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‘We mogen bomen dankbaar
zijn. Als mijn schilderijen
daaraan bijdragen, is dat
mooi’
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Reinder Homan: Beuk 1 (ets/aquatint, 2de staat), 2017.

In het Rysterbosk bij Bakhuizen (Friesland) staat een beuk. Er
staan daar een heleboel beuken – daar mag iemand anders over
schrijven. Déze beuk is door het leven getekend. Op zijn stam
zitten littekens. Zijn bast vertelt een levensverhaal, zoals een
gegroefde kop een levensverhaal vertelt, of op z’n minst die
suggestie wekt. Wie er voor staat, begint haast automatisch te
fantaseren over wat de beuk in zijn ruim driehonderd jaar lange
bestaan allemaal heeft meegemaakt.
Reinder Homan (1950) had de beuk al een tijdje in het vizier, die
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dag in het vroege voorjaar van 2006. Hij voelde de aandrang om
hem te etsen, maar iets had hem ervan weerhouden. Een gevoel
van respect. Ontzag. Maar nu was de tijd daar: Homan trok, zoals
hij het zelf zegt, ‘de stoute schoenen aan’: de beuk zou worden
verbeeld. Hij deed er enkele maanden over. Homans metier is
bewerkelijk en zijn karakter neigt naar het perfectionistische,
vandaar.
Hierboven ziet u het eindresultaat, de tweede staat uit 2017. Zij
toont de beuk vanuit een ongebruikelijk perspectief: van onder. Je
ziet de boom zoals je hem zou zien als je op je rug aan zijn voet
zou liggen. Het luiaardperspectief noemt Homan dat.
Niet al Homans etsen getuigen van zulke dramatische uitsneden.
Op andere etsen zie je de bomen meer zoals kinderen ze tekenen:
van de voet tot de kruin. ‘En van voren’ wilde ik daar aan
toevoegen, maar dat is natuurlijk onzin: een boom heeft geen
voor- of achterkant, elke kant is de voorkant. Maar dát er bomen
op Homans etsen staan, daar kun je van uitgaan. Als jongen
vertoefde hij er al graag tussen, en nu, op rijpere leeftijd, zoekt hij
ze nog altijd op. Bomen zijn Homans fascinatie, misschien zelfs
zijn obsessie. Ze laten hem niet los.
Hij is niet de enige. Ons land kent een aanzienlijk aantal goede, en
soms meer dan goede landschapschilders, en in hun oeuvres is
een bijzondere plek weggelegd voor de boom. Je kunt denken aan
iemand als Siemen Dijkstra, wiens houtdrukken van bomen heel
grondig zijn, met veel oog voor de atmosferische effecten van het
bos, of aan Peter Durieux, die aaibare, stiekem heel geraffineerde
landschappen schildert waarin bomen vaak fungeren als de
bepalende zetstukken, of aan Charlotte Caspers, bij wie bomen
iets melancholieks hebben, en ook iets etherisch, de stammen
haast doorschijnend, de takken dun als ijzerdraad – over haar
bomen-fascinatie zo direct meer. Ons land kent nog wel meer van
zulke echte bomen-schilders, maar de meesten pasten niet in de
thematisch bepaalde selectie van de tentoonstelling in het
Dordrechts Museum.
De timing van de expositie is gelukkig, want het afgelopen jaar
was ook het jaar van de boom. Hij kon zich verheugen op onze
hernieuwde belangstelling. We lazen over hem in boeken die
bestsellers werden, zoals Het verborgen leven van bomen van Peter
Wohlleben en Valerie Trouets Wat bomen ons vertellen, en zochten
ze op tijdens wandelingen door parken en (stads)bossen. Hun
aanwezigheid werkte geruststellend. Tijdens lange, trage dagen in
de geïmproviseerde werkkamer veranderde de boom voor ons
raam van ‘dat ding dat het uitzicht blokkeert’ in een baken van
stabiliteit en normaliteit.
Een deel van de aantrekkingskracht van een boom zit in zijn
leeftijd, meent Charlotte Caspers (1979). Caspers, die bij een breed
publiek bekend is van het tv-programma Het geheim van de

