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Maur Veenhuizen is nu.cr tloïi
een dorp met een verpleeginrichting annex heropvoedings.-.
kamp.en'eénechte bajes voor
de zware'kriminelen. Het dorp
is zeer bijzonder en •wat de

H k 1 il-, protestantse kerk

meeste mensen niet -«reten: het
kultuurlandscfaap rond het
bewakersdorp heeft een aparte
struktuur. Het ministerie van
Justitie, eigenaar van het dorp
en zijn omgeving, wil de karakteristieke dienstwoningen
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„en hetlandelijk gebied verkopen. Om dit zeer eigen stuk- " Het Keuningscongres is een themadag waarbij
een bepaalde regio in het Noorden centraal
gesteld wordt. De twee eerdere themadagen
bespraken de herinrichting van de Groningslaten verloederen komt e"r een
Drentse Veenkoloniën en de toekomst van Oldcongres-over de toekomst van
ambt.
De inhoudelijke kant van de congressen wordt
Veenhuizen. Een gesprek-met
gedaan door de Noordelijke Vereniging van
Historische Geografie 'Dr, H. J. Keunïng', waardé.tweejinitiatïefhêmers Harry
van Hans Elerie sekretaris is en Noorderbreedtede Vroome en Hans Elerie.
redakteur Meindert Schroor voorzitter. De organisatie rond het congres wordt geheel verzorgd
door Van Dijk & Foorthuis RegioPRojekt Groningen.
Jan Abrahamse
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Waarom nu Veenhuizen?

Hans Elerie: 'Het is een uniek projekf, zowel de
nederzetting ais het landschap daaromheen.
Daartussen is een samenhang ontstaan die in
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Europa nergens elders voorkomt. Tevens is hef
een stuk geschiedenis over het gevangeniswezen
en het tegengaan van de kriminalifeit en de
verpaupering vooral in West-Nederland aan het
begin van de 19e eeuw.' Men zocht toen naarstig
naar oplossingen voor het armoedevraagstuk.
Men zag in dat bedeling, het geven van aalmoezen en dergelijke liefdadigheidsuitingen hiertoe
niet konden bijdragen. Sommigen, zo schrijft J. R.
van der Zeijden in het onlangs verschenen boekje 'De archieven van de Maatschappij van Weldadigheid', zagen de oplossing van de problemen in het streven naar een welvaartspolitiek.
Zo ontstond de armenzorg, gericht op het verschaffen van arbeid en het is de Maatschappij
van Weldadigheid die hierbij het voortouw nam.
De grote initiator van dit plan was Johannes van
den Bosch, een genie-officier met een indrukwekkende staat van dienst in het voormalige
Nederlands Oost-lndië, een man ook met veel
kennis van zaken van ekonomie en landbouw-

kunde. Hij is met name bekend geworden door
de ontwikkeling van het Cultuurstelsel. In 1822 en
1823 kocht de Maatschappij voor de verzorging
van wezen, vondelingen, bedelaars en vagebonden in de gemeente Norg het buurtschap Veenhuizen met zo'n 2500 ha land voor ƒ 66.000,-.
Op 1 maart 1823 werd een groot kontrakt met de
regering gesloten voor plaatsing van 4000 wezen
en vondelingen, 500 huisgezinnen en 1500 bedelaars tegen een betaling van ƒ 180.000,-gedurende 16 jaar. Drie grote gestichten werden
gebouwd.
Verpleegden
Een kolonist die met zijn gezin in de vrije koloniën kwam, kreeg een woning met een stuk land,
huisraad en gereedschappen. Uit het magazijn
van de Maatschappij ontving hij de voorgeschreven koloniale kleding.
Harry de Vroome: 'Het gebied dot opgekocht
werd bestond uit hoogveen meteen overgang
naar een beekdal. Het oude en inmiddels verdwenen dorp Veenhuizen was een oude randveennederzetting. Het was absoluut geen goede
vestigingsplaats voor de inrichting. De enige
reden was dat men in één keer een groot gebied
kon verwerven. Achteraf bleek dat het helemaal
geen goed beheersbaar komplex was.'
De bedoeling was om heel Drente met koloniën
lij
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te bedekken omdat het een leeg land was. De
verpaupering en de werkloosheid in de grote
steden was enorm. Er was ook geen oplossing
voor zoals in onze buurlanden, waar de industrialisatie zijn intrede deed. In Nederland dacht
men dat men de mensen kon omvormen tot
kleine boeren en dat is volgens Hans Ëlerie de
hoofdgedachte van de Maatschappij. En daarnaast was er een strafkolonie voor mensen die
opgepakt werden voor landloperij. Ook deze
gestraften kregen een agrarische opleiding en
een opvoeding om terug te keren in de samenleving. Harry de Vroome: 'Er waren bedelaars,
landlopers en wezen. De laatste groep werd
vooral in latere jaren aangetrokken. Hele weeshuizen werden getransporteerd naar Veenhuizen. Tot diep in de dertiger jaren van deze
eeuw sprak men niet van gevangenen moar van
verpleegden. Hun enige tehuis was eigenlijk
Veenhuizen. Als hun tijd voorbij was, kregen ze
hun gespoorde geld en sommigen waren na een
week al weer terug want dat geld verzopen ze in
deze kortstefceer.'HansElerie vult dit aan:
'Vroeger had je in het naburige dorpje Huis ter
Heide een kroegje. Een paar mensen die uit de
kolonie kwamen verzopen hun geld in daf kroegje en werden dan vervolgens opgepakt en terug- Opvoeding
gebracht/^ 1859 is het geheel verkocht aan de
ook duidelijk maken dot er niet meer aan geoverheid.
knabbeld mag worden omdat de samenhang zo
uniek is.'
Een soort kolchoz
Geen openluchtmuseum

