere delen van het land eruitzagen zonder 
dat ze daar daadwerkelijk naar af hoefden te reizen.69 Sanders benadrukt de verschuiving die in de 
achttiende eeuw plaatsvond: van het vastleggen van topografische elementen als kastelen, kerken, 
huizen en molens verschoof de nadruk naar het vastleggen van de omgeving.70  
 
In een volgende paragraaf gaat hij in op het kunstenaarsdorp Zweeloo. De kunstenaars kregen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw een hernieuwde belangstelling voor het landschap, hoewel 
Sanders benadrukt dat zij niet altijd natuurgetrouw schilderden.71 Het boek geeft een min of meer 
beknopte analyse van kunstenaars die actief waren in Zweeloo. Sanders geeft in zijn nawoord aan 
dat er in het boek slechts een klein aantal kunstenaars genoemd zijn, en dat er in werkelijkheid 
waarschijnlijk veel meer actief waren. Van niet iedereen zijn echter geschriften of andere gegevens 
bewaard gebleven. Hier voegt hij aan toe dat Zweeloo als kunstenaarsdorp nog steeds erg actief is, 
en dat het boek daarom niet als voltooid moet worden beschouwd.72  
 
Kunstenaarsdorp Zweeloo uit 2007, dat werd gepubliceerd door de organisatie Schilderachtig 
Drenthe, hoort bij drie tentoonstellingen uit datzelfde jaar over Max Liebermann en het Drents 
Schildergenootschap in Zweeloo. Volgens de organisatie begint het verhaal van Schilderachtig 
Drenthe in Zweeloo en haar buurdorpen.73 Het boekje gaat vooral over Liebermann’s komst naar het 
dorp en hoe hij het Drentse landschap en de samenleving ervoer. Liebermann wordt neergezet als de 
aanzet voor de komst van meer dan honderd kunstenaars naar het dorp.74  
 
Hiernaast benadrukt het boek de nieuwigheid van het toerisme in de negentiende eeuw en hoe 
kunstenaars naar buiten trokken om de wisselende stemmingen van de natuur vast te leggen.75 De 
kunstenaars uit de negentiende eeuw kwamen in eerste instantie naar het dorp omdat het zo 
ongerept was. In de tweede helft van die eeuw wilden de kunstenaars de schilderachtigheid en de 
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werkzaamheden van de mens weergeven.76 Van der Heijden koppelt deze nieuwe interesse voor de 
menselijke werkzaamheden en psyche in de kunstwereld aan de ontwikkelingen binnen de literatuur 
en wetenschap, zoals de nadruk van Freud op de innerlijke wereld van de mens.77 
 
In 2011 verscheen de publicatie Zó Hollands: Het Hollandse Landschap in De Nederlandse Kunst Sinds 
1850 door A. Erftemeijer, behorende bij een expositie met dezelfde naam in het Frans Hals Museum. 
De auteur benadrukt in het boek dat er weinig onderzoek is gedaan naar Nederlandse 
landschapsschilderkunst sinds 1850 terwijl hier wel behoefte aan is.78 In het boek wordt de kunst in 
de periode vanaf 1850 in drie categorieën ingedeeld: impressie, expressie en manipulatie. De eerste 
twee termen verwijzen uiteraard naar impressionisme en expressionisme. De laatste term moet 
wijzen naar de land-art beweging die tegenwoordig actief is, of kunstwerken waarin het beeld van 
het landschap gemanipuleerd wordt. Meerdere kunstenaars geven in het boek aan dat zij het 
landschap niet één op één naschilderen, maar deze aan hun eigen eisen en behoeftes aanpassen.79 
 
De publicatie categoriseert de Nederlandse landschap(schilder)kunst na 1850 uitsluitend op stijl, 
zonder dit al te veel te nuanceren en zonder aandacht te besteden aan de onderwerpen van de 
schilderkunst. Erftemeijer schrijft dat het niet zijn bedoeling is om de grenzen van deze termen zo 
definitief te maken, maar dat hij dit als een handvat wil gebruiken om zijn onderzoek aan op te 
hangen.80 Toch lijken deze termen veel kunstenaars buiten te sluiten. Een andere reden die 
vraagtekens bij de bruikbaarheid van het boek zet, is de uitleg van Erftemeijer wat hij onder het 
Hollandse landschap verstaat: ‘(…) het groene, in hoofdzaak west-Nederlandse, polderland met zijn 
koeien en sloten, boerderijen en windmolens, kerktorens en weidse vergezichten: een landschapstype 
dat men elders in de wereld niet aantreft (…)’.81  
 
Het Drentse landschap valt hier volgens hem niet onder en wordt niet opgenomen in het boek. 
Terwijl het unieke landschap in Drenthe juist de reden was waarom meerdere kunstenaars naar de 
provincie afreisden om het landschap op doek vast te leggen, juist omdat dit zo verschilde met het 
polderlandschap. De publicatie wil informeren over de moderne landschapsschilderkunst maar 
bakent zodanig af dat een groot deel onderbelicht blijft.  
 

Conclusie 

Ondanks dat er op het eerste gezicht veel geschreven lijkt te zijn over het onderwerp van dit 
onderzoek, zijn er ook nog enkele hiaten. Het blijkt bijvoorbeeld dat er nauwelijks onderzoek is 
gedaan naar de Nederlandse landschapsschilderkunst vanaf 1900, waardoor het moeilijk is om de 
kunstwerken uit Zweeloo in een Nederlandse context te plaatsen. Sommige bronnen beweren zelfs 
dat er nauwelijks meer kunstwerken in dit genre geschilderd, althans niet door de wat bekendere 
Nederlandse kunstenaars. Zo schrijft beeldend kunstenaar Rommert Boonstra (1942) in een 
interview met Jan Cremer (1940) het volgende: “De eerste helft van de twintigste eeuw liet wel een 
herleving van het landschap zien, maar na de Tweede Wereldoorlog leek het alsof de weiden, de 
koeien en de molens alleen nog maar geschikt waren voor de toeristenfolder. Nederland was te druk 
met de kleuruitspattingen van Appel en de zijnen bezig om zich door de natuur te willen laten 
inspireren. De abstractie woedde alom. Het landschap werd alleen nog maar herkauwd door 
provinciale artiesten met een hang naar het verleden.”82 
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Daarnaast worden de aspecten landschap, samenleving en kunst nauwelijks met elkaar verbonden in 
publicaties. Er wordt een enkele keer genoemd dat kunstenaars vaak niet naar de werkelijkheid 
schilderden, maar er wordt niets geschreven over de mate van manipulatie. Zijn in de kunstwerken 
de veranderingen in het landschap en de samenleving terug te zien? Of hebben kunstenaars vanaf 
1880 het landschap en de samenleving geïdealiseerd? 
 

1.3 Probleemstelling 
 
Er is binnen de kunstwereld altijd veel interesse geweest in landschapsschilderkunst, maar er is 
weinig onderzoek gedaan of en hoe de kunst ingezet kan worden als landschapshistorische bron. 
Kunstenaars die naar Drenthe trokken deden dit om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat ze 
het Drentse landschap en de samenleving nog authentiek vonden. Hieruit kan voorzichtig worden 
opgemerkt dat zowel zij als hun kopers niet erg geïnteresseerd waren in de modernisatie en 
veranderingen in het Nederlandse landschap, althans niet in de vastlegging hiervan in de 
schilderkunst.83 Misschien hebben de kunstenaars zelfs bijgedragen aan de beeldvorming van een 
onveranderd en authentiek Drenthe. 
 
Desondanks zijn er na alle modernisaties binnen het landschap en de samenleving in Drenthe nog 
steeds veel kunstenaars actief in de provincie. De vraag is dan ook deels waarom kunstenaars ervoor 
hebben gekozen – en er tegenwoordig nog steeds voor kiezen – om het Zweelse landschap te 
schilderen. Wat is het dat kunstenaars tegenwoordig nog steeds naar het dorp trekt? En in hoeverre 
zijn de kunstwerken uit Zweeloo bruikbaar als bron voor landschapsveranderingen van de gemeente? 
 
Om het onderzoek een leidraad te geven, zal het zich richten op de volgende hoofdvraag: 
 
In hoeverre kunnen schilderijen uit de periode 1850-heden gebruikt worden als 
landschapshistorische bron voor het analyseren van landschapsveranderingen in en rond het 
Drentse dorp Zweeloo? 
 

Doelstelling 

Het gebrek aan een samenhangend onderzoek tussen landschap, samenleving en kunst in Drenthe en 
hoe dit ingezet kan worden als historische bron voor wetenschappelijk onderzoek is de aanleiding 
voor dit onderzoek. Het doel is om op een interdisciplinaire wijze te bekijken hoe het landschap van 
de gemeente Zweeloo zich heeft ontwikkeld in de periode 1850-2017 en of dit veranderde landschap 
gereflecteerd wordt in de kunst die is gemaakt. Op basis hiervan zal worden bekeken of de 
landschapsschilderijen gebruikt kunnen worden als bron voor landschapsveranderingen.  
 
Dit onderzoek moet dan ook worden beschouwd als een case study over Zweeloo, waarbij dit dorp 
als een van de reguliere honderd esdorpen in Drenthe waarschijnlijk ook een indicator kan zijn voor 
het Drentse zandgebied als geheel. Een toenemende modernisering, een afname van de isolatie van 
Drenthe en veranderingen in het landschap door bijvoorbeeld de heideontginningen, hebben 
geresulteerd in forse veranderingen in het landschap.  
 
Voor dit onderzoek wordt verondersteld dat deze veranderingen gevolgen moeten hebben gehad 
voor de kunst die aldaar werd geproduceerd en omgekeerd dat de kunst als indicator kan gelden 
voor dergelijke veranderingen. Ruimtelijke veranderingen zoals een verbeterde infrastructuur, 
bijvoorbeeld de aanleg van verharde wegen, zorgde ervoor dat de kunstenaars in principe ook in de 
winter in Zweeloo konden blijven. Op basis van deze moderniseringstendenzen zouden er verschillen 
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op te merken moeten zijn tussen de kunstwerken uit de tweede helft van de negentiende eeuw en 
die uit de 21e eeuw. 
 

Afbakening en opbouw 

Zweeloo is een relatief onbekend kunstenaarsdorp waar toch redelijk wat over geschreven is. 
Bijzonder aan het kunstenaarsdorp is dat er tot op het heden meerdere kunstenaars het dorp 
bezoeken om daar inspiratie uit te halen. Dit is in tegenstelling tot de meeste kunstenaarskoloniën 
die een piekperiode meemaakten. Daarnaast is het een gebied waar behoorlijk laat ingrijpende 
landschapsveranderingen hebben plaatsgevonden, zoals de ontginningen en het verdwijnen van de 
heidevelden. Dit is een voorname reden waarom het interessant is om Zweeloo te gebruiken als case 
study, juist omdat er voor kunstenaars uitstekende mogelijkheden waren om de veranderingen in 
het landschap bewust dan wel onbewust in hun kunst tot uiting te brengen. Tot slot is een goede 
beeldbank beschikbaar met daarin de kunstwerken die in Zweeloo en omgeving zijn gemaakt. 
 
Dit onderzoek zal zich nader gaan toespitsen op de veranderingen van het landschap en de 
samenleving in de periode 1850-2017 van de voormalige gemeente. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat overal waar in dit onderzoek ‘de gemeente Zweeloo’ wordt genoemd, wordt gedoeld op de 
gemeente zoals deze tot aan 1998 heeft bestaan, tenzij anders vermeld. Als uitgangspunt worden de 
gemeentegrenzen uit 1950 genomen (fig. 1.7).  
 

 
Fig. 1.7: De gemeentegrens van Zweeloo uit 1950 over de topografische kaart van 2016. 
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Het onderzoek is op een chronologische manier opgebouwd waarbij voor elke tijdsperiode dezelfde 
onderzoeksvragen gelden die zowel ingaan op het landschap, de samenleving als de kunst. Er is voor 
deze thematiek gekozen vanuit de idee dat kunstenaars vanaf 1880 zowel geïnteresseerd waren in 
het landschap als de samenleving. Aangezien deze in Drenthe allebei als authentiek werden 
beschouwd, werden deze vaak gecombineerd weergegeven in bijvoorbeeld dorpsgezichten. 
Hiernaast hebben deze drie thema’s waarschijnlijk een grote invloed op elkaar: veranderingen in het 
landschap en de samenleving hangen nauw met elkaar samen, en is het aannemelijk dat de 
geproduceerde kunst invloed had op de beeldvorming van het Drentse landschap en de samenleving. 
 
De periode die het onderzoek beslaat is opgedeeld in drie kleinere tijdsperiodes, namelijk de 
periodes 1850-1930, 1930-1970 en 1970-2017. Er is gekozen om het onderzoek vanaf 1850 te laten 
beginnen. In dat jaar werd de Topografisch Militaire Kaart, afgekort TMK, gemaakt, wat een goed 
uitgangspunt vormt om de landschapsveranderingen vanaf toen te bestuderen. De grens in de 
schilderkunst wordt geplaatst vanaf 1880, toen steeds meer kunstenaars Zweeloo bezochten en er 
meer aandacht ontstond voor de Drentse samenleving. Van enkelen, zoals Julius van de Sande 
Bakhuyzen en Anton Mauve, is niet exact bekend in welk jaar ze Zweeloo bezochten, maar het is 
vrijwel zeker dat dit in het begin van de jaren tachtig plaatsvond. Hoofdstuk 2 toont een tijdlijn van 
de kunstenaars en wanneer zij een bezoek aan Zweeloo brachten. 
 
Hiernaast bevat elk van deze periodes specifieke gebeurtenissen die allemaal hun eigen invloed 
hebben gehad op zowel landschap als samenleving. De eerste onderzoeksperiode beslaat een 
grotere tijdsperiode dan de andere twee, omdat er tussen 1850 en 1930 in verhouding minder 
veranderingen plaatsvonden. Hierna traden de veranderingen in een sneller tempo op. Door het 
onderzoek in drie tijdsblokken op te delen kan daarnaast nauwkeuriger bekeken worden hoe het 
landschap en de samenleving in de desbetreffende decennia zijn veranderd en wat de oorzaken van 
de veranderingen waren. Een tabel toont per periode globaal de veranderingen in het landschap en 
de samenleving. Deze zullen in de hoofdstukken 3, 4 en 5 verder worden uitgewerkt (fig. 1.8). 
 

Periode Veranderingen landschap Veranderingen samenleving 

1850-1930 Markeverdeling, kleinschalige 
ontginningen, uitbreiding bouw- en 
graslanden, wegenverbetering, 
komst van spoor- en tramlijn. 

Ontstaan van boerenverenigingen, opening 
zuivelstoomfabriek, opkomst van moderne 
beroepen. 

1930-1970 Verdwijnen heidevelden, 
verharding wegennet,  

Individualisering, werkloosheid, verbeterde 
sociale zekerheid, afname kleine 
boerenbedrijven. 

1970-2017 Ruilverkavelingen, aanleg N381, 
hermeandering Aalderstroom, 
Westerstroom en Marsstroom, 

Grotere toestroom dorpen i.v.m. toerisme, 
toename recreatiemogelijkheden, komst 
nieuwbouwwijk en nieuwe bewoners 
Aalden, verdwijnen agrarisch karakter 
dorpen en samenleving. 

Fig. 1.8: Overzichtstabel met veranderingen in landschap en samenleving per onderzoeksperiode. 

Hetzelfde wordt gedaan voor de kunstwerken die in de desbetreffende periode geschilderd zijn. Door 
tot slot de verschillende tijdsperiodes met elkaar te vergelijken, kan er beter worden bestudeerd hoe 
de landschapsschilderkunst zich in de loop van de decennia heeft ontwikkeld. Zo kunnen er 
overeenkomsten of verschillen worden gevonden in hoe kunstenaars de veranderingen in het 
Zweelse landschap vastlegden in hun schilderkunst, of de kunst zich mee heeft ontwikkeld met de 
veranderingen in het landschap, en of de kunstwerken bij kunnen dragen aan een 
landschapshistorisch onderzoek naar veranderingen in het landschap. 
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Er moet benadrukt worden dat dit onderzoek zich richt op de onderwerpen (thematiek; afgebeelde 
objecten, sociale taferelen en landschappen) van de kunstwerken en niet op stijl, zoals binnen de 
kunstliteratuur juist vaak voorkomt. De reden hiervoor is dat uit vooronderzoek is gebleken dat de 
stijl van de behandelde kunstwerken op hoogstens vijf uitzonderingen na allemaal binnen de 
categorie realisme/impressionisme vallen, waardoor een verdieping in de verschillende soorten 
stijlen niet relevant is. Daarnaast zijn de onderwerpen van de schilderijen uiteraard belangrijk als het 
gaat om een analyse van landschapsveranderingen. 
 

1.4 Theoretisch kader 
 

Toetsing van hypotheses 

Op basis van in de literatuur aangedragen theorieën en op basis van zelf getrokken conclusies uit de 
literatuur zullen er in dit onderzoek een paar hypotheses getoetst worden. Een hypothese die sterk 
naar voren komt in de literatuur is dat kunstenaars de weergave van het landschap in hun 
kunstwerken vaak manipuleerden.84 Op deze manier schilderden zij niet een realistische weergave 
van het landschap, maar vormden zij dit naar hun eigen voorkeuren, bijvoorbeeld door het weglaten 
van modernisaties in het landschap. Een argument hiervoor was dat hierdoor hun kunstwerken soms 
beter verkochten. Er zal worden bekeken of dit van toepassing is op de kunst uit Zweeloo. 
 
Een andere hypothese die in de literatuur naar voren komt, is dat veranderingen in het landschap 
sterk samenhangen met veranderingen in de samenleving, en dat die invloed ook andersom geldt. In 
dit onderzoek zal naar voren komen hoezeer deze aspecten met elkaar verweven zijn en dat over het 
algemeen een ontwikkeling in het landschap niet los gezien kan worden van een parallelle 
ontwikkeling in de samenleving.  
 
Daarnaast zijn er veranderingen geweest in het landschap en de samenleving van Zweeloo die 
invloed moeten hebben gehad op de kunstenaars. Waar de kunstenaars eerst nog naar Drenthe en 
Zweeloo trokken omdat het afgelegen en ongerept was, moet dit in de loop van de decennia 
veranderd zijn. Ook moet de steeds betere bereikbaarheid van Zweeloo invloed hebben gehad op 
het aantal kunstwerken dat daar geschilderd werd. De toename van verharde wegen en betere 
woonomstandigheden maakten het mogelijk dat kunstenaars op den duur ook in de late herfst en 
tijdens de winter in Zweeloo konden verblijven en zich hier eventueel permanent konden vestigen.  
 

1.5 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 
Hoofdstuk twee van het onderzoek zal een overzicht bieden van de kunstenaars die tijdens de 
onderzoeksperiode actief waren in Zweeloo. Deze zijn chronologisch weergegeven op een tijdlijn. 
Hiervoor wordt 1880 als startpunt genomen vanwege de komst van een jongere generatie 
kunstenaars die zich meer op de samenleving ging richten. Er zal een korte paragraaf worden gewijd 
aan enkele kunstenaars die vóór 1880 in Zweeloo hebben geschilderd en tot de ‘oude generatie’ 
behoorden. Het is belangrijk om hen te noemen om het beeld van de ontwikkelingen in de 
landschapsschilderkunst van Zweeloo completer te maken.  
 
De hoofdvraag van hoofdstuk twee is: welke inhoudelijke verschillen zijn op te merken tussen de 
schilderkunst tot 1880 en die vanaf 1880? In deze en de drie daaropvolgende hoofdstukken van het 
onderzoek zullen de drie samenhangende factoren landschap, samenleving en kunst duidelijk 
terugkomen. In plaats van het onderzoek op te delen in onderzoeksthema’s, is er gekozen voor een 

                                                           
84

 Dit komt o.a. naar voren in de publicaties van Erftemeijer, 2011; Van der Veen en Koops, 2005, 
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indeling in onderzoeksperiodes. Hoofdstuk drie, vier en vijf zijn daarom chronologisch ingedeeld op 
de drie eerder genoemde tijdsperiodes: 1850-1930, 1930-1970 en 1970-2017. Elk van deze drie 
hoofdstukken heeft dezelfde hoofdvraag en deelvragen. De hoofdvraag van deze drie hoofdstukken 
luidt: In hoeverre komen de landschappelijke veranderingen van de gemeente Zweeloo in de 
contemporaine landschapsschilderkunst naar voren? 
 
Deze hoofdvraag, die uiteraard zijn weerslag heeft in de overkoepelende hoofdvraag van het 
onderzoek, wordt beantwoordt met behulp van vier deelvragen die voor elk van deze drie 
hoofdstukken als volgt zijn geformuleerd: 

 Hoe zag het landschap van de gemeente Zweeloo eruit in de desbetreffende periode en 
welke landschapsveranderingen hebben er plaatsgevonden? 

 Welke kunstenaars waren actief in de gemeente Zweeloo in de desbetreffende periode? 

 Welke onderwerpen zijn er in de desbetreffende periode het meest geschilderd? 

 In hoeverre zijn de veranderingen van het landschap van de gemeente Zweeloo in de kunst 
vastgelegd in de desbetreffende periode?  

 
Elk van deze drie hoofdstukken zal verschillende paragraven bevatten over het landschap en de 
landschapsveranderingen, actieve kunstenaars en hun kunstwerken, en een analyse van de 
kunstwerken. Per hoofdstuk zal worden vergeleken of de veranderingen in het landschap terug te 
zien zijn in de geanalyseerde kunstwerken. Door het hanteren van dezelfde onderzoeksvragen voor 
deze drie hoofdstukken, zal het eenvoudiger zijn om de tijdsperiodes met elkaar te vergelijken.  
 

1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 
 
Het multidisciplinaire aspect is erg belangrijk binnen landschapshistorisch onderzoek, en ook bij dit 
onderzoek zullen er meerdere soorten bronnen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn het 
bestuderen en analysen van kunstwerken, oude foto’s, historische kaarten, literatuuronderzoek, 
archiefonderzoek en het afnemen van interviews. Uit de analyse van de kunstwerken kunnen 
verschijnselen van de in Zweeloo gemaakte kunst ontdekt worden, zoals een verschuiving in de 
populariteit van onderwerpen. Literatuuronderzoek is erg belangrijk om de geconstateerde 
verschijnselen in een bredere context te kunnen plaatsen. In paragraaf 1.2 zijn al meerdere relevante 
publicaties voor dit onderzoek genoemd.  
 
Een hiaat binnen de literatuur vormt echter het geringe aantal publicaties over de Nederlandse 
(landschap)schilderkunst in de twintigste eeuw. Het gebrek hieraan zorgt ervoor dat het moeilijk is 
om de in Zweeloo gemaakte kunstwerken in een landelijke context te kunnen plaatsen. De vraag of 
de situatie in Zweeloo uitzonderlijk of gewoon is, kan hierdoor niet naar tevredenheid beantwoord 
worden. Gelukkig is op basis van een vergelijking van kaarten veel te achterhalen over de 
veranderingen in het landschap, aangevuld door de literatuur. Door middel van interviews met een 
contemporaine kunstenaar en een kunsthistorica kan er aanvullend een goed beeld worden 
geschetst wat Zweeloo en omgeving tegenwoordig nog zo interessant maakt voor kunstenaars. 
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Hoofdstuk 2: De kunstenaars van Zweeloo (1849-heden) 
 

2.1 Inleiding 
 
Al enkele eeuwen lang wordt de gemeente Zweeloo bezocht door kunstenaars afkomstig uit allerlei 
verschillende windstreken. Elk met hun eigen stijl trokken ze naar het Drentse platteland om daar het 
landschap of de samenleving vast te leggen. Soms combineerden ze deze twee onderwerpen ook. Dit 
hoofdstuk zal zich richten op zowel de kunstenaars die in Zweeloo werkzaam zijn geweest, als de 
onderwerpen die zij kozen om te schilderen. Het onderzoek richt zich op de kunstenaars die vanaf 
1850 Zweeloo bezochten, maar in dit hoofdstuk zal er ook kort aandacht zijn voor de enkele 
kunstenaars die de gemeente vóór die tijd een bezoek brachten.  
 
Ondanks dat dit onderzoek zich richt op het kaartmateriaal en landschapsveranderingen in Zweeloo 
vanaf 1850, is ervoor gekozen in dit hoofdstuk op kunstgebied een scheidingslijn van het jaartal 1880 
aan te houden. Reden hiervoor is het bezoek van Max Liebermann aan het dorp, dat in veel literatuur 
wordt aangehouden als startpunt van Zweeloo kunstenaarsdorp. Een andere reden is de verschuiving 
binnen de kunst in een steeds verdere richting naar de weergave van de samenleving onder invloed 
van de Haagse School. Zowel op historisch gebied van het kunstenaarsdorp als onderwerpkeuze kan 
1880 gezien worden als een grens tussen de voorliggende en volgende decennia, hoewel hier 
uiteraard geen harde lijn kan worden getrokken. 
 
Dit hoofdstuk toont een tijdlijn van de kunstenaars die vanaf 1880 in Zweeloo hebben gewerkt. Bij 
elke kunstenaar staat vermeld wat hun geboorte- en sterfdatum is, en in welke jaren een bezoek aan 
Zweeloo werd gebracht. De tijdlijn brengt in beeld hoeveel kunstenaars ongeveer werkzaam zijn 
geweest in Zweeloo, hoewel deze lijst hoogstwaarschijnlijk niet volledig is. Hierna volgen enkele 
alinea’s over de kunstwerken die in de periode vóór 1880 in Zweeloo zijn gemaakt. Aangezien dit niet 
heel veel werken zijn, is er een beknopte analyse gemaakt over de onderwerpen die tot aan 1880 zijn 
geschilderd. Vervolgens zal er een analyse gemaakt van de kunstwerken na 1880, waarbij tevens zal 
worden ingegaan op de onderwerpkeuze van de diverse kunstenaars. Om een volledige analyse te 
kunnen geven van de thematiek van de kunstwerken vanaf 1880 is het nodig om de kunstwerken uit 
de periode tot 1880 toe te lichten. De Haagse School, een Nederlandse kunststroming die rond 1860 
in opkomst raakte, had namelijk een grote invloed op het feit dat veel kunstenaars het land in 
trokken om daar te schilderen. De invloed van de Haagse School zou ook in de decennia na 1860 
meerdere kunstenaars beïnvloeden, en speelt daarom een rol in de kunst die zowel tot als na 1880 in 
Zweeloo gemaakt werd. Ook kan er zo onderzocht worden of er een duidelijk verschil of juist een 
voortzetting in onderwerpkeuze aanwezig was tussen de periode vóór 1880 en de periode hierna. 
Tot slot zal er geconcludeerd worden of er een structuur zichtbaar is tussen de werken tot 1880 en 
vanaf 1880.  
 

2.2 Tijdlijn van in Zweeloo werkzame kunstenaars 
 

Overzicht van de kunstenaars van Zweeloo 

Van niet elke kunstenaar is bekend in welk jaar hij of zij exact werkzaam is geweest in Zweeloo. Van 
sommigen is bekend dat ze in Zweeloo zijn geweest, maar is het niet zeker of ze daar daadwerkelijk 
een werk hebben gemaakt. Van anderen weten we niet zeker of ze in Zweeloo zijn geweest, maar 
bestaan er werken van hen die dit doen vermoeden. Ook is een duidelijk verschil zichtbaar tussen 
kunstenaars die rond eind negentiende eeuw of begin twintigste eeuw in Zweeloo werkten en 
degenen die er daarna werkzaam waren. De vroege kunstenaars verbleven kort in Zweeloo en 
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bezochten de gemeente vaak incidenteel of slechts eenmaal. Latere kunstenaars konden profiteren 
van de verbeterde infrastructuur, waardoor Drenthe beter bereikbaar was, of ze woonden zelfs in 
Drenthe, waardoor zij de gemeente Zweeloo veel vaker konden bezoeken. Voor hen is het dan ook 
moeilijk om specifieke jaartallen aan hun bezoeken aan Zweeloo te verbinden, omdat ze in feite 
wanneer ze wilden een bezoek konden brengen.  
 
Ondanks de soms gebrekkige informatie is toch geprobeerd om op basis van de jaartallen die wel 
bekend zijn, of anders enkel door middel van geboorte- en sterfdatum van de kunstenaar, een tijdlijn 
te maken (fig. 2.1). Een uitzondering hierop vormen kunstenaars van wie zeker is dat ze werken 
hebben gemaakt in Zweeloo, maar waarvan de persoonlijke gegevens niet bekend zijn, evenals dat 
het niet duidelijk is wanneer ze Zweeloo bezocht hebben. Het gaat hier waarschijnlijk om mensen die 
meer schilderden als hobby dan dat zij hier hun beroep van hadden gemaakt. Deze kunstenaars staan 
in een aparte tabel onder de tijdlijn vermeld (fig. 2.2). Alle informatie uit de tijdlijn is voornamelijk 
afkomstig uit Schilders van Zweeloo van Sanders of van de vermelde datum op een schilderijen, tenzij 
in de voetnoten anders staat vermeld. 
 
Fig. 2.1: Tijdlijn van de kunstenaars in Zweeloo vanaf 1850. 

Kunstenaar Levensjaren Bezoek aan Zweeloo 
Jozef Israëls 1824-1911 Circa 1879 en 189885 
Max Liebermann 1847-1935 1879 en 188386 
Vincent van Gogh 1853-1890 188387 
François Pieter Meulen 1843-1927 188388 
Johannes Gijsbertus Vogel 1828-1915 189289 
Johannes Albert Neuhuys 1844-1914 189490 
Simon Moulijn 1866-1948 Vermoedelijk circa 189491 
Jacoba de Graaff 1857-1940 Circa 189992 
Harm Eggens Onbekend 20e eeuw 
Willem van der Nat 1864-1929 Ca. 190093 
Julius van de Sande Bakhuysen 1835-1925 Circa 190494 
Hermannus Adrianus van 
Oosterzee 

1863-1933 Circa 190495 

Marie Cremers 1874-1960 Circa 1900-1910 of 192496 
Alphonse Stengelin 1852-1938 Tussen 1914 en 193897 
Willem Witjens 1884-1962 191798 

                                                           
85

 Sanders, 2007, pp. 24; 26. 
86

 Datering op diverse schilderijen of via Sanders, 2007, pp. 63-68. 
87

 Van Gogh, Jansen et al, 2009, p. 57 (brief 402). 
88

 Sanders, 2007, p. 44. Meulen zou in 1883 in Zweeloo zijn geweest omdat Van Gogh hem hier wilde opzoeken, 
maar of hij hier daadwerkelijk werken heeft geschilderd, is niet bekend.  
89

 Datering op Vogel’s schilderij Landschap bij Zweeloo. 
90

 Sanders, 2007, p. 40. 
91

 Ibidem, p. 58. Exacte jaartal is niet bekend.  
92

 Ibidem, p. 83. 
93

 Rond 1900 trok Van der Nat naar Borger en Oosterhesselen. Zie: http://www.kunstgalerie-
arnold.nl/artist.asp?GroupID=396, geraadpleegd op 30-10-2017. 
94

 Sanders, 2007, p. 54. 
95

 Ibidem, p. 59. Exacte jaartal is niet bekend. Van Oosterzee schilderde Aardappeloogst in Zweeloo ter ere van 
het afscheid van de plaatselijke dominee, die in 1904 afscheid nam.  
96

 Ibidem, pp. 75-76. Een exacte datum is niet bekend en datering van de kunstwerken ontbreekt, maar haar 
eerste bezoek aan Drenthe was tussen 1900 en 1910. Een andere mogelijkheid is 1924 op basis van de datering 
op een schilderij van Jo Metelerkamp, waar Cremers soms samen mee reisde.  
97

 Ibidem, p. 55. 

http://www.kunstgalerie-arnold.nl/artist.asp?GroupID=396
http://www.kunstgalerie-arnold.nl/artist.asp?GroupID=396
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Paulien Nanninga-In de Betou 1895-1976 Eerste helft 20e eeuw99 
Leendert van der Vlist 1894-1964 1917100 
Erasmus Bernardus von Dülmen 
Krumpelmann 

1897-1987 Vanaf 1917101 

P.C.A. van der Kamp Onbekend 1924102 
Jo Metelerkamp 1875-1954 1924103 

Arie van der Boon 1886-1961 1928104 
Hein Auke Kray 1901-1995 1930 en 1950105 
Hendricus Anthonius 
Dievenbach 

1872-1946 1931106 

Arjen Adema Onbekend 1936 of 1976107 
Ruurd Elzer 1915-1995 1939108 
Hendrik de Groot 1872-1967 1940-41109 
R.J. Bekkering 1907-1989 1945110 
Jan Kagie 1907-1991 1945111 
Adrianus Dirk van der Blok van 
der Velden 

1913-1980 1945112 

W.B. van Marle 1909-1988 1949, 1984, 1985113 
Evert Musch 1918-2007 1950 en 1976114 
Jan Cornelis Bander 1885-1956 Mei 1953115 
Leonie Lutomirski 1887-1982 Mei 1953116 
Dirk Adrianus Werner 1923-2003 Circa 1953-59117 
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 Datering op Witjens’ schilderij Boerderij te Meppen. 
99

 Op basis van haar leeftijd is dit een grove indicatie. Werken van Nanninga-In de Betou zijn niet gedateerd.  
100

 Van der Vlist fietste samen met zijn vriend Willem Witjens door Drenthe. Van Van der Vlist zijn (nog) geen 
werken uit Zweeloo herkend. 
101

 Sanders, 2007, p. 94. Een exact jaartal is onbekend, maar vanaf dit jaar trok Von Dülmen Krumpelmann voor 
het eerst naar Drenthe.  
102

 Volgens het p.a. Jan Warmolts, volgnummer 105, zou het op 1624 gedateerd zijn. Maar het gaat hier 
mogelijk om een tekening van P.C.A. van der Kamp, assistent-conservator bij het Drents Museum in de jaren 
’40 en ’50 van de twintigste eeuw. In dat geval moet het werk in de twintigste eeuw zijn gemaakt. 
103

 Datering op Metelerkamp’s werk Preekstoel in de kerk te Zweeloo. Er bestaat nog een ander kunstwerk van 
haar met de kerk van Zweeloo, deze bevat geen datum. 
104

 Van der Boon woonde in Rolde, zie www.geheugenvandrenthe.nl/boon-arie-van-der, geraadpleegd op 11-
10-2018. Eén van zijn Zweelse werken heeft de datum 1928. 
105

 Drie van Kray’s werken van de molen in Aalden zijn uit 1950. Zijn Oud Aalden is (volgens Sanders, 2007, p. 
103) in 1930 gemaakt. Kray woonde in Assen en kan vaker in de gemeente Zweeloo zijn geweest. 
106

 Datering op Dievenbach’s werk Dorpsweg te Benneveld. 
107

 Datering op Adema’s werk Oud Aalden. 
108

 Datering op Elzer’s werk Dorpsgezicht te Benneveld. 
109

 Datering op De Groot’s werken Zöddenschuur te Aalden, Boerderij Masselink en Boerderij Masselink 
(voordeur). 
110

 Datering op Bekkering’s werk Aalden Molen. 
111

 Sanders, 2007, p. 107. 
112

 Ibidem, p. 108. Op basis van de datering op zijn werk Gezicht op Aalden. Kunstenaar Jan Kagie bood Blok van 
der Velden tijdelijk onderdak in Rolde. Het is goed mogelijk dat zij samen een bezoek aan Zweeloo hebben 
gebracht, aangezien ook een Zweels werk van Kagie uit 1945 komt. 
113

 Datering op Van Marle’s werken Boerderij, Hoes van Hol-An en Restaurant Warners te Zweeloo. 
114

 Datering op zijn werken Schapendrift Meppen en Boerderijen in Zweeloo. Musch werkte in Zweeloo. 
115

 Datering op vier van Bander’s werken die in Zweeloo en Aalden zijn gemaakt. 
116

 Datering op Lutomirski’s werk Oud Aalden 8. Zij en haar man Jan Cornelis Bander brachten gezamenlijk een 
bezoek aan Zweeloo en Aalden. 
117

 Sanders, 2007, p. 91. Werner was deze jaren predikant in Zweeloo.  

