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Oog
U mag best weten dat we heel wat afpraten over de
fotografie in Noorderbreedte. Wat moet een foto
zijn? Een illustratie bij een verhaal? Een verhaal op
zich? Kunst? Het kan allemaal. In dit nummer vindt
u voorbeelden in overvloed. Experimentele foto's,
natuurfoto's, sfeerfoto's, luchtfoto's, impressies,
illustraties. Foto's die niks aan de verbeelding overlaten
of die de fantasie juist prikkelen, zoals de foto op
de voorkant die is gemaakt door Tryntsje Nauta. Zij
verzorgt dit jaar de fotografie voor het omslag van
Noorderbreedte.
Foto's zijn zelden tijdloos. Fotografie geeft, net als
kunst, mode of architectuur een beeld van een tijd.
In dit nummer van Noorderbreedte twee fotografen
die al heel lang fotograferen. Beiden hebben een
imposant oeuvre op hun naam staan. Als u deze pagina
omslaat ziet u – feest der herkenning – een foto van
Herman Conens. Hij overleed in december, maar laat
een ongekend rijke erfenis aan luchtfoto's na. In zijn
archiefbakken zie je het Noorden van Nederland heel
langzaam veranderen. Van zwart-wit naar kleur, van
leeg naar steeds voller.
Iets verderop een aantal foto's van John Stoel, die al
net zo lang fotografeert en al heel lang bij ons blad
betrokken is. Hij heeft uit vele duizenden foto's een
selectie gemaakt, speciaal voor Noorderbreedte. Oudhoofdredacteur Jan Abrahamse haalt herinneringen op
en schrijft dat als ze tegelijkertijd dezelfde plek willen
vastleggen,hij kiekjes maakte en John Stoel foto's. Dat
is natuurlijk geen toeval, dat is het oog van de meester.
Misschien is dat wat een foto moet zijn, een beeld door
het oog van de meester.
Veel (kijk)plezier met de eerste Noorderbreedte van
2013.

Annelies van der Goot, hoofdredacteur
redactie@noorderbreedte.nl
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Herman Conens
(1939-2012)
Tienduizenden luchtfoto’s maakte hij in zijn
leven – Herman Conens, luchtfotograaf uit
Eelde. Op zaterdag 22 december overleed hij,
73 jaar oud. De eigenaar van Aerophoto Eelde
heeft veel voor Noorderbreedte gefotografeerd. De Wadden met z’n zandplaten en eilanden, de steden en de dorpen waarbij altijd
weer de prachtige oude landschapsstructuren opvielen, veel schepen ook, en trekkers
aan het werk. Een heel bijzondere serie
maakte hij op 10 juli 1971: Godfried Bomans
op Rottumerplaat. De schrijver (en na hem
ook collega Jan Wolkers) verbleef daar een
week voor de radio van VARA en AVRO. Zoals
bekend was Bomans ziek en doodongelukkig
in z’n eentje op het eiland. Je vraagt je af wat
er door de schrijver heenging toen hij Herman Conens boven zich ontwaarde. De laatste
jaren vloog Conens niet veel meer. Op verzoek
van José Geling, zijn medewerkster sinds jaar
en dag – ze nam in 2008 het bedrijf over –
heeft Conens in november nog de verlengde
startbaan van vliegveld Eelde gefotografeerd.
Het zou z’n laatste luchtfoto zijn.

Ad van Denderen, Ras ad din al bahr, 2008. Friese koeien op het strand van Libanon (collectie Fries Museum)

Actief Fries Museum
Het Fries Museum wil een actieve rol spelen
in maatschappelijke discussies die in Friesland spelen. Dat zei directeur Saskia Bak
toen ze de inrichting van het nieuwe museum
presenteerde. Dat opent in september de
deuren en wil dan ‘een optimale interactie
met de samenleving’. Behalve met vier grote
presentaties wil het Leeuwarder museum ook
door kleine tentoonstellingen inspelen op de
actualiteit. Te denken valt volgens Bak aan
de discussie rond krimp, de verscheidenheid
van het landschap en de omgang met water.
Het museum neemt overigens geen standpunten in, maar wil vooral een podium bieden aan de discussie. Zo gaat het kunste-

naarsduo Elke Uitentuis en Wouter Osterholt
op uitnodiging van het museum onderzoek
doen in het dorp Friesland in Paraguay. In
deze conservatieve mennonietenkolonie leven afstammelingen van de volgers van Menno Simons. Door het gesloten karakter van de
dorpsgemeenschap hebben de inwoners nog
steeds Nederlandse achternamen en spreken
ze Platdiets, de taal van hun voorouders.
Uitentuis en Osterholt zijn geïnteresseerd in
identiteit, taal en inburgering, thema’s die
ook in de provincie Friesland spelen.
De actuele discussie over de provincie en
haar plaats in de wereld krijgt vorm in de
permanente tentoonstelling Horizonnen;
kunst in een veranderend Friesland.
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foto Harry Cock

Arriva belooft
schone ramen
In het vorige nummer van Noorderbreedte
vroeg hoofdredacteur Annelies van der Goot
Arriva om de ramen van de treinen eens wat
vaker te lappen. Hieronder de – ingekorte  –
reactie van Anne Hettinga, directeur van
Arriva Nederland.

dan 2,5 miljard euro, nam veel van mijn vrije tijd in

Afschuwelijk! Uiteraard waren we al aan het werk

beslag. Druk, druk, druk, u kent het wel…

om dit aandachtspunt op te lossen. We vonden het
zelf ook geen gezicht. Maar u heeft ons nog meer

Op een prachtige, bijna poëtische wijze beschrijft

op scherp gezet om hier een structurele oplossing

u hoe u een treinreis beleeft. Mooi dat u onderkent

voor te bedenken. En dat is gelukt. We hebben

dat Arriva het belang van betrokkenheid bij wat er

een reinigingsmethode gevonden die ook in de

in een regio gebeurt, hoog in het vaandel heeft.

wintertijd de overlast van viezigheid in de lucht tot

Op die wijze kunnen wij met onze dienstverlening

een minimum moet beperken. Dit, in combinatie

een stukje extra toegevoegde waarde aan een

met een verhoogde frequentie van het schoon-

gebied bieden. Wij denken ons daarmee ook van de

maken van onze treinen, moet waarborgen dat u

concurrenten te kunnen onderscheiden. En last but

ons mooie noordelijke landschap weer in zijn volle

not least ook hierdoor meer reizigers te trekken.

