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In 2013 werd de Brabantse Erfgoedprijs voor het eerst uitgereikt. De genomineerde projecten 
van dat jaar lieten allemaal zien dat je erfgoed ook op een heel andere manier kunt benaderen. 
Voor de verandering speelde erfgoed een keertje niet de hoofdrol, maar had het een meer in-
strumentele toepassing: als bindmiddel. 
En waarom niet eigenlijk? De laatste jaren vindt een interessante omslag plaats in de wereld van 
beleidsmakers en erfgoedprofessionals. De opvatting dat erfgoed ‘heilig’ is en bij voorkeur van 
een afstandje bewonderd moet worden, maakt langzaam maar zeker plaats voor de bewust-
wording dat erfgoed in de eerste plaats mensenwerk is. Erfgoed transformeert zo tot middel 
om verhalen te ontdekken en te vertellen. In de aanloop naar de Brabantse Erfgoedprijs 2015 
staat deze extra editie van In Brabant dan ook geheel in het teken van deze nieuwe benadering 
van erfgoed. 
In een serie interviews komen initiatiefnemers, beleidsmakers en uitvoerders uit heel Brabant 
aan het woord. Naast de drie finalisten uit 2013 zijn dat ook zeven projecten die tot voor kort ver-
enigd waren in het provinciale programma Erfgoed & Erfgenamen. Allemaal hebben ze gemeen 
dat het initiatieven vanuit de samenleving zijn. Stuk voor stuk houden ze van die ene boerderij, 
dat unieke schip of de verloren zoon van het dorp. Maar ze grijpen ook de kans om een nieuwe 
bestemming te geven aan erfgoed om zo nieuwe verhalen toe te voegen aan de geschiedenis 
van hun woonplaats of regio. Niet door alleen te restaureren of conserveren vanwege de monu-
mentale waarde, maar een invulling te geven die juist van meerwaarde is voor de maatschappij. 
En dat doen ze niet alleen; ze zoeken de samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven. 
Bovendien weten ze allemaal vrijwilligers te enthousiasmeren en mobiliseren: erfgoed ver-
bindt! Zodoende ontstaat er een nieuwe urgentie – van binnenuit – om het erfgoed te behouden. 
Hiermee stijgen deze projecten boven zichzelf uit en blijven de monumenten, de tradities en 
ambachten behouden voor toekomstige generaties. 
Naast al deze initiatiefnemers komen ook gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema en Patrick 

Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant, aan het woord. Zij vertellen meer over de manier 
waarop provinciaal beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. Van Haaften: “Erfgoed heeft met hart 
en ziel betrokken erfgenamen nodig.” Want, zegt Timmermans: “Het gaat niet om de collectie, 
maar om de verzameling mensen.”
Met de voorbeelden in deze extra editie van In Brabant hopen we u te inspireren. Allereerst 
natuurlijk om zelf het initiatief te nemen in uw woonplaats. Bent u ook erfgenaam? Voelt u 
het al kriebelen? Ga dan op zoek naar gelijkgestemden en kom in actie. Daarnaast hopen we u
ook te inspireren om een nominatie in te dienen voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015, bijvoor-
beeld voor een van de zeven initiatieven uit Erfgoed & Erfgenamen. Uiteraard zijn dit niet de 
enige innovatieve projecten in onze provincie. Weet u er zelf ook nog een? Grijp dan uw kans: 
iedereen kan een kandidaat voor de Brabantse Erfgoedprijs nomineren!

Pascal Viskil

Beste lezer,

Ten geleide
P a s c a l  V i s k i l

Jurgen Pigmans is bij Erfgoed Brabant
werkzaam als redacteur/historicusPascal Viskil is historicus en werkt als free-

lance redacteur, interviewer en schrijver.
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“Erfgoed heeft met hart en ziel 
betrokken erfgenamen nodig”

                       Brigite van  Haaften 
Gedeputeerde 

(Foto: Wim Roefs)



 

De afgelopen bestuursperiode heeft Brabant fors geïnvesteerd in erfgoed. Met reden, want erfgoed is een waardevol 

onderdeel van onze leefomgeving. Monumenten, cultuurlandschappen en archeologische vondsten vertellen het ver-

haal van de Brabanders van toen, hoe ze ploeterden om hun brood te verdienen, hoe ze rouwden om hun doden, hoe ze 

streden voor hun vrijheid. Maar ook museumcollecties, tradities, verhalen en dialecten zijn belangrijk voor het verhaal 

van de Brabanders. “Erfgoed is eigenlijk een tastbare herinnering aan deze verhalen, die maken dat Brabanders van 

nu en van straks zich thuis voelen in Brabant.” Een interview met gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema, die als 

portefeuillehouder Cultuur en Samenleving verantwoordelijk is voor het erfgoedbeleid van de provincie. 
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paden (Lith), de herontwikkeling van hun klooster 
(Zijtaart) of de ontwikkeling van een gildeterrein 
bij hun oude kerktoren (Oostelbeers). Daarnaast 
biedt erfgoed veel kansen voor de vestiging van 
nieuwe bedrijven en voor het trekken van toe-
risten. Ondernemers in de vrijetijdseconomie in 
Brabant adverteren bijvoorbeeld vaak met histo-
rische dorps- en stadgezichten of met gebouwen 
en landschappen die zijn geschilderd door Vincent 
van Gogh. En dat horeca en creatieve ondernemers 

Waarom is erfgoed belangrijk voor Brabant?
“Erfgoed biedt veel kansen voor het verbeteren 
van de leefbaarheid van stad en platteland. Het is 
niet voor niets dat inwoners van kleine kernen in 
Brabant, bij het opstellen van dorpsontwikkelings-
plannen of bij hun deelname aan de Dorpen Derby, 
vaak komen met initiatieven om hun erfgoed 
nieuw leven te geven. Of dit nu de restauratie 
of toeristische ontsluiting van hun molen(s) is 
(Oploo, Vlierden), het opknappen van hun kerke-

In de Oosterschelde bij Bergen op Zoom wordt sinds de zeventiende eeuw ansjovis gevangen met behulp van ‘weren’. Vissers 
zetten rijen staken in een V-vorm in de zandplaten. De ansjovis raakt bij eb door de fuikwerking opgesloten en kan worden op-
gevist. Deze traditionele manier van visserij dreigt verloren te gaan. (Foto: Stichting Behoud Weervisserij)

 



Erfgoedfabriek
Iconen van Brabant. Oude kloosters, fabrieken, forten, ka-
zernes, kastelen en landgoederen waar mensen leefden, 
werkten, vreugde en verdriet beleefden. De provincie 
wil ze graag nieuw leven inblazen en bewaren voor de 
toekomst. Op zo’n manier dat het mensen met elkaar én 
met hun leefomgeving verbindt.  
Daarom startte de provincie in 2010 met de Erfgoed-
fabriek, om grote erfgoedcomplexen te ontwikkelen. 
En, zeker zo belangrijk, de verhalen te vertellen die er bij 
horen en die de geschiedenis van Brabant mee bepalen. 
Met de ontwikkeling van erfgoed krijgt ook de economie 
een impuls. Het programma levert prachtige nieuwe 
locaties, maar ook de ontwikkeling zelf zorgt voor een 
economische impuls met de nodige werkgelegenheid. 
Belangrijk onderdeel van het programma is JOB-House, 

de jongerenlijn van de Erfgoed-fabriek. In JOB-House le-
ren jongeren het vak van ‘herontwikkeling’ – van idee en 
ontwerp tot financiering en restauratie. 
De provincie hoopt de komende jaren samen met partners 
de ontwikkeling van minstens twintig complexen aan 
te jagen. Hierbij werkt de provincie in allianties met ge-
meenten, marktpartijen en andere betrokken partners. 
Gezamenlijk zoeken de betrokken partijen naar een 
nieuwe bestemming en zo nodig een nieuwe eigenaar.
De provincie Noord-Brabant heeft er bewust voor gekozen 
om risicodragend te participeren in de herontwikkeling 
van de complexen. De provincie verbindt zich in principe 
tijdelijk aan een project. De marktpartijen zullen uitein-
delijk het stokje moeten overnemen en zorgdragen voor 
een duurzame ontwikkeling van de erfgoedcomplexen.

In Roosendaal 
ligt tussen het 
station en het 
centrum klooster 
Mariadal. Een 
van de grote erf-
goedcomplexen 
die de provincie 
Noord-Brabant 
ontwikkelt in de 
Erfgoedfabriek. 
(Foto: Har 
Kuijpers)

Kijk voor meer informatie op:  www.brabant.nl/erfgoedfabriek
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zich graag vestigen in monumentale boerderijen, 
kloosters of fabrieken. Bij erfgoed heb je het over 
gebouwen met karakter, met historie. Dat is aan-
trekkelijk voor ondernemers.”

Wat doet de provincie voor het erfgoed van Bra-
bant?

“Heel veel! Maar laat ik beginnen met te zeggen 
dat de Brabanders zelf nog veel meer doen voor 
hun erfgoed. Zoals de tienduizenden vrijwilligers 
die bijdragen aan het behoud van molens, kerken, 
cultuurlandschappen en musea. Of eigenaren van 
landgoederen, historische boerderijen en woon-
huizen. Of ondernemers die oude kloosters of 
fabrieken herontwikkelen. En niet te vergeten 
studenten van heel veel verschillende opleidin-
gen die op verschillende manieren met erfgoed 
bezig zijn. Ieder voelt zich in zijn eigen rol erfge-
naam van het Brabantse erfgoed en zet zich daar 
met hart en ziel voor in. Het is geweldig om te zien 
hoe veel energie erfgoed losmaakt in mensen, 
maar ook hoe veel energie ze er in stoppen. Hoe 
mensen hun talenten, en de potentie van erfgoed, 
gebruiken om hun omgeving te verbeteren.” 

Brabanders nemen zelf dus vaak het initiatief om 
hun erfgoed te behouden en beleefbaar te maken. 
Hoe helpt de provincie hen daarbij? 

“Soms met geld, maar heel vaak ook door het bij 
elkaar brengen van partijen en het bieden van 
kennis. Soms doen we dit zelf, maar vaak ook via 
onze uitvoerings- en kennisorganisaties zoals 
Erfgoed Brabant, Monumentenhuis Brabant en 
Monumentenwacht Noord-Brabant. Deze organi-
saties zijn door de provincie opgericht en worden 
voor een groot deel door de provincie betaald om 
erfgoedvrijwilligers, gemeenten en monumenten-
eigenaren te helpen om hun erfgoed te behouden 
en te ontwikkelen. De provincie heeft afgelopen 
jaren extra geïnvesteerd in de Erfgoed Academie 
Brabant en in de Brabant Cloud, om kennis over 
erfgoed verder te ontwikkelen, te delen en breed 
toegankelijk te maken.”

Dus eigenlijk steeds meer aanhaken bij initiatie-
ven uit de samenleving?
“Inderdaad en dan niet alleen om de afzonder-
lijke initiatieven te steunen, maar ook om vanuit 
de initiatieven een bredere beweging op gang 
te brengen en op te schalen naar Brabantbrede 
netwerken. Daarin zitten bijvoorbeeld initiatiefne-
mers, erfgoedvrijwilligers, ondernemers, onderwijs, 
maatschappelijke organisaties, onze uitvoerings-
organisaties en lokale overheden. Hier helpen deel-
nemers elkaar met kennis, ervaring en menskracht. 
Dat ondersteunen is de crux van ons beleid. Daar 
ligt onze rol en toegevoegde waarde. Door deze 
netwerken kunnen Brabanders hun erfgoed be-
houden en ontwikkelen. Daar heb ik, gezien het 
enthousiasme en de energie die ik overal tegen-
kom, alle vertrouwen in. En natuurlijk blijven we 
ons gezamenlijk inzetten, want de provincie vindt 
erfgoed onveranderd belangrijk.”

Wat moet ik me precies voorstellen bij ‘opschalen 
naar Brabantbrede netwerken’?

“Dat doen we rond thema’s, die elk hun eigen kansen 
en problematiek hebben en die elk een andere rol 
en expertise van ons vragen. Zo hebben wij voor 
complexe opgaven rond de herontwikkeling van 
kloosters, industrieel en militair erfgoed, ons 
programma Grootschalige Erfgoedcomplexen 
(zie kader). Voor de toeristisch-recreatieve ont-
wikkeling van militair erfgoed nemen wij deel in 
de programma’s Zuiderwaterlinie (zie kader) en 
Liberation Route. En ook nemen wij deel in Van 
Gogh Brabant dit jaar, en Bosch 500 volgend jaar. 
We werken met themajaren en vanuit die thema’s 
maken we ook keuzes. Want natuurlijk kunnen we 
niet alles doen, dat zal iedereen begrijpen.”

Erfgoed & Erfgenamen was een voorbeeld van 
deze nieuwe aanpak. Wat maakt dit programma 
nu anders dan eerder erfgoedbeleid? 

“In het verleden stond behoud van erfgoed vaak 
helemaal op zichzelf. Omdat een gebouw monu-
mentale waarde had, gaven we subsidie en werd 
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Kun je een concreet voorbeeld geven? 
“Neem de Soete Moeder in ’s-Hertogenbosch, dat 
is een van de zeven initiatieven. Het kloosterhotel 
wordt niet herontwikkeld vanuit de gedachte om 
alle bouwkundige waarden van het oude Nemius-
klooster te behouden. Het wordt herontwikkeld 
tot een leerwerkbedrijf voor jongeren met een 
achterstand, zodat zij beter terecht kunnen op 
de arbeidsmarkt. In Brabant zetten we op alle 
gebieden fors in op talentontwikkeling, dit is daar 
ook een mooi voorbeeld van. Dat dit gebeurt in 
een nieuw hotel in een monumentaal klooster is 
niet alleen goed voor het behoud van het kloos-
ter, maar houdt ook de oude kloostergedachte 

het gerestaureerd. Daar stopte onze betrokken-
heid. Nu zien we dat behoud van erfgoed, zeker op 
de langere termijn, beter lukt als we ook bekijken 
wat het voor waarde kan hebben voor de samen-
leving, of we het ergens voor kunnen ‘gebruiken’. 
Maar al te vaak blijkt erfgoed dan iets toe te voe-
gen aan bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling.” 
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In de polygonaalloods luisteren de betrokken partijen naar verschil-
lende sprekers tijdens de slotbijeenkomst van Erfgoed & Erfgenamen. 
Omringd door de tentoonstelling van Beyond Borders over de Eerste 
Wereldoorlog in en rond Tilburg. (Foto: Erik van der Burgt, Verbeeld)



De waterlinies – Nieuwe en Oude Hollandse Waterlinie, 
Stelling van Amsterdam, Grebbelinie en de Zuider-
waterlinie – zijn ooit gebouwd om ons in oorlogstijd te 
beschermen. Door het grote gebied met sluizen en dam-
men onder water te zetten (inundatie), hielden we de vijand 
buiten de deur. De forten boden extra verdediging op de 
zwakke plekken.
De Zuiderwaterlinie is de oudste en langste waterlinie 
van Nederland. De linie vormt de bakermat van inundatie-
technieken die later ook in andere linies zijn toegepast. 
De Zuiderwaterlinie heeft meerdere malen actieve 
dienst bewezen bij invallen van Spanjaarden, Fransen, 
Belgen en Engelsen. Het door Menno van Coehoorn ge-
perfectioneerde samenspel van vestingsteden, vesting-
werken en inundatievlakken, maakte de Zuiderwaterlinie 
tot een moeilijk doordringbaar grensgebied dat van Bergen 
op Zoom tot aan Grave liep.
Maar: de Zuiderwaterlinie is meer dan een verdedigings-
werk uit andere tijden; ze markeert nog steeds de grens 
van katholiek en protestant, van Holland en Brabant, 

van zand en klei, van zij en wij. De Zuiderwaterlinie biedt 
belangrijke aanknopingspunten om vanuit het verleden 
te bouwen aan de ontwikkeling van economie, woon- en 
leefomgeving, natuur en landschap en duurzaamheid. 
Door krachten te bundelen biedt de Zuiderwaterlinie 
kansen voor alle partijen. Maar de Zuiderwaterlinie be-
wijst pas écht haar waarde als de afzonderlijke belangen 
gedeeld worden binnen het grotere geheel. De Zuider-
waterlinie moet een levende linie zijn. Een vitale levens-
lijn voor Brabant, die het historische verleden verbindt 
met het ruimtelijk-economische heden. Het gaat daarbij 
om kleinschalig ondernemerschap, maar vooral ook om 
het woon- en vestigingsklimaat van Noord-Brabant in 
bredere zin: de Zuiderwaterlinie als aangrijpingspunt 
voor vitale steden en een duurzaam platteland.
Het Zuiderwaterliniegebied heeft het in zich om regio-
nale, nationale en internationale allure te krijgen. Een 
sterk merk dat volop (economische) kansen biedt. 

Kijk voor meer informatie op: www.zuiderwaterlinie.nl

Programma Zuiderwaterlinie

In Brabant zijn 
verschillende ver-
dedigingswerken 
te vinden met een 
belangrijke militair-
historische functie, 
waaronder Fort 
Altena. (Foto: 
Melchert Meijer zu 
Schlochtern)



     i n b r a b a n t  T I J D S C H R I F T  V O O R  B R A B A N T S  H E E M  E N  E R F G O E D

van maatschappelijke toewijding en gastvrijheid 
in stand. De nieuwe erfgenamen zijn als het ware 
nieuwe ‘kloosterlingen’. Dat noem ik nou ‘zielvol 
herbestemmen’.”

Hoe heeft de provincie deze nieuwe werkwijze 
ervaren? 

“Erfgoed & Erfgenamen was voor ons een proef-
tuin om te zoeken naar onze rol. Dat deden we 
werkenderwijs, vanuit de praktijk, met betrokken 
initiatiefnemers. Maar ook andere partijen, zoals 
onderwijs, werden hier bij betrokken. We hebben 
gekeken waar we als provincie het verschil maken. 
Waar we onze inzet en de inzet van onze uitvoe-
ringsorganisaties het beste op kunnen richten, 
en hoe we samen met ondernemers en onderwijs 
kunnen bouwen aan Brabantbrede netwerken.”

Staat deze werkwijze op zichzelf? 
“We realiseren ons heel goed hoezeer erfgoed 
en gebiedsontwikkeling samenhangen. Daarom 

werken we nauw samen met Mijn Mooi Brabant, 
een programma om de ruimtelijke kwaliteit van 
Brabant te versterken. Zo hebben we van elkaar 
kunnen leren en hebben we samen een groter en 
veelzijdiger netwerk opgebouwd. Bijzonder hier-
bij was de samenwerking in het onderwijspro-
gramma, met onder andere de NHTV en Avans. 
Speciaal wil ik noemen de Minor Multifunctionele 
Leisure Locaties waar studenten van de NHTV 
praktijkervaring hebben opgedaan. Zij hebben 
initiatieven uit Erfgoed & Erfgenamen versterkt 
met hun expertise op het gebied van marketing, 
leisure en bedrijfsvoering. Een prachtige samen-
werking, en ook hier maken we optimaal gebruik 
van al het jonge talent dat in Brabant aanwezig is!”

Wat heeft je persoonlijk het meest getroffen in 
Erfgoed & Erfgenamen?

“Wat ik geweldig vind is het enthousiasme dat ik 
overal tegen ben gekomen. Enthousiasme bij de 
erfgenamen van de zeven initiatieven, die alle-
maal erg verknocht zijn aan hun erfgoed en zich 
daar honderd procent voor inzetten. Ik zeg altijd 
‘behoud begint met houden van’. Erfgoed heeft 
geen toekomst zonder met hart en ziel betrok-
ken erfgenamen. Maar ik zag ook veel enthousi-
asme bij andere partijen zoals het onderwijs en 
gemeenten. Niet alleen over de nieuwe toekomst 
voor het erfgoed, maar vooral ook over de nieuwe 
werkwijze waar we elkaar als partners helpen en 
inspireren. Want we versterken elkaar echt.”

Je zegt ‘elkaar versterken’, wat is precies de kracht 
van het programma?
 “Het sterke is dat al die partijen elkaar diverse 
keren hebben ontmoet. Elk van deze bijeenkom-
sten heeft geleid tot nieuwe ontmoetingen van 
mensen die elkaar beter hebben leren kennen en 
begrijpen, die nieuwe samenwerkingen zijn aan-
gegaan en innovatieve ideeën hebben gekregen. 
Dit is typisch Brabants. Samenwerken vanuit klei-
ne en fijne ontmoetingen, waar nieuwe netwerken 
uit voortkomen. Daarin zit de kracht van Brabant: 
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Studenten van de NHTV varen tijdens de Lenteacademie over de 
Brabantse rivieren en kanalen. Aanleiding voor de vaartocht was 
zeilend vrachtschip Vertrouwen dat door Coöperatie Vertrouwen 
wordt opknapt om streekproducten over de Brabantse kanalen 
te vervoeren.  (Foto Har Kuijpers)
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de ontmoeting maakt dat er innovatie tot stand 
komt.”

Het programma Erfgoed & Erfgenamen houdt 
nu op te bestaan. Wat gebeurt er nu?
 “Laat duidelijk zijn: het programma verdwijnt dan 
wel, maar onze inzet op het gebied van erfgoed 
natuurlijk niet. De beweging die wij samen heb-
ben ingezet, gaat door. De zeven initiatieven gaan 
door. Het onderwijs gaat door. En wij als provincie 
gaan door. Elk op een andere manier, zoekend naar 
innovatie, maar zeker niet los van elkaar. We blij-
ven elkaar opzoeken in nieuwe verbanden.” 

Dat klinkt een beetje als een open einde. 
“Niet helemaal, want onze uitvoeringsorganisatie 
Erfgoed Brabant blijft met deze zeven initiatieven 

meedenken. Tijdens een slotbijeenkomst in 2014 
droeg de provincie het stokje officieel aan hen over. 
Bovendien organiseert Erfgoed Brabant dit jaar 
de tweede editie van de Brabantse Erfgoedprijs. 
Deze prijs werkt in de geest van Erfgoed & Erfge-
namen: het veld inspireren om innovatieve initia-
tieven te ontwikkelen. En ik roep iedereen op om 
initiatief te nemen, nieuwe mensen te ontmoeten, 
samen te werken en aan te haken bij het Brabant-
brede netwerk rond de Brabantse Erfgoedprijs 
2015!”                                                                                                                  

         

1 3

Ingrid Luycks legt studenten van de NHTV meer uit over het 
project Beyond Borders. Op de achtergrond de historische 
wagon. (Foto: Har Kuijpers)
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Hip Ambacht

Een van de negen 
straatjes in Breda: 
de Sint Annastraat.
(Collec tie :  Hip 
A m bach t)

“De jeugd is de toekomst 
van ons erfgoed”
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werk van boven de Alpen – staan er prachtige hof-
huizen die nu het stadsbeeld mede bepalen. Dat is 
een prachtig decor voor Open Monumentendag. 
De gemeente Breda gaf ons het vertrouwen en de 
gelegenheid om Hip Ambacht in te passen in die 
dag. Niet eerder kwamen zoveel tieners met hun 
ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s naar de 
stad tijdens Open Monumentendag.” 

En wat is dan de link met ambacht precies? 
Barbara: “Eenvoudig: de macht is verdwenen, maar 
de pracht is gebleven. En dat is de verdienste van 
de ambachten en de kwaliteit van hun werk.” 
Frans van der Plas, afdelingsleider bovenbouw op 
het Tessenderlandt, haakt hier op in: “Het mooie 
is dat wij op onze school de ambachtslieden van 
de toekomst opleiden. Als vakschool leren wij 
jongeren om te werken met hun handen, maar we 
zien tegelijkertijd dat de waardering voor am-
bachtelijk werk niet bijzonder groot is. Het vmbo 
staat in de media regelmatig in een negatief dag-
licht en als school treed je niet gemakkelijk naar 
buiten toe om dat beeld te kantelen.” 

Hoe hebben jullie elkaar gevonden? 
Frans: “Barbara liep met het idee en benaderde ons. 
De kennismaking beviel wederzijds en vervolgens 
zijn we op zoek gegaan naar een manier om op een 
concrete manier vorm te geven aan onze ideeën.”

De volledige naam van Hip Ambacht heeft als toe-
voeging ‘de negen straatjes van Breda’. Dat zijn negen 
straatjes rondom het Kasteel van Breda waar am-
bachtslieden zich van oudsher vestigden. Zij voor-
zagen de bewoners van het kasteel en de overige in-
woners van de garnizoensstad van kleding, meubels 
en gebruiksvoorwerpen. En nog altijd zie je in deze 
straatjes opvallend veel ambachten terug, zoals 
zilversmeden, klokkenmakers en naaitateliers. 

In de negen straatjes klinkt de echo van de negen 
straatjes van Amsterdam. Is dat opzettelijk? 
Barbara: “Absoluut! Het imago van die schilder-
achtige winkelstraatjes in de Amsterdamse grach-
tengordel is vrij algemeen bekend. Maar belang-
rijker vind ik dat die Amsterdamse ondernemers 
bewust zijn gaan samenwerken om hun eigen uit-
straling te behouden. Dat is ook hard nodig, want 
laten we eerlijk zijn: steden zijn toch steeds meer 
op elkaar gaan lijken? Door al die eenheidsworst 
van grote winkelketens en plastic prullaria zie je 
dat steden leeglopen, terwijl je juist in de periferie 
steeds meer hippigheid vindt.”

