
1

Er groeit iets moois... 

Kunstenaar in een 
dynamische omgeving
Patrick Timmermans

Voorgedragen tijdens 
Atelier Van Gogh, juli 2022
Een vrouw in stemmig zwart loopt door  
het Brabantse landschap. Een zandweg  
met een karrenspoor dat naar een boerderij 
leidt. De lucht is blauw, de bladeren kleuren 
geelbruin: het is een mooie herfstdag.  
Ideaal voor een frisse wandeling. De vrouw 
verwondert zich over de lange schaduwen  
die de ranke bomen geven in deze tijd van  
het jaar. Kaarsrecht, op de hemel gericht, 
zachtjes bewegend in de wind. Ze geniet  
van de bomen en het landschap. Dit is haar 
land, dit is haar Brabant.

Van Gogh los
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populieren. De hele Meierij staat er vol mee. Als een vast 

element in het Oost-Brabantse coulissenlandschap. Alsof 

het nooit anders is geweest. Maar niets is minder waar. 

Deze populiersoort wordt in het Brabantse dialect ‘kanidas’ 

genoemd. Een verbastering van de Canadese populier. 

Deze boom is een kruising tussen Populus nigra, de zwarte 

populier, en Populus deltoides, de Amerikaanse populier. 

Deze Canadapopulier is niet in Canada ontstaan maar  

in Frankrijk, zo rond 1750. Deze populier werd al snel  

populair, omdat hij een aantal grote voordelen had ten  

opzichte van de oude, inheemse varianten. Zo heeft ie  

een rechte stam die nauwelijks onder invloed van de wind 

doorbuigt en niet snel breekt. Dat maakt hem tot een  

geschikte boom voor houtwinning of voor aanplant in  

de winderige kustgebieden. Zo zijn er veel aangeplant  

als begeleider van wegen en kanalen, waardoor ze als  

het ware coulissen in het landschap vormen. Verder zijn 

kanidassen grote waterverdampers, die daarom vaak  

in natte gebieden worden gezet. En tot slot: de Canada- 

populier groeit snel en is na 30 jaar met zo’n 30 meter 

hoogte al kaprijp.

Rechte stam, windbestendig, goed gedijen bij natte  

voeten en bovendien snel groeiend: kortom, een ideale 

boom met een hoge houtopbrengst en daarom werd ie 

massaal aangeplant. In Noord-Brabant voor de klompen, 

in Vlaanderen voor de lucifers. En dat gebeurde rond  

1810 voor het eerst in onze contreien. Pas rond 1850- 

1860 was de Canadese populier bij ons gemeengoed  

geworden. Deze bomen op dit schilderij zijn dus helemaal 

niet zo oud, niet qua boom en niet qua boomsoort.  

De kanidas was in de tijd van Vincent van Gogh dus een 

relatief nieuwe verschijning in het Brabantse landschap.

1. Inleiding

In oktober 1884 legde Vincent van Gogh 

dit aardige tafereeltje in de omgeving 

van Nuenen vast met zijn kleurige kwast. 

Hij zag het arcadische landschap van 

Oost-Brabant voor zich. Het leek al 

eeuwenlang zo te hebben bestaan. 

Seizoen na seizoen. Jaar in, jaar uit. 

2. Kanidassen

Maar schijn bedriegt. Kijk bijvoorbeeld eens goed naar de 

bomen op dit schilderij. Het zijn de ons zo vertrouwde  
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3. Achteraf kijk je
de koe in de kont

Laten we eens een ander schilderij van onze Vincent  

in ogenschouw nemen: het olieverfdoek ‘Ploeger en 

 aardappelenraapster’, geschilderd in Nuenen in september 

1884. Een boer loopt achter een werprooier die wordt  

voortgetrokken door een koe met een halster. Door de  

omgewoelde aarde komen de aardappelen bloot te liggen  

en de boerin raapt ze op en verzamelt ze in haar schort.  