pracht vanuit de comfortabele Arriva-treinen kunt

Ik heb uw open brief met veel interesse en vooral

En dan uw opmerkingen over de vieze ramen. Ik heb

aanschouwen.

met heel veel plezier gelezen. Mijn excuses dat de

zelden een prikkelender kritische opmerking ge-

reactie een beetje lang op zich heeft laten wachten.

had. Ons prachtige noordelijke landschap, dat door

Met vriendelijke groet,

Het winnen van maar liefst vier nieuwe contracten

de vieze ramen zou gaan lijken op een Russisch

Anne Hettinga

door Arriva, met een contractwaarde van meer

industriegebied…

Algemeen directeur Arriva Nederland

Geachte mevrouw Van der Goot,
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WADDENPLANNEN

REVUE – KORT

Korte broeken
Shii-take kroket

Schrijvers om de Noord

Culinaire avonturiers kunnen sinds kort
in Beetsterzwaag hun tanden zetten
in een shii-takekroket. Restaurette ’t
Snackbearske ontving voor dit bijzondere
product het Streekmerk Wâldpyk en
daarmee het certificaat Landelijk Erkend
Streekproduct. Paddenstoelenkwekerij
de Feanhoper uit de Veenhoop levert
de shii-takes. Het weitmeel komt uit
Bakkeveen en wordt gemalen door de
molen van Surhuisterveen. Eigenaar
Janwillem Feenstra van ’t Snackbearske
heeft het recept met zijn vader Willem
ontwikkeld. De handgemaakte kroketten
kosten €2,25.

Schiermonnikoog dompelt zich dinsdag
5 en woensdag 6 maart weer onder in
‘Schrijvers om de Noord’. Het schrijversen dichtersfestival begon in 2001 als
onderdeel van het 25-jarig bestaan van
Noorderbreedte. Inmiddels is de literaire
tweedaagse toe aan zijn zesde editie. Te
gast zijn o.a. Eva Gerlach, Jean Pierre
Rawie, Ester Naomi Perquin, Marjoleine
de Vos en K. Michel.
www.schrijversomdenoord.nl

Voegelboek
Alles over de vogels die in de
Stellingwerven – in het Zuidoosten
van Friesland – voorkomen, vindt u
in Et Stellingwarver voegelboek. In het
Stellingwarfs geschreven door Freddie
de Vries en gefotografeerd door Ruurd
Jelle van der Leij. Het boek €24,50
en is te koop bij de Stellingwarver
Schrieversronte in Oldeberkoop.
info@stellingwarfs.nl

Oude boeren
In dit ‘jaar van de boerderij’ organiseert
Het Drentse Landschap de excursie
Boerenleven op het Hijkerveld. Op
zondag 10 maart nemen gidsen u mee
langs de eeuwenoude sporen van het
boerenbedrijf in het natuurgebied. Ook
laten zij zien dat er nog steeds wordt
geboerd. De start is om 14.00 uur bij
het informatiepaneel van het Drentse
Landschap op de parkeerplaats aan de
Hijkerweg tussen Hooghalen en Hijken.
Honden mogen niet mee.
www.drentslandschap.nl

Wadden
Dat het Waddengebied prachtig is
wisten we al, maar uit een internationaal
vergelijkend onderzoek blijkt nu dat het
landschap en het culturele erfgoed hun
weerga niet kennen in de wereld. De
Waddenacademie biedt de lezers van
Noorderbreedte kosteloos het fraaie
boekje met de onderzoeksresultaten aan.
info@waddenacademie.knaw.nl

Vismigratie
De rivier is de snelweg voor de vis.
Obstakels tussen de bron van de rivier
en de zee moeten worden opgeruimd
of omzeild zodat de vis gemakkelijker
kan trekken. Dat is in een notendop het
pleidooi van het lijvige boek From Sea
to Source. Het biedt een wereldwijd
overzicht van vismigratieproblemen en
-oplossingen. Een vrije doorgang van
bijvoorbeeld zalm, aal en steur is van
groot belang voor het ecosysteem en
voor de voedselvoorziening van vele
miljoenen mensen. Ver van uw bed? Nee
hoor, het initiatief voor het boek komt
van Waterschap Hunze en Aa’s.
www.fromseatosource.com

Bij invasiestrand Omaha Beach in Normandië
hoorde ik niet eens zo lang geleden een man
tegen zijn zoontje zeggen: Das hier war einmal von
uns. De nadruk waarmee de toerist het zinnetje
uitsprak, in combinatie met zijn outfit – T-shirt,
korte broek, camera in de aanslag – verwonderde
mij. De Tweede Wereldoorlog was toch al lang
geleden geëindigd? De Duitser had desondanks
een punt. De nog aanwezige bunkers en kanonnenplatforms bij Omaha Beach maakten
immers deel uit van de Atlantikwall, de verdedigingslinie langs de kusten van Noord-Noorwegen
tot de Frans-Spaanse grens waarmee de nazi’s,
naar wij nu weten, vergeefs hoopten een geallieerde invasie te weerstaan.
Overal langs het 2.685 kilometer lange traject
vind je nog restanten van de linie. Ook langs de
Nederlandse kust, inclusief de Waddeneilanden.
Maar daar waar kustplaatsen als Hoek van Holland, Scheveningen, Noordwijk en Den Helder hun
Atlantikwall-bunkers voor het publiek toegankelijk
maakten, was dit op de Waddeneilanden tot dusver niet of nauwelijks het geval. Daar komt echter
verandering in dankzij 930.000 euro subsidie van
het Waddenfonds, de eerste erfgoedbijdrage van
het fonds. De Stichting Waddencentra wil met de
bijdrage vier voormalige Duitse bunkercomplexen
op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog museaal openstellen voor bezoekers.
Later wordt nog een ‘verbinding’ gemaakt met
soortgelijke complexen op Texel en in Harlingen
en Delfzijl. Volgens de initiatiefnemers wordt zo
de ‘concurrentiepositie’ van de eilanden ‘versterkt’ met ‘attracties’ die aansluiten bij de ‘belevingswaarde’ van de eilanden (natuur, landschap
en geschiedenis). Het is de bedoeling dat de nu
soms nog door vleermuizen bewoonde bunkers
straks ook buiten het seizoen en/of bij slecht weer
nieuwe groepen trekken als ‘historisch geïnteresseerden, oorlogstoeristen en Duitsers’. Een prima
idee. De eilanden kunnen nieuwe ‘verantwoorde’
publiekstrekkers goed gebruiken, zij het op één
voorwaarde: weiger categorisch oudere mannen
in shorts met aanstootgevende commentaren.
Jelle Leenes
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Tafel
voor
twee
Wat houdt het Noorden
bezig? Noorderbreedte
legt in deze rubriek de
heikele kwesties op tafel.
Voor- en tegenstanders
schuiven aan voor een
pittig tweegesprek.