meester, waarvoor ze reconstructies maakte, houdt veel van
bomen en tekent en schildert ze al sinds haar jeugd. Ze houdt van
berken, met die witte stam en gouden bladeren, maar ook van
beuken, met hun zilveren bast die zwart is na een regenbui.
Maar in wezen heeft elke boom voor haar wel iets moois. Haar
beeltenissen van bomen, vaak in ei-tempera op paneel of papier,
zijn teer, stemmig, en lichtjes gestileerd, met een selectieve
detaillering; de doortastendheid van (en bewondering voor) een
kunstenaar als de Duitser Albrecht Dürer klinkt erin door. Een van
de redenen waarom ze juist bomen zo boeiend vindt is, als gezegd,
hun leeftijd, die op kan lopen tot honderden-, en in een enkel
geval zelfs duizenden jaren. Caspers: ‘Bomen zijn een soort stille
getuigen. Ze hebben meer zien gebeuren dan wij in ons korte
leven ooit zullen meemaken. Hun aanwezigheid werkt op een
aangename manier relativerend. Wij kunnen nog zo gek doen, die
bomen groeien rustig door.’
Het intrigerende van bomen zit ook in hun dualistische karakter.
Ze zijn, zoals de kunsthistoricus Martin Gayford schrijft in A Bigger
Message: Conversations with David Hockney, en zoals treffend wordt
geïllustreerd door de etsen van Homan en de schilderijen van
Caspers, als menselijke figuren in een landschap, ‘reusachtige
groentes, sommige elegant, sommige sinister’. Tegelijkertijd zijn
ze staaltjes van ‘ecologisch ingenieurskunst’ – die laatste frase
komt van de Britse bioloog Colin Tudge, auteur van The Secret Life
of Trees. ‘Natuurlijk,’ schrijft Tudge, ‘architecten creëren structuren
die groter zijn en soms, zoals kerken en moskeeën, van grote
schoonheid, maar een kathedraal of een moskee is gebouwd, niet
gegroeid.’ Bomen wel. Juist dat ze zonder vooropgezet plan, en
zonder menselijke bemoeienis, van een minuscuul zaadje zijn
getransformeerd in een zelfvoorzienende gigant, is wat ze zo
bijzonder maakt.
Picturaal gezien zijn bomen interessant omdat ze een indicator
zijn van ruimte. Ruimte, merkt de Britse kunstenaar David
Hockney (hij schilderde vele bomen) op in Gayfords boek, is niet
in staat om zichzelf te definiëren. Om er een idee van te krijgen
zijn markeringen nodig. Bomen lenen zich daar bij uitstek voor:
ze verdelen de ruimte, maar bevatten zelf ook ruimte, vooral in
hun bladerloze staat. In blad zijn ze ook interessant, want
dan vangen ze licht en schaduw waaruit je kunt opmaken wat
voor weer het is of welk uur van de dag. Een eik of een kastanje
vertelt ons op die manier iets over de plek eromheen, maar is er
tegelijk toe veroordeeld. Hij begint immers onder de grond, onder
onze voeten. Anders dan bijvoorbeeld een appel, zegt Caspers, kun
je een boom niet los van de wereld schilderen. Je krijgt er
automatisch een stukje omgeving bij.
Er zijn trouwens ook praktische redenen waarom bomen voor
kunstenaars zo aantrekkelijk zijn. Als model steken ze positief af
bij mensen. Een boom is niet ijdel, zegt Reinder Homan, dat is één:

‘Hij zal je niet snel een klap met een tak op je kop geven omdat het
resultaat hem niet aanstaat.’ Anders dan bij het portretteren van
een mens is de relatie tussen kunstenaar en afgebeelde sowieso
niet wederkerig, zegt Caspers, die al haar boomschilderijen
beschouwt als portretten: ‘Bomen zijn vrijgevig: ze tolereren je
gezelschap, zonder dat ze een wederdienst verwachten.’ Dat ze
stilstaan, zegt Caspers, is ook best aangenaam: ‘Bij het
portretteren van mensen had ik soms het gevoel dat ik mijn adem
in moest houden. Voor een boomportret kunt je zo veel tijd
nemen als je wilt.’
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Charlotte Caspers: Portret van een jonge appelboom, 2020, in twee versies:
aardpigmenten en temperaverf, en bladgoud