http://www.geheugenvandrenthe.nl/boon-arie-van-der
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Christiaan H. Hammes 1872-1965 Circa 1955118 
Jan Wiegers 1893-1959 1956119 
Sara van Heukelom 1885-1963 Jaren ’50 en ’60 twintigste eeuw120 
Berend Hoving 1901-1986 Ca. tweede helft 20e eeuw121 
Alexander Petrus Asperslagh 1901-1984 1964122 
Adriaan Vermeulen 1900-1987 Vanaf 1965123 
Anco Wigboldus 1900-1983 Circa 1966124 
Jochem Niks 1916-2017 1966-1969125 
Toos Kray 1940- Vanaf ca. 1966126 
Jan Nagtegaal 1920-2000 Vanaf 1967127 
Roos Nagtegaal-Bosnak 1922- Vanaf 1967128 
Toni Bolkestein 1903-1986 1968129 
Wim Engel 1903-2000 1968, 1972, 1976130 
Charles J. Kemper 1913-1985 1969131 
Bollinger Onbekend 1972132 
Otto Dicke 1918-1984 1972 en 1979133 
Piet A. Bruins 1929-2014 1974134 
Jannes de Vries 1901-1986 1975135 
Ferdinand Boersma 1906-1979 Onbekend136 
A. Walters Onbekend 1977137 
Johan van Bijsterveld 1910-1997 1977138 
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 Sanders, 2007, p. 62. 
119

 Ibidem, p. 123. 
120

 Ibidem, p. 9. Heukelom’s werk Boerderij Ruinemans heeft de datum 1959.  
121

 Oostenbrug-Hoving, 2007, p. 7. Hoving heeft diverse werken in de gemeente Zweeloo gemaakt. Hij logeerde 
dan bij zijn broer Alof Hoving in Meppen. Het is aannemelijk dat hij zijn dorpsgezichten door de jaren heen 
schilderde. Onder andere zijn Zandverstuiving bij Meppen en Boerderij met schuren te Wezup schilderde hij in 
1949. 
122

 Datering op Asperslagh’s werk Oud Aalden. 
123

 www.nederlandse-landschappen.nl/adriaan.php?c=3, geraadpleegd op 19-10-2017. Vermeulen zou de 
laatste 22 jaar van zijn leven in Rolde gewoond hebben. 
124

 Datering op Wigboldus’ werk Prakkehof. 
125

 Datering op verschillende werken van Niks, waarvan de meeste boerderijen in Aalden tonen. 
126

 www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/245277/tiende-editie-zweeler-palet.html, geraadpleegd op 
18-10-2017. Kray heeft van 1966 tot 1971 in Zweeloo gewoond. Maar ook in de 21

e
 eeuw heeft ze veel werken 

in Zweeloo gemaakt. 
127

 Nagtegaal verhuisde in 1967 naar Drenthe. Op enkele van zijn werken staat een datering, waaronder 1981 
en 1976. Zie www.ateliersnagtegaal.com/, geraadpleegd op 11-10-2018. 
128

 Sanders, 2007, p. 135. Nagtegaal-Bosnak’s werken zijn niet gedateerd, maar zij verhuisde in 1967 samen 
met haar man naar Drenthe. 
129

 Datering op Bolkestein’s werk Boerenerf.  Ze zou met haar man Wim Engel veel gewerkt hebben in de 
gemeente Zweeloo. 
130

 Datering op Engel’s schilderijen Boerderij te Zweeloo, Kruisstraat (tweemaal) en Boerderijen te Zweeloo, 
hoek Kruisstraat/Tonkenstraat. Volgens Roel Sanders (2007, p. 143) maakte hij veel werken in Meppen en 
Zweeloo, dus waarschijnlijk zijn de jaartallen incompleet. 
131

 Datering op Kemper’s werk Wezup – Drente. 
132

 Datering op Bollinger’s werk  Jachthut met Kerkje Zweeloo. 
133

 Datering op Dicke’s werken Wezup en Oud Aalden. 
134

 Datering op Bruin’s werk Klooster 17 te Zweeloo. 
135

 Datering op De Vries’ werk Oud Aalden 8. 
136

 Boersma heeft minstens drie werken in Zweeloo gemaakt, maar het is niet bekend wanneer hij hier precies 
was. Plaatsing op de tijdlijn is op basis van zijn geboorte- en sterfdatum. 
137

 Datering op Walter’s werk Kerkje Zweeloo. 

http://www.nederlandse-landschappen.nl/adriaan.php?c=3
http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/245277/tiende-editie-zweeler-palet.html
http://www.ateliersnagtegaal.com/
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Kees Thijn 1933- 1977139 
Folkert Haanstra 1920-1985 Onbekend140 
Janny Jalving 1923- Onbekend141 
Erasmus Herman von Dülmen 
Krumpelmann 

1925-2000 Ca. tweede helft 20e eeuw142 

Eef de Weerd 1926-1989 Circa 1978143 
Willy Schreuder 1922-2012 Onbekend144 
Jan Rechtop 1925-2003 Onbekend145 
Jo Alting 1924-2010 1986, 1998, 2007, 2009146 
Egbert Lanting 1927-2011 1987, 1988, 1989147 
Theodorus van Oorschot 1910-1989 1988148 
Frans van der Veen 1935- Onbekend149 
W. Maartens Onbekend 1989150 
Jouke Nijman 1953- 1989151 
Jan Bazuin 1930-2003 1990152 
Bertha Verbecke Onbekend 1992153 
Vasil Cozma Onbekend 1994154 
Jan van Loon 1938 1994155 
Marijte Boekema/Brandsma Onbekend 1994, 1996, 1998156 
Herman Brood 1946-2001 1995157 
Henk Kuijpers 1946- 1996158 
Wija Bouwhuis Onbekend 1998, 2005159 

                                                                                                                                                                                     
138

 Datering op Bijsterveld’s werk Aalden. 
139

 Datering op Thijn’s werk Dorpsstraat Wezup. 
140

 Sanders, 2007, p. 129. Diverse schetsen van Aalden en Meppen zijn terug te vinden in het door hem 
geschreven Poëtisch Schetsboek. Plaatsing op de tijdlijn is op basis van geboorte- en sterfdatum. 
141

 Ibidem, p. 80. Jalving is in Drenthe geboren en heeft het Drenthe landschap veelvuldig vastgelegd. Ze 
onderhield contact met Van Heukelom en Nanninga-In de Betou. Plaatsing op de tijdlijn is op basis van 
geboortedatum. 
142

 Zover bekend heeft Von Dülmen Krumpelmann maar één werk in de gemeente Zweeloo geschilderd, 
namelijk Café Perkaan Wezup. Een exacte datering onbekend, waarschijnlijk vanaf de jaren ’50 van de 
twintigste eeuw. Plaatsing op de tijdlijn is op basis van geboorte- en sterfdatum. 
143

 Sanders, 2007, p. 131. Hij verbleef volgens Sanders vaker in Zweeloo, dus het is mogelijk dat De Weerd al 
vóór 1978 werken in gemeente maakte. 
144

 Schreuder’s enige in Zweeloo gemaakte werk (zover bekend), Boerenschuur, is niet gedateerd. Plaatsing op 
de tijdlijn is op basis van geboorte- en sterfdatum. 
145

 Heeft zover bekend slechts één werk in Zweeloo geschilderd. Plaatsing op de tijdlijn is op basis van 
geboorte- en sterfdatum. 
146

 Datering op enkele van Alting’s werken. Niet al zijn werken zijn gedateerd, waardoor er waarschijnlijk 
jaartallen ontbreken. 
147

 Datering op Lanting’s werken Zweeloo, Boerderij H. Kamps te Zweeloo en Boerderij Ruinemans te Zweeloo. 
148

 Datering op Van Oorschot’s werk Tuin De Kniephof Zweeloo. 
149

 P.a. Jan Warmolts, volgnummer 83. Volgens de kunstenaar zelf zou hij meerdere werken in de regio 
Zweeloo gemaakt hebben. Plaatsing op de tijdlijn is op basis van geboortedatum. 
150

 Datering op Maarten’s werk Jantina Helling Molen. 
151

 Datering op Nijman’s werk Hoes van Hol-An. 
152

 Datering op Bazuin’s werk De Wheem. Zijn Kerkje Zweeloo is niet gedateerd. 
153

 Datering op Verbecke’s werk Reproductie Eva. 
154

 Datering op Cozma’s werk Kermis in Zweeloo. 
155

 Datering op Van Loon’s werk Benneveld. 
156

 Datering op Boekema’s werken De Schutse te Aalden (tweemaal) en Kerkje Zweeloo. 
157

 Datering op Brood’s werk Zweeloo. 
158

 Datering op Kuijpers’ werk Kerkje Zweeloo. 
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Yvonne Brill 1942- Jaren ’90 twintigste eeuw en begin 21e 
eeuw160 

Ludi Brandwagt-Bok 1946- Onbekend161 
Kees Verweij 1949- 2004-2016162 
Edso Leur Onbekend 2002 of 2007163 
W. van Hoogdalum Onbekend 2003164 
Betty Jonker 1948- 2003, 2004165 

P. Blok Onbekend 2007166 
Marion Mencke Onbekend (in 2017 

nog werkzaam) 
2009167 

Sasja Verdoorn Kreber 1944- 2009168 
Dinie Kuilman Onbekend 2011169 
R.W. Warmolts Onbekend 2012170 
Marike Harmsen Onbekend 2014171 
H.A. Oldewening 1945- 20e en 21e eeuw172 
Anne Tromp Onbekend 20e en 21e eeuw173 
Hans van Kluiven 1954- Vanaf 2012174 
Henk Renting 1954- Onbekend175 
Coby van Veen Onbekend Eind 20e/begin 21e eeuw176 
Andries Boertien 1962- Onbekend177 

 

Overige actieve kunstenaars in Zweeloo 

In onderstaande tabel staan kunstenaars waarvan niet bekend is in welke periode zij actief waren in 
Zweeloo (fig. 2.2). Ook is er over hen geen informatie te vinden over hun geboorte- en/of 
sterfdatum. Het gaat in vrijwel alle gevallen om kunstenaars die in de twintigste eeuw actief waren 
en wellicht ook in de eenentwintigste eeuw. De kwaliteit van de kunstwerken en de gebrekkige 
beschikbare informatie doet daarnaast vermoeden dat het in vele gevallen gaat om personen die 
geen kunst maakten voor hun professie, maar dit meer als hobby hadden. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
159

 Datering op Bouwhuis’ werken Benneveld, Oud Aalden en Boerderij.  
160

 Datering op Brill’s werken Kerkje Zweeloo en Aeldermeul te Aalden. Van veel werken ontbreekt een datum. 
161

 Plaatsing op de tijdlijn is op basis van geboortedatum. 
162

 Datering op verscheidene werken van Verweij. 
163

 Datering op Leur’s werk Kerkje Zweeloo. 
164

 Datering op Hoogdalum’s werk Boerderijen. 
165

 Datering op Jonker’s werk Klaprozen in Benneveld en Akker. 
166

 Datering op Blok’s werken Oud Aalden (tweemaal). 
167

 Datering op Mencke’s werken Aalderstroom en Klooster 5. 
168

 Datering op Verdoorn Kreber’s werken Kerkje in Zweeloo (tweemaal). 
169

 Datering op Kuilman’s werk Boerderij Marktstraat. 
170

 Datering op Warmolt’s werk Molen Aalden. 
171

 Datering op Harmsen’s werk Kerkje Zweeloo. 
172

 Oldewening woont in Aalden. Zie: www.zuidoosthoeker.nl/nieuws/74417/rikus-oldewening-ik-voel-me-
geen-kunstenaar/, geraadpleegd op 30-10-2017. 
173

 Tromp is een inwoonster van Zweeloo. Zie: www.zuidoosthoeker.nl/nieuws/52234/expositie-van-het-
zweeler-palet-zweeloo/, geraadpleegd op 30-10-2017. 
174

 Van Kluiven is sinds 2012 weer gestart met vrij tekenen. Zie: 
www.kluiven.exto.nl/index/123425862_kluiven.html, geraadpleegd op 30-10-2017. 
175

 Plaatsing op de tijdlijn is op basis van geboortedatum. 
176

 Van Veen’s werk Aalderstroom is één van haar eerste schilderijen. 
177

 Plaatsing op de tijdlijn is op basis van geboortedatum. 

http://www.zuidoosthoeker.nl/nieuws/74417/rikus-oldewening-ik-voel-me-geen-kunstenaar/
http://www.zuidoosthoeker.nl/nieuws/74417/rikus-oldewening-ik-voel-me-geen-kunstenaar/
http://www.zuidoosthoeker.nl/nieuws/52234/expositie-van-het-zweeler-palet-zweeloo/
http://www.zuidoosthoeker.nl/nieuws/52234/expositie-van-het-zweeler-palet-zweeloo/
http://www.kluiven.exto.nl/index/123425862_kluiven.html


27 
 

 
Figuur 2.2: Overige kunstenaars 

Kunstenaar 
Trijnie Been 
D. Beuker 
Nell Bruser 
Jan Epping 

Helene Evers 
Roelie Huizing 
Jan Jaarsma 
Theo Kersten 
Gerda Oosting Nijhoving178 
Ralph Pennings 
Harm Reinders179 
H. Reinds 
Henderika Roosjen 
C. Ruseler 
Aart van der Sijde 
Aaltje Vlas 
Jan Weuring 

 

2.3 De kunstwerken tot 1880 
 

Inleiding 

In de literatuur wordt het bezoek van Max Liebermann aan Zweeloo vaak gebruikt als punt waarop 
kunstenaars het dorp gingen bezoeken, maar vóór 1880 zijn er al diverse kunstenaars geweest die in 
en rondom Zweeloo werkzaam waren. Het is interessant om te onderzoeken of er verschillen zitten 
tussen de kunstwerken die tot 1880 zijn gemaakt en die vanaf 1880 zijn geschilderd, vanwege de 
steeds verdere verschuiving richting de weergave van de samenleving. Daarom zullen zowel de 
kunstwerken tot 1880 als de werken vanaf 1880 worden geanalyseerd. Alle werken na 1880 zullen 
per categorie geanalyseerd worden om te kijken of hier per twintig jaar verschillen in te zien zijn. 
Aangezien het aantal kunstwerken tot 1880 een behoorlijk aantal minder zijn, zal hier een kortere 
analyse van worden gegeven. Uiteindelijk zullen de werken tot 1880 en die van na 1880 met elkaar 
vergeleken worden. Op deze manier kan er onderzocht worden of er in de loop van de decennia een 
verschuiving in onderwerpkeuzes te zien is. Er moet wel opgemerkt worden dat het aantal 
kunstwerken tot 1880 behoorlijk minder zijn dan die van na 1880, en dat dit mogelijk een vertekend 
beeld kan geven. 
 

Kunstenaars en hun onderwerpen: een chronologie  

Vóór 1880 brachten meerdere kunstenaars een bezoek aan Zweeloo en omgeving om daar te 
schilderen. Er zullen nu enkele kunstenaars worden besproken, waarbij 27 van hun kunstwerken 

                                                           
178

 Oosting-Nijhoving was in 2012 woonachtig in Emmen, zie 
www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/40676/schilderijententoonstelling-in-bibliotheek.html. 
Geraadpleegd op 10-10-2018. 
179

 Reinders was in 2012 woonachtig in Oosterhesselen, zie 
www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/40676/schilderijententoonstelling-in-bibliotheek.html. 
Geraadpleegd op 10-10-2018. 
 

http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/40676/schilderijententoonstelling-in-bibliotheek.html
http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/40676/schilderijententoonstelling-in-bibliotheek.html
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worden gebruikt voor een korte, beschrijvende analyse. Het zal hierbij vooral gaan om kunstenaars 
en kunstwerken uit de negentiende eeuw. Er zijn vóór 1880 waarschijnlijk veel meer werken in en 
rondom Zweeloo gemaakt, maar aangezien die niet binnen de onderzoeksperiode vallen, en 
aangezien deze niet allemaal bekend zijn, is er een kleine selectie gemaakt. Voor deze 27 werken is 
niet voor een statistische analyse, maar voor een beschrijvende analyse gekozen, omdat de 
onderwerpen sterk overeen komen. 
  
Eén van de eerste kunstenaars die Zweeloo zou hebben bezocht is Egbert van Drielst (1745-1818), 
die in 1772 voor het eerst naar Drenthe zou zijn afgereisd.180 Daar maakte hij enkele tekeningen met 
daarop afgebeeld een combinatie van landschap, boerderijen en mensen. Op deze tekeningen komt 
het klassieke beeld van het oude Drenthe naar voren: afgelegen dorpen, modderige zandwegen in 
een nat landschap (fig. 2.3). Op andere van zijn kunstwerken zijn monumentale bomen met 
boerderijen die hiertussen verscholen liggen afgebeeld. In zijn werken zien we geen verwijzingen 
terug naar de bestaansmiddelen van de bewoners uit die tijd. Alleen in de verte, achter de twee 
figuren, is een molen te zien. 
 

 

                                                           
180

 Sanders, 2007, p. 15. 
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Fig. 2.3: Egbert van Drielst – Allee te Sweel, jaartal onbekend.  

 
Fig. 2.4: Jan van Ravenswaay – Gehucht met drie figuren, jaartal onbekend. 

Het kerkje van Zweeloo 

R. Sanders vermoedt (2007, p. 32) dat Hendrik Dirk Kruseman van Elten de gemeente Zweeloo rond 
1859 heeft bezocht en daar een litho heeft gemaakt van het kerkje van Zweeloo. Deze litho doet sterk 
denken aan een tekening van Jan van Ravenswaay vanuit bijna hetzelfde gezichtspunt, maar met één 
groot verschil: het kerkje van Van Ravenswaay heeft een haan op de kerktoren, en dat van Kruseman 
van Elten een kruis. Hetzelfde probleem doet zich voor bij Alexander Molinger’s werk De kerk op de 
heide, wat volgens Sanders ook de kerk van Zweeloo is, maar eveneens een kruis op de torenspits 

heeft. Dit doet in eerste instantie vermoeden dat het hier niet om de kerk van Zweeloo gaat, totdat 
bekend is dat de kunstenaar Theo Kerstens de kerktoren in de twintigste eeuw ook met een kruis 

schilderde vanwege zijn eigen religieuze overtuigingen (p.a. Warmolts, volgnr. 152). Dit toont al aan in 
hoeverre kunstenaars de door hun geschilderde onderwerpen aanpassen aan hun persoonlijke 

voorkeuren, en hoe waarschijnlijk het is dat zij ook de geschilderde landschappen manipuleerden. 
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Fig. 2.5: Jan van Ravenswaay – Kermis te Zweeloo, 1845. 

In de werken van Jan van Ravenswaay (1789-1869), die vermoedelijk vanaf 1838 werkzaam was in 
Zweeloo, is al een lichte verschuiving te zien van aandacht voor het landschap naar het eveneens 
tonen van interesse in de boerensamenleving (fig. 2.4). Van Ravenswaay schilderde meer personen in 
zijn schilderwerken dan Van Drielst dat deed. Zijn werken verschillen qua landschappelijke weergave 
niet heel veel met dat van Van Drielst. Nog steeds bestond het Drentse landschap in de tijd van Van 
Ravenswaay voornamelijk uit zandwegen en geboomte. Wel zien de boerderijen er al wat moderner 
uit, maar wat vooral opvalt is de aandacht die Van Ravenswaay besteed aan het vastleggen van de 
bevolking. Op zijn Kermis te Zweeloo is te zien hoe het er in de achttiende eeuw op een kermis aan 
toe ging: de kinderen spelen en er wordt volop gehandeld (fig. 2.5).  
 
Alexander Mollinger (1836-1867) bezocht samen met zijn leermeester Willem Roelofs (1822-1897) 
de provincie Drenthe in de jaren zestig van de negentiende eeuw.181 Deze laatste bezocht ook 
regelmatig Oosterbeek en woonde lange tijd in kunstenaarskolonie Brussel.182 In de tweede helft van 
de negentiende eeuw was het gebruikelijk dat kunstenaars gezamenlijk rondreisden om nieuwe 
landschappen te verkennen en te schilderen.183 Roelofs behoorde tot de Haagse School, een 
kunstrichting die door bijvoorbeeld kunstenaar en auteur Jan  Poortenaar (1886-1958) – een 
kunstenaar die vooral actief was in de eerste helft van de negentiende eeuw – werd beschouwd als 
een ‘herleving’ van de Nederlandse landschapsschilderkunst.184 Mollinger had ook contact met David 
A.C. Artz (1837-1890), een kunstenaar die waarschijnlijk eveneens rondom Zweeloo heeft 
geschilderd. Mollinger was vooral bekend in Schotland en gewild om zijn Drentse landschappen. In 
1865 verkocht hij het werk Church of the village of Zweeloo aan de Royal Scottish Academy of 
Painting, Sculpture and Architecture in Edinburgh.185 Mollinger correspondeerde vaak met de 

                                                           
181

 Sanders, 2007, pp. 49; 52. 
182

 Kapelle en De Bodt, 2006, p. 64; De Bodt, 1995, p. 5. 
183

 Erftemeijer, 2011, p. 22. 
184

 In zijn boek noemt Poortenaar zijn hoofdstuk over de Haagse School ‘herleving’, nadat het hoofdstuk 
daarvoor ‘neergang’ werd genoemd. 
185

 Mollinger, 1860-67 via Sanders, 2007, p. 52. Het werk is tegenwoordig niet terug te vinden op de website 
van het betreffende museum. 
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Schotse verzamelaar John Forbes White waar hij tijdens de wereldtentoonstelling een werk aan 
verkocht had. De grote oprechtheid die uit Mollinger’s werken naar voren kwam zou White sterk 
hebben aangesproken.186 De werken die Mollinger en Roelofs in Zweeloo zouden hebben gemaakt, 
tonen veel overeenkomsten.187 Beiden schilderen een combinatie van landschap, boerderijen, 
boerenvolk en vee. Hiermee verschillen ze niet heel sterk van de werken van Van Ravenswaay. Qua 
weergave vertoont Mollinger wel een verschil met Van Ravenswaay: zijn schets van een boerderij 
toont een enigszins romantisch beeld van het landschap en de samenleving door een intiemere 
weergave van het onderwerp. De boerderij op zijn Gezicht op Zweeloo uit 1860 is bijvoorbeeld van 
dichterbij weergegeven dan dat Van Ravenswaay dat deed, zodat er een andere sfeer wordt 
gecreëerd (fig. 2.6).  
 

 
Fig. 2.6: Alexander Mollinger – Gezicht op Zweeloo, 1860. 

De bekende kunstenaar Anton Mauve (1838-1888) is ook in de gemeente Zweeloo geweest, en dan 
wel in Wezup, hoewel hij hier niet veel werken zou hebben gemaakt.188 Het werk dat hij hier maakte, 
is een schets van een boerderij in Wezup, verscholen tussen bomen en struikgewas met enkele 
scharrelende kippen (fig. 2.7). Het lijkt erop dat Mauve de vrij continue lijn van het weergeven van 
landschap, boerderij, samenleving en vee doorbreekt, maar het is uiteraard onmogelijk om dit op 
basis van slechts één werk te concluderen. In zijn andere werken, die niet in Zweeloo zijn gemaakt, 
schildert Mauve namelijk wel regelmatig personen in het landschap. Het werk uit Wezup vormt dan 
ook een uitzondering, wat wellicht komt omdat het een snelle schets is. Toch is uit de schets af te 
leiden waarom Zweeloo waarschijnlijk zoveel kunstenaars trok, namelijk door de oude, vervallen 
boerderijtjes die een sfeer uitstraalden die kunstenaars graag vast wilden leggen. De schets doet 
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 Den Hartog, 2008, p. 35. 
187

 Van enkele schilderwerken in het persoonlijk archief van Warmolts bestaat bij auteur de twijfel of deze wel 
in Zweeloo en omgeving zijn gemaakt. Daarom worden die niet in het onderzoek getoond. 
188

 Sanders, 2007, pp. 37-38. 
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sterk denken aan de hierboven getoonde schets van Mollinger in de weergave van de Drentse 
boerderijen en omliggend landschap. 
 

 
Fig. 2.7: Anton Mauve – Wezup, 1863. 

Via vader en zoon Claas Hendrik Meiners (1819-1894) en Piet Meiners (1857-1903) naderen we de 
onderzoeksperiode tot aan 1880. Zij brachten in 1878 een bezoek aan Zweeloo en schilderden daar 
voor zover bekend drie werken.189 Tweemaal is een boerderij met boer in het landschap afgebeeld, 
en eenmaal het interieur van een boerderij met daarin drie dames. Dit is, voor zover bekend, de 
eerste keer dat de nadruk zo sterk op de samenleving van Zweeloo ligt in plaats van op het 
landschap. 
 
Door de werken van de genoemde kunstenaars met elkaar te vergelijken, zijn er een paar 
verschuivingen op te merken. Zowel Van Drielst als Van Ravenswaay gaven in hun kunstwerken 
vooral aandacht aan het landschap met de boerensamenleving. Zij gaven dit in een brede weergave 
weer, wat wil zeggen dat ze een groot oppervlak van het landschap vastlegden, vaak meerdere 
boerderijen, liggend in het landschap. Op het gebied van thematiek hebben er sindsdien tot aan 1880 
niet heel sterke veranderingen plaatsgevonden. Boerderijen, landschap en samenleving bleven nog 
steeds een geliefde combinatie om op het doek vast te leggen. Wat na Van Ravenswaay wel 
veranderde, was de weergave hiervan. De kunstenaars na hem en Van Drielst lijken te kiezen voor 
een intiemere weergave van de boerderijen en het landschap. Ze lijken niet langer een overzicht van 
de Zweelse samenleving te willen vastleggen, maar kiezen ervoor om één specifieke boerderij met 
het omliggende landschap te schilderen. Dit zorgt ervoor dat het landschap een kleinere rol in hun 
werken speelt dan bij Van Drielst en Van Ravenswaay het geval was, terwijl er meer aandacht wordt 
gegeven aan de Zweelse boerderijen met hun kenmerkende lage, schuinaflopende dak. In de 

                                                           
189

 Sanders, 2007, p. 46. 
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onderwerpkeuze van Claas Hendrik Meiners en zijn zoon valt op dat er meer aandacht komt voor de 
boerensamenleving van Zweeloo.  
 
De algemene tendens die in de kunstwerken tot aan 1880 te zien is, is dan ook een verschuiving van 
een bredere weergave van het platteland naar een intiemer beeld dat meer gericht is op de woon- 
en leefomstandigheden van de boerensamenleving. Nu deze constateringen zijn gedaan, is het 
interessant om te kijken of dit zich voortzet in de schilderkunst na 1880. 
 

2.4 De kunstwerken vanaf 1880 
 

Categorisering van onderwerpen 

De schilderijen die vanaf 1880 zijn gemaakt, en die voor dit onderzoek zijn gebruikt, omvatten in 
totaal 392 stuks. Vanwege deze grote omvang wordt hierna gekozen voor een kwantitatieve 
(statistische) benadering, in plaats van de hierboven gebruikte kwalitatieve analyse. Een statistische 
analyse geeft namelijk meer informatie en mogelijkheden tot vergelijking wanneer het meerdere 
kunstwerken betreft. Om deze werken op onderwerp te kunnen analyseren, zijn ze over acht 
categorieën verdeeld. Het is hierbij uiteraard onvermijdelijk dat sommige kunstwerken in meerdere 
categorieën tegelijk vallen. Op basis van de werken is gekozen voor de volgende categorieën, met 
een beschrijving van de kenmerken hiervan: 

- Boerderijen en dorpen. Bij de kunstwerken die binnen deze categorie vallen, staan 
boerderijen of dorpsgezichten centraal boven het landschap. Er worden wel onderdelen van 
het landschap weergegeven, zoals het boerenerf of bomen, maar de primaire aandacht lijkt 
naar de gebouwen uit te gaan. 

- Dieren. In enkele werken spelen dieren de hoofdrol. Dit zijn er niet veel, slechts twaalf, maar 
het is opvallend bij deze werken dat de aandacht naar de weergave van de dieren gaat in 
plaats van naar het landschap. Schapen zijn het meest geschilderd. 

- De kerk van Zweeloo. De kerk van Zweeloo is in de loop van de tijd door meerdere 
kunstenaars vastgelegd vanuit verschillende gezichtspunten. In sommige gevallen is de kerk 
onopvallend in het landschap geschilderd, maar ook vaak is de kerk zelf als hoofdonderwerp 
vastgelegd.  

- Landschap met boerderij of dorp. Deze categorie doet enigszins denken aan dat van 
‘boerderijen en dorpen’. Het verschil zit erin dat bij de kunstwerken binnen de categorie 
‘landschap met boerderij of dorp’ het landschap de hoofdrol speelt en de boerderij of het 
dorp een ondergeschikte rol. 

- Mensen. Vooral deze categorie bevat veel werken die ook in de andere categorieën terug te 
vinden zijn. Toch is ervoor gekozen om een aparte categorie te maken met kunstwerken 
waarop mensen zijn afgebeeld. In sommige gevallen spelen de mensen de hoofdrol, maar 
vaker zijn zij weergegeven tijdens werkzaamheden of spelen ze een soort bijrol. Deze 
categorie is aangemaakt om te kunnen onderzoeken of er in de loop van de decennia een 
verschuiving heeft plaatsgevonden in de veelvuldigheid van weergave van personen in 
schilderijen. De hypothese is namelijk dat aan het einde van de negentiende eeuw meer 
mensen werden geschilderd dan dat dit in de loop van de twintigste eeuw het geval was.  

- Aaldener molen. Net als de kerk van Zweeloo is de molen van Aalden meerdere keren als 
zelfstandig onderwerp vastgelegd. 
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- Landschap. Binnen deze categorie vallen de kunstwerken die uitsluitend een landschap 
weergeven. In enkele gevallen bevinden zich enkele personen op een schilderij, maar nooit 
een boerderij of dorpsgezicht. Uiteindelijk is deze categorie belangrijk om te kunnen 
beoordelen of de veranderingen in het landschap terug te zien zijn in de schilderkunst.  

- Overig. Tot slot zijn er nog vijf werken in deze categorie geplaatst. Het gaat hier om 
kunstwerken die niet binnen één van de andere categorieën vallen, waaronder een abstract 
werk van Herman Brood. Deze werken zullen dan ook niet in de analyse worden 
meegenomen. 

Statistische analyse 

In de onderstaande grafiek zijn de hoeveelheden kunstwerken per categorie weergegeven (fig. 2.8). 
Voor een analyse van de onderwerpen van de kunstwerken over de tijdsperiode 1880-2017 kan 
uitsluitend worden uitgegaan van de werken waarvan de datering bekend is, of als er een concrete 
datum bekend is wanneer de desbetreffende kunstenaar in Zweeloo was. Dit houdt in dat er voor 
deze analyse minder schilderwerken worden gebruikt dan het totaal aantal werken per categorie. In 
onderstaande grafiek staat per categorie de eerste staaf voor het totaal aantal kunstwerken dat 
binnen deze categorie valt. Elke tweede staaf geeft aan hoeveel van de werken daarvan gedateerd 
zijn, en dus voor de analyse gebruikt zullen worden. Uit de grafiek is op basis van elke eerste staaf af 
te lezen dat vanaf 1880 de boerderijen en dorpsgezichten een zeer populair onderwerp zijn, en dat 
de andere onderwerpen, op de categorieën ‘dieren’ en ‘Aaldener molen’ na, niet ver van elkaar af 
liggen. 
 

 
Fig. 2.8: werken per categorie en waarvan gedateerd. 

 
In de onderstaande grafiek is te zien hoe de onderwerpen zich vanaf 1880 per twintig jaar hebben 
verspreid tot aan 2017, over een totale periode van 137 jaar (fig. 2.9). Dit is gedaan door elke 
categorie in percentages onder te verdelen en de uitkomsten met elkaar samen te voegen in één 
grafiek. Dit houdt in dat de grafiek toont hoe frequent of minder frequent elk onderwerp vanaf 1880 
is geschilderd om hierin eventuele structuren te kunnen ontdekken. De categorieën onderling 
kunnen door deze methode niet met elkaar vergeleken worden, omdat het hier om percentages per 
categorie gaat. Om de categorieën met elkaar te kunnen vergelijken, zouden deze percentueel met 
elkaar vergeleken moeten worden (zie hiervoor fig. 2.10). 
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Fig. 2.9: Verspreiding onderwerpen percentueel per 20 jaar. 

 
Uit bovenstaande grafiek zijn bepaalde verschijnselen af te lezen. Zo is te zien dat de onderwerpen 
‘mensen’ en ‘dieren’ allebei veelvuldig zijn geschilderd in de periode 1880-1900, en hierna minder 
vaak. Het onderwerp ‘mensen’ bleef na 1900 redelijk constant, maar het onderwerp ‘dieren’ werd 
van 1920 tot aan 1980 vrijwel niet meer geschilderd, waarna het vanaf 2000 opnieuw piekte. Ook het 
onderwerp ‘Aaldener molen’ toont een opvallende lijn: tot aan 1920 werd de molen door geen 
enkele kunstenaar geschilderd, maar vanaf 1920 kwam hier verandering in. Vanaf die periode werd 
de molen van Aalden vaker op het doek vastgelegd. Dit heeft mogelijk te maken met een toenemend 
besef van erfgoedwaarde van bepaalde gebouwen. Het onderwerp ‘landschap met boerderij of dorp’ 
is de enige categorie die door de decennia heen vrij constant is geschilderd. Het onderwerp 
‘landschap’ is vanaf 1980 vaker vastgelegd, net als de kerk. ‘Boerderijen en dorpen’ kent vooral een 
piek in de periode 1940-1960, wat ook te maken kan hebben met het besef dat onderdelen van de 
dorpen van grote historische waarde waren. 
 
Bovenstaande grafiek is gecreëerd om structuren per onderwerp door de decennia heen te kunnen 
bekijken. Om de categorieën onderling met elkaar te kunnen vergelijken, is de volgende grafiek 
gemaakt (fig. 2.10). In totaal hebben 251 werken een datering. In de grafiek is per tijdsblok van 
twintig jaar bekeken hoe de onderwerpen van de schilderijen hierover te verdelen zijn. Het totaal 
aantal schilderijen per tijdsperiode van twintig jaar staat voor 100%. Op basis hiervan zijn alle 
schilderijen uit dat tijdsblok in percentages verdeeld. Hierdoor is het makkelijker om de frequentie en 
populariteit van de onderwerpen in verhouding tot elkaar te kunnen vergelijken.  
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Fig. 2.10: Percentage onderwerpen per 20 jaar. 

 
Uit de grafiek zijn twee heel sterke veranderingen op te merken. In de periode 1880-1900 waren 
‘mensen’ een zeer populair onderwerp. Dit komt vooral door Max Liebermann, die de samenleving 
van Zweeloo op meerdere schilderijen en tekeningen heeft vastgelegd. Er moet dan ook worden 
opgemerkt dat de aanwezigheid van meerdere schilderijen van Liebermann met daarop mensen in 
deze analyse waarschijnlijk een enigszins vertekend beeld van de thematische verhoudingen geeft, 
en dat dit beeld genuanceerder moet worden opgevat. In de twintig jaar hierna, van 1900-1920, 
verloor dit onderwerp aan populariteit. ‘Landschap’ en ‘landschap met boerderij of dorp’ werden 
toen even frequent geschilderd, en ook de andere onderwerpen lagen dicht bij elkaar. Alleen de 
Aaldener molen werd vooralsnog nog niet geschilderd, zoals we ook al eerder gezien hadden (fig. 
2.8). In de tijdsperiodes hierna won het onderwerp ‘boerderijen en dorpen’ steeds meer aan 
populariteit ten opzichte van de andere categorieën, vooral in de tijdsperiode 1960-1980, toen 90% 
van de schilderijen dit onderwerp had. In de vier decennia hierna werd het onderwerp weer iets 
minder vaak geschilderd, maar was het alsnog het meest geschilderde onderwerp. De categorie 
‘kerk’ werd vergeleken met de andere tijdsperiodes vooral in de periodes 1900-1940 en 1980-2017 
vaak geschilderd. Ook het onderwerp ‘landschap’ kent verschillende periodes waarin het vaker werd 
geschilderd. In de periode 1900-1920 werd deze in verhouding tot de andere onderwerpen en 
vergeleken met zijn populariteit in de andere tijdsperiodes het meest vastgelegd. Maar ook in de 
periode 2000-2017 werd het onderwerp weer wat vaker geschilderd.  
 