AFLEVERING NR. 2

WEG
MET DE
PROVINCIES?
In Den Haag klinkt de roep om
fusie van provincies. Moeten
Groningen, Fryslân en Drenthe
samen een noordelijk
landsdeel vormen? Lambert
Zwiers van VNO-NCW Noord
is voor, Tweede Kamerlid Lutz
Jacobi (PvdA) tegen.

tekst
Jan Arendz

foto's
Reyer Boxem

H

tafel
Sibe Jan Kramer

Het kabinet-Rutte II stuurt aan op samenvoeging van provincies, te beginnen in de Randstad.
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi uit Wergea (van regeringspartij PvdA) is fel tegen een fusie in NoordNederland. ‘In de fractie heb ik me er met mijn
hele lijf en leden tegen verzet.’ Directeur Lambert
Zwiers van VNO-NCW Noord is juist een warm
pleitbezorger van een noordelijk landsdeel.
VNO-NCW Noord leidt al jaren de lobby voor
samensmelting van de drie dunbevolkte provincies. De ondernemersclub liet Maurice de Hond de
stemming onder de bevolking peilen – 52 procent
was voor. Ze wees Groningen aan als hoofdstad en
Friesland als naam voor het landsdeel. De vereniging kwam zelfs met een noordelijk volkslied op
de proppen: Frisia Cantat.
In de deftige statenzaal van het ‘Provinsjehûs’ van
Fryslân zitten ze tegenover elkaar aan onze tafel
voor twee. Links Jacobi in een zwarte coltrui met
dito jasje eroverheen, rechts Zwiers in een onberispelijk donkerblauw pak met gestreepte das. Jacobi
heeft een rugzak mee, Zwiers een aktetas.
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'Donder op met die
discussies! Laten we
goede dingen voor het
Noorden doen'

Lutz Jacobi (Katlijk, 1955)
is sinds 2006 lid van de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer. Eerder was zij onder meer
directeur van de GGD Fryslân. Jacobi studeerde
rechtswetenschappen (basisdoctoraal),
Nederlandse taal- en letterkunde en
gezondheidskunde (hbo).

‘Kun jij Fries verstaan, want ik ga dit in het
Fries doen’, grapt Jacobi, die vorig jaar nog
even in de race was voor het landelijke PvdAlijsttrekkerschap. ‘Ik ben bang dat dan de nuances verloren gaan’, antwoordt Zwiers. Dan
trapt Jacobi toch maar af in de eerste rijkstaal.
‘De landsdelendiscussie is een Randstaddiscussie’, stelt de Friezin. ‘Daar hebben ze heel
kleine gemeenten en joekels van steden waar
de provincies niet tegenop kunnen. Het is er
uit de klauwen gegroeid. De regio’s daar missen ook eigenheid. In het Noorden doen de
Friese, de Groningse als de Drentse identiteit
er stuk voor stuk wél toe.
‘Aan dat stukje identiteit ontlenen onze provincies hun kracht. Je trekt er nog mensen
mee naar de stembus. Die democratische legitimatie gooi je weg door een provinciefusie.
Bovendien moet je zaken als taal en cultuur
heel dicht bij de mensen houden, dat geldt
voor het Fries, maar ook voor het Nedersaksisch.’
Taal en cultuur zijn belangrijk voor de noorderling, erkent Zwiers. Maar dat is centraal
te organiseren. ‘Twente en de Achterhoek
hebben ook hun eigen identiteit binnen een
provincie.’
Jacobi veert op bij deze woorden. ‘Ik heb het
hier over de Friezen die Europees dezelfde
status hebben als de Basken en de Schotten.

Als je dat vanuit Groningen gaat regelen, met
mensen die er niks mee hebben, is dat de
dood in de pot.’ Zwiers legt een hand op
Jacobi’s arm. Een gevoelige snaar in de noordelijke samenwerking is geraakt.
Groningen heeft een historie van Stad en
Ommelanden, weet Jacobi. De stad dicteert
het platteland. ‘Die cultuur hebben en willen
wij in Fryslân niet. We hebben het gezien
met het kindertheater van Tryater. Dat werd
door Groningen niet gedragen, dan word ik
witheet. De rechtbank is ook al noordelijk
geworden, ja. En wat betekent dit meestal
voor ons? Dat we werkgelegenheid kwijtraken
aan Groningen.’
Vorming van een noordelijk landsdeel zal deze
trend verder versterken, meent Jacobi. Een
hoofdplaats is dikwijls een voordelige vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven, legt zij
Zwiers voor. Leeuwarden en Assen raken dat
pluspunt kwijt als zij geen provinciehoofdstad meer zijn.
Zwiers, sinds vier jaar directeur van VNONCW Noord, vindt de huidige provincies uit
de tijd. ‘Alles functioneert tegenwoordig op
een noordelijke schaal’, signaleert hij. ‘Het
bedrijfsleven, de banken, de gezondheidszorg,
politie en justitie. Alleen de provincies niet.
Het publieke bestel is de laatste der Mohikanen.’ Hier komt volgens de geboren Drent bij
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dat gemeenten te klein zijn om alle nieuwe
taken die op ze af komen aan te kunnen.
'De overheid delegeert terecht veel aan de
gemeenten. Denk aan de WMO en de sociale
werkvoorziening. Maar hiervoor is wel een
kwaliteitsslag nodig.’ Drenthe ging terug van
31 naar 12 gemeenten. ‘Maar dat is nog niet
genoeg. We moeten naar 12 tot 15 gemeenten
in het hele Noorden. Dan heb je ook geen drie
provincies meer nodig.’ Dat zou twee provinciehuizen schelen en honderden ambtenaren.
‘Maar de kosten vind ik niet het belangrijkst.
Een groter orgaan levert vooral meer kwaliteit
op.’
Jacobi reageert als door een adder gebeten. ‘Ik
ageer tegen lobbyorganisaties die overheden
opdrijven naar almaar grootschaliger. De
nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân is voor de
burgers al te groot.’
Doordat er niet één grote noordelijke provincie is, is er geen noordelijk beleid, vervolgt
Zwiers. ‘Door gebrek aan lef en visie zijn vorig
jaar twee grote infrastructurele projecten
afgeblazen; de spoorlijn Heerenveen-Groningen en de regiotram. Dat is funest voor de
noordelijke economie want onze visie is:
economie volgt infrastructuur.’
Het Noorden moet volgens Zwiers als één
man achter de grote projecten gaan staan.
Samen lobbyen voor een nieuw Thialf in
Heerenveen, voor vliegveld Eelde, voor de zeehavens, voor Leeuwarden culturele hoofdstad
2018. ‘Een voorbeeld: de Floriade is niet naar
Groningen gegaan omdat het een Groninger
feestje was. Pas een minuut voor twaalf heeft
de gemeente om noordelijke steun gevraagd.’
Jacobi ziet dit anders. Een lobby voor Thialf is
volgens haar juist krachtiger en geloofwaardiger als deze exclusief uit Friesland komt.
Tegenwerking door de andere provincies of
steden is dan wel uit den boze. ‘Je moet elkaar
dat gunnen.’
Als een fusie in het bedrijfsleven mislukt,