Geldt dat dan ook voor een stad als Breda?
“Breda heeft natuurlijk een bijzonder rijke geschie-
denis. Als machtige Nassaustad kon het bijvoor-
beeld prachtige kerken bouwen. En naast het 
kasteel – overigens het oudste renaissance bouw-

In september 2013 was Macht & Pracht het thema van de Open Monumentdag. Op initiatief van de Stich-

ting Cultuurbehoud Breda werd toen voor het eerst Hip Ambacht gepresenteerd. Het programmaboekje 

zette hoog in met de woorden: “Dit project smeedt een band tussen heden, verleden en toekomst van het 

lokale ambacht.” Het bleek een gouden zet, want er kwamen die bewuste zaterdag 30.000 bezoekers meer 

dan in voorgaande edities. Barbara Op de Beek, voorzitter van de Stichting Cultuurbehoud Breda, is bereid 

het geheim van Breda met ons te delen: “Met Hip Ambacht zochten we de samenwerking met vmbo-school 

Tessenderlandt. De actieve bijdrage van leerlingen én docenten bracht tijdens Open Monumentendag een 

ongeëvenaard aantal tieners op de been.” Een prestatie die werd beloond met de Brabantse Erfgoedprijs.

Bij de uitreiking van de eerste Brabantse Erfgoedprijs in 2013 stonden drie genomineerden in de finale. Hoe is het deze projecten vergaan in 

de periode na de prijsuitreiking? Loopt het initiatief nog altijd of is het in de sluimerstand geraakt? Inspireerde de eervolle nominatie juist tot 

uitbreiding of opende het nieuwe wegen? In Brabant zocht de drie genomineerden op om te informeren naar de vitaliteit van hun project. 
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Het interview vindt plaats op het Tessenderlandt 
zelf – aan het eind van een gewone schooldag. Het 
begint al te schemeren. De school stroomt lang-
zaam leeg. Opeens veert Frans van de Plas op en 
verlaat de ruimte om terug te komen met twee 
docenten: Albert van den Boogaard en Eric van 

Stalle. Beiden raakten als vakdocent nauw be-
trokken bij Hip Ambacht.

Jullie staan dagelijks voor de klas. Welke kansen 
zagen jullie met Hip Ambacht? 
Eric: “Ik zag het project eigenlijk meteen als unieke 
kans voor onze school. Nu konden onze vmbo’ers 
eindelijk op de voorgrond treden in Breda. Aan de 
ene kant om te laten zien welke vaardigheden ze al-
lemaal op school leren. Aan de andere kant om in het 
echt aan de slag te gaan. Als docent horeca, toerisme 
en voeding zag ik mogelijkheden voor alle afdelingen.”
Albert: “Voor mij als docent bouwen, wonen, inte-
rieur en design bood Hip Ambacht ongekend veel 
aanknopingspunten. Een zeer geslaagd voorbeeld 
is het hofhuis van de familie Fluitman. In een van de 
stijlkamers assisteerden onze leerlingen bij de res-
tauratie van zitvensterbanken, oude luiken en het 
fraaie stucplafond. Dit gebeurde in samenwerking 
met restaurateurs van bouwbedrijf Balemans. Zo 
ontstond eigenlijk een klassieke verhouding van 
meester en gezel.” 
Frans vat de samenwerking samen: “Stichting 
Cultuurbehoud Breda spant zich in om de waarde-
ring voor ambachtelijk werk weer terug te krijgen. 
Dezelfde doelstelling als wij op het Tessenderlandt 
hebben. Het mooie is dat onze deelname aan de 
Open Monumentendag de leerlingen zelf een enor-
me boost gaf. De koppeling tussen leren en in het 
echt in de praktijk brengen is op zichzelf al waar-
devol, maar het leverde ook het inzicht op dat zij 
zelf óók cultuur maken. En dat gold niet alleen voor 
onze leerlingen, maar ook voor bezoekers en dan in 
het bijzonder de familieleden van deze jongeren.”
Eric: “Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee voor 
dit publiek de vooroordelen over het vmbo heb-
ben kunnen slechten.”
Frans: “Dat weet ik wel zeker! Laatst maakte ik 
met een groep leerlingen een stadswandeling, 
waarop ik werd herkend door mevrouw Fluitman. 
Zij nodigde ons spontaan uit om binnen te komen 
in haar hofhuis. Als je de berichten uit de media 
mag geloven, zou dat hoogst onverstandig zijn ge-

1 6  



i n b r a b a n t  E X T R A  N U M M E R  F E B R U A R I  2 0 1 5 

weest. Maar zij wist door haar ervaring van Open 
Monumentendag gelukkig wel beter!”
Barbara: “Ik vond dat verhaal met de Catechisten 
ook zo mooi.”
Frans: “Ja, dat was zo leuk. Het brede herenhuis uit 
1860 huisvest de Vereniging van Catechisten. De 
lekenzusters van de catechisten vormden de voor-
lopers van wat nu maatschappelijk werk is. Met 
hun evangelische levenshouding waren ze dienst-
baar aan mensen in nood, op sociaal én op pasto-
raal gebied. Die dag vertelden de catechisten over 
hun geschiedenis. Aanvullend presenteerden onze 
leerlingen Zorg en Welzijn hun opleiding – als ver-
volg op het pionierswerk van de catechisten. Daar 
was echt sprake van een ontmoeting van jong en 
oud, want de ‘jongste’ zuster was in de 80.” 
Eric: “Na afloop van de Open Monumentendag 
waren alle gastheren uitgenodigd voor een diner. 
Ook de zusters accepteerden de uitnodiging on-
danks hun respectabele leeftijd. En dat niet alleen, 
ze stonden er zelfs op om die avond met eigen 
ogen onze keuken te inspecteren.”

Wat is er gebeurd met de samenwerking na het 
winnen van de Brabantse Erfgoedprijs in 2013? 
Frans: “Bij de prijsuitreiking kregen we de op-
dracht om door te gaan en dat ook te bewijzen. 
Die aansporing hadden we niet echt nodig, hoor. 
Want het succes van de Open Monumentendag 
zorgde hier voor een enorme flow. Het enthousi-
asme dat vrijkwam bij Hip Ambacht hebben we 
gebruikt om nieuwe dingen met elkaar te ontwik-
kelen. Onder de bezielende coördinatie van Imagi-
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foto rechts: Bij Creative Use of Technology in de Reiger-
straat kun je terecht voor producten of diensten die met de 
lasersnijder worden gemaakt. Moderne ambachtelijkheid 
met nieuwe technologie.
foto onder: In 2013 waren leerlingen van het Tessenderlandt 
voor het eerst actief betrokken bij Open Monumentendag, 
bijvoorbeeld voor het vak Horeca, Toerisme en Voeding. 
(Collectie: Hip Ambacht)



nation Lab hebben we hier op het Tessenderlandt 
samen met leerlingen van het Radius College aan 
de Paardentram Experience gewerkt. Deze tram 
werd in de Waalse kerk afgelopen Open Monu-
mentendag gepresenteerd. Met speciale tech-
nieken projecteren we filmbeelden op een minia-
tuur van de paardentram uit Ginneken. Leerlingen 
figureerden met hun toneelspel als historische 
passagiers, terwijl bezoekers spontaan konden 
‘instappen’. Het resultaat is een tram vol verhalen 
die iedere passant kan beleven.”

Ook de Paardentram Experience viel in de prijzen. 
Het loopt lekker hier in Breda. 
Barbara: “Onze missie is om erfgoed, vakman-
schap en passie met elkaar te verbinden. Op die 
manier proberen we een zo breed mogelijk publiek 
bewust te maken van de betekenis van lokale 
cultuur. Dat betekent duurzaam behoud van au-
thentieke, lokale culturele goederen en waarden, 
waaronder de lokale volkscultuur. Om daar echt 
handen en voeten aan te geven zoeken we actief 
naar nieuwe en creatieve manieren van samen-
werken, verbinden en netwerken. Hip Ambacht, 
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de negen straatjes van Breda en de Paardentram 
Experience zijn daar levendige voorbeelden van. 
Juist omdat we ons niet beperken tot een bepaalde 
discipline maar juist samenwerken met alle denk-
bare stakeholders uit de maatschappij vergroten 
we de slagkracht van deze projecten. Want als we 
immaterieel erfgoed willen beschermen dan is de 
grootste uitdaging dat we elkaar blijven vinden: 
scholen en ondernemers, toeristen en stadsbewo-
ners, kunstenaars en beleidsmakers, jong en oud.”

Cultuur lijkt nu uit te groeien tot een wel heel leven-
dige tak op Tessenderlandt. 
Frans: “De samenwerking met Stichting Cultuur-
behoud Breda zorgt inderdaad voor een flinke 
impuls. We hadden natuurlijk al verschillende 
culturele activiteiten, zoals de stadswandelingen. 
Maar nu gaan we een stap verder, veel actiever en 
innovatiever. We participeren in de initiatieven 
die de stichting neemt. En de Brabantse Erfgoed-
prijs heeft ons wat dat betreft veel gebracht. Zo 
werken we nu bijvoorbeeld intensief samen met 
mbo-scholen als het Radius College en De Rooi 
Pannen. Dat is heel waardevol, want oud-leerlin-
gen komen nu weer onze school binnen als mbo-
student. Waar in Nederland zie je deze samenwer-
king met vervolgopleidingen en dan ook nog eens 
gecombineerd met erfgoed?”

Zijn er op korte termijn al prikkelende projecten 
te verwachten? 
Frans: “Dit jaar storten we ons – niet toevallig na-
tuurlijk – op Van Gogh. We organiseren in juli een 
culturele tocht van Princenhage naar het Vincent van 
GoghHuis in Zundert, zijn geboortedorp. Onze 
leerlingen zetten deze tocht helemaal zelf uit. Met 
halverwege de fietstocht een aardappellunch 
midden op een veld, geheel verzorgd door onze 
horeca-leerlingen.”
Barbara: “Voor de Cultuurnacht van 23 januari 
werken we opnieuw aan een experience. Deze keer 
over Vincent van Gogh. Met speciale 3D-camera-
technieken speelden leerlingen in het authentieke 
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In het hofhuis van 
de familie Fluitman 
assisteerden 
leerlingen van het 
Tessenderlandt bij 
de restauratie van 
zitvensterbanken, 
oude luiken en het 
fraaie stucplafond 
in een van de stijl-
kamers.  (Collectie: 
Hip Ambacht)



i n b r a b a n t  E X T R A  N U M M E R  F E B R U A R I  2 0 1 5  1 9

lijk bleef het even stil en letten ze goed op elkaar. 
Maar vervolgens stak een jongen zijn hand op en 
zei – in plat Brabants: ‘Ik wil wel, want wij hebben 
‘verkens’ thuis.’ Daarna was er geen houden meer 
aan. En omdat we veel meer aanmeldingen had-
den, gingen de anderen gewoon mee naar de op-
names. Om te ondersteunen, maar toch vooral uit 
nieuwsgierigheid.”
Barbara: “Eenmaal ter plekke gaf een dramacoach 
instructies om zich in te leven in de situatie van de 
aardappeleters 130 jaar geleden. Het resultaat is 
een bewegend schilderij waar voorbijgangers digi-
taal worden ‘opgepakt’ en in het schilderij worden 
geprojecteerd. Ze schuiven dus bij de aardappeleters 
aan om een vorkje mee te prikken. Omroep Brabant 
vond het idee zo sterk dat ze bij de opnames waren 
om te filmen en leerlingen te interviewen.”

En Open Monumentendag 2015? 
Barbara: “Daar kijken we reikhalzend naar uit, 
want het thema is ons op het lijf geschreven: 
Kunst & Ambacht.”         

         

(Interview: Pascal Viskil)                         

maar steenkoude wevershuisje in Goirle het be-
roemde schilderij van de aardappeleters na. Met 
kleding, make-up en engelengeduld maakten we 
opnames die straks te zien zijn op de cultuurnacht.”
Frans: “Het leuke aan de voorbereiding – en ik 
denk dat dit tekenend is voor de toegevoegde 
waarde van deze projecten – is dat we leerlingen 
in de klas hebben gevraagd wie wilde figureren en 
waarom dan precies. Het zijn pubers, dus natuur-

Kijk voor meer 
informatie over 
Hip Ambacht op 
www.hipambacht.nl

Info

Na de Paarden-
tram Experience 
volgt dit jaar 
een Vincent van 
Gogh Experience: 
digitaal mee-eten 
met de aardappel-
eters. (Collectie: 
Hip Ambacht)
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Erfgoed & Erfgenamen

Achelse Kluis
“Met een nieuwe community 
verbinden we technologie 
aan natuur”

Het klooster Achelse Kluis ligt op de grens van Noord-Brabant en Belgisch 

Limburg. De sporen van een oud kloosterlandschap omringen de Sint-

Benedictusabdij, zoals het klooster eigenlijk heet. Lange tijd verbouwden 

de trappistenmonniken van Westmalle hier hun eigen voedsel, totdat het 

terrein in 1989 als natuur- en recreatiegebied deels werd overgedragen 

aan Staatsbosbeheer en deels aan het Vlaamse Gewest. Nu is het tijd 

om met behulp van moderne technieken en met nieuwe doelgroepen dit 

landschap op een innovatieve manier te ontsluiten. De uitdaging: tech-

nologie verbinden aan natuur. Het doel: de drempel om naar het bos te 

gaan voor meer doelgroepen te verlagen en de betrokkenheid juist te 

vergroten. Het motto: ‘ons bos’.
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kijk op het begrip ‘erfgenaam’. Wij werken veel met 
vrijwilligers en die beschouwen we dan ook als erfge-
naam. Onbewust leg je jezelf zo allerlei beperkingen 
op, want waarom kunnen ondernemers geen erf-
genaam zijn? Juist bij hen zit een ongekende passie 
en het is zaak om die te verzilveren.”

Hoe pakte deze wending uit? 
“Er is nu een ‘community’ ontstaan van recreatie-
ondernemers, landbouwers en bezoekers. Dit zijn 

“Ten noorden van natuurgebied de Achelse Kluis 
ligt het Leenderbos. Het is daar volop genieten 
van bos, heide, vennen en historische plaatsen. 
Het verhaal gaat dat de opzichter die de aanplant 
van het Leenderbos bewaakte niet van rechte lijnen 
hield en inderdaad: je komt er geen enkel vierkant 
bosperceel tegen. Staatsbosbeheer nam als eige-
naar van beide natuurgebieden het initiatief om 
op een innovatieve wijze om te gaan met de natuur 
van de Achelse Kluis. 
In een gebiedsnotitie stelde de beheerder van 
265.000 hectare Nederlandse natuur zich ten 
doel om erfgenamen te betrekken bij het oude 
kloosterlandschap en de aangrenzende Groote 
Heide. Robert Timmer van Staatsbosbeheer vertelt 
welke onverwachte wending dit plan kreeg. “Achter-
af gezien hadden we een redelijk traditionele 

Hoe kun je als erfgenaam initiatief nemen om erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier in te zetten? In het pro-
gramma Erfgoed & Erfgenamen bracht de provincie Noord-Brabant zeven projecten vanuit de samenleving bij elkaar om samen op te 
trekken met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Een rondgang langs The Magnificent Seven: zeven projecten 
met een voorbeeldfunctie. 

foto links: De abdij is omringd door een oud kloosterlandschap van kleine 
akkers en hagen, ook is er karakteristieke laanbeplanting.  foto onder: 
Tijdens de Natuurwerkdag in 2014 droegen tientallen vrijwilligers bij aan 
werkzaamheden in het kloosterlandschap. (Foto’s: Staatsbosbeheer)
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voor ons allemaal nieuwe erfgenamen. Het mooie 
van de ondernemers is dat zij allemaal weer hun eigen 
doelgroep aanspreken. Bijvoorbeeld wanneer we 
met boeren afspraken maken om in dit gebied 
weer historische gewassen, zoals boekweit en 
spelt, te verbouwen. Als de lokale bakker hier weer 

broden van bakt, krijg je naast de trappist van de 
monniken ook andere streekproducten.”

Een van de pijlers van het programma is de toepas-
sing van augmented reality (AR). Natasja Paulssen 
ontwikkelde met haar bedrijf Dutch Rose Media 
een digitaal platform voor het gebied. Nastasja: 

“We bieden nu voor de Achelse Kluis een wande-
ling aan met extra digitale content. Op zich is dat 
een trend, maar veel initiatieven blijven een beet-
je hangen in tekstuele aanvullingen. Terwijl je met 
je smartphone of tablet net zo makkelijk audio of 
video kunt afspelen.”

Wat betekent augmented reality voor jou als 
ontwikkelaar? 

“Het is voor mij magisch realisme, maar dan digitaal. 
Je voegt iets toe aan de werkelijkheid. Ik vind het 
heel charmant dat je op die manier de wereld een 
beetje mooier kunt maken. Met deze technologie 
brengen we de kabouters in het bos, als je begrijpt 
wat ik bedoel.”

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 
“Neem bijvoorbeeld Praktijk Spelendwijs van Irene 
Timmers die mindfulness-wandelingen uitzet. Hier-
mee zijn we begonnen. Normaal gesproken zou je 
zo’n wandeling met een coach doen. Dankzij aug-
mented reality kun je het doen op jouw moment. 
Het lijkt me echt fantastisch om te zien, want 
onderdeel van de wandeling is een stukje achter-
uitlopen om je bewust te maken van je omgeving. 
Stel je voor: zie je opeens mensen achteruit door 
het bos lopen. Andere voorbeelden zijn een natuur-
belevingspad van IVN, het Instituut voor Natuur-
educatie en Duurzaamheid. Dit pad draait om zien, 
ruiken en proeven van de natuur, uiteraard onder-
steund met AR.”

Dat klinkt veelbelovend, is er nog meer?
 “Jazeker! Oud-marathonloper Luc Krotwaar heeft 
oefeningen ‘neergelegd’ in het bos. Hij heeft een 
speciale trainingsmethode en met AR kun je die 
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foto boven: Robert 
Timmer van Staats-
bosbeheer. foto 
onder: Natasja 
Paulssen van Dutch 
Rose Media.
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ook doen. Zo maak je op een totaal andere manier 
gebruik van het gebied. Of de fotograaf Erik Berg-
meester die een prachtig fotoboek maakte van het 
gebied. ‘The making of’ ligt straks op wandelaars 
te wachten in het bos. Met zijn digitale content laat 
Erik bezoekers zien hoe hij heeft nagedacht over 
zijn standpunt, maar je ziet ook hoe de foto’s het 
hele jaar door veranderen. Zo zie je dat er aller-
lei groepen wandelingen aan het maken zijn. Zo 
maakt de SRE, Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven, een reeks historische verhalen. Het 
zou ontzettend gaaf zijn om die te laten inspreken 
door een voorleesclub of te laten verbeelden door 
een toneelgroep.”

Zijn jullie niet bang dat iedereen straks meer op 
schermpjes staart dan van de natuur geniet?
Natasja: “Dat is zeker niet de bedoeling. Je komt 
op een plaats waar wat te beleven is en pas dan 
grijp je je telefoon of je doet een oortje in. Het zijn 
eerder pauzemomenten tijdens een wandeling 
waarmee je de gewone beleving verrijkt. Wat dat 
betreft is AR geen doel, maar een middel. Want al 
deze ondernemers die wandelingen aanbieden krij-
gen een belang bij dit bos. Zij zijn de eerste nieuwe 
erfgenamen en dat is voor Staatsbosbeheer weer 
belangrijk. Met elkaar houden we het gebied in 
stand.”
Robert: “De corebusiness van Staatsbosbeheer 
is niet alleen het beheer van de natuur en het 
landschap, maar ook recreatie. De inbreng van 
ondernemers is hierop een aanvulling. Met elkaar 
beseffen we ons maar al te goed dat alle activitei-
ten afhankelijk zijn van de basiskwaliteit van dit 
gebied. Het is belangrijk dat we er allemaal voor 
zorgen en dat gevoel proberen we in deze pilot te 
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foto boven: De bonnenkaart 1900 laat goed zien hoe kleinscha-
lig het karakter van de landerijen in het kloosterlandschap is. 
foto links: De wandelroutes met augmented reality zijn ook 
aangegeven met de vertrouwde paaltjes. Omdat de grens van 
België en Nederland dwars door de Achelse Kluis loopt, kom je 
onderweg ook grenspalen tegen. (Foto’s: Staatsbosbeheer)
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pakken te krijgen. Hopelijk leidt dat tot de situatie 
dat de ruitervereniging zelf de ruiterpaden uit 
haar routes onderhoudt.”

Staatsbosbeheer trekt nu op met ondernemers. 
Hoe is dat zo gekomen? 
Robert: “Tot vijf jaar geleden werkten we redelijk 
budgetgestuurd vanuit het rijk. Nu de publieke 
financiering van beheer van natuur, landschap en 
recreatie niet langer vanzelfsprekend is, zoeken 
we de markt op om samen te werken. Onder de 
noemer ‘beschermen, beleven en benutten’ maken 
we ons klaar voor de toekomst waarin we mensen 
willen betrekken bij de natuur die hen raakt. Deze 
vorm van maatschappelijk ondernemerschap is 
nieuw voor ons, maar levert nu al allerlei creatieve 
oplossingen op die de betrokkenheid juist vergroten. 
Voor Staatsbosbeheer is dit een belangrijke pilot 
om op het gebied van innovatie en erfgenamen 
nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Voor het 
eerst werken we met digitale content, echt een 
heel nieuwe koers dus.”

Precies, want kan iedereen nu gratis mindful 
gaan wandelen bij de Achelse Kluis? 
Robert: “Nee, de prijs voor een route met augmented 
reality is een kop koffie. Het is de bedoeling dat je 
straks in een uitspanning een kop koffie kunt drin-
ken en bij het afrekenen een kopje extra afrekent. 
Vervolgens kun je meteen op pad.”
Natasja: “De ondernemers kunnen dankzij de 
impulsen vanuit de provincie Noord-Brabant en 
de SRE hun routes wel gratis toevoegen. Dat is 
belangrijk, want de drempels om zoiets te doen, zou-
den voor een ondernemer anders veel te hoog zijn. 
Welke mindfulness-leraar of fotograaf heeft er 
nu een initieel belang bij om te investeren in een 
AR-route door het bos? Bovendien kost het veel 
tijd, energie en geduld om een goede route uit te 
zetten. We merken ook dat we ondernemers soms 
nog een beetje moeten aanmoedigen om te dur-
ven dromen. Met augmented reality kan echt veel 
meer dan je denkt.”
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Om de structuur van de akkers te versterken worden ze 
afgezet met struweelhagen. (Foto: Staatsbosbeheer)
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Waar staan jullie nu in de realisatie? 
Robert: “In 2014 begonnen we met vrijwilligers 
met het opnieuw aanleggen en opknappen van 
het gedeeltelijk verdwenen en verwaarloosde 
lanenpatroon. Het kloosterlandschap zelf is een 
kleinschalig cultuurlandschap dat bestaat uit akkers 
en hagen. Sommige akkers waren helemaal over-
groeid, van andere was de structuur vervaagd. 
Dit jaar gaan we verder met het aanleggen en 
opknappen van houtwallen, boomgaarden en ak-
kertjes. Verder hebben we belangrijke logistieke 
ingrepen gedaan. Zo is de parkeerplaats verlegd 
om een natuurpoort te realiseren. Dit is echt een 
win-winsituatie, want de oude parkeerplaats ver-
stoorde niet alleen het kloosterlandschap, hij lag 
ook op een onhandige plek. Nu is er een centraal 
punt voor alle informatievoorziening met – heel 
traditioneel – informatiepanelen.” 

En digitaal? 
Natasja: “Het platform is klaar en de routes staan 
er op. Wat er nog moet gebeuren is de AR-content 
toevoegen. Een groot deel van de content is on-
line toegankelijk. Uiteraard moet je voor de wan-
delingen op locatie zijn, maar een deel is gewoon 
openbaar. Daar kunnen wandelaars ook feedback 
geven op routes.”

Wat ligt er nog in het verschiet? 
Natasja: “Eind april, begin mei organiseren we een 
openingsevent met alle nieuwe betrokkenen, 
ondernemers, relaties, bestuurders. Die dag zijn 
ook de gebruikers van digitale content welkom, 
net als ondernemers of organisaties die zelf een 
route zouden willen opnemen.” 
Robert: “Deze opening is tegelijkertijd het slot-
akkoord van een jaar keihard werken. Want een 
ding is zeker: dit project heeft niet alleen een 
kwalitatief mooi landschap opgeleverd, de inno-
vatie heeft de belevingswaarde alleen nog maar 
versterkt. Steeds meer mensen zijn de Achelse 
Kluis gaan ervaren als ‘ons bos’. Hoe mooi zou het 
zijn als dit gevoel zich op de een of andere manier 
terugbetaalt naar het bos? Dit project heeft een 
stevige basis gelegd voor deze uitdaging.”                  