Dat wordt straks een voedzame maaltijd voor het hele gezin 

van deze Aardappeleters! Maar het gaat me nu even om de 

koe. Er is een oud boerenspreekwoord dat luidt: ‘Achteraf  

kijk je de koe in de kont’. Net zoals de Nuenense boer op  

het schilderij doet. Dat betekent zoveel als: ‘Ja, achteraf  

in het makkelijk praten’ of ‘Met de wijsheid van nu zouden 

we dat misschien heel anders doen’. Met als onderliggende 

boodschap: ‘Je kunt toch niet veranderen wat er gebeurd  

is.’ Maar laat ons nu eens echt de koe in de kont kijken.  

Dan kijken we terug in de tijd en dan gaat er een wereld  

voor je open. 

Stel je even het Oost-Brabantse land van vroeger voor,  

het plaatje zoals Vincent van Gogh dat heeft geschilderd. 

Dan zien we een pastoraal landschap, met kleine akkers  

en weilanden, omzoomd door hoge kanidassen, met hier  

en daar een boerenbedoeninkje, het schamele eigendom 

van een keuterboer. Schraalheid en schaarste, dat is het 

beeld, een beeld dat eeuwenlang onveranderlijk leek. Een 

boer met maar één koe, en een stukske land waar hij als  

ie geluk had een paar aardappels af kon halen. Het was  

erremoei troef op de Brabantse zandgronden. Jaar na jaar.

Maar klopt ook dit beeld wel? Want eind negentiende eeuw 

was je in Brabant al een hele boer als je maar een paar koeien 

had. Veel meer boeren hadden alleen geiten of schapen.  

Een koe was een statussymbool, een teken van welstand. 

Maar nog belangrijker was de functie van de koe. Het was 

niet zozeer een trekdier, zoals op het schilderij van Vincent, 

of een vleesleverancier of zuivelproducent. Op de Brabantse 

zandgronden had je vroeger een koe in de eerste plaats 

voor de stront. Terwijl nu veel boeren met mest- en  

stikstofoverschot te kampen hebben, werd tot ver in  

de negentiende eeuw elk schepje mest vertroeteld door 

de Brabantse zandboer. Dat was van levensbelang, want 

de schrale zandgronden hadden van nature te weinig 

voedingsstoffen voor de gewassen en kunstmest moest 

nog worden uitgevonden. De landbouwkundige  

W.C.H. Staring scheef in 1862 dan ook: ‘Drie dingen  

zijn onmisbaar bij den landbouw; ten eerste mest,  

ten tweede mest en derde mest’. 

In de mestproductie stond de potstal centraal. Je moet 

het zien als een schuur met een diepe bak erin. Hierin 

staan de koeien. En die poepen er flink op los. De koeien-

vlaaien worden gemengd met de heideplaggen die  

de boer van de woeste gronden haalt. De rondlopende 

koeien zorgen continu voor een goede menging. Poepen, 

laagje heideplaggen, mengen, weer poepen, laagje  

heideplaggen, mengen: in de loop van vier tot acht weken 

schijten de koeien zich zo letterlijk omhoog, totdat ze met 

hun kop zowat tegen het dak aan staan. En zo krijg je dus 

goede mest. Deze wordt vervolgens met zware erdkarren 

uitgereden op de akkers. Het mestmaken is zwaar werk en 

neemt veel tijd in beslag. Elke hectare zandgrond heeft zo 

jaarlijks 120 karrenvrachten mest nodig wil je een redelijke 

oogst hebben. De mestproblematiek zorgt voor veel  

kopzorgen en kromme ruggen. 

Pas na de komst in 1896 van de Noordbrabantse  

Christelijke Boerenbond met zijn collectieve en  

coöperatieve inkoop van kunstmest en prikkeldraad zou 

dat beeld van het boerenlandschap drastisch veranderen. 