2.5 Conclusie 
 
Het mag duidelijk zijn dat Zweeloo al eeuwenlang een geliefde bestemming is geweest voor 
kunstenaars om naar af te reizen om daar het landschap, de dorpen en de samenleving te schilderen. 
Vanaf 1880 hebben er kunstenaars met verschillende achtergronden een bezoek aan het dorp en 
haar omgeving gebracht. De één bracht eenmalig een bezoek aan Zweeloo, anderen keerden hier 
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regelmatig terug. Sommigen van hen waren professionele kunstenaars, anders schilderden als 
hobby. Dit verschil komt bijvoorbeeld naar voren in de kwaliteit van de verschillende kunstwerken.  
 
Tussen de kunstwerken tot 1880 en na 1880 is, zoals verwacht, niet een duidelijke grens te trekken 
tussen keuze in onderwerpen. Landschap, boerderijen, mensen en dieren bleven nog enkele 
decennia geliefde onderwerpen om te schilderen, maar namen hierna geleidelijk in populariteit af. In 
plaats daarvan kwam de nadruk steeds meer te liggen op uitsluitend de weergave van boerderijen of 
delen van het dorp, vaak afgebeeld met enkele landschapselementen. Ook de kerk en de Aaldener 
molen werden vanaf 1880 vaker afgebeeld. 
  
De thematiek van de schilderkunst tot aan 1880 heeft zich enigszins doorgezet tot aan 1900. De 
beginnende trend van vader en zoon Meiners wat betreft het weergeven van de boerensamenleving 
nam, vooral bij Liebermann, nog een belangrijke plaats in binnen de onderwerpkeuze van de 
kunstenaars. Mollinger en Mauve waren de eersten die de boerderijen en dorpsgezichten met een 
toenemende intimiteit weergaven. Dit onderwerp zou in de decennia daarna steeds populairder 
worden, en vooral na 1920 nam dit een enorme vlucht. Het schilderen van mensen kende een piek 
dankzij de werken van Liebermann, maar nam vanaf circa 1900 steeds verder af. Vanaf 1980 werd de 
kerk als onderwerp vaker geschilderd, een element dat vóór 1880 alleen in het werk van Van Drielst 
te zien was.  
 
Er kan worden geconcludeerd dat in de loop van de decennia een verschuiving in onderwerpkeuzes 
heeft plaatsgevonden. Het is interessant om te onderzoeken waarom specifieke onderwerpen in 
bepaalde periodes populairder waren dan in andere decennia. In de komende drie hoofdstukken zal 
per tijdsperiode deze analyse gebruikt worden in combinatie met voorhanden zijnde informatie over 
de algemene tendensen in de Nederland op het gebied van erfgoed en Monumentenzorg om te 
proberen een verklaring te vinden waarom specifieke onderwerpen in bepaalde tijdsperiodes vaker 
zijn geschilderd.  
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Hoofdstuk 3: Traditie en moderniteit in landschap en kunst uit de 

periode 1850-1930 
 

3.1 Inleiding 
 
Zweeloo ligt in het vroegere dingspel Zuidenveld, een gebied dat gekenmerkt wordt door een 
eeuwenoud esdorpenlandschap met esdorpen, essen, beekdalen en voormalige heidevelden die zijn 
vervangen door twintigste-eeuwse heideontginningen. De vroegere gemeente Zweeloo lag in fysisch-
geografisch opzicht op het Drents Plateau, een keileemplateau met beekdalbodems, keileemruggen, 
keileemvlakten, dekzandvlakten en pingoruïnes. In het gebied liggen diverse archeologisch 
waardevolle gebieden, zoals enkele overblijfselen van Celtic fields en diverse grafheuvels. De 
archeologische waarde van het gebied zal in hoofdstuk 5 verder aan bod komen. Zowel Zweeloo, 
Aalden, Meppen, Benneveld en Wezup zijn esdorpen. De essen van de dorpen liggen in het 
landschap op de hogere keileemruggen. De marken van Zweeloo, Aalden en Wezup zijn alle drie in 
de vijftiende eeuw ontstaan, hoewel de dorpen al eerder bestonden. Zo werd Zweeloo voor het eerst 
genoemd in een stuk uit 1304.190 Wezuperbrug is als enige geen esdorp, omdat dit dorp pas rond 
1860 is ontstaan na de aanleg van het Oranjekanaal. Het dorp staat dan ook niet aangegeven op de 
Topografisch Militaire Kaart uit 1850 (fig. 3.1). 
 
In dit hoofdstuk bestuderen we allereerst hoe het landschap van Zweeloo er tussen 1850 en 1930 
uitzag, en hoe het landschap in deze zeventig jaar is veranderd. Er zal worden getracht om een beeld 
te schetsen van de samenleving en het landschap uit die jaren. Vervolgens zullen de kunstenaars 
worden behandeld die in deze tijdsperiode in Zweeloo werkzaam waren en een aantal van hun 
kunstwerken. In deze paragraaf zal ook worden bekeken of de eerder beschreven veranderingen in 
het landschap ook daadwerkelijk terug te zien zijn in de schilderkunst. We eindigen het hoofdstuk 
met een korte conclusie. 
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Fig. 3.1: Topografisch Militaire Kaart uit ca. 1850 van de voormalige gemeente Zweeloo, blad 17. 

 

3.2 Veranderingen in het landschap 
 

Inleiding 

A.J. van der Aa publiceerde tussen 1839 en 1851 diverse boeken met informatie over de 
verschillende steden en dorpen in Nederland, waaronder een pagina over Zweeloo. Het is geen 
uitgebreide beschrijving van het dorp, maar hij geeft wel enige informatie over de samenleving en 
het landschap. Van der Aa schrijft dat de bevolking uit zo’n 950 inwoners bestond. Het dorp zelf lag 
in een “(…) hoog lommerrijk opgaand geboomte (…), en om zijn natuurschoon de aandacht van elken 
landschapschilder overwaardig.”191 Dit schreef hij in een tijd waarin het dorp al door verscheidene 
kunstenaars was bezocht, zoals Egbert van Drielst.  
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Meer specifieke informatie kan worden gehaald uit de gemeenteverslagen die vanaf 1851 tot 1935 
jaarlijks door het gemeentebestuur van Zweeloo zijn bijgehouden.192 Deze schetsen een beeld van de 
toenmalige stand van zaken. Hierin werd bijvoorbeeld per jaar bijgehouden hoe de opbouw van de 
bevolking was, de staat van de waterwerken en welke veranderingen er in de gemeente hadden 
plaatsgevonden. In de verslagen betreffende de landbouw, bijgehouden tussen 1868 en 1924, is 
onder andere informatie te vinden over de veestapel uit het betreffende jaar, de landbouwgewassen 
die werden verbouwd en de hoeveelheid woeste en ontgonnen grond. De landbouwverslagen 
kunnen worden gebruikt om een beeld te creëren van de afname van de heide en zandverstuivingen 
met parallel de afname van het aantal schapen. Het aantal hectare woeste gronden vóór circa 1900 
nam nauwelijks af, waardoor de aandacht vooral gericht zal zijn op de periode 1900-1924. 
 

Zweeloo tussen 1850 en 1930 

De markeverdeling 

De gemeente Zweeloo was opgedeeld in vijf marken, namelijk die van Meppen, Aalden, Wezup, 
Zweeloo en Benneveld (fig. 3.2). Op basis van een vergelijking tussen kaarten uit 1850 en 1930 lijken 
er in eerste instantie niet veel veranderingen in het landschap te hebben plaatsgevonden. In 1832 
bestond nog 77% van het land van de gemeente uit woeste gronden.193 Ook in 1860 was Zweeloo 
nog één van de regio’s in Nederland waar grote oppervlakken onontgonnen grond voorkwamen.194 
Ondanks het beperkte aantal ontginningen zijn er tussen 1850 en 1930 toch verschillende factoren 
geweest die invloed hadden op het landschap en de samenleving van Zweeloo.  
 
Eén daarvan was de markeverdeling en in mindere mate de markewet die hierop volgde. In dezelfde 
eeuw dat het socialisme en de landhervormingsbeweging in opkomst waren en werd gepleit vóór het 
gemeenschappelijk gebruik van gronden en tegen het betalen voor grondgebruik, werd haaks daarop 
de markewet in het leven geroepen. In 1767 was een pleidooi geschreven, genaamd Gedachten van 
een Drentsch staatsman omtrent de Markescheidingen in Drenthe, waarin werd beargumenteerd dat 
privébelang het gemeenschappelijk belang diende.195 In 1806 werd door koning Lodewijk opdracht 
gegeven om onderzoek te doen naar het gebruik van de woeste gronden. Jan Kops, botanicus en 
hoogleraar landhuishoudkunde, schreef dat deze gronden onbenut bleven door de marken en dat de 
opbrengst van één morgen ontgonnen grond meer zou opbrengen dan twintig woest liggende 
morgen.196  
 
In datzelfde jaar schreef de Commissie in Overijssel dat de woeste gronden nuttiger gebruikt konden 
worden dan toen het geval was, en dat het daarom nodig was de gronden te verdelen.197 Er is lang 
gedacht dat de markewet uit 1886 grote invloed had op de verdeling van de markegronden. 
Tegenwoordig is bekend dat onder deze wet slechts tien markeverdelingen hebben plaatsgevonden, 
en dat de andere marken al vóór die tijd waren verdeeld.198  
 
Alle gemeenschappelijke gronden van een marke stonden onder het beheer van het 
markegenootschap.199 De verschillende markegenootschappen hebben altijd een grote invloed gehad 
op het landschap. Zo was een marke bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
wegen en waterwerken binnen haar gebied. Alleen als een stuk grond in eigendom was van een 
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particulier, was het onderhoud van de naastgelegen wegen de taak van de eigenaar.200 De 
voorstanders van de markeverdeling wilden dit vooral vanuit het oogpunt van toenemende 
opbrengsten van de landbouw. Zij waren bang dat de markegenoten de vooruitgang die tot 
ontginningen zouden leiden probeerden te voorkomen. In eerste instantie verzetten de marken zich 
inderdaad tegen een verdeling van woeste gronden, aangezien zij voor bemesting afhankelijk waren 
van de plaggen die ze van de gronden haalden.201  
 
Toch gingen zij hier uiteindelijk mee akkoord en vond het merendeel van de verdelingen plaats 
tussen 1840 en 1870.202 In 1858 werd de marke van Wezup verdeeld, en hier opeenvolgend in 1861 
de marke van Zweeloo, in 1864 Benneveld, Meppen in 1865 en Aalden in 1867.203 Uit de notulen van 
de markevergaderingen van Zweeloo komt naar voren dat in sommige gevallen de markegronden 
publiekelijk verkocht werden aan particulieren.204 Volgens Demoed en Blink waren de verdelingen 
van de woeste gronden een belangrijke aanzet tot de ontginningen die hierop zouden volgen.205 De 
grenzen van de voormalige marken zouden uiteindelijk de ontginningsrichtingen en -patronen van 
het landschap bepalen.206 
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Fig. 3.2: De markegrenzen van de latere gemeente Zweeloo, met de marken meppen, Aalden, Wezup, Zweeloo en 

Benneveld. Geprojecteerd op de Topografisch Militaire Kaart-kaart uit 1850. 

 

Vroege ontginningen 

Onvergraven hoogveen, dalgronden, heidegronden, zandgronden en duinen werden als woeste 
gronden beschouwd. Deze gronden speelden een grote rol binnen het Drentse boerenbedrijf, 
bijvoorbeeld als weidegebied.207 De gronden rondom de natuurlijke waterlopen, zoals de 
Aalderstroom, waren al in een vroeg stadium verkaveld, omdat deze gronden de meest bruikbare 
wei- en hooilanden opleverden. Dit was in tegenstelling tot de gronden rondom de essen, die steeds 
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verder verschraalden tot heidegebieden.208 De zandverstuiving het Mepper Zand lag dan ook dicht bij 
de Molen Esch boven Meppen, ontstaan door overbegrazing (fig. 3.3).  
 
Andere delen van de beekdalen, zoals de Koematen, Kerkhorsten, en de Aalderstroom langs Wezup 
zijn tussen 1812 en 1824 ontgonnen. Het gebied rondom Meppen is voornamelijk ontgonnen tussen 
1850-1900.209 Vooral het land in het westen van de gemeente, zoals het Aalder Veld en het Mepper 
Veld, werd pas laat ontgonnen.210 Pas vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw kwamen de 
ontginningen op gang die werden ondernomen door grote ontginningsmaatschappijen zoals de 
Nederlandsche Heidemaatschappij en de Grontmij. 
 

 
Fig. 3.3: Het (Mepper) Zand nabij de Molen Esch, ontstaan door verschraling van de heide door overbegrazing van de 

schaapskudde. Fragment van de Topografisch-Militaire Kaart van 1850. 
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Landschapsveranderingen vanaf 1850 

Ontwikkeling van de oppervlakte aan zandverstuivingen en de hoeveelheid schapen 

In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn diverse stukken opgesteld over het beteugelen van 
zandverstuivingen in Drenthe. In het Provinciaal blad van Drenthe uit 1887, no. 83, werden hier 
diverse artikelen over geschreven.211 Zo moesten er plaggen op de zandverstuivingen worden gelegd, 
waarvoor de eigenaren van de percelen verantwoordelijk waren.  
 
Hierna moest elk jaar door de Burgemeesters en Wethouders een verslag worden geschreven over 
de uitbreiding of afname van de zandverstuiving. Tot die tijd mochten er geen schapen of ander vee 
in de buurt van de verstuiving worden geweid. Als dit toch gebeurde, stonden hier hoge boetes op: 
minimaal tien gulden.212 In 1852 werd een document opgesteld over drie zandverstuivingen in de 
gemeente Zweeloo die de omliggende dorpen dreigde te verzanden. Het ging hier om een 
zandverstuiving bij Wezup en twee die onder de marke Meppen vielen (het Mepper Zand, 
tegenwoordig het Witte Zand, en Mepper Palm, tegenwoordig De Palms).213 
 
In het document uit 1852 wordt genoemd hoe groot de zandverstuivingen gezamenlijk zijn, namelijk 
401 hectare. In de landbouwverslagen vanaf 1903 is vervolgens jaarlijks bijgehouden wat het aantal 
hectare zandverstuivingen bedroeg.214 Op basis hiervan is enigszins te bestuderen in hoeverre de 
maatregelen die genomen werden succesvol waren (fig. 3.4). Uit het figuur valt af te lezen dat het 
aantal hectare zandverstuivingen tussen 1852 en 1903 ongeveer gehalveerd is. Tussen 1903 en 1924 
is het aantal hectare nogmaals gehalveerd, hoewel de omvang in de tussenliggende jaren slechts zo 
nu en dan een enkele hectare afnam en vaak meerdere jaren lang gelijk bleef. 
 
 

 
Fig. 3.4: Oppervlakte aan zandverstuivingen in de Gemeente Zweeloo in de jaren 1852 en 1903-1924. Bron: 
Gemeentearchief Coevorden, archiefstuk 74: verslagen betreffende de landbouw, 1868-1923. 
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Fig. 3.5: Afname van het aantal hectare woeste grond in de gemeente Zweeloo in de periode 1896-1924. Bron: 
Gemeentearchief Coevorden, archiefstuk 74: Verslagen betreffende de landbouw, 1868-1923. 

Op basis van de landbouwverslagen is het ook interessant om in beeld te brengen hoe de woeste 
gronden in hectare afnamen, wat voor de periode 1896-1924 is gedaan (fig. 3.5).215 Hierbij is 
afgerond op hele hectaren en de gegevens voor 1918 en 1919 ontbreken. In 1902 bleken nog 
stukken heide geplagd te worden voor mestbereiding.216 
 
Op basis van bovenstaande figuur is te zien dat de afname in woeste grond zich pas vanaf circa 1905 
gestaag heeft doorgezet. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat het aantal hectare woeste grond 
in verhouding tot andere gebieden in Drenthe nog behoorlijk hoog lag: in 1935 besloeg de gemeente 
Zweeloo 6261.63 hectare, waarvan circa de helft uit woeste gronden bestond. De afname in woeste 
gronden had ook invloed op het aantal schapen dat ter markt werd gebracht (fig. 3.6).217 Het gaat 
hier om het totaal aantal schapen in de gemeente Zweeloo tussen 1896-1904 en opvolgend 1906, 
1910 en 1926.  
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Fig. 3.6: Aantal ter markt gebrachte schapen in de gemeente Zweeloo in de periode 1869-1904, 1906, 1910 en 1926. 
Bron: Gemeentearchief Coevorden, archiefstuk 74: verslagen betreffende de landbouw, 1868-1923. 

Het is interessant om te zien dat vanaf 1902, het jaar dat de woeste gronden steeds verder afnamen, 
ook een sterkere afname te zien is in het aantal schapen dat ter markt werd gebracht, vooral tussen 
1901 en 1904. Een uitzondering hierop vormt het jaar 1910, toen het aantal schapen vanaf 1906 met 
zo’n 114 stuks was toegenomen. Door de afname in woeste gronden had het houden van schapen 
steeds minder nut. In 1926, toen het aantal hectare woeste gronden vanaf 1896 met circa 700 
hectare was afgenomen, liepen er nog maar 700 schapen in Zweeloo rond.  
 

Ontwikkeling van de ontginningen 

De vroege ontginningen werden vooral door particuliere ondernemers ondernomen. Een archiefstuk 
uit 1867 biedt inzicht in een ontginning door een ondernemer uit Oosterhesselen.218 Het gaat om een 
aanvraag van Hendrik Jacob Pieter van der Wijck, lid van de Provinciale Staten van Drenthe en 
woonachtig op De Klencke, een havezate bij Oosterhesselen, net buiten de gemeentegrens van 
Zweeloo (fig. 3.7). Van der Wijck vroeg bij het gemeentebestuur Zweeloo aan of hij verschillende 
stukken grond met heide binnen sectie C mocht ontginnen met daarbij een vrijdom van belasting. 
Helaas zijn de kadastrale minuutplannen van dit deel van Zweeloo verloren gegaan, waardoor het 
vooralsnog niet mogelijk is exact na te gaan om welke stukken grond het gaat. Wel is het duidelijk dat 
het om percelen bij Benneveld ging.219  
 
Het document geeft daarnaast informatie over de grootte en het doel van de ontginningen. Van der 
Wijck wilde de drie percelen die alle uit heide bestonden ontginnen tot hooiland (70 roeden, 65 
ellen), weideland (53 roeden, 68 ellen) en bouwland (80 roeden, 6 ellen). Hiermee wordt duidelijk 
dat het grootste perceel was bedoeld om tot bouwland te worden ontgonnen, en op de kaart is te 
zien dat er een langgerekt perceel op het Bennevelder Veld in 1930 nog steeds gebruik werd als 
bouwland (fig. 3.7). Het Bennevelder Veld ligt dichtbij de Westerstroom (eveneens de 
gemeentegrens) wat het nog aannemelijker maakt dat Van der Wijck in dit deel ontginningen liet 
uitvoeren, aangezien de nattere gronden nabij de stroom vooral geschikt waren als weide- en 
hooilanden.  
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Fig. 3.7: De Klencke (rode stip) net buiten de gemeentegrens van Zweeloo (zwarte lijn). Aan de overzijde van de 

Westerstroom, in het Bennevelder Veld, liggen enkele ontgonnen percelen voormalige heide. Het is mogelijk dat het hier 
enkele van de percelen betreft die in opdracht van Van der Wijck zijn ontgonnen. Bonnekaart van 1930. 

 
In Nederland namen de ontginningen aan het einde van de negentiende eeuw pas toe, toen vaak 
vanuit de overheid druk werd uitgeoefend om in het teken van werkverschaffingsprojecten stukken 
grond te ontginnen.220 Op basis van figuur 3.5 was te zien dat vooral na 1905 een sterke afname 
plaatsvond in de woeste gronden, hoewel dit tot en met 1924 nog maar een totaal van 470 hectare 
bedroeg. Hoewel de ontginningen toenamen, was er over een tijdsperiode van bijna twintig jaar nog 
niet sprake van ontginningen van vele hectaren grond. Vergeleken met andere delen van Drenthe 
kwamen de ontginningen in Zweeloo pas laat op gang. In de opsomming van Blink met ontginningen 
door particulieren wordt Zweeloo niet genoemd.221  
 
Volgens Blink was er in Drenthe tussen 1905 en 1914 sprake van “… een levendige ontginningstijd”.222 
Tot aan de Eerste Wereldoorlog vonden veel ontginningen plaats die het initiatief waren van 
ondernemers, zowel van binnen als buiten de provincie.223 In 1930 bestond een groot deel van de 
gemeente Zweeloo echter nog uit woeste grond. De heideontginningen vonden daar dus blijkbaar in 
een later stadium plaats. Het bleek dat de ontginningen van landbouwers zelf ten behoeve van 
uitbreiding van het bestaande bedrijf economisch meer opleverde dan de ontginningen door 
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particulieren.224 In Zweeloo werden veel stukken grond dan ook op kleinschalig niveau door boeren 
zelf ontgonnen. Slechts in enkele delen van Zweeloo werden gronden opgekocht door de 
ontginningsmaatschappij Het Lantschap Drenthe. Tezamen met het ontginningscomplex Witteveen 
bedroeg dit een oppervlakte van ca. 1000 hectare.225 
 
Tijdens dit onderzoek zijn er zowel in het Gemeentearchief Coevorden als bij het Drents Archief zeer 
weinig archiefstukken gevonden die betrekking hebben op de jonge heideontginningen rondom 
Zweeloo tot aan 1930.  Het is daarom moeilijk om een exact beeld te creëren van hoe deze 
ontginningen van de woeste gronden tussen 1850 en 1930 verliepen. Ondanks het gebrek aan 
archiefmateriaal en minuutplannen van het zuidelijke deel van de gemeente is op basis van een 
vergelijking van de kaarten tussen 1850 en 1930 wel te zien waar de kleinschalige ontginningen 
plaatsvonden. De vergelijking laat zien dat de ontginningen voornamelijk aan de rand van oudere 
heideontginningen en beekdalontginningen of aan de rand van de essen plaatsvonden. Ook zijn er 
noordelijk van Wezup meerde stukken woeste grond ontgonnen. Deze kleinschalige ontginningen 
werden in sommige gevallen waarschijnlijk ondernomen door particulieren zoals Van der Wijck, 
hoewel hier tijdens het onderzoek geen bronnen van zijn gevonden. Aannemelijk is ook dat de 
ontginningen werden uitgevoerd door boeren om hun boerenbedrijf uit te breiden. 
 

Oudere heideontginningen en beekdalen 

Op de kaarten is goed te zien hoe in 1850 het land zuidelijk van de Mepper Esch, in het 
beekdalgebied, nog grotendeels onverkaveld was (fig. 3.8). Op de kaart uit 1930 is daarentegen te 
zien hoe de ontginningen van de Koematen in het westen voort zijn gezet richting de oude 
heideontginningen van de Mepper Weiden, parallel aan de reeds ontgonnen percelen. Op dezelfde 
kaart is eveneens te zien hoe de reeds bestaande percelen, zoals die van de Mepper Weiden, kleiner 
zijn geworden. 

                                                           
224

 Blink, 1929, p. 70. 
225

 Ibidem, p. 80. 



49 
 

 
Fig. 3.8: De kaart van 1850 (boven, Topografisch Militaire kaart) toont onontgonnen land zuidelijk van de Mepper Esch en 

ontgonnen Mepper Weiden. De kaart uit 1930 (onder, Bonnekaart) toont hoe de woeste gronden zuidelijk van de 
Mepper Esch zijn ontgonnen en dat de percelen van de Mepper Weiden smaller zijn geworden. 
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Noordelijk van Wezup: Het Wezuperveld 

Ook noordelijk van Wezup is ten opzichte het overige woeste land van de gemeente tussen 1850 en 
1930 veel ontgonnen (fig. 3.8). De gronden werden waarschijnlijk in cultuur gebracht door 
verschillende boeren die nieuwe boerderijen stichtten langs de weg van Zweeloo naar Schoonoord 
(detail fig. 3.8). Om de gronden geschikt te maken voor hun boerenbedrijf, ontgonnen zij de woeste 
gronden richting de heidevelden, waardoor deze langgerekte ontgonnen percelen ontstonden. Op de 
kaart is te zien dat hier zowel bouw- als graslanden ontstonden. 

 
Fig. 3.9: De woeste gronden noordelijk van Wezup in 1850 (boven, Topografisch Militaire Kaart) en de toenemende 

ontginningen in hetzelfde gebied in 1930 (onder, Bonnekaart). Detail: de weg van Zweeloo naar Schoonoord met nieuwe 
boerderijen. 
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De essen 

Aan de rand van de essen of tussen verschillende essen in werden ook veel stukken grond 
ontgonnen. Op de kaart is bijvoorbeeld te zien hoe de percelen, grenzend aan het beekdalgebied van 
de Kerkhorsten en Koematen, tot smalle en langgerekte percelen zijn ontgonnen (fig. 3.10). Toch is 
niet alle heide verdwenen: op de kaart is te zien dat sommige van de percelen nog staan aangegeven 
als woeste grond en heide.  
 
Een andere voorbeeld toont het Stroetenveld dat oostelijk tussen Zweeloo, Benneveld en het 
beekdalgebied Smalbroek ligt (fig. 3.11). In het Stroetenveld waren in 1930 al enkele stukken grond 
ontgonnen, en op basis van de greppelpatronen die op de kaart zijn ingetekend, is het duidelijk dat 
ook het overige deel van het veld op het punt stond ontgonnen te worden. Ook is te zien dat het 
wegennet rondom de ontginning veranderde doordat de heidepaadjes werden vervangen door beter 
aangelegde en rechtere (zand)wegen. Door vanaf de randen van reeds ontgonnen landen stukken 
woest land te ontginnen, werden de uitgestrekte heidevelden uiteindelijk verdrongen door de 
nieuwe bouw- en graslanden. 
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Fig. 3.10: De Oostermars en Westermars in 1850 (boven, Topografisch Militaire Kaart) en 1930 (onder, Bonnekaart). 
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Fig. 3.11: Stroetenveld, Noorderveld en Noordesch van Zweeloo in 1850 (boven, Topografisch Militaire Kaart) en 1930 

(onder, Bonnekaart). 
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(Water)wegen 

Ingrepen in het wegennet hebben tussen 1850 en 1930 veel invloed gehad op veranderingen in het 
landschap. Er werd niet alleen gewerkt aan een verbetering van het wegennet, maar ook aan de 
aanleg van nieuwe en verbeterde vormen van infrastructuur, zoals kanalen en spoor- en tramwegen. 
In 1850 waren alle wegen in de gemeente Zweeloo onverhard en waren de dorpjes onderling met 
elkaar verbonden door zandwegen. Tussen 1868 en 1870 kwam hier verandering in, toen de weg 
Oosterhesselen-Zweeloo-Westerbork als eerste weg in de gemeente werd verhard.226 In de jaren 
hierop werden steeds meer voormalige zandwegen verhard: de weg van Zweeloo naar Noord-Sleen 
in 1883/1884, Orvelte-Schoonoord-Odoorn in 1905/1905, Wezup-Wezuperbrug in 1916, 
Oosterhesselen-Klencke-Sleen in 1923/1924 en Wijster-Meppen in 1924/1926.227 Deze verhardingen 
hadden tot gevolg dat de gemeente nog vóór 1940 via verharde wegen en dus beter bereikbaar 
was.228  
 
Ook de aanleg van het Oranjekanaal tussen 1853 en 1861 droeg bij aan een betere toegankelijkheid 
van het gebied. Voor de kunstenaars betekende een verbeterde infrastructuur dat zij gemakkelijker 
konden afreizen naar Zweeloo. Door de verharding van steeds meer wegen hoefden zij op den duur 
minder rekening te houden met de jaargetijden en waren zij niet langer uitsluitend gebonden aan de 
drogere seizoenen, aangezien modderwegen bijna niet meer voorkwamen. 
 

Ontwikkelingen van de dorpen 

Aalden 

Op de kaart uit 1850 is te zien dat Aalden ten zuiden van de hoofdweg lag die Meppen met Zweeloo 
verbindt (fig. 3.12). De boerderijen bevonden zich tussen deze weg en de Aalder Esch in. Tussen 1850 
en 1904 heeft het dorp zich vergeleken met de andere dorpen behoorlijk uitgebreid. Er bevonden 
zich meerdere boerderijen ten noorden van de hoofdweg, waardoor het dorp zich uitbreidde richting 
Zweeloo, op landen die voorheen woeste gronden waren. Uiteindelijk zouden de twee dorpen 
aaneen groeien.  
 
Ook op de reeds bestaande percelen werden meer boerderijen gebouwd, terwijl het wegennet 
binnen het dorp onveranderd bleef. Nog altijd is de Jantina Hellingmolen een belangrijk object in het 
dorp (fig. 3.13). Een krantenartikel uit 1890 verhaalt hoe de korenmolen van W. Nijs door 
blikseminslag in de as werd gelegd.229 In 1891 werd besloten de molen te herbouwen en kreeg het de 
naam Jantina Hellingmolen.230 
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Fig. 3.12: Aalden in 1850, 1904 en 1930. Topografisch Militaire Kaart 1850 en Bonnebladen 224 voor 1904 en 1930. 
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Fig. 3.13: De Aalder molen, ca. 1900. Bron: http://www.historischeverenigingzweeloo.org/fotos-aalden/. 

 

Benneveld 

Benneveld is door zijn langgerektheid altijd anders van vorm geweest dan de andere esdorpen in de 
gemeente en is nu een beschermd dorpsgezicht (fig. 3.14).  Tot 1472 vormde Benneveld één marke 
met Zweeloo en lag het aan de andere kant van de Bennevelder Esch. Doordat het bouwland later 
werd uitgebreid en het dorp zich uitbreidde richting het zuiden, heeft Benneveld zijn langgerekt vorm 
gekregen en ligt het midden op de es.231 Het centrum van de bebouwing ligt rondom de brink. 
 
Al in 1850 lijkt het dorp uit twee dorpskernen te bestaan: een grotere dorpskern en een kleiner 
boerderijgroepje ten zuidoosten hiervan. In beide gevallen lagen enkele boerderijen binnen groene 
percelen op de dorpsessen. Een onverharde weg liep dwars door beide kernen heen en verbond ze 
met elkaar. Op de kaart uit 1904 is te zien dat het dorp niet sterk veranderd is en dat het aantal 
boerderijen min of meer onveranderd is gebleven. Wel zijn er iets meer wegen rondom de essen van 
het dorp ontstaan.  
 
Tussen de kaarten uit 1904 en 1930 zijn al helemaal nauwelijks verschillen waarneembaar, hoewel 
één gebouw in 1930 niet meer op de kaart staat aangegeven. Het wegenpatroon is eveneens 
nauwelijks veranderd, met de hoofdweg die nog altijd de dorpskern met de meer verspreid liggende 
boerderijen in het zuidoosten verbindt. 
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Fig. 3.14: Benneveld in 1850, 1904 en 1930. Topografisch Militaire Kaart 1850 en Bonnebladen 224 voor 1904 en 1930. 

 

Meppen 

Tussen 1850 en 1904 is Meppen niet zichtbaar van grootte veranderd (fig. 3.15). In de drie decennia 
daarna is het dorp wel enigszins in omvang toegenomen door de bouw van enkele boerderijen, 
vooral op het stuk grond tussen de Westerkamp en Meppen. Ook zijn er in het noorden en oosten 
enkele gebouwen bijgekomen, terwijl het zuiden, richting de es, minder is bebouwd (fig. 3.16). Het 
weggennet is vanaf 1850 vrijwel gelijk gebleven, hoewel de meeste wegen in 1930 verhard waren. 
Op de kaart uit 1850 staat nog geen basisschool aangegeven, dit is wel het geval op de kaart uit 1904. 
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Fig. 3.15: Meppen in 1850, 1904 en 1930. Topografisch Militaire Kaart 1850 en Bonnebladen 224 voor 1904 en 1930. 
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Fig. 3.16: Mepperstraat in Meppen, ca. 1917. Bron: http://www.historischeverenigingzweeloo.org/fotos-meppen/. 

 

Wezup 

Een vergelijking van de kaarten toont dat Wezup vanaf 1850 enigszins is uitgebreid (fig. 3.17). De 
hoofdweg die door het dorp loopt had zich tegen 1904 uitgebreid met enkele aftakkingen. Het dorp 
zelf heeft zich vooral uitgebreid richting het zuiden, maar ook op de Brinkstukken zijn tussen 1850 en 
1930 enkele nieuwe boerderijen gebouwd. In 1914 werd begonnen met de aanleg van een tramlijn 
van Oosterhesselen via Zweeloo en Wezup naar Schoonoord die tot 1947 werd gebruikt. 

http://www.historischeverenigingzweeloo.org/fotos-meppen/
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Fig. 3.17: Wezup in 1850, 1904 en 1930. Topografisch Militaire Kaart 1850 en Bonnebladen 224 voor 1904 en 1930. 



61 
 

Wezuperbrug 

Wezuperbrug is in 1865 ontstaan na het graven van het Oranjekanaal (1853-1858) en werd in eerste 
instantie Nieuw-Wezup genoemd.232 Ondanks dat het dorp tot de gemeente Zweeloo behoorde, was 
het meer gericht op buurtdorp Schoonoord. De arbeiders die het Oranjekanaal uitgroeven woonden 
in Schoonoord. Wezuperbrug ontstond op een strategisch punt waar wegen samenkwamen over de 
ophaalbrug. De komst van de tramlijn door Wezup had als gevolg dat Wezuperbrug zijn functie als 
haven grotendeels verloor. Op de kaart van 1850 is het landschap te zien zonder sporen van het dorp 
(fig. 3.18). Op de kaart van 1904 zijn enkele boerderijen en ontginningen gezien, terwijl in 1930 het 
aantal boerderijen fors is uitgebreid en de boeren langgerekte stukken grond achter hun boerderijen 
ontgonnen. 
 
 

 
Fig. 3.18: Wezuperbrug in 1850, 1904 en 1930. Topografisch Militaire Kaart 1850 en Bonnebladen 224 voor 1904 en 1930. 

 

Zweeloo 

In 1904 lagen de boerderijen van Zweeloo gecentreerd tussen en ten westen van de Noord Esch en 
Zuid Esch, met vier hoofdwegen die vanuit vier verschillende richtingen het dorp bereikten (fig. 3.19). 
In 1905 is hier een vijfde hoofdweg bij gekomen, die richting het noorden gaat. Deze weg stond al 
aangegeven op de kaart uit 1850 met daarbij enkele boerderijen langs de weg, maar op de kaart van 
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1905 staat hij aangegeven als één van de hoofdwegen. Op die kaart is ook voor het eerst een 
boerderij met bijgebouw te zien ten noordoosten van de es, circa een kilometer bij het dorp 
vandaan. In 1894 werd op de Noordesch de dorpsschool gebouwd. In 1896 werd de pastorie 
gebouwd, in 1901 gevolgd door de gereformeerde kerk. De pastorie zou later worden gebruikt als 
bejaardentehuis.233 
 
Tussen 1850 en 1940 werden meerdere nieuwe huizen en boerderijen tussen de bestaande 
bebouwing gebouwd, waardoor een verdichting van het dorp plaatsvond.234 Op den duur zou de 
bouw van niet-agrarische bebouwing toenemen, waardoor het agrarisch karakter van het dorp zou 
verdwijnen. Tussen 1904 en 1930 zijn er enkele boerderijen buiten de dorpskern gebouwd, vooral 
ten oosten van de Noord Esch. Een groot deel van de dorpsuitbreiding vond plaats langs de weg 
richting Aalden. Rond 1940 zouden beide dorpen aaneengegroeid zijn en werden Aalden en Zweeloo 
vaak als één dorpskern beschouwd.235 
 
Tot circa 1930-1940 bleef er sprake van een geconcentreerde bouw binnen alle dorpen. Dit had te 
maken met het feit dat in de gemeente de woeste gronden laat werden ontgonnen, waardoor er tot 
die tijd niet veel boerderijen buiten de dorpen gebouwd konden worden. 
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Fig. 3.19: Zweeloo in 1850, 1904 en 1930. Topografisch Militaire Kaart 1850 en Bonnebladen 224 voor 1904 en 1930. 