         

(Interview: Pascal Viskil)
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Kijk voor meer 
informatie op:
www.onsbosbyar.nl

Info

Voor de prijs van een kop koffie kun je een route 
naar keuze kopen. Van natuurbelevingspad tot 
mindfulness. In de app staan ook allerlei evene-
menten. (Foto’s: Dutch Rose Media)



“Grenzeloze grensverkenningen”
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Erfgoed & Erfgenamen

Beyond Borders

Het hoofdkwartier van Beyond Borders zit in 
de polygonale loods in de Tilburgse Spoor-
zone, achterzijde. (Foto: Ernest Potters)



 

Honderd jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog met bezoekers, studenten, kunstenaars en wetenschap-

pers onderzoek doen naar de betekenis van deze allesverwoestende oorlog voor het heden? Stichting Forum Kunst 

en Cultuur Tilburg begon in 2014 met het uitdagende project Beyond Borders, dat duurt tot 2019. In de monumentale 

polygonale loods in de Tilburgse Spoorzone organiseert de stichting exposities, debatten, performances en poëzie-

manifestaties in en rond een historische restauratiewagon. Beyond Borders is iedere keer anders, maar houdt dezelfde 

focus: de vermeende ‘grenzeloosheid’ van Europa. Een gesprek met Ingrid Luycks en Ernest Potters.
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Deze historie vormde voor Stichting Forum Kunst 
en Cultuur Tilburg de aanleiding om een uitda-
gend platform te maken: Beyond Borders.

Wat is Stichting Forum Kunst en Cultuur Tilburg 
precies voor gezelschap? 
Ingrid: “Het is een groep vrijdenkers uit de wereld 
van de kunst, cultuur en wetenschap. Wij zien ons-
zelf als erfgenaam van het verhaal van de Spoor-
zone. Dit gebied is voor ons een metafoor voor het 
slechten van grenzen, niet alleen in fysiek, maar 
ook in mentaal opzicht. We zoeken voortdurend 
de samenwerking met culturele instellingen, onder-
nemers en vrijwilligers.”

In de polygonale loods staat een historische res-
tauratiewagon. Wat is het verhaal? 
Ernest: “Daar is het voor mij allemaal mee begon-
nen. 2013 was het jaar van het mobiele erfgoed en 
de gemeente Tilburg schafte deze wagon aan voor 
de Spoorzone. De stichting vroeg geld aan om de 
trein te renoveren én er inhoud aan te geven. En dit 
ding is absoluut niet heilig hoor! Als je ziet waar-
voor deze trein allemaal werd gebruikt, dat is een 
ratjetoe. Hij is in 1932 gebouwd als motorwagen, 
deed dienst als passagierswagon, werd ook inge-
zet in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en keerde uiteindelijk terug naar Nederland. Kijk 
maar naar het interieur, dat is zo anachronistisch 
als wat. Als historisch object heeft deze wagon 
geen eenduidig verleden, dus zo kun je ‘m ook niet 
restaureren. Maar het is wél een getuige.”  

De Spoorzone in Tilburg is een lekker rauw terrein. 
Er gaat een ongekende aantrekkingskracht uit 
van dit gebied vol industrieel erfgoed. Het roept 
het beeld op van een grote transportgeschiede-
nis. Hier lag immers de grootste reparatiewerk-
plaats voor rijdend spoormaterieel in Nederland. 
In de hoogtijdagen, rond 1920, werkten hier meer 
dan 1300 arbeiders. 
Voor een niet-Tilburger is het toch nog even flink 
zoeken, want huisnummers zijn er niet aan de Bur-
gemeester Brokxlaan. Wel grote gebouwnummers, 
maar de navigatie weigert dienst en het achterlig-
gende eenrichtingsverkeer tijdens de zoektocht is 
ongeduldig. Hoewel Tilburg afrekende met het imago 
van arme stad kenmerkt deze kant van de stad zich 
door smalle straatjes vol kleine huisjes die sporen van 
achterstallig onderhoud vertonen. Voorlopig bewijst 
deze aanblik Tilburg geen dienst, althans niet voor ge-
sjeesde citymarketeers. Maar vergis je niet: dit is een 
broedplaats voor kennis en innovatie. 
Bovendien kan iedereen die wat meer zijn best 
doet ook de Eerste Wereldoorlog voelbaar maken 
in dit gebied. Tijdens de Grote Oorlog werd vijf-
tien kilometer verderop de grens met België af-
gesloten. Het ‘Bels Lijntje’ – de spoorverbinding 
naar Turnhout – werd afgesneden. Dertigduizend 
soldaten en vluchtelingen zochten een tijdelijk on-
derkomen in Tilburg. Deze cocktail van overwegend 
socialistische soldaten, getraumatiseerde Belgische 
vluchtelingen en een enkele deserteur had ge-
vaarlijk kunnen zijn. Maar de Tilburgers bleken in 
staat over hun eigen stadsgrenzen heen te kijken. 

Hoe kun je als erfgenaam initiatief nemen om erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier in te zetten? In het pro-
gramma Erfgoed & Erfgenamen bracht de provincie Noord-Brabant zeven projecten vanuit de samenleving bij elkaar om samen op te 
trekken met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Een rondgang langs The Magnificent Seven: zeven projecten 
met een voorbeeldfunctie. 
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Welke functie vervult de wagon dan in Beyond 
Borders? 
Ernest: “We gebruiken de wagon als ‘denktrein’ 
voor ontmoetingen en debat. In andere delen van 
de loods organiseren we tentoonstellingen. In 2014 
opende Grensverkenningen, een kunstproject over 
de Eerste Wereldoorlog in en rond Tilburg. Beyond 
Borders loopt parallel aan de duur van de Eerste 
Wereldoorlog, dus we gaan door tot januari 2019. 
We onderzoeken de betekenis van deze allesver-
woestende oorlog voor het heden. Met kunst, po-
ezie, debatten en symposia trekken we paralellen 
met het verleden of zoeken juist de verschillen op.”
Ingrid: “Voor mij begon Beyond Borders weer 
op een ander moment. Als galeriehouder werk 
ik regelmatig samen met de kunstenaar Geert 
Koevoets. Hij is geobsedeerd door de Eerste We-
reldoorlog. Wij zijn destijds samen gaan kijken in 
de polygonale loods, omdat de gemeente nieuwe 
exploitanten zoekt voor de herbestemming van 
het industrieel erfgoed in de Spoorzone.”

Het project bestaat dus uit twee componenten. 
Ernest: ”Nee, dat zie je verkeerd. Beyond Borders 
is net zo veelzijdig als de polygonale loods. Het 
klopt dat de wagon en de loods in zekere zin de 
aanleiding vormen, omdat ze ons ter beschik-
king zijn gesteld. Maar goed beschouwd vormt 
dat het vertrekpunt van het project. We kijken 
op alle niveaus naar het concept van grenzen. Op 
macroniveau, hier ligt de connectie met de Eerste 
Wereldoorlog die de aanleiding vormde van dit al-
les, maar ook op microniveau, want voortdurend 
worden er mensen buitengesloten.” 

Dat klinkt allemaal erg conceptueel. Hoe geven 
jullie daar concreet invulling aan? I
ngrid: “Studenten van ROC-Tilburg verkenden 
onder de noemer ‘Wat kíjk jij?!’ het begrip vijand-
denken. Onder regie van docent Willemien van 
Heugten tastten ze af hoe het staat met hun ei-
gen en met elkaars mentale grenzen. Ben je be-
vooroordeeld of sta je juist open voor de ander 
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Slotbijeenkomst 
van het pro-
gramma Erfgoed 
& Erfgenamen 
gehouden bij het 
project Beyond 
Borders in de 
Tilburgse Spoor-
zone. Een van de 
Brabantbrede 
netwerkgelegen-
heden. Met dit 
keer als decor een 
monumentaal 
spoorgebouw en 
een historisch 
treinstel. (Foto: 
Erik van der Burgt, 
Verbeeld) 

Ingrid  Luycks.



i n b r a b a n t  E X T R A  N U M M E R  F E B R U A R I  2 0 1 5 

en het onbekende? Die verkenning leidde tot een 
kijkwagon met persoonlijke objecten en verhalen. 
De studenten leiden nu scholieren uit Nederland 
en België rond. Ze dagen hen uit om zelf na te den-
ken over hun eigen ‘grensgedrag’. Dat werkt heel 
prikkelend.”

En wat nog meer? 
Ingrid: “In de expositie Grensverkenningen onder-
zoekt een tiental Tilburgse kunstenaars het ge-
geven grens naar aanleiding van het Bels Lijntje. 
Na verloop van tijd leven ook Belgische en Duitse 
kunstenaar zich uit op dit thema en gaat de expo-
sitie zelf de grens over.”
Ernest: “In november zijn we samen met dichter 
Martin Beversluis begonnen met Poëzie Polygo-
naal. Ook hier is het Bels Lijntje het vertrekpunt. 
Iedere twee weken zet een aantal dichters, mu-
zikanten en performers uit België en Nederland 
een spraakmakend programma neer, hier in de 
denktrein.”

Wat betekent de Eerste Wereldoorlog volgens 
jullie voor het heden? 
Ernest: “Er zijn zoveel parallellen, dat is bijna 
griezelig. Mark Twain zei: ‘History doesn’t repeat 
itself, but it does rhyme.’ Leg bijvoorbeeld de an-
nexatie van de Krim vorig jaar en de burgeroorlog 
in Oekraïne eens naast het schot op de Balkan in 
1914. Het is geen herhaling van het verleden, maar 
het rijmt zeker. Dit jaar is het honderd jaar gele-
den dat de Armeense Genocide plaatsvond. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog raakten naar schatting 
twee miljoen vluchtelingen op drift. Vandaag de dag 
is de vluchtelingenstroom alleen maar toegenomen, 
ondanks het feit dat er geen grenzen meer zijn in 
Europa.” 
Ingrid: “Volgend jaar is het honderd jaar geleden 
dat Cabaret Voltaire ontstond in het neutrale 
Zwitserland. Het avant-gardistische theater 
geldt als het beginpunt van het dadaïsme. Een 
explosieve mix van beeldende kunst, letteren, 
performances die zich richtte op het onderuit-
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Historische opname 
van de polygonale 
loods aan de voor-
zijde, 1918. (Collectie:
Atelier NS Tilburg. 
Regionaal Archief 
Tilburg)
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heven stripperiodiek ‘De bedenkelijk kijkende 
grondeekhoorn’ met tekeningen, schetsen en 
absurde verhalen van onder anderen Gummbah, 
Jeroen de Leijer, S. Lloyd Trumpstein en Ivo van 
Leeuwen. Voor mij persoonlijk geldt dat ik het ab-
surdisme in Tilburg gaandeweg ontdekte toen ik 
mij – als geboren Amsterdammer – in het Tilburg-
se kunstenveld begaf. Ik ben uiteindelijk zelfs op 
dit onderwerp afgestudeerd.”
Ernest: “De trein is een metafoor voor nieuwe ont-
wikkelingen voor de nieuwe tijd. De Grote Oorlog 
betekende juist het failliet van het vooruitgangs-
denken en ironisch genoeg werd de wapenstilstand 

halen van de westerse waarden. Dit pesten van 
zelfgenoegzame burgers was een reactie op de 
verschrikkingen uit de Eerste Wereldoorlog.”

En hoe verhoudt zich dat tot Tilburg? 
Ingrid: “Tilburg is geen zelfgenoegzame stad, 
maar juist een plaats waar alles kan. Dat klimaat 
trekt kunstenaars aan, meteen na de Eerste 
Wereldoorlog waren de eerste absurdistische 
tendensen al waarneembaar met Antony Kok en 
Theo van Doesburg als pioniers. Hier is een soort 
absurdistische traditie uit voortgekomen. Een 
goed voorbeeld daarvan is de inmiddels opge-

De wagon doet nu 
dienst als denk-
trein. Hier tijdens 
de slotbijeenkomst 
van Erfgoed & 
Erfgenamen. (Foto: 
Erik van der Burgt, 
Verbeeld)



Installatie ‘De Fluiter-
zaal’ van Geert Koe-
voets in de polygonale 
loods, onderdeel van 
de expositie De Grote 
Oorlog. (Foto: Ernest 
Potters)
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tair’; het soortelijk gewicht op bepaalde avonden 
is hoog. Begrijp me niet verkeerd: ze zijn niet ex-
clusief elitair. Iedereen is welkom en dat zien we 
ook gebeuren. Er komen kunstliefhebbers naar 
de polygonale hal, maar ook spoorliefhebbers en 
heel veel jongeren.”
Ingrid: “Wat ook heel belangrijk is, is dat het ver-
trekpunt heel concreet was. Geert Koevoets wilde 
exposeren over de oorlog, dat was de aanleiding. 
Wij hebben dat vervolgens verbreed naar Beyond 
Borders.”

En waar eindigt het? 
Ingrid: “Het is de bedoeling dat de denktrein 
behouden blijft voor de Spoorzone. We verken-
nen de mogelijkheden om hem in te zetten als 
aanvulling op het nieuwe kenniscentrum van de 
bibliotheek. Of dat de creatieve groep hier in de 
Spoorzone de trein kan gebruiken samen met het 
Tilburgse onderwijs. Zolang het nadenken maar 
doorgaat en de trein blijft fungeren als ontmoe-
tingsplaats.”                                                                                           

         

(Interview: Pascal Viskil)

in 1918 getekend in een wagon. Bij Beyond Borders 
nodigen we iedereen uit in onze denktrein. Overal 
liggen parallellen en verbanden voor het oprapen.”

Jullie noemen gigantisch grote thema’s. Een wereld-
oorlog, vluchtelingenproblematiek, nieuwe kunst-
stromingen, genocide, filosofie. Allemaal onder de 
noemer van grenzen. Hoe blijf je concreet? 

“We zoomen steeds in op thema’s. Het project 
‘Wat kíjk jij?!’ is er een goed voorbeeld van. Je 
neemt een facet en trekt voorzichtige lijnen naar 
het grote verband. Zo doen we dat ook met Poë-
zie Polygonaal en met de andere exposities.”

Beyond Borders lijkt zich te concentreren op de 
meer abstracte kant. Alle thema’s gaan vooral 
over mentaliteit. Was dat geen probleem voor 
de betrokken overheden? 
Ernest: “Nee, eigenlijk niet. Het gaat er uiteindelijk 
om dat een initiatief gedragen wordt door de ge-
meenschap. Nu is het niet onze intentie om alles 
in hapklare brokken neer te leggen. Het mag best 
moeilijk zijn. Dat zijn deze onderwerpen immers 
ook. Ik noem sommige bijeenkomsten ‘ernstig eli-

Kijk voor meer 
informatie op:
www.beyond
borders.nu

Info



Finalist Brabantse Erfgoedprijs 2013
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Geluk op 13
Een plakje Tilburgse geschiedenis

Een groep jongeren trekt Tilburg in en belt ver volgens in elke straat aan op huisnummer 13 . Ze vragen 

de bewoners naar een persoonlijk geluksmoment. Een onmogelijk plan? Ambitieus is het zeker, maar niet 

onmogelijk , blijkt in 2013 als Stichting Verhalis samen met tachtig leerlingen van ROC Tilburg School 

voor Welzijn op zoek gaat naar geluk. Nietsvermoedende bewoners uit alle lagen van de bevolking tonen 

spontaan een geluksmoment uit hun leven aan onbekende jongeren. Verhalis verzamelt de foto’s voor 

een expositie en maakt een f ilmserie van deze huishoudens. Filmmaker Carine van Vug t: “Al die kleine 

verhalen bij elkaar vormen een prachtige dwarsdoorsnede van Tilburg. Een unieke momentopname.”
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Carine van Vugt en Jeroen Neus van Stichting 
Verhalis houden tegenwoordig kantoor in Breda. 
Voorheen opereerden ze vanuit Tilburg. Nu zijn 
ze met professionals in beeld, geluid, animatie, 
games en multimedia bij elkaar gekropen in het 
AVhuis. Een groot industrieel pand: veel beton, 
zichtbaar leidingwerk en bedrijvigheid in de gan-
gen. In de centrale hal wordt ook nog eens druk 
getafeltennist. Onderweg naar de kantoorruimte 
van Verhalis vertelt Jeroen enthousiast over de 
nieuwe werkplek. Die is opvallend ruim met veel 
lichtinval en bovendien lopen er allerlei inspire-
rende huisgenoten rond. “‘We hebben geluk dat 
we hier kunnen werken!” Het is niet de laatste keer 
dat het over ‘geluk’ gaat tijdens het gesprek met 
de twee filmmakers.

Hoe kwamen jullie op het idee voor Geluk op 13? 
Carine: “Het idee om studenten de stad in te laten 
gaan, kwam bij Willemien van Heugten vandaan. 
Willemien is verbonden aan de School voor Welzijn, 
een mbo-opleiding voor sociaal werk en maat-
schappelijke zorg. Leerlingen verdiepen zich daar 
in welzijn. Leefbaarheid van de stad is daar na-
tuurlijk ook een onderdeel van. Haar doel was om 
met dit project jongeren buiten de schoolmuren 
in contact te brengen met de doelgroepen waar 
ze later mee gaan werken. Voor Willemien lag de 
keuze voor ongeluksgetal 13 voor de hand. Tilburg 
heeft veel met het nummer 13: van het telefoon-
nummer tot poppodium 013. Bovendien speelde 
dit allemaal in 2013.” 
Jeroen: “Bij ons kwam de vraag terecht om een te-
levisieserie te maken die gekoppeld was aan het 
fotoproject. Al snel bleek dat het project steeds 
omvangrijker werd en hebben we andere coördi-
nerende taken op ons genomen. Bij de proefop-
names voor de tv-serie bleek dat de verhalen van 
de bewoners nog alle kanten op schoten. Ook qua 
beeld wilden we dicht bij het huis blijven. Daarom 
moesten we iets bedenken om alle verscheiden-
heid te herleiden tot een gezamenlijk onderwerp.”

Wat bedoel je daarmee? 
Carine: “‘Bij de eerste proefopnames waren de 
verschillen te groot. De ene bewoner beperkte 
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foto links:  Het beeldmerk van Geluk op 13. foto boven:  Elke bewoner ging 
in de deuropening op de foto met een voorwerp dat een geluks-
moment op dat adres symboliseert. (Foto: Geluk op 13)

Bij de uitreiking van de eerste Brabantse Erfgoedprijs in 2013 stonden drie genomineerden in de finale. Hoe is het deze projecten vergaan in 

de periode na de prijsuitreiking? Loopt het initiatief nog altijd of is het in de sluimerstand geraakt? Inspireerde de eervolle nominatie juist tot 

uitbreiding of opende het nieuwe wegen? In Brabant zocht de drie genomineerden op om te informeren naar de vitaliteit van hun project. 
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foto boven: Leerlingen van de School voor Welzijn 
trokken in tweetallen de stad in en interviewden 
en fotografeerden bewoners van huisnummer 13. 
foto rechts:  We hadden niet verwacht dat zoveel 
mensen met hun huisdier op de foto zouden gaan. 
foto pagina 35 onder:  Op zichzelf is het persoon-
lijke verhaal vaak ontroerend. Pas in een groter 
verband til je het verhaal uit boven het alledaagse. 
foto pagina 35 boven:  De ramen van het stadhuis, 
maar ook van de bibliotheek en de stadschouw-
burg waren beplakt met levensgrote foto’s, 
gesponsord door Fuji. (Foto’s: Geluk op 13)
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titel – Geluk op 13 – op. Je verwacht het misschien 
niet, maar het bijgeloof in dit ongeluksgetal gaat 
soms ver. Er zijn genoeg mensen die niet op num-
mer 13 willen wonen. Sterker nog, er zijn in Tilburg 
zelfs straten waar het huisnummer gewoon is 
overgeslagen omdat bewoners het nummer niet 
passend vonden.”

Welke straat is dat dan? 
‘De Professor Dondersstraat is er een van.’

Geluk op 13 is een dwarsdoorsnede van Tilburg. 
Van villawijk tot volksbuurt. Hoe pak je dat aan? 
Carine: “We zijn begonnen met allerlei workshops. 
Hoe neem je een goede portretfoto met je mo-
bieltje? Hoe vind je een compact verhaal? Maar we 
stonden ook stil bij de vraag: waar moet het inter-
view over gaan? Er is zelfs een workshop geweest 
over geluk, want er bestaat een wetenschappe-
lijke stroming die onderzoek doet naar mense-
lijk geluk. Na deze workshop en zeker ook na de 
interviewrondes gaven verschillende studenten 
aan dat ze echt iets geleerd hebben over geluk. 
Het is eigenlijk ook een interessante vraag: waar 
word je nu gelukkig van?”
Jeroen: “Het leuke is dat het geluk en het spontane 
vaak echt van de foto’s afspat. We hebben gekozen 
voor een vast format voor de foto’s. Zo ligt de 
nadruk meer op de diversiteit van mensen. Jonge 
mensen, studenten, oudere mensen, alleenstaan-
den, stellen, Nederlands, Somalisch, Antilliaans, 
Pools, noem maar op. Het zijn allemaal Tilburgers 
en ze staan allemaal stralend in hun deuropening, 
want de vraag brengt ze terug naar een moment 
waarop ze gelukkig waren op dit adres.”
Carine: “Overigens had ik nooit verwacht dat zo-
veel mensen hun huisdier zouden gaan halen.”

zich tot het uitwisselen van algemeenheden. De 
ander kwam juist met een gedetailleerd verhaal. 
De uitdaging voor ons was om ervoor te zorgen 
dat de studenten met veelzijdige verhalen terug 
zouden komen, maar zonder dat het alle kanten 
opschoot. Door een vragenlijst kregen de studenten 
meer structuur.”
Jeroen: “Na een tijdje zoeken, kwamen we steeds 
terug bij ‘geluk’. De vraag ‘hoe gelukkig ben je in 
je stad en in je huis?’ ligt voor deze groep leerlingen 
voor de hand. Geluk is een universeel onderwerp, 
want uiteindelijk beleeft iedereen zijn eigen geluk-
smomenten. Bovendien leverde dat een ijzersterke 



delige serie uit te zenden. Dat was het punt waar 
Verhalis in beeld kwam. In korte clips vertellen 
dertien bewoners aan de hand van dertien thema’s 
over hun leven anno 2013. De jongeren brachten het 
weefsel van de stad in beeld en deden zo research 
voor de tv-serie. Brabants Dagblad haakte samen 
met Hille van der Kaa van de Universiteit van Tilburg 
aan met een redactionele bijlage ‘Het geluk van 
Tilburg’. Bachelor-studenten van de opleiding com-
municatie- en informatiewetenschappen maakten 
een enquête waarin alle Tilburgers zich konden 
uitspreken over het onderwerp geluk. De respons 
leverde meer dan genoeg data op om er diverse 
trends en een tijdsbeeld uit te destilleren. Vervolgens 
ging de krant op zoek naar de verhalen achter de 
cijfers. Dat leverde naast een nieuwe serie por-
tretten ook een fraaie infographic op.”

En hoe verliepen de interviewrondes? 
“Dat was een flinke kluif. Tilburg telt 1868 straten, 
waarvan er 1138 ook echt een nummer 13 hebben. 
Al deze straten en wijken zijn verdeeld over veer-
tig tweetallen. In het lokaal hing een kaart van 
Tilburg waarop de voortgang werd bijgehouden: 
een speld voor elke bezochte straat. Helaas bleef 
de deur vaak dicht, want veel mensen zijn onder 
schooltijd natuurlijk helemaal niet thuis. Zodoen-
de is er nog flink gepuzzeld met de tijden waarop 
leerlingen hun ronde liepen. Daardoor konden we 
uiteindelijk ‘maar’ driehonderd foto’s exposeren.” 

Desondanks werd het project breed gedragen 
door de media?

“Absoluut. Het idee voor het stadsproject werd 
door Omroep Brabant opgepikt om een dertien-
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De eerstejaars-
studenten van de 
School voor Wel-
zijn die de wijken 
in trokken en zo 
het weefsel van 
de stad in beeld 
brachten. (Foto: 
Geluk op 13)
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Carine: “Het leuke is dat door de nominatie het 
relatief makkelijker is om het project te herhalen. 
Want wat door heel Tilburg kan, werkt natuur-
lijk ook heel goed op wijkniveau of in een andere 
plaats. Zo komt er bijvoorbeeld een spin-off in de 
wijk Theresia over geluk bij de buren. Verder gaat 
bedenker Willemien van Heugten het project in 
Amsterdam draaien. De speelse connectie met 
het netnummer en jaartal ontbreekt dan welis-
waar, maar de koppeling tussen geluk en het on-
geluksgetal blijft behouden. Het mooie is dat nu 
allerlei Amsterdamse partijen zich verbinden aan 
dit project. Leerlingen van het Amsterdamse ROC 

Top trekken de stad in, de UvA verzorgt het socio-
logisch onderzoek, het Parool volgt het project en 
AT5 zendt een serie filmpjes uit. Echt fantastisch dat 
zoveel van het project dit jaar herhaald gaat worden.”

Welk genoemde geluksmoment vonden jullie 
het mooist? 
Carine: “Dat was van Giovanni. Een jongetje dat 
recht vanuit zijn hart antwoordde: ‘Dat ik in een 
huis woon en een vader en moeder heb.’ Zo puur 
en zo ontroerend.”