blijkt achteraf vaak dat de culturen niet bij
elkaar pasten, waarschuwt Jacobi. Dit onheil
ligt voor provincies ook op de loer. ‘Je moet
niet zomaar “in the blind” partijen bij elkaar
gooien’, reageert Zwiers. ‘Nee, laten de provincies eerst gemeenschappelijke opgaven
oppakken. Daarna doe je stap voor stap meer.’
Eigenlijk wil Jacobi helemaal geen discussie
over de bestuurlijke kaart van NoordNederland. ‘Donder op met die schaal- en
structuurdiscussies! Laten we goede dingen
voor het Noorden doen. Plannen maken! Er
zijn potten met geld die het Noorden sterker
maken, maar er is te weinig visie. Wees blij
met de hoogwaardige banen bij Philips in
Drachten, maar haak daar dan ook op in met
goed onderwijs. En zoek thema’s die ons binden. Energy Valley bijvoorbeeld is nu vooral
van Groningen.’
Hier vinden de twee confraters elkaar.
Zwiers: ‘Het gaat om wat we willen bereiken.
Er moeten plannen komen waarop bestuurders zijn te controleren en af te rekenen.
Belangrijke projecten sneuvelen nu omdat we
niet samenwerken.’
Jacobi: ‘Wat leert dit ons? Dat er toch steeds
tegenwerking achterlangs is, omdat wij elkaar
niet vertrouwen?’ Zwiers: ‘Zou kunnen.
Daarom zeg ik: gebruik de drie CdK’s hiervoor. Laat de commissarissen de lobby doen.
Zet hen in hun kracht. Maar dat wordt hen
kennelijk niet toevertrouwd.’
En als er dan ooit echt goed wordt samengewerkt in onze noordelijke contreien?
Zwiers: ‘Mocht uiteindelijk blijken dat we
het landsdeel niet nodig hebben, dan lever ik
dat er graag voor in.’ Het doel heiligt immers de middelen! Lutz Jacobi trommelt van
genoegen met de vingers op tafel. Zoals ze in
het Britse Lagerhuis doen, en soms ook in de
Friese statenzaal.
Blijft dit monument dan toch nog tot in lengte van jaren in gebruik als politieke arena?

Drs. Lambert Zwiers (Borger, 1953)
is sinds 1 januari 2009 directeur van VNO-NCW
Noord. Voorheen was hij directeur van de
Limburgse Werkgevers Vereniging te Roermond.
Hij studeerde aan de RUG sociale geografie,
afstudeerrichting regionale economie.
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foto’s
Marieke Kijk in de Vegte

Hunzezone
blijft groen
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Dankzij boer Dijkhuis waant wie vanaf
de Martinitoren naar het oosten fietst
zich in no time in landelijk gebied. Hij
boert nog steeds zoals dat vroeger in
Euvelgunne ging, al heet die nu dan de
Hunzezone.

D

Voor hemzelf is er niet zoveel veranderd, alleen onderging de hele wereld om hem heen
een gigantische metamorfose. Als boer ‘Diekhoes’ zichzelf dwingt te kijken als een paard
met oogkleppen op, ziet hij het landschap van
zijn jeugd. De loop van de Euvelgunnerweg is
nog net zo als toen hij hier 66 jaar geleden als
Thies Frederik Kars Dijkhuis geboren werd.
De Hunze kronkelt er als een forse sloot doorheen en de wat hogere slootwallen omzomen
de beek, waardoor het landschap de glooiingen van het oude knipkleilandschap heeft
behouden zoals dat ook wat oostelijker in het
Reitdiepgebied het geval is. Gaan de oogkleppen af dan ziet hij waar vroeger weilanden
met in de verte kerktorens waren nu bomen
waarachter grote hallen verstopt zijn: de
Makro bijvoorbeeld en de Noord-Nederlandse
Zakkenfabriek NNZ.
Auto’s razen aan alle kanten om de grote
dozen die aan brede asfaltsnoeren zijn geregen. De oostelijke rondweg van Groningen
verbindt deze gigantische industriezone
Eemspoort met de rest van de wereld. Wie
hier werkt, is verbannen naar een functionele

zakelijke ruimte met asfaltbanen waar
vliegtuigen kunnen landen en voldoende
parkeerruimte. In de lunchpauze lopen
de werknemers van de bedrijven over het
hoogholtje, de Diekhoestertil, een groene
oase binnen. Hier graast Dijkhuis’ vee,
onder meer zes Groninger blaarkoppen,
en hier pronkt zijn boerderij de Euvelgunnerheem.
‘Diekhoes’ was zeven toen zijn vader
overleed; hij heeft hier zijn hele leven
geboerd. Het meeste heeft hij gelaten zoals
zijn moeder het wilde: zelfs het tbc-huisje
staat nog net zo in de tuin als vroeger toen
haar schoonvader er rond de voor-vorige
eeuwwende in lag. Het meubilair barst van
de herinneringen zowat uit elkaar. De tafel
biedt geen ruimte voor een kopje koffie
want hij ligt vol met stapels papier: vooral
boeken en kranten. Maar boer ‘Diekhoes’
heeft ook de laatste bestemmingsplannen
paraat – en hij leest ze nauwgezet.
De gemeente wilde hem van deze plek weg
hebben. Haar formule om van klei goud
te maken is simpel: spuit zand over de

