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Beste relaties ambassadeurs van Veenhuizen, 

Het is alweer een aantal jaren geleden dat er gew srkt werd aan de gro , ingrijper 
ondei iet Maallustcomplex stappen die op dit ogenblik in Ve 
geze zijn missi zichtbaar, maar voor de werkgelegenheid in de sgio en voor de 
leefbaarheid in het dorp minstens zo belangrijk. 

Het gei jnisw n heeft v< ir Vee izen en het omringende gebied een essentiële betekenis. 
Wij weten dat velen van u zich hebben ingezet om dat bij de politiek te benadrukket nenkort wordt 
bekend i Ju; i Veilighe zijn goedkei ing i de 
reno 'atie ' 'angenislocaties Norgei ven en Ess i. Dat is een voor Veenhuizen bijzonder 
belangrijke beslissing, waar wij met spanning naar uit zien. Maar wat de uitkomst ook moge zijn: wij 
danken u voor uw steun. 

Ook andere il itiatieve i Veenhuizen geven nieuwe impulsen aan de sociaal-economische versterking 
van i regio. lieuwsbrief 2014 geven daar een rr i. Wij blijve 
koi e hopen dat deze Nieuwsbrief ook i zal inspire 3 blijve 
geven aan de ontwikkelingen in dit bijzondere dorp. Het helpt ons verder wanneer als 'Ambassadeur 

huizen' uw meert ov« e kansen d 5 daar ligger 
starten. 

Zeer inspirerend is de sai werking met de Design Acade 5 Eindh< 
dan 75 studenter i de Design Acadei n Veenhuizei . Bij de opdrai 
steeds de bijzondere geschiedenis van het dorp, én de vraag hoe de toekomst e uit kan zien, centraal. 
We zien nu al dat de creativiteit van de jonge ontv bijdrage 

ingen i Veenhuiz via projecter 
gedetineerden. Op die manier wordt het leven in gevangenschap verbonden met de buitenwereld. Het 
boekje Tales of Veenhuizen dat u bij de Nieuwsbrief 201- aantreft, is het esultaat v 
boekje, dat n geschre r Minseong Wang uit Zuid-Kor , ga; wij gebruiker n de 

i Veenhu iet de ; s Koloniën van Weldadigheid in Nederland en België in 2018 
opgenomen te krijgen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. 

U14.13219 

Bijlagen: 2 

http://gemeentenoordenveld.nl
mailto:postbus@gemeentenoordenveld.nl


Ook de komende twee jaar zullen de ontwikkelingen in Veenhuizen worden aangestuurd door het 
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen. Heeft 'ragen, opmerkinger of ideeën, dai kunt u het 
Ontwikkelingsburea J bereiken door te beller net de projectleider, Wim de Bruijn (telefoot sr 06 22 
90 85 97) of door een e-mail te sturen aan info@toekomst-veenhuizen.nl. 
We wensen u prettige feestdagen toe en veel plezier bij lezen van de Nieuwsbrief 2014 en het boekje 
Tales of Veenhuizen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemyée 
J.H. v 

r ;n wethouders van de gemeente Noordenveld, 
i an, burgemeester J.H. Bakker, secretaris 

mailto:info@toekomst-veenhuizen.nl
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Veenhuizen: monument van de menselijke natuur
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OPENINE5INTERVIEW

Nieuwe voorzitten Bestuurscommissie
Veenhuizen Jaap Uijlenbroek, Dinecteur-
generaal van het Rijksvastgoedbedrijf,

Ministenie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, Den Haag. U

Gebruik is de enige man¡er

om een pand duurzaam

in goede staat te houden,

Het Rijksvastgoedbedrijf ontstond
op I juli van dit jaar uit een fusie
van de Rijksgebouwendienst, het
Riiksvastgoed- en ontwikkelings-
bedniif, de directie Rijksvastgoed en
de Dienst Vastgoed Defensie. Aan
het hoofd van de nieuwe organisatie
staat Directeur.generaal Jaap
Uiilenbroek. Hij volgde onlangs
Hans van der Vlist op als voorzitter,
en tevens als vertegenwoordiger van
de Rijksoverheid, in de Bestuurs-
commissie Veenhuizen. Wie is Jaap
Uijlenbroek en wat heeft h¡¡ met
Veenhuizen?

Om maar met die laatste vraag te
beginnen; kent u Veenhuizen al een
beetje?
'Sinds mijn benoeming in de Bestuurs-
commissie ben ik en nu twee keen

geweest, de eenste keer was voon een
officiële nondleiding en de tweede keer
was een spontaan bezoek, op de tenug-
weg van vakantie in Fr.iesland. lk ben me
intussen ook wat meen gaan verdiepen
in de geschiedenis van Veenhuizen. Ten

gelegenheid van het 2OO-jarig bestaan
van het Koninknijk den Nederlanden is en

vorig jaan een pr achtig boek verschenen.
Het heet 'Een nieuwe staat', en terwijl
ik daarin zat te lezen, realiseende ik me
pas echt hoe representatief Veenhuizen
is voon de ontwikkelingen in onze samen-
leving sinds het begin van de 19e eeuw,'

aap t'o

Uit de informatie die op het internet
over u te vinden is, komt u naar voren
als iemand met een technische achter-
grond, klopt dat?
'Tot op zekere hoogte, ja, mijn eenste

studie was HTS-informatica. Daanna

heb ik bestuunskunde gestudeend aan de

Enasmus Universiteit en uiteindelijk ben ik
gepromoveend in de technische bestuurs-
kunde aan de TU Delft. Alles bij elkaar
is mijn achtergrond dus een combinatie
van exacte en sociale disciplines. Maar. ik

hecht inderdaad wel aan de technische
vakken, voonal omdat ik ervan geleend

heb hoe je goede probleemanalyses

kunt maken. En daar heb je in de meest
uiteenlopende situaties plezier van.'

Ook in Veenhuizen?
'Zonder meen. ln Veenhuizen zi¡n in de

afgelopen janen prachtige resultaten be-

neikt, maar het blijft ingewikkeld om een

balans te vinden tussen leefbaar"heid, de

economische dr aagkracht van de negio

en de enonme hoeveelheid vastgoed. Veel

daarvan is nog nijksbezit: grond, gebou-

wen en voonal heel veel monumenten.
Die monumenten hebben hun betekenis
gekregen door het gebnuik dat er in het
venleden van wend gemaakt. Maan als

het gebruik stopt, gaat die betekenis
venloren en daanmee vaak, ook voor de

Rijksoverheid, het argument om het ob-
ject in goede staat te houden. De vraag
is nu of en hoe je met nieuwe vormen van
gebnuik zulke gebouwen en complexen

opnieuw sociaal-economisch betekenis
kunt geven, en daarmee bestaansnecht.
Het Maallust-complex is een pnachtig
voonbeeld van hoe monumenten weer
een hele nieuwe rol kunnen krijgen in de

economische ontwikkeling,'

¡- -,
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Dat zou zonder de overheid niet gelukt zijn.

'Klopt, Maallust is één van de ob.iecten waar het

Rijk veel in heeft getnvesteend, en dat is goed te
zien. Het is één van de aanspnekende nesultaten die

mijn voorganger, Hans van der Vlist, heeft neergezet

en op die basis gaan we voontbouwen. Maan we ziin

nu wel in een andere fase gekomen en wij zullen niet

meer op dezelfde manien kunnen investeren als de

Rijksgebouwendienst destijds. Het Rijksvastgoed-

bedrijf is geen vastgoedbeleggen en gebouwen die

we niet meen voor overheidstaken nodig hebben,

gaan dus in principe in de verkoop. Waar venkopen

niet lukt, zoals in Veenhuizen vaak voorkomt, of

maatschappelijk niet verantwoord is, is maatwenk

nodig. Dat zal hien bovendien necht moeten doen

aan de geschiedenis en aan het monumentale

karakten, zeker ook als je kijkt naar de ambitie om

Veenhuizen met de andene Koloniën van Weldadigheid

een plek te geven op de Wenelderfgoedliist van

Unesco.'

Samenwerking is het antwoord

Hoe moet dat dan, als het Rijk minder kan

investeren?
'lk besef dat we en nog een hele dobber aan gaan

krijgen om zo'n ontwikkeling in deze regio zelfdragend

te maken. We hebben als Fìiiksoverheid vanaf het

begin de waande benadnukt van de regionale en lokale

betrokkenheid. Dat is zowel doon de provincie als doon

de gemeente in de afgelopen jaren goed ingevuld.

Pnovincie en gemeente zullen ook actief naan gebied-

gebonden gebr uikens moeten blijven zoeken. Dat het

Dnentse Landschap nu twee panden heeft betnokken,

past heel goed in die strategie. Mijn uitgangspunt

blijft dat gebnuik de enige manien is om panden

duurzaam in goede staat te houden. Gebiedgebonden

gebruikens maken dat mogelijk, We kunnen er alleen

samen een succes van maken, ovenheid, ondennemens

en lokaal betrokkenen. Alles staat of valt met mensen

die er energie in willen steken.'

Die kunnen misschien wel een steuntje in de

rug gebruiken...
'ln de Bestuurscommissie zitten we als gemeente,

pnovincie en Rilksoverheid samen aan tafel. Onder mijn

voorganger heeft die commissie al veel werk venzet

en daar gaan we zeker mee door. Voon nu li¡kt het mii

vooral belangrijk dat we kansnijke initi-

atieven de ruimte geven en niet alleen

zeggen dat dingen niet kunnen. Zelfs al

valt alles onden de Monumentenwet,

dan betekent dat niet dat daardoor alles

wordt geblokkeerd. De Monumentenwet
biedt óók ruimte om dingen te doen.

En natuurlijk kan ook de gemeente in

dit opzicht veel bijdnagen, omdat zij de

bestemming van objecten kan bepalen.

Daarnaast is het zaak om keuzes te
maken, focus aan te brengen. Het is de

vraag of je alles wat er nu is, wel kunt

behouden, en ook of je dat moet willen.

We voenen op dit ogenblik een analyse

uit waanbij we het vastgoed indelen in

drie categorieën: waardevol vastgoed

dat zonden meer in stand moet blijven,

vastgoed dat zich leent voor herontwik-

keling en vastgoed dat in slechte staat
verkeent en dat maar weinig toegevoegde

waarde biedt. Als de analyse is afgerond,

kunnen we onze energie genichten inzet-

ten op de eerste twee categorieên.'