 
Op het eerste gezicht lijken er tussen 1850 en 1930 weinig veranderingen in het landschap en de 
samenleving plaats te hebben gevonden. Toch stond Zweeloo in deze periode op de drempel van 
verschillende modernisaties die uiteindelijk een grote invloed zouden hebben op het landschap. Er 
werden verdere kleinschalige ontginningen van de woeste gronden ondernomen, vaak aan de rand 
van beekdalen, essen, of naast bestaande ontginningen. Deze ontginningen werden vaak 
ondernomen door particulieren, mede mogelijk gemaakt door de verdeling van gronden na de 
markeverdelingen die in 1867 voor alle marken binnen het huidige Zweeloo doorgevoerd waren. 
Toch zouden de grenzen van de voormalige marken uiteindelijk de ontginningsrichtingen en -
patronen van het landschap bepalen. 
 



64 
 

3.3 Veranderingen in de samenleving en het boerenbedrijf 
 

De boerensamenleving 

H. Smissaert schreef in 1910 een boek over de stand van zaken in Nederland aan het begin van de 
twintigste eeuw, waarin hij enkele passages aan Drenthe wijdde. Volgens hem waren de Drenten 
bedaarde mensen met veel zelfstandigheid, wonend in een provincie met hier en daar kleine 
gehuchten die zelfvoorzienend waren, zowel op het gebied van landbouw als bescherming en 
bestuur.236 Volgens hem had het schrale landschap invloed op de opvoeding van de bevolking “(…) in 
matigheid, zedigheid en spaarzaamheid, soms tot schrielheid gaande; eerlijkheid was er een 
volksdeugd.”237 Hiernaast benadrukte hij als karakteristiek van een boer dat hij een afkeer had van 
alles dat nieuw was en uitging van zijn eigen wijsheid en kennis.238 In de loop van dit hoofdstuk zal 
blijken dat deze observatie onjuist is. 
 
De samenleving van Zweeloo bestond grotendeels uit een boerensamenleving. Personen die andere 
beroepen beoefenden, waren daarnaast vaak boer. In 1896 waren er 39 inwoners die naast 
landbouw nog een andere arbeid beoefenden, waaronder een bakker, drie kamerbehangers, zes 
metselaars, zes timmermannen en zes wagenmakers.239 Hiernaast waren imkerijen een belangrijke 
inkomstenbron voor de bewoners: in 1896 bevonden zich 574 korven in de gemeente en werd in het 
gemeenteverslag vermeld dat het heel goed ging met de bijenkorven en de hoeveelheid gewonnen 
honing. Opmerkelijk is dat er zich in 1896 slecht twee wevers in de gemeente bevonden, terwijl dit 
een onderwerp is dat vanaf 1880 door meerdere kunstenaars is geschilderd.  
 
De gemeente had één veldwachter, hoewel hij het waarschijnlijk niet heel druk had: bij de diverse 
markten die in Zweeloo werden georganiseerd, kreeg hij hulp van de rijkspolitie.240 Tot aan 1906 was 
nog geen sprake van verharde straten, pleinen en riolering in Zweeloo. Wel waren er waterleidingen 
in de vorm van sloten. Bewoners waren zelf verantwoordelijk voor het opsteken en onderhoud van 
de enkele straatlantaarns in het dorp.241 Ook in 1926 was er nog geen sprake van verharde pleinen 
en riolen, maar waren er wel diverse klinkerstraten aangelegd.  
 
Vanaf circa 1926 werd het Drentse platteland steeds moderner en maakten de dorpen een groei 
door. Alleen Wezuperbrug had in dat jaar nog straatverlichting op basis van petroleumlampen, de 
andere dorpen maakten al gebruik van elektrische straatverlichting.242 Parallel hieraan ontstond een 
nieuw beroep in het dorp: elektricien. Een ander teken van een verbeterde infrastructuur en 
moderne middelen was het feit dat de gemeente in 1926 twaalf winkeliers en één uurwerkmaker 
had.243  
 
Ook in de jaren dertig vonden diverse veranderingen binnen de samenleving plaats. In 1933 werd de 
veldwachter ontslagen en werden zijn taken ondergebracht bij de marechaussee. Door middel van 
een werkverschaffingsproject werd in Zweeloo een zwembad aangelegd.244 In 1935 werd het voor 
het eerst een raadslid van de SDAP voor het gemeentebestuur gekozen.245 Toch voelde de 
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samenleving ook de effecten van de crisis. In hetzelfde jaar ontstond een toename van het aantal  
werklozen en de toestand van de armen verslechterde nog verder. Het gemeentebestuur meldde dat 
de hygiëne onder de bevolking nog niet op peil was en dat er in de omgeving van Schoonoord nog 
vaak tuberculose voorkwam. Daarnaast ontvingen de arbeiders van de werkverschaffingsprojecten 
weinig loon, wat hun gezondheidstoestand niet ten goede kwam.246 Hier tegenover stond een goede 
kwaliteit van het drinkwater, wat het gemeentebestuur dankte aan de zandgronden. 
 

Volkshuisvesting 

De Gezondheids Commissie, gesitueerd in Borger, controleerde regelmatig de stand van de 
behuizingen, waarover tussen 1902-1923 jaarlijks een rapport werd geschreven.247 De bebouwing in 
Zweeloo was over het algemeen goed te noemen. Slechts enkele keren werd er melding gemaakt van 
woningen die afgebroken of verbeterd moesten worden, voor het eerst in 1905. Verbeteringen aan 
de woningen waren voor rekening van de eigenaar, en als hij hier niet aan voldeed, werd een proces-
verbaal tegen hem opgemaakt.248 Enkel in 1908 en 1915 werden in totaal drie woningen 
onbewoonbaar verklaard. Vanaf 1922 valt het op dat er voornamelijk bouwvergunningen werden 
verleend. In 1923 werden er meer bouwvergunningen aangevraagd voor niet-woningen dan voor 
woningen, wat waarschijnlijk te maken had met de opkomst van bedrijfjes en winkels in de 
gemeente. 
 

Het boerenbedrijf 

Tot de invoering van kunstmest werd in Drenthe eeuwenlang landbouw bedreven op de manier die 
ook wel de escultuur wordt genoemd, een combinatie van landbouw en veeteelt. Schapen graasden 
op de woeste gronden, en plaggen van deze gronden werden gebruikt voor bemesting. Volgens 
Bieleman bestond er geen scherpe scheiding tussen de landbouwgronden en woeste grond. De 
akkergronden aan de randen van de es werden tot ver in de zeventiende eeuw geëxploiteerd als 
driesland, dat wil zeggen dat ze na één of twee jaar akkerbouw gedurende een jaar of zes dries 
(‘braak’) bleven liggen om te worden gebruikt als weidegrond.249 
 
Door kleinschalige ontginningen ontstond een toename van het oppervlakte bouw- en graslanden. 
Hierdoor groeiden de boerenbedrijven en konden nieuwe bedrijfjes ontstaan. Tussen 1878 en 1895 
vond echter de landbouwcrisis plaats, wat invloed had op verschillende factoren binnen het Drentse 
boerenbedrijf.250 De prijzen voor diverse producten zoals rogge, boekweit, boter kelderden drastisch 
na de import van goedkopere producten uit Amerika.251 De economische teruggang als gevolg dat er 
minder ontginningsactiviteiten werden ondernomen, omdat de boeren geen geld hadden voor deze 
activiteiten om hun boerenbedrijf uit te breiden.252 Om te kunnen concurreren met de goedkope 
prijzen uit Amerika begonnen de boeren zich te organiseren in verenigingen, zowel in 
aankoopverenigingen als later in coöperaties. Dit bood verschillende voordelen, waaronder kortingen 
en een verzekerde kwaliteit in de aankoop van bijvoorbeeld kunstmest. Zo werd in 1881 de 
dorslandbouwvereniging van Zweeloo opgericht en werd in 1892 de stoomzuivelfabriek geopend.253 
Na 1895 namen de ontginningen weer fors toe en stegen ook de prijzen van de 
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landbouwproducten.254 In combinatie met het gebruik van kunstmest en andere technische 
innovaties konden de boeren steeds meer produceren, waardoor ze betere opbrengsten hadden.  
 
Het grootste deel van de bevolking in Zweeloo was boer, hoewel het vanaf de helft van de 
negentiende eeuw in het Zandgebied steeds gebruikelijker werd dat men werk vond in de 
bedrijfstakken Nijverheid en Economische diensten.255 In 1910 was de verhouding landbouwers 
tegenover landbouwarbeiders 76% tegen 24%.256 Dit kam door een sterke toename in kleine 
boerenbedrijfjes in de periode 1900-1910. De ontginningen maakte het voor arbeiders mogelijk om 
hun eigen boerenbedrijven op te richten.257 
 
Omringd door heidevelden werden in Zweeloo veel schapen gehouden. In 1811 liepen er in Zweeloo 
328 schapen per 100 hectare rond en dit aantal zou tot aan 1910 volgens Bieleman niet veel 
veranderen, toen er nog 195 schapen per hectare rondliepen.258 Het aandeel grasland ten opzichte 
van landbouwgrond was rond 1900 hoog in de gemeente, wat erop duidt dat de gemeente vooral uit 
veeteeltbedrijven bestond. In 1910 had Zweeloo een hoog aantal runderen met circa 8,8 runderen 
per boerenbedrijf, terwijl het gemiddelde voor het Zandgebied 7,2 was.259  
 
De opbrengsten van de diverse bijenkorven waren ook een belangrijke inkomstenbron voor de 
bewoners. Door de lange aanwezigheid van veel heidevelden in de gemeente was er rondom de 
dorpen veel gelegenheid om bijen te houden. In 1867 stonden er in de gemeente tussen de 1.692 en 
1.086 korven, in 1896 was dit gehalveerd tot slechts 574 korven.260 In de hier opvolgende jaren 
bleven het aantal bijenkorven gestaag afnemen tot 540 in 1906 en 425 in 1926, parallel aan het 
steeds verder verdwijnen van de heidevelden door ontginningen.261 
 

Kunst en erfgoed in Nederland 

Rond de eeuwwisseling ontstond er in Nederland veel aandacht voor de nationale cultuur en meer 
besef voor de eigen geschiedenis.262 Rembrandt stond zoals nooit van tevoren in de schijnwerpers als 
het nationale genie van Nederland en er werden exposities gehouden over de nationale 
klederdrachten. Diverse buitenlandse kunstenaars trokken naar Nederland om het typisch Hollandse 
landschap vast te leggen. Zo bezocht Max Liebermann na Zweeloo ook onder andere Amsterdam, 
Katwijk, Noordwijk en kunstenaarskolonie Laren.263 
 
Er bestaat een groot verschil tussen de bekende kunstenaarskolonies zoals Laren en Oosterbeek en 
kunstenaarsdorp Zweeloo, wat uiteindelijk een grote invloed heeft gehad op de ontwikkelingen 
binnen de kunst die in Zweeloo werd gemaakt. Het uitgangspunt waarom kunstenaars naar deze 
plaatsen buiten de grote steden trok is wel hetzelfde: men hoopte daar een nog onbedorven en 
authentiek landschap en samenleving aan te treffen die nog niet was beïnvloed door de 
verstedelijking.264 Toch zat er een groot verschil tussen de twee kunstenaarskolonies en Zweeloo. 
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Oosterbeek was vanaf circa 1840 een belangrijke trekpleister geworden voor zowel kunstenaars als 
toeristen.265 Kunstenaars troffen elkaar hier en woonden hier vaak voor een langere tijd, ook in de 
winter. Beide plaatsen waren relatief gemakkelijk bereikbaar vanuit Amsterdam. Arnhem lag als 
grote stad nabij Oosterbeek van waaruit de dorpen goed bereikbaar waren dankzij verharde wegen 
en een goed openbaar vervoer.266 In Zweeloo verbleven de kunstenaars echter tijdelijk in het dorp, 
vaak slechts enkele weken in de zomer.  
 
In Laren en Oosterbeek was het sociale klimaat erg aantrekkelijk voor de kunstenaars. Zij verbleven 
hier gezamenlijk en inspireerden elkaar. Vooral in Laren lijkt het vooral te zijn gegaan om de sociale 
cohesie en uitwisseling van ideeën in plaats van het landschap, aangezien dit de plaats was waar 
diverse kunstenaars een moderne richting in zijn geslagen, zoals Mondriaan.267 In Zweeloo 
daarentegen lijkt het de kunstenaars vooral om het landschap te zijn gegaan en in mindere mate om 
de sociale contacten. Er waren weinig kunstenaars op hetzelfde moment in het dorp waardoor de 
sociale cohesie niet te vergelijken was met bijvoorbeeld Laren. Hier was het uitgangspunt het 
landschap en de samenleving, en hoe dit een deel van Nederland representeerde dat nog niet was 
aangetast door de verstedelijking en toenemende modernisatie.  
 
Smissaert benadrukte in 1910 het gebrek aan wonderbaarlijk natuurschoon in Nederland voor 
kunstenaars en beschreef het oosten van het land als volgt: “Zich in het wijd verschiet verliezende, 
golvende heidevelden, in hunne eenvormigheid slechts hier en daar verbroken door groepen 
sparreboomen en eenzame landmanswoningen, met op den dorren grond ontgonnen kleine oases, 
strekken zich voor hem uit, als hij van het Oosten de grenzen binnenkomt.”268 Hierna gaf hij toe dat 
Nederland toch natuurschoon bezit, maar niet het soort dat toerisme aantrekt. Smissaert meende 
dat de natuur van Nederland erom vraagt om “(…) in haar aard te worden doorgrond en 
gewaardeerd, dat er door het beschouwend oog, de geest op afstraalt van onze groote schilders, die 
in hun wedergave van ons landschap, de ziel gelegd hebben eener verwantschap, door afkomst 
bepaald, door liefdevol verkeer gevoed, gesterkt en verinnigd. Waar de natuur in zich zelve het 
aangrijpende mist, dat den geest ontzet en tot nabeelding ontvonkt, heeft de kunstenaar door een 
diep ingaan in die natuur, door er zich innerlijk mee te vereenzelvigen, haar van eigen geest en gevoel 
te doordringen, zoodat zij hem tot een levend wezen wordt, door zijn eigen menschelijkheid 
bezield.”269 Smissaert meende dat kunstenaars het Nederlandse landschap op een intieme manier 
konden weergeven, en daarmee de schoonheid ervan. 
 
H. Blink beschreef Zweeloo in 1902 als een buitengewoon schilderachtig en stille plek en sprak zijn 
waardering uit over de kerk, die naar zijn mening overduidelijk van hoge ouderdom was.270 Zijn tocht 
bracht hem ook langs de dorpen Aalden en Meppen, die hij ook beide schilderachtig noemde 
vanwege het feit dat ze in het hoge eikengeboomte gelegen waren en er veel oude Drentse 
boerderijen stonden.271 Tussen de regels door omschreef Blink de uitgestrekte heidevelden, 
afgewisseld met graslanden en enkele riviertjes. Op basis van zowel zijn beschrijving als dat van Van 
Gogh, wordt het steeds duidelijker wat voor aantrekkingskracht de gemeente Zweeloo op de mensen 
uit het westen van Nederland had. Dat het dorp in de negentiende eeuw goed toegankelijk was 
dankzij de postkoets en later door het verbeterde wegennet, droeg natuurlijk ook bij aan de 
populariteit van het dorp onder kunstenaars. 
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Heel Drenthe bezat een aantrekkelijk landschap voor kunstenaars om te schilderen, onder andere 
vanwege de uitgestrekte heidevelden en de schaapskudden die daarop liepen. Deze onderwerpen 
waren gewild onder kopers in het westen van Nederland, omdat de schilderijen landschappen 
toonden die als onherbergzaam en arm werden gezien. Vooral kunstenaars van de Haagse School 
zochten de ongerepte plekken op die contrasteerden met de toenemende verstedelijking.272 Voor 
veel mensen was het kopen van deze schilderijen een manier om een ander, afgelegen deel van het 
land te zien zonder daadwerkelijk de reis naar Drenthe af te hoeven leggen. Daarnaast toonden 
schilderijen de leefwijze van de boerensamenleving, wat bestond uit discipline, regelmaat en 
tradities. Het leven op het platteland was nog onaangetast door het stadsleven. Voor de westerse 
mensen, die een heel ander ritme en levenswijze hanteerden, was dit idee van onbedorvenheid zeer 
interessant.  
 
Daarnaast ontstond er aan het einde van de twintigste eeuw steeds meer interesse in het platteland 
en de boerensamenleving. Zo werd in 1888 het tijdschrift Volkskunde opgericht. Het platteland werd 
gezien als de vluchtplaats voor alle veranderingen die de moderne maatschappij met zich mee 
bracht. In tegenstelling tot de stadse cultuur, stond de boerensamenleving parallel aan 
onveranderlijkheid en continuïteit.273 In 1898 was er in het Stedelijk Museum in Amsterdam nog een 
tentoonstelling georganiseerd met klederdrachten uit heel Nederland, wat nog meer interesse voor 
de volkskunde opwekte.274 De interesse in deze onderwerpen werd ook nog eens versterkt door de 
kunsthandelaren die de publieke smaak probeerden te beïnvloeden door contracten met vooral 
kunstenaars van de Haagse School aan te gaan.275 Pas in de twintigste eeuw zou er minder negatief 
worden gekeken naar modernisering en verandering in de moderne tijd.276 
 

3.4 Analyse landschapsschilderijen 
 

Thematiek van de schilderijen 

Voor de analyse van de kunstwerken uit de periode 1850-1930 zijn in totaal 48 werken geselecteerd. 
Dat aantal is geringer dan dat van de hierop volgende twee tijdsperiodes (1930-1970 en 1970-2017), 
omdat er in de twee perioden hierna meer kunstenaars actief waren die meerdere werken in 
Zweeloo gemaakt hebben in plaats van slechts één of twee. In een grafiek is de thematiek van deze 
48 werken in zes categorieën onderverdeeld (fig. 3.20). Aangezien sommige kunstwerken binnen 
meerdere categorieën vallen, is de som van de zes categorieën groter. Dit heeft vooral te maken met 
de kunstwerken waarop personen zijn geschilderd. Deze vallen zowel binnen de categorie ‘mensen’ 
als bijvoorbeeld binnen de categorie ‘boerderijen en dorpen’ als de afgebeelde personen naast een 
boerderij staan afgebeeld.  
 
Het is opvallend voor deze tijdsperiode hoeveel personen op de kunstwerken staan geschilderd. 
Vooral vergeleken met de perioden hierna is dat een groot verschil. Niet ‘boerderijen en dorpen’, 
maar ‘mensen’ (sociale taferelen) zijn het meest frequent op het doek afgebeeld. De Duitse 
kunstenaar Max Liebermann had hier een groot aandeel in. En zoals in hoofdstuk 2 ook al is vermeld, 
kan dit een enigszins vertekenend beeld geven van de verhoudingen. Het valt op dat de Aalder molen 
geen enkele keer is geschilderd, terwijl de kerk zes keer is weergegeven. Daarnaast hebben 
kunstenaars niet vaak gekozen voor het landschap als zelfstandig onderwerp. 
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Fig. 3.20: Thematiek van de schilderijen die in en rond Zweeloo zijn gemaakt tussen 1850 en 1930, onderverdeeld in zes 
categorieën. 

 

Max Liebermann, de Haagse School en andere kunstenaars 

Eén van de meest belangrijkste kunstenaars die Zweeloo bezocht was Max Liebermann. 
Verscheidene publicaties laten de bloei van het kunstenaarsdorp Zweeloo beginnen in 1879 of 1880, 
toen Liebermann voor het eerst een bezoek bracht.277 Liebermann is lange tijd ondergewaardeerd 
geweest binnen de kunstgeschiedenis, maar wordt tegenwoordig gezien als één van de meest 
invloedrijke Duitse kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw. Hij heeft onder andere reizen 
gemaakt naar Parijs en Barbizon, waar de School van Barbizon werd opgericht. De School van 
Barbizon had een grote invloed op de kunstenaars van de Haagse School. In deze jaren woonde 
Liebermann in Parijs, maar bracht hij zijn zomers in Nederland door.278  
 
In Frankrijk werd Liebermann beïnvloed door Realisten als Gustave Courbet (1819-1877) en Jean-
François Millet (1814-1875), die hem inspireerden met onderwerpen in hun kunst zoals het 
platteland en het zware boerenleven.279 Zweeloo en haar boerensamenleving zouden daarom een 
goede inspiratiebron vormen voor Liebermann. Liebermann was bevriend met Jozef Israëls en 
bezocht op aanraden van hem Zweeloo. Dit, in combinatie met zijn Nedersaksische spraak, kan 
ervoor gezorgd hebben dat de bevolking hem makkelijker accepteerde dan andere kunstenaars. Hij 
heeft tijdens verschillende verblijven in het dorp meerdere kunstwerken gemaakt, hoewel deze niet 
zozeer altijd het zware boerenleven weergeven, maar meer een beeld geven van de 
boerensamenleving in het algemeen: een samenleving van eenvoud en vrij van conflict.280 
Liebermann koos bijvoorbeeld vaak voor het weergeven van spelende kinderen of schilderde een 
kinderportret, zoals Eva uit 1880 (fig 3.21). Uitzonderingen hierop zijn de werken Der Bauer, waarop 
een verweerde en kromgetrokken boer te zien is, Der Weber die een wever toont, en zijn bekende 
werk Die Rasenbleiche, waarop vrouwen lakens bleken (fig. 3.22, 3.23 en 3.24). 
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Fig. 3.21: Max Liebermann – Eva, 1880.     Fig. 3.22: Max Liebermann – Der Bauer, 1880. 
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Fig. 3.23: Max Liebermann – Der Weber, 1880. 

 
Fig. 3.24: Max Liebermann – Die Rasenbleiche, 1880. 
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In 1883 bracht Vincent van Gogh naar aanleiding van een brief van zijn broer Theo een eenmalig 
bezoek aan Zweeloo in de hoop daar Liebermann te ontmoeten. De behoefte aan deze ontmoeting 
vanaf Van Gogh was niet vreemd. Beide kunstenaars hadden namelijk dezelfde schilderopvatting. 
Zowel Liebermann als Van Gogh probeerden hun geschilderde onderwerpen op zo’n manier vast te 
leggen dat zij door zouden dringen tot de kern van het object of persoon.281 In het geval van Zweeloo 
waren dit taferelen waarin het sociale leven van de (boeren)samenleving getoond werd. Daarnaast 
waren beide kunstenaars bewonderaars van Millet van de School van Barbizon.282 Liebermann was 
echter al vertrokken, en Van Gogh maakte slechts enkele tekeningen in het dorp. Zijn werk waarop 
de appelboomgaard van het dorp staat afgebeeld, is dezelfde locatie als waar Liebermann zijn Die 
Rasenbleiche en vermoedelijk ook Spielende Kinder schilderde (fig. 3.25 en 3.26). Het is leuk om dit 
laatste werk te vergelijken met een foto uit 1934 van spelende kinderen in een boomgaard in Aalden 
en te bedenken dat dit wellicht dezelfde boomgaard betreft, maar dan met een verschil van vijftig 
jaar (fig. 3.27). 
 

 
Fig. 3.25: Vincent van Gogh – Appelboomgaard, 1883. 
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Fig. 3.26: Max Liebermann – Spielende Kinder, 1880. 

 
Fig. 3.27: Bloeiende fruitbomen in een boomgaard met hardlopende kinderen te Aalden, 1934. Bron: Beeldbank Drents 

Archief, collectie Drents Museum, fotonr. DM281675. 
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Liebermann en Van Gogh waren twee kunstenaars binnen een lange stoet van kunstenaars die 
decennia na decennia Zweeloo zouden bezoeken. Enkele besproken kunstenaars uit hoofdstuk 2, 
zoals Willem Roelofs, werden nog beïnvloed door de Duitse romantiek. Later werden zij beïnvloed 
door de School van Barbizon en streefden zij ernaar het landschap zo waarheidsgetrouw mogelijk 
weer te geven, waarmee zij de voorlopers waren op wat later de Haagse School zou gaan heten.283 
Het ging deze kunstenaars om het weergegeven van hun persoonlijke indrukken wanneer zij de 
natuur schilderden, vaak met een grijs kleurenpalet. Kunstenaars van de Haagse School trokken het 
land in om de daar gelegen landschappen vast te leggen.  
 
Op den duur werd Drenthe een belangrijke trekpleister, wat mede te danken was aan de steeds 
betere reismogelijkheden om de provincie te bereiken, maar ook omdat Drenthe een uniek 
landschap in Nederland vormde. Na 1900 waren nog vele kunstenaars geïnspireerd door de idealen 
van de Haagse School. Vaak was hun kleurenpalet minder grijs en meer uitgesprokener dan dat van 
de Haagse School, omdat ze meenden dat ze hun persoonlijke expressie beter tot uiting konden 
brengen in een uitbundiger kleurenpalet. Qua onderwerpen borduurden zij echter vaak voort op dat 
van de School.284 Door deze verandering werd er vanaf de negentiende eeuw steeds vaker afgezien 
van een weergave van de werkelijkheid, en werd het landschap gevormd naar de wens van de 
kunstenaar.285 Vincent van Gogh was één van de kunstenaars die later tot deze stroming gerekend 
zou worden. 
 
Zoals genoemd waren de uitgestrekte heidevelden in Drenthe een aantrekkelijk onderwerp om te 
schilderen. Het is daarom opmerkelijk dat de vroege kunstenaars in Zweeloo dit niet hebben 
afgebeeld. Ook toen steeds meer land werd ontgonnen, zijn er geen kunstenaars geweest die de 
arbeiders of de resterende woeste gronden hebben geschilderd. Wel is enkele malen de 
schaapskudde van Zweeloo vastgelegd, bijvoorbeeld door François Pieter ter Meulen en Jacoba de 
Graaf (fig. 3.28). Het werk van De Graaf toont een fragment van het open karakter van de 
heidevelden die in de gemeente Zweeloo lagen. Ter Meulen gebruikte verschillende tijden van de 
dag om de schapen te schilderen, om op deze manier te kunnen spelen met de verschillende soorten 
licht.286 Zijn leermeester was Hendrik van de Sande Bakhuyzen, en na diens overlijden Julius van de 
Sande Bakhuyzen.  
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Fig. 3.28: Boven: F.P. ter Meulen – Morgen in de schapenstal, 1883. Onder: Jacoba de Graaf – Heide met schapen, 1899. 
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Julius heeft een schilderij gemaakt waarop De Wheem in Zweeloo staat afgebeeld, (fig. 3.29). Een 
wheem of weme was in de middeleeuwen de pastorie oftewel het boerenerf dat door de pastoor 
werd bewoond en als boer gebruikt. Op het schilderij zien we een boerenerf dat is afgeschermd door 
enkele bomen. Harm Tiesing (1853-1936) schreef hoe er zich aan het einde van de negentiende eeuw 
soms wel 40 of meer eiken op een boerenerf konden bevinden, waarvan de grootste en zwaarste 
zich vaak naast het huis bevonden.287 Hij beschreef hoe op de erfscheiding vaak populieren en enkele 
wilgen stonden, een bomensingel die op deze manier de grensafscheiding vormde. Ondanks dat het 
niet met zekerheid te zeggen is dat de bomen die op het werk van Van de Sande Bakhuyzen staan 
afgebeeld eiken zijn, geeft het een mooi idee van hoe de boerenerven er rond 1900 uitzagen. 
 

 
Fig. 3.29: Julius van de Sande Bakhuyzen – De Wheem in Zweeloo, 1904. 

 
In 1904 schilderde Hermannus van Oosterzee een landschap met op de achtergrond het kerkje van 
Zweeloo (fig. 3.30). Het werk is geschilderd vanaf de Noordesch van Zweeloo. Het schilderij biedt  de 
toeschouwer een blik over de es waarop enkele boeren aan het werk zijn. Het werk toont het 
kenmerkende open karakter van het essenlandschap in Drenthe. De es is, op basis van dit schilderij, 
nog voornamelijk in gebruik als bouwland, maar bevat ook al een stuk grasland. Het gebruik van de 
esgronden om uitsluitend gewassen te verbouwen, zou in de loop van de decennia steeds meer in 
het gedrang raken. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd dan ook besloten om de 
oorspronkelijke indeling van de essen als bouwland terug te brengen, zie hiervoor hoofdstuk 5. 
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Fig. 3.30: Hermannus van Oosterzee – Kerk Zweeloo, 1904. 

 

3.5 Conclusie 
 
Tussen 1850 en 1930 stond Zweeloo op de drempel van verandering dankzij de toenemende 
mechanisatie van de landbouw en ontginningen. Boeren sloten zich aan bij verenigingen om 
verzekerd te zijn van kwaliteit en diverse kortingen. In enkele gevallen werden nieuwe boerderijen 
buiten de oude dorpskernen gesticht, maar in het algemeen werden de bestaande dorpskernen 
uitgebreid. 
 
De veranderingen en modernisaties zouden pas na circa 1930 een grote groei doormaken in 
Zweeloo. Dit was dan ook de reden dat mensen uit het verstedelijkte westen van Nederland aan het 
einde van de negentiende eeuw een interesse hadden in Drenthe en de boerensamenleving. Het 
platteland werd gezien als een plaats van continuïteit en tradities die nog onaangetast was door de 
verstedelijking. Daarnaast werden er in die tijd diverse exposities georganiseerd waarin de 
boerensamenleving, zoals de klederdracht, in de aandacht stond. 
 
Dankzij deze groeiende aandacht trokken diverse kunstenaars naar Drenthe om daar de samenleving 
en het landschap vast te leggen, zoals Max Liebermann en kunstenaars van de Haagse School. 
Aangezien deze onderwerpen in het westen van Nederland gewild waren, was de verkoop van de 
schilderijen zeer lucratief. Het is dan ook opvallend dat tussen 1880 en 1930 de aandacht binnen de 
schilderkunst vooral uitging naar de dorpse samenleving en in mindere mate naar het landschap. De 
hard werkende boeren in klederdracht toonde de verstedelijkte, moderne mens in het westen van 
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Nederland wat hij graag wilde zien: een deel van Nederland dat nog onaangetast was door de 
moderne tijd en in het teken stond van continuïteit.  
 
De kunstwerken die tussen 1880 en 1930 zijn gemaakt, zijn dan ook moeilijk om te gebruiken als 
landschapshistorische bron, omdat de aandacht vooral uitging naar de samenleving en in mindere 
mate naar het landschap. De werken kunnen daarentegen uitstekend dienen als sociaalhistorische 
bron. De schilderijen tonen de boerenbevolking uit een tijd waarin Drenthe op het punt stond om 
beïnvloed te worden door de modernisaties, waarna het niet langer een provincie zou zijn die 
achterliep op andere gebieden in Nederland. De schilderijen zijn daarom een sterke afspiegeling van 
het leven op het platteland tussen 1880 en 1930, met oude boerderijen, hard werkende boeren, 
wevers en spelende kinderen. Het toont eveneens aan wat rond 1880 tot 1900 de trend was binnen 
de Nederlandse kunstwereld, namelijk het platteland en de boerensamenleving. De (kleinschalige) 
ontginningen kunnen bewust door kunstenaars zijn genegeerd als onderwerp omdat dit immers een 
aanwezigheid was van de moderne wereld en een aantasting van het oude, authentieke Drentse 
landschap, iets wat hun publiek niet wilde zien.  
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Hoofdstuk 4: Ontginningen, ruilverkavelingen en boerderijen tussen 

1930 en 1970 
 

4.1 Inleiding 
 
Tussen 1930 en 1970 hebben diverse gebeurtenissen plaatsgevonden die grote invloed hadden op 
het landschap van Nederland, zoals de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw, ontginningen en de 
opkomst van ruilverkavelingen. Het was ook een periode waarin het isolement van Drenthe steeds 
verder afnam. Volgens J. Boer hebben er in deze periode na de Tweede Wereldoorlog de grootste 
veranderingen in het Drentse landschap en samenleving plaatsgevonden.288 Hoewel Drenthe niet 
veel te lijden had van oorlogsschade, had het wel een hoge werkloosheid en slechte huisvesting in 
vergelijking met de andere provincies.289 Tot aan de jaren zeventig werd geprobeerd deze 
achterstand in te halen.  
 
Als de topografische kaarten van 1930 en 1970 naast elkaar worden gelegd, valt inderdaad op dat in 
Zweeloo veel in het landschap is veranderd (fig. 4.1). De open heidevelden zijn verdwenen, hoewel 
de algemene structuur zoals het wegenpatroon en de essen hetzelfde zijn gebleven. 
 
Uit diverse archiefstukken is gebleken dat Zweeloo in deze tijd niet altijd wist hoe het de balans 
moest vinden tussen behoud en modernisering. In het rapport van de Commissaris van de Koningin  
Cramer uit 1963 werd bijvoorbeeld vermeld dat bij de bevolking het inzicht voor recreatieve 
mogelijkheden ontbrak.290 Het gemeentebestuur vond het moeilijk een balans te vinden tussen het 
bewaren van natuurgebieden en het trekken van toeristen en nieuwe inwoners. Cramer neemt als 
voorbeeld een verkaveld natuurgebied boven Meppen dat door de gemeente was aangekocht met 
het doel hier bungalows op te plaatsen. Volgens Cramer zou dit ten koste gaan van een belangrijk 
natuurgebied. Hiernaast werd door een verbeterd wegennet het platteland beter toegankelijk en 
kwamen meer mensen van ‘buitenaf’ in de gemeente wonen, voornamelijk vanuit Hoogeveen en 
Emmen.291 
 
Ook wist het gemeentebestuur niet goed hoe ze om moesten gaan met diverse boerderijen en de 
oude dorpskern van Oud Aalden die op de monumentenlijst waren gezet. De Commissaris benadrukt 
hoe de ‘stedelingen’ steeds meer waardering en belangstelling krijgen voor de oude boerderijen in 
Drenthe, en hoe zij bereid zijn veel geld uit te geven voor de aankoop en restauratie van de 
gebouwen.292 Deze voorbeelden tonen aan dat Drenthe nog altijd een geliefde plaats was om te 
bezoeken, wegens de authentieke Drentse boerderijen die hier nog te vinden waren. Tevens tonen 
de reacties van het gemeentebestuur dat zij niet altijd wisten hoe ze om moesten gaan met enerzijds 
het behoud van hun dorpen, en anderzijds het meegaan met de modernisering en het bieden van 
recreatiemogelijkheden. Uit dit hoofdstuk zal blijken welke veranderingen plaatsvonden in zowel 
landschap als samenleving van Zweeloo en hoe hiermee werd omgegaan, zowel door het lokale 
bestuur als de bevolking en de kunstenaars. 
 
De landschapsveranderingen tussen 1930 en 1970 zullen allereerst bekeken worden, waarna 
vervolgens de kunstenaars aan bod komen die toen werkzaam waren in Zweeloo. Er zullen enkele 
kunstenaars worden uitgelicht die meerdere werken in Zweeloo maakten en enkele boerderijen die 
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meerdere keren zijn geschilderd. Tot slot zal bekeken worden of de bestudeerde 
landschapsveranderingen tot uiting kwamen in de schilderkunst. In dit hoofdstuk zullen vooral 
archiefstukken en kaarten als bron dienen. Voor de bestudering van de Zweelse samenleving binnen 
deze tijdsperiode zal het boek van J. Boer als uitgangspunt worden genomen, aangezien zij een 
gedetailleerd onderzoek heeft gedaan naar de veranderingen binnen de bevolking tussen 1930 en 
1970. 
 

 
Fig. 4.1: Zweeloo in 1930 (links, Bonnekaart) en 1970 (rechts, topografische kaart). 

 

4.2 Veranderingen in het landschap 
 

Inleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk werd omschreven, bestond de omgeving van Zweeloo lange tijd uit 
woeste gronden. Tussen 1850 en 1930 hadden enkele kleinschalige ontginningen plaatsgevonden, 
maar tussen 1930 en 1970 werd dit steeds meer overgenomen door grote 
ontginningsmaatschappijen zoals de Grontmij. Hierdoor werd steeds meer grond ontgonnen 
waardoor uiteindelijk de heidevelden zouden verdwijnen. De meeste gronden werden omgezet in 
bouw- en grasland, maar in sommige gevallen werden grote stukken nieuw bos aangeplant. 
 