Op zichzelf is dat niet heel spannend, toch? 
Jeroen: “Ons werk bij Verhalis draait vrijwel altijd 
om persoonlijke verhalen die zich afspelen in het 
verleden – tegen de achtergrond van de grote ge-
beurtenissen in de geschiedenis. Juist deze ver-
halen maken je tot wie je bent.”
Carine: “Op dit moment werken we bijvoorbeeld 
aan een project over de Dodendraad die in de 
Eerste Wereldoorlog de grens tussen België en 
Brabant scheidde. Dat grote verhaal had een 
enorme impact op al die verschillende levens. Het 
is juist de koppeling waardoor je het persoonlijke 
verhaal boven het alledaagse uittilt. Zo’n verhaal 
is soms maar heel gewoon. Maar het ontroert als 
je het ziet. Dat is de manier waarop we bij Verhalis 
onderwerpen zichtbaar maken.”                                            

     

(Interview: Pascal Viskil)

Wat maakt dit project nu precies tot erfgoed? 
Jeroen: “Dat is een interessante vraag. Vooral 
omdat Carine en ik hier verschillend over denken. 
Voor mij schuilt het erfgoed in het persoonlijke 
verhaal. Bewoners die voor een voorwerp kozen 
om hun geluksmoment te symboliseren, kozen 
stuk voor stuk voor objecten die zo klein zijn van 
betekenis dat je ze in de ‘grote geschiedenis’ nooit 
zou terug zien. Het is persoonlijk erfgoed dat an-
ders gedoemd was om vergeten te worden.”
Carine: “Jeroen zegt wel dat we hier verschillend 
over denken, maar ik ben het natuurlijk helemaal 
eens met zijn zienswijze. Alleen ik vind dat Geluk 
op 13 meer doet dan die kleine voorwerpen voor-
zien van een verhaal; al die foto’s en al die verhalen 
leggen ook een tijdsbeeld vast. Hoe ziet Tilburgs 
geluk eruit anno 2013? Juist de aanpak over de 
hele breedte van de stad zorgt ervoor dat je alle 
lagen van de bevolking vastlegt. Niet voor niets 
was de werktitel een tijdlang ‘a slice of the city’. 
In die zin maak je ook erfgoed van de toekomst. 
En dat gevoel werd bij de aftrap van de Erfgoed 
Academie Brabant bevestigd toen het Regionaal 
Archief Tilburg voorstelde om de foto’s op te ne-
men in het archief.” 

Geluk op 13 was genomineerd voor de allereer-
ste Brabantse Erfgoedprijs, de fotoserie wordt 
bewaard voor de toekomst, er is veel media-
belangstelling voor geweest. Is het project nu 
echt helemaal afgerond of gaat het nog verder? 
Jeroen: “Een deel van de mediabelangstelling 
maakte op voorhand deel uit van het project, zo-
als de tv-serie op Omroep Brabant en het katern 
in Brabants Dagblad. Maar het project vestigde 
zo wel de aandacht op zich. Daarnaast zijn we 
voor dit project een crowdfundingcampagne ge-
start en dat zorgde in een heel vroeg stadium al 
voor de eerste publiciteit en belangstelling. Ei-
genlijk bleef de belangstelling vanaf dat moment 
groeien. Daar speelde de finaleplaats voor de 
Brabantse Erfgoedprijs absoluut een belangrijke 
rol in.” 

U kunt alle foto-
portretten en de 
afleveringen van 
Geluk op 13 online 
bekijken. Kijk op 
www.verhalis.nl

info



“Alle vertrouwen in een behouden vaart”
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Erfgoed & Erfgenamen

Coöperatie Vertrouwen

Uitzicht over de Vertrouwen. 
De nog ruwe mast ligt over 
het dek. (Foto: Coöperatie 
Vertrouwen)



In Werkendam, de grootste binnenvaarthaven van Nederland, knapt een coöperatie van ondernemers en vrijwilligers 

het honderd jaar oude vrachtschip de Vertrouwen op. De vrachttjalk kwam in 1899 van de werf en voer jarenlang op 

het Wad, de Zuiderzee en de aangrenzende kanalen. Als het aan Coöperatie Vertrouwen ligt, vervoert het schip straks 

streekproducten over de Brabantse kanalen. En dat gebeurt niet vaak. Meestal betekent het behoud van historische 

schepen een functieverandering. Eenmaal een woonschip of museum, dan is varen er niet meer bij. De Vertrouwen 

wacht een heel andere toekomst, die van mobiel erfgoed – letterlijk en figuurlijk. 
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doel verwezenlijken dat voor ieder afzonderlijk 
lid onbereikbaar is. Net als bij een stichting is er 
een bestuur, maar het hoogste orgaan in de coö-
peratie is de algemene ledenvergadering. Allemaal 
net een tikkeltje anders dus.
Binnen The Magnificent Seven neemt Coöperatie 
Vertrouwen ook net die andere positie in: de 

Het is niet gezegd dat je als erfgenaam automa-
tisch bent aangewezen op een stichting als juridi-
sche vorm. Coöperatie Vertrouwen is daarvan het 
levende bewijs. In elke organisatievorm draait het 
om samenwerken, maar bij een coöperatie geldt 
samenwerking als voorwaarde. Door zich te ver-
zamelen in een coöperatie kunnen de leden een 

Hoe kun je als erfgenaam initiatief nemen om erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier in te zetten? In het pro-
gramma Erfgoed & Erfgenamen bracht de provincie Noord-Brabant zeven projecten vanuit de samenleving bij elkaar om samen op te 
trekken met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Een rondgang langs The Magnificent Seven: zeven projecten 
met een voorbeeldfunctie. 

De Vertrouwen ligt 
achter spits Manna in 
de sluis van Stavoren. 
(Foto: Coöperatie 
Vertrouwen)
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rechtsvorm wijkt af. Bovendien verplaatst dit 
project zich straks als enige door de hele provin-
cie. En dan te bedenken dat het schip oorspron-
kelijk niet eens uit Brabant komt! Toch hoort dit 
project zonder twijfel bij het programma Erfgoed 
& Erfgenamen. Want de coöperatie blaast de 
oude traditie van beurtvaart, vrachtverkeer over 
water, nieuw leven in. “Dat plan gaat veel verder 
dan een beetje door de kanalen zeilen”, legt pen-
ningmeester Bart Verkade uit. “Want dit schip 
werpt je terug op de elementen. Zonder wind of 
met tegenwind zijn we bijvoorbeeld aangewezen 
op de oude infrastructuur van jaagpaden. Ook 
oude loskades krijgen weer een functie.” Voorzit-
ter Marco Visser vult hem aan: “Het is niet onze 
bedoeling om hiermee op de nostalgische toer te 
gaan. We hebben vier speerpunten met de Ver-
trouwen: restaureren, transporteren, innoveren 
en participeren.” 
Dat kan dan zo zijn, maar zo begon het natuurlijk 
niet. Aanvankelijk ging het de leden van de coöpe-
ratie puur om het plezier en de liefde voor het wa-
ter. Kop in de wind en gaan. “En ook wel een stukje 
idealisme”, geeft Bart toe. “In de transportsector, 
dus ook in de vaart, draait het steeds meer om 
snelheid, efficiëntie en schaalvergroting. Gemo-
toriseerd varen is een vanzelfsprekendheid, maar 
is het ook echt altijd nodig? Maar goed, de punten 
die Marco opvoert, komen voort uit de doelstel-
lingen die we hebben geformuleerd na allerlei 
brainstormsessies met elkaar.” 
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foto links: Bart Verkade, een van de onder-
nemers van Coöperatie Vertrouwen. (Foto: 
Coöperatie Vertrouwen) foto onder: Leden 
van de coöperatie krabben tussen de spanten 
in het ruim. (Foto: Coöperatie Vertrouwen)
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De Vertrouwen is een vrachttjalk, kunnen jullie 
aan een landrot uitleggen wat haar zo bijzonder 
maakt? 
Bart: “De tjalk is gebouwd door de gebroeders 
Draaisma, een historische scheepswerf in Franeker 
die nog altijd bestaat. Met zijn lengte van twintig 
meter, vijf meter breedte en mast van vijftien me-
ter was de Vertrouwen in die tijd een reusachtig 
gevaarte. Het model is van zichzelf vrij plomp, maar 
dat heeft te maken met de functie van het schip. In 
de binnenvaart krijg je onvermijdelijk te maken met 
sluizen die een beperking leggen op de maximum-
lengte. Een schip met spitse boeg zeilt weliswaar 
stukken fijner, maar betekent ook ruimteverlies in 
het ruim. Dus kreeg ieder vrachtschip een ronde 
boeg voor een optimale opslagcapaciteit.” 
Marco: “De Vertrouwen is uitgevoerd in staal, 
maar het model was oorspronkelijk van hout. Dat 
levert heel vreemde situaties op. Zo is op de ach-
tersteven een sluitstuk aangebracht. De houten 
uitvoering had zo’n balk nodig om de spanning van 
de afzonderlijke planken op te vangen. Bij staal 
is dat natuurlijk niet nodig. Als je in het ruim kijkt, 
zie je dat er toch enorm veel moeite is gedaan 
om eenzelfde constructie te klinken, terwijl een 
simpele staaf zou hebben volstaan. Je kunt er aan 
aflezen dat tradities zwaar wegen in de scheeps-
bouw.”

Wat zijn de plannen van Coöperatie Vertrouwen?
“In mei 2012 hebben we de coöperatie opgericht 
en ons doel is om de Vertrouwen in 2015 weer in de 
vaart te brengen. Het is de bedoeling om bijzon-
dere goederen te gaan vervoeren, maar uitein-
delijk zijn we een varend verhaal. Op dit moment 
concentreren we ons helemaal op de renovatie, 
pas daarna maken we de toekomstplannen en ex-
ploitatie concreet.”

Kun je een tipje van de sluier oplichten? 
Bart: “Jazeker! Het wordt misschien wat makke-
lijker over het hoofd gezien, maar vervoer over 
water gebeurt al eeuwen in Brabant. Tot de komst 
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De Vertrouwen onderweg naar Werkendam. 
(Foto: Coöperatie Vertrouwen)
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van de auto was vervoer over de weg een verzoe-
king. Transport vond bij voorkeur plaats over wa-
ter, aanvankelijk vooral over de rivieren, later ook 
door de gegraven kanalen. Nu zijn sommige van 
die kanalen nauwelijks meer in gebruik voor goe-
derenvervoer. En zodoende dreigt een belangrijk 
stuk historie verloren te gaan. De Vertrouwen 
kan straks overal naar toe. Kijk maar om je heen 
hier in de haven. Ons schip is nu een kleintje in 
vergelijking met alle andere binnenvaartschepen. 
De andere schippers noemen de Vertrouwen dan 
ook een ‘bootje’. Maar goed, eenmaal op het wa-
ter kunnen we van alles laten zien. Het zeilen is op 
zich al een attractie, maar ook het laden en lossen 

of het schip langs een jaagpad trekken, brengt de 
Brabantse vaargeschiedenis weer tot leven. Hier-
mee hopen we dat zo ook de oude infrastructuur  
behouden blijft.”
Marco: “De Vertrouwen is meer dan een reizend 
circus alleen. Het schip is voor ons ook steeds 
de aanleiding om out-of-the-box te denken. Een 
verbrandingsmotor zit er niet in, dus het is ook 
een soort tijdmachine. Terug naar 1899 toen ver-
brandingsmotoren nog onbetaalbaar waren. En 
naar de toekomst waar verbrandingsmotoren 
opnieuw onbetaalbaar worden. We willen met de 
coöperatie een innovatiekring organiseren rond 
de thema’s transport, duurzaamheid en water. Als 
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Studenten van de 
NHTV brengen tij-
dens een excursie 
langs The Magni-
ficent Seven een 
bezoek aan de 
Vertrouwen. (Foto: 
Har Kuijpers)
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het vroeger vanzelfsprekend was om zonder fos-
siele brandstoffen te varen, waarom zijn we er nu 
dan zo afhankelijk van?”

Hoe pak je zoiets aan? 
“Door samenwerkingsverbanden op te tuigen. Samen 
met de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs 
en een grote groep zeer deskundige vrijwilligers. 
Want daar lopen er hier in Werkendam genoeg 
van rond. Neem bijvoorbeeld de Scheepvaartin-
spectie. Op het water gelden veiligheidsnormen 
waar je aan moet voldoen. Zo moet je minimaal 13 
kilometer per uur kunnen varen in stilstaand wa-
ter. Als het een keer windstil is, gaat dat ons na-
tuurlijk nooit lukken. We zoeken in samenspraak 
naar oplossingen, want het zou eeuwig zonde zijn 
als regeltjes ons verplichten om toch weer terug 
te grijpen naar platgetreden paden.”

Waar ligt de connectie met onderwijs? 
“Waar niet, zou ik bijna zeggen! Eenmaal in de vaart 
is er natuurlijk de educatieve kant waarop we de 
Vertrouwen willen exploiteren – een varende ge-
schiedenisles als het ware. Maar er is veel meer: 
wie nu bijvoorbeeld een opleiding volgt tot bin-
nenvaartschipper leert varen met geavanceerde 
technologieën. Het is voor deze jongeren een fan-
tastische leerschool om een week stage te lopen 
op een ongemotoriseerd schip. Het brengt je bij 
de essentie van het varen. Jezelf leren redden 
door gebruik te maken van de elementen. Voor de 
coöperatie is deze samenwerking een uitkomst, 
want je hebt tijdens het zeilen nu eenmaal handjes 
nodig. Het inzetten van stagiairs is dus een win-
winsituatie.”

Zijn er nog meer koppelingen met het onderwijs? 
“Nu we nog midden in de restauratie zitten, werken 
we samen met scholen in de regio. In een leerwerkt-
raject ontwierp een student onder begeleiding 
van een leermeester het complete interieur. Dat 
wordt weer gerealiseerd door vier leerlingen van 
het vmbo. Overigens kiezen we bij de restauratie 

nadrukkelijk voor duurzame materialen, bijvoor-
beeld een soort hardboard-beplating gemaakt 
van riet.”

Een schip is natuurlijk van zichzelf al een prach-
tige metafoor. En dan heeft dit exemplaar ook 
nog eens een symbolische naam. Is dat toeval?

“Eigenlijk wel. ‘Vertrouwen’ is de historische naam 
van het schip. Maar het is natuurlijk ook heel sym-
bolisch voor ons project. We hebben er alle ver-
trouwen in dat het project van de grond komt. En 
dat vertrouwen is ook nodig binnen een coöpera-
tie, want alleen zou je misschien veel sneller gaan, 
maar samen komen we veel verder. Bovendien 
krijgen we alle vertrouwen van de partijen die ons 
steunen, ook van de provincie. In alles een prachtige 
symboliek.” 
Marco: “Voor ons is de tjalk vooral een metafoor om 
het belang van innovatie te laten zien. Tegelijkertijd 
is het een instrument om mee te experimente-
ren. Zo documenteren we bijvoorbeeld het hele 
proces van restauratie, het varen en het laden en 
lossen. Straks verspreiden we deze informatie tij-
dens onze tochten door Brabant. We vertrouwen 
erop dat de informatie dan ook wordt aangevuld.” 

Als drijvend erfgoed wijkt de Vertrouwen enigs-
zins af van de andere projecten van Erfgoed & 
Erfgenamen. Hoe ervaren jullie dat? 

“Alle projecten hebben met elkaar gemeen dat erf-
goed een middel is. De Vertrouwen is van zichzelf 
altijd een middel geweest, een vervoermiddel om 
precies te zijn. Wat dat betreft is er geen verschil. 
Wat wel een wezenlijk verschil maakt, is dat nu we 
extra dimensies toevoegen aan onze lading, de be-
tekenis van het schip ook groeit. Juist met mobiel 
erfgoed ben je niet gebonden aan dezelfde locatie. 
Je kunt letterlijk alle kanten op. Zoals we binnen de 
coöperatie onze persoonlijke ambities verenigin-
gen, kan de Vertrouwen ook de andere projecten 
met elkaar verbinden.”                                                                    

         

(Interview: Pascal Viskil)
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Kijk voor meer 
informatie op:
www.cooperatie- 
vertrouwen.nl

Info
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Erfgoed & Erfgenamen

Boerderij de Pekhoeve

“Waar een klein dorp 
groot in kan zijn”

Ulvenhout was vóór 1740 een klein gehucht met een paar boerderijen, wat eenvoudige woningen, een slot en een 

herberg. Een van die boerderijen was de Pekhoeve en daaromheen is gaandeweg het kerkdorp Ulvenhout gegroeid. 

Het Pekhoeve-complex vormt zogezegd het hart van het dorp. Toch lag het terrein er de afgelopen decennia wat 

verweesd bij en de boerderij zelf vervulde al jaren geen functie meer. Dat gegeven vormde in 2010 de aanleiding om 

de rijksmonumentale boerderij te renoveren. Enerzijds om de Pekhoeve te behouden voor toekomstige erfgenamen, 

anderzijds om er een voedingsbodem te maken voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van het 

dorp. Want de Pekhoeve hoort niet alleen het geografische, maar ook het sociaal-culturele hart van Ulvenhout te zijn. 
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Het heft in handen
Bij de gemeentelijke herindeling in 1997 werd het 
hele terrein, inclusief de gebouwen, eigendom 
van de gemeente Breda. Ondanks de bestemming 
(‘maatschappelijke doeleinden’) werd de poten-
tie van het boerderijgedeelte niet of nauwelijks 
benut. Daarom nam een werkgroep vanuit de 
Dorpsraad het initiatief om het monument wel 
die passende maatschappelijke invulling te ge-
ven. Toen de Dorpsraad een startsubsidie wist 
aan te boren, waren de ontwikkelingskosten van 
de eerste plannen gedekt. “Eigenlijk zitten hier 
nog wat stappen voor”, onderbreekt John zich-
zelf. “De wethouder gaf ons de kans om met een 
plan te komen voor het waardevolle behoud van 
de boerderij. Daarop organiseerden we een open 
dag. Iedere bezoeker kreeg gele post-it-velletjes 
en de vraag welke bestemming zij voor de boer-
derij weggelegd zagen. Daar kwamen ontzettend 
veel ideeën uit. Van kinderopvang of totale ver-
huur van het pand tot pannenkoekenhuis met 
kruidenthee uit eigen tuin. Het mooist vond ik het 

Rijksensemble
Tussen de bebouwde kom van Breda en de snel-
weg A58 ligt Ulvenhout. Wie op Google Maps kijkt, 
ziet op de satellietbeelden een groene omgeving. 
Met in het westen het Mastbos en in het oosten 
het Ulvenhoutsebos. Als je dan voorzichtig in-
zoomt op het dorp trekt een centrale open plaats 
de aandacht. Dát is het Pekhoeve-complex. Op dit 
uitgestrekte erf vormen de boerderij (een woon-
huis met stal en hooizolder onder dezelfde rieten 
kap), de schuur, een karkooi en een bakhuisje met 
elkaar een zogenaamd rijksensemble. Behalve de 
schuur zijn al deze gebouwen rijksmonumenten, 
legt initiatiefnemer John Vester uit. De schuur is 
na een verwoestende brand in 1981 herbouwd en 
is als gebouw niet langer van cultuurhistorische 
waarde. Wat niet automatisch betekent dat de 
schuur geen functie meer heeft, want hier zit nu 
het sociaal-cultureel centrum in. Je hebt geen 
carnaval gevierd in Ulvenhout als je niet op het 
Pekhoeve-complex bent geweest, om maar een 
voorbeeld te noemen.

foto links: Boerde-
rij de Pekhoeve in 
Ulvenhout na het 
ruimen van de tuin, 
maar nog voor de 
restauratie. (Foto: 
Johan Mulders) 
foto onder: Het 
Pekhoeve-complex 
vormt het geo-
grafische hart van 
Ulvenhout. Als het 
aan de stichting 
Boerderij de Pek-
hoeve ligt, ver-
sterkt de boerderij 
voortaan ook het 
sociaal-culturele 
hart van het dorp. 
(Foto: Ingrid Bothe)

Hoe kun je als erfgenaam initiatief nemen om erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier in te zetten? In het pro-
gramma Erfgoed & Erfgenamen bracht de provincie Noord-Brabant zeven projecten vanuit de samenleving bij elkaar om samen op te 
trekken met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Een rondgang langs The Magnificent Seven: zeven projecten 
met een voorbeeldfunctie. 
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idee van twee jongens van zestien die er een der-
tig meter diep duikbad voorstelden. Onmogelijk, 
maar wel lekker out-of-the-box. Een werkgroep 
is al die ideeën gaan verkennen en kon dankzij de 
startsubsidie beginnen met planvorming. Dat is 
het moment geweest waarop de werkgroep het 
voor elkaar kreeg dat gemeente de boerderij in 
eeuwigdurende erfpacht gaf. Onder twee na-
drukkelijke voorwaarden: er moest een stichting 
worden opgericht én de schenking ging gepaard 
met een verbouwingsverplichting. Zodoende ver-
anderde de werkgroep in stichtingsbestuur.” 

Nieuwe bestemmingen
Die nieuwe bestemming van boerderij de Pekhoe-
ve is tweeledig. Het woongedeelte van de boer-
derij is verbouwd tot drie ‘Dorpskamers’. Deze 
ruimtes zijn vanaf dit jaar te huur, waarbij een 

nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
commerciële en niet-commerciële huur. Zo blijft 
de beschikbaarheid laagdrempelig voor cultureel 
en maatschappelijk Ulvenhout. De grote stal en 
de hooizolder worden sinds 2014 verhuurd aan 
een kinderdagverblijf. Hiermee is het merendeel 
van de exploitatie gedekt. “Maar belangrijker is 
dat de kinderopvang voor een onbetaalbare impuls 
zorgt”, stelt Vester. “Dagelijks zijn hier kinderen aan-
wezig op het terrein. Hun ouders komen ze halen 
en brengen. Op die manier raken ook jonge nieuw-
komers vertrouwd met dit het hart van Ulvenhout.”

Boerderij de Pekhoeve bestaat ongeveer vier-
honderd jaar. In de eerste vermelding nog onder 
de naam ‘De Croen’. Terwijl John een rustig plekje 
zoekt om te praten, wijst hij op allerlei details die 
eerdere verbouwingen van het pand verraden. 
Eenmaal op zolder vertelt hij over de keuzes die 
onvermijdelijk waren bij de verbouwing. Zo moest 
er een historische muur weggebroken worden. 

“de Pekhoeve is al meerdere keren aangepast aan 
de tijd. De muur die gesloopt is, begon oorspron-
kelijk als buitenmuur maar werd na een uitbrei-
ding van het woonhuis opeens een binnenmuur. 
Bij die aanpassing is ook de deur verplaatst. Het 
oorspronkelijke bouwplan is dus in het verre ver-
leden al aangepast aan de tijd. In die zin maken 
verbouwingen ook deel uit van de traditie.” 

De stenen van deze muur stonden aan de basis 
van een crowdfunding-campagne. Hadden jullie 
dat particuliere geld zo hard nodig? 

“Jazeker, meteen na de open dag was wel duidelijk 
dat we een economische drager nodig hadden. 
Dat is uiteindelijk het kinderdagverblijf gewor-
den. Maar dat was niet genoeg. Met de campagne 
‘Koop een steen’ en ‘Koop een participatie’ hoop-
ten we € 27.500 op te halen. Inmiddels zijn we 
dat bedrag al ruimschoots gepasseerd. Het vrij-
komen van deze oudste stenen van Ulvenhout is 
voor veel dorpsgenoten een unicum. We verkopen 
zowel stenen als participaties voor € 50 per stuk.”
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John Vester, 
initiatiefnemer 
en voorzitter van 
stichting Boerderij 
de Pekhoeve. 
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Wat houdt een participatie precies in? 
“De mensen die een participatie kochten, leenden 
hiermee een bedrag van € 50 aan de stichting voor 
de restauratie. De looptijd van een participatie is 
maximaal vijftien jaar. Als tegenprestatie betalen 
we drie procent cumulatieve rente op jaarbasis. 
De inschrijving voor deze steunvorm is inmiddels 
afgesloten.” 

Maar in totaal verkochten jullie meer dan vijf-
honderd stenen en participaties! 

“Dat klopt, uit mijn hoofd zijn we de grens van 
zeshonderd gepasseerd. En dat op nog geen vijf-
duizend inwoners. Al die mensen verbinden zich 
hiermee met dit initiatief.” 

Hebben jullie naast de verkoop ook nog op an-
dere manieren steun gezocht? 

“Van begin af aan kregen we talloze steunbetui-
gingen, maar er was geen actief commitment. Op 
een zeker moment realiseerden we ons dat we 
mensen moesten vragen om te helpen. Daarom 
hebben we de bewoners en ondernemers uit het 
dorp op een hele concrete manier om hulp ge-
vraagd. Tijdens de restauratie stond op onze web-
site heel concreet benoemd welke hulp we nog 
nodig hadden. Schilderwerk, slopen, sjouwen en 
verbouwen. Dat waren de categorieën ‘steun met 
je handen’ of ‘steun met je bedrijf’. Nu de restau-
ratie afgerond is, belanden we in de beheerfase. 
Dan gaat het vooral om klein onderhoud, zodat de 
boerderij in de huidige staat blijft.”