Denkt u dat het een idee zou kunnen

zijn om private projectontwikkelaars
en investeerders te betrekken bii de

verdere ontwikkeling van Veenhuizen?
'Die gedachte is al vaken geopperd,

maar eerlijk gezegd is de belangstelling

vanuit dit soort parti.ien op dit moment

niet eng groot. Er zitten ook wel wat
extra haken en ogen aan, Zodna je bij-

voorbeeld overweegt om de verantwoor-

delijkheid voor pnojectontwikkeling geheel

of gedeeltelijk uit handen te geven, zul

je randvoorwaanden willen stellen om

ongewenste ontwikkelingen te kunnen

weren. Tegelijkertijd weten we dat zulke

randvoonwaanden herontwikkeling juist

weer extna moeilijk kunnen maken. Dat

neemt niet weg dat ik open sta voor

het venkennen van nieuwe mogelijk-

heden, bi.j voonkeur via samenwenking

met de andene ovenheden, ondernemers,

maatschappeli¡ke onganisaties zoals het

Drentse Landschap, en lokale betrokke-

nen. Veenhuizen is uniek. Dan moet je

niet teveel in modellen willen denken.'
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Samen sterker op het

Ambachtscluster

Aan de buitenkant lijkt de voormalige
timmerwinkel op hetAmbachtsclusten
sprekend op het huis van Hans en

Gnietje. Dat was altijd al een beetje
zo, maar sinds Marjan en Ageeth van

den Spoel, Femmy Krol en Ronald

Doonnenbal er met hun bednijfjes
hun intrek hebben genomen, kan de

huiselijke uitstnaling niemand meen

ontgaan. Hun bedrijfsformule staat op

een groot bond aan de weg:

3 ondennemers onden één dak... wat
een gemak!

Ondanks zijn vniendelijke uiterlijk
heeft het pand een uitgespnoken
no nonsense-verleden, ln de folder
van Ageeth en Marjan is te lezen

waanom het zo'n 150 jaan geleden als
timmermanswinkel annex schilders-
wenkplaats wend gebouwd op het
temein van het Ambachtsclusten De

Wenf: Arbeid hoorde bij [hen]opvoeding
en straf. Het leren van een vak moest
leiden tot zelfnedzame tenugkeer in de

samenleving. Dagelijks werden daanom
de verpleegden en later de gestraften
van het gesticht afgemarcheend
naar De Werf. ledeneen had en zijn

taak in smederij, timmenwenkplaats,
timmerwinkel, houtzagerij, houtloods,
scheepswerf, kuiperij, wagen- en

meubelmakenij.'

5
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Maan zoals zoveel monumentale com-

plexen in Veenhuizen, verloon ook De

Werf in de loop van de tijd zi¡n functie.

Het ternein raakte in venval en pas in

2OO5 kwam de ommekeer, toen in

opdracht van de Ri¡ksgebour,vendienst

een ontwerp voor heninrichting werd

gemaakt. ln de jaren daanna werden

de slechtste gebouwen geslooPt en

wenden de smedenij, de schilderswerk-
plaats en de timmenwerkplaatsen genes-

taureend. Ooit was het de bedoeling om

en een 'erfgoedcentrum' te vestigen,

maar het was uiteindelijk Deco-loge

Cadeaus dat er in april 2O11 kwartien-

maker werd.

Ageeth en ik hadden al lang de droom

om iets voon onszelf te beginnen,'

vertelt Marjan. 'lk woon in Veenhuizen'

maar ik had nooit aan dit pand gedacht

tot ik het via een collega bijna in de

schoot geworpen kreeg. lk was alleen

geihtenesseerd in de portiensloge, om

daar wat te kunnen knutselen. Toen bleek

dat de schuur ernaast ook vrij kwam,

heb ik met Ageeth overlegd en hebben

we samen besloten om de knooP maar

doon te hakken. We zijn min of

meen op goed geluk gestart met

wat zelf gemaakte paascreaties

en zeepkettingen en ovengebleven

woondecoraties van een bnaderie.

En niet te geloven: zodra de deun

openging, wanen er ook meteen

klanten'. De zaken gingen zefts zo

goed, dat de ruimte al gauw te
klein wend en er een binnenmuun

moest worden doorgebroken om

de winkel uit te breiden.

ln 2O13 vestigde Femmy Krol

zich in het complex met haar be-

drijf 'eFKa schildert opsmuk'. Ze

maakt vooral levensloopschilderii-

en: schilderstukken op bestelling,

waarop memorabele momenten

uit iemands leven worden afge-

beeld. Het zijn geliefde cadeaus bij

jubilea of venjaandagen.

Ronald Doornenbal nam op dezelfde dag

als Femmy ziln intrek met Propen en Fìein

[zelf ontwikkelde zepen, bijzondene zeepmen-

ken, en speciaal voon heren, een scheer-

collectie, sokken en ondergoed en interieur-

artikelen op basis van duurzame grond-

stoffen onder de naam Hållbanal. Daarvoor

moest opnieuw een stuk binnenmuun wijken,

want, leggen ze uit: 'om het concept van

drie ondernemens onden hetzelfde dak goed

in te vullen, is het heel belangnijk dat klanten

in één keen, dus binnendoor, van de een

naar de ander kunnen loPen'.

De omzet moet komen van de volgens

eigen schatting 4O.OOO bezoekers die het

dorp Veenhuizen jaarlijks aandoen. Voor

alle duidelijkherd: dat is niet hetzelfde

publiek dat naar het Gevangenismuseum

gaat. Het museum is een attnactie waar-

mee je je dag wel kunt vullen, en veel

mensen hebben daarna geen zin of tijd

meer om nog in het dorp te gaan kijken.

De ondennemens van het Ambachtscluster

moeten het daarom voor een groot deel

hebben van fietsers, wandelaars en

bezoekens van zelf georganiseerde

evenementen. Met de koffiehoek en het

tenras bij Deco-loge Cadeaus wondt daan

sinds kort op ingespeeld. De indeling van

het pand moest er opnieuw voor wonden

aangepast, maan het was de investening

waand: de extna aanloop en de bijbehorende

inkomsten zouden zelfs wel eens

doonslaggevend kunnen worden bii de

keuze tussen een hobbymatige of een

professionele bednijf soPzet.
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'Tot nu toe zijn de meeste actlviteiten in

Veenhuizen eng seizoengebonden', zegt
Manjan. 'ln oktoben begint hier de winter-
slaap en die duunt tot Pasen.' Het is de

reden dat zijzelf nog altijd 36 uur per
week werkt bij het facilitain bednijf van

Justitie. Voor Ronald geldt iets denge-

lijks: hij heeft nog een [vnijwel] volledige
baan als bedrijfsleiden bij een kleding-
zaak. Femmy, die in 2O11 startte in de

molen van Veenhuizen, werkt inmiddels
full time als zelfstandig ondernemer.
'Op Maallust gaat ook alles in oktoben
dicht', vertelt ze. 'De bnouwenij ontvangt
's winters wel gnoepen, maan dat gaat
dan achter gesloten deunen. Dat maakte
het er voon mij en voon mijn bezoekers
niet gezelliger op, en ik ben dus echt
heel gelukkig met mijn pnachtige nieuwe
atelier op het Ambachtsclusten. Dit is
een fantastische plek en onze pnoducten

en diensten sluiten goed bij elkaar aan.

En bovendien: we snappen elkaan, dus
samen staan we sterk.'

Atelier Femmy Krol interieur

Hebben ze, behalve ruimene openingstijden
in het winterseizoen, nog meer ideeën waar-
mee het ondennemersklimaat van Veenhuizen

aantrekkelijken gemaakt zou kunnen worden?
Niet speciaal, zo blijkt: 'elke ondernemer zal

voonal zelf moeten zoeken naar gaten in de

markt die nog niet door anderen zijn ontdekt.'
De verse, zelfgebakken Dnentse wafels van

Ageeth en Marjan zijn daarvan een voon-

beeld: 'dat had nog niemand, dus daanmee

kunnen we ons ondenscheiden zonden dat we
onze collega-honecaondennemens in de weg
zitten.' Ook het innichten van een stempelpost
bij de Fietsvierdaagse, het inspelen op het
Dnenthepad en het [mee-Jonganiseren van

een Kerstmarkt passen in die lijn. 'De ideeën

spnoeien hien in het nond', stellen ze tevreden
vast. 'En verden is het gewoon hard wenken.

Maan daan heeft nog nooit iemand iets van

geknegen.'

www.femmyknol.nl; www.deco-loge.nl;
www.propenenrein.nl; www.hallbara.com
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INTERVIEW

Winnie Songdragen, lid van de Fìaad

van State en lid van de Raad van

Aanbeveling van het Pauperspektakel

'Met enthousiasme kun

1e zaken in beweging

brengen'.

Schrijfster Suzanna Jansen en theater.
maker Tom de Ket bedachten semen
het Paupenspektakel: een serie op

Suzanna Jansens'Het Pauperparadiis'
gebaseerde theatervoorstellingen in

de open lucht. Het was de bedoeling
om het Pauperspektakel ¡n iuli en

augustus 2Ol5 een aantal keren op

te uoeren op de binnenplaats van het
Gevangenismuseum. Onder meer in
verband met de complexe vergunning.
venlening is inmiddels besloten om dat
uit te stellen tot de zomen van 2O16.
Voonmalig Ministen van Justitie Winnie
Sorgdnager is |id van het Gomité van
Aanbeveling uan het Pauperspektakel.
Het is niet voor het eenst dat z¡¡ z¡ch

inzet voor Veenhuizen.

Als minister was ze van 1994 tot 1998
venantwoordelijk voor de gevangenissen

in Veenhuizen. Het dorp en de oude
justitiecomplexen vielen toen al genuime

tijd niet meer onden het depantement en

de leegstaande gebouwen verkeenden

deels in venvallen staat. "'Wat moeten

we met Veenhuizen?" was in die tijd een

vraag die op het Ministerie negelmatig

wend gesteld', heninnert zii zich. 'Toen

het idee ontstond om en een nationaal

gevangenismuseum te vestigen, waren
we daar enthousiast over en hebben we

onze steun toegezegd.'

Na haan ministerschap werd Sorgdnager

uitgenodigd om lid te worden van het

Comité van Aanbeveling van het museum
'Burgemeester Van der Laan heeft me

dat gevnaagd omdat hij mijn enthousias-

me over de plannen wel kende. Wat later
zijn we er een keer met de hele familie

geweest, als excur sie tijdens een neünie.

We kregen een uitgebreide rondleiding

en dat was erg indrukwekkend. Sindsdien

heeft Veenhuizen een warm plekje bij mij

en bij mijn gezin. Onze kindenen zijn nu

volwassen, maar het staat ze nog altijd

helder voon de geest hoe het voelt als de

gevangenisdeun achter je in het slot valt.'

