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Passanten

Toen ons gevraagd werd te exposeren bij 

de CHV/Noordkade zagen wij direct een 

uitgelezen kans om een periode intensief 

samen te werken. We doken in de histo-

rie van de stad Veghel en verdiepten ons 

in de grote bedrijvigheid die ontstaan is 

op en rond het terrein van de voormalige 

Coöpera� eve Handels Vereniging. Maar 

het onderzoek voerde nog verder terug, 

naar de oorsprong van Veghel: een punt 

in de Aa waar het zó ondiep was dat je de 

beek kon oversteken. En dus kwamen - 

en komen er nog steeds- vele Passanten.

Een passant kan direct in het oog sprin-

gen. Denk aan een automobilist, een 

wandelaar of iemand die � jdelijk ergens 

verblij� . Hoe verhoudt deze persoon zich 

tot een plaats, traject of sfeer? En zijn wij 

welbeschouwd niet allemaal voorbijgan-

gers?

Passanten zijn vaker een thema in ons 

werk. Maria legde eerder al de forenzen 

vast op de roltrappen van de metro in 

Sint Petersburg in de video Underground. 

Later volgde nog een meterslange ets van 

een onophoudelijke stoet mensen. En in 

de landschappen van Véronique zoeken 

allerlei fi guren hun weg onder het mo" o 

‘Bestaan is reizen’. Haar recente serie 

De zee! De zee! gaat over de stromen 

op dri�  geraakte vluchtelingen van de 

laatste jaren.

Naast dit inhoudelijke aspect zijn er meer 

raakvlakken tussen ons. Bijvoorbeeld qua 

beeldtaal, waar organische elementen 

zich verstrengelen met de rechte lijnen 

van de stad of met geometrische patro-

nen. Ook hebben we een vergelijkbare 

aanpak van onze projecten. We gaan 

allebei uit van het idee dat concept en 

vorm geleidelijk aan gestalte krijgen en 

elkaar over en weer beïnvloeden. Tijdens 

dat experimentele proces doemen onver-

wacht nieuwe inzichten en beelden op. 

In de Wiebenga silo is een totaalkunst-

werk ontstaan. Daar zijn passant en 

plaats één geworden. De studie van de 

geschiedenis van Veghel leverde een 

schat aan foto’s, teksten en indrukken 

op. Bronmateriaal voor schetsen, teke-

ningen, vouwsels, uitgesneden landkaar-

ten, drukproeven, etsen, videobeelden 

en geluidsfragmenten. Een verslag van 

dit onderzoek is vastgelegd in dit boekje.



Sund

Op 6 april leidt Marjan Jamry ons met 

een groep rond over het hele complex 

aan de Noordkade. We zien loodsen vol 

spullen, allemaal te mooi om weg te 

gooien. Bij een eerder bezoek hebben 

we ons al vertwijfeld afgevraagd waar 

de gigan� sche smeltkroezen die langs 

de vaart staan voor gediend hebben. 

Nu horen we dat ze van elders komen. 

Stefan van de Ven, de grote man achter 

de hele transforma� e van de voormali-

ge mengvoeder fabriek, blijkt een zwak 

te hebben voor dit soort erfgoed. En 

zodoende staan we te kijken naar een 

oude sta� onsklok uit Den Bosch, een 

stuk rails van de spoorbrug over de 

Zuid-Willemsvaart en een he� rug die 

ook niet van origine in Veghel stond. En 

dan komt Marjan met dat gekke woord, 

dat de lading enigszins dekt. Het zijn 

sundloodsen.

We bespeuren een overeenkomst met 

het wordingsproces van onze exposi-

� e: er zijn zoveel invalshoeken, dat we 

fl ink moeten schrappen. Een deel van 

de ideeën belandt zodoende in deze 

uitgave, waarmee het eigenlijk een sund-

boekje wordt.
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Wikipedia:

De Oude Haven is de oorspronkelijke 

binnenhaven van Veghel. Deze werd in 

1826 gelijk� jdig met de aanleg van de 

Zuid-Willemsvaart gegraven en zorgde 

ervoor dat de bebouwde kom van Veghel 

hiermee werd verbonden. Door deze 

waterontslui� ng, gecombineerd met een 

tram- en spoorverbinding werd de haven 

al vanaf het midden van de 19e eeuw 

een aantrekkelijke ves� gingsplaats voor 

bedrijven.

