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Van zwerfgoed naar erfgoed
Is er een manier om cultureel erfgoed levend te houden en welke rol kan een vormgever daarin spelen?  

Deze vraag was het uitgangspunt voor een project van studenten van de afdeling Forum van Design Academy 

Eindhoven. Ze deden een half jaar onderzoek naar de geschiedenis van de bedelaarskolonie Veenhuizen. 

Ooit gesticht als opvangplaats voor paupers en landlopers, nu genomineerd voor de Werelderfgoedlijst 

van UNESCO. Veenhuizen kent een rijke sociale geschiedenis en herbergt veel ‘levend erfgoed’. Bij uitstek 

een goed onderwerp voor studenten van Forum; een afdeling die zich richt op onderzoek naar de sociale en 

culturele context van Design. 

De studenten verdiepten zich in de achtergrond van ‘De Maatschappij van Weldadigheid’, opgericht in 1818 

met als doel armen en landlopers een beter bestaan te bieden. Ze doken het archief in, bekeken oude foto’s 

en kaarten en dwaalden door Veenuizen. Ze raadpleegden literatuur en interviewden huidige bewoners  

om de verhalen van vroeger maar ook van nu te verzamelen. 

De resultaten van het onderzoek worden getoond in de expositie ‘Van zwerfgoed naar erfgoed’ en laten 

uiteenlopende visies zien. Er is ondermeer een interactieve kaart waarin door gebruik te maken van de app 

Aurasma oude anekdotes tot leven komen. In een serie portretten geven ambtenaars van justitie hun visie 

op het dorp. ‘De Veenhuisjes’ vormen vier puzzels, waarin op een speelse manier verwezen wordt naar de 

strenge regels die heersten binnen de kolonie. En in ‘Statuskledij en Pauperporselein’ wordt met een knipoog 

de sociale hiërarchie verbeeld.  

Design Academy Eindhoven dankt haar vrienden, dankzij hun steun kunnen dit soort projecten verwezenlijkt worden.

from wandering to heritage
Is there a way to keep cultural heritage alive and which role can a designer play?

This question was the starting point for a project of the students of departement Forum of Design Academy 

Eindhoven. They did a six month research into the history of the ‘Beggar’s Colony’ in Veenhuizen. This was 

once a ‘shelter’ for paupers and vagebonds, and now it’s nominated for a place on the World Heritage List of 

UNESCO. Veenhuizen is known for its ‘profuse’ social history and harbours a lot of ‘intagible heritage’, 

pre-eminently a good subject for Forum students: a department that targets research into the social and 

cultural context of Design.

The students looked deeply into the background of ‘The Society of Humanitarianism’, founded in 1818,

aiming to offer the poor and the vagebonds a better existence. They searched through archives, looked at 

old photographs and cards and wandered through Veenhuizen. They consulted literature and the current 

inhabitants to hear stories from back then and from now.

The results of the research will be shown at the exhibition ‘From wandering to heritage’ where various views 

will come to light. Among other things there is an interactive map where by using the app Aurasma, old 

anekdotes will come to life. In a series of portraits, justice offers give their own views on the village.

‘De Veenhuisjes’ (little houses in the village of Veenhuizen) form four puzzles, they point in a playful way to 

the strict rules that dominated the colony. In ‘Statuskledij en Pauperporselein’ (status attire and pauper 

porcelain) you can sense a ‘ tongue in cheek’ way of showing the social hierarchy.
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Generaal Johannes van den Bosch, oprichter van de 

Maatschappij van Weldadigheid, had een duidelijke 

visie voor zijn pauperdorp Veenhuizen. Het dorp 

was tot in de puntjes uitgewerkt ten behoeve van 

systeem en inwoners. Van de structuur van het land-

schap tot aan strikte huisregels. Wat ooit begon als 

een zelfvoorzienend heropvoedingskamp, is inmiddels 

getransformeerd via een gevangenisdorp naar een 

toeristische trekpleister. Momenteel herinneren 

slechts het landschap en de architectuur de bezoeker 

nog aan het verleden. 

 

Door te kijken naar het zelfvoorzienende verleden 

en de verhalen over de steeds veranderende functies 

te onderzoeken werd het duidelijk hoe Veenhuizen 

zich telkens weer aan nieuwe idealen aanpaste. 

Archiefonderzoek en oude cartografie diende  

daarbij als leidraad. Nu Veenhuizen zich lijkt te  

vestigen op de Werelderfgoedlijst en opnieuw  

een verandering ondergaat, kan onze visie 

misschien inspiratie bieden voor de toekomst.