En de boer, hij ploegde voort, maar wel wat makkelijker 

dan voorheen en met een hogere opbrengst per are
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4. Wevers uit de tijd

Nog wat tekeningen en schilderijen uit Van Goghs 

Nuenense periode? De wevers bijvoorbeeld, die hij  

veelvuldig heeft afgebeeld. Eind januari 1884 schreef 

Vincent aan zijn broer Theo dat hij er dagelijks studies 

van maakte. Hij was gegrepen door het eerlijke en 

oude ambacht, het ritmische geluid van het weefgetouw 

en de urenlange nauwgezette arbeid die de meer dan 

400 wevers in Nuenen en omgeving verrichtten. Het 

was een vorm van huisnijverheid die alleen maar kon  

plaatsvinden wanneer het landbouwwerk was gedaan. 

Maar desalniettemin vormde het weven van linnen  

stoffen een noodzakelijke aanvulling op het inkomen  

van de boeren.

Toch kwam deze bron van werkgelegenheid en inkomen 

juist in de Nuenense tijd van Vincent van Gogh onder 

druk te staan. Als je goed luisterde, kon je de stampende 

textielfabrieken in Geldrop, Helmond en Eindhoven  

horen. Aan de horizon zag je de dampende schoor- 

stenen dikke rookwolken uitademen. De mechanisering 

eind negentiende eeuw bracht een concurrentie waar 

met het edele handwerk niet tegen te strijden was.  

En uiteindelijk zou de grootscheepse industrialisatie van 

Brabant de doodsteek betekenen voor de traditionele 

manier van weven in de kleine dorpen. Maar de huis- 

wevers van Nuenen en omgeving waren taaie rakkers: 

de beslissende klap kwam pas in de eerste helft van de 

twintigste eeuw.

5. Dynamiek

Populier, koe en wever. Wat leert Vincent van Gogh 

ons met deze voorbeelden?

Populier
De populier als eerste dan. Staat de kanidas symbool  

voor een statisch, onveranderlijk boerenlandschap?  

Niks daarvan dus! Flexibiliteit, adaptievermogen, telkens 

veranderen en verbeteren, ja zelfs creativiteit, innoveren 

met de beperkte middelen die je tot je beschikking hebt: 

dat is wat het boerenleven op het Brabantse platteland 

kenmerkte. Ook in Brabant hebben we altijd een  

dynamisch boerenlandschap gehad; toen, in de tijd  

van Van Gogh, nu en straks ook weer. 

En zo is het altijd gegaan. In de dynamiek van de tijd  

verandert een landschap voortdurend. Door natuurlijke 

invloeden, maar meer nog door de hand van de mens. 

Landscape is landshape. Bos werd hei, hei veranderde  

in stuifzand, stuifzand werd een bemeste akker en de 

oude akker vormde de ondergrond voor stenen dorps- 

uitbreidingen. Of de akker werd weer teruggegeven aan 

de natuur of transformeert nu naar zonne-akker. Of we 

bouwen er de grote blokkendozen van de logistiek op.   

We denken vaak bij omvangrijke ingrepen in het landschap 

dat we met telkens weer met een nieuw blanco vel op de 

tekentafel beginnen. Planologen en landschapsinrichters 

zouden idealiter met een tabula rasa werken. Gewoon 

alles opnieuw tekenen, met nieuwe lijnen die dwars door 

structuren van toen heen gaan. En de geschiedenis wordt 

en passant gewoon uitgegumd. Zo kijken wij doorgaans 

ook naar ook naar de grootscheepse ruilverkavelingen 

tussen de jaren 1930 en 1980: alles moest nieuw, beter, 

logischer, effectiever en vooral rechter. 
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Wie in de wordingsgeschiedenis van de ruilverkavelingen 

duikt, komt er echter al snel achter dat dat er wel degelijk 

rekening werd gehouden met de historische lijnen in het 

landschap. En zo zit er letterlijk meer gelaagdheid in het 

landschap dan misschien op het eerste oog te zien is.  