En toen verscheen, in 2OO8, het Pauper-

paradijs. 'lk vond het meteen een ge-

weldig boek: indrukwekkend, eerlijk,

ontnoerend, tot nadenken stemmend.
Oven het verzoek van Suzanna Jansen

om te helpen om het Pauperspektakel
te realiseren, hoefde ik dus niet eng lang

na te denken.' Sorgdnagen hoopt dat het
venhaal van Veenhuizen via het Paupen-

spektakel nog meer mensen zal bereiken

dan via het boek al is gebeund. 'Het is

een fascinerend stuk van onze geschie-

denis. De 19e eeuw was in een aantal
opzichten een ongelooflijk sombere
periode, zeker in wat we nu de Fìandstad

noemen, met veel armoede, alcoholisme,
pnimitieve woonomstandigheden, slechte

hygiene. Handwenkende en degelijke

mensen konden doon domme pech aan

de zelfkant van de samenleving belanden,

door ziekte in het gezin brjvoorbeeld, en

dan was het vrijwel onmogelijk om daan

ween uit te komen. Die situatie is voor
Nedenland gelukkig verleden tijd, maar

het is goed dat zoveel mogelijk mensen

beseffen hoe het was - en dat nog

maan een paar genenaties geleden.
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De verhalen van Veenhuizen maken dat
je onze huidige maatschappij in een

anden penspectief gaat zien.'

ln de loop van de tijd is en ook binnen
Veenhuizen het nodige verandend. Zo
venschoof al in de 19e eeuw het accent
van werk naar stnaf. Toch is "wenk" in

Veenhuizen nooit helemaal uit beeld
geraakt en bezit Justitie er tot op de
dag van vandaag wenkplaatsen. Op dit
moment wordt en nagedacht over, en
op bescheiden schaal geëxpenimen-
teerd met, nieuwe wenkvonmen waar-
mee gevangenen aan het einde van hun
stnaf hun kansen op een succesvolle
re-integratie kunnen vengnoten. Daarbij
wordt ook gebruik gemaakt van loca-
ties in oud-Veenhuizen, dus buiten de

feitelijke gevangenis. Voorbeelden zijn

de activiteiten in The White Building

[zie elders in deze NieuwsbriefJ en het
gezamenlijke afstuderen van studente
Anne Pabon en gedetineerde Ricardo:
met de LasTig-fiets voltooide de eenste
haar opleiding aan de Eindhovense
Design Academy en haalde de tweede
zijn diploma TIG lassen. Wat vindt
Sorgdragen van deze initiatieven?
'ln jeugdinnichtingen kennen we het
"penitentiair programma", wat inhoudt
dat gedetineenden een half jaan lang
via scholing en een beperkte mate van

vrijheid op hun tenugkeer in de maat-
schappij worden voorbeneid. Dat werkt
daar goed en het lijkt me dat zo'n soont
methode, maar dan voon volwassenen,
ook wel in Veenhuizen zou passen.' Het
is wel zaak dat men zich nealiseent dat
de gedetineerdenpopulatie de laatste
decennia veranderd is,'Drugsproble-
matiek en psychische schade komen in
verhouding veel vaker voor dan vnoegen.

Beide kunnen een enorme impact op

mensen hebben, en daarmee op de re-
sultaten die je met hen kunt bereiken',
zegt ze. 'lk zou bij een experiment niet
meteen met de moeilijkste gnoep be-
ginnen. Verder zul je in deze tijd van be-
zuiniging meer dan ooit moeten kunnen
aantonen dat je rationeel bezig bent.

Het effect moet voor iedereen duidelijk
zijn en de rekensom moet kloppen: wat
ik hier uitgeef, wordt eldens bespaard.'

Tenslotte kan ook enige vasthoudend-
heid handig zijn. Telf was ze tijdens
haar ministenschap, medio jaren '9O,

initiator van een aantal proefpnojecten
onder de noemen'Justitie in de buunt".

Daarvoon wenden locaties ingenicht
waar de politie aanwezig was, een

officier van justitie en ook zo nu en dan
mensen van de neclassering of van de

Raad voor de Kinderbescherming. Het
was de bedoeling om kleinere delicten
die in de wijk waren gepleegd, ten plaatse
en snel af te doen, zodat iedereen
kon zien dat er wend opgetreden. 'Het
Openbaan Ministerie was n¡et meteen
overal enthousiast, maar op een aantal
locaties werkte het heel goed, Helaas
was de subsidiering door mijn opvolger
al afgeschaft voordat het project echt
voet aan de grond kon krijgen. Maar
een kleine tien jaar later wend het
idee onder Minister Hinsch Ballin als
"veiligheidshuis" nieuw leven ingeblazen
en nu is het gemeengoed', ventelt ze.
'Misschien waren we er te vroeg mee,
maar ik denk dat we in onze tijd toch
wel een basis hebben gelegd. Dus als je

kunt aantonen dat je een goed concept
hebt, zou miln advies zijn om er voor te
gaan. Het lukt misschien niet meteen,
maar met enthousiasme en gedneven-

heid kun je wel degelijk zaken in beweging

bnengen - dat is in Veenhuizen al vaak
bewezen.'
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Hans van der Laan na de ondentekening van de Design Deal Veenhuizen

INTERVIEW
lrene Droogleever Fortuyn,

KETTER&Co.

Collectie Veenhuizen

maakt verbinding tussen

de gevangen¡s en de

bu itenwereld

Van 18 tot en met 26 oktoben werd
in Eindhoven uoor de dertiende keen

de Dutch Design Week gehouden.
Veel van de activiteiten vonden plaats
op Striip S, een voormalig bedriifs-
ternein van Philips. Striip S is biina
3O hectare groot. Nog altiid staat er
een groot aantal industniegebouwen,
waarvan de oudste uit de iaren '2O
van de vorige eeuw dateren. Een deel

ervan heeft de status van industrieel
monument. Lange tiid stond Striip S
bekend als de verboden stad: omringd
door de Eindhovense bebouwing,
maar alleen toegankeliik voor wie iets
bij Philips te zoeken had. Pas in 1982
ging de verboden stad voor het eerst
even open voon het publiek. Na 2OO4

verliet Philips het terrein en werd een

begin gemaakt met de immense
opgave om Striip S, met behoud van
de monumentale elementen, om te
vormen tot een woonwiik en een

design- en uitgaanscentrum. Wie er
nu rondkiikt, kan alleen maar bewon-
dering hebben voon de resultaten die
daarbii al zijn bereikt.
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Er is niet heel veel fantasie voon nodig
om oueneenkomsten te zien tussen het
verhaal van Striip S en het verhaal van

Veenhuizen. Striip S vormde dan ook
een passend decor uoor de onderteke-
ning, op 24 oktober, van een convenant
waarmee de gemeente Noordenveld,
de pnovincie Dnenthe, de Penitentiaire
lnrichtingen Veenhuizen en de Design
Academy Eindhoven ÍDAEI de weg vrii-
maakten voor de doorontwikkeling van
de Gollectie Veenhuizen.

Dat de Collectie Veenhuizen er is gekomen,

is voon een belangrijk deel te danken aan

lnene Droogleeven Fontuyn: beeldend

kunstenaar, hoofd van een afdeling van

DAE, docent aan de Academie voor de

Beeldende Kunsten in Den Haag en creatief
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directeur van de Stichting KETTER&Co.

ln een intenview in de Nieuwsbrief Veen-

huizen van 2O13 legde zij uit wat haar met
de Collectie Veenhuizen voor ogen stond:
'een serie ontwerpen - van bijvoonbeeld

meubels of huishoudtextiel - die niet alleen

een inhoudelijke relatie hebben met Veen-

huizen, maar die ook in en doon mensen uit
Veenhuizen worden gemaakt.' lets meen

dan een jaar later, tijdens de Dutch Design

Week, op Strijp S, vertelt ze oven alles wat
er sindsdien is gebeurd.

'De Collectie Veenhuizen bestaat nu uit
venschillende soorten producten en dien-

sten die zich goed voor doonontwikkeling
lenen', begint ze. 'We hebben daarmee
een reservoin waan we de komende tijd
uit kunnen putten. Alle pnoducten passen
binnen één van onze hoofdthema's: "sociaal

verleden en sociale toekomst", "de plek en

het landschap" en 'productie in de ge-

vangenis". Voor een aantal ontwerpen zijn

inmiddels de eenste opdnachten binnen.

Het boek 'Tales of Veenhuizen' van Minse-
ong Wang, de tafelkleden van Liesje Lokbi,

het knuiskabinetje van Malou van Dijk, de

Outkast van Goof van Beek en Laurentius
de Ruiter en de Turven - een pen met inkt
op basis van pigmenten uit het veen - van

Thomas Trum zullen daarom binnenkont te
koop zijn. [Zie ook verderop in deze nieuws-

bnief en op www.collectieveenhuizen.nll

S ze

'Tales of Veenhuizen' is een boek van

Minseong Wang. Het v¡el hem als

Engels spnekende student op, dat bi¡na

alle infonmatie over Veenhuizen in het
Nedenlands is geschreven. Daarom
staan in zijn boek 17 Engelstalige konte

verhalen, waarbij elk venhaal is gebaseend

op de naam van een huis, zoals Bitter en

Zoet en Heide-Zicht. Dankzij Minseong
wordt de geschiedenis van Veenhu¡zen nu

ook voon niet-Nedenlandstalige bezoekens

ontsloten. 'Tales of Veenhuizen' is vanaf
half december voor € 15,- te bestellen via

www.collectieveenhuizen. nl.

Liesje Lokbi liet zich voor haar project
'Weelde' inspireren doon de manier
waarop de gedetineerden vnoegen in drie
sociale klassen wanen ingedeeld. Alleen

de A-klasse mocht gekweekte bloemen
hebben; de anderen moesten genoegen

nemen met wat de natuur rondom
Veenhuizen te bieden had. Lokbi ontwierp
een serie tafelkleden in drie uitvoeringen:
weelderig geborduurd voor de hoogste
klasse, een goedkope print voor de

laagste categorie, met er tussenin een

doe-het-zelf pakket voor de middengroep.

Oven de beste manien om de sociale poten-
tie van Collectie Veenhuizen te ontwikkelen,
is KETTER&Co op dit moment onder meer
in gesprek met onafhankelijke maatschap-
pelilke investeenders die kansen en wenk

willen cneëren voon mensen die kwetsbaar
zijn op de arbeidsmankt.

llï¡tìll:rf4t{l'f¡i
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Het White Building-project [waarover
meen in het antikel 'Op zoek naan talent
en competenties in The White Building',

op pagina 141 maakt ook ondendeel uit
van de Collectie Veenhuizen. ln dit geval

gaat het echter niet om een specifiek,
tastbaar product, maar om een re-
integratieconcept dat nog in de test-
fase venkeent. Daanbij is het basisidee
dat gevangenen bij hun terugkeer in

de samenleving een veel betene uit-
gangspositie hebben als zij hun talenten
hebben leren ontdekken en compe-
tenties hebben ontwikkeld. 'The White
Building', het witte huis aan Hoofdweg
148, is een plek die zowel fysiek als
conceptueel halvenwege de gevangenis

en de maatschappij ligt. Het vormde
de afgelopen maanden het decor voor
'residenties' - presentaties - die er
door de gevangenen samen met de
jonge ontwenpsters [beiden DAE alumni]
Launa Ferniere en Eléonore Delisse
wenden bedacht en uitgevoerd. Zowel

Justitie als KETTEF&Co zijn enthousiast
oven het project, dat inmiddels al met
een dnietal designpnijzen is beknoond.
'De gevangenen zijn van dezelfde leeftijd
als Launa en Eléonore, die het principe
van gelijkheid en ventrouwen tot spil van

het programma maken. Dat geeft een

andere hiëranchie en dat is één van de

nedenen dat ze zo goed samen kunnen

wenken', zegt lnene. 'Samen dingen doen,

dat is precies waan het in het leven om
gaat.' De positieve ervaringen die met
dit project in de testfase zijn opgedaan,

vormen de aanleiding om in 2O15 de

mogelijkheden te ondenzoeken voon een

tweejanig pnogramma, waanmee de hele

keten van detentie geïnspineend en op

elkaan aangesloten kan wonden. Belang-

nijke aspecten van zo'n pnogramma zijn

het ontdekken en ontwikkelen van talent,
educatie, productie in de gevangenis
en, na de detentie, toetreding tot de

anbeidsmarkt. Het is de bedoeling om
dit pnogramma in de uitvoeringsfase te
koppelen aan een wetenschappelijk on-

derzoek dat door de Univensiteit Leiden

zal wonden uitgevoerd.

