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De Dijehomick is opgericht in 197f .Deze vereni-
ging stelt zich ten doel mensen die belangstelling
hebben voor de eigen Nuenense woonomgeving met
elkaar in contact te brengen. Deze doelstelling re-
sulteert onder andere in de volgende activiteiten:
- Lezngen en excursies
- Heemkundige bibliotheek
- Werk- en studiegroepen
- Yerzamelen van voorwerpen, foto's, documenten

e.d. van heemkundige waarde
- Heemkundige publikaties over Nuenen
- Archeologisch en historisch onder zoekover Nue-

nen c.a.
- Verenigingsblad De Dij eltomickels
- Behoud van cultuur en monumenten in Nuenen

Lidrnaatschap
Het l idmaatschap van de vereniging bedraagt

/ 30,00 per jaar voor het eerste gezinslid, en / 10,00
voor elk volgend. U kunt het lidmaatschap aanwa-
gen bij: Chris van Cuyck, Weverstr. 57,2834i.64. Of
maak het bedrag over op ABN-Amro Bank Nuenen,
rekeningnurnrner 528210831 (gironummer bank
1065135) ten nanre van de penningmeester Heem-
kundekring Nuenen, onder vermelding van lidmaat-
schap. Verenigingsadres: pb.359, 5670 AJ Nuenen.
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- J. Srnits: Voorzitter 2831402
- A. Verlijsdonk: Secretaris 2833S71
- Ch. van Cuyck: Penningmeester 28341,64
- H. van der Wal: Bestuurslid 2832579
- G. van Erkel: Bestuurslid 28324G4
- M. van Rooij: Bestuurslid 2831504
- N. Nagtegaal: Bestuurslid 2831169

De Dijehomickels is het orgaan van de Nuenense
heemkundekring De Drijehornick. De naam Drije-
hornickels is een sam entrekking van de verenigings-
naam met het engelse woord'chronicle', dat kroniek
oftewel chronologisch verhaal betekent, en vooral
in de journalistiek veel gebruikt wordt. Het blad
verschijnt drie maal per jaar. De verschijningsda-
tum is onregelmatig.

Onderwerpen De Drijehornickels
Artikelen en boekbesprekingen over geschiedenis,
archeologie, geografie, cultuur van Nuenen.

KopU
Het is een blad van en voor de leden van De Drije-
hornick. De redactie stelt een actieve bijdrage van
de leden middels artikelen en verslagen dan ook
zeer op pnjs. Ook publikaties van niet-leden wor-
den natuurlijk zeer gewaardeerd. Gelieve kopij ge-
typt of, bij voorkeur, op diskette (met vermelding
van de gebruikte tekstverwerker) aan te leveren bij
ljeu Hermans, Vredehof 6, 5671 DS, tel. Z84Z999.

Redactie
De redactie bestaat uit: Tjeu Hermans, Nico Nag-
tegaal, John Parmentier en Rob Verhallen.

Bezorging en abonnementen
Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden.
Per gezin (één adres) wordt slechts één exernplaar
toegezonden. Voor geinteresseerde niet-leden zijn
losse numers à /10,00 verkrijgbaar op de heemka-
mer. Abonneraentskosten voor niet-leden bedragen
f 20,00. Bel voor abonnement en bezorging Tjeu
Hermans, Vredehof 6,567I DS, tel. 040 - ?f'42999.
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LOCALISATIE VAN HET S CHILDERTJ
66I Autf{ MET POPULIEREN" VAN
VTNCENTVAI{ GOGH IN NUENEN

- door Kees Verkooijen
redactie Tjeu Hermans

In de bnef 426 schijft Wncent van Gogh op 10111 oktober 1885 aan zijn broer Theo: "Deze week
ben ik in Amsterdam geweest... ik was er drie dagen, dinsdag gegaan, donderdag terug". De
eeuwigdurende kalender van de Enkhuizer Almanak erop raadpegend moet dat 6, 7 en 8 oktober
geweest zijn. In september en begin oktober heeft Vincent, vaak samen met zijn Eindhovense
kennissen, meerdere stillevens geschilderd. Vermoedelijk was het toen een natte peiode in dat jaar
en werd er binnen, of ergens op een beschutte plaats buiten, gewerla. Na zijn bezoek aan het
Rijlcsmuseum in Amsterdam is een aantal werken in olieverf ontstaan met landschappen in het
zonlicht. Hieruit mag misschien worden opgemaakt dat het fraai herfsweer wc$ geworden.