Doordat in Veghel de Zuid-Willemsvaart, 

de tramlijn ‘s-Hertogenbosch - Veghel - 

Helmond en de spoorlijn Boxtel - Wesel 

samenkwamen, verwerd het tot een 

zeer belangrijk verkeersknooppunt in de 

regio, en nam het als trimodaal overslag-

punt een vooraanstaande posi� e in op 

het gebied van goederenvervoer. Veghel 

maakte in deze periode een harde groei 

door en trok daarmee vele nieuwkomers 

aan vanuit de omringende gemeenten 

en daarbuiten. Abraham Jacob van der 

Aa beschreef in 1846 het gebied rond-

om de haven als “een levendige buurt” 

vanwege de ves� ging van winkels, 

pakhuizen en herbergen die op verschil-

lende plaatsen verrezen. In de periode 

van 1860 tot 1870 stond Veghel zelfs op 

plaats 5 in de top 10 van Noord-

Brabantse gemeenten met een posi� ef 

migra� esaldo. Na 1870 nam deze groei 

echter geleidelijk weer af.

Een tweede economische impuls ont-

stond in 1914 door het ves� gen van de 

Coöpera� eve Handelsvereniging (CHV) 

van de Noordbrabantse Christelijke 

Boerenbond (NCB) aan de Noordkade. 

En een decennium later, in 1926, opende 

een grote zuivelfabriek aan diezelfde 

kade haar deuren, de Coöpera� eve 

Centrale Melkproductenfabriek – De 

Meijerij (DMV), welke later zou fuseren 

met Campina uit Eindhoven tot DMV 

Campina, en hiermee aan de wieg stond 

van het huidige concern Friesland-

Campina. Na de oorlog, in 1946, werd 

aan de Zuidkade nog eens een grote vee-

voederfabriek gebouwd door het bedrijf 

Victoria Mengvoeders. Door het ves� gen 

van deze bedrijven ontstonden de eerste 

industrieterreinen van gemeente Veghel.





Zuid-Willemsvaart

koning Willem I is mede ini� a� efnemer

van Maastricht naar Den Bosch, later nog naar Luik 

en Herentals

alterna� ef voor de Maas

122 km. lang, 10 m. breed => nu 30 tot 40 m.

39 m. hoogteverschil (sluizen)

1826 in gebruik genomen: handels- en 

passagiersboten

met de hand gegraven

4,45 miljoen gulden (= nu 45 miljoen euro)

Via de Zuid-Willemsvaart 45.328 containers in 

2017 waarvan ongev. 26.000 gelost/geladen in Veghel

60.000 ton cacaomassa via de Nieuwe Haven 

– van de haven van Amsterdam naar Veghel, Mars Inc.

250.000 ton eindproduct (ongeveer 8,5 miljard repen)

- deels via Inland Terminal Veghel naar Ro� erdam 

haven

-deels per vrachtauto 













holle. Bij een volgende poging wissel ik bol en hol met elkaar af 

om het mo� ef waterpas te krijgen. Het lukt iets beter, hoewel 

niet kreukloos.

Mijn collega zit intussen niet s� l. Zij laat me haar video zien van 

boten die onder een brug door varen. Plotseling zijn de zeshoe-

ken geen golven meer, maar binnenvaartschepen. Andersom 

inspireren de structuren van mijn vouwschema’s Maria om het 

herhalende ritme van het water en de gestapelde containers bij 

de Inland Terminal Veghel vast te leggen in een aantal etsen. Zij 

hee�  daarnaast zo haar eigen besognes. Maria lijdt onder de 

overdaad aan informa� e die we verzameld hebben. Waar ik mij 

afvraag of mijn bijdrage niet te eenzijdig zal zijn, verzucht zij: “Ik 

weet niet waar het allemaal heen moet, jij bent veel gerichter 

bezig!”

Terug naar de kreukels. Inmiddels heb ik een heel scala aan 

papieren en digitale patronen. Het uitwerken van ieder raster 

kost úren. Moet ik hiermee doorgaan? Daarbij dringt zich een 

fundamentelere kwes� e op: die van fi gura� e versus abstrac� e. 

Vond ik niet al� jd dat zij elkaar versterken als elementen ervan 

samenkomen in één beeld? De vouwsels zijn per defi ni� e geo-

metrisch. De introduc� e ervan brengt steeds meer abstrac� e in 

mijn werk. Mag ik s� lis� sch van twee walletjes eten? Of ver-

dwijnt het fi gura� eve uiteindelijk helemaal?