Nou ja, bijna zoveel tijd… Bomen zijn natuurlijk niet volledig
statisch. Hun uiterlijk verandert, afhankelijk van de

weersgesteldheid en het moment van de dag of de tijd van het
jaar. Ze schieten knop. Ze krijgen blad en verliezen dat vervolgens
weer. Een boom, kortom, is een model met vele gezichten, en niet
elk gezicht is even aantrekkelijk, meent Caspers – niet voor haar
werk althans: ‘De herfst is geweldig, de winter ook, en de lente is
ook best prima, met al die grasjes en zo, maar de zomer, dat vind
ik niks. Alles is dan groen, wat sowieso een lastige kleur is, en
omdat de boom in blad staat zie je de structuur van de takken
nauwelijks. Hooguit kun je iets doen met de schaduwvlekken op
de grond. Van een afstand gezien zijn zomerse bomen ook net
kinderboompjes.’
Homan daarentegen heeft geen voorkeur voor een jaargetijde: ‘Elk
seizoen is op z’n eigen manier boeiend..’ Hoewel… nu hij er over
nadenkt…: ‘Net voor het voorjaar begint is voor grafisch werk als
het mijne toch wel het mooist.’
Het is niet eenvoudig, een werkelijkheidsgetrouwe doch poëtische
boom produceren, weten beide kunstenaars – helemaal wanneer
je die boom ook nog eens geïsoleerd van andere bomen wilt
weergeven. Het lastige zit deels in de vorm, die dun en lang is, en
de kunstenaar automatisch dwingt om afstand te nemen. In het
echt, met geur en veranderend licht, is dat imposant, maar op het
platte vlak oogt het al snel smal en iel (al hangt het natuurlijk af
van het type boom en de manier van snoeien). Caspers merkte het
vorig jaar ook weer toen ze een bijdrage schilderde voor de
tentoonstelling in het Dordrechts Museum, een tweeluik met
daarop twee versies van een appelboom, een in ei-tempera, de
ander in bladgoud (het goud weerspiegelt het licht in de ruimte,
en verbeeldt de veranderlijkheid van een echte boom). Model
stond het appelboompje in Caspers achtertuin, een tenger ding
met een ronde vork van takken. Met name de groene stam en
knalrode takjes hadden haar aandacht getrokken, maar toen ze de
boom op het paneel had staan, ontbrak er iets. De boom zelf had
de beoogde teerheid, maar het beeld in zijn totaliteit was nog te
dun. Pas toen ze een gedefinieerde achtergrond had toegevoegd,
voelde het compleet.
Ook Homan is zich bewust van de discrepantie tussen een boom
gezien in het echt, en een boom op het platte vlak. Daarom toonde
hij bij voornoemde beuk slechts een deel van de stam, en dan ook
nog van onder gezien. Op die manier kreeg hij een fraaie
vlakverdeling. Overal in het beeld gebeurt iets.
Wie een boom goed wil kunnen weergeven, weet Charlotte
Caspers, moet in de eerste plaats weten waaróm hij of zij die boom
wil weergeven: ‘Ik laat het onderwerp net zo lang door me heen
gaan totdat ik weet wat het verhaal is dat ik erover wil vertellen.’
Zo’n zelf opgelegd filter is nodig, zegt ze. Schilder je voor de vuist
weg, dan verzuip je geheid in de overvloed aan bladeren, knoesten
en andere details. Bij de voornoemde appelboom is daarvan geen
sprake. Dat werk vertelt een verhaal over schuchterheid en

kwetsbaarheid, de boom is tenger als het nog niet uitgebotte
lichaam van een kind. Homans beuk vertelt ook een verhaal, al is
dat theatraler. Als een dronken bokser lijkt zijn boom met zijn
takken om zich heen te slaan. Homan zette in op dramatiek. Hij
wilde de kijker imponeren.
Tegelijkertijd, weet Homan, is zo’n ordenend sjabloon slechts de
helft van het verhaal. Je moet de boom ook altijd blijven
bekijken. Ook daar waar de dingen zich amper laten bekijken,
zoals de twijgjes helemaal in de top van de kruin. Ook die moet je
goed observeren. Om zichzelf daartoe te dwingen, vertelt Homan,
hield hij tijdens het werken aan zijn beuk een paar echte twijgjes
in zijn atelier. Bij wijze van aansporing. Niet verslappen, Reinder,
zeiden zij.
Zulke grondige aandacht werkt aanstekelijk. Het laat ons net iets
scherper kijken wanneer we weer eens een echte beuk of
appelboom passeren. Bomen verdienen die aandacht, meent
Charlotte Caspers: ‘Ze leveren ons zuurstof en filteren fijnstof uit
de lucht; verkoeling bieden ze ook. We moeten zuinig op ze zijn.
Als mijn schilderijen aan dat besef bijdragen, dan is dat een mooie
bijvangst.’