Je komt hier niet vandaan, maar je speelt wel een 
voortrekkersrol. Dat ligt niet erg voor de hand. 
“Vind je? Voor mij was het juist heel logisch. Ik woon 
sinds 2001 met mijn gezin in Ulvenhout en we hebben 
het hier erg naar onze zin. Ik vind dat je als bewoner, 
dus ook als nieuwkomer, iets moet terugdoen 
voor het dorp. Toen ik dit complex voor het eerst 
zag, voelde ik me er meteen mee verbonden. Het 
heeft iets unieks. Als je hier woont, merk je vrij snel 
dat er twee groepen zijn: de mensen die hier ge-

boren en getogen zijn en de nieuwkomers zoals ik. 
Wat me opviel was dat ‘oud-Ulvenhout’ ontzettend 
veel organiseert, maar dat daar ook vooral ‘oud-Ul-
venhout’ op afkomt. Maar ‘nieuw-Ulvenhout’ hield 
zich wat afzijdig. En dat is zonde, want onze kinde-
ren zijn straks ook gewoon weer ‘oud-Ulvenhout’.”

Wat kan de Pekhoeve daar aan veranderen? 
“Ik zie het Pekhoeve-complex als symbool. Als het 
dorp zich met carnaval, met Koningsdag of tijdens 
de kermis verzamelt op deze karakteristieke 
plaats is er automatisch al sprake van ontmoetin-
gen tussen oud en nieuw, tussen jong en oud.”

Tijdens ons gesprek lopen er voortdurend sjou-
wende mannen voorbij. Beneden in de ‘Goei Kamer’ 
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De stenen uit een voormalige buitenmuur stonden 
aan de basis van een succesvolle crowdfunding-
campagne. (foto: Jan Heestermans)
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wordt nog hard gewerkt. De voormalige slaapkamer 
en de kamer met de bedsteden zijn samengevoegd 
tot aantrekkelijke dorpskamer. Tijdens de werk-
zaamheden ontdekten de klussers allerlei verbor-
gen elementen. Zo onttrok een zachtboard plafond 
een machtig groen balkenplafond aan het zicht. Eén 
van de sjouwers is Jan Heestermans. Hij schuift even 
bij ons aan om te vertellen over zijn beweegredenen 
om als secretaris in het bestuur te gaan. “Van jongs 
af aan woon ik in Ulvenhout en de Pekhoeve is toch 
echt een pareltje van het dorp. Van lieverlee zag ik 
dat de boerderij in verval raakte en iedere keer dat 
ik er langskwam, kreeg ik jeukende vingers. Als lid 
van de Dorpsraad kwam ik acuut in de werkgroep 
terecht om mee te denken over een plan met gezond 
realisme. Het behoud stond op de eerste plaats, 
daarna de invulling.”

Hoe verhouden ‘behoud’ en ‘gezond realisme’ zich 
tot elkaar? 

“Je moet pragmatisch zijn als je keuzes maakt voor 
behoud. De beste oplossing voor duurzaam behoud is 
dat het monument zichzelf kan bedruipen. Voorheen 
ging het over herstellen zonder functie. In de nieuwe 
visie op monumentenbeheer gaat de voorkeur sterk 
uit naar een nieuwe invulling die het behoud als het 
ware garandeert. We hebben de verbouwing en toe-
passing van het monument dan ook economisch ge-
borgd. Ik denk dat de Pekhoeve als monument hier-
door boven zichzelf uitstijgt, want hiermee laten we 
zien wat je allemaal met erfgoed kunt doen.”

John vertelde dat iedereen in de werkgroep zo 
zijn eigen invalshoek heeft. Wat is de jouwe? 

“Ik ben de vechter voor het authentieke. Maar wel op 
een pragmatische manier. Kijk maar eens rond hier 
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De restauratie en 
renovatie van de 
boerderij maakte 
deel uit van de 
afspraken met de 
gemeente Breda. 
Een van de vele 
werkzaamheden 
was het vervan-
gen van de rieten 
kap. (Foto: Jan 
Heestermans)
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op de zolder. In een oogopslag zie je wat er authen-
tiek is en wat niet. Dat is een bewuste keuze, over 
honderd jaar komt de boerderij bij nieuwe erfge-
namen terecht en dan mag er geen verwarring zijn 
over echt en onecht.” 

Wat vonden de bouwhistorici van de gemeente 
van jullie renovatieplannen? 
“Die waren coulanter dan je misschien zou ver-
wachten. We hebben een lijst gemaakt met de 
monumentale delen die we ongemoeid zouden 
laten. Die lijst is goedgekeurd. Ook de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed moest goedkeuring 
verlenen, maar ook dat was geen probleem.” 
Na vijf minuten begint Jan onrustig te schuiven 
op de comfortabele Chesterfield bank. “Als jullie 
het niet erg vinden, ga ik weer aan de slag. Er moet 
nog veel gebeuren.”

Het lijkt erop dat de nieuwe visie op monumen-
tenbeheer een zegen is voor de Pekhoeve. Hoe 
werkte dat in de praktijk? 

“We  hebben  al  vanaf  een  vroeg  stadium  naar  de 
financiële en dus commerciële kant van dit verhaal 
gekeken. De tijd van je hand ophouden is voorbij. Soms 
is dat lastig, want je begint in eerste instantie vanuit 
idealisme. Terwijl de overheid toch echt meer vraagt 
van participerende burgers dan idealisme alleen. Het 
mooie van de samenwerking met de provincie en in 
het bijzonder het programma Erfgoed & Erfgenamen 
is dat we op een gelijkwaardige manier contact had-
den. Er werden geen beperkende eisen of regeltjes 
opgevoerd, maar we kregen open vragen. Wat kun-
nen we voor jullie doen, bijvoorbeeld. En dat werkte 
heel fijn. Mensen doen dit op intrinsieke waarde en de 
provincie begrijpt heel goed dat je ze juist van daaruit 
moet voeden.”                                                                                                     

          

(Interview: Pascal Viskil)
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foto boven: Het weghalen van de voormalige 
buitenmuur leverde een samenvoeging op 
van de voormalige slaapkamer en de kamer 
met de bedsteden: de Goei Kamer, een van de 
drie Dorpskamers. Tijdens de werkzaamheden 
kwam onder andere het groene balkenplafond 
tevoorschijn. (Foto: Ingrid Bothe) foto onder: 
Het balkenplafond van de graanzolder laat dui-
delijk zien hoe toevoegingen herkenbaar zijn 
gelaten. Op de achtergrond is een glimp van de 
herontdekte spekkast zichtbaar. (Foto: Marieke 
Peereboom-Houben Fotografie)

Kijk voor meer 
informatie op:
www.boerderij 
depekhoeve.nl

Info
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Diep weggedoken in mijn jas loop ik over de Zee-
dijk van het Vlaamse Oostduinkerke. Bij helder 
weer zie je de fabrieken van Frankrijk, hun schoor-
stenen staan als lopen van geweren omhoog. De 
kruitdampen blijven onophoudelijk opstijgen en 
kleuren de lucht grijs. Vandaag is het mistig. Dit is 
het dorp waar ik al 28 jaar kom. In Oostduinkerke 
liggen herinneringen aan eindeloze zomers op het 
strand, waarin de enige zorg de opkomende vloed 
was die zandkastelen en burchten verzwolg. De 
Westkust heeft een schoonheid die aan een buiten-
staander moeilijk uit te leggen valt. De kustlijn is 
na de Tweede Wereldoorlog een Atlantikwall van 
blokkendozen geworden. Alles is volgebouwd 
met grijze, grauwe, zielloze flatgebouwen, die zo-
veel mogelijk toeristen een verblijf met zeezicht 
moeten geven. 
In Oostduinkerke is er nog één uitzondering. 
Genesteld tussen beton staat een villa. Een bak-
stenen gebouw, met trapgevel en glazen erkers 
die een verwijzing zijn naar de Belle Epoque. In 
mijn jeugd werd het huis bewoond door een oude 
vrouw uit Brussel met haar kleinkinderen. Rijke 
kinderen die in streepjestruien op het terras 
zaten. Jaarlijks sleet het huis, terwijl de niets-
ontziende zeewind in het hout en de bakstenen 
sneed. De vrouw onderhield niets. Op een dag was 
zij er niet meer. De kinderen waren verdwenen en 
het huis stond leeg. De nieuwe eigenaar liet het 

verpieteren in de hoop dat het in zou storten. De 
toeristen waren er te kort om zich er echt boos 
over te maken. Erfgoed bestaat bij de gratie van 
zijn erfgenamen. 
Er zijn historici die stellen dat dit niet erg is. De 
sloop van gebouwen is volgens hen ook erfgoed: 
het laat ons immers zien hoe er in een bepaalde 
tijdgeest gedacht werd. Ik vind dat een prima 
gedachte, enigszins gratuit, maar op zich prima. 
Maar wat mij betreft gaat ze niet op in een gebied 
waar de sloopkogel – gestuurd door de harde 
hand van commercie – alles verwoest. 
Nu, op een koude winterse dag, loop ik langs de 
villa die, zo weet ik nog maar pas, La Coursive heet. 
De oude dame staat in de steigers, van hoofd tot 
voeten wordt ze gestut. Ondersteund door het 
heden dat haar tot voor kort in wilde laten storten. 
Na een protest is dat verijdeld. Dorpsbewoners 
hebben ingezien dat er materiële verwijzingen 
naar het verleden nodig zijn. Herinneringen zitten 
in hoofden, maar kleven ook aan stenen. Wanneer 
alle stenen verwijderd worden, ontstaat er een 
gat. Een gat in mijn hoofd, maar ook in dat van het 
dorp. De villa gaat gered worden. Niemand weet 
wanneer, maar de steigers stemmen hoopvol. La 
Coursive. De Doorgang. Een mooiere naam had ze 
niet kunnen krijgen. Ze geeft al generaties lang 
herinneringen door en heeft het voor elkaar ge-
kregen dat dát door blijft gaan.                                              
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Column
M i j k e  P o l

Doorgaan

(Foto: Paul Steenhoudt. Bron: Flickr.com)

Mijke Pol is schrijfster, historicus, freelance 

journalist, columnist en jurylid van de Brabantse 

Erfgoedprijs.
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Interview

Patrick Timmermans, 

P a s c a l  V i s k i l

In de monumentale Griffie aan de Waterstraat in 

Den Bosch zetelt Erfgoed Brabant samen met diverse 

culturele instellingen: Het Noordbrabants Museum, 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en Stedelijk 

Museum ’s-Hertogenbosch. Hoewel het werkgebied 

van al deze instellingen hetzelfde is, neemt Erfgoed 

Brabant een bijzondere positie in. Het is de enige 

partij in het pand zonder collectie. “Geen probleem 

hoor,” vindt directeur Patrick Timmermans, “want 

uiteindelijk is erfgoed mensenwerk.” Een gesprek 

over de stormachtige ontwikkelingen in de erfgoed-

wereld en het verband tussen het programma Erf-

goed & Erfgenamen en de Brabantse Erfgoedprijs.

“Erfgoed is 
mensenwerk!”

directeur Erfgoed Brabant
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Patrick Timmermans is sinds 2011 directeur van 
Erfgoed Brabant. Daarvoor werkte hij enkele 
jaren bij het bureau Cultuur in het provinciehuis, 
maar hij was ook bijna vijftien jaar werkzaam bij 
de BRG, een van de rechtsvoorgangers van Erf-
goed Brabant. Kortom: hij is al dik twintig jaar be-
zig met het cultureel erfgoed van Brabant. 

Als je na twintig jaar de balans opmaakt over hoe 
we in Brabant omgaan met cultureel erfgoed, wat 
heb je dan zien veranderen? 

“In de klassieke benadering van erfgoed lag het ac-
cent altijd op wat ik ‘conservatief conserveren’ 
noem. De overheid stak geld in de restauratie van 
monumenten, in het bewaren van archieven, in het 
opslaan van bodemvondsten en het onderhouden 
van museale collecties. De afgelopen jaren zie je 
dat dit accent verschuift. Die financiële impuls in de 
‘hardware’ van ons verleden blijft hard nodig, maar 
daarmee ben je er niet. Sterker nog: daar is het ook 
nooit begonnen. Erfgoed komt voort uit initiatief 
van mensen – groepen die met elkaar samenleven. 
Het mooie is dat de zorg voor erfgoed ook bijna al-
tijd particulier initiatief is. En dat besef groeit nu.”
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foto links: Patrick Timmermans tijdens de presentatie van 
de televisieserie De Canon van Lammers. (Foto: Michiel 
Landeweerd) foto onder: “Zonder investering in erfgoed-
gemeenschappen komt er een keer een generatie die zegt: 
‘Wat een oude meuk; weg ermee’. Zo’n periode hebben we 
zelfs al gehad. Het had maar niks gescheeld of de Bossche 
Binnendieze was verdwenen.” (Foto: Feitse Boerwinkel)
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Brabant zijn wij daaraan gelieerd, neemt in essen-
tie een afwachtende houding aan. Je maakt een 
subsidieprogramma, je beoordeelt de aanvragen 
en dat is het dan. Dat betekent dat als je twee ver-
gelijkbare projecten hebt – zeg twee leegstaande 
kerken in twee verschillende dorpskernen – er in 
de klassieke benadering alleen steun komt voor 
de dorpskern die de weg weet in het subsidieland-
schap. Dan kan het gebeuren dat het project waar 
een projectontwikkelaar in zit subsidie krijgt, 
maar dat het behoud van de kerk nauwelijks ‘leeft’ 
in het dorp. Terwijl in het andere dorp juist de ge-
meenschap het initiatief neemt, zonder te weten 
dat zij daar ondersteuning bij kan krijgen. Die 
groep zou ik actiever willen stimuleren.”

Want anders raakt de continuïteit in de zorg van 
erfgoed in het geding? 

“Kijk, begrijp me niet verkeerd. Erfgoed in de zin 
van behoud van waardevolle oude spullen is be-
langrijk, maar het gaat uiteindelijk om mensen. 
Of zoals ze dat in Vlaanderen zo mooi zeggen: 
om erfgoedgemeenschappen. Ik ben er heilig van 
overtuigd dat als je alleen investeert in stenen 

– de hardware – dat je kiest voor de zielloze weg. 
Want er gaat op een keer een generatie komen 
die zegt: ‘Wat een oude meuk; weg ermee’. Ster-
ker nog, zo’n periode hebben we al gehad. Denk 
bijvoorbeeld aan de rondwegen rondom Tilburg. 
Maar ook hier in Den Bosch: het had maar niks ge-
scheeld of de Binnendieze was verdwenen.”

Wat is hier volgens jou dan het antwoord op? 
“Blijven investeren in die groepen die zich inzet-
ten voor hun erfgoed. Dat betekent investeren in 
publieksbereik, in educatie, in deskundigheids-
bevordering en ondersteuning. Er zijn in Brabant 
duizenden mensen dagelijks bezig met de zorg 
voor ons erfgoed. Onze provincie telt 130 heem-
kundekringen met 26.000 leden en dan zijn er ook 
nog eens 170 musea met vaak tientallen vrijwilli-
gers. De uitdaging voor onze sector is de omslag 
te maken van conserveren naar converseren. Erf-

Waar zie je dat aan? 
“Overal lopen mensen rond die zich bekommeren 
over een leegstaande kerk, een boerderij, maar 
ook om tradities en landschappen. Sommigen 
zetten zich daar met ziel en zaligheid voor in. En 
die mensen moet je stimuleren.”

De financiële steun van een subsidie is toch ook 
een stimulans? 

“Uiteraard, maar het is een passieve vorm van sti-
muleren. Ik vind het zielsjammer dat in de klassie-
ke benadering alleen aangemelde projecten on-
dersteuning krijgen. De overheid, en als Erfgoed 

Het NK Maasheggenvlechten. “Een contest rondom content waar 
teams verbonden raken met dit stukje landschap. Bij hen groeit het 
besef dat ze in lijn staan met het verleden. Dat is erfgoed van het hart.”
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staat er ook ruimte voor ‘erfgoed van het hoofd’. 
Dat is het terrein van de erfgoededucatie en on-
derzoek. Sommige vlechters op het NK gebruiken 
misschien een techniek die historisch onjuist is. 
Als je mensen daar zomaar over gaat vertellen, 
haakt het merendeel af. Want wat maakt het nu 
uit of het linksom gebogen is of rechtsom halfge-
knakt? Maar zodra je verbondenheid voelt met de 
traditie is dat opeens razend interessant.”

Je zegt heel duidelijk erfgoed draait om mensen 
en om verbondenheid. Hoe speelt Erfgoed Brabant 
in op deze inzichten? 

“We hebben twee sporen. Allereerst proberen we 
met publieksbereik en educatie een duurzame 
gemeenschap van actievelingen te kweken. Bij-
voorbeeld met dit tijdschrift of De Canon van 
Lammers die onlangs is uitgezonden op Omroep 
Brabant. Of met de Brabant Cloud, waarmee we 
clubs in de gelegenheid stellen hun erfgoed op 
digitale wijze voor de hele wereld te ontsluiten. 
Het tweede spoor is dat we ervoor zorgen dat de 
groepen die al actief zijn, hun inspanningen nog 
beter kunnen doen. Door ze de helpende hand te 

5 5

 

goed gaat over de verhalen van mensen van toen, 
maar ook over de verhalen van mensen van nu.”

Van conserveren naar converseren. Dat is een goe-
de oneliner, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

“Een van de genomineerden voor de Brabantse 
Erfgoedprijs in 2013 was Stichting Landschaps-
beheer Boxmeer. Zij restaureren en onderhouden 
het zogeheten Maasheggenlandschap wat be-
schouwd wordt als een van de oudste landschap-
pen van Nederland. Die maasheggen vormen de 
scheiding tussen kleine percelen. Nu kun je dat 
op een klassieke manier in stand houden, maar zij 
organiseren juist een NK Maasheggenvlechten. 
En dan gebeurt er opeens iets heel anders, er ont-
staat namelijk een contest rondom content. Elk 
team krijgt een stuk heg toegewezen en de jury 
kiest een winnaar. Op zo’n dag werken tientallen 
mensen, oud en jong, als deelnemer of als vrijwil-
liger aan dit landschap. En daar komen veel toe-
schouwers op af die ter plekke informatie krijgen 
over het landschap, over de historische natuur. 
De kennisoverdracht gaat door het spelelement 
bijna automatisch.”

Automatische kennisoverdracht is in dit geval de 
winst? 

“Nee, nee, dat is de bijvangst. Het is prachtig dat 
jong en oud zo’n evenement bezoeken. Er komen 
muzikanten, toneelspelers, je kunt kalfjes aaien. 
Waar het mij vooral om gaat is de beleving: dit is 
míjn maasheg. Die teams, in totaal zijn er zo’n 150 
vlechters, die raken verbonden met dit stukje 
landschap. Bij hen groeit het besef dat ze in lijn 
staan met het verleden. Stichting Landschapsbe-
heer Boxmeer staat er zodoende niet alleen voor, 
zij hebben met hun NK een enthousiaste achter-
ban gevonden. Dat is erfgoed van het hart.”

Erfgoed van het hart? 
”Ja, dat is het mooiste wat er is. Daar begint het na-
melijk mee. Pas als je je echt verbonden voelt met 
het verleden, krijgt het je belangstelling. Dan ont-

Beeldmerk van De Canon van Lammers, de 
serie die onlangs is uitgezonden op Omroep 
Brabant. “Met publieksbereik en educatie 
probeert Erfgoed Brabant een duurzame 
gemeenschap van actievelingen te kweken.”
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bieden met advies en ondersteuning. Waar het 
gaat om educatie en deskundigheidsbevordering, 
daar hebben we de Erfgoed Academie Brabant 
voor. Hier kunnen amateurs en professionals die 
zich bezighouden met cultureel erfgoed in Bra-
bant terecht voor cursussen, debatten, et cetera.”

Even is het stil en wijst Timmermans naar zijn 
theekopje. “Kijk. Dít is het klassieke erfgoed. Paar 
spotjes erop en niet meer met je vingers aanko-
men.” Vervolgens raakt hij zijn kopje aan en zegt: 

“Kijk, en nú is het erfgoed. Want met mijn vinger-
afdruk laat ik een spoor achter, net zoals anderen 
dat voor mij hebben gedaan. Nu is het ook een 
beetje mijn kopje geworden. Erfgoed dicht bij 
jezelf brengen, daar gaat het om. Want erfgoed 
gaat in mijn ogen vooral over context bij content.” 

Je bedoelt het verhaal bij het object? 
“Juist, want die context gaat uiteindelijk over men-
sen van toen, zij hadden een bepaalde beleving bij 
dat voorwerp. Zij verleenden én ontleenden er 

hun identiteit aan. En dat niet alleen, want erf-
goed gaat ook over mensen van nu.”

Dat begrijp ik niet. 
“Erfgoed is een dynamisch proces. Het is weliswaar 
van vroeger, maar als je met erfgoed bezig bent, 
gaat het vooral over de toekomst. Hoe zorg je er-
voor? Wat ga je ermee doen? Dus ook mensen van 
nu geven betekenis aan erfgoed en ook zij kunnen 
er hun identiteit aan ontlenen. Overigens zette ik 
mijn vingerafdruk ter illustratie op het kopje. Bij 
zeldzaam erfgoed is dat nu ook weer niet de be-
doeling, maar ik bedoel het overdrachtelijk.” 

De vingerafdruk die je net achterliet op het kof-
fiekopje is sinds een tijdje ook het logo van Erf-
goed Brabant. Jullie slogan is ‘Zonder erfgoed 
zijn we spoorloos’. Een doordenkertje? 

“Daar zitten meer lagen in, ja. De vingerafdruk staat 
natuurlijk symbool voor je identiteit, maar is ook 
een spoor. Daar haakt de slogan op in, want zonder 
erfgoed hebben we geen sporen meer. Maar zon-
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De zeven initiatie-
ven van Erfgoed & 
Erfgenamen zijn 
omgedoopt tot The 
Magnificent Seven 

– ontleend aan de 
western uit 1960. 
Patrick Timmermans 
maakt als cowboy 
een roadtrip door de 
Brabantse country 
om de erfgenamen 
te interviewen. Hij 
verzorgde zelfs de 
banjo-soundtrack. 
(Screenshot uit de 
film van Pieter van 
Hulten, VibeVision)
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der erfgoed hebben we ook geen spoorboekje 
meer naar de toekomst.”
Eind 2014 brengt de provincie het programma 
Erfgoed & Erfgenamen onder bij Erfgoed Brabant. 
Prompt duikt er een filmpje waarin Patrick Tim-
mermans uitgedost als cowboy The Magnificent 
Seven bezoekt: dat zijn de zeven initiatieven uit 
Erfgoed & Erfgenamen. De naam is ontleend aan 
een western uit 1960 en in analogie ademt de op-
name de sfeer van een spontane roadtrip door de 
Brabantse country. Compleet met zelfgemaakte 
banjo-soundtrack en de toepasselijke woordspe-
lingen waar Patrick patent op heeft. Zo verbas-
tert hij de uitroep ‘howdy’ tot ‘houdoe’. 

Hoe kwam je op het idee voor dit promotiefilmpje? 
“Als je deze initiatiefnemers ontmoet dan zie je 
meteen met hoeveel energie ze zich inzetten voor 
hun project. Ze hebben een doel voor ogen en dat 
gaat niet om erfgoed an sich. Het gaat niet alleen 
om behoud van een monumentale boerderij in Ul-
venhout of een vrachtschip in Werkendam. Het 
gaat erover hoe je die plekken kunt gebruiken door 
ze een nieuwe lading te geven. En daarmee mensen 
van nu te helpen. En omgekeerd: mensen van nu hel-
pen daarmee de instandhouding en doorontwikke-
ling van die plek. De energie die daar bij vrijkomt 
moet je benutten. Het filmpje was vooral bedoeld 
om ze in het zonnetje te zetten. Want deze mensen 
stralen trots, eigenheid en uniciteit uit. Ze hebben 
eigenhandig gezorgd voor lokaal draagvlak, voor 
betrokkenheid. Dat vind ik geweldig, want daar be-
gint het dus allemaal mee – met passie.”

Erfgoed heeft een bijrol gekregen. Dat mag gerust 
een paradigmawisseling heten, toch?

“Het is de omslag die ik liever van conserveren 
naar converseren noem. We geven geen geld om 
een boerderij, klooster of schip op te knappen. 
Nee, de overheid geeft geld om dingen daarom-
heen mogelijk te maken. Zo ontstaan er koppelin-
gen met het bedrijfsleven, met vrijwilligers, noem 
maar op. Het erfgoed hoort daar instrumenteel 

bij. Ik vind dat we erfgoed te lang om zijn intrin-
sieke waarde hebben benaderd en behandeld. Dat 
is niet verkeerd, maar je kunt nog veel meer met 
erfgoed. Juist de instrumentele toepassing werkt 
als bindmiddel van een gemeenschap.”