Kreukels
Véronique Driedonks

CHV/Noordkade Veghel, voorjaar 2018. Bij het eerste overleg 

met de mensen van De Compagnie spat het enthousiasme er-

van af als het gaat over de plek waar zij neergestreken zijn. Hun 

opdracht aan ons: de Wiebenga silo voor zich te laten spreken 

en in te ze" en als onderdeel van de tentoonstelling. 

Wij houden van graven. Zonder graafwerk geen Zuid-Willems-

vaart, maar net zo min een exposi� e van Maria en Véronique. 

Dus dwalen we door de geschiedenis. Op Topo� jdreis.nl staan 

oude landkaarten. Het kan voor twee grafi ci niet anders dan dat 

de weergegeven wegen, paden, rivieren en grenzen geprint, ge-

plakt en minu� eus uitgesneden moeten worden, om ze vervol-

gens af te drukken. Maria doet het al jaren, in een queeste naar 

de organische ontwikkeling van steden. 

Ook ik snijd dag na dag aan een groter groeiende kaart. Maar 

wat doe ik normaal eigenlijk zélf? Ik maak vouwsels; sculpturen 

en reliëfs van etsen en tekeningen. Het lijkt me daarom mooi 

om voor Veghel de golven op het kanaal vorm te geven. Papier 

hee�  specifi eke wetma� gheden. Hoe het scheurt, hoe het 

plooit, dat gebeurt niet zomaar. Daarvan uitgaande rol ik een 

vel papier tot een koker en duw hem vervolgens van boven naar 

beneden in elkaar. Er ontstaat een patroon van langwerpige 

vijf- en zeshoeken. Met de zeshoeken ga ik verder. Na talloze va-

rianten wil het vanuit een ronding ontstane patroon echter nog 

steeds geen vlak kanaal worden. In plaats daarvan heb ik een 

grote krul met binnenin bolle zeshoeken en aan de buitenzijde 





Het voelt als een diepgeworteld dilemma. In het verleden heb 

ik een doctoraalscrip� e gewijd aan de kunstcri� cus Albert 

Plasschaert (1874-1941). Lang was hij uit mijn gedachten, maar 

nu, gebogen over mijn vouwpatroon, is hij ineens terug. Met 

abstracte kunst hee�  hij weinig, Mondriaan komt voor hem te 

laat. Belangrijk in Plasschaerts esthe� sche leer zijn de termen 

‘dionysisch’ en ‘apollinisch’, die hij ontleent aan Nietzsche. 

Dionysos: god van de wijn, levenslust en emo� es! Zijn oppo-

nent op de Olympus: Apollo, gedreven door de idee dat juist in 

orde en ra� o de schoonheid besloten ligt. Volgens de cri� cus 

verenigt ware kunst beide zienswijzen. Wat zou hij van mijn 

kanaal zeggen? Waarschijnlijk dat het geheel er naar hartelust 

op los kabbelt, terwijl regie, harmonie en regelmaat duidelijk de 

boventoon voeren.  

Welnu, daar moet ik maar mee leven. Het is niet anders. 

En -zoals zo vaak bij het ontwerpen- ligt de oplossing voor het 

formele vraagstuk van de kreukels uiteindelijk in de eenvoud. 

Om het eff ect van kabbelend water te krijgen blijkt het hele-

maal niet nodig om alle zijden van de zeshoeken te vouwen. 

Het volstaat om over de lengte rimpels in het blad te plooien en 

de kleurige gol� es er van tevoren op te drukken. Als het reliëf 

eenmaal af is voegt het spel van licht en schaduw nog een extra, 

ongrijpbare dimensie toe. Iets wat Plasschaert het ‘latente’, het 

‘wezen’ of de ‘adem’ zou noemen. Waarmee de balans tussen 

‘het daimonische en ’t bewuste’ toch weer een beetje is recht-

getrokken.



Populierenlandschap
old.thuisinbrabant.nl

Het populierenlandschap vinden we voor-

al in en rond de plaatsen Veghel, Sint-Oe-

denrode, Schijndel, Boxtel en Udenhout. 

Het ontstaan ervan hangt samen met het 

voorpootrecht dat vanaf het einde van de 

15de eeuw kon worden verleend. Daar-

bij kregen boeren het recht, en later de 

plicht, bomen te planten langs de open-

bare weg. Het doel was om te voorzien in 

een hou� ekort. Vanaf de 18de eeuw werd 

dikwijls gekozen voor de snelgroeiende 

populier die al in der� g jaar � jd een fl inke 

houtopbrengst hee� . Het recht hee�  tot 

in de 19de eeuw bestaan, maar ook na het 

verdwijnen ervan bleef de populier zeer 

gewild. Hij leverde het hout voor de vele 

klompenmakerijen.