Vraagstelling

In deze periode, de herfst van 1885, schilderde Vincent
van Gogh het schilderij (zie figuur 1) rnet zandweggede
waarlangs links populieren en rechts voornamelijk wil-
gen r/. Op de zandweg zijn enkele vrouwenfiguren te
zien terwijl de achtergrond overduidelijk wordt ge-
vormd door de toenmalige "skyline" van Nuenen-dorp.
Iets linksvan het midden op de achtergrond is de toren
van de H. Clernenskerk afgebeeld en nog meer naar
links het karakteristieke dak met de twee schoorstenen
(het enige toen inNuenen) van de Hervormdepastorie.
Uiterst links op de achtergrond een boompartij, waar-
schijnlijk de grote lindeboom. Tussen de laan met po-
pulieren en vóór de achtergrond zijn lage huizen met
achtertuinen te onderscheiden. Het laantje loopt van
links-onder naar rechts-midden en ligt in het dalende
zonlicht dat van links-achter, en dus uit het westen,
komt 2). Dot de bomen langs de zandweg populieren
zijn, is, behalve uit het schilderij, ook af te leiden uit het
feit, dat toendertijd de bezitters van gronden het recht
hadden (recht vanvoorpoting) om aan de randvan de
weg (op gemeentegrond) bomen te planten , die ze zelf.
mochten exploiteren. Uit aanvragen voor plantvergun-
ningen '/ uit die tijd blijkt dat het bijna altijd om
"kanada" bomen, populieren dus, en wilgen ging.

Over de plaats vanwaar Vincent dit schilderij schilder-
de lopen in Nuenen, en misschien ook elders, de me-
ningen uiteen. Vaak wordt gezegd dat Van Gogh dit
werk schilderde ergens vanuit de Weverstraat of vanuit
een achter de Weverstraat, richting Lissevoort,liggend
en inrniddels verdwenen zandpad. Het laantje zou dus

de Weverstraat a) of een daarachter liggend zandpad
zijn.Onderstaande overwegingen willen in deze discus-
sie enige klaarheid brengen.

In de overtuiging dat het motief van dit schilderij het
populierenlaantje is en dat Van Gogh niet topografisch
en nog minder fotografisch "bezig" heeft willen zijn,
betrekken we bij de plaatsbepaling, behalve de allesbe-
palende lichtval, tóch ook de achtergrond, waarmee
Vincent het schilderij opvulde.

Omdat de schilder de kerktoren practisch in het mid-
den van het schilderij plaatst moet vanuit zijn stand-
plaats links en rechts daarvan ongeveer een even lange
horizon of achtergrond te zien zijn. Hij moet dus,
weliswaar op enige afstand, ongeveer recht voor de
kerk aan het werk zijn geweest.

De wegen of straten, die voor de localisatie in aanmer-
king kómen, moeten op de kadasterkaart 5) van om-
streeks 1880 van Nuenen (zie figuur 2) voorkomen. Op
deze kaart is ook de toenmalige bebouwing aangege-
ven, die uiteraard weinig zal verschillen met die van
1885. We zullen nagaan welke wegen enigszins richting
dorp lopen en aan de andere gestelde voorwaarden
voldoen.

De Weversiraat

Kijkend vanuit de toen onbebouwde Weverstraat, on-
geveer ter hoogte van de huidige Mgr.Cuytenlaan, kon
men de kerk zien met huizen en achtertuinen ervoor,
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maar dit is zo schuin tegenover de kerk, dat deze geheel

rechts in het panorama zou moeten staan en de pasto-
rie en de lindeboom veel dichterbij.

Dit blijkt ook uit de kijkhoek vanuit deze plaats: Met
een foto-objectief met een opening 3:4 moeten 3 tot 4

beelden naast elkaar gelegd worden om het hele pano-
rama tezien.Dit kan men ook bereiken met "tussen de
handen door" te kijken, wat schilders ook vaak doen.
Vanuit dit punt gezien echter gaat de pastorie geheel

schuil achter het relatief hoge gemeentehuis, met zijn
karateristiek torentje op het dak. De schilder moet dan
opzettelijk een markant punt in de bebou*ittg hebben
weggelaten.

Verder weg van het dorp, ter hoogte van de Klooster-

straat kon men de gehele Clemenskerk zien aan het
einde van een weg met bomen, de Kloosterstraat. Van
hieruit gezienlagen echter geen huizen met achtertui-
nen voor de kerk. Ook vanuit dit punt kan men het
gemeentehuis niet "over het hoofd zien".

Nog verder weggaande van het dorp, richting Boord-

seweg, kon men misschien nog een stukje van de kerk
zien, maar de rest van de achtergrond en de huizen met

achtertuinen voor de kerk werden op deze grote af-

stand aan het oog onttrokken door bomen en struiken
langs de landbouwpercelen.