De reden voor de late ontginning in Zweeloo heeft te maken met het feit dat het dorp op een 
zandgrond ligt. Dit maakte het gebied economisch minder aantrekkelijk om te ontginnen dan 
bijvoorbeeld een veengebied, zoals het Odoornerveen. De heide rond Zweeloo werd pas ontgonnen 
toen de meeste veengebieden al ontgonnen waren. Op de kaart van 1930 zijn ten westen van Wezup 
en Meppen al aanwijzingen te zien die doen vermoeden dat er voorbereidingen werden getroffen 
voor de ontginningen, te zien aan de greppelpatronen die hier en daar in het heideveld liggen (fig. 
4.2). 
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Fig. 4.2: Rechtlijnige waterwegen die duiden op voorbereidingen van ontginning van de heide, ten westen van Meppen 

en Wezup. Bonnekaart van 1930. 

 

De ontginningen 

In een document uit juni 1937 wordt gezegd dat, vooral gedurende de laatste jaren, de ontginningen 
van kleine percelen woeste grond in het gebied rondom het Aalder- en Mepperveld aan het 
toenemen waren.293 Dit was particuliere grond en het waren dus particuliere initiatieven. Toch 
vreesde de Grontmij dat deze kleinschalige ontginningen uiteindelijk de vooruitgang van de 
boerenstand en het natuurschoon in de weg zou staan wegens een gebrek aan kennis van 
ontwatering en grondbewerking. Een oplossing hiervoor zou zijn om het gehele gebied na totale 
ontginning te ruilverkavelen (zie hiervoor ‘Ruilverkavelingen’). Dit soort kleinschalige particuliere 
ontginningen vonden veel plaats in de gemeente Zweeloo. Ze zijn slecht geadministreerd, waardoor 
het binnen het onderzoek moeilijk was om bronnen hierover te vinden. Toch zal aan de hand van de 
puzzelstukken die zijn gevonden geprobeerd worden een zo compleet beeld te schetsen van de 
ontginningen in de gemeente. 
 
Verschillende delen van de ontginningen in de regio werden uitgevoerd door de N.V. 
Ontginningsmaatschappij Het Lantschap Drenthe, een organisatie die in 1924 in samenwerking met 
de provincie Drenthe was opgericht en in 1951 zou fuseren met N.V. Ontginningsmaatschappij De 
Drie Provinciën.294 Vaak waren dit soort ontginningsprojecten een combinatie van de wens om 
woeste gronden te kunnen benutten voor de landbouw en waren het tegelijkertijd ook 
werkverschaffingsprojecten om de werkloosheid in het noorden en oosten van het land terug te 
dringen. Om het voor de overheid financieel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, werden de 
werkverschaffingsprojecten ondergebracht in naamloze vennootschappen zoals Het Lantschap 
Drenthe.295 Een krantenartikel uit 1949 vermeldt hoe grote delen land van Zweeloo ontgonnen 
waren en hoe de kleine complexen woeste grond op dat moment ontgonnen werden, zoals het 
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gebied achter het Mekelermeer.296 Deze gronden waren door het rijk aangekocht om te worden 
ontgonnen en zouden uiteindelijk worden verkocht aan boeren.  
Op 29 augustus 1925 werd begonnen met de ontginning van het Witteveen, een gebied dat 
grotendeels in de gemeente Westerbork lag maar in het oosten ook een klein deel van Zweeloo 
besloeg (fig. 4.3).297 Het project werd ondernomen door N.V. Ontginningsmaatschappij Het 
Lantschap Drenthe.298 De ontginning was een werkverschaffingsproject om de werkloosheid die in de 
jaren twintig heerste tegen te gaan. Aangezien vooral in Emmen een hoge werkloosheid heerste, 
kwamen veel van de arbeiders hier vandaan.299 Om het gebied gemakkelijker te kunnen ontginnen 
werden er diverse wegen en andere middelen van infrastructuur aangelegd. Zo werd bij aanvang bij 
de ontginning een zeven kilometer lange weg tussen Orvelte en de Mantingerdijk aangelegd. 
 

 
Fig. 4.3: Aantal personen tijdens de ontginning van het gebied rond Witteveen, 1927. Bron: Beeldbank Drents Archief, 

collectie Drents Museum, fotonr. DM280191. 

 
Sinds de ontginningen in Zweeloo zijn alleen het Mepperzand en het Witte Zand tot aan 1970 
behouden gebleven als bos- en heidegebied zonder te zijn ontgonnen. Het overige deel van de 
voormalige heidevelden is ontgonnen tot voornamelijk bouw- of graslanden, en in sommige gevallen 
tot nieuwe recreatieve bosgebieden. Omdat de opbrengsten en kosten steeds meer uit balans 
raakten en de ontginningen daardoor vooral een kostenpost werden, werd er vanaf 1961 in opdracht 
van de overheid steeds minder woeste gronden ontgonnen. De gronden die nog ontgonnen moesten 
worden, werden vaak tot recreatiegebieden gevormd.300 
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Het aanleggen van deze boscomplexen in de eerste helft van de twintigste eeuw was een poging om 
stuifzanden te verminderen en diende tegelijkertijd als werkverschaffingsproject. Diverse 
heidevelden werden hierbij door de staat opgekocht, ontgonnen en vervolgens bebost.301 
Onderstaande kaart uit 1930 toont hoe een groot gebied ten zuidwesten van Zweeloo nog uit heide 
bestond. In 1970 was de meeste heide ontgonnen en vooral aan de gemeentegrens met 
Oosterhesselen voor een groot deel beplant met bomen (fig. 4.4). Hetzelfde vond plaats in het 
Zweeloërveld (fig. 4.5). Dit waren voornamelijk gemengde bossen met loofbomen en naaldbomen. 
 

 

 
Fig. 4.4: Kaart van gebied in het zuidwesten van de gemeente Zweeloo in 1930 (boven, Bonnekaart) en 1970 (onder, 

topografische kaart). 
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Fig. 4.5: Het Zweeloërveld in 1930 (links, Bonnekaart) en 1970 (rechts, topografische kaart). 

 
Veel stukken grond werden ontgonnen door particulieren, wat niet gearchiveerd werd. In de eerste 
helft van de twintigste eeuw, tot in de jaren dertig, werden er meerdere keren stukken grond ter 
verkoop aangeboden in de plaatselijke krant waar bij vermeld stond dat het geschikt was voor 
ontginning (fig. 4.6). Dit wijst erop dat het bij de verkoop van een stuk grond aantrekkelijk was als het 
geschikt was om te ontginnen. 
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Fig. 4.6: Verkoop van huis met gronden geschikt voor ontginning. Bron: “Vast Goed – Meppen” artikel in Provinciale 

Drentsche en Asser courant (19 december 1914). 

 
In het Drents Archief is een lijst te vinden van de Grontmij met ontgrondingen in de gemeente 
Zweeloo die vooral in de jaren zestig van de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden.302 Het gaat hier 
om kleine percelen die door particulieren of de Grontmij werden ontgonnen. Het hoofddoel was hier 
vaak niet de ontginning zelf, maar om het vrijgekomen zand te gebruiken bij de aanleg of verbetering 
van wegen. Vervolgens werd het ontgonnen stuk grond vaak opgeleverd als cultuurgrond. Veel van 
de kleinschalige ontgrondingen die in de jaren zestig plaatsvonden hadden te maken met ‘de trek 
naar buiten’. Er werd meer geïnvesteerd in recreatieve voorzieningen zoals fietspaden, 
speelterreinen en zwemvijvers en de verbetering van de infrastructuur in de bossen door het 
aanbrengen van nieuw zand.303 Ook dit werd betaald vanuit werkgelegenheidsgelden, de 
zogenaamde Aanvullende Werkgelegenheidsprojecten.304 
 
Op basis van de kaarten in het archief zijn kaarten gecreëerd waarop deze percelen staan 
aangegeven (fig. 4.7, 4.8 en 4.9). Er is gekozen om de percelen over de Bonnekaart van 1930 heen te 
leggen zodat de kleuren van de percelen goed naar voren komen. Helaas is de informatie niet 
compleet, omdat bij sommige kaarten de locatie van het perceel niet duidelijk was. Bij elke kaart 
staat aangegeven door wie de percelen zijn ontgonnen, om welke reden en wanneer ze werden 
opgeleverd. Met ‘verbetering boerenbedrijf’ wordt bedoeld dat de ontginning bijdroeg aan het 
eenvoudiger kunnen uitoefenen van het boerenbedrijf, zoals egalisering of het weghalen van 
obstakels. Sommige ontginningen werden pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw opgeleverd, 
vaak in het kader van de ruilverkavelingen. In één geval ging het om de aanvraag voor het 
verwijderen van een houtwal ten behoeve van het agrarisch bedrijf. Op de kaart van 1930 is deze 
houtwal nog zichtbaar, op die van 1970 niet meer (fig. 4.10). 
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Fig. 4.7: Kaart met kleinschalige ontginningen tussen 1963 en 1985 verspreid in de gemeente Zweeloo. De jaartallen 

geven aan wanneer de ontginning voltooid was. Bronnen: Drents Archief, toegang 0923, inventarisnummers 6090-6147; 
Bonnekaart 1930. 
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Fig. 4.8: Kaart met opdrachtgevers van enkele kleinschalige ontginningen in de gemeente Zweeloo tussen 1963 en 1985. 

Bronnen: Drents Archief, toegang 0923, inventarisnummers 6090-6147; Bonnekaart 1930. 
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Fig. 4.9: Kaart met aanleidingen voor verscheidene kleinschalige ontginningen in de gemeente Zweeloo tussen 1963 en 

1985. Bronnen: Drents Archief, toegang 0923, inventarisnummers 6090-6147; Bonnekaart 1930. 
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Fig. 4.10: Een houtwal in 1930 (links, Bonnekaart) die in 1966 werd verwijderd ten gunste van het boerenbedrijf is op de 

kaart van 1970 (rechts, topografische kaart) niet langer zichtbaar. 

 
Op de kaarten komt naar voren dat naast enkele particulieren vooral ook de Grontmij zeer actief was 
in de kleinschalige ontginningen. De Grontmij werd in 1913 opgericht om boeren te helpen met 
zaken als wateroverlast en ontginningen.305 De meeste van deze ontginningen vonden in de tweede 
helft van de jaren zestig plaats. Er werd vooral ontgonnen ter verbetering van het boerenbedrijf of 
wegenverbetering. Het uitgegraven zand werd gebruikt ter versteviging van de weg, zowel bij 
doorgaande wegen als voor bospaden in bijvoorbeeld boswachterij Gees.  
 
Ten tijde van de ontginningen werkte men eveneens hard aan de verbetering van het wegennet. De 
onverharde wegen die in 1930 nog door de heidegebieden slingerden werden in meerdere gevallen 
opnieuw aangelegd tot rechte, verharde wegen, of verdwenen tijdens de ontginningen (fig. 4.12). In 
de jaren zestig werden er daarnaast diverse nieuwe hoofdontwateringen aangelegd of bestaande 
verbeterd.306 Vaak behoorden de verbeteringen in de infrastructuur en waterwegen ook tot de taken 
van de arbeiders in de werkverschaffingsprojecten. Het Drents Archief bezit een tekening die een 
project van de aanleg van een nieuwe, verharde weg tussen Balinge en Meppen uit 1927 toont (fig. 
4.12). Op de kaart van 1970 is te zien dat dit project maar voor enkele delen is uitgevoerd, en dat de 
uiteindelijke doorgaande weg tussen Balinge en Meppen nooit is gerealiseerd.  
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Fig. 4.11: Project van de aanleg van een verharde weg tussen Balinge en Meppen, 1927. Bron: Drents Archief, toegang 

0184.01, archiefnr. 21.a. 

 
Fig. 4.12: Kaart van 1970 met het project van de weg Balinge-Meppen geprojecteerd. Hier is op te zien dat slechts enkele 
delen van het project zijn uitgevoerd en dat de doorgaande weg nooit is gerealiseerd. Rechtsboven is een detail te zien 

waarop het verbindende deel van de weg ontbreekt (omcirkeld). Bronnen: topografische kaart 1970; Drents Archief, 
toegang 0184.01, archiefnr. 21.a. 

 

Ruilverkavelingen 

In de periode 1948-1958 zijn de Zweeloër Esschen onderhevig geweest aan diverse grootschalige 
ruilverkavelingen, in totaal voor een oppervlakte van circa 1.000 hectare.307 De gronden werden 
opnieuw verdeeld onder de boeren en de herverkaveling had onder andere tot gevolg dat nieuwe 
(onverharde) wegen werden aangelegd om de bereikbaarheid van de percelen te verbeteren. Rond 
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de jaren vijftig werden in Drenthe meerdere van dit soort esruilverkavelingen uitgevoerd waarbij de 
essen een rechtlijniger weggenetwerk kregen, hoewel deze rechtlijnigheid eigenlijk ongewenst was 
binnen het esdorpenlandschap.308 Op zowel de Noordesch als op de Zuidesch van Zweeloo is te zien 
dat het wegennetwerk zich heeft uitgebreid (fig. 4.13). De percelen in de beekdalen zijn tussen 1930 
en 1970 vrijwel hetzelfde gebleven van vorm en omvang. Pas vanaf 1980 zouden deze te maken 
krijgen met een ruilverkaveling (zie hoofdstuk 5). 
 
 

 
Fig. 4.13: Wegennetwerk op de Noordesch en Zuidesch van Zweeloo in 1930 (links, Bonnekaart) en 1970 (rechts, 

topografische kaart). 

 
Enkele jaren nadat begonnen werd met de ontginning van het Witteveen werd in de jaren dertig in 
het naastgelegen gebied begonnen met het uitwerken van de plannen voor de ruilverkaveling 
Aalder- en Mepperveld die ook circa 1.000 hectare zou betreffen.309 In een document uit 1937 van de 
Grontmij staat dat de ontginningen in het Aalderveld de laatste jaren waren toegenomen.310 Na de 
ontginning van het gebied was het de bedoeling om een deel van het terrein beschikbaar gesteld 
moest worden voor de ruilverkaveling met de perceeltjes die al ontgonnen waren.311 Aangezien het 
oostelijke deel van het gebied voornamelijk uit zandgronden bestond, zou dit worden bestemd voor 
bos, wat tegenwoordig de Mepperdennen en Het Witte Zand zijn (fig. 4.14).  
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Fig. 4.14: Het Mepperbos bij Meppen, foto genomen tussen 1945 en 1998. Bron: Beeldbank Drents Archief, collectie 

Eising, fotonr. DA995016. 

 
Tijdens een bijeenkomst in Hotel Mensingh op 7 november 1940 bleek echter dat sommige inwoners 
hun bedenkingen hadden.312 Zo vond de heer R. Frensen dat met de ruilverkaveling gewacht moest 
worden tot betere tijden. Daarnaast merkte hij op dat op dat moment geen kunstmest te verkrijgen 
was en vroeg hij zich af hoe men dan nieuw land zou aanmaken. Hetzelfde document vermeldt 
meerdere protesten tegen de ruilverkaveling in oorlogstijd. Toch stemde men met grote 
meerderheid in tot de uitvoering hiervan, hoewel de uitvoering vertraging ondervond.313 Het dossier 
over de ruilverkavelingen bevat zelfs een document uit 1961 waarin geadviseerd werd om de 
ruilverkavelingen te beëindigen. Een reden daarvoor was dat de akten van eigendomsoverdracht nog 
niet gepasseerd waren waardoor de overschrijving ten name van de nieuwe eigenaren op het 
kadaster niet plaats konden vinden.314 Een volgend document uit hetzelfde dossier van een jaar later 
vermeldt dat de ruilverkaveling “Het Aalder- en Mepperveld” gereed was.315 Het ontginnen en de 
gelijktijdige ruilverkaveling heeft in totaal circa dertig jaar geduurd. 
 

Ontwikkelingen van de dorpen 

Aalden en Benneveld 

Tussen 1930 en 1970 zijn er rondom Aalden meer boerderijen en huizen buiten de dorpskern 
gebouwd (fig. 4.15). In Oud Aalden bleef de ruimtelijke structuur nagenoeg hetzelfde, ondanks dat er 
hier en daar een nieuwe boerderij werd bijgebouwd. Noordelijk van de huidige Aalderstraat ontstond 
een nieuwe wijk en ook de behuizing aan de straat zelf werd dichter. Deze nieuwe wijk zou op den 
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duur de aanzet vormen tot de bouw van een grote nieuwbouwwijk noordelijk van Aalden. Door de 
gestage groei van het dorp groeiden Aalden en Zweeloo steeds meer naar elkaar toe en zou Aalden 
Zweeloo op den duur inhalen in dorps- en bevolkingsgrootte.316 
 
Het opmerkelijke langgerekte karakter van Benneveld werd vanaf 1930 in toenemende mate 
benadrukt door de bouw van boerderijen waardoor het voormalig afgelegen boerderijgroepje in het 
zuidwesten met het dorp werd verbonden (fig. 4.16). Op kaarten lijkt het dorp qua vorm dan ook 
meer op een lintdorp dan een esdorp. De nieuwbouw bestond voornamelijk uit boerderijen, 
waardoor het agrarische karakter van het dorp behouden bleef.317 
 

 
Fig. 4.15: Aalden in 1930 (boven, Bonnekaart) en 1970 (onder, topografische kaart). 

                                                           
316

 Provincie Drenthe, 1989, p. 7. 
317

 Ibidem. 



94 
 

 
Fig. 4.16: Benneveld in 1930 (links, Bonnekaart) en 1970 (rechts). 

 

Meppen, Wezup en Wezuperbrug 

Ook in Meppen vond een aanzienlijke groei plaats (fig. 4.17). De bestaande bebouwing werd verdicht 
en aan de randen werden nieuwe boerderijen bijgebouwd. De originele indeling van het dorp en het 
weggenet zijn wel behouden gebleven. De school staat niet langer aangegeven op de kaart van 1970. 
 
Net als Meppen is Wezup vooral gegroeid door de verdichting van de bestaande bebouwing, maar er 
werden ook nieuwe boerderijen gebouwd bij de nieuw ontgonnen gronden (fig. 4.18). Aan de huidige 
Brugstraat en Veendijk vond vooral een uitbreiding van het aantal boerderijen plaats in de vorm van 
lintbebouwing, waarvan enkele zuidelijk van de Veendijk op de es werden gebouwd. De ruimtelijke 
structuur van de dorpskern bleef echter voornamelijk behouden. Eén weg zuidwestelijk van het dorp 
is tussen 1930 en 1970 verhard. 
 
Aangezien Wezuperbrug is ontstaan aan beide kanten langs het Oranjekanaal, heeft het dorp een 
lineaire vorm gekregen (fig. 4.19). In totaal bestrijkt het dorp ongeveer een kilometer.318 Tussen 1930 
en 1970 heeft er verdichting opgetreden in het dorpsgebied rond de brug en zijn er meer boerderijen 
ontstaan op de nieuwe stukken ontgonnen grond. In 1965 werd recreatiepark ’t Kuierpadtien 
opgericht, wat ervoor heeft gezorgd dat Wezuperbrug tot aan vandaag de dag een geliefde 
vakantiebestemming is. Op de camping, die in 1967 werd geopend, werd een vijver gegraven 
waarvan het zand werd gebruikt voor de wegenbouw.319  
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Fig. 4.17: Meppen in 1930 (links, Bonnekaart) en 1970 (rechts, topografische kaart). 

 
Fig. 4.18: Wezup in 1930 (links, Bonnekaart) en 1970 (rechts, topografische kaart). 
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Fig. 4.19: Wezuperbrug in 1930 (boven, Bonnekaart) en 1970 (onder, topografische kaart). 

Zweeloo 

In 1940 werd het gemeentehuis in Zweeloo geopend, dat op verzoek van het College van B&W in de 
buurt van de school werd geplaatst (fig. 4.20). Het College wenste een gebouw dat “(…) de hoogheid 
van gezag tot uitdrukking behoorde te brengen.”320 In 1988 werd het afgebroken om ruimte te 
maken voor een nieuw gemeentehuis (fig. 4.21). In 1954 werden zowel de gereformeerde kerk als de 
school afgebroken. De nieuwe Aelderhoogheschool werd in gebruik genomen. In 1955 werd het 
bejaardentehuis geopend in het oude pastoriegebouw dankzij een uitbreiding aan de achterzijde en 
een extra verdieping. Het tehuis had plek voor circa twintig mensen en in de loop van de tijd werden 
er diverse huisjes naast gebouwd.321 In 1977 moest het tehuis op advies van de Drentse provinciale 
commissie van bejaardenoorden zijn deuren sluiten, omdat het niet meer voldeed aan de eisen.322 
Toch werden er nog diverse activiteiten georganiseerd voor de oudere bevolking, en zowel Zweeloo 
als Aalden hadden hun eigen bejaardensociëteit. 
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In de jaren vijftig en zeventig vonden er sterke dorpsuitbreidingen plaats, waardoor Aalden en 
Zweeloo aaneengroeiden (fig. 4.22). Boer benadrukt dat de dorpen nog sterk een eigen karakter 
hadden op religieus en politiek gebied.323 De aanleg van een kleine nieuwbouwwijk aan de noordkant 
van het oude dorp Aalden had eveneens invloed op de structuur van de samenleving. In de 
nieuwbouwwijken kwamen jongere mensen te wonen met andere beroepen dan in de oude 
dorpskernen, die nog voornamelijk agrarisch van karakter waren. Uiteindelijk zou de komst van de 
nieuwbouwwijk zelfs leiden tot een vergrijzing in de oude dorpskern.324 Veel van de oude boerderijen 
werden gemoderniseerd door een verbouwing die aan de buitenkant vaak niet zichtbaar was, zoals 
vernieuwingen van het sanitair en keukenapparatuur.325 Er kwam meer nadruk op recreatie te liggen 
en in 1955 werd in Zweeloo een zwembad aangelegd (fig. 4.23).326 
 

 
Fig. 4.20: Het gemeentehuis van Zweeloo uit 1940. Bron: Historische Vereniging Zweeloo. 
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Fig. 4.21: Het gemeentehuis van Zweeloo uit 1988. Bron: Catawiki, via www.veiling.catawiki.nl/kavels/4509343-zweeloo-

45x-oude-dorpsgezichten.  

 
Fig. 4.22: Zweeloo in 1930 (links, Bonnekaart) en 1970 (rechts, topografische kaart). 

http://www.veiling.catawiki.nl/kavels/4509343-zweeloo-45x-oude-dorpsgezichten
http://www.veiling.catawiki.nl/kavels/4509343-zweeloo-45x-oude-dorpsgezichten


99 
 

 
Fig. 4.23: Het natuurbad in Zweeloo, exact jaartal onbekend (tussen 1945 en 1998). Bron: Beeldbank Drents Archief, 

Collectie Versfelt, fotonr. DA99644017. 

 
De periode tussen 1930 en 1970 was een tijd met veel veranderingen en modernisaties, in zowel de 
landbouw, het landschap als de samenleving. Er vonden zowel kleinschalige als grootschalige 
ontginningen plaats, waardoor de uitgestrekte heidevelden tegen 1970 volledig verdwenen waren. 
Dit waren in sommige gevallen werkverschaffingsprojecten in de hoop het hoge werkloosheidscijfer 
terug te dringen. In andere delen van de gemeente zijn nieuwe gras- en bouwlanden of 
boscomplexen aangelegd. Wegens de kleinschalige ontginningen was het op den duur nodig om 
stukken grond op grootschalige niveau te ontginnen, zoals gebeurde in het Aalderveld. Omdat enkele 
kleinere percelen al ontgonnen waren, was op den duur een ruilverkaveling gewenst. Hoewel 
sommige inwoners in eerste instantie hun bedenkingen hadden, had het een positief effect op het 
voeren van hun boerenbedrijf.  
 
De aanleg en verbetering van wegen zorgde voor een betere ontsluiting van het Drentse platteland, 
wat op zijn beurt weer invloed had op diverse zaken. Voor boeren was het bijvoorbeeld 
gemakkelijker om hun landerijen te bereiken, hoewel de lokale wegen voor het grootste deel 
onverhard bleven. Door de verbeterde wegen werd het voor mensen gemakkelijker om naar hun 
werk te reizen, waardoor men ervoor kon kiezen om verder van hun werkplek af te gaan wonen. 
Tegelijkertijd werd het Drentse platteland toegankelijker en daarmee aantrekkelijker voor recreatie 
of zelfs als vakantiebestemming. 
 
Terwijl steeds meer gronden ontgonnen werden, breidden de dorpen zich ook uit. De twee delen van 
Benneveld werden aan elkaar gebouwd waardoor het een nog rechtlijniger uiterlijk heeft gekregen. 
In Zweeloo en Aalden nam de bebouwing toe waardoor de dorpen uiteindelijk aan elkaar groeiden. 
In vrijwel elk dorp vond daarnaast verdichting van de bestaande bebouwing plaats. In Zweeloo 
vonden in sociaal opzicht de meeste veranderingen plaats dankzij de opening van het gemeentehuis, 
een bejaardentehuis en een zwembad. Er werd steeds meer gekeken naar de recreatieve 
mogelijkheden van de gemeente, hoewel het gemeentebestuur soms moeite had dit te combineren 
met het behoud van de natuur. 
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4.3 Veranderingen in de samenleving 
 

Van collectiviteit naar het individu 

Boer meent dat wanneer iemand die in 1930 in Zweeloo woonde en daar in 1970 terug zou keren,  
de gemeente wellicht niet meer zou herkennen vanwege de vele veranderingen in het landschap.327 
Ook sociaal veranderde veel: de gemeente werd welvarender en de dorpen verloren steeds meer 
hun karakter van een boerensamenleving. Tot aan 1930 bestond het boerenbedrijf uit de familie met 
inwonende meiden en knechten. Samen zorgden zij voor het boerenbedrijf, waarbij nauwe relaties 
met de buren werden aangehouden.328 In de twintig jaren die zouden volgen verdween dit langzaam 
en rond 1960 was er geen sprake meer van arbeiders die bij de familie inwoonden. Nog eens tien jaar 
later was het boerenbedrijf voornamelijk een eenmansbedrijf en was niet langer de gehele familie 
verantwoordelijk, wat de relatie tussen het gezin en bedrijf veranderde.329 Meer kinderen konden 
een opleiding buiten het agrarisch bedrijf zoeken, wat weer invloed had op de bevolkingsstructuur 
van de dorpen. Zo vestigde zich in de loop van de jaren dertig de eerste slager in Zweeloo.330 In 1930 
was in de gemeente Zweeloo sprake van 342 boerenbedrijven, in 1970 was dit aantal 
teruggedrongen tot slechts 285, een afname van 16,7%.331  
 
Parallel hieraan nam het aantal werklozen in de gemeente steeds meer toe. Een belangrijke oorzaak 
was dat velen vroeger zelf een bedrijfje hadden, maar dat dit financieel niet langer mogelijk was. Ook 
de modernisering van het boerenbedrijf had als gevolg dat minder hulp nodig was. Dankzij de 
toenemende mechanisatie in de landbouw werden bepaalde handelingen niet meer door arbeiders 
uitgevoerd, maar door machines, zoals het melken van de koeien. De oprichting van de Coöperatieve 
Dorsvereniging Zweeloo (de latere Coöperatieve Dors- en Werktuigenvereniging Zweeloo) zorgde 
bijvoorbeeld dat dorsen niet meer met de hand hoefde te gebeuren, waardoor steeds minder 
behoefte was aan arbeiders (fig. 4.24).332De enige inkomsten van de werklozen waren afkomstig van 
deelname aan de diverse werkverschaffingsprojecten van de gemeente, bijvoorbeeld bij de 
verharding van wegen of ontginningen.333 
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Fig. 4.24: Een aantal personen bij de veld-dorsmachine in Zweeloo, tussen 1927 en 1928. Bron: Beeldbank Drents Archief, 

collectie Drents Museum, fotonr. DM280379. Reproducties uit het tijdschrift Noorden in Woord en Beeld. 

 
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er naast landbouwverenigingen diverse sociaal-
culturele verenigingen opgericht.334 Bewoners organiseerden zich in diverse sport- of 
muziekverenigingen, of in sociale verenigingen zoals plattelandsvrouwen. Hoewel het boerenbedrijf 
steeds individualistischer werd, bestonden er voor de bewoners genoeg mogelijkheden om contact 
te onderhouden. Vanaf 1956 werd een wekelijks krantje uitgebracht, genaamd “Oes Eig’n 
Kraantien”.335 
 
Door het veranderende karakter van de boerenbedrijven werd de voorheen zelfvoorzienende 
samenleving steeds commerciëler. Hoe minder geïsoleerd de dorpen kwamen te liggen, hoe minder 
de gebruiken van de bevolking verschilden van die van de stadsbewoners. Ook op het gebied van 
kleding werd in de jaren zeventig meegedaan met de landelijke mode, en alleen oudere inwoners 
droegen soms klederdracht.336 Door landelijke nieuwe wetten zoals de Algemene Ouderdomswet 
veranderde de sociale zekerheid, en ook onderwijsbeleid en woningbouwbeleid veranderde de 
mogelijkheden van de bevolking. Volgens Boer betekenden alle modernisaties een verschuiving in de 
samenleving van aandacht voor de collectiviteit naar aandacht voor het individu.337 
 
Ondanks de toenemende beschikbaarheid van landbouwgrond vanwege de ontginningen, was er in 
de decennia na de oorlog toch een sterke afname van boerenbedrijven te zien en een daarmee 
gepaard gaan de toename van de bedrijfsgrootte. De ontginningen zorgden er in combinatie met de 
mechanisatie wel voor dat de landbouwproductie toenam, wat weer tot gevolg had dat de 
korenmalerij in 1937 verbouwd moest worden om aan deze nieuwe toestroom te kunnen voldoen.338 
Een krantenartikel uit 1949 benoemt hoe vooruitstrevend de boeren in Zweeloo waren. Er werd veel 
moeite gedaan een TBC-vrije veestapel te creëren en de veestapel en productie te verhogen. De 
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gemeente steunde dit door middel van het verstrekken van subsidies. Tegelijkertijd waren de 
jongveekeuringen erg belangrijk. Een journalist noemt hoe enkele Zweelse boeren naar een keuring 
in ’s-Hertogenbosch gingen om hun kennis te verbreden ten gunste van hun eigen 
boerenbedrijven.339   
 
Samengevat zien we dat de samenleving tussen 1930 en 1970 steeds welvarender en 
individualistischer werd. Men sloot zich aan bij sociale verenigingen en werd steeds meer beïnvloed 
door de stadse mensen, waardoor het aantal bewoners in klederdracht verder afnam. De 
samenleving werd steeds commerciëler, en in combinatie met een verbeterde sociale zekerheid 
veranderde dit de mogelijkheden van de bewoners. Door de mechanisatie binnen het boerenbedrijf 
werd het een eenmansbedrijf en verdween langzaam het agrarische karakter van de dorpen. Het 
gebrek aan behoefte in arbeiders op de boerderij zorgde er eveneens voor dat het aantal werklozen 
groeide. Op de boerderijen zelf werd de productie daarentegen verhoogd en richtten veel boeren 
zich op de groei van hun veestapel. 
 

Erfgoedzorg 

De toenemende aandacht die aan het begin van de twintigste eeuw was ontstaan voor de waarde 
van de natuur en stads- en dorpsgezichten zette zich door in de loop van de eeuw, zoals de 
Natuurschoonwet die in 1928 werd opgericht.340 Pas in de laten jaren zestig werd de 
natuurbeschermingswet daadwerkelijk ingevoerd, tot die tijd was de uitvoering van de wetten de 
taak van particulieren.341 De opkomst van recreatie zorgde ervoor dat er meer aandacht ontstond 
voor de bescherming van bepaalde landschappen. Volgens Roenhorst vervaagde de grens tussen “(…) 
de gebouwde en natuurlijke omgeving (…)” steeds verder.342 Cultuurlandschappen en natuur werden 
beide belangrijk en diverse verenigingen zetten zich in tegen de vernieling hiervan. 
 
Pas in 1961 werd de monumentenbeschermingswet aangenomen waarin ook beschermde 
dorpsgezichten konden worden opgenomen.343 In Drenthe zette de Provinciale Drentse 
Schoonheidscommissie zich in voor bescherming van het erfgoed. In 1953 ontstond er aandacht voor 
boerderij De Prakkehof in Meppen. Het gebouw stond op het punt verbouwd te worden waardoor 
het alle kenmerken van de karakteristieke inheemse bouwkunst zou verliezen.344 Als reactie op 
voorstellen van de Schoonheidscommissie vond in 1954 de eerste vergadering plaats van een 
speciale ‘commissie voor het behoud van landelijke monumenten’.345  
 
Daarnaast was de gemeente bezig met de restauratie van enkele monumenten, waaronder de 
Aaldener Molen en historische boerderijen zoals ’t Hoes van Hol-An, onderwerpen die geliefd waren 
bij kunstenaars. ’t Hoes van Hol-An zou zelfs een expositieruimte worden die kunstenaars konden 
huren. Boer schrijft dat kunstenaars werden aangemoedigd om zich te vestigen in de oude 
boerderijen binnen de gemeente om deze oude gebouwen te kunnen behouden.346   
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4.4 Analyse landschapsschilderijen 
 

Inleiding 

Opvallend aan de kunstenaars binnen deze tijdsperiode is dat meerdere kunstenaars meerdere 
werken in de gemeente Zweeloo hebben gemaakt. Er zijn bijna geen kunstenaars die slechts één of 
twee werken in Zweeloo hebben geschilderd. Toch zijn er enkelen geweest die nog productiever zijn 
geweest dan de anderen. Dit zijn bij uitstek de Hengelose kunstenaar Jochem Niks en Berend Hoving. 
In totaal zijn uit deze periode 74 kunstwerken bekend die gedateerd zijn (fig. 4.25) Uit de figuur 
wordt duidelijk dat boerderijen en dorpsgezichten een zeer geliefd onderwerp waren.   
 

 
Fig. 4.25: Het aantal bekende gedateerde schilderijen per onderwerp in de periode 1930-1970. 

Jo Niks 

Bij een analyse van de kunstwerken uit deze periode spelen de werken van Jochem Niks (ook wel Jo 
Niks, zo signeerde hij zijn kunstwerken) een belangrijke rol. 34 van de 71 kunstwerken die bekend 
zijn uit deze periode zijn van zijn hand. En het is ook door hem dat de categorie ‘boerderijen en 
dorpen’ ver boven de andere categorieën uitsteekt (fig. 4.25). Dit maakt duidelijk dat het 
onderzoeksmateriaal een te sterk door één kunstenaar bepaald beeld geeft van de tussen 1930 en 
1970 geproduceerde kunstwerken.  
 
Jochem Niks (1916-2017) werd geboren in Lonneker. Nadat zijn tekentalent tijdens zijn HBS-jaren 
ontdekt werd, zou hij met een studiebeurs van de gemeente Almelo naar de tekenacademie gaan. 
Door tussenkomst van de Tweede Wereldoorlog, waardoor de beurs kwam te vervallen, is hij 
uiteindelijk nooit naar de academie geweest. In de tussenliggende jaren is Niks echter heel actief 
bezig geweest met zijn liefde voor tekenen en schilderen, onder meer dankzij zijn oprichting van een 
tekenclub in 1948.347 Niks heeft in zijn kunstenaarscarrière altijd al veel aandacht gehad voor 
historische boerderijen. In zijn boek De geschiedenis van de marke Hasselo zijn werken opgenomen 
waarin hij de boerderijen van Hasselo heeft vastgelegd voordat deze zouden worden afgebroken om 
ruimte te maken voor een nieuwbouwwijk.348 Deze aandacht voor de historische boerderijen was 
heel bewust, en hij werd ook lid van de Boerderijenclub van Stichting Oald Hengel.349 
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Zijn interesse in historische boerderijen is zeer waarschijnlijk de reden geweest dat Jo Niks de 
gemeente Zweeloo heeft bezocht, aangezien vooral Oud Aalden en Meppen voornamelijk uit oude, 
authentieke Drentse boerderijen bestond. Vooral in Aalden heeft hij in de jaren zestig meerdere 
boerderijen getekend. Ook de molen van Aalden is door Niks getekend en met waterverf gekleurd. 
Een veel terugkomend element in de boerderijen die hij heeft getekend zijn de laaghangende daken 
die als een karakteristiek van het Drentse platteland worden beschouwd (fig. 4.26). 
 