Hoe wordt deze benadering ontvangen? 
“We hebben nog een lange weg te gaan. Neem bij-
voorbeeld de heemkundekringen, bij veel daarvan 
ligt de focus nog altijd op de collectie. Hun aanpak 
van conservatief conserveren draagt bij aan de on-
gelofelijke hoeveelheid kennis. Maar als je kritisch 
bent, zie je ook dat deze kringen steeds meer moei-
te hebben om hun groep vrijwilligers op peil te hou-
den. Dat bevestigt mijn visie dat het niet gaat om de 
collectie, maar om de verzameling mensen. Uitein-
delijk zorgt de invulling die zij geven aan de collectie 
voor het bestaansrecht ervan – ook in de toekomst.” 

Ligt hier ook het bruggetje naar de Brabantse 
Erfgoedprijs? 

“In zekere zin wel. Ik beschouw The Magnificent 
Seven als inspirerende voorbeelden om Brabant 
uit te dagen. Om te laten zien hoe het ook kan. 
Maar ze moeten ons ook helpen om nog meer pro-
jecten te ontdekken. Want ik ben ervan overtuigd 
dat er nog veel meer van dit soort projecten zijn. 
Alleen weten we niet van elkaars bestaan en daar 
proberen we nu verandering in te brengen.” 

Hoe dan? 
“Dit inspiratienummer vindt zijn weg door heel 
Brabant. Er komt een campagne om de naams-
bekendheid van de Brabantse Erfgoedprijs te 
vergroten. We roepen iedere Brabander op om 
zelf projecten te nomineren. Zo komen we onge-
twijfeld nieuwe initiatieven tegen. Ik hoop echt 
dat we straks naar The Magnificent Seventy gaan. 
Dan ben ik gelukkig.”                                                                       
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Kijk voor meer 
informatie op:
www.erfgoed 
brabant.nl

Info

Het nieuwe logo van Erfgoed Brabant. “De vingerafdruk 
staat natuurlijk symbool voor je identiteit, maar is ook 
een spoor. Want zonder erfgoed zijn we spoorloos.”
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Erfgoed & Erfgenamen

De Soete Moeder
“Een kloosterhotel 

beginnen, vraagt 

toewijding en 

engelengeduld”

De fotogenieke 
kapel van het 
klooster. (Foto: 
Kiki de Bilde, 
Bilde fotografie)
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niet te missen. Tegenover de gewone woonhuizen 
staat een immens monument dat dateert uit 1929. 
Ontworpen door de Bossche architect H.W. Valk 
die er allerlei stijlelementen van de Amsterdamse 
School in verwerkte. Boven de entree prijkt een 
sierlijk beeldje van Maria met Kind op de linker-
arm: de Zoete Moeder. 
Het klooster maakt van oudsher deel uit van een 
ensemble dat bestaat uit twee schoolgebouwen 
en een bejaardenpension, een kerk en pastorie. 
Maar wat het klooster echt bijzonder maakt, is 

Een klooster in de wijk
Het Nemiusklooster ligt in een zijstraatje van een 
doorgaande weg. Daar kun je jarenlang aan voor-
bij fietsen zonder dat je het straatje zelf, laat 
staan het klooster, opmerkt. Dat komt vooral 
doordat het gebouw op een natuurlijke manier 
deel uitmaakt van de wijk. Ook het groene en water-
rijke Prins Hendrikpark aan de andere kant van 
de doorgaande weg is een belangrijke afleidings-
factor. Maar als de Nemiusstraat je bestemming 
is, dan is het klooster van de Zusters van Liefde 

Hoe kun je als erfgenaam initiatief nemen om erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier inzetten? In het pro-
gramma Erfgoed & Erfgenamen bracht de provincie Noord-Brabant zeven projecten vanuit de samenleving bij elkaar om samen op te 
trekken met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Een rondgang langs The Magnificent Seven: zeven projecten 
met een voorbeeldfunctie. 

Al jaren zijn Eline van Lith en Adri Ederveen bezig om een kloosterhotel te openen in het voormalige Nemiusklooster in 

de Bossche wijk De Muntel. Zo richtten de dames in 2011 de stichting Bij de Soete Moeder op, want hun plan omvat veel 

meer dan een hotel alleen. Het wordt namelijk ook een bijzonder leerwerkbedrijf voor jonge mensen die zonder werk 

of startkwalificatie geen schijn van kans maken op de arbeidsmarkt. Adri Ederveen: “Naast aangename bestemming is 

De Soete Moeder dus ook een vertrekpunt.”

De voorgevel van 
het toekomstige 
kloosterhotel in 
de Nemiusstraat. 
Boven de voordeur 
prijkt Maria met 
Kind: de Soete 
Moeder. (Foto: 
Kiki de Bilde, Bilde 
fotografie)
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de samenhang met de woonwijk. De Zusters van 
Liefde verzorgden niet alleen de ouden van dagen, 
maar ze onderwezen ook de kinderen uit de buurt. 
Vanaf de jaren 30 namen de zusters binnen de wijk 
dan ook belangrijke sociale taken op zich.

Kloostergedachte
Samen broeden Eline en Adri op een uitdagend 
concept waarin ze horeca en kansarme jongeren 
verenigen. Het gouden ei is een hotel dat dienst 
doet als leerwerkbedrijf. Kort na het besluit om 
dit plan verder uit te werken, klopt wooncorporatie 
Zayaz aan bij Eline. De rechtsvoorganger van Zayaz 
had het klooster gekocht, nadat de Zusters van 
Liefde in 2005 waren vertrokken. De corporatie 
gebruikt een deel van het ensemble voor het pro-
ject Kamers met Kansen. Hier wonen jongeren 
met problemen tijdelijk onder begeleiding, zodat 
ze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Voor 
het leegstaande deel zoekt Zayaz een exploitant, 
zodoende ontstaat het plan om het prille hotel-
concept om te smeden tot kloosterhotel. 

Die beslissing geeft een enorme impuls, want 
deze historische locatie versterkt de maatschap-
pelijke functie van het hotel. De kloostergedach-
te van gastvrijheid, toewijding, eenvoud en stilte 
sluit naadloos aan op het plan voor een hotel. 
Maar de kloostergedachte past ook bij de leer-
werkplekken. Opeens beseffen Adri en Eline dat 
ze de lijn van het verleden doortrekken. Zoals de 
Zusters van Liefde hun bijdrage aan het dagelijks 
leven in volkswijk De Muntel leverden, zo kan hun 
kloosterhotel kwetsbare jongeren uit de stad en 
de regio op een moderne manier helpen. 

Het hotel
De Soete Moeder krijgt 24 sfeervolle tweepersoons-
kamers, die allemaal verschillend zijn. Daarnaast 
beschikt het kloosterhotel over een restaurant 
dat drie avonden per week geopend is. De keuken 
serveert streekproducten en gewassen uit de 
eigen moestuin. De gasten dineren en ontbijten 
in de tuinkamer met uitzicht op de ommuurde 
kloostertuin. Deze tuin herbergt lommerrijke zit-
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De Zusters van 
Liefde poseren 
in de achtertuin 
van het klooster, 
augustus 1954. 
(Collectie: Foto-
persbureau Het 
Zuiden, Stads-
archief ’s-Her-
togenbosch)
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en coaches. Deze werkervaring helpt bij de keuze 
voor een beroepsopleiding of versterkt de positie 
op de arbeidsmarkt. Want daar draait het om: uit-
stromen naar regulier werk en waar mogelijk weer 
een opleiding volgen. 

Tot zover de plannen waar Adri Ederveen en Eline 
van Lith al sinds 2010 aan sleutelen. Adri, project-
leider voor de stichting, vertelt over het proces.

Hoe staan de plannen er nu voor? 
“Goed! We hebben sinds november 2014 eindelijk 
de sleutel van het klooster en nu zijn we begonnen 
met het strippen van de ruimtes.”

Eigenlijk hadden jullie al willen openen in 2013. 
Wat is er gebeurd? 
“Ons hotelplan werd pas echt concreet toen we 
in 2010 in contact kwamen met Zayaz. Zij waren 
eigenaar van het klooster waardoor het idee van 
een kloosterhotel ontstond. Alleen de stormach-
tige ontwikkelingen in de huursector zorgden er-
voor dat Zayaz eind 2012 afstand moest doen van 
het pand.”

De stekker ging uit het hele project? 
“Dat niet, maar het betekende wel de zoektocht 
naar een geschikte koper voor het pand. Bij voor-
keur een partij die net als Zayaz de verbouwing 
voor haar rekening wil nemen. Uiteindelijk is dat 
Stichting BOEi geworden, een nationale maat-
schappij die zich concentreert op gebiedsontwik-
keling rondom monumenten. Nu zijn we twee jaar 
verder en is BOEi eigenaar van het pand en bekos-
tigt de bouwplannen.” 

jes en de moestuin. De Soete Moeder biedt een 
onvergetelijke ambiance, dicht bij het historische 
centrum van ’s-Hertogenbosch. 

Het leerwerkbedrijf
Als leerwerkbedrijf biedt De Soete Moeder de 
kans aan jongeren zonder startkwalificatie, dus 
zonder havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 
2, om werkervaring op te doen. Daarnaast kunnen 
momenteel ook werkloze starters een halfjaar 
aan de slag in het kloosterhotel. Veel van deze 
jongeren willen wel aan het werk of een opleiding 
volgen, maar hebben zelf de weg nog niet gevonden. 
Door de juiste omstandigheden te creëren, kunnen 
zij deze route wel succesvol doorlopen. Beide groe-
pen doen tijdens hun werkperiode belangrijke er-
varing op. Zo maken ze eerst kennis met het hele 
bedrijf en voeren verschillende werkzaamheden 
uit. Daarna volgt een periode van specialisatie. 
Al die tijd maakt iedereen deel uit van het team, 
leert precies wat er verwacht wordt en groeit zo-
doende in het nemen van verantwoordelijkheid. 
De begeleiding tijdens het werk en het maken 
van keuzes ligt in handen van werkbegeleiders 

Adri Ederveen, projectleider voor de stich-
ting Bij de Soete Moeder.



het historische gebouw voor op een nieuwe toe-
komst. We werken bijvoorbeeld zo veel mogelijk 
met milieuvriendelijke en duurzame materialen. 
Dit combineert straks mooi met de smaakvolle en 
tegelijkertijd vrolijke inrichting die we voor ogen 
hebben. We kiezen voor trendy spullen, gerecy-
clede materialen en vintage; nieuw naast dingen 
‘uit de oude doos’. Gek genoeg kent Den Bosch 
maar weinig variatie als het over hotels gaat. Er 
zijn hier niet zo veel kleinschalige en karakteris-
tieke hotels. Daarom is het zo leuk om een plek te 
creëren waar iedereen inspiratie vindt!”

Als het hotel opent, kunnen kansarme jongeren 
bij jullie aan de slag. Wat gaan zij precies doen?

“Er zijn hier zelfs op dit moment al jongeren aan 
het werk. Omdat we zoveel mogelijk zelf willen 
doen, helpt een groep jongeren bij het strippen van 
het gebouw. Dat is prachtig om te zien. Sommigen 
kunnen zich helemaal uitleven op het betere 
sloopwerk. Zij ontdekken bijvoorbeeld de mooiste 
ornamenten achter systeemplafonds. Anderen 
kunnen gerust een hele ochtend peuteren aan 
de loszittende tegeltjes in het trappenhuis. Elk 
tegeltje merken en netjes sorteren, dat vraagt 
om engelengeduld en nauwkeurigheid. Bij al deze 
werkzaamheden worden deze jongeren gecoacht 
door technisch onderlegde werkbegeleiders.  Als het 
strippen klaar is, komen er vanzelf weer nieuwe 
klussen. De tuin ligt geduldig te wachten, want 
daar maken we zelf twee hotelkamers. En een-
maal geopend is ons aanbod natuurlijk helemaal 
veelzijdig. Dan kunnen jongeren aan de slag met 
de kamers, bij de receptie, het kantoor, in de be-
diening of in de keuken.”

Hoe werkt dat in de praktijk, want deze jongeren 
blijven hier toch niet jaren werken? 

“Het is de bedoeling dat ze hier werkervaring opdoen. 
Wie geen startkwalificatie heeft, moedigen we aan 
om een vervolgopleiding te volgen. Wie afgestu-
deerd is, maar er op de arbeidsmarkt niet tussen-
komt, bieden we een tijdelijke startersbaan aan. Deze 

Je had het klooster nadat de investeerder zich 
terugtrok ook los kunnen laten. Waar komt dat 
doorzettingsvermogen vandaan? 

“Deze locatie heeft ons zo geïnspireerd. We heb-
ben geen moment overwogen om een ander pand 
te zoeken. De geschiedenis en functie van dit ge-
bouw is ontzettend belangrijk geweest voor deze 
wijk, maar ook voor de stad. Er gaat een enorme 
aantrekkingskracht uit van dit monument. We 
beseffen ons dan ook heel goed dat we met dit 
stukje erfgoed goud in handen hebben.”

Hoe ziet het kloosterhotel er straks uit? 
“Bij de verbouwing en restauratie proberen we het 
monumentale zoveel mogelijk te behouden. Waar 
nodig en mogelijk combineren we het monumentale 
met hedendaagse elementen. Zo bereiden we 
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Het interieur van 
het Nemiusklooster 
tijdens de voorbe-
reidingen. (Foto: 
Kiki de Bilde, Bilde 
fotografie)



Een groep leerlingen 
van de school Zoete 
Lieve Vrouw, met 
rechts een zuster, 
3 juli 1958. (Collectie: 
Fotopersbureau Het 
Zuiden, Stadsarchief 
’s-Hertogenbosch)
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anderen ook. Het grote verschil met de Zusters is 
natuurlijk dat we ons concentreren op jongeren met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Maar inderdaad, we wil-
len graag een sociale rol spelen in de samenleving.”

Beperken jullie je daarin tot jongeren? 
“We bieden straks bijvoorbeeld ook wekelijks een 
biologisch buurtdiner aan om de sociale cohesie 
hier in de wijk te stimuleren. Tot nu toe hebben 
we twee keer meegedaan met de burendag en het 
pand opengesteld voor de buurt. Het is de bedoe-
ling dat het hotel straks een trefpunt wordt waar 
bewoners en betrokkenen de gelegenheid krijgen 
om elkaar te ontmoeten. In ruil daarvoor hopen 
we op vrijwilligers die ons helpen bijvoorbeeld in 
de tuin, de moestuin of bij het beheer. Door zelf 
het voorbeeld te geven, proberen we omwonenden 
aan te moedigen om ook maatschappelijk actief 
te zijn.”                                                                                                        

         

(Interview: Pascal Viskil)

constructie zorgt voor een team met wisselende be-
zetting en dat zorgt steeds voor een nieuw elan.”

Eigenlijk is De Soete Moeder twee bedrijven tege-
lijk, klopt dat? 

“Aan de ene kant zijn we een hotel met bijbeho-
rende inkomsten en aan de andere kant een leer-
werkbedrijf. De omzet van het hotel moet straks 
het leerwerkbedrijf faciliteren. Het is dan ook 
nadrukkelijk de bedoeling om in de toekomst zelf-
standig te kunnen opereren als sociale onderne-
ming. Dat moet ook wel in deze tijd. Alleen om het 
initiatief van de grond te krijgen, hebben we een 
startkapitaal nodig. Naast de steun van fondsen en 
de gemeente liet ook de provincie Noord-Brabant 
zich niet onbetuigd.” 

De Zusters van Liefde speelden een actieve rol 
in het sociale leven van deze wijk. Eigenlijk vinden 
jullie op deze manier de maatschappelijke functie 
van het klooster opnieuw uit. 
“Tijden veranderen en functies van gebouwen ver-

Kijk voor meer 
informatie op:
www.desoete-
moeder.nl

Info



“Met een authentiek 
verhaal kun je een 
beleving maken”
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Erfgoed & Erfgenamen

Van Gogh Experience



 

Vincent van Gogh komt in 1881 bij zijn ouders in Etten wonen. Tijdens zijn verblijf besluit hij om kunstenaar te worden. Om 

te beginnen maakt hij honderden schetsen en tekeningen van het landschap en de lokale boeren. Het is een belangrijk 

keerpunt in het leven van de kunstenaar die na zijn dood wereldfaam verwierf. Tegelijkertijd is dit verhaal nauwelijks bekend. 

De Stichting Van Gogh in Etten-Leur maakt met ondernemers, de gemeente en met vrijwilligers het leven van Vincent van 

Gogh in Etten-Leur tastbaar, onder andere in de Van Gogh Kerk waar zijn vader dominee was. Het is de eerste stap richting 

een Van Gogh Experience.

De Van Gogh Kerk in Etten-Leur met twee van de 
glas-in-loodramen. (Foto: Hans van Berkel)
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Dit jaar is het exact 125 jaar geleden dat Vincent 
van Gogh stierf. In dit zogenaamde Van Gogh-jaar 
organiseren allerlei steden en dorpen in Nederland, 
België, Frankrijk en Engeland tentoonstellingen en 
culturele evenementen. Nu is het voor een plaats 
erg lucratief om aanspraak te kunnen maken op de 
aanwezigheid van Van Gogh. Maar in Etten hebben 
ze verrassend goede papieren. Toen Vincent in het 
voorjaar van 1881 terugkeerde naar zijn ouderlijk 
huis, liet hij zich voor het eerst in zijn leven registreren 
als kunstschilder. Hij richtte er zijn eerste atelier in, 
vond zijn eerste modellen en liet zich inspireren door 
het landschap, de boeren en ambachtslieden. Van 
Gogh begon als een bezetene te schetsen, te teke-
nen en te aquarelleren. Ook kwam hij voor het eerst 
in  aanraking  met  de  liefde – en het onvermijdelijke
 iefdesverdriet. Goed beschouwd was zijn tijd in Etten 
een kantelpunt in zijn leven.
Dat is een goed verhaal, maar met de erkenning 
wil het nog niet echt vlotten. Vanzelfsprekend is 
Etten opgenomen in het samenwerkingsverband 
Van Gogh Brabant. Etten ligt nog geen vijftien kilo-
meter bij zijn geboortedorp Zundert vandaan. Toch 
blijft het Van Gogh Museum in Amsterdam gere-
serveerd. Etten is er bijvoorbeeld nog altijd niet 

Hoe kun je als erfgenaam initiatief nemen om erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier in te zetten? In het pro-
gramma Erfgoed & Erfgenamen bracht de provincie Noord-Brabant zeven projecten vanuit de samenleving bij elkaar om samen op te 
trekken met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Een rondgang langs The Magnificent Seven: zeven projecten 
met een voorbeeldfunctie. 

opgenomen in officiële uitingen. Voorzitter van de 
stichting, Lex Besselink: “Wij denken dat zijn Etten-
se periode een plek in Amsterdam verdient. Meer 
dan verdient, eerlijk gezegd.”

Van Gogh verbleef toch maar kort in Etten? 
Pierre van Damme, bestuurslid PR en Communicatie: 

“Vincent kwam op 12 april 1881 naar Etten. Voor die 
tijd had hij teleurstelling op teleurstelling gestapeld. 
Hij was hulpleraar geweest in Engeland, had een 
poging gedaan theologie te studeren, werkte als 
lekenpredikant tussen de mijnwerkers in de Bo-
rinage. Niets lukte. Toen hij bij zijn ouders introk 
op de pastorie van de Nederlands Hervormde Ge-
meente werd zijn besluit om kunstenaar te wor-
den betreurd. Het stond voor zijn ouders gelijk 
aan maatschappelijke mislukking. Maar hij hield 
stug vol. In pakweg negen maanden tijd maakte hij 
tientallen aquarellen en een paar honderd pen- en 
houtskooltekeningen. Uiteindelijk verliet hij Etten 
na een knallende ruzie met zijn vader, met kerst.”

Van Gogh woonde in Etten, hij werkte er en zijn vader 
predikte in de kerk. Toch maken jullie eigenlijk nu 
pas met de Van Gogh Experience een duidelijk 
statement. 
Pierre: “Onze stichting bestaat inmiddels een jaar 
of tien. Het punt is dat we tot twee jaar geleden al-
leen de benedenverdieping van de kosterswoning 
tot onze beschikking hadden. Dat was heel klein, 
zeker in verhouding met de andere initiatieven 
van Van Gogh Brabant. Maar het ontbrak aan slag-
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kracht. We ontvingen nauwelijks bezoekers en het 
verhaal beklijfde niet genoeg. We worstelden met 
de feiten. Als Van Gogh hier nu geboren was of een 
meesterwerk had gemaakt, dat kun je wel tast-
baar maken. Maar het besluit om kunstschilder te 
worden: hoe kun je als plaats een mentale omslag 
verbeelden?”

Wat betekende voor jullie het keerpunt? 
Lex: “Dat was in november 2013. Peter Princen, 
directeur van Brabantse Ondernemers Voor Onder-
nemers (BOVO), wist dat we ambities hadden en 
tipte ons op een subsidieregeling Erfgoed & Erfge-
namen. We zijn toen gaan praten met de gemeente 
die de kerk gebruikte als raadszaal en trouwlocatie. 
Ons idee om de kerk te gebruiken voor een expe-

rience sprak de burgemeester en wethouders aan. 
Daarna ging het snel; de subsidie werd toegekend 
en tegelijkertijd kwam het bericht dat we de kerk 
mochten gebruiken voor een permanente expositie, 
op voorwaarde dat de kerk beschikbaar bleef voor 
huwelijksvoltrekkingen en orgelconcerten.”

Wat was het plan? 
Lex: “Om in 2018, het jaar waarin Brabant Culturele 
Hoofdstad moest worden, een Van Gogh Experience 
te openen. Voor 2015 stond een try-out gepland. 
Maar ja, er ging een streep door 2018. Vervolgens 
raakte alles in een stroomversnelling met als doel 
om op 19 december 2014 te openen – net voor aan-
vang van het Van Gogh-jaar.” 
Pierre: “Aanvankelijk was ons idee om de kerk he-
lemaal vol te hangen met schermen en beamers. 
Veel projecties en een hoop techniek. Omdat we 
toch wat twijfels hadden, hebben wij DST erbij ge-
haald. Dat is het bureau dat bijvoorbeeld ook de 
Heineken Experience maakte. Zij kwamen langs en 
schrokken van onze plannen. Zonde om een prachtige 
locatie vol te hangen. DST bracht het verhaal terug 
naar de media die als vanouds passen bij een kerk: 
ramen. Daarop zijn met glas-in-loodeffect illustraties 
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Dorpsgezicht Etten. Op deze tekening van Vincent van Gogh 
tijdens zijn Ettense periode zijn de domineeswoning, Vincents 
eerste atelier en de kerk van zijn vader te zien. (Afbeelding 
beschikbaar gesteld door de stichting Van Gogh in Etten-Leur) 
(Afbeelding beschikbaar gesteld door de provincie Noord-
Brabant)



aangebracht. Aangevuld met een animatie en ver-
halende infopanelen.”

Dat is een stuk soberder. Is het dan nog wel een 
experience? 
Pierre: “Het is nu nog veel meer een experience dan 
het zou zijn geworden met al die techniek. Dit is de 
kerk waar Vincents vader nog preekte. Hier zat hij 
zelf in de banken. Authentieker kan bijna niet.”

Hoe reageren bezoekers? 
Pierre: “Kort na de opening schreef iemand van 
buiten Etten in het gastenboek: ‘Wat een bijzonder 
verhaal hebben jullie hier te vertellen. Ik ben dichter 
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dan ooit bij Vincent geweest. Ik had het niet willen 
missen.’”

De Van Gogh Experience is in allerlei opzichten 
belangrijk voor Etten. De stichting verwacht dit jaar 
toch zeker zo’n vijfduizend bezoekers. Maar het be-
stuur spant zich nadrukkelijk in om ondernemers te 
verbinden aan de Ettense periode van Van Gogh. 
Enerzijds door de kerk beschikbaar te stellen voor 
symposia, lezingen, exposities, concerten of een 
monumentaal diner. “Normaal gesproken wijken 
ondernemers uit naar andere plaatsen of naar 
een zielloos nieuwbouwzaaltje. Waarom zou je als 
ondernemer je gasten niet willen verwelkomen op 
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foto boven: De Van Gogh Kerk is nu nog veel meer een experience dan 
het zou zijn geworden met al die techniek. Dit is de kerk waar Vincents 
vader nog preekte. Hier zat hij zelf in de banken. Authentieker kan bijna 
niet. (Foto: Hans van Berkel) foto links: Lex Besselink, voorzitter van de 
stichting Vincent van Gogh Etten-Leur.
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zo’n authentieke locatie?” Anderzijds door onder-
nemers aan te moedigen om aan te haken bij dit 
initiatief. Denk bijvoorbeeld aan ‘een uurtje schil-
deren als Van Gogh op de hei’, een Van Gogh-lunch 
of -diner. Zelfs overnachten in een Van Gogh-kamer 
is mogelijk. 

Hoe pakken jullie dat aan? 
Pierre: “Als stichting hebben we deze switch ge-
maakt, want je moet zelf ondernemerschap tonen. 