Ner als bilThe Whire Building, is'samen
doen' het uitgangspunt bij de LasTig, een

fiets die doon ontwerpster Anne Pabon

werd bedacht en door gedetineende

Ricando gelast. Ze studeenden en samen
op af: op 3 juni kreeg Anne haar diploma

van de DAE en Ricando zijn Niveau 1 TIG

lasdiploma. 'Het idee is in gnote lijnen het-

White Building-maaltijd bij de ondertekening van de Design Deal
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Outkastzelfde als dat achter The White Building',

legt lrene uit: 'we werken van 'incapable'

naar 'capable' door de gedetineende

mogelilkheden te bieden én de daanmee

samenhangende verantwoondelijkheid.
Daarmee wordt penspectief geschetst,
waanna een fase volgt waarin zelfver-
trouwen en talent worden ontwikkeld.'
De LasTig fiets is inmiddels aan de Col-

lectie Veenhuizen toegevoegd en in de

gevangenis zijn al meerdere aanmeldin-
gen binnengekomen van gedetineerden

die ook hun lasdiploma willen halen,

Buiten Veenhuizen zijn het White
Building-project en de LasTig niet onopge-

merkt gebleven. Staatssecnetanis Teeven

heeft aangeven dat hij positief staat ten
opzichte van deze ne-integratieprojec-
ten, en De Grote Beek, de Eindhovense

neclassening, heeft interesse om het
prognamma uit te gaan voeren.
Wie zich verdiept in de ontwikkeling van

de Collectie Veenhuizen in 2O14, kan

alleen maan bewondening hebben voon

de nesultaten die daanbij al zijn beneikt.

t+
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Binnen het thema 'productie in de ge-

vangenis' past de Outkast, een stelling-
kast om zelf in elkaan te zetten. De

ontwerpens, Goof van Beek en Launenti-

us de Fìuiter, kwamen op het idee toen
ze zagen dat er in de wenkplaatsen van

Essenheem steeds in korte shifts wordt
gewerkt. Daartussen is er, met name
vanwege organisatorische beperkingen,
veel wachttijd; de zogenaamde'stoptijd'.
De Outkast bestaat uit simpele onden-

delen, die makkelijk op voorraad kunnen

wonden gemaakt. Alle werkplaatsen -
voor hout, metaal, beton en coating - zijn

nodig om de verschillende ondendelen te
maken, zodatze allemaal, op de momen-
ten die hun zelf goed uitkomen, hun stop-
tijd kunnen benutten. Het is de bedoeling

dat er verschillende uitvoeringen van de

Outkast komen, van eenvoudig tot luxe.

De gedachte achter'Nette spullen maken

nette mensen'van Malou van Dijk komt
oorspronkelijk van Generaal Johannes
Van den Bosch, opnichter van de Maat-
schappij van Weldadigheid en stichter
van de Kolonie Veenhuizen: als je mensen
goede spullen geeft waar ze voor moeten
zongen, wonden zowel de spullen als de

mensen daar beten van. Malou heeft met
hout en fineer een schitterend kruisvoet-
kabinetje gemaakt, dat je met boenwas

- of met zeep, als je liever met een oude

en goedkopere methode werkt - moet
onderhouden. Hoe meer je poetst, hoe

mooien het hout wondt, en hoe meer ie
je eigen signatuur aan het kastje geeft.
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INTERVIEW
Monique Dijkstra, Flinze Heidinga en

Louis Becheren, Ministenie van Justitie.

0p zoek naar talent en

competenties in The

White Building

The White Building is een proef-
pnoject dat tot doel heeft om het
percentege necidive bii gedetineenden
omlaag te brengen. De naam verwiist
naan het witte gebouw aan de
Hoofdweg 144 - ooit Pastorie
Welgelegen - waar de act¡v¡te¡ten
plaatsvinden. Laura Ferniere en
Eléonone Delisse, beiden student aan
de Design Academy Eindhoven |DAE¡,
werkten samen met Just¡t¡e het
basisidee uit en gingen in februari van
dit jaar van start. ln vier blokken van
vier weken kreeg telkens een andere
groep geuangenen in de laatste fase
van de detentie de gelegenheid om
via een creatieve groepsopdracht
hun competenties te ontdekken en
te ontwikkelen. Met de editie 'take
youn place, share food'verwierf het
project inmiddels enige bekendheid.
Gevangenen organiseerden een
gezamenliike maaltiid en ontwierpen
daarvoor de tafels, het eetgerei
en het lunchconcept. Tiidens het
eten, waarvoor ook gesten ¡van

buiten' wanen uitgenodigd, droeg
iedereen eenzelfde cape om de
geliikwaardigheid aan tafel uit te
drukken.

Monique Dijkstra is als'staffunctionanis
ketensamenwerking nazong' vanuit

Justitie bij het project betnokken. Vanaf

het begin is ze eng enthousiast oven

de mogelijkheden die het biedt. Alwil
dat niet zeggen dat alles vanzelf gaat.
'De begeleiding van gedetineerden in

The White Building vnaagt om speciale

en Flinze Heidinga, Ministerie van Justitie

mensen', zegtze,'en er zijn nogal wat
kwaliteiten nodig om te zorgen dat het
goed loopt'. Dat wondt beaamd door
Fìinze Heidinga, die samen met zijn

collega Louis Becheren bij het gesprek

is aangeschoven. Beiden hebben als
'zorgbegeleidingsinrichtingswerken' vanuit
de ISD flnrichting voor Stelselmatige
Dadensl intensief met het White Building-

project te maken.

Alles staat of valt met de juiste

begeleiding. Gedetineenden uit de ISD

hebben vaak een drugsverleden, of
psychiatrische pnoblemen, of allebei.

Ze zijn meestal venoondeeld vanwege

een nelatief klein, maar vaak henhaald

delict, zoals vandalisme, Eenmaal in de

gevangenis moeten ze een vrij zwaar
programma volgen, dat standaand twee
jaar duunt. Daarmee wondt aan de ene

kant de maatschappij beschermd, terwijl
aan de andere kant de gedetineende de

mogelijkheid krijgt [niet de venplichtinglJ

om zich te rehabiliteren. 'Gua gedrag

zijn het de moeilijkste klanten van het
gevangeniswezen, die veel en vaak

geconrigeend moeten wonden', zegt Rinze.

Zeker in een project als dit vnaagt dat

om ìnventiviteit. Louis: 'Het wenkt niet als

1e loopt te vitten, je kunt beten pnoberen

om naan hun sterke punten te zoeken en

daan gebruik van maken. Het is ook niet
zo dat iedere gevangene even blij is met
ieden programma. Je moet je begeleiding

goed dosenen en heel gericht wenken. En

je moet dit niet vijf dagen per week willen

doen, want het kan behoorlijk afmattend
zijn: meerdere talen, veel uitleggen,
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brainstormen, kortom een andene tak

van sport. Het is niet een kwestie van

"maak even een stoel", maar je moet via

allerlei omwegen naar het doel.'

Alles bij elkaar is men echter zeen

tevneden: 'in februari was het een

sprong in het diepe, maar nu voelt het

als 11O"/o nesultaat, boven verwachting',

is de conclusie. 'Uit ervaning weten we

dat bepaalde mensen heel goed zijn in

vastzitten, we hebben en hier bij die al

dentig jaar met tussenpozen in detentie

zijn. Hun achtergnond verschilt, maar

oven het algemeen zie je dat ze in de loop

van de tijd steeds verder verloederen.

Wassen, schoonmaken, eten koken: het

is ze nooit verteld hoe dat moet. Eén

van de dingen die ze hier nu leren is een

nonmale, huishoudelijke routine die ze niet
kennen. Dat kan het begin zijn van een

blijvende gednagsverandening. Het zegt
ook wel iets dat de neclassening nu al

aan de rechtbank adviseert om mensen
met een bepaalde pnoblematiek naar
Veenhuizen te sturen.'

JustiLie en DAE zijn in ovenleg met
de Universiteit van Leiden over het
uitvoeren van een effectmeting waarmee
kan worden vastgesteld of het White
Building-project het percentage recidive
inderdaad vermindert. 'Dat is wel heel

snel na de start van het project, maar we
hebben alle vertnouwen in de uitkomst',
is de neactie van mijn gesprekspartnens.
ln januari willen ze gnaag venden. Hoe dat
precies moet, is nog in studie.

'Het is nog niet duidelijk hoe we het White
Building-project voon de ISD op gang

kunnen houden', ventelt Monique. 'ln de Pl

Veenhuizen zijn op dit ogenblik te weinig

ISD-ers om groepen van een voldoende

omvang samen te stellen. De 48 ISD-

plekken in Esserheem zijn niet allemaal

bezet, en wonden bovendien gedeeltelijk

ingevuld door lSD-vreemdelingen. Die

werken niet aan re-integratie, maan aan

tenugkeer naar het land van herkomst
en mogen de gevangenis niet verlaten.'

Het aanvullen van de gnoepen met
'gewone' gedetineenden lijkt geen optie:

ook langgestnaften mogen de gevangenis

niet uit. Kortgestnaften mogen dat onder
voonwaarden wel, maar omdat die meestal
een andere problematiek hebben dan de

ISD-ers, is het White Building-prognamma
voor hen minder geschikt. 'Over het
algemeen zijn de negels de laatste tijd
strengen geworden', zegt Monique.
'Dat maakt het moeilijker om dit soort
projecten te doen.'

Ook staat nog niet vast of en hoe de

Rijksoverheid de komende jaren ìn

de Pl Veenhuizen en in ne-integnatie-

pnognamma's zal kunnen investenen.