 
Fig. 4.26: Jo Niks – Aalden, 1968. 

Jo Niks heeft driemaal de boerderij van Euveling in Aalden vanuit hetzelfde oogpunt geschilderd, 
eenmaal in 1967 en tweemaal in 1968 (fig. 4.27 en 4.28). Het valt op dat de boerderij in het schilderij 
uit 1967 en 1968a veel grotere ramen heeft dan bij 1968b. Ook andere details tussen de schilderijen 
van 1968a en 1968b verschillen, zoals het aantal kleinere raampjes dat bij 1968b zijn weggelaten. Het 
adres van de boerderij is Oud Aalden 19. Monumentenzorg heeft diverse foto’s van de boerderij 
genomen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Op basis van de foto’s uit de jaren vijftig, zestig 
en zeventig is het mogelijk de schilderijen van Niks te vergelijken met de werkelijke situatie. Zo kan 
bekeken worden in hoeverre Niks naar de werkelijkheid schilderde. 
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Fig. 4.27: Jo Niks – Erf Euveling, 1967. Foto: Drents Archief, collectie Monumentenzorg, fotonr. MZ13404012632, 1956. 

 
Op basis van bovenstaande afbeeldingen valt te concluderen dat Niks niet in zijn geheel naar de 
werkelijkheid schilderde. Hoewel veel details overeenkomen, zoals de ramen met de luiken, is het 
dakraampje op de foto weggelaten op de tekening. Ook een houten stellage tegen de muur en een 
hekwerk bij het boompje, beide aanwezig op een foto uit 1966, ontbreken.350 
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Fig. 4.28: Boven: Jo Niks – Erf Euveling, 1968a. Midden: Jo Niks – Erf Euveling, 1968b. Onder: Drents Archief, collectie 

Monumentenzorg, fotonr. MZ13404012644 

Beide schilderijen tonen de boerderij van verderaf, met de nadruk op de achterkant van de boerderij 
met de stallen. Monumentenzorg nam in de jaren vóór de restauratie vooral foto’s van de voorzijde 
van het gebouw en geen enkele foto vanuit exact hetzelfde oogpunt als de schilderijen van Niks. 
Bovenstaande foto toont de achterzijde van de boerderij in 1976. Het valt meteen op dat de foto 
verschillen vertoont met de schilderijen. Zo zijn de grote staldeuren op de foto rechthoekig en op 
beide schilderijen rond van boven. De kleine halfronde ramen naast de deuren zijn wel afgebeeld op 
het bovenste kunstwerk, maar niet op het tweede. Ook is op de foto geen sprake van de grote boom 
die op beide schilderijen een deel van de boerderij overlapt. 
 
Het is duidelijk dat hoewel de geschilderde boerderijen in grote lijnen overeenkomsten vertonen met 
foto’s uit dezelfde tijd, er toch genoeg verschillen te bespeuren zijn. Kleine details zijn door de 
kunstenaar veranderd om de geschilderde scène meer te laten voldoen aan zijn persoonlijke 
esthetische voorkeuren.  

In 1955 schreef het echtpaar Keur een boek over het Drentse dorp Anderen. Hierin 
wordt omschreven hoe grote heidevelden verdwenen ten koste van de ontginningen. 
Als gevolg hiervan was er minder land beschikbaar om de schaapskuddes van het dorp 
op te laten grazen. Het auteursechtpaar omschrijft hoe alle schaapskooien, op één na, 
zijn afgebroken. Volgens de eigenaar van de overgebleven schaapskooi heeft hij deze 

enkel laten staan voor de mensen die deze graag schilderden (Keur, 1955, 53). 
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Berend Hoving 

Berend Hoving (1901-1986), een kunstenaar uit het bij Zweeloo nabijgelegen dorp Oosterhesselen, 
werd ontdekt door Reinhart Dozy (1880-1947) en studeerde aan de Academie Minerva in Groningen. 
Hij mocht de bekende Ploeg-schilder Johan Dijkstra (1896-1978) tot zijn leermeester rekenen, hoewel 
Hoving over het algemeen een minder expressionistisch kleurenpalet hanteerde dan Dijkstra.351 
Hoving woonde vlakbij de gemeente Zweeloo en zijn broer Alof in Meppen. Hij heeft in die omgeving 
dan ook meerdere werken gemaakt.352 De onderwerpen die hij afbeeldde waren bijvoorbeeld 
boerenbehuizingen en -erven, reclameprenten, stillevens, modeltekeningen en landschappen.353 Van 
zijn werken die voor dit onderzoek worden gebruikt, zijn er vijf gedateerd. Negen van zijn andere 
werken zijn, op basis van de datering van zijn werken die in de publicatie van Oostenbrug-Hoving 
staan, hoogstwaarschijnlijk ook binnen deze tijdsperiode gemaakt. Deze negen werken zijn niet 
meegenomen in het overzicht van fig. 4.25. 
 
Slechts één van de in totaal veertien werken van Hoving die voor dit onderzoek worden gebruikt, 
toont uitsluitend een landschap. Het gaat om een zandverstuiving bij Meppen uit 1949 (fig. 4.29). De 
exacte locatie is niet bekend, maar het is niet onwaarschijnlijk dat Hoving dit op het Mepperzand of 
het Witte Zand heeft geschilderd, twee gebieden die tussen 1930 en 1950 nog niet heel sterk 
veranderd waren. De andere dertien werken zijn boerderijen of dorpsgezichten van Meppen. 
Opvallend bij deze kunstwerken is dat er geen personen op voorkomen, hoewel Hoving in zijn oeuvre 
meerdere portretten en andere werken met daarop mensen heeft afgebeeld. Zijn tekeningen van de 
boerderijen laten dan ook een verstilde weergave zien, met slechts in enkele gevallen een verwijzing 
naar menselijke activiteiten, zoals de melkbussen en de waslijn met tobbe (fig. 4.30 en 4.31). Hoving 
toont, net als Niks, veelal de typische Drentse boerderijen met laaghangende daken. Door de 
verschillende stijlen die de twee kunstenaars hanteren (Hoving gedetailleerd en Niks met een lossere 
verftoets), stralen de boerderijgezichten van elk een andere sfeer uit, hoewel dit erg subjectief is. De 
boerderijen van Niks zijn veel grilliger en daarmee enigszins romantischer weergegeven dan de meer 
realistische kunstwerken van Hoving. 
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Fig. 4.29: Berend Hoving – Zandverstuiving bij Meppen, 1949. 

 
Fig. 4.30: Berend Hoving – Boerderij met melkbussen te Meppen, jaartal onbekend. 
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Fig. 4.31: Berend Hoving – Boerderij ‘Masselink’ te Meppen, 1949. 

 

Andere onderwerpen 

Ook de andere kunstenaars uit deze tijdsperiode hebben vaak boerderijen en dorpsgezichten als 
onderwerp gekozen. Een werk van Evert Musch uit 1950 is daarentegen opvallend in vergelijking met 
de andere werken, aangezien hier in plaats van uitsluitend een boerderij een bijzonder kenmerk in 
het landschap wordt getoond, namelijk een schapendrift (fig. 4.32). Vanuit het oogpunt van de 
kunstenaar zien we de open plek waar de schapen verzameld werden en de zandwegen die ze naar 
de heide leidde om daar te kunnen grazen.  
 
Wat verder in deze tijdsperiode opvalt, is dat de korenmolen van Aalden vier keer is geschilderd door 
drie verschillende kunstenaars. De plaats waar deze molen staat, heeft al sinds 1655 deze functie, 
hoewel er door de eeuwen heen verschillende molens hebben gestaan. De huidige molen is in 1952 
gerestaureerd.354 R.J. Bekkering  en Hein Kray hebben de molen respectievelijk in 1945 en 1950 
geschilderd, vóór de restauratie. Jo Niks heeft de molen in 1968 getekend (fig. 4.33). Tussen de 
kunstwerken is niet veel verschil te zien in de molen, die was opgeknapt met onderdelen van een 
poldermolen uit Groningen. Het enige opvallende verschil is het andere perspectief waarvoor Niks en 
alle kunstenaars sindsdien voor hebben gekozen. De molen werd vanaf toen niet meer vanaf de 
achterkant, maar met het zicht op de voorkant geschilderd. 
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Fig. 4.32: Evert Musch – Schapendrift Meppen, 1950. 
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Fig. 4.33: Vanaf linksboven, met de klok mee: R.J. Bekkering – Aalden molen, 1945; Hein Kray – Molen Aalden, november 

1950; Jochem Niks – Molen Aalden, 1968; Hein Kray – Molen Aalden, november 1950. 

 

Boerderijen 

In 1954 werd een artikel gepubliceerd waarin werd geschreven dat Monumentenzorg de oude 
Saksische boerderij Prakkehof in Meppen, ook wel boerderij Masselink genoemd, zou gaan 
restaureren (fig. 4.34). In het artikel staat genoemd hoe “De verschillende dorpen Zweeloo, Aalden en 
Meppen (…) grotendeels de invloeden van buiten [hadden] doorstaan en zich als karakteristieke 
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Drentse dorpen [hadden] gehandhaafd.”355 Er wordt beschreven hoe andere historische boerderijen 
waren ‘opgeknapt’ door het plaatsen van golfplaten op het dak in plaats van de aanleg van een 
nieuw rieten dak, en hoe het dorpsbeeld onder dergelijke aanpassingen te lijden had.356 Het artikel 
toont aan dat er op een nieuwe manier werd gekeken naar de historische boerderijen die zich in de 
dorpen bevonden. Men bleek het steeds belangrijker te vinden om de boerderijen naar behoren te 
restaureren om de geschiedenis en het unieke karakter van het gebouw te tonen, in plaats van het te 
verbergen onder moderne materialen zoals golfplaten. 
 

 
Fig. 4.34: Anco Wigboldus – De Prakkehof, 1981. 

 
Tussen 1945 en 1980 heeft Monumentenzorg veel foto’s gemaakt van historische boerderijen in en 
om Zweeloo. Dit fotomateriaal vormt een interessante bron om te vergelijken met enkele 
kunstwerken van specifieke boerderijen. In figuur 4.25 was al te zien dat boerderijen een populair 
thema waren tussen 1930 en 1970. Er ontstond steeds meer aandacht voor de authentieke 
boerderijen met hun typische Drentse bouwstijl. Een boerderij die meerdere keren is geschilderd is 
het Hoes van Hol-An, gelegen aan Oud Aalden 11. In 1962 werd de boerderij door het 
gemeentebestuur aangekocht waarna in 1964 een restauratie plaatsvond.357 Monumentenzorg heeft 
meerdere foto’s van de boerderij gemaakt na de restauratie, en ook de meeste schilderijen zijn 
(zover bekend) na 1964 geschilderd. 
 
Hieronder worden enkele kunstwerken met de boerderij als onderwerp vergeleken met foto’s van 
Monumentenzorg die uit min of meer hetzelfde oogpunt gemaakt zijn. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 
W.B. van Marle naar de werkelijkheid schilderde (fig. 4.35 t/m 4.38). Het enige verschil tussen de 
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 Voor meer informatie over de bouwstijl van Drentse boerderijen, zie o.a. Tiesing, 1974. 
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foto en het schilderij van het tweede voorbeeld is de grootte van het raam vooraan de boerderij, 
maar dit kan in de twintig tussenliggende jaren aangepast zijn. 
 

 
Fig. 4.35: Hoes van Hol’An in 1967. Bron: Drents Archief, Collectie Monumentenzorg, fotonr. MZ13404011911 

 
Fig. 4.36: W.B. van Marle – Hoes van Hol’An, jaartal onbekend (waarschijnlijk 1984). 
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Fig. 4.37: Hoes van Hol’An in 1968. Bron: Drents Archief, Collectie Monumentenzorg, fotonr. MZ13404011912. 

 
Fig. 4.38: W.B. van Marle – Hoes van Hol’An, 1984. 
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Twee werken van Arie van der Boon en Helene Evers zijn raadselachtiger vanwege de waterput (fig. 
4.40 en 4.41). De datering van beide kunstwerken zijn niet bekend, maar op basis van de gegevens 
van de kunstenaars zijn deze vóór de restauratie van de boerderij gemaakt. De foto dateert van na de 
restauratie (fig. 4.39). De waterput, die op de foto van na de restauratie aanwezig is, ontbreekt 
volledig op beide kunstwerken. Dit doet bijna vermoeden dat de waterput pas na de restauratie is 
geplaatst, want waarom zouden ze zo’n authentiek element niet opnemen in hun schilderijen? Ook 
het aantal ramen komt niet overeen, hoewel de kunstwerken zelf wél sterk met elkaar 
overeenkomen. Dit laatste kan te maken hebben met de restauratie waarna meer ramen zijn 
geplaatst. Een uitleg voor de ontbrekende waterput is niet gevonden. Op een werk van Jouke Nijman 
uit 1989 is de waterput wel aanwezig (fig. 4.42). 
 

 
Fig. 4.39: Hoes van Hol’An in 1968. Bron: Beeldbank Drents Archief, Collectie Monumentenzorg, fotonr. MZ13404011901. 

 
Fig. 4.40: Arie van der Boon – Hoes van Hol’An, datum onbekend. 
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Fig. 4.41: Helene Evers – Hoes van Hol’An, datum onbekend. 

 
Fig. 4.42: Jouke Nijman – Hoes van Hol’An, 1989. 
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4.5 Conclusie 
 
Tussen 1930 en 1970 vonden parallel binnen zowel het landschap als de samenleving grote 
veranderingen plaats. Door ontginningen konden de boerenbedrijven groeien, en de boeren konden 
hun landerijen beter bereiken door een verbeterd wegennet. De samenleving werd commerciëler en 
individualistischer, en het agrarische karakter van de dorpen begon te verdwijnen.  
 
Al deze veranderingen hebben ertoe geleid dat er een groter besef en waardering ontstond voor de 
geschiedenis van de gemeente, en dan met name voor de oude dorpskernen en boerderijen van 
Zweeloo, Aalden en Meppen. Zoals we hebben gezien waren de boerderijen en dorpsgezichten een 
populair onderwerp bij de kunstenaars uit deze periode. Niet alleen bij de kunstenaars, maar binnen 
de gehele samenleving werd er steeds meer aandacht besteed aan erfgoed aan monumenten. Zo 
werden boerderijen als de Prakkehof nauwkeurig gerestaureerd om het ‘oude’ Drentse karakter 
hiervan te behouden. Ook de Aaldener Molen, die in 1952 was gerestaureerd, werd vergeleken met 
de andere tijdsperiodes vaker geschilderd. 
 
Het is opvallend dat in een periode waarin veel modernisaties in zowel het landschap als de 
samenleving plaatsvonden, de kunstenaars er nog steeds voor kozen om vooral boerderijen en 
dorpsgezichten weer te geven. Dit onderwerp omvat elementen van het oude Drenthe in een tijd 
waarin de provincie allerlei ontwikkelingen doormaakte en niet langer gezien kon worden als 
‘achterloper’ ten opzichte van de andere provincies.  
 
Waarom schilderden de kunstenaars de modernisaties niet? Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de 
reden waarom kunstenaars in eerste instantie in de tweede helft van de negentiende eeuw door 
Nederland trokken om op verschillende plaatsen te schilderen: ze waren geïnteresseerd in plaatsen 
waar de modernisaties van de stad nog niet aanwezig waren en waar de dorpen en landschappen 
authentiek en schilderachtig waren. Aangezien Drenthe als laatste provincie werd gezien waar de 
modernisaties doordrongen, is het mogelijk dat de kunstenaars die actief waren in Zweeloo hoopten 
daar nog een relatief onbedorven landschap en samenleving aan te treffen, zelfs in de tweede helft 
van de twintigste eeuw. 
 
Het schilderen van de boerderijen en dorpsgezichten kan dan ook worden gezien als een ultieme 
poging van de kunstenaars in Zweeloo om zoveel mogelijk vast te houden aan het oude Drenthe en 
daarbij de modernisaties te negeren. Om de boerderijen en dorpen te behouden zoals ze op dat 
moment waren. Jo Niks schilderde bijvoorbeeld oude boerderijen in Hasselo die gesloopt zouden 
worden, in de hoop het oude beeld vast te leggen, zodat dit minstens in herinnering zou blijven 
voortbestaan. Zo creëerden de kunstenaars tot ver in de twintigste eeuw een beeld van Drenthe als 
een plaats waar het moderne leven maar tot zekere hoogte was doorgedrongen en waar het 
landschap en de samenleving nog doordrongen was van authenticiteit en ouderdom. Hiermee 
vertoonden de kunstenaars een sterke hang naar het verleden en het verklaart eveneens waarom de 
modernisaties, zoals de ontginningen, niet geschilderd zijn in Zweeloo.   
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Hoofdstuk 5: Ruilverkavelingen en schilderkunst van het 

esdorpenlandschap tussen 1970 en 2017 
 

5.1 Inleiding 
 
De landschappelijke veranderingen in de periode 1970-2017 rond Zweeloo zijn vooral bepaald door 
de ruilverkaveling Mars- en Westerstroom die in 2006 voltooid werd. Bij deze ruilverkaveling van 
ongeveer 6140 hectare, die plaatsvond in een gebied dat verspreid lag over de voormalige 
gemeenten Oosterhesselen, Sleen, Westerbork en Zweeloo en rond de dorpen Aalden, Benneveld, 
Gees, Meppen, Oosterhesselen, Wezup en Zweeloo, lag circa 3805 hectare in de gemeente Zweeloo. 
In dit hoofdstuk zal beschreven worden wat de oorzaken zijn geweest voor het uitvoeren van de 
ruilverkaveling. Vervolgens zullen de plannen en adviezen die diverse commissies in de jaren zeventig 
en tachtig voor deze ruilverkavelingen ontwikkelden worden beschreven en tot slot ook hoe die 
ingrepen uiteindelijk terug te zien zijn op een recente topografische kaart. Ook zullen op basis van 
kaartvergelijkingen enkele andere veranderingen in het landschap worden beschreven die niet 
worden besproken in de ruilverkavelingsplannen, hoewel ze daar wel verband mee kunnen houden. 
Vervolgens zal worden ingegaan op de landschapsschilderijen die in deze periode in de gemeente 
Zweeloo zijn gemaakt om te analyseren of de veranderingen in het landschap terug te zien zijn in 
deze kunstwerken. 
 

5.2 Veranderingen in het landschap 
 

De ruilverkaveling Mars- en Westerstroom 

Aanleidingen voor de ruilverkaveling 

In 1961 werd voor het eerst een aanvraag ingediend voor de ruilverkaveling Mars- en Westerstroom 
vanwege problemen in de toenmalige agrarische bedrijfsvoering.358 De aanvraag werd in 1967 
goedgekeurd, maar in 1970 werd geadviseerd om af te zien van een ruilverkaveling in verband met 
de kwetsbare historisch-landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het gebied.359 
Het bleek onmogelijk om een compromis te sluiten tussen het landschapsplan en de plannen voor 
het begunstigen van de landbouw. Ook vond men dat het niet duidelijk was welke functie het gebied 
zou gaan vervullen, waardoor de plannen toen werden stopgezet.  
 
In 1982 werd een nieuwe voorbereidingscommissie opgericht nadat uit onderzoek was gebleken dat 
de natuurwaarden van het gebied sinds 1970 drastisch veranderd waren en dat er snel maatregelen 
genomen dienden te worden (fig. 5.1).360 Dit had vooral te maken met de wens van de boeren om de 
grond steeds intensiever te gebruiken. Door de bij deze wens aansluitende behoefte aan 
schaalvergroting, zouden diverse karakteristieke landschapselementen verdwijnen. Essen werden 
steeds meer gebruikt als grasland in plaats van het bouwland dat het van origine was, en de 
samenhangende relatie van beekdal, es en veld werd steeds minder gehandhaafd. Hierdoor verloor 
het gebied aan historische identiteit, en om dit te beschermen kreeg de ruilverkaveling een andere 
invulling dan deze in eerste instantie zou hebben gehad. Niet het verbeteren van de landbouw 
speelde de hoofdrol, wat over het algemeen de voornaamste reden was tot het uitvoeren van een 
ruilverkaveling, maar het behoud en de versterking van de natuurwetenschappelijke, 
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landschappelijke en cultuurhistorische betekenis van het gebied. Doelstellingen van de 
Natuurwetenschappelijke Commissie waren dan ook het behoud en zo mogelijk herstel van 
aardwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden, en het behoud en de versterking van 
biologische waarden en ecologische relaties.361 
 

 
Fig. 5.1: Situatiekaartje van het ruilverkavelingsgebied. Bron: Centrale Landinrichtingscommissie, 1989, bijlage 1. 

 
De ruilverkaveling zou worden uitgevoerd in het kader van de Relatienota die in 1975 was ingevoerd 
door de Staten-Generaal. Dit hield in dat bij sommige ruilverkavelingen in Nederland de aandacht in 
eerste instantie uitging naar natuur- en landschapsbehoud boven de behoeftes van de grootschalige 
landbouw. Over het ruilverkavelingsgebied werden diverse rapporten gepubliceerd die vaak een 
eigen uitgangspunt hadden, zoals aandacht voor de archeologisch waardevolle gebieden of de 
hydrologie. Voor dit onderzoek is bij enkele rapporten gekeken wat de aandachtspunten waren en 
wat geadviseerd werd. 

Natuurwetenschappelijke Commissie: bescherming van karakteristieke landschapselementen 

In 1984 verscheen een publicatie namens de Natuurwetenschappelijke Commissie van de 
Natuurbeschermingsraad.362 In de jaren zeventig en tachtig hadden er in het ruilverkavelingsgebied 
enkele (particuliere) kleinschalige ruilverkavelingen plaatsgevonden, waarbij sloten werden gedempt 
en nieuwe sloten werden gegraven, percelen werden samengevoegd, beplanting werd gewijzigd en 
percelen geëgaliseerd werden. Door deze ingrepen waren enkele waardevolle landschappelijke 
aspecten verdwenen, zoals de boomsingels. Ook werd de verkavelingsstructuur bij Wezup in zijn 
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geheel veranderd, doordat de richting van de percelen gewijzigd werd. Intensivering van de 
boerenbedrijven leidde tot de toepassing van diepploegen, wat weer negatieve gevolgen had voor de 
archeologische en historisch-geografische waarden van het gebied.363 Het rapport noemde naast dit 
soort landschappelijke gevolgen ook enkele gevolgen die bijvoorbeeld met de biodiversiteit en fauna 
te maken hadden. Zo zou de patrijs in getal zijn afgenomen, omdat verschillende soorten akkerflora 
verdwenen waren. Andere gevaren die de commissie benoemde,  waren de slechte staat van veel 
houtwallen en -singels en de verlaging van de grondwaterstand.364 In hun adviesrapport benadrukte 
de commissie dat het gebied “(…) een der best bewaard gebleven representanten van het Drentse 
essenlandschap” was en dat de kenmerken ondanks eerdere ruilverkavelingen, 
waterafvoerverbeteringswerken en particuliere ingrepen hier nog altijd beter bewaard waren 
gebleven dan in andere delen van het Zuidoost-Drentse keileemgebied.365  
 
Het rapport van de Natuurwetenschappelijke Commissie richtte zich vooral op de bescherming van 
het landschap in de vorm van landschapselementen als houtwallen, vegetatie, en fauna die 
betrekking had op deze vegetatie. Volgens het rapport van de Natuurwetenschappelijke Commissie 
waren typische kenmerken van het landschap onder andere de open essen; de besloten en 
kleinschalig ingerichte gras- en hooilanden in de beekdalen met enkele bijzondere boomelzensingels 
die als perceelscheiding dienden en die nog zo gaaf aanwezig waren dat dit waarschijnlijk nergens 
anders in Nederland gevonden kon worden; de jonge en open heideontginningen en de 
geconcentreerde bebouwing in de dorpen.366 Andere aspecten die het gebied volgens de commissie 
waardevol maakten, waren de aanwezigheid van keileem in de bodem, wat belangrijk was voor de 
waterhuishouding; de aanwezige dobben die informatie konden verschaffen over de klimaats- en 
vegetatieontwikkelingen; de dekzandruggen en stuifzandterreinen, en het meest waardevolle aspect: 
de sinds de middeleeuwen ontwikkelde historisch-landschappelijke hoofdstructuur van het 
cultuurlandschap die nog duidelijk herkenbaar was in het gebied.367 De houtwallen en beplantingen 
werden gezien als de dragers van deze landschappelijke hoofdstructuur.368 Ook op de gebieden van 
biologie, botanie en fauna werd het gebied belangrijk geacht.369 Daarnaast benoemde de commissie 
de archeologische waarde van het gebied en het belang ervan om onderzoek naar de 
bewoningsgeschiedenis van Drenthe te kunnen doen. De commissie kaartte aan dat het voor het 
behoud van bovengenoemde zaken noodzakelijk was om een landinrichtingsplan op te stellen om 
deze bijzondere waarden te kunnen behouden, en dat in sommige delen van het gebied natuur- en 
landschapsbehoud de hoofdfunctie moest worden. Een voortzetting van het contemporaine 
landbouwbeheer zou leiden tot een afname van de waarden van de natuur en het landschap.370 
 
Alle constateringen uit het rapport van 1984 werden door de Natuurwetenschappelijke Commissie 
samengevat in verschillende punten die volgens hen noodzakelijk waren voor het behoud en herstel 
van de landschappelijke en historische waarden van het gebied, nog verder samengevat als volgt: het 
behoud van de aardwetenschappelijke, archeologische en historisch-geografische betekenis, herstel 
en behoud van de verschijningsvorm van het landschap, behoud en versterking van de botanische, 
faunistische en functionele en ecologische betekenis.371 De commissie benadrukte: “De wijze waarop 
landinrichting zal worden uitgevoerd, en de mate waarin beschermende maatregelen zullen worden 
gerealiseerd, zijn bepalend voor de mate waarin de thans aanwezige waarden van natuur en 
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landschap behouden kunnen worden.”372 De aanbevelingen van de commissie waren bedoeld voor de 
lange termijn. De gebieden die als hoofdfunctie het behoud van natuur en landschap zouden krijgen, 
zouden deze functie ook in de toekomst moeten kunnen blijven vervullen. Enkele gebieden werden 
aangedragen als Relatienotagebieden.373 
 
De aanbevelingen waren als volgt: 

- Er mocht alleen geëgaliseerd worden als dit zeer noodzakelijk was voor de landbouw, met 
uitzondering van gebieden met dobben en Celtic fields. Het behoud van reliëf was belangrijk 
voor het behoud van deze landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Op een 
bijgevoegde kaart werd aangegeven welke gebieden een belangrijke archeologische waarde 
hadden en waar egalisatie niet wenselijk was, wat neerkwam op ongeveer een derde van het 
gebied (fig. 5.2). 

- De hoofdstructuur van het essenlandschap moest behouden blijven, waaronder de wegen, 
de essen, de groenlanden en velden. 

- De percelering moest zo min mogelijk gewijzigd worden, al helemaal in de beekdalgebieden, 
en ook de houtsingels moesten behouden blijven of hersteld worden. De vormen, oriëntatie 
en randbegroeiingen van de percelen moesten zo veel mogelijk hetzelfde blijven, dus 
perceelvergrotingen mochten alleen plaatsvinden als dit echt noodzakelijk was.  

- De essen moesten zoveel mogelijk in gebruik worden gehouden als bouwland en mochten 
niet worden gebruikt als weide- en hooilanden.374 
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Fig. 5.2: Kaart met archeologisch kwetsbare gebieden binnen het ruilverkavelingsgebied (deel van de kaart). Bron: Van 

Marrewijk, 1984, bijlage 2. 

 
De commissie benadrukte dat het ze vooral ging om het behoud van het besloten en kleinschalige 
karakter dat het gebied van oorsprong had (met uitzondering van de open beekdalgebieden en 
essen), en niet uitsluitend tot het behoud van de aanwezige beplanting.375 Ondanks deze 
aanbevelingen deed de commissie ook enkele meer concretere voorstellen, die vooral betrekking 
hadden op de gebieden die zij aandroegen als Relatienotagebieden. Zo adviseerden zij de 
voedselrijke afwatering van het Mepperveld te herleiden, zodat deze niet langer afwaterde in de 
Mepper hooilanden, een verder onderzoek naar de hydrologie van De Stroeten, en een afdamming 
waardoor de “hydrologische relatie” tussen De Kerkhorsten en de Aalder es zou worden verbeterd.376 
Verder adviseerden ze om vooral niets te wijzigen, al helemaal niet binnen de waterhuishouding, 
zodat alle elementen en waarden van het landschap zo goed mogelijk behouden konden worden. 
 

                                                           
375

 Van Marrewijk, 1984, p. 63. 
376

 Ibidem, pp. 67-69. 



124 
 

Commissie Beheer Landbouwgronden: beheersplan 

In 1987 werd een rapport geschreven door de Commissie Beheer Landbouwgronden met als 
onderwerp het beheersplan van de beheers- en reservaatsgebieden binnen het 
ruilverkavelingsgebied. In dit rapport stond dat het gebied zowel deels een beheersgebied als een 
reservaatgebied was. Het verschil hierin zat in de al dan niet ondergeschikte rol van de landbouw. Bij 
een beheersgebied speelde landbouw een grotere rol dan bij een reservaatsgebied. Boeren kregen 
een vergoeding om deel te nemen aan het natuur- en landschapsbeheer door bijvoorbeeld extra 
aandacht te geven aan erfbeplanting die binnen het landschappelijk geheel paste. Een 
beheersovereenkomst tussen het Bureau Beheer Landbouwgronden en een ondernemer kon 
bijvoorbeeld inhouden dat de ondernemer er zorg voor moest dragen dat de grondwaterstand niet 
werd verlaagd, en dat hij niet ging mengwoelen, diepploegen of egaliseren. Hiernaast mocht hij 
bijvoorbeeld de topografische perceelsranden niet aantasten en moest hij ervoor zorgen dat er meer 
opgaande begroeiingen langs de perceelsranden zouden groeien.377  
 
Bij een reservaatsgebied was het boerenbedrijf moeilijker in te passen binnen het uit te voeren 
landschapsbeheer en was het streven vooral om cultuurgronden te werven en deze onder te 
brengen bij een natuurbeschermingsorganisatie.378 Zo behoorde het gebied de Kerkhorsten tot een 
reservaatgebied vanwege de vele singels in het gebied en de verscheidenheid aan planten- en 
vogelsoorten die er gevonden konden worden.379 Naast deze algemene bepalingen waren er ook 
enkele beheers- en reservaatgebieden waarbij expliciet werd genoemd welke handelingen hier wel 
en niet mochten plaatsvinden om de natuur en het landschap te behouden.380 
 

 
Fig. 5.3: Landbouwakker bij Zweeloo vóór de ruilverkaveling, exacte locatie onbekend, 1971. Bron: Drents Archief, 

fotonummer MZ13407000121. 
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Centrale Landinrichtingscommissie: optimaliseren en beschermen 

Enkele jaren later, in 1989, werd er een rapport en bijbehorend goedgekeurd ontwerp van het 
gebied gepubliceerd door de Centrale Landinrichtingscommissie (fig. 5.4). Dit rapport was een 
voorontwerpplan van de ruilverkaveling en besteedde vooral aandacht aan wat veranderd of 
behouden moest worden, en het daarbij behorende beleid. De commissie herhaalde de bedreigingen 
van het gebied die al waren genoemd in het rapport van de Natuurwetenschappelijke Commissie, 
namelijk het verdwijnen van de landschaps- en natuurwaarden en de identiteit van de afzonderlijke 
landschapssoorten.381 Speerpunten van de Centrale Landinrichtingscommissie waren het reeds 
genoemde behoud en bescherming van de natuurgebieden en -waarden en cultuurhistorische 
elementen, en samenhangend de kwaliteit van het landschap, het vergroten van de toegankelijkheid 
van het gebied met betrekking tot de verschillende functies van het gebied door een verbetering van 
het weggennet; het verbeteren van de waterhuishouding; het optimaliseren van de verkavelingen 
binnen het gebied.382 De landschapselementen die het onderscheid in de grootschalige en 
kleinschalige gebieden bepaalde, moesten onderhouden en zo nodig versterkt worden.383  
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Fig. 5.4: Goedgekeurd ruilverkavelingsontwerp door de Centrale Landinrichtingscommissie, 1989. Bron: Centrale 

Landinrichtingscommissie, 1989, bijlage 1. 
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Enkele van deze speerpunten hingen met elkaar samen. Zo was een verbetering van het weggennet 
wel nodig om beter aan te kunnen sluiten op de verschillende functies die het gebied vervulde, zowel 
recreatief als agrarisch, en om met de eisen van de moderne tijd mee te kunnen gaan.384 Hiernaast 
achtte de commissie vooral de karakteristieke beplantingen van de verschillende landschapssoorten 
zeer belangrijk voor de instandhouding van de unieke waarden van het gebied, die zij zagen als 
structuurbepalend.385 
 
Het rapport beschreef de verschillende landschapssoorten die in het gebied voorkomen, zoals de 
beekdalen, de essen, de oude heideontginningen en de jonge heideontginningen, en de 
karakteristieken voor elk van deze landschapssoorten. Het rapport benadrukte dat de verschillende 
functies van het gebied (onder andere landbouw, recreatie, natuur) met elkaar waren vervlochten en 
dat hiermee rekening moest worden gehouden bij het schrijven van het beleid. De behoeftes van de 
landbouwindustrie moesten worden ingepast binnen de landschapselementen en natuurwaarden, 
hoewel het tevens belangrijk was dat de boeren hier geen grote hinder van zouden ondervinden.386 
 
De karakteristieke landschapsvormen en -elementen die volgens de commissie bedreigd en daarom 
behouden en beschermd moesten worden, met de bijbehorende maatregelen, waren als volgt: 

- De essen: het grootschalig reliëf, door het accentueren van de randbeplantingen en het 
behoud van de onverharde wegen. De esdorpen moesten zoveel mogelijk hun (water)wegen 
behouden. 

- De beekdalen: de smalle strookvormige percelering. Door de schaalvergrotingen werd de 
structuur van deze percelering steeds meer doorbroken en door het versterken van de rand- 
en dwarsbeplanting moest de kleinschaligheid van het gebied benadrukt worden.387 

- De oude heideontginningen: de blokvormige percelering en het besloten karakter van het 
landschap dankzij de houtwallen en singels. Om dit te beschermen moesten houtwallen en 
singels indien nodig hersteld worden. 

- De jonge heideontginningen: het open karakter van het landschap met nauwelijks 
bebouwing en het strakke wegenpatroon van onverharde wegen. In het nieuwe plan moest 
deze rechtlijnigheid geaccentueerd worden. 

