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Mooiste Brabantse boerderij in Vlijmen in de knel
Zelden heb ik zo´n mooie oude boerderij gezien, waarvan materieel, immaterieel en groen erfgoed nog
zo goed in tact zijn. Tot nu toe tenminste, want deze boerderij, die ooit uitgeroepen is tot mooiste
boerderij van Brabant, dreigt ingesloten te worden door woningbouw. Als dat gebeurt, dan houdt de
huidige bewoonster Marja Kivits het voor gezien. Al dertig jaar houdt ze zonder subsidie deze
prachtige boerderij in stand, ontvangt er bezoekers en deelt zij haar kennis over het leven op de arme
zandgronden van Brabant rond 1900. Het zou eeuwig zonde zijn als deze boerderij, maar vooral ook
de kennis van de bewoonster, verloren gaat voor toekomstige generaties. Want met één foute
beslissing verniel je in één klap belangrijk erfgoed en dat is nooit meer terug te draaien. Bovendien is
het een gemiste kans, omdat deze boerderij in het Van Gogh Nationaal Park een mooie rol kan gaan
spelen.
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Bedreigd erfgoed
Bond Heemschut en de Stichting de Brabantse Boerderij voeren actie voor één van de oudste
boerderijen van Brabant. De boerderij blijft in tact, maar pal naast de boerderij zijn twee nieuwe
woningen gepland, die ook nog eens een behoorlijke hoogte mogen hebben. Hierdoor wordt de
omgeving van de boerderij ernstig aangetast. Net als bij een molen is ook bij een boerderij de biotoop
belangrijk. Een boerderij hoort tussen weilanden en akkers te liggen. Heeft ruimte nodig om tot zijn
recht te komen. Wie nu de boerderij bezoekt ziet dat de nieuwbouw oprukt, maar tot nu toe is het
redelijk gelukt om een groene oase rondom de boerderij te behouden. Met het plan om twee nieuwe
huizen pal tegen het erf te bouwen, komt de boerderij wel heel erg in de knel. Een ruim twee honderd
jaar oude Elzenhaag tussen de nieuwbouw en de boerderij zal daarbij waarschijnlijk sneuvelen.

Mooiste boerderij van Brabant
De boerderij aan de Nassau-Dwarsstraat in Vlijmen is een rijksmonument en staat er al sinds 1635. In
1890 is de boerderij voor het laatst verbouwd. In de gevel zijn nog delen van de zeventiende-eeuwse
boerderij aan te wijzen. Het interieur is nog grotendeels in tact met geut, herd, schouw, bedstee, kelder
en schuur. Toch zijn ook de veranderende twintigste-eeuwse behoeften in de boerderij terug te vinden.
De pomp is in de jaren 50 afgekeurd en vervangen door waterleiding. Uit die tijd dateert ook een foto
waarop te zien is dat een elektriciteitsdraad vanaf de straat naar het huis loopt. In de jaren zestig is gas
aangelegd, waardoor Marja nu op het oude fornuis van haar oma kan koken en in 1968 is een
Bruynzeel keukentje met een geiser geplaatst in ‘’t kamerke’.
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Het erf is omringd door een oude haagbeuk en ook het weitje en de schuur zijn nog als vroeger. Zelfs
de sloot, houtwallen, fruitbomen en het kuierpaadje zijn nog aanwezig. Op het erf lopen kippen,
eenden. ganzen en schapen. Het varken is vorig jaar overleden. Overal hoor je vogeltjes en zie je
hommels, bijen en vlinders. Zo gauw je het hekje opendoet waan je je in de negentiende eeuw, in de
wereld die Vincent van Gogh zo mooi heeft geschilderd.
De huidige bewoonster Marja Kivits kocht de boerderij van een buurman die er op vertrouwde dat ze
de boerderij zou behouden. De boerderij was generaties lang in de oude staat gebleven. De families die
er woonden, hadden eerbied voor de boerderij en waren er trots op. Marja heeft niets veranderd, alleen
waar nodig gerepareerd. Daardoor heeft de boerderij haar oude staat behouden. Op een paar kleine
dingen na is de boerderij nog hetzelfde als toen Marja het in 1991 van de buurman kocht.

Leven volgens de natuur
Uniek is dat Marja Kivits nog ongeveer leeft als de mensen dat een honderd jaar geleden deden. Ze is
opgegroeid als boerendochter op een ouderwetse boerderij aan een karrespoor, zonder riolering en
dergelijke. Ze heeft haar vader altijd geholpen met het boerenwerk, zoals hooien en aardappels rooien
en assisteerde ook bij het verzorgen van het vee en bij de geboorte van kalfjes en veulentjes. Haar
ouders slachtten vroeger zelf, teelden hun eigen groenten en reden met paard en wagen. Marja moest
na de slacht altijd bij de pastoor en dokter een lekker stuk vlees brengen. Dat was toen gewoonte. Het
gezin Kivits was één met de natuur. Dat probeert Marja nu ook te doen.
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Ook heeft Marja veel geleerd van haar oma, die het weer geleerd had van haar moeder en
grootmoeder. De mensen hadden vroeger een karig en armoedig bestaan op de arme zandgronden. Van
haar oma leerde Marja dat haar voorouders veel dichter bij de natuur stonden en daar ook respect voor
hadden. Op de kleine boerderijen werd zoveel mogelijk zelf geproduceerd. Geld om wat te kopen was
er immers niet. Het was de taak van de boerin om haar moestuin zo in te richten dat het gezin het hele
jaar door te eten had. Vandaar dat de oude boerentuinen een veel grotere verscheidenheid hadden aan
groente en fruit dan wij nu kennen. Er werd helemaal niets weggegooid, alles werd gebruikt. Marja
brengt de kennis van haar grootmoeder in praktijk, zonder kunstmest en gif, maar met hulp van de
natuur. Van haar grootmoeder heeft Marja ook veel geleerd over kruidenleer. Grootmoeder wist veel
over kruiden en hoe die konden helpen om mensen van kleine kwaaltjes te genezen. Immers geld voor
een dokter was er niet. Naast haar grootmoeder heeft Kivits veel geleerd van andere oude mensen uit
Vlijmen. Hierdoor heeft ze kennis die je niet in boeken kunt vinden. Bovendien brengt ze die kennis
in praktijk en dat kunnen niet veel historici haar na doen.