weilanden, leidt de Hunze in een rechte buis
onder de grond en klaar is de dienst RO/EZ.
De gemeente heeft het monopolie op deze
lucratieve bestemmingswijzigingen. Een detail: ze moet de bestemmingswijziging goed
vastleggen. Daar betrapte boer ‘Diekhoes’ de
ambtenaren op een omissie. Als je iets schrijft
met de hand, weet je wat je op de vorige bladzijde hebt geschreven. Met de computer kun
je rommelen: hier een stukje tekst erin, daar
wat eruit. Hij vermoedt dat het zo is misgegaan toen in de officiële stukken iets moest
worden aangepast. Die ambtelijke slordigheid
in de formulering heeft ervoor gezorgd dat hij
hier nu nog boert. Wat zullen ze bij de Dienst
RO/EZ gebaald hebben van die dwarse boer
die gelijk kreeg omdat hij zijn stukken goed
had gelezen! Maar het verlies is genomen,
dit voorjaar kreeg hij zelfs een lintje. ‘Aangevraagd door dezelfde gemeente’, zegt hij trots.
De Hunzezone blijft als een groene long in
de stad liggen. En als ‘Diekhoes’ er niet meer
is, gaat het Groninger Landschap de groene
hectares en zijn boerderij beheren.
‘Mijn vader en moeder hebben altijd op
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Zelfs het
tbc-huisje
staat er nog
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Hunzezone
blijft groen

D
deze plek gewoond en gewerkt.’ Dus toen
de industriemakers zich om hem heen
nestelden zocht hij naar mogelijkheden om
dat erfgoed vast te houden. ‘Mijn inzet was:
kunnen we d’r wat van maken?’ Zijn land lag
vroeger waar nu de flyover in de rondweg
staat en nog verder naar het oosten. ‘Soms

was ik anderhalve kilometer van huis op mijn
land aan het werk en als het dan regende
droomde ik weleens dat ik al het land bij de
boerderij had. Nu is dat zo en kan ik overal
langsfietsen.’ Eigenlijk is het er voor iedereen
beter van geworden. De fietsers uit Meerstad,
Engelbert en Middelbert kunnen door de

groene Hunzezone tot pal bij de grens van de
binnenstad komen. Voor recreatiefietsers en
wandelaars is er een mooie groene verbinding
ontstaan van het Zuidlaardermeer via de
Berlagebrug en het Oosterpark naar het
Reitdiepgebied.

Wederzien
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tekst en foto
Jaap Krol

Veendam,
Van Stolbergweg
Schrijver Jaap Krol is gefascineerd door
wederopbouwarchitectuur. In op het oog
onbeduidende bouwwerken ziet hij dragers van
geschiedenis en herinneringen.

Ik was naar Veendam gegaan, speciaal voor dit huisje.
Er zijn veel plaatsen als Veendam. Ze heten Hoogeveen
of Drachten en liggen doorgaans aan een vaart, diep of
kanaal.
Ongetwijfeld zullen er dus nog veel van dit soort brugwachtershuisjes zijn. Toch denk ik dat er geen mooier
exemplaar is dan dit. Het staat aan de Van Stolbergweg,
ooit een brede toegangspoort naar de nieuwe wereld:
eerst naar de moderne industrieterreinen, dan naar de
Pekela’s, vervolgens naar Duitsland en zo Europa in.
Ooit, dat was in 1957. Zulke enorme raampartijen waren
toen nieuw, dat zie je meteen. Licht is een typisch thema
uit de wederopbouw. Je kon het voor het eerst stapelen,
woonlaag op woonlaag, raam op raam.
Ik kom uit 1970, toen al die plaatsen al groot waren
geworden. Wat ik nog weet gaat over dat wat er niet
meer is. Zo kan ik me de in uniform gestoken tankbediende herinneren, die met een buideltas vol geld over de
schouder zijn werk tussen de ronkende auto’s deed. Voor
hem gold hetzelfde als voor de brugwachter alhier: als je

niets te doen had, ging je achter het raam zitten om een
sigaretje te roken en de krant te lezen.
Vandaag de dag is het altijd druk op de kruising tussen
de Julianalaan (W), het Boven Oosterdiep (Z), het Bocht
Oosterdiep (N) en de Van Stolbergweg (O). De rijen voor
het stoplicht worden nog net geen files en het lawaai
van de optrekkende auto’s is eigenlijk onbeschrijfelijk.
Hoewel de brug nog volop in bedrijf is, staat het huisje
er verloren bij en kijkt het uit op een lege vaart.
Het leven is ooit modern geworden, maar zonder dit
gebouwtje valt dat moeilijk voor te stellen. De wederopbouw is voor mij iets wat op ansichtkaarten staat of anders vastgelegd is in enorme fotoboeken. Het optimisme
daarin is fenomenaal – een machinerie aan flatjes,
eengezinswoningen, fabriekscomplexen, gymzalen,
zwembaden en rondwegen. Veel is inmiddels alweer afgebroken of staat op de nominatie. Te gewoon, alledaags,
niet groots en meeslepend genoeg, hopeloos verouderd,
lelijk. Sommige restanten van de lichtshow blijven
echter onweerstaanbaar.

N O O R D E R B R E E D T E 1 		

2013

14

tekst
Annemarie Kok

Jaarthema Gezonde ruimte

foto’s
Marieke Kijk in de Vegte

Al minstens een eeuw verbeteren
ruimtelijke planners en beleidsmakers de gezondheidstoestand
via de stedenbouw, de architectuur
en het landschapsbeleid. Zonder
riolering, volkshuisvestingsbeleid,
vuilverwerking, productie van goed
voedsel, behoud van natuur en
aandacht voor leefbare buurten zou
het niet best met ons gesteld zijn.
Met het oog op de vergrijzing en
de onrustbarende toename van
‘welvaartsziekten’ verwachten
beleidsmakers, wetenschappers
en ontwerpers nu opnieuw
heil van aanpassingen in de
leefomgeving. Voor onderzoek en
‘slimme oplossingen’ is veel geld
beschikbaar. Noord-Nederland telt
tal van initiatieven op dit gebied en
Noorderbreedte bericht daar dit
jaar in elk nummer over.