En die oude structuren werden geflankeerd door nieuwe 

bomen, veelal eiken. Inmiddels zijn die bomen ook al 

weer groot geworden en daarmee hebben ze zelf  

een historische waarde gekregen. We zijn van ze gaan  

houden, koesteren ons in hun schaduw en genieten van 

het ritselen van de bladeren. Al heeft de eikenprocessie- 

rups de liefde de afgelopen jaren enigszins bekoeld. 

Maar toch, de structuren en markeringen van de ruil-

verkavelingen zijn deel geworden van het leven van  

de mensen van nu. Ze vormen is ons erfgoed, de  

nalatenschap van de mensen van nu.

De komende jaren gaat Brabant opnieuw op de schop 

voor nieuwe opgaven als energietransitie, de verduur-

zaming van de landbouw, klimaatadaptatie, urbanisatie 

en vergrijzing. En net als voorheen zal dan niet zomaar 

gebeuren, zonder plan, maar bewust vormgegeven, als 

een culturele opgave. Een structuur deels gebaseerd op 

het oude landschap, met regionale diversiteit, behoud 

van kenmerkende openheid en beplantingen en vaak 

ook een geheel nieuw patroon van wegen, waterlopen 

en boerenerven, ingeplant met ontelbaar veel bomen  

en struiken. 

De drastische maar noodzakelijk geachte veranderingen 

zullen mogelijk opnieuw op kritiek en verzet stuiten. 

Maar dit keer proberen we het anders aan te pakken:  

in kader van de aanstaande Omgevingswet wordt de 

burger nadrukkelijk uitgenodigd te participeren in het 

vormgeven van zijn eigen omgeving. Dan is het goed  

om het huidige landschap op waarde te kunnen duiden. 

Wat weet je nog van de vorige edities van ‘Brabant op de 

schop’? Wat kunnen we leren van de vorige perioden van 

ruilverkavelingen en landinrichtingen? Kunnen we net als 

toen een oud landschap vernieuwen en vormgeven 

als culturele opgave? Hoe kunnen verschillende  

belanghebbende partijen opnieuw op zoek gaan  

naar een nieuw ‘Brabants Groene Maatpak’? 

Dit was de titel van een van de projecten binnen de 

Landschapstriënnale 2021. Dit was een manifestatie  

voor iedereen die zich met het landschap bezighoudt, 

zich ermee verbonden voelt en er graag is. De triënnale 

is elke drie jaar te gast in een andere regio, zodat steeds 

een focus kan worden gelegd op specifieke opgaven, 

ontwikkelingen en thema’s. En in 2021 was het Van  

Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant de ontmoetings-

plek. Kern van het Brabants Groene Maatpak was dat  

we willen vooruitzien naar de toekomst, omdat we  

voor allerhande grote opgaven staan. Maar dat doen  

we nadrukkelijk door ook terug te kijken naar het  

verleden en naar hoe we het toen hebben georganiseerd 

en welke waarden van we moeten bewaren en  

doorgeven, of in ieder geval een rijke en gelaagde 

inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen willen laten 

zijn. In de dynamiek van de tijd gaan toen, nu en straks 

hand in hand. Oftewel: ‘Lessen uit het verleden, ideeën 

voor de toekomst”. Maar vooral wilden we met betrokken 

mensen – van lokale boer tot heemkundelid, van  

wethouder tot planoloog, van natuurvrijwilliger tot  

wandelaar – van gedachte wisselen. Samen in dialoog 

om straks samen de toekomst te gaan maken. Van  

ontmoeten tot ontwerpen dus.

Koe
En dan de koe. Vanuit ons hedendaags perspectief  

bezien kun je over deze boer met zijn ene koe zeggen: 

ochgerrum, wa un arm keuterboerke. Maar je kunt het  

ook anders zien. Met de bepekte resources die hij had, wist 

hij toch voedsel te produceren en het hoofd boven water 

te houden. En zo nu en dan een surplus op de markt  

te brengen waardoor ie nog wat extra inkomsten had.  