De lange rijen van rechte stammen met 

hun typische ruisende bladeren zijn een 

wezenlijk onderdeel gebleven van het Bra-

bantse landschap, ook na het verdwijnen 

van de klompenindustrie.



‘In 1791 vergaderde het  

dorpsbestuur over het ver-

diepen en verbreden van de 

Aa. de Aa was alleen in de 

winter met schuiten en pleiten 

bevaarbaar. Als men de Aa het 

gehele jaar zou kunnen be-

varen, zou transport van turf 

uit de Peel en graan naar Den 

Bosch goedkoper worden.´

waterlopen in de 

pre-Zuid-Willemsvaart -periode 

(voor 1826)



26.000 containers
gelost in 2017



De chaos en de rechte lijn
Maria Kapteijns

Veghel als passantendorp, van een oversteekplaats in de Aa tot 

een industriële boomtown aan de Zuid-Willemsvaart. Dit thema 

trekt ons beiden aan en Véronique en ik gaan ermee aan de 

slag. We lezen over de geschiedenis van dit stuk Brabant, over 

voorbijtrekkende rendierjagers aan het eind van de ijs� jd, over 

� jdelijke nederze�  ngen in de middensteen� jd, over invloeden 

van andere culturen. Ook in de prehistorie lijkt vooruitgang 

gepaard te zijn gegaan met mobiliteit. En we lezen verder, maar 

het hapert al een beetje.

Hoe interessant ook – en hoe treurig ook als je leest over de 

oorlogen of de armoe in sommige periodes – dit is toch niet 

de juiste insteek: begonnen bij de prehistorie, lezend langs de 

80-jarige oorlog en ons verbazend over de katholieke impuls 

voor scholing en de organisa� e van de CHV, zien we door de 

bomen het bos niet meer. Of eigenlijk: ik probeer de hele chaos 

aan informa� e als een mindmap om me heen te verzamelen, 

speurend naar patronen die ik maar niet zie, Véronique hervindt 

zichzelf met prach� ge, gestructureerde werken, betekenisvol en 

zo geabstraheerd dat het zijn relevan� e ook buiten Veghel niet 

zal verliezen. 

Ik ga aan de slag met landkaarten, iets wat me houvast gee� . 

Ik snij sjablonen van landkaarten, druk dat af, verdiep me in de 

structuren die ontstaan, etcetera. Hoewel dat in dit geval vooral 

stapels papier oplevert en weinig orde, wordt wel steeds duide-

lijker dat water een centrale rol krijgt. Langs de Aa is een groeisel 

ontsproten met katholieke bloemblaadjes: het kerkdorp Veghel. 

Langs de Zuid-Willemsvaart daarentegen ontstond een agrifood-

bedrijven-loca� e, met blokjes op de pla� egrond en wegen als 

een raster. Het zijn twee soorten waterlopen die beiden hun ei-

gen vorm voortbrengen: de slingerende Aa en de rechte lijn van 

het kanaal. Twee aders, de Aa als een kronkelsteeltje voor een 

nederze�  ng, het kanaal als cruciale aanvoerlijn van voedings-

stoff en, die gedeeltelijk omgezet worden in de malende kaken 

en stampende peristal� ek van het Veghelse industrieterrein, om 

hun weg te vervolgen via hetzelfde kanaal, de snelweg of rich� ng 

vliegveld. 

Ik houd me graag bezig met de stad als biotoop, zowel van 

insecten als van zwermen mensen en zie de infrastructuur voor 

me als de aders van de stad. Sinds een aantal jaren maak ik af 

en toe video’s en foto’s van voorbijgangers: in de metro, mensen 

op roltrappen, voetgangers in winkelstraten, toeristenboten op 

het water. De individuele mensen met hun individuele routes 

en mo� even tonen zich als een constante stroom, de wanorde 

van duizenden individuen toont zich als orde, als een zwerm. 

Deze stoeten, dri� en, gestage voortkabbelingen van mensen die 

gestaag hun weg volgen, fi lm of fotografeer ik zonder begin of 

eindpunt. 