Tijdens de kabbelende jaren nam de omgeving onze 
inspanningen vooral ter kennisgeving aan. Toen de 
plannen concreter werden, hielden we een presen-
tatie voor ondernemers uit het winkelhart. Met de 
nadrukkelijke vraag: wat kunnen jullie toevoegen? 
Waar liggen jullie kansen? De reacties waren positief, 
er haakten spontaan ondernemers aan. Nadat een-
maal de subsidie was toegekend, merkten we dat 
de overtuigingskracht van het project nog verder 
toenam.” 
Lex: “Een ander voorbeeld is de samenwerking met 
DST, een bureau uit Baarn nota bene. En natuurlijk 
wilden zij het liefst met hun eigen leveranciers wer-
ken. Zo gaat dat nu eenmaal. Toch hebben we lokale 
ondernemers de kans gegeven om te concurreren 
met die ‘preferred suppliers’. Uiteindelijk zijn de be-
lettering en ook het meubilair gemaakt door lokale 
partijen.” 

En andersom? Kwamen er ook voorstellen jullie 
kant op? 
Lex: “We zitten nu op het punt dat ondernemers 
zelf initiatief gaan tonen. Er komen spontaan arran-
gementen, vaartochten naar Zevenbergen, bus-
tochten en samenwerkingsverbanden. Een bed & 
breakfast-houder sloot bijvoorbeeld een slimme 
deal met de hoofddealer van elektrische Renaults 
die in Etten-Leur zit. Deze dealer viert dit jaar 
eveneens een 125-jarig jubileum. Nu rijden er twee 
elektrische Renaults Twizy’s door het dorp met 
de kop van Vincent erop. We zeggen hier niet voor 
niets ‘Van Gogh Leeft!’.” 
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De negen maanden van Van Gogh in Etten zijn ver-
beeld in de media die als vanouds passen bij een 
kerk: ramen. Met glas-in-loodeffect zijn hierop 
illustraties aangebracht. (Foto: Hans van Berkel)
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De Van Gogh Experience draait op vrijwilligers. 
Hoe gaat dat? 
Lex: “Onze vrijwilligers stonden voorheen in het in-
formatiecentrum. Dat was een statische presentatie 
waar op een goede dag ongeveer vijf mensen kwa-
men kijken. Wie daar stond, was vooral een gastheer 
of gastvrouw die kort uitlegde wat er te zien was. En 
er was een film die op verzoek werd gestart. De expe-
rience in de kerk is een heel ander verhaal. Op dit mo-
ment hebben we ongeveer twintig vrijwilligers en wat 
gidsen die nu veel meer hun verhaal kwijt kunnen. Wat 
dat betreft is het een stuk dynamischer geworden. 
Daarnaast is er met de inrichting van de museumshop 
ook weer een nieuw dimensie aan toegevoegd.”
Pierre: “Er zijn nu ook verbindingen met het streek-
museum Jan uten Houten, hier een stukje verderop. 

Zij richten nu bijvoorbeeld een oude boerenkamer 
in, geïnspireerd door Vincents fascinatie voor het 
Brabantse volksleven. Daarnaast plannen we om 
ook vrijwilligers uit te wisselen in een speciale poule.”

Wat is de ambitie voor de komende jaren? 
Lex: “We werken aan allerlei verdienmodellen en 
arrangementen om de Van Gogh Experience op te 
tuigen. Daarnaast willen we graag uitbreiden en 
vernieuwen. Zo bouwen we dit jaar het schuurtje 
naast de kerk om tot mini-bioscoop. Daar kun-
nen bezoekers dan de film ‘Vincent van Gogh, een 
zaaier in Etten’ kijken. Deze documentaire is echt 
een goede aanvulling op de experience. Daarnaast 
willen we iets doen met ‘Herinneringen aan de tuin 
in Etten’ rondom het beeldje van Vincent van Gogh 
achter de Van Gogh Kerk.” 
Pierre: “De vragen die bezoekers stellen, brengen 
je voortdurend op nieuwe ideeën. We zien echt nog 
heel veel kansen om verder uit te werken.”                      

         

(Interview: Pascal Viskil)
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foto boven:  Een bed & breakfast-houder sloot een slimme deal met 
de hoofddealer van elektrische Renaults die in Etten-Leur zit. Nu rij-
den er twee elektrische Renaults Twizy’s door het dorp met de kop 
van Vincent erop. foto links: Onder invloed van Paul Gauguin maakte 
Van Gogh een doek met de titel ‘Herinnering aan de tuin in Etten’. 
Dit schilderij uit 1888 hangt nu in de Hermitage in Sint-Petersburg. 
(Afbeelding beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant)

Kijk voor meer 
informatie op:
www.vangogh
kerk.nl

Info
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Het Ketelhuis

Finalist Brabantse Erfgoedprijs 2013

Door de nieuwe invulling dient Het 
Ketelhuis op Landgoed De Grote 
Beek als grand café en belevings-
centrum. (Collectie: GGzE)



Verspreid over Landgoed De Grote Beek in Eindhoven staan tientallen monumentale panden van de 

psychiatrische instelling GGzE. De landelijke en monumentale setting leidt op het eerste gezicht de 

aandacht af van de stormachtige ontwikkelingen in de psychiatrie. Want in de afgelopen eeuw zijn de 

opvattingen, bijvoorbeeld over behandelingen, radicaal veranderd. Vandaag de dag lopen ze in Eindhoven 

dan ook voorop bij de innovatie in deze discipline. Dat leidde onder andere tot een heroriëntatie op 

het landgoed, maar ook tot herindeling van de gebouwen. Een van die projecten is de restauratie en 

herbestemming van het monumentale ketelhuis tot grand café waar cliënten in de bediening werken. 

Relatiebeheerder Hans Marechal van GGzE: “Hier op het landgoed komt alles samen: monumenten, 

natuur en zorg.”
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Na jaren van voorbereidingen en maanden van 
verbouwen opende Het Ketelhuis in april 2013 zijn 
deuren als grand café. Het karakteristieke ge-
bouw bij de hoofdingang van Landgoed De Grote 
Beek ziet er met zijn terrasjes bijzonder uitnodi-
gend uit. En dat is ook precies de bedoeling, zegt 
Hans Marechal. “We willen graag de buitenwereld 
verwelkomen op ons landgoed, zodat iedereen 
kan zien dat het hier goed toeven is.”

Een psychiatrische instelling die de buitenwereld 
verwelkomt op haar terrein. Dat verwacht je niet 
zo snel, toch? 

“Dat is de klassieke opvatting die we inderdaad 
nog vaak horen. Jammer genoeg, zeg ik er bij, want 
de tijd van afzondering ligt inmiddels ver achter 
ons. Het Ketelhuis als grand café is daar een mooi 
voorbeeld van. Het is namelijk niet alleen de plaats 
waar cliënten leer- en werktrajecten volgen als 
aanvulling op hun herstelproces, maar ook een 
belevingscentrum. In de voormalige pompenka-
mer van het monument maken we bezoekers met 
behulp van simulaties en geprojecteerde scènes 
ervan bewust wat het is om een psychiatrische 
aandoening te hebben. Drie ervaringsdeskundigen 
sluiten de beleving af met hun persoonlijke verha-
len. Verder staan in deze ruimte ook voorwerpen 
uit de museumcollectie van GGzE tentoongesteld.”

En daar kan ik gewoon binnenstappen voor een 
kop koffie? 

“Ja, iedereen kan daar gewoon binnenstappen voor 
een kop koffie of een lunch. Maar je kunt het pand 
ook afhuren voor een feest of een spetterende 
bruiloft. Dat kan dankzij de samenwerking met 
cateraar La Casserole die Het Ketelhuis als feest-
locatie exploiteert.”

Deze openheid staat haaks op de traditionele op-
vattingen van en over psychiatrische inrichtingen. 
Wat is er veranderd? 
“Vrijwel alles. Als je kijkt naar de geschiedenis van 
Landgoed De Grote Beek dan kun je de aanleiding 
en de beginjaren inderdaad traditioneel noemen. 
Want aan het begin van de vorige eeuw kampte de 
overheid met plaatsgebrek in haar zogenaamde 
Rijks Krankzinnigen Gestichten. De minister van 
Binnenlandse Zaken gaf daarom in 1906 op-
dracht om bestaande gestichten uit te breiden 
met nieuwbouw. Om allerlei redenen ketste dat 
op verschillende plaatsen in Nederland af en ont-
stond gaandeweg het idee voor een nieuw rijks-
gesticht. Uiteindelijk kwam rond 1912 Woensel in 
beeld. De toenmalige burgemeester, W.M.Th.C. de 
Vries, ving tijdens een bezoek aan het ministerie 
van Onderwijs toevallig iets op over de aanhou-
dende moeilijkheden rond het vinden van een 

Bij de uitreiking van de eerste Brabantse Erfgoedprijs in 2013 stonden drie genomineerden in de finale. Hoe is het deze projecten vergaan in 

de periode na de prijsuitreiking? Loopt het initiatief nog altijd of is het in de sluimerstand geraakt? Inspireerde de eervolle nominatie juist tot 

uitbreiding of opende het nieuwe wegen? In Brabant zocht de drie genomineerden op om te informeren naar de vitaliteit van hun project. 
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geschikt terrein. Waarop burgemeester De Vries 
prompt voorstelde om dat in een afgelegen den-
nenbos bij Woensel te doen. Helemaal toevallig 
was zijn aanbod niet, want kort daarvoor was dit 
omvangrijke gebied – ongeveer 128 hectare – al 
uitgekozen voor de vestiging van een rustoord.” 

De burgemeester verkocht de grond ter plekke? 
“Daar komt het ongeveer op neer ja. Het was ook 
een slimme zet, want De Vries zorgde zo voor 
veel werkgelegenheid in en rond Woensel.” In de 
Meierijsche Courant van 10 januari 1914 staat bij-
voorbeeld dat er voor de bouw zelfs een tijdelijk 
spoorlijntje wordt aangelegd voor de aanvoer 
van bouwmaterialen. Ze schrijven over ‘ongeveer 
14 millioen […] benodigde steenen’ en een stukje 
verderop staat: ‘’t Kan niet anders dan den groot-
eren bloei van onze streek nog bevorderen. Zulke 
werken vragen veel werkkrachten, de lange duur 
ervan brengt mee dat allen die eraan werken ook 
met hun gezinnen hier verblijven: dat bevordert 
handel en vooral van den middenstand.”

De komst van het gesticht was economisch mis-
schien interessant, maar was iedereen even blij 
met het vooruitzicht van ‘krankzinnigen’ in het 
voormalige bos? 
“Waarschijnlijk niet. Daarom stond er bij de ope-
ning in 1918 ook een groot hek om het hele land-
goed heen. Niemand kon er zomaar op. En er kon 
ook niemand zomaar vanaf. Het was letterlijk een 
maatschappij in een maatschappij, want Land-
goed De Grote Beek was zelfvoorzienend. De 
ketels in het ketelhuis voorzagen de gebouwen 
bijvoorbeeld van verwarming en warm water. Er 
werd landbouw bedreven op het terrein en er was 
een eigen schoenmakerij. Er circuleerde zelfs een 
eigen munt. Pas toen de grenzen van Eindhoven 
opschoven, werd het landgoed opgeslokt door de 
bebouwde kom. Toen kwam het gesticht natuur-
lijk pas echt dichtbij.”

Het monumentale pand is van binnen omgetoverd tot grand café, 
maar ademt authenticiteit.  (Collectie: GGzE)
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en hun naasten, maar ook voor de medewerkers 
en de maatschappij. Er zijn drie pijlers. Betere 
zorg, een helende omgeving en een gezonde orga-
nisatie. In Het Ketelhuis, met zijn maatschappe-
lijke functie, grijpt dat allemaal in elkaar.” 

Wat houdt een helende omgeving precies in? 
“Het klinkt misschien wat Amerikaans, maar de 
helende omgeving staat voor sfeervol ingerichte 
en rustgevende gebouwen. Een gastvrije, sociale 
omgeving met een positieve rol voor familie en 
de gemeenschap. Uit onderzoek blijkt dat dit van 
groot belang is. Want naasten bieden een cliënt 
niet alleen veel steun bij de behandeling, maar ze 
geven de cliënt ook een andere rol, namelijk die 
van broer, zus, vriend en vriendin.” 

Is dat inzicht een doorbraak? 
“Je moet je voorstellen: jarenlang is er geïnves-
teerd in de harde kant van de zorg: de invoering 
van het elektronisch patiëntendossier, registratie, 
noem maar op. De passie in de zorg leek soms 
een beetje vergeten. Planetree helpt ons de mens 
weer voorop te zetten en te focussen op de inhoud. 
Die drie pijlers staan met elkaar in verbinding. Dat 
maakt dat we niet alleen maar letten op gastvrij-
heid, goede behandelingen of de tevredenheid van 

Nu zijn het hek en de eigen munt verdwenen en is 
iedereen welkom op het terrein. Wanneer vond 
die omslag plaats? 

“Om precies te zijn is het terrein in 1993 opengesteld. 
Nieuwe inzichten in de zorg zorgden in de jaren 80 
voor een radicale ommezwaai. Dan moet je denken 
aan de opvattingen over beschermd wonen, maar 
ook over het begeleiden en behandelen. Iedereen 
kent de aangrijpende voorbeelden van hardhandige 
separaties en elektroshocktherapie. Dat behoort 
allemaal gelukkig tot de verleden tijd. Nu loopt GGzE 
juist voorop in de ontwikkelingen. Zo zijn we de 
eerste GGZ-instelling in Europa met een Planetree-
label. Een internationaal erkend label dat staat voor 
mensgerichte zorg in een helende omgeving.”

In hoeverre verhoudt de filosofie die bij Planetree 
hoort zich tot Het Ketelhuis? 

“Planetree combineert het beste van een hotel, 
een zorginstelling en thuis. Niet alleen voor cliënten 

Oorspronkelijk voorzagen de ketels in het 
ketelhuis de gebouwen van Landgoed De 
Grote Beek van verwarming en warm water. 
(Collectie: GGzE)
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medewerkers. Nee, Planetree laat je investeren in 
die facetten tegelijkertijd. Want de dienstverlening 
van een zorginstelling bestaat uit meer dan alleen 
een goede behandeling. Er is ook de relatie met de 
hulpverleners, het vertrouwen, de sfeer, de gastvrij-
heid én de omgeving. Dat is absoluut een doorbraak.”

In 2009  omarmde GGzE  het Planetree-gedachte-
goed. Sindsdien kwamen allerlei initiatieven van 
de grond. Van de aanleg van wandelroutes op het 
landgoed tot een kinderboerderij met speeltuin. 
Daarnaast is er een forse toename van het aantal 
evenementen, zoals Grote Beek Pop (het enige al-
coholvrije festival van Nederland) en de Beekloop, 
inmiddels uitgegroeid tot hardloopklassieker voor 
de regio Eindhoven. Tegelijkertijd investeerde 
GGzE in nieuwbouw of verbouw en zijn nagenoeg 
alle gebouwen vernieuwd of aangepast aan de 
principes van Planetree. Zo is er bijvoorbeeld de 
mogelijkheid gecreëerd voor familieleden om te 
kunnen blijven tijdens een crisisopname. 

Mensen associëren GGzE gemakkelijk met een 
afgesloten kliniek, terwijl jullie je in werkelijk-
heid juist heel gastvrij opstellen. Is dat een flinke 
uitdaging? 

“We proberen inderdaad af te rekenen met die (ge-
sloten) geschiedenis. We behandelen op jaarbasis 
zo’n 18.000 cliënten, waarvan het merendeel am-
bulant is. Daar willen we met onze innovatie aan-
dacht aan besteden. Onze cliënten moeten voelen 
dat zij er mogen zijn. Niet weggestopt in een afge-
legen bos, maar middenin de samenleving. Met be-
zoekers op het terrein die hun bruiloft vieren in Het 
Ketelhuis, die op het landgoed komen hardlopen, 
naar muziek luisteren of genieten van de natuur.”

Laten we inzoomen op het ketelhuis. Hoe ver-
houdt de geschiedenis van de instelling zich tot 
dit monument? 

“Aanvankelijk hielp het ketelhuis dus in de zelf-
voorziening van Landgoed De Grote Beek, maar 
vanaf de jaren 60 verloor het zijn functie. Vervol-
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foto boven: In het belevingscentrum krijgen bezoekers met 
behulp van animaties, projecties en museumobjecten een 
indruk van de belevingswereld van mensen met een psychose, 
paniekaanval of depressie. foto onder: Het ketelhuis was een 
van de middelen waarmee Landgoed De Grote Beek zelfvoor-
zienend was. (Collectie: GGzE)
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steeds soepeler loopt. Uiteindelijk geldt natuur-
lijk dat hoe beter de samenwerking is, hoe succes-
voller we allebei zijn.”

Is Het Ketelhuis symbolisch voor de vernieuwing 
en gastvrijheid van GGzE? 

“Ik vind van wel. De restauratie van Het Ketelhuis 
ging niet zozeer om het conserveren, maar na-
drukkelijk om de nieuwe invulling. Als buitenstaan-
der kun je hier in een monumentale en gastvrije 
setting een goede kop koffie drinken en en passant 
ontmoet je cliënten in een gewone situatie. Verge-
lijk dat nog eens met de situatie van honderd jaar 
geleden, toen ‘krankzinnigen’ juist werden wegge-
stopt in een afgelegen gebied. Alleen het monu-
ment zelf is nog een getuige van die tijd, de rest 
is echt verleden tijd.”                                                                      

        

(Interview: Pascal Viskil)

gens is het gebouw voor verschillende doeleinden 
gebruikt. De afgelopen jaren had een fotograaf 
er een studio en gebruikte de kunstuitleen van 
de GGzE de grote hal vanwege de lichtinval voor 
het maken en aanbieden van kunstwerken. Maar het 
gebouw had veel meer potentie. Daarom groeide het 
idee om er een visitekaartje en toegangspoort tot het 
landgoed van te maken. De noodzakelijke renovatie 
was een kostbare klus, die alleen mogelijk bleek als 
we er een commerciële partij bij zouden betrekken. 
Dat werd partyservice La Casserole uit Best.”

Waar bestond de renovatie uit? 
“De buitenkant is onveranderd gebleven, maar de 
binnenkant is omgetoverd tot grand café en be-
levingscentrum. Bij elke ingreep stond de histo-
rie en authenticiteit van het pand centraal. Waar 
mogelijk is gewerkt met duurzame materialen 
die verwijzen naar het verleden. We hebben er 
bewust geen gepolijst geheel van gemaakt, maar 
juist een robuust gebouw met ruwe plekken waar 
je de geschiedenis terugziet. Overal in Het Ketel-
huis verwijzen elementen naar het verleden.”

Hoe pakt de combinatie van belevingscentrum 
en grand café uit? 

“Bezoekers krijgen een indruk van de belevings-
wereld van mensen met een psychose, paniek-
aanval of depressie. Vervolgens krijgen ze uitleg 
van cliënten over hun ervaringen en zien ze dat het 
ook weer goed kan komen. Mooier kan haast niet.”

Is er na de nominatie voor de Brabantse Erfgoed-
prijs in 2013 nog aan het concept gesleuteld?

“De nominatie zorgde voor veel publiciteit waar-
door we veel nieuwe bezoekers mochten ontvan-
gen. Maar het heeft de formule niet veranderd. 
Voor ons stond 2014 vooral in het teken van het 
verder afstemmen van de samenwerking met La 
Casserole. Zij hebben als investeerder en als com-
merciële partij natuurlijk een ander oogmerk dan 
wij als GGzE. Zo’n samenwerkingsverband was 
nieuw voor ons, maar we zien dat het allemaal 

Bij elke ingreep stond de historie en authenticiteit van het pand 
centraal. Het resultaat is een robuust gebouw met ruwe plekken 
waar je de geschiedenis terugziet.   (Collectie: GGzE)

Kijk voor meer 
informatie en 
openingstijden op: 
www.ggze.nl

Info
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Erfgoed & Erfgenamen

Weervisserij

Elk jaar halverwege april begint het in 

Bergen op Zoom te kriebelen. Is het al 

zover, is er al gevangen? En dan op een 

dag staat het bord buiten bij vishandel 

Van Dort. Er is verse ansjovis! De Stich-

ting Behoud Weervisserij helpt om deze 

traditie, uniek in Europa, te behouden.

“Al eeuwen geniet Bergen op Zoom 
van ambachtelijk gevangen ansjovis”

De weervisserij maakt dankbaar gebruik van de getijdewerking 
in de Oosterschelde. (Foto: Stichting Behoud Weervisserij)
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dat tussen en langs de staken stroomt, begint te 
kolken. Dat schrikt vissen af en voorkomt dat ze 
ontsnappen. De zakkende waterspiegel dwingt 
de vis steeds verder de weerkamer in. Zodra het 
eb is, varen de weervissers met drie boten naar 
de weer. Ze zetten een fuik voor het fuikgat en al 
wadend door het lage water drijven ze de vis van-
uit de weerkamer de fuik in.

Onzeker bestaan
De slechte vangsten in 2008, 2009 en 2010 brachten 
de vissersfamilie Van Dort uit Bergen op Zoom, die 
de laatste gebruiker is van de nog twee bestaande 
weren, op het punt te stoppen met deze vorm van 

Op de dag dat het interview met Marc van der 
Steen, woordvoerder van de Stichting Behoud 
Weervisserij, gepland staat, is het onstuimig weer. 
Het miezert en de wind loeit over de vlakke lande-
rijen van West-Brabant. Eenmaal op de Oesterdam 
is de horizon in het westen nauwelijks zichtbaar; 
het grijze water gaat naadloos over in het grijze 
wolkendek. Vanuit de beschutting van de auto 
naar de ‘weren’ kijken, is er niet bij en dus staan we 
vol in de wind als Marc vertelt over de werkzaam-
heden van de stichting. Flarden van zinnen waaien 
voorbij, maar uit zijn ogen straalt een bewonde-
renswaardige bevlogenheid: de weervisserij mag 
niet verloren gaan!
Vanaf de Oesterdam zien we hoe het water uit de 
Oosterschelde zich langzaam terugtrekt richting 
de Noordzee. Het is eb. Elke minuut steken de 
staken van de weren weer iets verder uit het rus-
teloze water. Marc wijst en roept over de V-vorm 
waarmee de staken in de zandplaat staan. Aan de 
schaduwwerking kun je zien waar het water ondiep 
is en waar niet. Een weer is niets anders dan twee 
rijen vleugels (vleuken) van houten staken die over 
een lengte van achthonderd tot duizend meter 
dicht bij elkaar in de zeebodem zijn gestoken. Een 
zo’n staak is al gauw een meter of vijf lang. In het 
puntje van de V ligt het fuikgat en de staken staan 
daar steeds dichter op elkaar. Bovendien zijn vlak 
bij het fuikgat ook netten aan de staken gemaakt, 
zodat de vis niet ontsnapt uit de weerkamer.

Getijdewerking
Weervissers maken optimaal gebruik van de ge-
tijden. Bij hoog water steekt het weerhout nauwe-
lijks boven het water uit, maar bij laag water vallen 
de uiteinden van de vleuken droog. De vis die bij 
hoog water de ondiepe delen van de Oosterschelde 
opzoekt – gelokt door de iets hogere watertem-
peratuur boven de ondergelopen zandplaten – zit 
tussen het houtwerk van de vleuken. Zodra de vis 
bij eb probeert weg te zwemmen, houden de houten 
staken hem tegen. Een visje zou tussen de afzon-
derlijke staken door kunnen glippen, maar het water 

Hoe kun je als erfgenaam initiatief nemen om erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier inzetten? In het pro-
gramma Erfgoed & Erfgenamen bracht de provincie Noord-Brabant zeven projecten vanuit de samenleving bij elkaar om samen op te 
trekken met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Een rondgang langs The Magnificent Seven: zeven projecten 
met een voorbeeldfunctie. 

Marc van der 
Steen, woord-
voerder van 
de Stichting 
Behoud Weer-
visserij.



visserij. In reactie ontwikkelde de Stichting Behoud 
Weervisserij een reddingsplan om de twee be-
staande weren en de drie vissersboten voor de 
weervisserij te restaureren. Maar de stichting 
keek ook naar de toekomst, want vroeg of laat 
zouden deze maatregelen opnieuw nodig zijn. 
Behoud Weervisserij verankerde in het reddings-
plan ook een toeristische tak, de reconstructie 
van een derde weer om de vangstcapaciteit met 
vijftig procent te verhogen én de opleiding van nieu-
we, vrijwillige weervissers. Dit reddingsplan moet 
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voorkomen dat de weervisserij ophoudt te bestaan.
Een breed informatiepaneel houdt ons een beetje 
uit de wind. Marc wijst op een flinke rij logo’s. Het 
reddingsplan kan rekenen op een brede steun. Die 
komt niet alleen vanuit de provincie Noord-Brabant, 
maar ook vanuit de EU, van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de Gebiedscommissie Brabantse 
Delta. “Zelfs de provincie Zeeland toonde zich be-
reid om subsidie te verlenen aan ons reddingsplan.”

Het wordt tijd om de beschutting van de auto weer 
op te zoeken. Daar praten we iets comfortabeler 
verder over de weervisserij.

Wat maakt weervisserij als methode zo ideaal? 
“Het is een methode die niet erg belastend is. Om-
dat er geen netten aan te pas komen, is het voor 
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Een weer bestaat uit twee lange rijen staken 
die in een V-vorm in de zandbank zijn gestoken. 
(Foto: Stichting Behoud Weervisserij)
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de vissen zelf een stuk minder stressvol. Boven-
dien blijven de zandplaten zo intact. Het is een duur-
zame techniek waar weinig middelen voor nodig 
zijn, maar het is wel enorm arbeidsintensief.”