Er is een kultuurlandschap ontstaan dat een
duidelijk samenhang vertoont met de omgevende landschappen. Aan weerszijden van het
komplex ligt een sterrebos, één ten noorden van
Ravenswoud dat nu nog het plantsoen heet en
één tegen Veenhuizen aan.
Het is in zekere zin een veenkolonie maar niet te
vergelijken met de gebieden in Oost-Groningen
en Oost-Drente. De wegen waren en bleven heel
lang onbegaanbaar en alles werd vervoerd per
schip. De kanalen dienden overigens in de eerste
plaats voor de ontwatering van het gebied en
daarnaast voor de ontsluiting. Men heeft hier een
blokstruktuur opgezet om de agrarische bedrijven te ontwikkelen en die grootschalige
planning is uniek, aldus Hans Elerie. Hei is altijd
gemengd bedrijf geweest, tegenwoordig is het
echter puur akkerbouw.
De huidige boeren pachten de grond van Domeinen. Het grote probleem was het gebrek aan
kompost. Het was eigenlijk een soort kolchoz.
Op een bedrijf werkten zo'n 20 verpleegden. Dat
waren natuurlijk goedkope arbeidskrachten,
want een normale boer zou daar failliet aan
gaan. Later zijn er ook industriële werkplaatsen
ontstaan omdat bleek dat niet iedereen geschikt
wqs voor de landbouw. Ze maakten dan katoentjes (stoffen). Hans Elerie: 'Je kunt dat ook
nog zien want een aantal van die gebouwen
staat er nog. Helaas zijn er heel veel verdwenen.
Dat is jammer en we willen op het congres dan

Er is nu een grote bedreiging omdat het gehele
komplex, de nederzetting en het landelijk gebied
verkocht gaat worden aan partikulieren. Een
stichting als het Drentse Landschap heeft andere

prioriteiten en volgens De Vroome hebben
natuurbeschermingsorganisaties nooit veel
belangstelling voor historisch geografische
zaken gehad.
Hans Elerie: 'Er zijn al heel essentiële dingen
verdwenen. Op het nippertje is de katholieke
kerk behouden, althans de afbraak is geblokkeerd. '
Elerie: 'Met het congres willen we dat vanuit
verschillende disciplines gekeken wordt naar
een totaal visie, waarmee beleidsvoerders

overweg kunnen om zodoende het gehele komplex te behouden.'
Wat is jullie eigen mening daarover?
Harry de Vroome: 'We willen er geen openluchtmuseum van maken. Er moet niet teveel aan de
struktuur van hef dorp en aan de woningen
veranderd worden. Aan de woningen kon je
vroeger zien wie er woonde. Neem bijvoorbeeld
mijn oom die woonde in een dubbelhuis en dat
pand stond aan de zonzijde, want hij was onderwijzer. Het huis van de boswachter stond daarentegen aan de schaduwzijde. Dit stamt uit de
tijd dat er binnen het ambtenarenwezen een
strenge hiërarchie bestond. Dit onderscheid
bepaalt de architectuur van het dorp. De huizen
droegen ook alle zeer pregnante namen. De
predikant woonde in het huis Humaniteit, de
bovenmeester in huize Orde en Tucht, de winkelier in Zorg en Vlijt, de geneesheer in Toewijding
en de huismeester van het hospitaal in huize
Controle. Het is natuurlijk duidelijk dat de huizen
aan de moderne eisen moeten voldoen, maar
aan de buitenkant moetje niets veranderen.
Zeker de namen van de huizen moet je handhaven.'
Hans Elerie: 'Veenhuizen is een leefbaar dorp.
De mensen hebben nu voor het overgrote deel
niets meer te maken met de inrichting. Hetzelfde
geldt voor het landelijk gebied. Daar wonen en
werken boeren en die willen dat blijven doen.'
Periode van afbraak
De Vroome onderscheidt verschillende fasen: de
fase voorde ontginning, waarvan iedere natuurbeschermer zou zeggen dat is super de luxe,
daarna de fase van de Maatschappij tot 1859,
vervolgens het Rijksbeleid tot 1950, in welke
periode er weinig veranderd is en tenslotte de
afbraakperiode van 1950 tot heden. De afbraak
bestond uit het dempen van kanalen, de verharding en verbreding van wegen, diepontwatering,
het verdwijnen van markante bebouwing, het
verdwijnen van de laanstrukturen in de bossen,
het vernielen van het oorspronkelijke sterrebos
en de aanleg van het militaire komplex.
De gemeente Norg voelt zich verantwoordelijk
voor de leefbaarheid van het dorp Veenhuizen
en ook voor de boeren in het gebied en ze willen
een stukje toerisme in het gebied ontwikkelen.
De gemeente Norg en de burgemeester mevrouw E. Tuijnman zijn zeer enthousiast voor het
plan om dit congres te organiseren voor beleidsmensen, deskundigen en geïnteresseerden. De
gemeente financiert dan ook het congres. Het
totale beeld van Veenhuizen en omgeving wordt
hierbij in beeld gebracht in een boek dat na dat
congres zal verschijnen. In een volgende Noorderbreedte meer over dit congres en de aanbevelingen.
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