Jason Page
Joris Petterson

VAN ZELFVOORZIENEND PAUPERDORP 
TOT TOERISTISCHE TREKPLEISTER

FROM A SELFSUSTAINING PRISONER’S VILLAGE INTO A TOURISTIC ATTRACTION

As founder of  the ‘Maatschappij van Weldadigheid’  

(Society of Humanitarianism ), General Van den 

Bosch had a clear vision for his Veenhuizen. From the 

strict grid to the house rules, it was to be a community 

separated from the world to contain and conform its 

citizens. Once started as a selfsustaining community, 

Veenhuizen transitioned from a prisoners village into a 

touristic village, with only the landscape and 

architectural landmarks as reminders of the past.

By refocusing on the selfsustaining history and  

the stories of its changing functions, we see how 

Veenhuizen has adapted to its shifting ideals.  

The mapping of the historic developments helps 

explain questions. As Veenhuizen moves towards       

             UNESCO heritage and its next period of  

                  change, our research’s view presents the  

                      past  and gives options for future use.
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VISUELE HIëRARCHIE IN VEENHUIZEN 
ViSUaL hierarChY in VeenhUizen

Veenhuizen is onlosmakelijk verbonden met her-

opvoeding, correctie en later straf. De hiërarchie 

die in de onderlinge contacten binnen de gesloten 

gemeenschap werd gehandhaafd is ook zichtbaar in 

de architectuur en de ruimtelijke indeling van het dorp. 

Ir. W.C. Metzelaar, de architect die tussen 1884-1914 

de meeste gebouwen in Veenhuizen ontwierp,  

introduceerde 7 typen  woningen om de status van de 

bewoner aan te geven. Elk type was gekoppeld aan 

een functie. Hoe belangrijker de functie, hoe groter 

en voornamer het huis. 

Er waren zichtbare verschillen in bouwvolumes 

maar ook in maatvoering van details zoals 

bijvoorbeeld de luiken, de stookhuisje, en zelfs ook 

van de wc. Ook voor de beplanting in de voortuinen 

golden strikte regels; alleen de directeur had een 

rode beuk voor zijn villa. Dit project geeft inzicht in 

de visuele hiërarchie.

Veenhuizen  is inextricably  connected to re-education, 

correction and at a later stage punishment.

The hierarchy that in the underlying contacts inside 

this locked community were maintained is visible in the 

architecture and the special lay-out of the village.

Ir. W.C. Metzelaar, the architect whom, between 1884 

and 1914, designed most of the buildings in Veenhuizen, 

introduced 7 types of houses to give the occupant a 

certain status. Every type was linked to a position. 

The more  important a particular position was,

the bigger and more impressive the house was. 

There were visible differences in building volumes 

not also in the measurement of details, for instance, 

the shutters, the furnace-oven, and even the toilet. 

Also the plants in the front gardens had to stick to strict 

rules: only the director had a red beech tree in front of 

his villa. This project provides insight into the visual 

hierarchy.
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Als je anno 2013 door Veenhuizen loopt, krijg je niet 

veel mee van de indrukwekkende geschiedenis en 

grote schat aan verhalen die deze plek met zich 

meedraagt.

Het meest tastbare bewijs van de sociale historie zijn 

de opschriften op de huizen. Opschriften als ‘Bitter 

en Zoet’, ‘Werk en Bid’, ‘Huis en Haard’, ‘Zorg en 

Vlijt’,  ‘Orde en Tucht’. Deze opschriften staan met 

koeienletters op bepaalde gevels; ze zijn niet te missen. 

Zij typeren het dorp, het belerende en heropvoedende 

karakter van deze plek komt hierin duidelijk naar 

voren. Maar wat waren de regels binnen de kolonie 

en hoe verhouden ze zich tot de opschriften van de 

huizen?

‘De Veenhuisjes’  zijn een viertal puzzels, waarin 

verschillende huisnamen worden uitgelegd aan de 

hand van dagelijkse voorwerpen; ze verwijzen naar de 

regels die heersten binnen de kolonie. Op een speelse 

manier wordt een stukje archief beeldend vertaald.