Leven zoals vroeger
Marja leeft zoals haar voorouders ook deden. Ze slaapt in de bedstede, wast zichzelf bij het aanrecht
en leeft volgens de seizoenen. In de winter verwarmt Marja het strijkijzer op de kachel om haar bed
warm te strijken. Marja eet wat de moestuin en de natuur haar leveren. Ze eet nooit wat uit een pakje
of zakje. Ze heeft niet veel nodig en aan onze weggooi maatschappij doet ze niet mee. Ze maakt en
repareert alles met oud gereedschap, waarbij ze geholpen wordt door haar vader en Gerard een
boerenzoon die nog heel veel weet van hoe het er vroeger aan toe ging.
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In de moestuin teelt ze alleen inheemse groenten als tuinbonen, pastinaken, schorseneren,
raapsteeltjes, sla, uien, witte en rode kolen en fruit als vlierbessen, pruimen, kruisbessen en
sterappeltjes. In feite is ze zoveel mogelijk zelfvoorzienend, net als haar voorouders. Ze zorgt ervoor
dat er in elke periode voldoende groente en fruit geoogst kan worden. Als de bessen rijp zijn, nodigt ze
de hele buurt uit om bessen te plukken. Zo leren kinderen hoe leuk het is om fruit uit de eigen tuin te
eten.

Voor de winter zorgt ze dat de kelder gevuld is. Elk jaar maakt ze zuurkool. Ook heeft ze een
kruidenhoek met onder andere salie, kamille, citroenverbena, kruizemunt voor de thee en verbouwt ze
Sint Janskruid om olie van te maken en brandnetel om zalf mee te maken. Ook ontbreekt de
goudsbloem niet, want die heeft een ontsmettende werking bij klein wondjes. In de negentiende eeuw
was er veel kennis over kruiden bij de boerinnen aanwezig. Deze kennis is vrijwel verdwenen. Marie
heeft die kennis nog wel. Tot in details ziet haar moestuin er uit als rond 1890. Zelfs het aanharken
van het erf in visgraad motief, brengt zij nog in praktijk. Verder houdt ze nog veel tradities als het
driekoningenzingen, het bakken van kermiskoeken en het verwerken van de wol van haar schapen in
ere.
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Kennis delen
In het Jaar van de Boerderij, op Monumentendag 2003, vroeg de heemkundekring haar om haar
boerderij open te stellen voor het publiek. Het was een groot succes. De bezoekers stapten letterlijk in
een andere wereld en beleefden aan den lijve de tijd van vroeger. Op dat moment ontstond het idee om
als Marie van de Middelhaai (haai is heide) over het dagelijks leven van haar voorouders te vertellen.
Hoe het leven in anderhalve eeuw is veranderd en wat je van je voorouders kunt leren. Kivits ontving
voor de corona ruim tweeduizend bezoekers per jaar en trok er wekelijks op uit om ouderen en
dementerenden het leven van vroeger te laten voelen.

Marja is een echte verhalenvertelster en is in staat haar bezoeksters letterlijk de tijd rond 1890 te laten
beleven. In het dialect, gekleed in streekdracht, en met zelfgemaakte liedjes vertelt Marja over de
gebruiken rond geboorte, huwelijk en dood, over het leven en werken op de boerderij, over opgroeien
zonder de hedendaagse welvaart. Nu ze met corona geen groepen meer kan ontvangen, heeft ze haar
kennis in het dialect opgeschreven en maakt ze met behulp van vrienden korte filmpjes.
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Waardering
Naar mijn idee worden deze boerderij en boerin te weinig gewaardeerd in Vlijmen. Dat is meestal zo.
Op vakantie bezoek je het erfgoed, terwijl je er thuis er niet naar omkijkt. Deze prachtige boerderij,
waarin materieel en immaterieel erfgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ontstijgt het belang
van Vlijmen. Deze boerderij is voor heel Brabant van belang en moet zeker behouden worden in het
licht van de plannen van de provincie om overal de tijd van Vincent van Gogh zichtbaar te maken voor
het publiek. In plaats van dat Marja Kivits nu haar tijd moet besteden aan actievoeren, zouden wij haar
moeten helpen om dit unieke erfgoed te behouden en te versterken.
Het zou eeuwig jammer zijn als deze unieke boerderij met zijn authentieke biotoop en hiermee ook de
kennis van Marja Kivits zou verdwenen. Dat mag niet gebeuren. Daarom is het goed dat de Bond
Heemschut en de Stichting Brabantse Boerderij er actie voor voeren. Ik doe een oproep om met dit
kostbare erfgoed - materieel en immaterieel - heel zorgvuldig om te gaan.
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