Vandaar dat ook nagedacht wordt
over mogelijkheden om in de toekomst
een beroep te doen op derde partijen,

zoals maatschappelijke organisaties of
verzekeraars, en om nieuwe soonten
dienstvenlening te ontwikkelen. Vanuit deze

gedachte heeft de Pl Veenhuizen onlangs
aan de Hanze Hogeschool gevnaagd om
mee te denken over de mogelijkheden

om in Veenhuizen een'buiten re-
integnatiecentnum' in te richten. Daar
zouden gevangenen in de laatste fase van

hun detentie, en ex-gedetineerden na hun

ontslag, terecht moeten kunnen om hun

leven weer op de rails te krijgen. ln het
onderzoek zal ook zeken worden gekeken

naar de rol die The White Building hierin
zou kunnen venvullen.

Gelijke monniken, gelijke kappen

¡
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INTERVIEW
Peten Kroes

Robuust Eiken heeft in

de Witte Loods zijn plek

gevonden.

'Moet je kijken wat een prachtige
spiegel dat hout heeft', zegt Peten
Knoes, terwijl hij met een liefdevol
gebaar het stof van een stapel balken
in de werkplaats veegt. 'Dat zie je toch
echt alleen maan bij eiken.' Eikenhout:
hij is enaan verknocht. We zijn zojuist,
tijdens zijn rondleiding oven het tenrein
van Robuust Eiken, een project in

exotisch hardhout gepasseerd.
Peperduun, loodzwaar spul met een

dichte structuur en een spectaculaire
gele kleur. Hij vindt het maar zozo. Er
gaat namelijk niks boven eiken.

Peten is één van die zeldzame mensen
die er in geslaagd zijn om van hun

liefde hun werk te maken. En hoe.
'Mijn opleiding lag helemaal niet in
deze richting', ventelt hij: 'PABO, HTS,

infonmatica. Mijn bouwervaring heb

ik in eerste instantie thuis opgedaan,
nadat we vanuit Amstendam naar
Westervelde wanen verhuisd en mijn
ouders besloten om hun woonboerderij
daan helemaal opnieuw op te trekken.
Maan op een gegeven moment vroeg
iemand me of ik een schutting voor
hem wilde maken en toen begon het
echt. Die schutting lukte zo goed en ik
had er zoveel plezier in, dat van het een

het ander kwam - meen schuttingen,
landhekken, een klein tuinhuisje, toen
een groot tuinhuis, een schuun, een

woning en tenslotte zelfs een hele

boerderij.'

Zijn bedrijf heeft hij sinds 2006,
aanvankelijk alleen, maan nu met

t,+-
Peten Knoes

Madeleine, zijn secretaresse, zeven

envaren timmermannen, een stagiain
en twee gedetineerden. Ze doen
zowel nieuwbouw als restaunatiewerk,
hun werkgebied ligt in een stnaal
van 6O tot 70 kilometer nondom
Veenhuizen. 'ln het begin heb ik

opdrachten tot in Franknijk gedaan,

maar we zijn hier intussen goed geaard
De Noordenlingen hebben vertnouwen
in ons, we hoeven niet meen ver weg.

Al liikt het westen me vanwege
het hogene pnijsniveau soms best
aantrekkelijk.'

Verknocht aan eikenhout

Na een aantal zware janen door de

economische cnisis, doet Robuust
Eiken nu goede zaken. Het accent
ligt op woningen en luxe tuinhuizen.
Die worden in principe als casco
opgelevend, maar het is ook mogelijk
om alleen het binnenwerk van
een woning te laten maken: de
draagconstnuctie, de vloeren en het
dak. Gebinten zijn Petens handelsmenk.
'Dat is een tussenvorm van traditioneel
Nederlands bouwen, met nechte
balken, en de Engelse stijl, waanbij
meen gebogen balken worden gebruikt',
legt hij uit. 'Verder werken we zo veel
mogelijk met oude technieken, zoals
pen-gatverbindingen'. De foto's die hij

als voorbeeld laat zien, stnalen een

combinatie uit van rust, warmte en
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ruimtelijkheid. 'Dat danken we mede

aan onze vaste tekenaar. Die is en

eng goed in om licht in een woning te
brengen.'

kantoon en een ontvangstruimte voor
de klanten.

ln 2O12 venplaatste Peter zijn bedrijf
vanuit Westervelde naar de Witte
Loods op het Ambachtscluster
in Veenhuizen. Het bevalt hem en

uitstekend. 'We kregen een tip van het
Ontwikkelingsbureau dat de loods en

het bijbehonende terrein vrij zouden
komen. Het was en op dat moment
een gnote bende, maan als we dat
wilden opruimen, en daanna penmanent
een deel van het onderhoud op ons
nemen, konden we het voor een reëel
bednag hunen. We hebben toen een

contnact voon tien jaar afgesloten, met
de wederzijdse intentie tot verlenging',
vertelt hij. De loods is opnieuw
ingedeeld en bevat nu, naast een ruime
werkplaats, ook een magazijn, een

Fìobuust Eiken heeft altijd één of twee
gedetineerden aan het wenk, in de

laatste fase van hun straf. Dat wordt
genegeld door Bonald Simonides en

Klaas Roffel, de re-integratie- en

loopbaanbegeleiders die er vanuit
de Pl voon zongen dat gedetineenden
en werkgevens aan elkaan worden
gekoppeld. ln dit geval gaat het altijd
om gevangenen die bijvoorbeeld een

vermogensdelict hebben begaan, niet
om daders van geweldsdelicten. 'De

mensen komen hier graag, dat geldt
zowel voon de begeleiders als voon

de gevangenen', heeft Peten ervanen.
'We zijn dan ook een supenpensoonlijk
bedrijf. De mens komt eerst, en dan
pas de functie. Als de klik er maar is,

kun je het timmeren altijd wel leren'.
Veenhuizen heeft Petens kijk op de

Dakgebint in wording ì!!ttatttrr
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mens wel veranderd. 'De gevangenis is

geen gemakkelijke plek om te leven', zegt
hij ennstig. Maan spijt van zijn verhuizing

heeft hij geen moment gehad.

ls Veenhuizen een aanrader voon

andene ondernemers? Dat hangt een

beetje van de persoon én van het
bednijf af, zo blijkt. 'Voor mij is dit echt
een prima plek. Mijn klanten zijn altijd

onder de indnuk van de sfeer van het
bedrijf. Het tennein heeft nog volop

groeimogelijkheden en ik vind de vrijheid

hier een geweldig voondeel. Daar staat
tegenover dat je in Veenhuizen tamelijk
geisoleerd zit. lk geniet daan van, maan

voor sommige bednijven kan dat wel

lastig zijn. Het maakt ook verschil of
je het al of niet van het publiek moet
hebben dat Veenhuizen bezoekt. Dat

is over het algemeen wat ouder en

niet heel kapitaalknachtig, maan wel

spraakzaam. Ze vatten Veenhuizen wel

eens op als een openluchtmuseum.
Soms is dat hinderlijk, en dan denk ik wel

eens "als je nou níet met mijn man stond
te pnaten, kostte me dat ook geen 25
euro per uun" maar ach... ik ga en geen

hek voor zetten. Het is voor die mensen

ook genieten, en zo moet het blijven.'

tn et

-
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Het Gevangenismuseum:

hoe verder na de

miljoenste bezoeker?

ln 2O15 venwelkomt het Gevangenis-

museum zijn miljoenste bezoeker. De

belangstelling overtreft daarmee de

stoutste verwachtingen van zijn van natu-
ne toch al niet tot sombenheid geneigde

directeur, Peter Sluiter. 'Toen we tien jaar
geleden van start gingen, hadden we het
optimistische idee dat E5.OOO bezoekers
pen jaan haalbaar zou kunnen zijn,' zegt hij,

'maan we zitten nu al voor het vijfde opeen-

volgende jaar boven de 1OO.OOO.'

Het succes is voor Sluiter vooral aanlei-

ding om nog een tandje bij te zetten. 'We

zijn hien natuurlijk geweldig blij mee. Maar
het mag duidelijk zijn dat ook voor mLlsea

geldt dat resultaten uit het verleden geen

ganantie bieden voor de toekomst. We
denken daarom altijd na over wat we kun-

nen doen om de vaart erin te houden.'Eén
van de acties die op stapel staan, is het in
fasen vennieuwen van de vaste expositie.

Daannaast beraadt men zich over toevoegingen
waanmee de aantnekkelijkheid van zowel het
Gevangenismuseum als van Veenhuizen in zijn

geheel zou kunnen worden vergnoot.

'Oven armoede, maakbaarheid, mededogen, op-

voeding, misdaad, st¡af en al die andene Veen-

huizen thema's zijn nog eindeloos veel verhalen
te ventellen,' stelt Sluiten Doon de beoogde erf-
goedstatus ontstaat bovendien een mogelijkheid
om dat alles straks nog wat bneder te trekken:
Als die status er komt - en daar gaan we wel

van uit - zouden we gnaag een landingsplaats
willen wonden voon het Werelderfgoed. We
hebben de weidse term 'landingsplaats' bewust
gekozen om aan te geven dat we onszelf een

dubbel doel stellen. Uitenaand willen we onze

museumbezoekers hien in stijl blijven onwan-
gen, maan in de toekomst zouden we diezelfde

bezoekers ook graag de weg willen wijzen naan
de gnotere wereld van het wereldenfgoed, de

Kolonien van Weldadigheid, buiten het museum.'
Meer wil hij er in dit stadium nog niet oven

kwijt. 'Het is allemaal nog te pril om er in deze

Nieuwsbrief iets over te kunnen zeggen. Maar ik

heb goede hoop dat we in de loop van 2015 wat
van onze ideeën naar buiten kunnen brengen -
misschien wel bij de ontvangst van die miljoen-

ste bezoeker!'

VEENHUIZEN sTHETST TOEKTIMsT...
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Veenhu a priso: llage loc ted in the 
regiem of The Netherlands, is one of the Colonies 
of Benevolence in The Netherlands and Belgium. 
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in the world as an early and large-scale example of 
a social employment project, combined with land 

iltivation md land organisation 
ww v.kolonienvanweldadigheid.eu 
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In the north-eastern region of The Netherlands, within 
the province of Drenthe, there is a small village named 
Veenhuizen. It is a peaceful and beautiful rural village, 
where one can appreciate the Dutch landscape and way 
of living. When you visit the village for the first time, 
a number of peculiar things will immediately attract 
your attention. This book focuses on one of such things: 
the name plaques on the houses of Veenhuizen. 
There are of course many ways to share the heritage of 
a village and I have chosen to do so with short stories 
related to the plaques of Veenhuizen. This book introduces 
the tablets, relates how they came to be and illustrates how 
these brief and firm statements in stone were engraved 
deeply upon the lives of the people of Veenhuizen. 
For those who are fortunate enough to walk the 
historical village, this book will help you navigate from 
one name plaque to another while sharing insights 
hidden behind the composed scenery. For those who 
are learning about Veenhuizen for the first time, it 
may be a modest sample of the elaborate heritage 
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The content of this paperback version of Tales of 
Veenhuizen closely resembles the original material 
presented at Design Academy Eindhoven during my 
graduation exam in June 2014. However the quality of 
the 17 stories has been greatly improved due to the help 
of many people. I would like to thank Dr. Michiel A.W. 
Gerding of Historisch Adviesbureau Drenthe and Mark 
Goslinga of Drents Archief for sharing their historical 
expertise and making the stories represent the heritage 
of Veenhuizen more accurately. Furthermore I would like 
to thank Gemeente Noordenveld, Ontwikkelingsbureau 
Veenhuizen and Design Academy Eindhoven for 
their continuous interest and support of this project. 
And finally I would like to thank the KETTER&Co 
Foundation for making this paperback version possible, 
and especially Irene Fortuyn for providing the guidance 
and support required in realising this project. 