Op naar de
‘beweegvriendelijke’
stad

S

Stelt u zich voor: een stad waarin mensen,
jong of oud, zich voornamelijk fietsend en
lopend verplaatsen. Waarin niet de auto het
verkeersbeeld bepaalt maar een netwerk van
schitterende fiets- en wandelpaden zonder
stoplichten. Waar sportvelden uitnodigend in
het zicht liggen en vroegere parkeerplaatsen zijn omgetoverd in groene plekken die
aangename ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden bieden. Waar speeltuinen niet
langer worden wegbezuinigd. Sterker nog:
elke buurt in deze stad kent behalve klim- en
schommelplekken ook zijn eigen collectief
beheerde pluktuin met vergeten groenten en
fruit, naast een beweegtuin met hufterproof
fitnesstoestellen. En de monofunctionele
wijk: die is iets van het verleden. Gemengde
wijken zijn immers niet alleen leefbaarder
maar dagen ook uit tot geregeld bewegen.
In deze stad is er bijna geen kind meer dat nog
met de auto naar school wordt gebracht. Een
uitgekiende ruimtelijke (her)inrichting heeft
van ‘actieve mobiliteit’ iets doodnormaals
gemaakt. De kansen voor de inwoners om tot
op hoge leeftijd gezond te blijven, zijn dan
ook flink groter dan voorheen. Innovatieve
woonconcepten zorgen er bovendien voor dat

zelfstandig wonen tot in lengte van dagen
mogelijk blijft.
Dit toekomstbeeld lijkt een utopie. Toch
is het een mogelijke nieuwe werkelijkheid.
Zorgprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers, stedenbouwers en architecten die
ons willen helpen langer vitaal en autonoom
te blijven, denken namelijk deze richting
uit. Aanleiding: de stijgende kosten van de gezondheidszorg, in het bijzonder de kosten die
samenhangen met de vergrijzing en met de
toename van ziekten als obesitas en diabetes,
vooral ook onder jonge mensen.
In het verleden heeft de ruimtelijke weg
om onze gezondheid en levensverwachting
positief te beïnvloeden tot indrukwekkende
resultaten geleid. Mogelijk kunnen we dus in
de toekomst opnieuw profijt hebben van ingrepen in de leefomgeving, waarbij het er dit
keer vooral om zou moeten draaien de ruimte
om ons heen ‘beweegvriendelijker’ te maken.
Maar welke ruimtelijke maatregelen om mensen meer in beweging te krijgen werken ook
echt? En welk type actieve gedragingen leiden
tot de meeste gezondheidswinst? Dat moet
nog veel preciezer worden bestudeerd, weten
alle betrokkenen. Wel hebben de politieke

ondertussen in het noorden
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De ruimtelijke
ordening heeft
een groter positief
effect op de
volksgezondheid
gehad dan
medisch en
technologisch
onderzoek

aandacht en de beschikbare gelden reeds tot
verschillende suggesties geleid. Hier en daar
zijn die ook al gerealiseerd. Een aantal opties is
verwerkt in het geschetste vergezicht. In de volgende afleveringen van de serie Gezonde ruimte
komen diverse voorbeelden uit de theorie en de
praktijk uitvoeriger aan bod.

Healthy ageing

Onder meer het UMCG in Groningen is sterk
geïnteresseerd in de rol die de inrichting van
steden, dorpen en groene gebieden kan spelen
bij gezond en actief ouder worden, ook wel
healthy ageing genoemd. Dat de bevolking
steeds meer ouderen telt (een ontwikkeling die
volgens onderzoeksinstituut TNO nog duurt
tot 2035) en dat al die ouderen ook nog eens
steeds ouder worden, is een medisch en sociaal
succes te noemen. Maar wel een succes met
aanzienlijke maatschappelijke en financiële
consequenties. Om de kosten van de zorg in de
hand te houden, maar ook in het belang van
mensen zelf én in het belang van de economie,
is het zaak dat het ouder worden zo gezond
mogelijk verloopt. Mensen hoeven dan minder
vaak naar de dokter en het ziekenhuis, kunnen
langer thuis blijven wonen, langer doorwerken
of anderzins maatschappelijk actief zijn en
kunnen ook langer doorgaan met consumeren.
Overigens wijst het UMCG erop dat het thema
‘gezond oud worden’ iedereen aangaat, en
niet alleen de al wat oudere medemens. Al bij
de conceptie immers, als ouders hun genen
doorgeven, ontstaan eventuele risico’s om later
in het leven ziek te worden. Ook beïnvloeden
omgevingsfactoren en iemands levensstijl en
voedingspatroon de ontwikkeling van zijn
gezondheid. Maar wat precies de impact van al
deze factoren is, en hoe die zich onderling tot
elkaar verhouden, daarover is nog niet gek veel
bekend. Het (levenslange) verouderingsproces
is daarom voor het UMCG, maar ook binnen de
RUG en de noordelijke hogescholen, de laatste

jaren een van de belangrijkste onderzoeksthema’s. De kennisinstellingen werken daarbij
nauw samen met regionale overheden (de drie
provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) en met het noordelijke bedrijfsleven. Met elkaar vormen deze
partijen het Healthy Ageing Network NoordNederland (HANNN).
‘Het aantal ouderen neemt snel toe en dat
vraagt om nieuwe, slimme oplossingen om de
kwaliteit van het leven te vergroten en de
maatschappelijke lasten voor gezondheid te
minimaliseren. Noord-Nederland heeft de kennis, ervaring en urgentie om voorop te lopen
in innovatie en onderzoek op het gebied van gezond ouder worden. Daarom is HANNN in het
leven geroepen’, aldus de website van het netwerk. En: ‘De vergrijzende maatschappij biedt
niet alleen uitdagingen, maar ook geweldige
kansen en economische impulsen.’
Zeker ook met het oog op dat laatste punt heeft
Noord-Nederland zich in 2012 gekandideerd
als ‘Europese modelregio’ op het terrein van
healthy ageing. Frank Schumacher, verbonden
aan de Hanzehogeschool en voormalig Brussels
lobbyist, probeert namens HANNN deze status
in de wacht te slepen. ‘Ons doel is daarmee de
naamsbekendheid van Noord-Nederland te
vergroten, in de hoop dat dit spin off voor de
deelnemende kennisinstellingen en bedrijven
met zich meebrengt. Dat is natuurlijk ook goed
voor de werkgelegenheid.’ Dit jaar zal duidelijk
worden of Noord-Nederland inderdaad de titel
‘modelregio’ mag gaan dragen.