Om de landschaps- en natuurwaarden van het gebied te kunnen behouden, vond de commissie een 
ruilverkaveling noodzakelijk. De commissie deelde het ruilverkavelingsgebied in verscheidene 
deelgebieden in om vast te stellen welke gebieden qua natuurwaarden belangrijk waren en in welke 
gebieden het agrarisch bedrijf een grotere rol kon spelen. De essen werden bijvoorbeeld tot het 
agrarisch gebied met landschappelijke waarde benoemd, wat inhield dat deze cultuurgronden een 
grotere natuurwaarde hadden dan de andere cultuurgronden, die grotendeels een agrarische 
bestemming hadden.388  
 
Ondanks dat de ruilverkaveling vooral gericht leek te zijn op bescherming van natuurwaarden en 
karakteristieke landschapselementen, was de commissie zeker wel bezig met plannen voor 
herverkavelingen, uiteraard met uitzondering van de gebieden die als natuurgebied waren 
aangewezen. Hiervoor vonden zij boerderijverplaatsingen essentieel, hoewel het enkel om tien 
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boerderijen zou gaan en de verplaatsing op vrijwillige basis zou zijn. Bij de verplaatsing zou rekening 
worden gehouden met de openheid en het gebrek aan bebouwing in de gebieden van de jonge 
heideontginningen, door deze gebieden te ontzien. Door de verplaatsingen zou het beter mogelijk 
zijn om kavels samen te voegen en opnieuw aan de boeren toe te bedelen en zou het grondgebruik 
aan de andere kant van de provinciale weg S7 en de Rijksweg 37 verminderd worden.389  
 
Voor de nieuwe kavelgrenzen wilden zij zoveel mogelijk bestaande landschapselementen gebruiken, 
zoals houtwallen, singels of sloten. Om de boerderijverplaatsingen en de nieuwe kaveltoedelingen 
eerlijk te laten verlopen, meldde de commissie dat zij bereid was om maatregelen te treffen om 
kavels te optimaliseren, zoals “(…) het graven en dempen van sloten en greppels, het aanpassen van 
de detailontwatering, het opruimen van perceelscheidingen en het aaneensluiten van percelen door 
egalisatie.”390 Een opmerkelijk citaat, aangezien dit erop lijkt te duiden dat hiervoor karakteristieke 
landschapselementen zouden worden verwijderd en in de waterhuishouding ingegrepen zou moeten 
worden, wat ingaat tegen de voorgestelde plannen van de Natuurwetenschappelijke Commissie van 
de Natuurbeschermingsraad. Ook in de conclusie van het rapport, waarin werd beschreven wat de te 
verwachten resultaten waren, stond dat de visuele en historische herkenbaarheid van de essen iets 
zouden afnemen in vergelijking met de autonome ontwikkeling, en dat de cultuurhistorie van de 
beplanting in de beekdalen ook verminderd zou worden.391 De commissie legde dit niet nader uit en 
leek hierdoor haar eigen speerpunten sterk tegen te spreken. Hun eindconclusie was zelfs dat de 
ruilverkavelingsplannen een licht positief effect hadden vergeleken met de autonome ontwikkeling. 
Na het doorlezen van de plannen en acties die ondernomen zouden moeten worden bij dit 
ruilverkavelingsproject, dat immers vooral gericht was op de bescherming van natuur en landschap, 
zou je wellicht een groter positief effect verwachten. 
 

 
Fig. 5.5: Korenvelden bij Zweeloo vóór de ruilverkaveling, exacte plaats en jaartal onbekend. Bron: Drents Archief, 

fotonummer DA99644013. 
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Jelsma: archeologische waarde 

In 1991 verscheen een publicatie door Jelsma over het ruilverkavelingsgebied dat gericht was op de 
archeologie binnen het gebied en om te rapporteren hoezeer archeologisch waardevol het gebied 
was. Vooral na bestudering van dit rapport blijkt dat de verschillende adviesrapporten over het 
ruilverkavelingsgebied elkaar tegenspraken, afhankelijk van wat de desbetreffende organisatie of 
commissie het belangrijkst achtte. Zo werd dit rapport uit 1991 geschreven om te inventariseren 
welke archeologische waarden het ruilverkavelingsgebied had met uiteindelijk min of meer hetzelfde 
doel als het adviesrapport uit 1984 (maar dan uiteraard enkel binnen het archeologische terrein): het 
onderzoek doen naar een archeologisch waardevol gebied om te kijken wat nog te redden viel.392 
Opmerkelijk is het advies dat in het rapport van Jelsma werd gegeven over De Klinkenberg, een 
heuvel met daarop waarschijnlijk een huis (een motte). Het rapport adviseerde om de boomwallen 
die op dat moment de perceelscheiding vormden, te verwijderen, omdat deze De Klinkenberg 
doorsneed.393 Dit ging uiteraard lijnrecht tegen de wensen van de Natuurwetenschappelijke 
Commissie in, die dit soort landschappelijke elementen juist wilde beschermen. Hetzelfde gold voor 
het rapport van de Centrale Landinrichtingscommissie, die bereid was om landschapselementen te 
verwijderen ten gunste van de boerderijverplaatsingen. Een vergelijking van deze vier 
onderzoeksrapporten toont aan dat het moeilijk is om één landschapsontwikkelingskaart te 
ontwerpen waarin met alle belangen rekening kan worden gehouden. 
 

Gevolgen van de ruilverkaveling 

Voor een overzicht van de veranderingen sinds de ruilverkaveling zullen de kaart van 1970 en de 
kaart van 2017 met elkaar vergeleken worden. Per landschapssoort zal van een specifiek gebied met 
het betreffende landschap bekeken worden hoe de situatie in 1970 was, wat de plannen in de drie 
verschillende rapporten waren, en waarin dit heeft geresulteerd.394  
 

De beekdalen 

Voor het beekdalgebied zal gekeken worden naar de Koematen waar de Westerstroom doorheen 
loopt. Dit gebied ligt tussen Meppen, Aalden en Benneveld in. Op de kaart van 1970 is de smalle 
strookvormige percelering van het gebied goed te zien, en zijn de natte gronden in gebruik als 
graslanden (fig. 5.6). De plannen van de commissies waren om de kleinschaligheid en deze 
karakteristieke percelering te behouden. Perceelvergroting mocht alleen plaatsvinden als dit echt 
noodzakelijk was, en men wilde de structuur benadrukken door het te accentueren met de 
beplanting. In vergelijking met de kaart uit 2017 is te zien dat deze plannen voor het gebied van de 
Koematen niet gehandhaafd zijn (fig. 5.6). De kleinschalige percelering is grotendeels verdwenen en 
vervangen door grote percelen, hoewel in enkele gevallen nog percelen met restanten van de 
perceelscheidingen te zien zijn. Het zuidelijke deel van de Koematen, richting de Kerkhorsten, is 
echter wel beter behouden gebleven. Dit heeft te maken met het feit dat de Kerkhorsten waren 
aangewezen als reservaatsgebied en als agrarisch gebied dat landbouwkundig niet ontwikkeld moest 
worden, waardoor natuurbescherming de hoofdrol speelde. De Centrale Landinrichtingscommissie 
noemde de Koematen, in natuurwetenschappelijk opzicht, geen belangrijk beekdal.395 Bij de 
Koematen was perceelsvergroting waarschijnlijk noodzakelijk voor het optimaliseren van het 
boerenbedrijf waartoe de percelen behoren. Maar ook bij de beekdalen die de commissie wel 
belangrijk achtte, zoals de Weersmaten en de Brinkmaten, is de kleinschaligheid van het landschap 
voor een groot deel afgenomen. 
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Fig. 5.6: De Koematen en Kerkhorsten in 1970 (boven) en 2017 (onder). Topografische kaarten. 

 

De essen 

Voor een vergelijking van de essen zal gekeken worden naar de Noord-esch en Zuid-esch van 
Zweeloo, de Bennevelder Esch en de Aalder Esch, die alle vier bij elkaar in de buurt liggen en slechts 
worden doorbroken door het beekdallandschap van de Koematen en de Stroeten (fig. 5.7 en 5.8). De 
essen waren in 1970, op een paar kleine perceelsblokken na, alle vier in gebruik als bouwlanden. De 
essen werden doorkruist door verschillende typen wegen. Op de Noord-esch, de Zuid-esch en de 
Bennevelder Esch lagen zowel enkele grote wegen als kleinere onverharde wegen. De Aalder Esch 
werd doorkruist door een lokale onverharde weg en omringd door een grotere weg. De openheid 
van alle essen komt duidelijk naar voren door een gebrek aan perceelscheidingen. De wensen van de 
commissies waren om de openheid te behouden, om de essen voornamelijk te gebruiken als 
bouwland – wat van origine al de functie was – en om de onverharde wegen te behouden. Op de 
kaart van 2017 is te zien dat de wens om de gronden als bouwland te gebruiken niet succesvol is 
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gebleken. Een uitzondering hierop is de Aalder Esch, welke in zijn geheel in gebruik is als bouwland. 
Zelfs de kleine blokpercelen die in 1970 werden gebruikt als grasland, zijn nu bouwland geworden. 
De Zuid-esch, de Noord-esch, en de Bennevelder Esch zijn nog steeds voor het overgrote deel in 
gebruik als bouwland, maar de gronden die nu als gras- of hooiland in gebruik zijn, hebben zich 
uitgebreid. De openheid en het wegenpatroon van de essen zijn wel hetzelfde gebleven. 
 

 
Fig. 5.7: De Noord- en Zuid esch van Zweeloo in 1970 (boven) en in 2017 (onder). Topografische kaarten. 



132 
 

 
Fig. 5.8: De Aalder- en Bennevelder esch in 1970 (boven) en 2017 (onder). Topografische kaarten 

 

Oude heideontginningen 

Een oude heideontginning binnen het gebied is bijvoorbeeld de Mepperweiden in het zuiden van het 
ruilverkavelingsgebied (fig. 5.9). Voor dit gebied waren de blokvormige percelering en het besloten 
karakter dankzij houtwallen en singels karakteristiek voor het landschap, en dit moest zoveel 
mogelijk behouden worden. Uit een vergelijking van de kaarten uit 1970 en 2017 blijkt dat de 
percelering van de Mepperweiden sterk is veranderd. De blokvormige percelering is gehandhaafd, 
maar de percelen zijn groter geworden waardoor het kleinschalige karakter minder is geworden. 
Alleen in het westelijke deel is begroeiing aangebracht om daar het kleinschalige karakter te 
versterken. 
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Fig. 5.9: De Mepperweiden in 1970 (boven) en 2017 (onder). Topografische kaarten. 
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Jonge heideontginningen 

De jonge heideontginningen zijn in het onderzoeksgebied vooral terug te vinden in het Aalder Veld, 
(fig. 5.10). Op de kaart van 1970 is te zien dat de gronden zowel gebruikt werden als bouwland als 
gras/hooiland. Ook de rechtlijnigheid van de wegen en het gebrek aan bebouwing komt op deze 
kaart naar voren. De commissies wilden het open karakter van dit landschap, de rechtlijnigheid en 
het gebrek aan bebouwing behouden. Op de kaart uit 2017 is te zien dat dit slechts deels gelukt is. 
Binnen het Aalderveld zijn sinds 1970 circa vier boerenbedrijven gebouwd. De wegen zijn nog steeds 
lokaal en worden waarschijnlijk uitsluitend door de boeren gebruikt om hun percelen te bereiken. 
Slechts een deel van de wegen is nog onverhard. Het open karakter van het gebied is wel bewaard 
gebleven. 

 
Fig. 5.10: Het Aalderveld in 1970 (boven) en 2017 (onder). Topografische kaarten. 
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Overige veranderingen in het landschap 

Aanleg N381 

In 1950 is begonnen met de aanleg van de N381 vanaf Drachten naar de Duitse grens. Het deel van 
de weg bij Zweeloo is in 1968 opengesteld en in 1975 vond de officiële opening van de voltooide 
autoweg plaats.396 De aanleg van de weg heeft ervoor gezorgd dat dit deel van Drenthe nog beter en 
sneller bereikbaar is geworden. Tussen 2004 en 2006 is het Drentse deel van de N381 verbreed. De 
aanleg van de N381 heeft ervoor gezorgd dat de Wezuper esch en de daaronder gelegen Veldakkers 
nu van elkaar gescheiden worden, waardoor de openheid van deze esgronden verdwenen is. 
Momenteel wordt er nog steeds gewerkt aan verbeteringen van de autoweg, door bijvoorbeeld een 
verdubbeling van de rijbanen tussen Donkerbroek en Venekoten.397 Het is niet onwaarschijnlijk dat 
deze verdubbeling uiteindelijk over de gehele autoweg wordt doorgetrokken en dat ook het deel bij 
Zweeloo op de schop zal moeten om een nog verdere verbreding van de weg mogelijk te maken. 
 

Westerstroom 

De Westerstroom, die door de Grote Maten en de Koematen stroomt, heeft sinds 1970 een grote 
verandering ondergaan. De beek heeft op die kaart een licht kronkelende, maar vooral rechtlijnige 
vorm. Inmiddels heeft men in de waterhuishouding ingegrepen (wat in contrast staat met de eerder 
besproken ruilverkavelingsplannen) door de beek naar zijn natuurlijke, meanderende vorm terug te 
brengen. In 2009, dus na de voltooiing van het ruilverkavelingsproject, vonden deze werkzaamheden 
plaats.398 Hierdoor is een groot deel van de beek verlegd en is de stroom over het algemeen enkele 
meters richting het westen verschoven. 
 

De Marsen en Mepper Hooilanden 

De Marsen en de Mepper Hooilanden zijn twee natte gebieden ten zuidwesten van Meppen die hun 
watertoevoer ontvangen uit nabijgelegen gebieden. De Marsstroom ontspringt in dit gebied en 
stroomt richting het zuiden. In de situatie uit 1970 zijn zowel de Marsen als de Mepper Hooilanden 
verkaveld en stroomt de Marsstroom rechtlijnig door dit gebied heen. Het gebied dat tot de 
Geeserstroom behoort en waar ook de Marsen en de Mepper Hooilanden binnen vallen, is in 2005 
en 2006 voor een deel opnieuw ingericht. Tien jaar later werd er onderzoek gedaan naar de 
resultaten van deze vernieuwingen. Hieruit bleek dat de Marsen en de Mepper Hooilanden geschikt 
waren om als waterbergingsgebied te gaan dienen.399 Inmiddels zijn deze plannen doorgevoerd en 
zijn de gebieden ingericht als natuurgebied en waterbergingsgebied. De verkaveling is, op het 
noordelijk deel van de Mepper Hooilanden na, verdwenen. In sommige delen van het gebied zijn nog 
karakteristieke elementen zoals houtwallen of singels aanwezig. De Marsstroom die richting de 
waterplas van de Marsen loopt is niet langer rechtlijnig, maar meanderend. 
 

Mepperzand/Mepperdennen 

Het natuurgebied met de voormalige naam Mepperzand bestond uit een combinatie van bos met 
heide aan de randen. Aan het einde van de negentiende eeuw werd dit gebied aangelegd om te 
voorkomen dat stuifzanden de nabijgelegen dorpen zouden bereiken.400 Inmiddels heet dit 
natuurgebied met een oppervlakte van circa 37 hectare de Mepperdennen. Deze naamwijziging is te 
verklaren door de verandering van beplanting. De heide en stuifzanden zijn tegenwoordig niet meer 
aanwezig, en het natuurgebied is nu volledig een bos geworden met zowel loofbomen als 
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 www.wegenwiki.nl/N381_(Nederland), geraadpleegd op 27-09-2017. 
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 http://www.n381.frl/32/werk-in-uitvoering-project-n381-gaat-door/, geraadpleegd op 27-09-2017. 
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 Conclusie op basis van vergelijking van de topografische kaart uit 2009 en de topografische kaart uit 2010. 
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 Verdonschot, 2017, p. 28. 
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 www.geheugenvandrenthe.nl/mepperdennen, geraadpleegd op 30-11-2017. 
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naaldbomen, met uitzondering van een deel in het noorden, de Palms, waar nog wel enkele 
heidevelden te vinden zijn. 
 

Intensivering toerisme en recreatie in Aalden en Wezuperbrug 

Ten noordwesten van Aalden is een bungalowpark en bijbehorend golfterrein (geopend in 1971) 
aangelegd. Het gebied bestond in 1970 uit een combinatie van gras- en bouwlandkavels met een 
klein natuurgebied bestaand uit bos en heide. Het dorp Aalden is richting dit bungalowpark 
uitgebreid met een nieuwbouwwijk. Door de aanleg van het bungalowpark en het golfterrein heeft 
het dorp Aalden een sterker toeristisch karakter gekregen. De nieuwbouwwijk breidt zich nog steeds 
uit. In 2016 werd bekendgemaakt dat nog eens tien nieuwe kavels beschikbaar werden gesteld voor 
woningbouw.401 Ook Wezuperbrug heeft sinds de jaren zeventig een toeristischer karakter gekregen. 
In 1968 opende in het dorp een grote camping en in de decennia erna zijn daar drie grote 
recreatieplassen en een kunstskibaan aangelegd. De aanleg van de camping heeft echter geen 
invloed gehad op de omvang van het bosgebied van de Boswachterij Sleenerzand waardoor het 
omgeven is. 
 

 

Ontwikkeling van de dorpen 

In de jaren zeventig maakte het gemeentebestuur kenbaar dat zij nieuwe bewoners naar Zweeloo 
wilden trekken in verband met de vergrijzing. Ze waren bang dat de dorpen anders leeg zouden 
stromen.402 Toch had de gemeente aantrekkelijke voorzieningen, zoals drie basisscholen, twee 
kleuterscholen, een zwembad en een sportzaal. In Aalden was een huisarts gevestigd en in Zweeloo 
was een wijkverpleegster werkzaam. Voor enkele zaken was men wel aangewezen op andere 
gemeenten, zoals het voortgezet onderwijs en de tandheelkundige zorg.  Daarnaast waren er voor de 
bewoners waren diverse dorpscentra, zoals jeugdgebouwen in Zweeloo en Aalden en een dorpshuis 
in Wezuperbrug.403  
 
De gemeente werd te klein bevonden voor grotere voorzieningen zoals een bibliotheek. Wel stopte 
er elke week een bibliobus. Pas in de eerste helft van de jaren zeventig werd er riolering in de 
gemeente aangelegd. Het toont aan hoe het gemeentebestuur worstelde met enerzijds de vergrijzing 
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 www.roderveld.nl/woonlocaties/aelderhooghe-aalden/bestemming=aelderhooghe, geraadpleegd op 30-11-
2017. 
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 Ibidem. 

Oud-Aalden volgens Kees Verweij 

Het karakter van Oud-Aalden is in de loop van de decennia ook sterk veranderd. Kunstenaar Kees 
Verweij woont in 2018 circa 40-45 jaar in het oude dorp: “Vroeger bestond dit deel van het dorp 
met de oude, karakteristieke boerderijen uit boerenbedrijven. Tegenwoordig bevinden zich geen 
boerenbedrijven meer in Oud-Aalden. Slechts aan de rand van het dorp is één nieuwe boerderij 
gebouwd. In enkele gevallen zijn de eigenaren van de boerenbedrijven naar andere gebieden buiten 
Oud-Aalden verhuisd om daar in een nieuwe boerderij hun bedrijf voort te zetten. Hierdoor zijn veel 
van de oorspronkelijke bewoners en het karakter van de dorpskern als boerensamenleving 
verdwenen en woont er nog maar één originele bewoner waarvan de voorouders ook al in Oud-
Aalden woonden. Het overige deel bestaat uit ‘import’ die de karakteristieke historische boerderijen 
aan de binnenkant vaak verbouwen en de buitenkant verplicht intact laten.”  

 

http://www.roderveld.nl/woonlocaties/aelderhooghe-aalden/bestemming=aelderhooghe
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van het platteland en anderzijds het willen aantrekken van extra voorzieningen voor hun bewoners, 
en daarmee nieuwe bewoners. 
 

Conclusie 

Al vanaf de jaren zestig was men bezig met het plannen van ruilverkavelingen in de gemeente 
Zweeloo. Na enkele mislukte pogingen werden er in de jaren tachtig nieuwe plannen opgesteld en 
zijn er diverse rapporten met aanbevelingen geschreven over de ruilverkaveling Mars- en 
Westerstroom. Ondanks dat in sommige gevallen de aanbevelingen uit de verschillende rapporten 
elkaar tegenspraken, hebben er tussen 1970 en 2017 veel veranderingen plaatsgevonden in de 
gemeente Zweeloo onder invloed van de ruilverkavelingsplannen.  
 
In de rapporten werd geschreven dat er meer aandacht zou komen voor de unieke karakters van de 
verschillende landschappen binnen het gebied. Uit een vergelijking van kaarten is gebleken dat deze 
plannen slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn. De gewenste kleinschalige percelering van het 
beekdallandschap van de Koematen is verdwenen in ruil voor grote percelen. Slechts in enkele 
gevallen zijn de restanten van de voormalige perceelscheidingen op de kaart terug te zien. Het 
beekdallandschap van de Kerkhorsten is daarentegen wel beter behouden gebleven, omdat het gaat 
om een reservaatsgebied.  
 
De openheid van de essen is behouden gebleven, maar niet alle gronden op de essen worden 
uitsluitend gebruikt als landbouwgrond. De meeste wegen op de essen zijn inmiddels verhard. In de 
gebieden met oude heideontginningen moesten de blokvormige percelering en het besloten karakter 
gehandhaafd worden, maar bij de Mepperweiden is de percelering groter geworden en het 
kleinschalige karakter verdwenen. De plannen voor de jonge heideontginningen zijn ook slechts deels 
uitgevoerd. 
 
Naast de ruilverkaveling hebben er ook andere ontwikkelingen invloed gehad op veranderingen van 
de gemeente. De toegankelijkheid van Zweeloo en omstreken is vergroot door de aanleg van de 
N381, maar heeft er ook voor gezorgd dat de Wezuper esch is doorbroken, waardoor de openheid 
van het essenlandschap verdwenen is. Zowel de Westerstroom, de Aalderstroom en de Marsstroom 
zijn opnieuw uitgegraven in een meanderend patroon. De Marsen en Mepper Hooilanden hebben 
tegenwoordig de bestemming als waterbergingsgebied en natuurgebied, waardoor de oude 
verkavelingsstructuur grotendeels is verdwenen. Het Mepperzand is niet langer een gebied met 
heide en zandverstuivingen, maar een bosgebied dat bekendstaat onder de naam Mepperdennen. 
Alleen ten noorden van de Mepperdenen zijn nog enkele heidevelden te vinden.  
 
Hiernaast heeft de gemeente een sterker toeristisch karakter gekregen door de aanleg van diverse 
vakantiegelegenheden en recreatiegebieden, met name in Aalden. Ook is het authentieke karakter 
van het dorp enigszins aangetast door de aanleg van een nieuwbouwwijk in het noordelijk deel van 
Aalden, welke zich nog steeds uitbreidt.  
 

5.3 Analyse landschapsschilderijen 
 

Inleiding 

Binnen de tijdsperiode 1970-2017 zijn er enkele kunstenaars met een aanzienlijk groot oeuvre  
werken die in de gemeente Zweeloo zijn gemaakt. Enkele namen die vaker terugkomen, dat wil 
zeggen kunstenaars die in deze periode meerdere werken hebben gemaakt, zijn Wim Engel, Otto 
Dicke, Yvonne Brill en Kees Verweij. Vooral Verweij is in deze periode erg actief geweest in de 
gemeente Zweeloo vanuit zijn woonplaats Aalden. 
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Van de schilderijen met datum vallen 110 binnen de periode 1970-2017. Onderstaande grafiek toont 
een eenvoudige weergave van het aantal schilderijen per onderwerp (fig. 5.11). De categorie 
‘boerderijen en dorpen’  is ook in deze tijdsperiode het meest geschilderd. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat bij het kwartet Engel, Dicke, Brill en Verweij vooral dit onderwerp terugkomt in 
hun schilderkunst. De kerk was in deze periode ook een zeer geliefd onderwerp onder de 
kunstenaars en is verschillende keren vanuit verschillende richtingen weergegeven. Dit is een 
opmerkelijk verschil met de twee perioden hiervoor, toen de kerktoren beduidend minder vaak als 
onderwerp werd gekozen. Daarnaast zijn er ook enkele schilderijen gemaakt die uitsluitend het 
landschap tonen, waarin ook een toename is ontstaan vergeleken met de voorgaande perioden.   
  

  
Fig. 5.11: Aantal schilderijen per onderwerp in de periode 1970-2017. 

 

Hang naar het verleden? 

Zijn de veranderingen in het landschap van de gemeente Zweeloo vastgelegd in deze kunstwerken? 
Dit is lastig te beoordelen. Enerzijds komt dat omdat in deze periode vooral veel schilderijen zijn 
gemaakt van boerderijen en de dorpen, waardoor in deze schilderijen nauwelijks informatie over het 
landschap wordt gegeven. Anderzijds zijn er wel enkele landschapsveranderingen in sommige 
schilderijen op te merken, maar dit is beperkt en waarschijnlijk niet naar de werkelijke situatie. Toch 
kan wel iets gezegd worden over de wijze waarop de kunstenaars Zweeloo en omgeving hebben 
weergegeven. 
 
De onderwerpen ‘boerderijen en dorpen’ en de kerk van Zweeloo zijn in deze periode vaak 
geschilderd. Schilderijen uit 1970-2017 met deze onderwerpen lijken vaak op een historiserende 
manier te zijn weergegeven. Op enkele uitzonderingen na, vertonen de uiterlijke kenmerken van de 
boerderijen weinig verschil vergeleken met de wijze waarop ze decennia eerder werden geschilderd. 
Dit komt grotendeels door het feit dat veel van de boerderijen beschermd zijn, waardoor hun 
exterieur niet veranderd mag worden en de boerderijen de afgelopen decennia onveranderd zijn 
gebleven. Het kan wellicht ook wijzen op een enigszins romantiserende hang naar het verleden, wat 
uitgebreider aan bod zal komen. Er zijn slechts enkele boerderijen geschilderd die enige invloed van 
de moderne wereld vertonen, zoals een moderne buitenlamp die aan de muur hangt, een groot, 
modern raam, of een voormalige boerderij die nu dienstdoet als café met grote uithangborden (fig. 
5.12).  
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Verweij heeft meerdere boerderijen vanuit verschillende gezichtspunten geschilderd, als een soort 
collage (fig. 5.12). Dit is uitgevoerd in opdracht van de bewoners van de betreffende boerderij. De 
werken geven een totaalbeeld van het uiterlijk van een boerderij, een kunstwerk dat een tijdsbeeld 
weergeeft. Verweij geeft aan de boerderijen altijd naar werkelijkheid weer te geven, zonder 
moderne elementen weg te laten. De bewoners verlangen immers een waarheidsgetrouw kunstwerk 
van hun woonhuis. Wija Bouwhuis schilderde in 1998 nog een boerenerf met daarop een oude kar 
met hooi, een typisch verschijnsel van het platteland dat tegenwoordig waarschijnlijk steeds minder 
voorkomt vanwege het gebruik van moderne landbouwmachines. Ook opvallend is het feit dat er in 
deze tijdsperiode meerdere personen zijn die kunstwerken van circa een eeuw daarvoor hebben 
nageschilderd, zoals Liebermann’s Eva of Van Ravenswaay’s Kermis te Zweeloo. Ondanks dat dit 
volgens Verweij vaak wordt gedaan door hobbyisten in plaats van professionele kunstenaars, toont 
het aan dat men zich steeds bewuster wordt van het historisch cultureel erfgoed van de gemeente. 
  
Deze veelvuldige vastlegging van de gebouwen, zowel de boerderijen als de kerk van Zweeloo, doet 
vermoeden dat dit wordt gedaan om te bewaren wat oud is, om dit op papier vast te leggen. Alsof 
men zich in deze tijd van nieuwbouw en zich steeds verder ontwikkelende technologie wil herinneren 
hoe het oude Zweeloo eruit heeft gezien. Een andere optie is dat men wil tonen hoe onaangetast 
Zweeloo de laatste decennia is gebleven. Hoe dan ook duidt beide op een hang naar het verleden en 
de wens om te bewaren wat oud en karakteristiek is aan Zweeloo. Volgens Bas Roodnat waren 
molens en boerderijen al aan het einde van de negentiende eeuw de enige “(…) bedrijfsgebouwen 
die door de schilders in hun werk werden toegelaten.”404 Volgens hem werden de andere moderne 
invloeden niet esthetisch waardevol gevonden, en was ‘het oude’ beter.405 Mocht zijn bewering juist 
zijn, dan heeft de idee ‘oud is mooi en nieuw is niet mooi’ zich door de jaren heen bij de meeste 
kunstenaars doorgezet tot aan de 21e eeuw. 
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Kunstenaarsdorp Zweeloo nu 

Kunsthistorica Godelieve van der Heijden is al meerdere jaren betrokken bij het profileren van 
Zweeloo als kunstenaarsdorp, in eerste instantie onder Stichting Schilderachtig Drenthe. De Stichting 
wilde in Zweeloo een museum oprichten dat gericht zou zijn op de lokaal geproduceerde kunst. De 

plannen konden echter geen doorgang vinden en werden niet gerealiseerd. Inmiddels is de Stichting 
overgegaan naar Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo.  Het is gelukt om Zweeloo sinds 2009 lid te 
maken van EuroArt, de Europese Federatie van Kunstenaars Dorpen. Opmerkelijk, aangezien een 

voorwaarde van lidmaatschap is dat de kunstenaars in het dorp gewoond moesten hebben. In 
Zweeloo in dit niet van toepassing geweest, vooral dankzij de herbergier die weigerde kunstenaars 
onder te brengen. Godelieve vermoedt dat Liebermann wel langere tijd in het dorp kon verblijven 

vanwege het feit dat hij Nedersaksisch sprak, wat sterk overeenkwam met de taal die men in het dorp 
sprak. Toch is Zweeloo lid geworden van EuroArt, een organisatie die zich bezighoudt met het erfgoed 

van de negentiende-eeuwse kunstenaarskoloniën in Europa. Ondanks dat er tot op het heden veel 
kunstenaars in Zweeloo werkzaam zijn, richt de organisatie zich niet op hen. Kees Verweij meent dat 
de titel ‘kunstenaarsdorp’ tegenwoordig niet echt meer van toepassing is op Zweeloo. Kunstenaars 
hebben onderling weinig contact, in tegenstelling tot hoe dit in de negentiende eeuw was. Volgens 
Godelieve komt dit doordat de omstandigheden van kunstenaars door de decennia heen sterk zijn 

veranderd. 
Slogan van Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo is: “Het museum is buiten”. Ondanks de veranderingen 
in het landschap meent Godelieve dat het landschap nog altijd aantrekkelijk is voor kunstenaars. De 

dorpen stralen rust uit en geven veel inspiratie. Hiernaast bestaan de authentieke boerderijen nog die 
al door kunstenaars in de negentiende eeuw werden geschilderd. Ondanks dat de uitgestrekte 

heidevelden verdwenen zijn, is het authentieke karakter van de dorpen nog wel aanwezig. Wel meent 
Godelieve dat kunstenaars nu op een andere manier met de natuur omgaan. Ze bootsen niet meer 

alleen de natuur na, maar werken ermee samen, waardoor sprake is van natuurkunst. Als bijvoorbeeld 
noemt ze de kunstprojecten in de omgeving van Zweeloo waarbij zwerfkeien als uitgangspunt worden 

gebruikt, en de in brons omvatte boomstam die in het dorp ligt. 
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Fig. 5.12: Twee voorbeelden waarbij moderne invloeden in de kunstwerken terug te zien zijn, zoals een groot raam in de 

boerderij of een dakkapel. Boven: Kees Verweij – Oud Aalden 17, 2006. Onder: Kees Verweij – Hotel café restaurant 
Hegen, 2010. 
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Landschapsveranderingen in de schilderkunst   

Toch zijn er ook kunstenaars die wel moderne elementen of landschapsveranderingen in hun 
kunstwerken tonen. Zo toont Marijte Boekema in enkele van haar werken nieuwbouw (fig. 5.14). 
Betty Jonker is uitzonderlijk in haar expressionistische werken van twee landschappen (fig. 5.15). 
Haar Klaprozen in Benneveld toont een weids uitzicht over een bloemenveld, hoewel links ook het 
begin van een houtsingel te zien is. Net als bij haar werk Akker is er in de verte, richting de horizon, 
een bomenrij te zien die waarschijnlijk de aanwezigheid van een weg verraadt. Zo ontstaat een 

Manipulatie van het landschap? 

Kees Verweij meent dat kunstenaars tegenwoordig minder moeite hebben met het al dan niet 
weergeven of weglaten van moderne elementen in hun schilderijen. Er wordt volgens hem minder 

gekeken naar wat esthetisch is en wat als onesthetisch wordt geacht. Hij zegt hier zelf soms zijn 
perspectief op aan te passen. Als voorbeeld neemt hij onderstaand kunstwerk van het kerkje van 

Zweeloo (fig. 5.13). “Als hier een bord had gestaan, dan had ik deze gewoon weergeven,” zegt 
Verweij. “Nu heb ik er wel bewust voor gekozen om de kerk vanuit dit perspectief te schilderen. 
Een paar meter verderop zou de achtergrond van de kerk worden ingenomen door een moderne 
boerderij. Door voor dit oogpunt te kiezen, laat ik de boerderij bewust weg.” Toch geeft Verweij 

toe er eventueel voor te kiezen een als storend ervaarde elementen, zoals een lantaarnpaal, weg 
te laten. In zijn werken van de boerderijen laat hij echter alles tot in detail zien, en laat hij niets 
weg. Dit is waarschijnlijk het verschil tussen wanneer een werk in opdracht wordt gemaakt of 

wanneer het een vrij werk van de kunstenaar is. Oftewel: de functie van het werk is bepalend voor 
wat wel of niet wordt weergegeven. 

 

 
Fig. 5.13: Kees Verweij – Kerkje Zweeloo, 2016. 
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combinatie van oude en moderne elementen in het landschap, hoewel allebei uiteraard voort 
kunnen zijn gekomen uit de eerder beschreven ruilverkavelingsplannen.  
 

 
Fig. 5.14: Marijte Boekema – De Schutse te Aalden, 1996. 

 
Fig. 5.15: Links: Betty Jonker – Klaprozen in Benneveld, 2003. Rechts: Betty Jonker – Akker, 2004. 
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Zowel Verweij als Marion Mencke hebben kunstwerken gemaakt met de Aalderstroom als 
onderwerp (fig. 5.16 en 5.17). In hun werken is te zien hoe het stroompje zich door het landschap 
heen slingert. Verweij doet dit op een realistische manier, en meer Mencke expressionistisch. De 
meandering van het beekje is pas sinds enkele jaren gerealiseerd, maar uiteraard een zeer geschikt 
onderwerp voor kunstenaars vanwege het schilderachtige effect dat dit natuurlijk ogend stroompje 
creëert. Wat in Verweij zijn Stroompje Aalden echter opvalt, is het weidse uiterlijk van het beekdal. In 
de ruilverkavelingsplannen stond dat er door middel van een nieuw beleid nadruk moest komen te 
liggen op de kleinschaligheid van het gebied. Maar op het kunstwerk zijn alleen in de verte 
bomenrijen te zien die duiden op de percelering van de verschillende kavels en die de 
kleinschaligheid van het gebied doen toenemen. Verweij gaf in een gesprek aan dat hij de 
Aalderstroom op zijn kunstwerk naar de realiteit tekende, wat betekent dat het uiterlijk van het 
landschap rondom de stroom toen echt zo weids was. 
 

 
Fig. 5.16: Marion Mencke – Aalderstroom, 2009. 
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Fig. 5.17: Kees Verweij – Stroompje Aalden, 2008. 

5.4 Conclusie 
 
Tussen 1970 en 2017 hebben er grote landschapsveranderingen plaatsgevonden in Zweeloo onder 
invloed van de ruilverkavelingen. Hoewel in sommige gevallen het oude landschap bewaard is 
gebleven, is dit op meerdere plekken verdwenen en is er een grote percelering voor in de plaats 
gekomen. Daarnaast is het landschap aangetast door de aanleg van de N381. Aan de andere kant zijn 
zowel de Aalderstroom als de Marsstroom opnieuw uitgegraven in een meanderend patroon, zoals 
de riviertjes er vroeger ook bij lagen. Het toont aan wat de moeilijkheden zijn voor de gemeente om 
enerzijds met de moderne tijd mee te gaan en anderzijds het unieke en authentieke essenlandschap 
te behouden. 
 
Uit de analyse van de kunstwerken is gebleken dat de veranderingen nauwelijks tot uiting komen in 
de schilderkunst. Er is een continuerende lijn te zien in de onderwerpen die tussen 1930 en 1970 
populair waren bij kunstenaars, zoals de oude boerderijen en dorpsgezichten. Hiernaast is het 
opvallend dat vanaf 1970 enkele kunstenaars ervoor gekozen oude, bekende schilderijen opnieuw te 
schilderen. Hiernaast dragen de techniek en het medium die voor de schilder- en tekenwerken 
gebruikt worden ook sterk bij aan de sfeer die met de kunstwerken wordt gecreëerd. Met behulp 
hiervan lijken de kunstenaars een romantische sfeer in hun werken van Zweeloo te creëren. Veel 
bomen zijn grillig weergegeven, zoals Van Drielst en Van Ravenswaay ook al deden in hun 
kunstwerken. Tussen deze bomen liggen oude boerderijen met laaghangende daken, soms zelfs 
weergegeven in een nevel. Door het gebruik van, bijvoorbeeld, houtskool op ruw papier, kan de 
grilligheid en daarmee de sfeer van een tafereel extra worden aangezet.  
 