December 2014 
Minsung Wang 





English Nar ;: Moo view 
Purpose: Housing Type VII 
Drafted: 1901 
Street: Hoofdweg 2 
Details: house for director, 
demolished around 1990 

During the building bo f Vee 
1890s, ifeofthege dir< ofVee 
ad the idea to pu :cial names 

facadej of the wlyc edho . Oi 
ld these r signify the ( upatioi 

people living in the hous , and on othe ndthey 
retoedu ^thebeggan ndvagr; ngand 

Drking in e ide ispire peopL 
ous nd pa s-by) t< 

act in the \ irtuc iner suggested by the i 
nd to :>ntributi ) the tr; ïsforn ation of in 

thyciviliai ;. InDutchthc malled 
vloi rtdeNa rMoi ing Nar 

No adays )ne plaque 
befoundall ndVe , includingc lall 
numberthatv edfro ïtheir riginal 



* Tyoul okclosely, 
£ yo ïaynoticeth ^plaques all ryfronone 
s another in detail. Since th iouses\ tiere constructed 
| f th ades, it 
o 

S different mas( i plagues with the 
o 
s ïtention of resembling th<: work r predecessors. 

Originally, the s Heide-Zicht :ated 
arby the Norgerha 1 prisc . Although thi 

^n der ïolished, i tablet was: oved fro 
the building and relocated to the in rtyard of the 
"G< ngenismuseum", c 3risc ï M 1. At its i Driginal 
location the house had a view; it stood viewing the 

orlands ofVeei huizi fVee luizen 
w 1 ofinfertile i res,bogsandheath 

:ult atior.Onlyi eepc dgrazeo 
xigin IVeenhuiz irtedin 

182 3, it co ïsisted of 6,000 of m orlands nd s 
ïesteads. Itwa tjoha nde Bosch 

[ishedthe >rigin fVeenh 
"heideawastotrai sformthemc Drs intofertile land 

thai jstain the thous nds ofbeggars, 
widowj 3 were ba nished to this r ;wly found haven 



HEIDE 



ZICHT 



ARBEID.s 
ZEGEN. 
English Nan 
Labour is Blessing 
Purpose: Housing Type IV 
Drafted: 1908 
Street: Ger aal v 
de Boschweg8-10 

-theFr< nfro 17951 13, 
the Dutch economy was in a deplorable state. Trade 

nd indu :ry had c idstill a ld a large 
l populatioi ï in 

citi( .Joh sch(l 
ny offic' nd for atio 

e Di chEa:t-Indie developedi addre 
issue rty.'. ïhisvisionpc rtyv edby 

Dloyn I the ïulatioi 
in the hands of a fev kapitalist se capi alists 

sted in the livelihc od o Drke ïey 
nployed. If getting rid of peopl<: fro 

, they did dtho ; he 
arly 19th century, ny pe ople in Wes 

Eu ope nd the atioi : they 



iildnolonge 3rk,thi 3 falling to poverty. 
apitalist rty 

relief exisi ed o ïly i :for 7ch: AdtLlitt 
concern for the 1 nderlying ca zonstituted 

1 extremely serious j )cial problei * 19th 
nturyWeste Europe ndl ^Netherlands 

:eptior 1 fact, th ituatio 1 in 
Netherlands 3 quite se\ ing the 
French period, t overseas t >utch 

Dsperityn sba eduponhadbe nforbiddei 
Van den Bo; Adshed to e radicate this structural 

:ty by \ /ay (if supplying pr mployr 
1 agricultur In 18'. 8, r ndec : Maa schappij 

1 Weldadigheid", c he Society of Benevole 
achic e this. lis plan was to educate the po 
isfoi ïthe iin ibe )ciety 

who could take the sintoth nds.Van 
dei Bo talcnei suc nghis 

arie; ichi opistCl arles 
Fourie nd the Welsh ï Dcial refc r Robert Ov 
Owe jccessfullyi odu< eda ifsocial 

nill if Ne ark in Scotland. 



ohanne vanden schlaidcuthisvisionin ngthy 
tise, publishedin 1818 gndcomi üyr 

14Verh; adeling". edt< help unemployed 
people ] eir self-resp : by way (f pro 
abou lealso ^dtofindawayt oidn 

roble folutioi ïlled ti 
Neth rlands frc eighbc iring cour 

the year< tute people would 
yen furthe:\,they would star )dei and 

: rich thr< aten 
theirhc ;. Inthe nd,thec lality of life for the rich 

)uld b /ell, i ndreds of t 
nemployed would n ming th :ryside. 

14 
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O V E R 
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English Nar ie: Developrr, 
Purpo: i: Housing Type IV 
Drafted: 1909 
Street: Hospitaallaan 37 
Details: housesfor hospital staff 

During the 19th ( iry, Nee ad 
r Neo-Gothic :ture y e popular in The 

illy a ng Re ïolic 
rchite tch Pr :stants, hc 

feltstr mglyforN >Re rchitei 
iid-19th< jry, a group ofinflu ntial 

1 Catholic s had c r the 
ng c lilding projec 

sure that all the projectsi e giv< 
vho designed in the Ne style. 

Father (J.F.) a nd s i (W.C) Mei 
archite< >rked in the Neo-Re 
ïtyle t ba ed fro 
But 1 the Ministry ofJustice decided to for 

chite 2bu i, father Mei 
oppc lity i nd applied for the positioi of ch 



rch eet. In 18 70, he appoin ed "Chief Engin 
ofJails and Cc s in the Ministry ofjustice". 
i position tha etzelaa ;ded ti 1886. 

buildings i Ministry of Jus tice 
by t' Aet ^elaa :tly Nee 
Re ais: ïce. They include )ric£ 

ildings yc e in Veenhui )day. All 
the buildings with i e plaque: : designed by 
the Metzela; sbe een 1875a ld 1914,: 

heho isingp eforprist iel. 
The Metzelaars ^ ntsofar as to design 

Roman Cath rch in Veenhuiz a Neo-
Re ing o ïly th 

ried o >-Go style 
factitv ofRo . It is 

rkable fro uildings 
he designed i i Veenhuizen, iMet 
his sigm e in th : Ro n Cai )lic church only. 
Yoi I hidde] tie righ 

nd side Lain rch. Ov 
rds "Soli Deo Gloria' "Glory 

are rchingconspicu slyabc 
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Ontwikkeling^ eighbc ring 
Helpt Elkander n Zin ̂  

: Vee ihuize i hospita] stafF, each ho 
rin wikkeling is 

e HelptElka idei i type 3, J ad Ee ! Zin 
L type . There wer< 7 types ofho uses in Veenhu 

type2beingc ndtype 7being 
villas fordir :tive :afF.Allthe edesigned 

ner by father and son Metze 

18 
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English Nai ;: Order nd Discipline 
Purpoj Ï: Housing Type IV 
Drafted: ±1908 
Street: Generaal van de Boschweg 11-13 
Details: hoi isjor office 

Johann ide schbelie1 mployed 
people ninga oundthe :ry needed order 

;ipli mgh tgi\ ngthi eyc 
evi d o asr noughbyi elf. In rdei 

cycle of po ty he belie ed that the Dple 
)uld fïn;t have to be re-edu ed so tha : they could 

iabk *gga 
vagn.ntsi ededc ,bu 3 a fïrm hand that 
discipli led the n into leading i ptal 
life. And to i this Veenh ed a 
sys ofordei 3 disciplin; the begga ndvagn 

\lthoughin ndedti educ nployed 
en (and, lat ,co ts),Veenhi i'ss 
systen of order had a nginfli : life of the 
pe ell. This applied ti Drking r 

aff, bu 

file:///lthoughin


the community i nd the life ( utside th workplace. 
M 
1-1 

o For instance, since Veenhuizen had seven ranks 
f' taff,the fdw ngs.Jus 
1-1 

s by looking at the houses today, people ca 1 quite 
o 

o accurately guei : hierar( hy betw< 
o 

such at large villa type building mu 
i built for a high-i iking c while' 

ow-house type dwellings nded 
iking s f m of th 

ses reached far beyond the sizi nd the imber of 
)ms; the type of trees in front of the house signified 

rank, the number of hands tha could be naintained 
ïtheho isehold depe nded or , the type oi 

ülpape midi :cho idepe dec mkn 
; type of toik r depended o rank. And 

ieh erepn :ed,theyhadi 
ing appropriatc 
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CDNTRDLE 
English Name: Control - \ 
Purpo Ï: Housing Type IV & V 
Drafted: 1905 
Street: Hospitaallaan 6 
Details: housesfor hospital care-
taker & superintendent of buildings 

ïVe uiz irythingv rolled 
1 to the smallest detail. A large pa of the /ork 

spe nt in ex ngcon 
fro ngti eingc the 

nity, and of c taking c t of all of the 
required paperw 3rk. Fr )m th< :ry beginning of 
thecolony :rythingv ;do< sd. 
While the principal v s for :affto ( 

ïciviliar olled, in ^alityt :ry 
aspe oflifei ïVee rolled, 
including the employé sthe >elvi Vfte irly 
200 ye of "doing things fry sbook", < 

ndnatu e in Vee 
In 18 5 9, the go1 )ok c titiative 

tarl edby the Society of Be ceandin 1886, 
Veenh iallybe 



ifc" 

convicted criminals v odated. 
M 
1-1 

Ö Until 1985, Veenhuize 
s Between 1875 and 1985, the whole of Veenhuizen 
| mpletelyc rolledbyt :ry( 
o 

o ire 1 tten ) en 
o 
s tho isio ;sing. 

W snVe uizen openedupin 
1985, ïanyqu itioi opledidn 
kr ) do. Should the abandoned 
buildings be de olished? Sh >uld e nploye 
Ie; Veenhuize i and mo\ eist whe "e? 