Hoe leeft een traditionele weervisser? 
“In de maanden april, mei, juni, juli wordt er gevist. 
Dat betekent twee keer per etmaal de boot in, 
want het is twee keer eb. Zodra het seizoen erop 
zit, gaan de netten van de staken af en schakelt de 
visser over op andere vissoorten, zoals paling. De 

winter staat in het teken van houtkap voor de sta-
ken, het boeten van de netten en het onderhoud 
van de boot. Vervolgens worden in het vroege 
voorjaar de weren hersteld en de netten geplaatst, 
zodat het nieuwe seizoen kan beginnen.”

De vissers trekken er ook ’s nachts op uit? 
“Dat klopt, want niet uitvaren, betekent ook geen 
inkomsten. Overigens moet de vis binnen 24 uur 
worden verkocht. Vangst die overblijft wordt in-
gezouten en is na drie maanden gerijpt.”
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foto boven: Weervissers waden door de weerkamer en slepen hun net richting het 
fuikgat. foto rechts:  Vaartochten maken deel uit van het reddingsplan. Toeristen en 
scholieren kunnen toekijken hoe de weervissers hun ambachtelijk werk uitvoeren.
(Foto’s : Stichting Behoud Weervisserij)
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Is dit ook de reden dat de traditie van de weer-
visserij verloren dreigt te gaan? 
“We hoorden dat de opbrengst steeds verder af-
nam en dat Van Dort, de laatste weervisser van 
Bergen op Zoom, overwoog om er maar mee te 
stoppen. Eén van de initiatiefnemers, Piet Landa, 
stamt zelf uit een familie van weervissers, dus 
zijn verbondenheid is enorm. De andere initiatief-
nemer is Jan van Paassen, onze voorzitter, die al 
jarenlang actief is in de visserijsector.”

Wat was eigenlijk je persoonlijke motief? 
“Wij aten vroeger al ansjovis thuis, dus ik ben nog 
met deze traditie opgegroeid. Die eerste vangst 
was altijd een magisch moment. Bovendien groei-
de ik op in een gezin waar historische belangstel-
ling heel gewoon was. En dan zit je hier in Bergen 
op Zoom natuurlijk goed. Mijn voorkeur gaat wel 
uit naar de geschiedenis van de negentiende en 
twintigste eeuw, omdat die op allerlei manieren 
nog heel goed zichtbaar en toegankelijk is.”

Geldt dat voor alle bestuursleden? 
“Iedereen werkt vanuit zijn eigen invalshoek en 
interesse. In totaal zijn er zo’n twintig vrijwilligers 
verbonden aan onze stichting. Stuk voor stuk 
mensen die het verhaal van de weervisserij graag 
vertellen, waarvan sommigen maar al te graag 
mee gaan vissen en varen. Anderen hebben juist 
een culinaire interesse. Iemand organiseert graag 
vaartochten en weer een ander begeleidt graag 
jongeren in een stagetraject.”

We hebben het hier over een traditie van 350 jaar 
oud. Toch is er in de vorige eeuw veel veranderd 
in de Oosterschelde. Is dat geen beperking? 

“De Deltawerken hebben inderdaad een nadelig 
effect gehad op de visvangst. De waterinlaat is 
verlaagd, waardoor de getijdewerking afnam. 
Vroeger was het hoogteverschil een meter of zes. 
Nu is dat nog vier meter. Maar goed, de Ooster-
scheldekering behoudt het getijde en vergroot de 
veiligheid. Ik beschouw dat als een win-winsituatie.”
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Ansjovisaffiche van de Gebroeders van Dort, 
gemaakt door Willem van Dort senior (1875-
1949). Samen met zijn zoon, Willem van Dort 
junior (1905-1996), was hij kunstschilder. Beiden 
bleven altijd nauw betrokken bij de visserij. 
(Collectie: Het Markiezenhof)



Het AAA-menu was een vinding van de inmiddels overle-
den chef-kok Stij Bosters van Restaurant De Bloemkool. 
Hij bracht omstreeks 1973 drie Bergse streekproducten 
samen in één menu: gekookte asperges met aardappe-
len als voorgerecht, gebakken ansjovis (gevangen door 
Bergse vissers in de Oosterschelde) met frietjes en ma-
yonaise als hoofdgerecht en aardbeien met ijs en slag-
room als nagerecht. 

Asperges, ansjovis, aardbeien
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de Zuiderzee een goede locatie, maar met de 
komst van de Afsluitdijk is de getijdewerking 
verleden tijd. De techniek is wat dat betreft niet 
uniek. In andere werelddelen, bijvoorbeeld in Indo-
nesië, komt de methode nog altijd voor.” 

In West-Brabant is het AAA-menu een begrip. 
Wat betreft promotie komt de ansjovis geen 
aandacht te kort. 

“De afzet van de vangst is ook  niet het probleem. 
Het is juist de beschikbaarheid die soms tegenzit. 
Maar inderdaad, de culinaire drie-eenheid Ansjovis, 
Asperges en Aardbei uit Bergen op Zoom en de 
Brabantse Wal is een flinke opsteker. Wat dat be-
treft gaat het marketingtechnisch ook heel goed 
met de ansjovis. Zo staan we dit jaar op Proefmei, 
een culinair festival waar je drie dagen lang de 
producten van de Brabantse Wal kunt proeven en 
beleven.”

Het gaat jullie vooral om de traditie in plaats van 
de vangst? 

“Langzaamaan bouwen we aan de naamsbekend-
heid van de weervisserij. Na Bergen op Zoom ver-
leggen we onze grenzen naar de Brabantse Wal, 
totdat heel Nederland straks weet hoe bijzonder 
de weervisserij is. Eigenlijk is de ansjovis voor ons 

Bij ansjovis denken veel mensen aan de Middel-
landse Zee en ingeblikte filetreepjes. Jullie spreken 
juist van een streekproduct. 

“Als je hier in Bergen op Zoom een ansjovis eet, dan 
proef je dat-ie vers uit de zee komt. Dat maakt het 
tot een streekproduct. Al was het maar omdat de 
vangstmethode uniek is in Europa. Verder komt 
de ansjovis wijd verbreid voor. De ansjovis die in 
de Oosterschelde gevangen wordt, zwemt vanuit 
het zuiden van Engeland via de kust van Frankrijk 
en België naar de Oosterschelde om ergens in 
mei of juni te paaien in het ondiepe water. Het is 
familie van de haring en telt ongeveer zeventien 
ondersoorten. De ansjovis die hier in de Ooster-
schelde komt paaien, is soms wel twintig centi-
meter lang. Dat lijkt haast een haring!”

Wat maakt de Oosterschelde zo aantrekkelijk? 
“Dat zit hem in de zandplaten. De zon warmt deze 
droog liggende platen op als het eb is. Wanneer bij 
vloed het water de zandplaten overspoelt, geven 
ze hun warmte af aan het water. Dit warme water 
is ideaal voor de ansjovis.” 

Is deze vangstmethode echt uniek in Europa? 
“Er is wel geprobeerd om op andere plaatsen te 
vissen met weren, maar dat lukt niet. Vroeger was 
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een middel om die bijzondere vangstmethode door 
te geven aan de volgende generatie. Dat maakt 
ons volgens mij ook tot erfgenaam.”
 
Jullie organiseren vaartochten naar de weren als 
de vangst wordt binnengesleept. Hoe reageren 
toeristen en kinderen hierop? 

“Zo’n boottocht is echt een ervaring. Allereerst 
vindt vrijwel iedereen varen leuk. Zodra je in de 
boot stapt, ben je in een andere wereld. Geen haast, 
alleen maar de elementen om je heen. In dertig 
minuten varen we naar een van de weren. Dat 
moment gebruikt de gids om te vertellen over 
de geschiedenis van de weervisserij. Eenmaal bij 
de weer stappen we over in een sloep en gaan we 
vlak voor het fuikgat voor anker. En dan wordt 
het spannend: is er wat gevangen? Wat komt er 

zo naar boven? In een vangst komt natuurlijk niet 
alleen ansjovis tevoorschijn. In de Oosterschelde 
zwemmen ook makrelen, gepen en panharing. Die 
laatste komt steeds meer voor. Een zandhaai of 
bruinvis zorgt altijd voor spektakel. Het ambach-
telijke werk van de vissers die door het water 
waden, maakt het natuurlijk een heel fotogeniek 
moment. Tijdens het varen vertelt een gids over 
de geschiedenis van de weervisserij. ”                            

         

(Interview: Pascal Viskil)
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De vangst wordt vanuit de weerkamer de 
fuik ingedreven. Een visser kijkt toe.  (Foto: 
Stichting Behoud Weervisserij) 



Historie van de weervisserij
Wanneer op 5 november 1530 een stormvloed grote delen 
van Zeeland overspoelt, komt ook het gebied ten oosten 
van Yerseke onder water staan. De stad Reimerswaal blijft 
als een eilandje achter, het omringende land gaat verloren. 
Maar opeenvolgende stormvloeden zorgen ervoor dat ook 
die restanten in de golven verdwijnen, waarop de vaarroute 
van en naar Antwerpen langs de Brabantse Wal verzandt. 
Dat is een ramp voor de handel in Bergen op Zoom, maar 
een zegen voor de Bergse vissers. Dicht bij de stad ont-
staan rijke visgronden; het ondiepe water is een ideale 
paaiplaats voor de ansjovis. Het overstroomde gebied ken-
nen we nu als het Verdronken Land van Zuid-Beveland. 

Kaart 36. Zeeland. In: Peter H. Meuer, Die Manuskriptatlanten 
Christian Sgrootens, Alphen aan de Rijn: Canaletto / Repro 
Holland, 2007. (Bron: Brabant-Collectie, Tilburg University)
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Kijk voor meer 
informatie op:
www.behoud 
weervisserij.nl

Info

Een opname uit 1969. 
(Foto: Stichting Behoud 
Weervisserij) 



“Erfgoed en de vrijetijdssector 
vormen een ijzersterk duo”
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Erfgoed & Erfgenamen

Vrije tijd als beroep

De studenten van de minor Multifunctionele 
Leisure Locaties bezochten tijdens excursies 
ook elkaars projecten. Hier wandelt een deel 
van de groep door de binnentuin van klooster-
hotel De Soete Moeder. (Foto: Har Kuijpers)



Aan de NHTV in Breda volgen studenten uit meer dan vijftig landen internationaal hoger onderwijs. Een van de afde-

lingen is de Academy for Leisure. Hier worden studenten opgeleid tot vrijetijdsmanagers.. Een specialisme dat veel 

waarde kan toevoegen aan de herbestemming van erfgoed. Steeds ondersteunde een lichting vierdejaars studenten 

bijna vier maanden lang de initiatieven van Erfgoed & Erfgenamen. Docent Pim Dopheide vertelt hoe hij als vrijetijds-

specialist met zijn studenten naar erfgoed kijkt. 
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hebben ze een behoorlijke hoeveelheid kennis 
opgebouwd over vrijetijdsmanagement en die 
mogen ze nu in de praktijk gaan brengen. De vraag 
is natuurlijk: waar ga je beginnen? Hoe benader je 
je opdrachtgever? Elk project heeft zo zijn eigen 
karakter en vraagt zijn eigen aanpak. Gaandeweg 
zien we steeds weer dat het vertrouwen weder-
zijds groeit. En dat komt omdat de studenten zich 
realiseren dat ze hun kennis kunnen vertalen naar 
de praktijk. De initiatiefnemers krijgen er een 
hele stroom nieuwe inzichten voor terug.”

Imago
Alle betrokken partijen halen hun voordeel uit 
deze samenwerking. Een goed voorbeeld is het 
Brabantbrede netwerk rondom Erfgoed & Erf-
genamen. Dopheide: “Dat netwerk is een groot 
pluspunt. Een groot deel van onze studenten kiest 
voor de studie vrijetijdsmanagement vanwege 
het hippe imago. Overheid en erfgoed staan niet 
bepaald bovenaan hun wenslijstjes. Maar deze minor 
geeft deze kant van de vrijetijdsector de kans om 
zich heel overtuigend te presenteren. Studenten 
krijgen een gedetailleerde inkijk in de wereld van 
bestemmingsplannen, slim financieren en het 
functioneren van overheden in het algemeen. 
Dat is veel interessanter dan ze op voorhand ver-
wachten. Studenten reageren keer op keer ver-
rast en na afloop zeggen ze vrijwel allemaal dat 
deze minor hun kijk op de arbeidsmarkt verbreed 
heeft. Leisure is veel meer dan swingende evene-
menten organiseren.”

Dopheide is bovendien verbonden aan het Kennis-
centrum Multifunctionele Leisure Locaties. Dit is 
een initiatief van de NHTV dat mede mogelijk is ge-
maakt door de Provincie Noord-Brabant, Gemeente 
Breda, Vrijetijdshuis Brabant (nu: Visit Brabant-
Connect Brabant) en Sportservice Noord-Brabant. 
Het  kenniscentrum  is  in  2010  opgericht  om  actief 
onderzoek te doen naar de ontwikkeling en ex-
ploitatie van zogenaamde multifunctionele leisure 
locaties. Het doel is om kennis te delen met het 
werkveld. “We zien dat de ontwikkeling van der-
gelijke locaties zorgt voor vragen bij de betrokken 
partijen. Of dat nu overheden, ondernemers of 
onderwijsinstellingen zijn. Wij willen door middel 
van samenwerking en de inzet van onze experts 
kennisvragen uit de praktijk beantwoorden.”

Minor
Een van die manieren is de minor Multifunctio-
nele Leisure Locaties. Inmiddels volgt de vierde 
groep studenten dit vak, wat het totaal op zo’n 
zeventig studenten brengt. Allemaal verdiepen 
zij zich in gebiedsontwikkeling. Tijdens de minor 
krijgen ze naast de nodige theorie de kans om aan 
de slag te gaan bij een initiatief. Studenten dom-
pelen zich in tweetallen onder bij een project waar 
behoefte is aan ondersteuning. Dat kan een van 

The Magnificent Seven zijn, maar ook een project 
dat is ondergebracht in het programma Mijn Mooi 
Brabant. “In het begin is deze praktische kant van 
het vak voor de studenten flink wennen”, vertelt 
Pim Dopheide. “In de voorgaande studiejaren 

Hoe kun je als erfgenaam initiatief nemen om erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier in te zetten? In het pro-
gramma Erfgoed & Erfgenamen bracht de provincie Noord-Brabant zeven projecten vanuit de samenleving bij elkaar om samen op te 
trekken met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties.
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Eigenlijk is er sprake van een driehoeksamen-
werking tussen het onderwijs, de overheid en de 
initiatiefnemers zelf. 

“Dat klopt. En het mooie is dat elke partij hier op 
zijn eigen manier voordeel bij heeft. De studenten 
ontdekken in de praktijk wat hun toegevoegde 
waarde is in de markt. De initiatiefnemers gebrui-
ken de frisse input om hun plannen aan te scher-
pen en verder te professionaliseren. De overheid 
krijgt betere projecten, completer opgeleide 
young professionals die ook nog eens genuan-
ceerder denken over werken bij de overheid.”

Wat zijn de ambities van het kenniscentrum? 
“Het lijkt mij fantastisch als de studenten die nu 
een minor volgen, straks ook kunnen afstuderen 
op dit onderwerp. Dan verdiepen ze zich namelijk 
nog verder in de materie. En het zou natuurlijk 
helemaal mooi zijn als zo’n student na zijn afstu-
deren vervolgens een jaar lang werkervaring kan 
opdoen in de vorm van een traineeship of een 
werkervaringsplaats.” 

En de uitdagingen? 
“De projectleider van het programma Erfgoed & 
Erfgenamen was heel bevlogen om deze samen-
werking succesvol te maken. Het is heel goed 
dat het stokje nu is overgedragen aan Erfgoed 
Brabant, maar ik hoop wel op een vervolg. Er zijn 
prachtige netwerken opgebouwd in de afgelopen 
jaren rondom deze initiatieven. Het is belangrijk 
dat er continuïteit blijft, maar daar gaan wij in 
ieder geval hard voor werken. Voorlopig begint 
deze maand de vierde lichting studenten aan de 
minor.”                                                                                                      

           

(Interview: Pascal Viskil)

“Tijdens de minor Multifunctionele Lei-
sure Locaties verdiep je je in een heel 
korte tijd in een project, in mijn geval 
was dat Coöperatie Vertrouwen. Al bij 
de kennismaking bleek dat de coöpe-
ratie allerlei ideeën had rondom dat 
mooie schip, maar dat er in de vertaling 
naar de praktijk nog een flinke uitda-
ging lag. Eerst hebben we een analyse 
uitgevoerd om de beschikbare feiten 
in kaart te brengen. We zijn gaan gra-
ven in de materie, hebben achterhaald 
welke kosten er al gemaakt waren en 
hoe de financiële situatie was. Vervol-
gens was het zaak om de visie scherp te 
krijgen, want binnen de coöperatie ver-
schilden de plannen van de leden soms 
van elkaar. Door een Business Model 
Canvas (BMC) te maken, kregen we 
scherp wat er nodig is om een ideale si-
tuatie te bereiken. De probleemanalyse 
die dat opleverde, liet zien waar wij de 
coöperatie bij konden helpen. Het grote 
voordeel van deze aanpak en van onze 
rol was dat wij als studenten een objec-
tief standpunt konden innemen.” 
“Het doel van Erfgoed & Erfgenamen 
is om nieuwe erfgenamen te vinden. In 
dat opzicht vormen wij ook min of meer 
de doelgroep. Je ziet dat initiatieven 
soms lastig kunnen inschatten wat an-
dere generaties willen. Dat kwam in 
ons geval ook naar voren in het BMC. 
Vervolgens is het concept rondom de 
Vertrouwen aangepast om er veel meer 
een belevenis van te maken.”

Sandra van der Linde
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Kijk voor meer 
informatie op:
www.nhtv.nl

Info

Lex Besselink leidt 
de studenten rond 
in de Van Gogh Kerk. 
De glas-in-loodramen 
zijn nog niet aange-
bracht. (Foto: Har 
Kuijpers)

Kyra Kuiters
“Mijn keuze voor deze minor lag voor de 
hand, want de afgelopen twee jaar heb ik me 
gespecialiseerd in leisure project manage-
ment. Deze minor was dan ook een opstap 
richting mijn afstuderen. Hoewel ik vooraf 
nauwelijks iets wist van het programma 
Erfgoed & Erfgenamen, vond ik het inte-
ressant om een project vanuit de provincie 
te doen. Je ziet op dit moment steeds meer 
multifunctionele leisure locaties komen, 
ook rondom erfgoed. Juist door meerdere 
functies samen te brengen ontstaat een 
plek waar altijd iets te beleven valt. Zo zet je 
erfgoed weer op de kaart op zo’n manier dat 
het verschillende doelgroepen aantrekt.”

“Ik werkte samen met een andere student 
voor Beyond Borders en schreef voor hen 
een ondernemingsplan specifiek voor de 
denktrein. Het leuke vond ik dat de initia-
tiefnemers heel erg praktisch ingesteld wa-
ren, terwijl wij veel beschouwender te werk 
gaan. We vertalen ideeën eerst naar papier, 
zodat je houvast hebt. Vervolgens kun je 
gaan nadenken over de gevolgen. In het be-
gin was dat behoorlijk wennen, onder ande-
re vanwege de totaal andere denkwijze. Het 
mooie is dat je uiteindelijk iets doet waar de 
opdrachtgever echt iets aan heeft.”          
   



Boekbesprekingen
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1

Boekbesprekingen platte tekst. Pero molorion prestiu 
rehentis conecus moluptur? Ad modit mcevewved-
cero molorion prestiu rehentis conecus moluptur? 
Ad modit mi. Pero molorion prestiu rehentis conecus 
moluptur? Ad modit mcevewvedcero molorion prestiu 
rehentis conecus moluptur? Ad modit mi.
Boekbesprekingen bold italic.

Boek auteur
Boekbesprekingen titel
door Boekbespreking naam
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Doe je mee ?

Meld dan een project – van jezelf of van een ander – 

aan voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015.

Kijk op: www.erfgoedbrabant.nl/BEprijs2015

De Brabantse Erfgoedprijs is de prijs voor innovatie 

met Brabants cultureel erfgoed als vertrekpunt.

Illustratie: Doret Eeken



Ja,   ik neem tot wederopzegging een abonnement op 
In Brabant en betaal na ontvangst van de factuur

•  € 22,50 voor een jaargang van vier nummers
•  € 20,- voor een jaargang van vier nummers, want ik 
ben lid van de volgende bij Brabants Heem aangeslo-
ten heemkundekring: 

Abonnementen kunnen ingaan op ieder moment. 
Berekening geschiedt per kalenderjaar. Een abonnement 
wordt na het eerste kalenderjaar stilzwijgend omgezet in 
een abonnement voor onbepaalde tijd. 
De opzegtermijn is twee maanden. 
 

Erfgoed Brabant heeft een aantrekkelijke aanbieding: wanneer u nu een abonnement 
neemt op In Brabant, hét tijdschrift over de geschiedenis van Noord-Brabant, ontvangt 
u als welkomstgeschenk de DVD van de nieuwe tv-serie De Canon van Lammers. Op 
deze DVD staan de tien afleveringen (in totaal maar liefst 4,5 uur!) van Frank Lammers’ 
speurtocht door de Brabantse geschiedenis. Frank bezoekt hierin alle windstreken, in 
het Nederlandse en in het Belgische deel van het oude hertogdom, en ontmoet ter plek-
ke bijzondere personen die hem meer vertellen over de unieke historie van Brabant. De 
Canon van Lammers is een coproductie van Erfgoed Brabant en Omroep Brabant en is 
in het najaar van 2014 op tv verschenen..

Stuur deze bon (of een kopie ervan) in een envelop naar Erfgoed Brabant, antwoordnummer 10032, 5200 VB ’s-Hertogenbosch, 
o.v.v. ‘DVD-actie In Brabant’ (een postzegel is niet nodig). Uiteraard kunt u zich ook per mail abonneren: info@erfgoedbrabant.nl

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon

Handtekening

Bent u al abonnee van In Brabant? Niet getreurd! Wanneer u 
iemand anders een abonnement cadeau geeft, ontvangt u zelf 
alsnog de DVD van De Canon van Lammers. Wilt u een abon-
nement cadeau geven? Neem dan contact op met Erfgoed 
Brabant via tel. 073 – 615 62 62 of info@erfgoedbrabant.nl.  
Of kijk voor meer informatie op www.erfgoedbrabant.nl.

IB extra 2015
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Uitgave

In Brabant Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed is een uitgave van de Historische Vereniging 
Brabant, de stichting Brabants Heem en de stichting Erfgoed Brabant.

De Historische Vereniging Brabant wil de belangstelling voor en actieve beoefening van de ge-
schiedenis stimuleren. Daarin vinden liefhebbers en beroepsbeoefenaren uit het historische veld 
elkaar. Het lidmaatschap bedraagt € 35,- per jaar. Hiervoor ontvangt u het tijdschrift In Brabant en 
een exemplaar van het Noordbrabants Historisch Jaarboek. Leden krijgen doorgaans aantrekkelijke 
kortingen op activiteiten als studiedagen, excursies, lezingen en contactdagen.  
 
Historische Vereniging Brabant
Postbus 1325
5200 BJ ’s–Hertogenbosch
E-mail: secretaris@hvbrabant.nl
Website:  www.hvbrabant.nl

De Stichting Brabants Heem verenigt meer dan 125 Brabantse heemkundekringen en historische 
verenigingen, waar ruim 30.000 heemkundigen bij zijn aangesloten. De stichting neemt in Noord-
Brabant een unieke positie in wat betreft de beoefening van de heemkunde, maar ook als centrum 
van vrijwilligerswerk. Zij vervult vanouds een overkoepelende functie ten opzichte van de aange-
sloten heemkundekringen en -verenigingen en streeft ernaar daarbij te functioneren als spreekbuis, 
dienstverlener, belangenbehartiger en actienemer.

Stichting Brabants Heem
Postbus 1203
5200 BG ’s-Hertogenbosch
Website:  www.brabantsheem.nl

Erfgoed Brabant is dé organisatie voor erfgoed in Brabant. Iedereen die geïnteresseerd is in de cul-
tuur en geschiedenis van deze provincie kan bij ons terecht. Erfgoed Brabant spant zich in om dit 
erfgoed te behouden. Dat doen we door de rijke cultuur en geschiedenis van onze provincie onder uw 
aandacht te brengen via spraakmakende activiteiten en evenementen. Ook laten we het verleden 
leven op scholen door middel van educatieve projecten. En we ondersteunen erfgoedbeheerders in 
hun taak om het erfgoed te bewaren voor de generaties die na ons komen. Zodat iedereen – nu en in 
de toekomst – het Brabantse erfgoed kan ontdekken en ervaren. 

Stichting Erfgoed Brabant
Postbus 1325
5200 BJ ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6156262
Fax: 073-6156263
E-mail: inbrabant@erfgoedbrabant.nl
Website:  www.erfgoedbrabant.nl 

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.