Het toont aan in hoeverre het verleden tegenwoordig een grote rol lijkt te spelen in Zweeloo. Niet 
alleen binnen het landschap werd zoveel mogelijk getracht het oude te behouden, maar ook binnen 
de schilderkunst is een sterke hang naar het verleden zichtbaar. Terwijl in het landschap wel 
veranderingen plaatsvonden om met de moderne tijd mee te gaan, was dit binnen de schilderkunst 
niet het geval. Moderniseringen van de dorpen en de samenleving zijn niet tot nauwelijks in de 
werken terug te vinden, en er werden ook maar een handjevol moderne schilderijen gemaakt. 
 
Toch zijn er vanaf 1970 meer werken gemaakt van de landschappen in Zweeloo, waardoor deze 
vergeleken met de andere tijdsperiodes beter te gebruiken zijn als landschapshistorische bron. Wel is 
het belangrijk om de werken kritisch te blijven bekijken, aangezien sommige kunstenaars de 
taferelen aanpassen aan hun persoonlijke esthetische voorkeuren. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies 
 

6.1: Veranderingen in het landschap en de samenleving van 1850-2017 
 

Het landschap 

Tussen 1850 en 1930 stond Zweeloo op de drempel van verschillende modernisaties die een grote 
invloed zouden hebben op het landschap en de samenleving. Aan de rand van beekdalen, essen en 
bestaande ontginningen vonden verdere kleinschalige ontginningen plaats die als gevolg hadden dat 
er meerdere kleine boerenbedrijfjes konden ontstaan. Het was echter eerder uitzondering dan regel 
dat er een nieuwe boerderij buiten de bestaande dorpskern werd gebouwd. Vooral vanaf de jaren 
twintig en dertig namen de ontginningen toe, hoewel Zweeloo hierin achterliep op de andere 
Drentse gebieden. Parallel hieraan namen het aantal heideschapen en bijenkorven af. 
 
Vanaf 1930 vonden er zowel kleinschalige als grootschalige ontginningen plaats in Drenthe. Vanwege 
een hoog aantal werklozen in de provincie werden er werkverschaffingsprojecten georganiseerd 
waarbij grote stukken grond werden ontgonnen. Het Aalderveld was een groot ontginningscomplex 
dat vrijwel tegelijkertijd werd ruilverkaveld. De toename van ontgonnen land zorgde ervoor dat er 
meer buiten de dorpen werd gebouwd, maar ook in de dorpen zelf vond groei plaats. Benneveld 
strekte zich nog verder uit en Zweeloo en Aalden groeiden aan elkaar vast. In Zweeloo waren de 
uitgestrekte heidevelden tegen 1970 volledig verdwenen, hoewel de Mepperdennen en het Witte 
Zand behouden zijn gebleven als natuurgebieden. Ook in andere delen van Zweeloo zijn na het 
ontginnen van de grond bossen geplant. Op deze manier werd ingespeeld op de toenemende 
behoefte aan recreatiemogelijkheden. 
 
Na de jaren zeventig vonden er veranderingen in het landschap plaats in de vorm van 
ruilverkavelingen. Eén van deze grote ruilverkavelingen was Mars- en Westerstroom. Er was grote 
aandacht voor het behoud van natuurschoon en het unieke karakter van de verschillende 
landschappen die de ruilverkaveling betrof, hoewel deze plannen maar gedeeltelijk zijn gerealiseerd. 
Vanaf de jaren zeventig vond er een combinatie plaats van enerzijds aandacht voor het natuurschoon 
en landschap, en anderzijds het ontwikkelen van het landschap om het beter geschikt te maken voor 
de moderne tijd. Hierdoor zijn diverse karakteristieken van het oude landschap aangetast, zoals de 
kleinschalige percelering van beekdallandschap de Koematen. Ook op de Mepperweiden is de 
percelering groter geworden, hoewel in andere gebieden de kleinschaligheid wel behouden is 
gebleven. De Westerstroom, Aalderstroom en Marsstroom werden uitgegraven om het van origine 
meanderende patroon terug te brengen, maar tegelijkertijd is de Wezuper Esch aangetast door de 
aanleg van de N381.  
 

De samenleving 

In 1850 bestond Zweeloo voornamelijk uit een boerensamenleving, maar door een toenemende 
mechanisatie in de landbouw gingen steeds meer mensen andere beroepen uitoefenen. Er kwamen 
nieuwe beroepen bij, zoals elektricien en uurwerkmaker. De boeren gingen zich verenigen in 
verenigingen om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan goedkopere prijzen en gebruik te 
kunnen maken van grote machines en kortingen. Op deze manier waren de boeren beter verzekerd 
van kwaliteit en konden hun bedrijven groeien. 
 
Ten tijde van de ontginningen en in de jaren zestig vonden veel wegenverbeteringen plaats in 
Zweeloo, wat onder andere te maken had met een toename in recreatieverkeer. In combinatie met 
het toenemende gebruik van auto’s werd het voor bewoners mogelijk om verder van hun werkplek 
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af te wonen en trokken meer mensen naar het platteland, zowel permanent als voor hun vakantie. Er 
kwamen steeds meer voorzieningen in de dorpen, zoals een gemeentehuis, een zwembad en een 
bejaardentehuis. Hoewel de samenleving steeds individualistischer werd, sloten bewoners zich aan 
bij diverse verenigingen waardoor men contact hield. Het besef en de waardering voor de 
geschiedenis van de gemeente werd groter en diverse oude boerderijen werden gerestaureerd, vaak 
met hulp van subsidies van Monumentenzorg. 
 
Toch was het voor de gemeente moeilijk om een balans te vinden tussen het toenemende toerisme 
en het behoud van het landschap en de dorpen. Hoewel Oud Aalden nog steeds haar historische 
karakter heeft, zijn de sociale verhoudingen binnen het dorp veranderd door de aanleg van een 
nieuwbouwwijk in het noorden van het dorp.  
 

6.2: Kunstenaars en thematische onderwerpen 
 
Al vóór 1850 was Drenthe een geliefde bestemming bij kunstenaars. Aan het einde van de 
negentiende eeuw ontstond er in heel Nederland interesse in de boerensamenleving en het 
platteland. Dit had te maken met de verstedelijking, waarbij het platteland werd gezien als een plaats 
van continuïteit en waar tradities voortleefden. Vanaf 1880 trok een nieuwe groep kunstenaars naar 
Drenthe die meer aandacht hadden voor de boerensamenleving, voornamelijk kunstenaars 
verbonden aan de Haagse School. Sommigen bleven zelfs permanent in Drenthe wonen, hoewel dit 
in Zweeloo niet het geval was. Max Liebermann vond het aantrekkelijk om het zware leven van de 
boerse samenleving in zijn kunstwerken te tonen. In deze tijd was er bij de kunstenaars in Zweeloo 
geen tot weinig aandacht voor het landschap en zijn de uitgestrekte heidevelden, een karakteristiek 
van het Drentse landschap, nauwelijks geschilderd. Zweeloo was een Drentse gemeente die relatief 
gemakkelijk was om te bezoeken, omdat het te bereiken was met de postkoets. 
 
Na 1900 nam de interesse in de samenleving af bij de kunstenaars in Zweeloo. Boerderijen en 
dorpsgezichten werden daarentegen een geliefd onderwerp, wat vooral na 1920 een steeds 
populairder thema werd binnen de Zweelse schilderkunst. Deze boerderijen gaven het authentieke 
Drenthe weer, waardoor dit een geliefd onderwerp was. In de jaren vijftig en zestig werden diverse 
historische boerderijen gerestaureerd. Dit betroffen vaak boerderijen die vaker geschilderd zijn, zoals 
het Hoes van Hol’An. De reden waarom kunstenaars deze boerderijen schilderden was waarschijnlijk 
een combinatie van vastlegging van het oude gebouw ter herinnering, en de schilderachtige sfeer die 
het uitstraalde. In de twintigste eeuw vonden veel veranderingen plaats waardoor men beseft dat 
verandering niet altijd positief was, zoals ‘modernisatie’ van boerderijen waardoor het historische 
karakter verloren ging. Het is mogelijk dat de kunstenaars de onaangetaste boerderijen wilden 
vastleggen voordat deze verloren zouden gaan.  Dit heeft tegelijkertijd bijgedragen aan de 
beeldvorming van Drenthe als provincie waar de geschiedenis nog volop aanwezig is en waar de 
moderne wereld weinig invloed heeft gehad. 
 
Het is opmerkelijk dat de boerderijen en dorpsgezichten wel geschilderd werden, maar het landschap 
niet, terwijl ook daar grote veranderingen plaatsvonden. Er zijn geen schilderijen gemaakt van de 
ontginningen om de veranderingen in het landschap vast te leggen. Pas in de 21e eeuw werd het 
landschap weer vaker geschilderd nadat hier vanaf 1919 een afname in te zien was. Het is mogelijk 
dat de veranderingen in het landschap meer geleidelijk verliepen dan de veranderingen in de dorpen 
en de samenleving, of dat hier simpelweg minder belangstelling voor was. Op dit gebied zijn de 
kunstwerken die in Zweeloo zijn gemaakt in een grotere Nederlandse context te plaatsen: 
kunstwerken uit de twintigste eeuw geven weinig modernisaties weer. 
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Vergelijking met andere regio’s 

Bovenstaande ontwikkelingen liepen tot circa 1890-1900 parallel met kunstenaarskolonies in 
Nederland, zoals Oosterbeek en Laren. Ook hier trok men heen in de hoop een landschap en 
samenleving aan te treffen die nog niet beïnvloed was door de verstedelijking en waar veel 
schilderachtige taferelen voorkwamen, hoewel Oosterbeek toen al een populaire 
toeristentrekpleister was. In deze kunstenaarskolonies trof men elkaar om samen te schilderen en 
ideeën uit te wisselen. In Laren werd vanaf circa 1890 vooral de sociale cohesie binnen de kolonie 
belangrijk en ging het landschap een ondergeschikte rol spelen. Kunstenaars kwamen hier vooral nog 
naartoe om gedachten uit te wisselen en elkaar (onbewust) te beïnvloeden. In Laren ontstond dan 
ook veel moderne kunst. 
 
In Zweeloo is daarentegen weinig te bespeuren van kunstenaars die elkaars gedachtegoed hebben 
beïnvloed en lijkt het meer te zijn gegaan om de beleving van het landschap en de natuur in plaats 
van om de sociale contacten. Daarnaast verbleven kunstenaars slechts tijdelijk in Zweeloo, hoogstens 
enkele weken in de zomer, in plaats van dat ze zich hier voor enkele jaren vestigden zoals in andere 
kunstenaarskolonies gebeurde. Uit de tijdlijn in hoofdstuk 2 valt ook af te lezen dat weinig 
kunstenaars op hetzelfde moment in Zweeloo waren.  
 
In Zweeloo lijkt het uitgangspunt het landschap en de samenleving te zijn geweest, en hoe dit een 
deel van Nederland representeerde dat nog niet was aangetast door de verstedelijking en 
toenemende modernisatie. Waar in een grote kunstenaarskolonie als Brussel bijvoorbeeld sprake 
was van concurrentie en ‘trends’ binnen de schilderkunst, lijkt dat in Zweeloo minder het geval te zijn 
geweest. Tegelijkertijd behoorden de kunstenaars die actief waren in Zweeloo niet tot de top binnen 
de kunstwereld. Er zijn wel degelijk enkele bezoekers geweest die bekende figuren waren binnen de 
Nederlandse kunstwereld, maar de meerderheid, vooral na circa 1900, was weinig beïnvloed door 
kunststromingen, stijlen en populaire thema’s. De kunstwerken die hier zijn gemaakt vertonen dan 
ook weinig invloed van de ontwikkelingen binnen de internationale moderne kunst. Dit kan een 
sterke reden zijn waarom in Zweeloo nog lange tijd op een enigszins romantiserende en traditionele 
wijze is geschilderd en er slechts een handjevol moderne werken zijn gemaakt. 
 

6.3: Kunstwerken als landschapshistorische bron 
 
In hoeverre zijn de kunstwerken die tussen 1880 en 2017 in Zweeloo zijn gemaakt te gebruiken als 
landschapshistorische bron? In eerste instantie lijkt naar voren te komen dat de werken niet geschikt 
zijn om voor dat doel te gebruiken. Er zijn in Zweeloo immers weinig schilderijen van uitsluitend het 
landschap gemaakt, en sommige daarvan zijn vluchtige schetsen met weinig details. De 
dorpsgezichten en boerderijen geven slechts een beperkt onderdeel van het landschap weer, en dan 
ook nog een dorpslandschap dat niet sterk is veranderd. Landschapsveranderingen zoals de 
ontginningen zijn niet weergegeven, hoewel het hier om voor Drenthe revolutionaire 
landschapsveranderingen ging die bovendien om zware inspanningen vroeg van de betrokken 
arbeiders. Men zou verwachten dat dit  voor kunstenaars juist aantrekkelijke landschappelijke en 
sociale taferelen waren om vast te leggen, vooral in de periode tot aan 1900 toen meerdere 
kunstenaars geïnteresseerd waren in het sociale leven op het platteland.  
 
Een verklaring hiervoor is het feit dat de ontginningen in Zweeloo pas laat op gang kwamen, namelijk 
pas vanaf 1930. In deze tijd waren de bekende schilders die verbonden waren aan de Haagse School 
en die geïnteresseerd waren in het arbeidersleven alweer uit Zweeloo vertrokken. De achterblijvers 
waren vaak minder bekende kunstenaars die waarschijnlijk een grotere interesse hadden voor het 
landschap, en vooral de dorpen, in plaats van voor de mensen. In de analyse van hoofdstuk 4 is ook 
te zien dat het onderwerp ‘mensen’ minder vaak geschilderd werd tussen 1930 en 1970 dan in de 
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periode 1850-1930. Daarnaast nam vanaf circa 1930 ook de modernisatie van de samenleving toe 
door de groei van boerenbedrijven met dank aan de mechanisatie. Het was waarschijnlijk minder 
interessant om het boerenleven te schilderen aangezien de Drentse samenleving steeds minder een 
uitzondering ging vormen op de algehele Nederlandse samenleving. De zware arbeid was niet langer 
van toepassing en klederdracht verdween. Bovendien waren deze kunstenaars waren waarschijnlijk 
minder beïnvloed door de trends binnen de kunstwereld en schilderden datgene waar hun eigen 
voorkeur naar uit ging, namelijk landschappen en dorpsgezichten. 
 
Aan de andere kant geven de schilderijen vanaf 1880 tot aan 2017 wel een beeld van de 
veranderingen die er in die decennia hebben plaatsgevonden. De kunstwerken zijn dan ook niet 
zozeer geschikt om te gebruiken voor veranderingen op de korte termijn, maar wel als gekeken 
wordt naar het grotere geheel op de lange termijn. Ze moeten dan ook wel degelijk worden 
beschouwd als de weerspiegeling van de lokale situatie zoals die op dat moment daar was, zowel 
landschappelijk als sociaal, ook al betreft het slechts een selectief gekozen deelaspect van het totale 
landschap en de totale samenleving. Zo is te zien hoe zandwegen langs boerderijen werden 
vervangen door verharde wegen; hoe ouderwetse landbouwwerktuigen die vroeger stonden 
afgebeeld op de erven van boerderijen tegenwoordig niet meer aanwezig zijn; hoe boerderijen er 
tegenwoordig op tekeningen en schilderijen strakker uitzien door de restauraties die in de loop van 
de twintigste eeuw hebben plaatsgevonden.  
 
Dit betekent dat de kunstwerken als landschapshistorische bron kunnen worden gebruikt. Wel is het 
belangrijk om rekening te houden met het doel waarom het kunstwerk is gemaakt en om kritisch 
naar het werk te kijken. Als een kunstwerk in opdracht is gemaakt, zoals de vastlegging van een 
boerderij, is het waarschijnlijk dat het gecreëerde schilderij waarheidsgetrouw is. Het is voor de 
opdrachtgever belangrijk dat het kunstwerk de realiteit reflecteert. Als een werk niet in opdracht is 
gemaakt, kan er rekening worden gehouden met meer aanpassingen van de realiteit door de 
kunstenaar. Er kunnen elementen zijn toegevoegd of bestaande elementen verfraaid om het op deze 
manier aan hun esthetische eisen te laten voldoen. Op deze manier wordt er mogelijk geen honderd 
procent waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid gecreëerd maar gaat de voorkeur uit naar de 
schilderachtigheid van de voorstelling. 
 
Kunstwerken kunnen ook worden gebruikt voor een analyse door te bestuderen wat juist niet meer 
te zien is. Waar tussen 1880 en 1900 de boeren werden geschilderd in hun klompen en klederdracht, 
nam dit vanaf circa 1930 steeds verder af. Hier kan uit worden geconcludeerd dat de dorpse 
samenleving waarschijnlijk niet langer gekleed ging in hun authentieke klederdracht maar in plaats 
daarvan meeging met de landelijke trends. De kromgetrokken boeren werden niet langer 
geschilderd, wat een aanwijzing is dat de zware arbeid verdween dankzij de mechanisatie. Op deze 
manier kan er ook informatie uit de schilderijen worden gehaald door juist te kijken wat er in de loop 
van de decennia niet meer is weergegeven wat voorheen nog wel werd vastgelegd. 
 
Bovenstaande toont aan dat het zeer belangrijk is om kritisch te blijven kijken naar kunstwerken 
indien deze gebruikt worden als landschapshistorische bron. Er moet rekening worden gehouden 
met diverse aspecten, zoals opdrachtgeverschap, lokale trends en persoonlijke voorkeuren van de 
kunstenaar. Zolang dit wordt gedaan, kunnen landschapsschilderijen tot op zekere hoogte zeker 
worden gebruikt als landschapshistorische bron en als bron voor veranderingen binnen de 
samenleving. 
 

6.4 Discussie 
 
Een obstakel binnen dit onderzoek was het feit dat er weinig schilderijen in Zweeloo zijn gemaakt 
waar uitsluitend het landschap op staat afgebeeld. Helaas werd dit hiaat enigszins laat opgemerkt en 
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is er daarom gekozen om meer aandacht te besteden aan de dorpen en boerderijen dan in eerste 
instantie de bedoeling was. Het gebrek aan landschapsschilderijen heeft ervoor gezorgd dat er een 
iets minder stevige conclusie getrokken kon worden dan beoogd.  
 
De meeste tijd van het onderzoek is besteed aan literatuur- en archiefonderzoek. Vooral het 
onderzoek naar de landschapsveranderingen hebben veel tijd gekost. Naarmate het onderzoek 
vorderde, bleken het onderwerp en de gekozen tijdsperiode erg groot te zijn. Hierdoor kan het zijn 
dat bepaalde elementen onderbelicht zijn gebleven of genoemde verschijnselen in werkelijkheid een 
grotere rol hebben gespeeld dan hoe dit in het onderzoek gepresenteerd wordt. Wat dat betreft is 
dit een onderwerp waar jaren aan onderzoek aan besteed kan worden met een grote publicatie als 
gevolg, helaas is daar in dit geval geen ruimte voor. 
 
In aanvulling hierop bevonden zich binnen de omvangrijke database aan beeldmateriaal enkele 
kleine foutjes of ontbraken gegevens als datering. Hierdoor zijn niet alle schilderijen bruikbaar 
geweest, waardoor er niet gesteld kan worden dat bij het onderzoek gebruik is gemaakt van al het 
voorhanden zijnde materiaal. Daarnaast zijn er zoveel kunstenaars werkzaam geweest in Zweeloo, 
dat het mogelijk is dat er meerdere schilderijen niet zijn opgenomen in de database ondanks dat 
meneer Warmolts deze tot in detail bijhoudt. De gegevens uit de kunstanalyses zijn dan ook variabel. 
 

6.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
Dit onderzoek was een case study voor de situatie in Zweeloo. Het zou dan ook interessant zijn om te 
bestuderen in hoeverre de resultaten uit deze situatie van toepassing zijn op andere delen van 
Drenthe. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er grote verschillen bestaan tussen kunstenaarsdorp 
Zweeloo en kunstenaarskolonies zoals Oosterbeek en Laren. In Zweeloo was minder sprake van 
onderling contact tussen kunstenaars en hier werkte men veel geïsoleerder, terwijl men in een 
kunstenaarskolonie er juist gezamenlijk op uit trok om te schilderen en samenkwam om kunst te 
bediscussiëren.  
 
Het zou daarom interessant zijn om Zweeloo te vergelijken met andere kunstenaarsdorpen in 
Drenthe om te bestuderen of daar vergelijkbare ontwikkelingen plaatsvonden. Hield men zich in heel 
Drenthe bezig met vergelijkbare onderwerpen en schilderden de kunstenaars daar ook vooral 
historiserend, net als in Zweeloo? Daarbij zou het nuttig zijn om te kiezen voor een gebied waar meer 
kunstwerken met het landschap als onderwerp zijn gemaakt. Als er meerdere gebieden in Drenthe 
op deze manier worden onderzocht, kan er ook gekeken worden naar in hoeverre de kunstwerken 
uit deze periode een rol hebben gehad in de twintigste-eeuwse beeldvorming van Drenthe als 
provincie die in ontwikkeling achterliep op de andere provincies van Nederland. 
 
Er is binnen dit onderzoek bewust gekozen om minder diep in te gaan op de motivatie van de 
kunstenaars, aangezien dit niet geheel aansloot bij de onderzoeksvraag en hier te weinig tijd voor 
was. Het onderzoek is voornamelijk gericht op de landschapsveranderingen, de sociale 
veranderingen en de schilderkunst. Er is daarom weinig aandacht besteed aan diepgaander 
onderzoek over de beweegredenen van kunstenaars aan de hand van biografisch archiefmateriaal. 
Aangezien dit een onderzoek apart kan vormen, is het tegelijkertijd een aanbeveling om dit in de 
toekomst wel te doen om meer inzicht te krijgen in wat de beweegredenen van de kunstenaars in 
Zweeloo vormden. Hoewel in dit onderzoek enkele interviews zijn afgenomen, zou het interessant 
zijn om bij een vervolgonderzoek extra aandacht te besteden aan primaire bronnen om te 
bestuderen of kunstenaars zelf iets gezegd of geschreven hebben over hun wil of onwil om 
veranderingen in het landschap en de samenleving weer te geven. Bovendien verdient het 
aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre kunstenaars betrokken waren bij organisatie ter behoud 
van het (Nederlandse) erfgoed. 
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Uit dit onderzoek is al naar voren gekomen dat er een hiaat is in het onderzoek naar 
landschapsschilderkunst in Nederland vanaf circa 1900, iets waar met vervolgonderzoeken aandacht 
aan besteed kan worden. Op kunsthistorisch gebied is het daarnaast interessant om een andere tijd 
binnen de Nederlandse geschiedenis te bekijken. Hoewel hier al enkele onderzoeken naar gaande 
zijn, zou dit meer duidelijkheid bieden over in hoeverre kunstwerken uit verschillende tijdsperiodes 
te gebruiken zijn als (landschaps)historische bron. 
 
Waar in dit onderzoek geen aandacht aan is besteed, is de vergelijking van schilderkunst met andere 
media zoals fotografie. Aangezien fotografie een belangrijk documentatiemedium is, zou het nuttig 
zijn om te onderzoeken wat de verschillen in vastlegging zijn op het gebied van schilderkunst en 
fotografie in de twintigste eeuw. In eerste instantie lijkt een foto de realiteit waarheidsgetrouwer 
weer te geven dan een schilderij, maar is dit ook echt zo? Was de opkomst van het medium 
fotografie de reden dat kunstenaars zich meer bezig gingen houden met het schilderachtige in hun 
werk? Dit is een belangrijke invalshoek die in dit onderzoek onderbelicht is gebleven. 
 
Tot slot is in dit onderzoek naar voren gekomen dat er veel onduidelijkheden bestaan over de 
ontginningsgeschiedenis van Zweeloo. Hoewel er veel geschreven is over de geschiedenis van de 
voormalige gemeente, lijkt dit een onvindbaar puzzelstuk te zijn. Wellicht kan er met een 
diepgaander onderzoek binnen verscheidene archieven meer over opgehelderd worden. Want 
hoewel de ontginningen niet door de kunstenaars in Zweeloo zijn weergegeven, is het een erg 
belangrijke factor geweest voor de modernisatie van de gemeente op allerlei gebieden, zowel 
landschappelijk als sociaal. En ondanks dat de ontginningen als gevolg hadden dat de heidevelden 
grotendeels zijn verdwenen, is Zweeloo nog altijd onverminderd populair bij kunstenaars dankzij 
haar charmante dorpskernen en authentieke boerderijen. Het is een gebied met een kleurrijk 
verleden dat alleen maar groter wordt.  
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Lijst van geraadpleegde bronnen 
 

Archieven 
 
Privéarchief Jan Warmolts. 
 

Drents Archief 

Toegangsnummer 0184: N.V. Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën 

 2: Inleiding 
o Inventarisnummer 2.1: Ontstaan. 

o Inventarisnummer 2.5: Wijziging van naam en doelstelling 

 4.2.1.2: Ontginningscomplexen 
o Inventarisnummer 362: Stukken betreffende de ontginning van gronden, 1932, 1937, 

1939, 1940. 
 
Toegangsnummer 0184.01: Kaarten bij ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën 

 1.3.08: Westerbork/Zweeloo 
o Inventarisnummer 21.a: Situatietekeningen in het lengteprofiel van de te verharden 

weg Balinge-Meppen in het complex Witteveen, 1927, 1937. 
 
Toegangsnummer 0179: Instanties belast met de schattingen voor de grondbelasting 

 2.1: Stukken betreffende de vaststelling van de Grondslag 1832 
o Inventarisnummer 66: “Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel der grond-eigenaren en der 

ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen, benevens van derzelver inhouds-
grootte, klassering en belastbaar inkomen, volgens het kadaster", registers van 
kadastrale percelen, gemeente- en sectiegewijs ingericht, 1832. 

 
Toegangsnummer 0578: Marke Zweeloo 

 1: Notulen van de markevergaderingen, 1859-1792. 
 
Toegangsnummer 0613: Huis De Klencke te Oosterhesselen 

 3.2.1.04.2.4: Oosterhesselen 
o Inventarisnummer 213: Stukken betreffende de vrijdom van belasting wegens 

ontginning door H.J.P. van der Wijck in de gemeenten Oosterhesselen en Zweeloo, 
1842-1867. 

 
Toegangsnummer 0830: Arrondissementsrechtbank Assen 1940-1949 

 2.2.1: Stukken betreffende ruilverkavelingen, 1940-1961 
o Inventarisnummer 178: Aalder- en Mepperveld, Zweeloo, 1940-1961. 

 
Toegangsnummer 0923: Bestuursarchief provincie Drenthe 

 505-538: Voorbereiding, programma's en verslagen van door de Commissaris der Koningin 
afgelegde werkbezoeken aan Drentse gemeenten, 1950-1987 

o Inventarisnummer 538: Zweeloo, 1954, 1963, 1973, 1975, 1983. 

 6090-6147: Gemeente Zweeloo, verlenen van vergunningen voor het ontgronden van 
kadastraal terrein: 1960-1993 
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o Inventarisnummer 6091: Aalden, Kavelruilcommissie, sectie H nr. 3027: 1982, 1984. 

o Inventarisnummer 6092: Benning, A., sectie G nr. 2054; 1970, 1975-1976, 1978, 
1981. 

o Inventarisnummer 6093: Boermarke te Aalden, sectie L nr. 610: 1962, 1970, 1974-
1993. 

o Inventarisnummer 6094: Boermarke van Meppen, sectie M nr. 185: 1983, 1988, 
1995. 

o Inventarisnummer 6095: Brouwer, J., sectie H nr. 1530: 1965, 1970, 1974. 

o Inventarisnummer 6097: Eising, J., sectie K nrs. 2687, 1011, 2429 en 2430: 1984-
1985. 

o Inventarisnummer 6098: Grontmij, Grondverbetering en ontginningsmaatschappij 
NV, sectie H nrs. 1865 en 1866: 1961-1963. 

o Inventarisnummer 6099: Grontmij, NV, sectie H nrs. 756, 759 en 760: 1961-1966, 
1969. 

o Inventarisnummer 6100: Grontmij NV, sectie H nr. 301: 1964, 1966. 

o Inventarisnummer 6101: Grontmij NV, sectie H nrs. 413-414, 416-418, 1181 en 1182: 
1964, 1967. 

o Inventarisnummer 6102: Grontmij NV, sectie H nrs. 793 en 2053: 1964, 1967. 

o Inventarisnummer 6103: Grontmij NV, sectie H nrs. 427 en 1344: 1965, 1967. 

o Inventarisnummer 6104: Grontmij NV, sectie I nrs. 545-546 en 549: 1962-1963. 

o Inventarisnummer 6105: Grontmij NV, sectie I nrs. 2106 en 2107: 1964-1966. 

o Inventarisnummer 6106: Grontmij NV, sectie K nrs. 1402 en 2605: 1964-1967. 

o Inventarisnummer 6107: Grontmij NV, sectie M nr 16: 1966-1967. 

o Inventarisnummer 6108: Grontmij NV, sectie M nr. 287: 1966, 1968. 

o Inventarisnummer 6109: Grontmij NV, sectie O nr. 78: 1981-1984. 

o Inventarisnummer 6110: Haan, Aannemersbedrijf W.F.J. de, sectie H nr. 763: 1959-
1961, 1968. 

o Inventarisnummer 6111: Hegen, G., sectie F nrs. 1140 en 1710: 1965-1966. 

o Inventarisnummer 6112: Hegen, R., sectie G nr. 2785: 1983-1984. 

o Inventarisnummer 6113: Heidemaatschappij, Koninklijke Nederlandsche, sectie G nr. 
2136 (gedeeltelijk.): 1964, 1967-1968. 
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o Inventarisnummer 6114: Heidemaatschappij, Nederlandsche, sectie F nr. 2240: 1961-
1964. 

o Inventarisnummer 6116: Houtvesterij Assen-Zuid, Houtvester in de, sectie K nrs.1655, 
2205, 1658, 891, 1666, 2369, 2370, 1670-1671, 1676 en 1677: 1968-1970. 

o Inventarisnummer 6117: Houtvesterij Assen-Zuid, houtvester in de, sectie M nr. 24: 
1970, 1978. 

o Inventarisnummer 6118: Houtvesterij Drenthe Zuid, sectie G nrs. 1427, 1428 en 1429: 
1971-1974, 1978. 

o Inventarisnummer 6119: Houtvesterij Drenthe-Zuid, houtvester in de, sectie K nrs. 
866-867, 869-875 en 863: 1971-1978. 

o Inventarisnummer 6120: Kuipers, A., sectie L. nrs. 694, 695, 696, 697 en 1237: 1984-
1985. 

o Inventarisnummer 6124: Nuyl, H.J. te, sectie K nrs. 1822 en 1823: 1967-1970. 

o Inventarisnummer 6125: Nuyl, ir. M.J. te, sectie K nr. 3689: 1984, 1986. 

o Inventarisnummer 6129: Reef Oldenzaal NV, sectie L nrs. 157 en 158: 1967-1968. 

o Inventarisnummer 6130: Schuiling, H., sectie F nrs. 1851-1852, 2874, 2914 en 2876: 
1966-1969. 

o Inventarisnummer 6131: Snitjer's Aannemings- en Wegenbouw Maatschappij, sectie 
K nrs. 2938 en 380: 1963. 

o Inventarisnummer 6132: Snitjer's Aannemings- en Wegenbouw Maatschappij, sectie 
L nr. 203: 1963-1964, 1971. 

o Inventarisnummer 6133: Snitjer's Aannemings- en Wegenbouw Maatschappij, sectie 
M nr. 54: 1963-1964. 

o Inventarisnummer 6134: Snitjer's Aannemings- en Wegenbouw Maatschappij, sectie 
M nr. 58 (gedeeltelijk.): 1963-1964. 

o Inventarisnummer 6135: Steinmeyer en zn., fa. v/h J.G., sectie F nrs. 2503 en 2787: 
1964, 1967. 

o Inventarisnummer 6144: Zweeloo, Gemeente, sectie K nr. 291: 1960, 1963-1968. 

o Inventarisnummer 6145: Zweeloo, Gemeente, sectie M nr. 287: 1968-1969. 

 7484-7640: Vaststelling van het ruilverkavelingsblok en het plan van wegen, waterlopen en 
kaden met daartoe behorende kunstwerken, het landschapsplan en het besluit betreffende 
eigendom, beheer en onderhoud van de openbare wegen, waterlopen, kaden en 
kunstwerken voor de ruilverkavelingen: 1939-1988 

o Inventarisnummer 7484: Ruilverkaveling Aalder- en Mepperveld, 1953-1965. 
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Gemeentearchief Coevorden 

 Inventarisnummer A3-A4: Gemeenteverslagen, 1851-1923, 1933. 

 Inventarisnummer 58 (B13): Verslagen betreffende de verbetering van de volkshuisvesting, 
1902-1923. 

 Inventarisnummer 72 (B24): Besluit tot goedkeuring door gedeputeerde staten van de 
verdeling van de Mepperweide, voor zover het de wegen en waterlossingen betref, 1852. 

 Inventarisnummer 73 (B25): Stukken betreffende zandverstuivingen, 1852. 

 Inventarisnummer 74: Verslagen betreffende de landbouw, 1868-1923. 

 Inventarisnummer 100 (B44): Gedrukte, deels met de hand bijgewerkte reglementen van 
wegen, waterlossingen en zandverstuivingen, 1887-1912. 

 

Cartografie 

GIS datasets 

Bos en hei 1900 (historie), Team GIS/Cartografie Provincie Drenthe, 2001. 

Bossen jonge ontginningen (historie), Cultuurhistorisch Kompas en OGV, 2010. 

Gemeentegrenzen 1950, Gert van Dorland, Wageningen UR - Alterra, 2012. 

Markegrenzen van Drenthe, Team GIS/Cartografie Provincie Drenthe, 2004. 

TMK 1850 Nettekeningen (kleur). Esri Nederland, Kadaster. 

Topografische kaarten (geraadpleegd als Historische topografische data, Esri NL Content) 

 Bonnebladen: 224 voor 1904 en 1930. 

 Topografische Militaire Kaart: blad 17 voor 1850. 

 Topografische kaarten: 1970 en 2017. 

 

Krantenartikelen 
 
“Binnenland”. Twentsche Krant Tubantia, 23-07-1890. Geraadpleegd via Delpher op 04-10-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAEN01:000039164:mpeg21:a0005.  

Roodnat, B. (1997), “Bomen als kathedralen: Twee eeuwen landschapschilderkunst in Amsterdam en 
Barneveld”, NRC, 05-12-1997. Te raadplegen via www.nrc.nl/nieuws/1997/12/05/bomen-als-
kathedralen-twee-eeuwen-landschapschilderkunst-7378581-a863764. Geraadpleegd op 09-10-2018. 

“Grontmij gaat verder als Sweco Nederland”. NRC, 04-04-2016. Te raadplegen via 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/04/ingenieurs-grontmij-gaat-verder-als-sweco-nederlan-
1607318-a1053367. Geraadpleegd op 09-10-2018.  

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAEN01:000039164:mpeg21:a0005
http://www.nrc.nl/nieuws/1997/12/05/bomen-als-kathedralen-twee-eeuwen-landschapschilderkunst-7378581-a863764
http://www.nrc.nl/nieuws/1997/12/05/bomen-als-kathedralen-twee-eeuwen-landschapschilderkunst-7378581-a863764
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/04/ingenieurs-grontmij-gaat-verder-als-sweco-nederlan-1607318-a1053367
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/04/ingenieurs-grontmij-gaat-verder-als-sweco-nederlan-1607318-a1053367
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“Vast Goed – Meppen”. Provinciale Drentsche en Asser courant, 19-01-1914. Geraadpleegd via 
Delpher op 09-10-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000108957:mpeg21:a0018.  
 

 “Zweeloo: Een agrarische gemeente waar het rijke natuurschoon niet tot zijn recht komt”. 
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 24-09-1949. Geraadpleegd via Delpher op 04-10-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000146137:mpeg21:a0071.  
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