During the , the family whc 
edi hel Coi röle\ fïrsl realisel 
tential ofth Dlace for to tha 
>ught of i ning t) Vee ihuiz 2 it had be 
olony for the pc rinthi idapris( nfoi 

:riminals in the pr :sent. Bu when they built the fin 
ffee ndti agardei ople lage 

for pies . Sin my of \ 
hasbe 1 gradually shifting t< ourisi 
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HELPT 
ELKANDER. A 

English Nan ;: Help Each Other 
Purpose: Housing Type III 
Drafted: 1907-1909 
Street: Hospitaallaan 39-41 
Details: hoi >sfor hospital staff 

rdei )builda iciety, ideally the tbe 
ity a )ng th 

ïd the Societ ^olei i the idee 
of creating s )lidarity air mg Dutch civilians in order 

icial problei ;r. Alt! ïgh the people 
emselvi ïVee icai efrc 

alks oflife, i ideed ti as solidari nly 
ng the staffbut be i the staff nd the people 

ndertheir ell.This /asdu( othefactthat 
Ve nhuizi vas the nly pla< e in The Netherlands 

^ begga ad vagn ated with dignity, 
appn ciated for their skills and 

^xperie: People ïelfedeich 
ld they were i espected for a job well do 

t HelptElka ide rigin ally built 



for the hospital s idayi n d l 9 0 5 , 
dn Veei ïuizer ïobik 
sight 

riinginfri ofthi * chasing childn iaway 
ndv ningpeople ) get to the side. Wl ;nthe 

of thi s Helpt Elka ider, it 
oppedandai 

t there bec of the people living in the 
IOU *gardei nginfro tof 

stepped < ut of the 
of the opera hc se in Paris, and the garder 
^agn who had some nded up in Vee 
The din eded his help, for the vagran 

ïexceptio nusicia ïdthe nlype 
t dir< )uld a iplish a 

difïicu nd for ; direci 
took the vagrant back to Paris, nd no ( e know: 
whethe r or not he ever eturned to Veenhuizen 
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WERKENBID 
English Name: Work and Pray 
Purpose: Housing Oud Type III 
Drafted: 1889 ^ 
Street: Hoofdweg 14-16 
Details: housesfor lst grade 
attendant & stockmanager 

Faith was a crucial aspect in Johannes van den 
Bosch' attemptto re-educate people. However, 
his interest was not in the details of dogma, but in 
the grand scheme of the world as God's perfect 
creation given to man. And seeing the world much 
like an antique clock, he believed that the world 
must be vigorously taken care of, just as an old 
clock must be constantly cleaned and oiled and 
wound in order to keep it running properly. 

No distinction was made In Veenhuizen between 
Roman Catholicism, Protestantism and Judaism, no 
creed was considered to be better than the others. 
In the 19th century, many poor Jews who had come 
from Eastern Europe to The Netherlands were 
living in Amsterdam. Due to poverty many of these 
Jews ended up in Veenhuizen. Although there were 
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C sleeping halls for Catholics, ] nd 
£ :,the urka ïsibilitiej eth 
^ opleofVee huize 
S church of their choice. Whether that was Catholic, 
00 
o 
o 
o 

s i that they had a sspc isibility to take 
good care e pe "fee :>rld C od ha ed. Praying 
nd> Drkingwerebothimp ïVee 

In the: 19th ce ry, Calvinisi 5 firmly 
ablisl erlar 'dging 

of the 
nist itio ^ ph 

ed to describe this is "Ora tLabc "Pray 
ïd Work,' goi )go »rk. Si] 

iryone's faith ^ sspe ed in Veenhuizen and 
it1 s inappropriate t) disturb prayer, th 

l risk of beggars ndvagrantsi it going to work 
ïey dec dec ay all day. So nly i i Veenh 
saying^s 'Werk ( n Bid". "Work 
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Original architectural pla„; 
of the house "Werk & Bid" (p02) lans 



LEERING DODR 
VDDRBEELD 
English Name: Learning by Example 
Purpose: Housing Type VI 
Drafted: 1909 
Street: Generaal van de Boschweg 38 
Details: house for school headmaster 

The education in Veenhuizen was quite progressive 
for its time. While mandatory education was 
introduced in The Netherlands during the beginning 
of the 20th century, children living in the colonies 
founded by the Society of Benevolence were obligated 
to attend school in the early 19th century. From the 
very start of Veenhuizen, all children were made to 
spend half of the day in school learning and half of the 
day on the land working to help sustain the colony. 

In the 19th century, learning mainly involved 
memorising subject matter by heart. However in 
Veenhuizen the idea was to learn by example. This 
is noteworthy because it was only much later, during 
the 20th century, that the effect of role models 
were widely understood and acknowledged in 
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We xhii Ah adifit 
sdandenfor edthis. It ctedinthe 

edu ïalprogn eforchildn , in the eform 
system for in ; and e within its lands( ape 
andarchite .Thisis neofthe hythe 
stafFofVc >nhuiz 1 lived in pr )ximity to the beggars 
and vagr; ^he e Ministry 
ofJusticc sfor >d Veer 
:olony, this iditioi ïtinued a ld the IV 

designed n ises to be clos 
For this i it WE s imperative for the employees 

of Veenhuizen to :t a good example, and there 
?rioi repercussions ifanyc ; failed t<) do 

t so far as losing o ndbeing 
ba nished f olony. For in nily 
nember f the afffailed to stay c sbefor 
ïarriage nis; ihispo itio nd 

itirefamilyw; equi llage. 
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English Nan 
Pleasure in Grinding. i 
Purpose: Housing type III & IV 
Drafted: ±1908 
Street: Hoofdweg 126-128 
Details: housesfor milling officials 

2 Maallu -ginally built for the 
familie; ofthemillei )rkeda :olony 
gr nill hismill >djus hin 

e Maallust, which is ed a id 
eda abn .Sin all of the grain equ ed 

tobakebr ad for fVe uiz 
ed o the fields of the village itself, the nill 

ry impo it for th< nity. In Du 
i", c o gri symbolii 

irial v 3rk. Thus Maallust, or "Ple; 
Grinding", signifies the joy c iving dec 3rk. 

additioi , Maallu symbolist 
arky" 1 the Society of Bei 
:d.Autarkyi ing 

self-go ied and co npletely self-sustained 
nities Ba: sophyjoha 



inder.Bo. t Veenhuizen as an 2 ky. 
M 
M 

° Back ii the day, \ en Veenhuizen ,vas still a 
^ nyforbeggar ndv ts, rianyofth 
1-1 

s èring from alcoholist ssafet ;ayt 
o 

o verealcoh No adaysthe 
o 
5 oplein ^prisc fVeenhui fordrivingundei 

nflu of alcohol, 1 /ay this aspe 
rigin myl ^ntemporaryt 

ne place A e people on orked hard 
grinding grain for br hik ringfro nheir 

ïolisi *ry M 
2 grain is sed for the purpo t of br wing the 

miqu z be of Veenhuiz ng tha 
: people of Maallm ngth firstto 

take :age of the elabo hisi :>ry and < ?sth >tic: 
of t : old J nd use it in npc ary fashio] 
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WERKLUST 
English Name: Joy of Working 
Purpoi :: Housing Type OUD 1 
Drafted: 1885 
Street: Plantsoenstraat 5 
Details: house for director 

Bythe nid-19th< nry, the Society of Be: 
could n o longei :olonie 
financial bi rde] vy, £ id thr ed 
Adthbankruptcy, ouldn ngei 
xisi iriv "he 

5 dec a fur tal pn 
the ïlitycfw rkingdifferedfro 

ideals the Society i nevolen s fou oded 
autarky< f the Society c ^Be role 

i the tioi if i 
mbe nity^ uldbeprodu 

How ïr, ther :alityA stha my of the people 
idedupinthe nyA fitto1 :>rk. 

ME ny of the ide; ider Bo 
i ba ed upon the mptio: Lt people 
:able )work, rouldwant 3 do ). But ngthe 



ofpaupe sthe otable 
ork, rdidn zant to.This led to the ^alityof 

:olonie 
problei rtheye; ;. Bytb thecolonie: 

cietyof] olence\ ;take erbythe 
state in 18 5 9, ï half i ople 

enhuizi t (able ) be) productivi 
ifro 

lip, the D tchgo itially o nly 
edthe :oloniej asthey^ /aswhen 

Ministry ofJ rVee uizeni 
lakeover was initiated 

i t h ew Dutch ju stice sys 1886. 
iditwasthei tVeenhui2 ned 

'Rijks1 srkin ichting", aSt; :lat 
. This i victed (:riminals 

in Veenhuizen were now obliged to work. 
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English Nai :: Rest.Rusts 
Purpose: Housing Type OUD I 
Drafted: 1885 
Str :et: Plan it 5 i 
Details: hoi zsjor 
vice director & porter 

st of the list ed buildings Vee 1 today 
i built by the Ministry of] 
J6a .4. Or oftfo ildingsthey 

ruc ed a a pr 1 for 
stitu 

Werklust,c oy< fWcrking". Werklu. 
sas directly c ted to the v prison, in 2 
ïakingitpa ofthepris( .Thepn mplexlie: 

behind the hc id is no ed a 
theprisc sin the of The Netherlands. 

Whe 1 the Minis :ry of] ; decided to build 
sinmtutio 1885, itwa 

ed to build hc 3 for the 
itut etheles , W.C. Metzela nted 

to co ntinue Veen huiz s tradition of proximity 
Â ith his rchite ture. The ne up with 



verethetw uses Rust.Roesta ld Werklust 
M 

Ö Both houses were officially separated from the new 
" stitution, a nd yet t ley wei niably pa 
h-i 

s aswell Metzelaarwasquitesatif 
o 

o solutic ause /it a ïbetv 
o o 

rules and the So( :ty of Benevoler >riginal 
phil >ophy i ng b^ 

Altho ugh both hoi e ide: ïtical in size 
use Ru, Roestv ndedfor o familie; 

(th vicedin 's,)\ hik ho 
Werklui ;dir< ifan ily c 
The familie: :eivedan< aportior offuelbc 

:ep illyhigh ngs. 
, RustRo :uliar 

syo ndinVee uiz< >ols< 
hines tha titly in i 

Lsily,bi eyj rapidly^y ïeya 
idle. us rest produces "Re Ru 

saying applies to people r tha 
Ifyou a e facing the front ofRust.Roest 

Werklu ïayi ^ dir fac 
3 be a bit differ nt.While 



efacingthe analo maim ads)thatr ny 
Die < ee the plaques, the; > ho 
ng a lak: ig the isibL 
-\lthough fathe nds iMei >rked 

for nistryc Justicetheyalwaysinte i to 
sspectwh tjol: nde Bosch\ Drigindly 

mged. This is why they did i nge 
village ely bi :ed their 
/buildings; rdingtothe adsth idy 

idoingj )theyalsc ade, 
thehc ïfacingth ïain ad. 