DIEPGEWORTELD
In Diepgeworteld: Bomen in de Nederlandse schilderkunst in het Dordrechts
Museum (de expositie werd georganiseerd ter ere van het vijftigjarig jubileum van de
Bomenstichting) zijn zeventig schilderijen van bomen bijeengebracht, daterend van
de 16de eeuw tot de huidige tijd, thematisch geordend aan de hand van
subcategorieën als Verhalen (onder over Bijbelse en mythologische bomen), In de
stad, In het bos, Bloei en verval et cetera. Hierbij, bij wijze van vooruitblik, vijf
aansprekende schilderijen van evenzovele boomsoorten.

Jan van Goyen, Oude Eik aan rustig water, (1642), Particuliere collectie

DE EIK: JAN VAN GOYEN, OUDE EIK AAN RUSTIG WATER, 1642,
PARTICULIERE COLLECTIE
Eiken zijn niet alleen om naar te kijken. Ze zijn ook om in te wonen. Zij bieden voedsel
en huisvesting aan een keur aan kleine dieren. Veel van die beestjes zijn genoemd
naar hun woonplek, onder wie de eikenpage, de eikengalwesp en, waar is de tijd
gebleven dat hij voor paniek zorgde, de eikenprocessierups. Of er in de eik op Van
Goyens schilderij ooit beestjes woonden, is trouwens nog maar de vraag. Of de eik
heeft bestaan, staat sowieso ter discussie. Van Goyen boetseerde zijn bomen
doorgaans uit de grillige verfpatronen die hij lukraak op het doek aanbracht. Ook
deze eik kwam waarschijnlijk ʻuyt de geest.’

Dirk Hidde Nijland: Ochtendlandschap met wilgen, 1944. Museum De Lakenhal,
Leiden. Beeld Pictoright Amsterdam 2020

DE KNOTWILG: DIRK HIDDE NIJLAND, OCHTENDLANDSCHAP
MET WILGEN, MUSEUM DE LAKENHAL, C/O PICTORIGHT
AMSTERDAM 2020
Onze nationale chef knotwilgen was natuurlijk Vincent van Gogh. Hij schilderde en
tekende ze als waren zij ʻeen levend wezen’, sessies waarover hij uitvoerig berichtte
aan broer Theo. Maar hij was zeker niet de eerste die oog had voor deze Hollandse
knotboom. Lang voor Vincent in de buurt van Den Haag ʻeen oude kanjer van een
knotwilg attaqueerde’, zo meldt de uitgave bij de tentoonstelling, gold de boom als
ʻeen icoon van het vruchtbare Hollandse polderland’ en een ʻalgemeen herkenbaar
beeld van de levenscyclus.’ Bij Rembrandt zit de Heilige Hieronymus (met leesbril!)
kalmpjes te studeren in de schaduw van zo’n knotwilg. Het twijgje dat uit de
afgehouwen stronk groeit heet een allegorie te zijn op Christus, een late loot aan de
stamboom van Jesse. Ook Dirk Hidde Nijland schilderde een knotwilg, zij het zonder
kerkvader en religieuze connotaties. Zijn knotwilg staat in een heiig landschap onder
een waterig zonnetje. Hij dateert uit 1944. Verbeeldt-ie het verlangen naar een
nieuwe dageraad?

Jan Toorop - Landschap met de vaart (de kastanjeboom) (1894) Dordrechts Museum

DE KASTANJE: JAN TOOROP, LANDSCHAP MET VAART (DE
KASTANJEBOOM), 1889, DORDRECHTS MUSEUM
Een nieuw woord: markeringsboom. Een markeringsboom, leert de publicatie bij de
expositie, is een opvallende boom op een markante plek in het landschap. Zulke
markeringsbomen kun je onderverdelen in onder andere grensbomen, die gebruikt
werden als demarcatiepunten van stukken bouwland, en bakenbomen, die dienden
als routeaanwijzing voor schepen, vooral linden waren voor dit doel populair
(vanwege de hoge leeftijdsverwachting). Toorops boom is geen linde, maar een
kastanje. In volle bloei, dat wel.