Zoals reeds gezegd loopt het laantje op het schilderij
van links-onder naar midden-rechts. De Weverstraat
zou echter op het schilderij van rechts(-onder) naar
tinks(-midden) rnoeten lopen. Dit geldt ook voor het
bovengenoemde zandpad.

Het belangrijkste argurnent echter is de lichtval. Het
zonlicht van de dalende zon komt van links-achter uit
het westen. Voor elke locatie op de Weverstraat zou
het zonlicht uit noordelijke richting moeten kornen,
hetgeen uitgesloten is.

Al deze argumenten sluiten naar onze mening de We-
verstraat met de directe omgeving uit als locatie van het
populierenlaantje. De Mgr. Cuytenlaan, de Klooster-

straat en de Boordseweg vallen af om dezelfde redenen
(lichtval, richting en bebouwing) als die, welke voor de
Weverstraat gelden.

Voirt en Lindenlaan

Blijven over de Voirt en de Lindenlaan. Ongeveer ter
hoogte van de kruising van deze straten met de Park-
straat en dan, op de kadasterkaart, richting kerk kij-
kend ziet men precies de achtergrond die Van Gogh
op het bewuste schilderij maakte. De kerk practisch in
het midden, daarvoor de lage huizen rnet achtertuinen
aan het huidige Park en de Kerkstraat en rechts daar-
van geen bebouwing meer, maar open veld. Op enige

De Diiehornickels, november 1998,

afstand links van de kerk ziet men de pastorie en, links
daarvan, het donkere silhouet van de hoge lindeboom,
die, vanuit hier gezien,precies achter het gemeentehuis
staat. Het gemeentehuis wordt geheel in het silhouet
van de lindeboom opgenomen en wordt hierdoor fei-
telijk onzichtbaar. De Lindenlaan, c.q.Voirt, loopt van
links(-onder) naar rechts-(midden). De lichtval vanuit
het westen klopt perfect. Door de huidige bebouwing
in de genoemde straten kan men zich het panorama dat
Van Gogh toenzagnog maar moeilijk voorstellen.

De ligging van de toenmalige gebouwen, het verloop
van het zandweggetje en de open onbebouwde ruimte

op de kadasterkaart van 1882. gecombineerd met het
feit dat de zon nog steeds in het rvvesten ondergaat,
brengt ons tot de overtuiging dat het schilderij JH 959
ontstaan is ter hoogte van de huidige kruising Linden-
laan-Parkstraat-Voirt. Het laantje is dan de huidige
Lindenlaan of de Voirt.

Noten

1 JH 959. Laan met populieren. Olieverf op doek,
78x97,5 cm. Rotterdam. Museum Boymans-van Beu-
ningen. De nummering is die van dr. Jan Hulsker in
Van Gogh en zíjn weg. Het contplete werk. Amster-
dam 1985.

2 In de l iteratuur wordt vaak beweerd, dat Vincent op
dit doek, beïnvloed door impressionistische schilde-
rijen die hij in Parijs voor het eerst vanzijnlevenzag,
in Parijs heeft doorgewerkt. Men beroept zich vooral

op de gele stippels in het gebladerte. Mogelijk zien
die schrijvers het schilderij los van de kennis van zijn
brieven. ZieW. Jos de Gruyter, Openbaar Kttnstbe-
zit,L964,pag.3ae.v.In brief 545-434 is echter duide-
lijk te lezen, dat Vincent over dat geel, in Nuenen,
met nadruk aan Theo schrijft. Het gebruik van geel
heeft dus niets van doen met het impressionisme.
Evenmin bewijst het een herbewerking later in Pa-
ri js. De lichtintensiteit mag door een eventuele her-
bewerking opgehaald zijn, de richting van de lichtval
is er niet door veranderd. ZieDr. Jan Hulsker, Van
Gogh en zijrt weg, Amsterdam 1989, pag. 487, aante-
kening 3.

3 Gemeentearchíef Nuenen. Stukken betreffende be-
plantingen langs wegen, 1880-1928. Streekarchief
Eindhoven, Inv. nr. 3011.

4 Op de kadasterkaart van 1832 komtdeze straat voor

als Wever straat. De naam Weverstraat werd vastge-
steld bij raadsbesluit van 30 juni 1955. Ook de straat-
namen Voirt en Lindenlaan, die voorheen Boter-
straat heette naar de daar gelegen boterfabriek,
werden bij dat raadsbesluit vastgesteld. Roland van
Pareren, De straatnenlen van Nuenen-Gerwen en Ne-
derwetten. Oktober 791 6.

5 Kadasterkaart van de gemeente Nttenen, bijgewerkt
tot omstreeks 1880. Sectie E. Figuur 2 is samenge-
steld ui t  delen van de bladen t  en2.
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