Jana Balder

‘DE VEENHUISJES’
‘DE VEENHUISJES’ (little houses in the village)

When you walk through Veenhuizen in 2013, there is 

nothing much to remind you of it’s impressive history 

and enormous treasure of stories that belongs to this 

place. The most tangible proof of the social history 

are the inscriptions on the houses. Inscriptions like 

‘bitter and sweet’ for instance, ‘work and play’,  

‘house and home’, ‘care and effort’ or ‘order and 

discipline’. These inscriptions are written in enormous 

letters on certain house-fronts: you can’t miss them. 

They typify the village, the pedantic and re-educa-

tion characterizes this place and so it becomes clear. 

However, what were the rules inside the colony and 

how do they connect to the inscriptions?

‘De Veenhuisjes’ are four puzzles in which various 

house-names are explained through everyday 

objects: they point to the rules that dominated life 

in the colony. In a playful way a piece of the archive 

is visually translated.
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Wat zijn de regels voor de huishouding en hoe  

hebben ze zich ontwikkeld in de afgelopen eeuw  

in Nederland, en in Veenhuizen in het bijzonder? 

Welke invloed hebben technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen gehad op ons 

besef van normen en waarden ten aanzien van het 

huishouden? Ons onderzoek liep via onze eigen 

opvattingen (die nogal bleken te verschillen), 

historisch literatuuronderzoek en archiefbezoek 

naar interviews met Veenhuizenaren. We spraken 

met vrouwen die verschilden in leeftijd en achter-

grond om ons een beeld te kunnen vormen van  

de regels die al dan niet gehanteerd worden. 

In een fotoreeks hebben we de verscheidenheid 

van opvattingen proberen te vangen. Het huishouden 

als metafoor; een microkosmos voor de huidige 

samenleving maar ook als een middel om onze 

eigen culturele erfenis te doorgronden. 

What are the rules related to housekeeping and how 

have they developed in the past century in the 

Netherlands, and particularly in Veenhuizen? 

What is the influence of technological and social 

developments on our awareness of norms and values 

regarding the household?

Our research started from our own opinions (that 

differ to some extent) and was followed by historical 

literature research and visits to archives. 

It ended with interviewing the ‘Veenhuizenaren’ the 

inhabitants of Veenhuizen. We spoke with Women of 

different age and background, they gave us an 

insight in the way rules were used or not used.

In a series of photos we have tried to ‘catch’ the 

diversity in ideas. The household as metaphor: 

a micro cosmos for the current society but also to 

understand our own cultural heritage.

Ylja Band
Eline Hesse
Pieteke Korte

ZOALS HET HOORDE; 
HUISVLIJT EN HYGIëNE IN VEENHUIZEN. 

AS IT SHOULD BE: HOUSEKEEPING THEN AND NOW
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David Hummelen
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Tot aan 1981 was Veenhuizen een gesloten 

gemeenschap, er woonden alleen gevangenen 

en werknemers van justitie met hun gezinnen. 

Wie met pensioen ging of een baan buiten Veen-

huizen kreeg moest verhuizen. Hierdoor ontstond 

een samenleving met een bijzonder karakter. 

De gestraften en de bewakers gingen bijvoorbeeld 

gezamenlijk naar de kerk en de gevangen werkten ook 

in het dorp. Ze onderhielden de tuinen en schilderden 

de huizen. De bus die ze van en naar de gevangenis 

bracht werd ook gebruikt voor het vervoer van de 

kinderen naar school. 

Hoewel het dorp tegenwoordig voor iedereen toe-

gankelijk is hebben nog veel inwoners van het dorp 

iets te maken met het gevangeniswezen. Hoe heeft 

het werken voor justitie het dorp beïnvloed? En wat 

is de invloed van toerisme op Veenhuizen? In een 

serie portretten van justitie ambtenaars wordt de 

visie van huidige bewoners verbeeld. 

Until 1981 Veenhuizen was a ‘locked’ community, 

only prisoners and employees of ‘justice  

department’ lived there with their families. 

Those who reached the retirement age or found 

another job elswere had to move away. Through 

this a society was created that had a rather 

extraordinary character. 

The prisoners and the guards went for instance 

to church together and the prisoners also worked 

in the village. They maintained the gardens and 

painted the houses. The bus that took them to 

and from the prison was also used as transportation 

for the children to go to school. 

Although the village is currently  accesible to 

everyone, many inhabitants still have something 

to do with the prison system.

How has working for the justice department 

influenced the village? And what is the influence 

of tourism on Veenhuizen? In a series of portraits 

of justice department officials, the vision of 

current inhabitants  becomes clear.

EEN DORP DOORDRENKT VAN JUSTITIE
A VILLAGE ‘SOAKED’ WITH JUSTICE
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