Hendrik Keun: De Keizersgracht bij het Molenpad, 1753-1787.

DE IEP: HENDRIK KEUN, DE KEIZERSGRACHT BIJ HET
MOLENPAD, 1753-1787, AMSTERDAM MUSEUM
1949 was een slecht jaar voor de iep. In dat jaar, en ook in de jaren ervoor trouwens,
heerste de iepenziekte aan de Amsterdamse Keizersgracht. Noodgedwongen liet de
Amsterdamse gemeente al die zieke iepen kappen. In hun plaats werden
lindebomen geplant, ook mooi. Maar in de eeuwen daarvoor was de Keizersgracht
dus omzoomd door honderden iepen. Op Hendrik Keuns schilderij zien we een rijtje
van zulke loofbomen met hun dunne bladerdek. Fotoliefhebbers zullen deze plek
herkennen. Aan de overkant van de gracht, waar het bootje met de tonnen ligt, zit
tegenwoordig Huis Marseille, museum voor fotograﬁe.

Matthijs Maris: De oorsprong (Bosgezicht te Oosterbeek), ca. 1860. Kunstmuseum
Den Haag.Collectie Kunstmuseum Den Haag Beeld Alamy Stock Photo

De wortels: Matthijs Maris, De oorsprong (Bosgezicht te
Oosterbeek), ca. 1860, Kunstmuseum Den Haag
Ook bomen communiceren met elkaar. Ze zijn met elkaar
verbonden via een uitgebreid ondergronds netwerk van
schimmeldraden. Sommige van die draden, zo meldt de
onvolprezen uitgave bij de expositie, zijn ‘letterlijk ingeplugd in
de boomwortels’. Anderen ‘vormen een weefsel rondom die
boomwortels’. Of het op het schilderij van Matthijs Maris om de
eerste variant of de tweede gaat valt niet te zeggen, maar dat hij
boomwortels schilderde is zeker. Hij produceerde dit werk in
Oosterbeek, dat toen gold als het Barbizon van het Noorden, en
waar hij met zijn broer Jacob was neergestreken. Het is zo’n
typisch vroege Matthijs Maris: raak van tekening, maar niet
priegelig, en met een mooie mix van roestbruine en goudachtige
tonen, alsof een slaperige ochtendzon het geboomte gloedvol
uitlicht. De wortels accentueerde Maris door à la Rembrandt met
de achterkant van zijn penseel in de verf te krassen.

REINDER HOMAN
Reinder Homan (Smilde, 1950) is een Nederlandse kunstenaar, bekend van zijn
doorwerkte etsen. Hij werd opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten
Minerva in Groningen en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Homan is lid
van de Haagse etsclub en verwierf meerdere onderscheidingen, waaronder de
eerste prijs op de 4de Biënnale van de Nederlandse Graﬁsche Kunst in het Singer
Museum, Laren. Zijn werk is vertegenwoordigd in de collecties van het
Rijksprentenkabinet en het Rembrandthuis. Samen met zijn vrouw Soﬁe Hupkens
heeft hij een galerie in zijn woonplaats Bakhuizen.

CHARLOTTE CASPERS
Charlotte Caspers (Gent, 1979) is een Vlaams-Nederlandse kunstenaar. Zij
studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, Nijmegen (specialisatie
kunst uit de Middeleeuwen en Renaissance) en volgde een opleiding als restaurator
bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg in Maastricht. Zij maakt vrij werk en
restauraties voor musea, waaronder Tate Britain, het Rijksmuseum en het Van Gogh
Museum. Voor het Avtrotros-programma Het geheim van de meester maakte ze
reconstructies van 22 historische meesterwerken.

Diepgeworteld. Bomen in de Nederlandse schilderkunst, Dordrechts Museum, t/m
15 /8 (openingstijd wordt nader bekendgemaakt). Bij de tentoonstelling verschijnt
een speciale uitgave van de Bomenstichting. Ook zijn er lezingen, wandelroutes en
andere activiteiten, zie dordrechtsmuseum.nl Op YouTube is een documentaire van
RTV Dordrecht te zien over de totstandkoming van de expositie.
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