Met het systeem van de potstal met zijn lasagne van  
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heideplaggen en koeienstront hield hij bovendien een 

zeer kostbaar ecosysteem van kleine bewerkte akkers  

en woeste heidegronden in stand. De boer had de heide 

ook nodig voor brandstof, geriefhout, honing en als 

voedselvelden voor schapen en geiten. De verlichte 

landbouwkundigen die in de negentiende eeuw de  

‘vage en inculte gronden’ wilden ontginnen, zagen  

onvoldoende in dat de zandboeren heel bewust de 

woeste gronden maar mondjesmaat in cultuur brengen. 

De keuterboer was dus helemaal niet achterlijk of  

ouderwets, maar ging als ecoloog avant la lettre op  

uitgekiende wijze om met de (natuurlijke) middelen  

die hij had. Hij wist dat hij geen grote boer kon zijn  

die ook massaal voor de markt moest produceren.  

Zijn eigen bestaanszekerheid stond voorop. Niet een  

zo groot mogelijke winst. En zo hield hij het bestaande 

natuurlijke evenwicht in stand. Uiterst modern dus: 

grondgebonden landbouw, duurzaam en circulair!

Voor mij is dit verhaal over de koe een voorbeeld van 

hoe je met inspirerende verhalen uit het verleden kunt 

bijdragen aan huidige maatschappelijke opgaven en  

uitdagingen. We hebben het vaak over de Telos driehoek 

van duurzaamheid: People, Planet en Profit. Ik zou daar 

een vierkant van willen maken. Want we missen naast  

de hoeken sociale duurzaamheid, ecologische  

duurzaamheid en economische duurzaamheid nog  

een vierde kwadrant: die van de culturele duurzaamheid. 

En dat is precies waar het in mijn vakgebied, de wereld 

van het erfgoed, over gaat. Wij kunnen met onze  

historische verhalen de vierde P verzorgen: die van  

Perspective of Profile. En zo kunnen we zaken gelaagd  

in tijd en ruimte zien en daarvan leren. Gelukkig heeft  

de factor tijd een nadrukkelijke plek binnen de Brabantse 

Omgevingsvisie gekregen. Dat biedt een mooie kapstok: 

erfgoed is zo niet langer een leuk ornament meer, maar 

een van de fundamenten van de toekomst. Het pakhuis 

der historie geeft voeding aan vandaag en morgen. Past, 

Present and Future: nee, nog beter, the past is a present 

to the future! 

Wever
Tot slot de wever: als we niet alleen met een kunsthis- 

torische, maar ook met een historische bril naar het werk 

van Van Gogh kijken, dan krijgen we andere perspectieven. 

Als we echt in de voetsporen van Vincent treden, dan zien 

we ook zijn leven, zijn erfgoed. Zo kunnen we deze schilder 

beter in de context van ruimte en tijd plaatsen. En dan  

ontdekken we haast vanzelf dat zijn werken op een keerpunt 

in de Brabantse geschiedenis zijn ontstaan. Precies rond 

1880 barstte op verschillende plekken in Brabant de  

industriële revolutie los: fabrieken met arbeiders, drukke en 

volle steden, de landbouw die in rap tempo moderniseerde. 

Zo bezien legde Vincent niet zozeer het aloude dagelijkse  

leven van de Brabantse boeren en wevers vast. Nee, hij legde 

vast wat eigenlijk zijn langste tijd reeds had gehad. Niet het 

statische, maar de dynamiek van de tijd. En zo is Vincent van 

Gogh een kroniekschrijver van de tijd van vruger geworden, 

de beeldenvanger van een tijd die eind negentiende eeuw 

eigenlijk al voorbij was. Net zoals later een fotograaf als  

Martien Coppens dat deed. Het rauwe Brabantse boeren- 

leven dat van Gogh vereeuwigde was hard op weg van iets 

alledaags en normaals naar iets bijzonders en uitzonderlijks 

te worden. En hij, Vincent, zag dat op tijd. Als geen ander.