Heilzame ingrepen

Via het thema ‘leefstijl’, dat al veel langer een
rol speelt in het medisch onderzoek, kwam
recentelijk ook het onderwerp ‘leefomgeving’ in
beeld als interessant deelgebied binnen het
onderzoek naar veroudering. Hoe we leven is
immers voor een flink deel ruimtelijk bepaald.
Half november wijdden het UMCG en TNO

ondertussen in het noorden

er samen met HANNN een congres aan
onder de titel ‘Healthy Cities: onze leefomgeving als medicijn’. Twee dagen lang was
in Groningen een breed gezelschap bijeen
om kennis en ideeën uit te wisselen: van
planoloog tot verzekeraar, van wethouder tot
landschapsarchitect en van omgevingspsycholoog tot rijksbouwmeester. Ook opvallend: elf uiteenlopende organisaties uit het
hele land, van het Groningse Platform GRAS
tot het RIVM, spraken er af in de komende
jaren gezamenlijk na te gaan welke ingrepen
op het gebied van stedenbouw, woningbouw
en inrichting van de publieke ruimte een
gunstig effect hebben op de gezondheid, het
welbevinden en de maatschappelijke participatie van ouderen.
Zoals gezegd is de relatie leggen tussen gezondheid en ruimtelijke planning bepaald
niet nieuw. Al minstens een eeuw proberen ruimtelijke planners en beleidsmakers
steeds weer om de gezondheidstoestand van
mensen te verbeteren via de stedenbouw,
de architectuur en het landschapsbeleid. Zo
hielpen architecten en stedenbouwers in de
negentiende en vroege twintigste eeuw infectieziekten bestrijden als cholera en tuberculose. Ze legden waterleiding en riolering aan,
schoonden de binnensteden op, ontwierpen
betere gebouwen en legden groen aan. Ook
in de decennia daarna zochten beleidsmakers voor uiteenlopende ‘kwalen’, variërend
van ongelukken op het werk en alcoholisme
tot verveling en overbelasting, telkens een
ruimtelijke remedie.
Hoe onze steden en landschappen er vandaag
de dag bij liggen, is dan ook voor een deel het
resultaat van eerdere pogingen om maatschappelijke pijnen via de planologie te
bestrijden. Met alle tegenstrijdigheden van
dien. Zowel autoluwe compacte steden als
het autovriendelijke suburbane wonen,
zowel hoogbouw als recreatiegebieden in

de stad zijn (mede) de uitkomst van ooit
heilzaam geachte ingrepen. Ingrepen die
achteraf gezien soms zelf weer ziekmakend
waren. Dat neemt niet weg dat de ruimtelijke ordening tot dusver een groter positief
effect op de volkgezondheid heeft gehad
dan medisch en technologisch onderzoek,
zegt architectuur- en stedenbouwhistoricus
Cor Wagenaar, verbonden aan de TU Delft.
‘Internationaal vergelijkend onderzoek laat
dat zien.’

Vitaliserende werking

Nu zijn we dus aangeland in het tijdperk
waarin gedacht wordt dat het beweegvriendelijker en ook groener maken van de
leefomgeving een preventieve en vitaliserende werking kan hebben. En niet zonder
reden. Dat voldoende beweging gevoelens
van welbevinden vergroot en ziekte helpt
voorkomen, is genoegzaam bekend. Ook
is aangetoond dat mensen minder stress
ervaren als ze ‘groen’ zien en dat bijvoorbeeld
moestuinieren op een volkstuincomplex tot
vormen van sociaal verkeer leidt die eveneens
de (geestelijke) gezondheid bevorderen. In
een samenleving waarin frequent autogebruik, zittende beroepen, virtuele contacten
en overconsumptie normaal geworden zijn,
kan bijna iedereen wel wat meer van zulke
beweegprikkels, groene prikkels, goede eetprikkels en sociale prikkels gebruiken.
Wagenaar vindt het ‘zeer positief ’ dat er momenteel zoveel onderzoek plaatsvindt naar
ruimtelijke omstandigheden die kunnen
bijdragen aan langer gezond blijven. Als
het meezit krijgen we een grotere verkeersveiligheid, leukere wijken en een schoner
milieu op de koop toe.
Voor meer informatie over de aandacht voor healthy ageing in NoordNederland: zie www.hannn.eu
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De eerste aflevering van de nieuwe rubriek van Eddie Marsman.
Over willen en kunnen, en wat
daar zoal aan ongemak tussen
kan zitten. En over de onloochenbare invloed van het weer.
Want het weer, dat is natuurlijk
ook altijd wat.

Nu snap je het wel.
Nu je vanuit het dorp de Vaart Oostzijde bent
ingeslagen en langs een, twee, drie huizen
en het werfje van Brands naar de Loopstertil
bent gelopen waar die Vaart uitkomt op de
Kromme Raken. Nu je op dat bruggetje even
hebt stilgestaan om uit te kijken over de
klei die als een tapijt tot aan de horizon ligt
uitgerold, en je na de scherpe bocht naar links
verder bent gelopen langs water dat nu dus de
Kromme Raken heet. Tot hier en nu.
Hier en nu, waar het weggetje uitkomt op het
betonnen erf van een boerderij om zich aan
de andere kant van dat erf voort te zetten als
fiets- en wandelpad.
Een kwartier heb je erover gedaan. Of twintig
minuten of een halfuur. Vlugger of langzamer: het verschil tussen wind tegen en wind
mee, tussen met hond en zonder hond. Tussen een beetje kijken en beter kijken. Maar dat
is het punt niet.
Hier en nu, dat is het punt. Links het weggetje waarlangs je gekomen bent, rechts het
fietspad, achter je het boerenerf. En voor je:
het rimpelloze water van de Kromme Raken.
Hoe breed zou het zijn? Metertje of zes,
zeven? Tien? Nee, daar kom je niet zo maar
overheen.
Aan de overkant: akker. Achter die onbereikbare akker: Warfhuizen, daar waar je vandaan
gekomen bent.
Nu snap je het dus wel.
En omdat je het gezien hebt op televisie weet
je: nu moet ik kiezen.

Dezelfde weg terug maar dan in omgekeerde
richting?
Of toch verdergaan over het fietspad? Verder
langs de Kromme Raken dus en naar het bos
Abelstok, dat eigenlijk geen bos is maar een
afgedankte appelboomgaard. Vandaar naar
het gemaal Abelstok. Daar linksaf en verder
over het fietspad langs de rumoerige N361,
wat geen pretje is. Dan weer linksaf, de Warfhuisterweg op, twee kilometer berm want
geen fietspad, wat al helemaal geen pretje is.
Minstens een uur. Anderhalf uur. Misschien
wel twee (wind, hond, kijken).
Oftewel: kiezen tussen een ommetje dat geen
ommetje is en een ommetje dat een fikse
wandeling is.
Dus ja, nu kun je je wel voorstellen dat zij
van Dorpsbelangen Warfhuizen hier ter
hoogte van dit erf wel iets over de Kromme
Raken zouden willen zien. Een bruggetje
bijvoorbeeld. Of een kabelpontje. Dan zou je
zo aan de overkant zijn. En aan die overkant
natuurlijk graag een pad door het weiland.
Logisch, dan zou je zo weer terug zijn in het
dorp. (Logisch, voor zo’n wens hebben ze wel
aandacht bij de regionale tv.)
Voor de camera heeft de meneer van Dorpsbelangen trouwens uitgelegd dat er lang geleden
wél een pad door de akker liep. Maar toen:
ruilverkaveling. Het pad werd boerenland.
Jammer, een probleem. Want boeren willen
hier geen vreemdelingen op hun land, zei