Originally this 3 the c 
ind Werkh /ell. At the tii 

th lali ibetv 1N01 ndth 
m's prisi md the facades of both ho 

ngti adleadingti As 
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FLINKENVLUC 
English Name: Firm and Fast 
Purpo ;: Housing Type III 
Drafted: ±1900 
Street: Hoofdweg 76-78 

Unlike the othe vittn ame plaque which 
acco npa lied by 2 mple ( 

i Vh igs\ nds 
ïal. The village vin ningpo whiclr 

>riginally dug by the beggai and vagn lts, is right 
nd Flink t 1 Vlug. H(j\ er, the 

grv ld F rby 
mn ningpc 
Aan ng pool vras built behindit at a 

ïVee uizc >beggar ndvagn 
ere referred to in Dutch "de Verpleegden", 

Although de Verpleegden 
imprisc edinthe istitutior ny cases they 

sufferingfrc :oholü .nd̂  isidei 
Dbepeopleiequi ingc *ry. 

ce de Verpleegde] ad dug the ing p 



ifc" 

behind th s Flink en Vlug, th e village needed 
M 
1-1 

Ö someone to teach the children to swim. But there was 
J win ning ti )ng the :afF. Bi of de 
1-1 

8 Ver êgde flfered'iis services, sayingh 
o 

o ïfor 
o 
ü Pietur rygoodinstri 

theirswir ningc 
With{ skilied ti acher :rything\ 

at the ning pc ol in Veenhuiz nd 
of the swirr ming seasoi of 19 3 6, hc 
people thn eir belo> ed s ning teache 

oke. Bi t they 1 ad to ju np i right my 
the serwsbc- t the instruct( ïdtodn 

ede ableto wimhimself! 
: had o ïly s lid he ( ould teach ho vim be 

hethought asyjo ndhin 
ng f ught 

childre ld whe :ting childn 
ntr ofhistin fishin^ hik ittingc 

thedivingbc rd, fors that time the ̂  
l po ïg fres 
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English Narr ;: Hou ind Hearth. 
Purpos 2: Housing Type III . 
Drafted: 1901 ^ 
Street: Hoofdweg 18-20 
Details: ho -~.es for administrative 
ssistant & supervisor of peat-cutting 

During World War ,the 'Marechaussee 
Military Polic» 1 Vee >rporated 
into the army by the Gi ndwerei ade 

td elsewhere. 
Buttb est lthousands ^ftin 

, So irder the 
stafForganised a special group to police the village. 

>rgai alled "Ge which is 
sho for "Gestie! chr stitution Wat 
^his ndepender edgn isisting 

of ove Qdred people nd altb ugh in 
vas ch, Gew; sgive mple 

jui fVee 
As equ : Dutch sta i police had n 

Vee ïtil 1985. The gei 
f Vee ad o 

http://-~.es


s long a 5 Ge eigned( rVeenhuiz litdid 
stitutic al sepa 

oflegislatu itivi ndjudiciary. It\ 
1985, \ 1 the Ministry of Ju illyope 
tb village ch public, tha t Ge 

oncluded its dllage \w nfor 
As long a xisted, thi ïandei 

ilivedinth 2Huis< iHaard. 
Some i lay find it i nimaginable that! clo: ed 

systen ity e itch t 
rely thii 

fro rayVee 
pla< .Origir illyt t Society of Be: ôle 
ba eduponben* olent despotism, an idea tha 
pr 18 the iryEu *vhe rchs 

ed their absi *ity {3 institute ] cal; 
And v 2 Society of Be 

eigned as a priv; )rganisatioi rer the 
cepted, including Vee 

itch state did n appfy uth rity igiv 
to the Society of Benevolence within their regio 
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English Nan ;: Hun inity 
Type: Housing Type VII 
Drafted: 1901 
Street: Hoofdweg 26 
Details: house for the doctor 

ny pe ople working for the Minisi 
ofji nityof Veenhuizi 
politically c ativi t. So 1 the family of 

ned Greeven loved into the 1 
niteit afte 3rld War II, people 

ed t( :all him "de Rode Do nin ■ the Red 
;er, be icialist. Altho ugh the 

had always be Dcialists within the ranks of the 
beggai nd vagrants, it v ng the staff. 

Gre ïly able to ïake 
ough r ninistry. Finding hirr l̂fin 
epti ïally spa ous vi< age ] i de< ided ti 

ïake Dneybyhc itinggm the 
s Hui niteit. 

iVee uiz tth^time(t] rgevill 
)fdw eg a nd ( al van de Bo eg r 



Z. butit ailabl: for people i "Ministry 
M 
|_i 

° [usticev hen they came to i rsee Veenhuizen. 
5 So whe families ofprisc visit, t ley 
S were able to rent a room in th e Humaniteit 
co 
o 

o eye sfollowin 1945, Veenhuizen 
o 
a imodatedn nywarcriminals, i ïong 

a group of foi Driginally 
sentenced to death by Dutch law. This vas 

mtually reduced to i life sente id o ne of the 
i Gei ny offic ed Fische 

Liker ofth iffin hegeneral 
adn ich i dealing 

ivith people who had fallen fro m gn de als 
v to deal with diffen nt type: of pei nd knev 
' absok )f ho 

nyoffici r. So eger raldir< rga Fis< 
choice: he could either be locked up in a prison cell 
cro1 /ith many other r be a 
gardener as long as he gave his rd of ho 

:ape Fisc rch a garde] ïr.Andwhen 
Fische s wife ( ne with he ■ childrer i visit r 

Lisband, they stayed at the hou e Hui niteit. 
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idmin 
M sited Veen fro 

Hagu i. Du nghisvisit, skedti :gei 
director about the s i of Fische nd wished t 

the director nly able 
to giv inistrato ral1 /he ^abouts 
of which garder Fischer migh ; working in. 
Althc ugh this i s considered n lal in Vee 

npletely absurd a nd u cceptable fr< 
the pe 'spectivi ifthe utsidei. This >ulted in 
Fische r being t isferredimi ediatelytothe 
"Koepelge^ ngenis", c r Dome Pris( i, in Breda. 

Duringthi f1952, agroup 
riminalsatt nptsdu :apefr< 

the i. Fische ndbyhis irdofh 
. While j 

:aping, Fiscb nded 
up spe nding the est of his life in the De e Prisc 
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English Nar z: Joy of Living 
Type: Housing Type IV 
Drafted: 1908 
Street: Meidoornlaan 43-45 

Many c if the s in Vee rere built clo; 
the )ehind t 

ide; >ringdo< r Voorbeeld". ng 
Ex: ibeggarsandv 

nploye 
folL nple whe 1 they i )uld r 

ïal life. But as Veenhuizer 
apenitt iryin withi 'aggn 
criminals tha nlessbeggan ïdvagran , its 

; appa ïany of the 
close to the prisc ns. Since the institi 
)riginallyin idedfor riminalsthe ny 

:ape;du: Qgtheearlyyear ^thepr which 
at to the staffand their familie; As uit, 

ny hous s in Vee ihuiz 
approxin ately 140 of the 1 that were to »clos 



C pris ) be demolished. For instanc ,the 
ï usedtobe ofho iatMeidoc whe sthe 
* ESJ irisc rking L t is i ated. 
s Tl ouse Levenslust, lisacross 
00 
o 

£ street fro ain entrance of Esserheem, was 
o o 
s D be demolished. ] sr, 

it cupied by a group of illegal "kr s", c 
squa efused 1 e. Squatting is s 
ph e Ne ad alt ugh 
been ade illegal in ntye; :, in the pa 

:ry diffic i people < cupying a 
ho .L islus iVee 
to be squatted a id in nically this allowed the building 

survive mg enough 13 eventually be re; Dred to 
the good c iditi :>day. More buildings in 
Veenhuize surviveddu ) kraken nds of 

squ ïake ieir dw elling 
legal ( ngly, : ho 
where thij "Joy c ng.r 
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English Nan ;: Education 
Type: Housing Type III 
Drafted: 1901 
Street: Hoofdweg 28-30 
Details: housesfor teacher 

Thehc Op' iing\ )riginally built for the 
familie; ctlyt theleftc 
is the for school tha was :alled "Le oplicht", 

"Cc npulsoryEdu ation".Thisiswhen 
teacher; ught the ch f Vee 

Childn ;tirr xperie] cho 
prisi , but in Vee nhuizen there actually ha 

sch' >ol th i pri veil. Today th 
school building L rplichtis ïda ope 
pris( It is i prisc without in 

ïd frc the 
building still looks like >ol. ng in 
this building is a group of prisc e public 

nspc ï the mor 
to orkin eighbo ngto chasAs 
Aftei ^rktheyi )theirope iprisoiin 



Veenhuizen, right Op\ ?ding. 
Theprist s in this open pris( ulivi 

nitythatis ch lik xtendedfan ily. 
They r take good c f their special ho: 
Leerplicht >videdfor 
pris( appr ach ng the nd of their 

vish to re-integrate in icietyï llea e their 
pa; : behind by practicing a differei vay of living. 

For ^privilege; ndfreedo ing 
gn ited ti the pris< this ope 1 pr , great 

nsibility is cted fro 
tjus obeyingther >s,bi ngtieir 

right to 1 privileges and freedor ugh th 
nd ifon z fails ) do so, the pris( 

idn retu i to the talprison. 
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English Nan ;: Bitter ind Swe 
Type: Pharmacy 
Drafted: ±1893 
Street: Hospitaallaan 22 
Details: originally part ofVeenhuizet 
hospital, renovated in 2009 

Originally, th 2 building Bitt 1 Zo 
eda thephs icyofVc 

Today, this building is pa nd it 
nds th hospit al. 1 

Ver op< od" Trust in God" rching 
ïighabo fth :hosp 

/sy t : phra: 1 Bitter en Zot t symbolise 
1 wh )le 1 )f the Society of Benevole 

istr Jus 
ïheritage f the Society c ning 

nd maintaining Ve 1. The Ministry of 
sticetu ed Veenhuizen into a penitc ïtiary 

institutioi a pla< ofpunishment and refo: 
ngi Ve ^nvict L1(OI 

. civilian) »eing unde egime. 
Bu egime ga1 e pr 



structu ïd e ŝpe Thi 3mething 
otherprisom uldnotpr vide. Frc m the ̂  
)egin ng, eSociet l̂ence 

:olonyinl823,andi] thepe odwheithe 
Ministry of Ju ;tic<: took ( .1875, Veenhu 

mbinatio ofbitte et. 
During the 19 70s., ar s gn iup of Molu 

hijac ;Ne adedupl ng 
td in Veenhuizen ng th 

prisc dtha alentin :. Thisprisc 
ihigheredu( itio :Ac Fine Ar 

nge [ringhis HIe < aally 
iny wa s inside t ï with his ] >aintings 

iding the pr i chapel. Although t oper 
ublicth )aintings xist thisday. 
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vccniiui^eii is a sman rurai viuage located in th( 
northern region of The Netherlands. Originally 
a privately run reform colony for the poor and * 
homeless, Veenhuizen later became a state-run 
labour institution for convicted criminals. 
The village buildings have moralizing messages 
engraved in their facades. This book shares short 
stories related to these name plaques, to introducé 
Veenhuizen's unique history and heritage. 