Voor de Wiebenga silo selecteer ik uit deze verzameling enkele 

video’s en tot mei blijf ik fi lmpjes bijmaken in de hoop dat het 

een betekenisvolle ordening oplevert. De nadruk verschui�  ook 

hier naar het water, het aantal boten neemt toe. Ik zoek zoveel 

mogelijk een illusie van orde en rechte lijnen in de video’s, om 

rust te brengen in het uiteindelijke beeld.

Als ik alles bij elkaar zie, ook Véroniques werk erbij, zie ik dat 

er patronen ontstaan, een lijn in de rommelige overdosis aan 

verhalen die de geschiedenis vormt. Het is een verhaal gewor-

den van pogingen tot ordening, middels mindmappen, stromen, 

vouwsels en groeisels. Als er een Apollo en een Dionysos te 

vinden zijn in mijn werk, wat ik een beetje hoop na 

Véroniques stuk gelezen te hebben, manifesteert Dionysos zich 

in de veelheid van deze verhalen. Er is veel chaos ontstaan (en 

wijn gedronken, maar dat is een ander verhaal), hier is 

vervolgens in gesnoeid om de achterliggende patronen weer 

zichtbaar te maken. Dit is een stukje Apollo, orde en ra� o en 

hopelijk in evenwicht. 

En met het Dionysische en het Apollinische valt ook het kermis-

geluid op zijn plek: we hadden al in een vroeg stadium besloten 

dat er kermisgeluiden te horen moesten zijn ergens, passanten 

in het kwadraat: een jaarlijks langs reizend dorpje van vermaak, 

gevuld met een stoet mensen die er overheen trekt om af en 

toe even bij een a� rac� e neer te strijken en daarna zijn weg 

weer te vervolgen. De kermis staat ook voor het grenzeloze en 

het ontsporende, het is een � jdelijke ontsnapping uit de dage-

lijkse regelmaat, een gekaderde ruimte voor de chaos. Chaos, 

de a� akening en de thema� sche passanten in één. 

Er ligt een dorp, een vlek, een oord, 

onroerbaar, als een luie kat in de zon. Tegen 

haar aan gevleid een lapjeskat, een schild-

pad, een kikker met een schild, een � jdelijk 

stadje. De bouwsels bewegen, verschuiven, 

komen en gaan; de bewoners arriveren in 

de ochtend in haas� ge voertuigen, rijen 

dik, om ‘s avonds het stadje halverwege de 

beweging weer achter te laten.





Onwelkome gasten 

254-268 

vijandelijke stammen

1356-1543

de graven van Holland en Gelre

Habsburgers

1566

beeldenstormers

Tach� gjarige Oorlog, 1568-1648

Spanjaarden, koning Philips II

Splitsing van de Nederlanden

Staatse troepen

1665-1748

Engelsen en Fransen

Oostenrijk

1793-1813

Fransen, Napoleon

1940-1945

Duitsers

Plunderingen (oogst en kostbaarheden), 

verwoes� ngen, branden, verplichte geldelijke 

bijdragen uit de gemeentelijke kas (onder 

bedreiging), leveren van manschappen, 

leveran� es van voedsel, vee en paarden, 

inkwar� eringen, meerdere malen a� raak van 

de bruggen over de Aa tegen invallen
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Mar! en van Asseldonk, Veghel een 

goed ende vet Dorp, Het ontstaan van 

Veghel, de ontwikkeling van landschap 

en samenleving, 600-1810. Nieuwe in-

strumenten voor de historische geogra-

fi e, Woudrichem 2016

Jacques R.W. Sinninghe, 

Noord-Brabantsch sagenboek, 

Scheveningen / Zutphen, 1933?

Van Dale, Groot Woordenboek der 

Nederlandse taal, Utrecht/Antwerpen, 

1992
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Een anonieme reiziger in de Meierij omschrij�  

Veghel in 1798 als volgt:

‘Deeze plaats beviel mij, want zij is een uit-

mundtend, groot en schoon Dorp; men hee�  

hetzelve, voor weinige jaaren, voorzien met 

eenen straatweg en lantaarnen, zoo dat het 

eer een Vlek dan een Dorp gelijkt; het pronkt 

met eene schoone Kerk en mooië tooren, die 

nog nieuw is, zijnde de voorige door den blik-

sem afgebrand, ook is er een fraai Raadhuis. 

De rivier de Aa stroomt zeer vermaaklijk langs 

dit Dorp, en de wandelwegen, die de korte 

� jd mij toeliet te bezig� gen, bevielen mij zeer 

wel.’