Zijn het niet altijd de kunstenaars die hun tijd ver vooruit 

zijn en daarom misschien wel niet begrepen worden, maar 

die door hun reflectieve en beschouwende vermogen de 

essentie der dingen kunnen vastleggen, thema’s die pas  

later onderkend en gewaardeerd worden? Ligt hier dan niet 

de oorsprong van de eenzame ziel die Van Gogh eigenlijk 

was? 

Ja, Vincent, gij het da allemaol heul goed gezien. Maar om 

nou met jouw eigen woorden te zeggen: “En het Brabant 

dat men gedroomd heeft, daar komt de werkelijkheid soms 

al heel digt bij”, nou daarvan moet ik je zeggen: die droom 

okee, maar de werkelijkheid die jij in onze provincie tekende 

en schilderde was eigenlijk al geen werkelijkheid meer. Maar 

dank dat je het voor onze generatie als inspiratiebron hebt 

willen vastleggen. Aan ons allen nu de schone taak om de 

rijkdom van jouw werk met verschillende brillen te bekijken, 

en zeker ook met de dynamische bril der historie, zodat  

we alles in het juiste perspectief kunnen zien: voor mij  

schilderde jij niet het realistische leven van alledag, maar 

een nostalgisch beeld van een tijd die was. Als we dat inzien, 

dan pas kunnen we werkelijk in jouw voetsporen treden.
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6. Tot slot

Een kunstenaar in een dynamische omgeving. Ongetwij-

feld denken jullie nu: is die gast nou helemaal van Gogh 

los? Is die helemaal van het padje? Maar dat is eigenlijk 

precies wat ik eigenlijk wil. Met een andere manier kijken 

naar de nalatenschap van Van Gogh, hoe hij op een 

scharnierpunt in de tijd keek naar het landschap en  

de mensen om zich heen, hoe hij dat voor ons heeft 

vastgelegd en wat hij ons hiermee wil vertellen, kijken 

hoe zijn werk ons nu kan inspireren in de uitdagingen 

waar wij vandaag de dag voor staan, nu we andermaal 

op een kruispunt in de tijd staan. 

En ik vind het fantastisch dat we dat hier tijdens dit soort 

bijeenkomsten met elkaar kunnen doen, in deze ateliers, 

deze werkplaatsen die bevolkt worden door betrokken 

Brabanders met allemaal hun eigen achtergronden, hun 

expertises en ervaringen, hun visies en eigen meningen. 

Die met elkaar van gedachte wisselen over verleden,  

heden en toekomst. Over een onderwerp dat ons  

allemaal bindt en boeit: de grond onder onze voeten,  

de plek van ons handelen. Voor de mensen van nu, maar 

zeker ook voor de mensen van straks, de generaties die 

na ons komen.

Of, zoals ik in het laatste jaarverslag van Van Gogh Sites 

Foundation heb geschreven: “Vincent van Gogh was zijn 

tijd ver vooruit. Als kunstenaar met een scherp oog zag 

hij hoe Brabant veranderde: een arcadisch landschap 

kreeg een ander gezicht door de massale aanplant van 

ranke populieren, boeren gingen het land met kunstmest 

bewerken en met prikkeldraad omzoomen en thuiswevers 

werden fabrieksarbeiders. Van Gogh legde daarmee niet 

het alledaagse leven in het Brabantse land vast, maar 

juist het leven dat op het punt stond te verdwijnen. En 

daarmee is hij een chroniqueur van een wervelende tijd 

geweest. Toen onbegrepen, keek hij vanuit het verleden 

vooruit, tot voorbij de horizon.”