de meneer. Dat klonk neerbuigend uit zijn
mond. Rare boeren toch. Maar misschien heb
ik me daarin vergist. Of heeft hij het zo niet
bedoeld.
Waartussen zich hier en nu de gedachte
wringt dat je die boeren toch ook wel kunt
snappen. Die denken aan ongenode gasten
en valse honden. Aan struikelpartijen of
een hartaanvalletje. Aan hopeloos in de klei
verstrikte ambulances. Kortom, die boeren
denken aan voorspelbaar onvoorspelbaar ongemak. En wie is dan weer verantwoordelijk?
Wie krijgt dan de schuld? Nu dát weer.
Als je het opzoekt blijkt de wens van brug of
pontje trouwens het restant van een ander en
veel grootser plan.
Iets met een stimuleringsbudget vitale
dorpen, geld voor leuke plannen. Warfhuizen dacht: ons oude ommetje terug. Plan!
Warfhuizen dacht daarbij ook aan zitbankjes
met elektronica, opdat middels het mobieltje
informatie en verhalen te beluisteren zouden
zijn ‘voor een andere, unieke ervaring’. Warfhuizen dacht tevens aan een openluchttheater
annex picknickplaats met oog op sterren
kijken in augustus, een Kerstnachtwandeling
met levende kerststal, een zomeravondtheatervoorstelling. ‘Echt, de horizon bij Warfhuizen is altijd breder.’
Het plan werd afgewezen, helaas. Hetgeen
aan de diep gekoesterde wens uiteraard niets
veranderde.

tekst
Eddie Marsman
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Marieke Kijk in de Vegte

Wordt het trouwens een pontje, dan moet het
wel een kleintje zijn, anders kan er hier geen
bootje meer door. Zo breed is de Kromme
Raken nu ook weer niet.
Voor het overige: dit alles in de eerste weken
van het jaar onder een eindeloos onbeweeglijke loden stolp. Dagen van grijs, grijzer

grijs, licht donkergrijs, donker lichtgrijs.
Dagen waarop de ochtend als de middag is
en alles, zelfs de regen, onophoudelijk lijkt
stil te staan. Ver weg en dichtbij, bedoeling
en uitkomst, gelijk en ongelijk, verzinsel en
waarheid – probeer het dan allemaal maar
eens uit elkaar te houden.
Al bleef het in die dagen vooralsnog een

zachte winter. Langs het modderige kronkelpad door Abelstok, waar de bomen begroeid
zijn met herfstmos en de bodem bezaaid ligt
met rottende appels, toonde zich een voorbarig bloeiend elzentakje.
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Mossenmensen

tekst
Bert Nijmeijer
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foto’s
Reyer Boxem

De leden van de mossenwerkgroep Drenthe-Groningen
kijken altijd naar de grond.
Daar ontvouwt zich het schitterende mini-universum van
het groenste groen. Welkom
in de wereld van het mos.

N

Na drie maanden zonder bericht belt Evert Rietsema (86).
‘Met Rietsema. Van de mossengroep. Morgen gaan wij weer
van start.’ Het is maandag, half oktober. De dag erop gaat
de mossenwerkgroep Groningen-Drenthe op excursie naar
het Westerholt, tussen Anloo en Anderen. Rietsema begint
aan een routebeschrijving en meldt dat de groep om tien
uur heeft afgesproken. In de zomer ligt het mossenwerk
stil. Als het droog is, zijn de mossen niet op hun best, zegt
Rietsema. ‘Wij wel, maar de mossen niet. Wij werken het
meest in de herfst en het vroege voorjaar.’ De leden van
de mossengroep gaan eens per twee weken op pad, op
een dinsdag. Ze werken van kwart over tien tot een uur of
twee. ‘We zien elkaar, brengen de mossen in kaart en spreken af voor de toekomst, hoe we weer verdergaan.’
Ongeveer twintig regionale mossenwerkgroepen brengen de mossenbodem van Nederland in kaart. Er zijn
ongeveer zeshonderd soorten mossen. Verder komen er
zeshonderd korstmossen voor, een van het gewone mos
gescheiden onderzoeksgebied met eigen werkgroepen.
Mos- en korstmosmensen vinden elkaar in de bryologische
en lichenologische werkgroep van de KNNV, de vereniging
voor veldbiologie. Er zijn lezingen, excursies, er is het tijdschrift Buxbaumiella en een online mosforum. De DrentsGroningse mossenwerkgroep doet Drenthe en Groningen.
Dat is historisch zo gegroeid. Er is ook een werkgroep
Fryslân, die aan zijn kant van de grens blijft. Er is af en
toe contact. De Drents-Groningse groep is jaren geleden
begonnen, toen mossenwetenschapper Ben van Zanten
buiten de Rijksuniversiteit Groningen cursussen
en excursies ging geven. Vanaf de jaren tachtig werd de
mossenatlas van Groningen en Drenthe stukje bij beetje
ingekleurd.
Evert Rietsema is er vanaf het begin bij. ‘Wij zijn allemaal
amateurs’, zegt hij. ‘Behalve Van Zanten. Die heeft bij de
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universiteit gewerkt.’ De leden wonen in Meeden, Zuurdijk, Assen, Noordlaren. De meeste
zijn de pensioengerechtigde leeftijd ver voorbij. ‘Je kunt er heel oud mee worden.’

Velduitrusting

Op dinsdag 30 oktober heeft de werkgroep om
kwart over tien afgesproken in Anloo, ‘bij
het begin van de weg naar Anderen’. De zon
schijnt, het waait niet hard, het is een frisse,
maar heerlijke herfstdag. Op de hoek van de
Anderenseweg in Anloo zit een restaurant
met parkeergelegenheid. De borden bij de
kruising wijzen naar Gieten, Gasteren, Annen.
Af en toe passeert een auto. De mossenwerkgroep is er niet.
Weer in de auto, op weg terug naar huis, rijd
ik voor de zekerheid nog een eindje
de Anderenseweg af. Terug op het kruispunt
in Anloo neemt een pittig wit wagentje met
een vaartje een verkeersdrempel. De auto
blijft staan, het portierraam gaat omlaag en
de bestuurder – een senior met een alpinopet,
steekt zijn hand uit. ‘Rietsema. Volgt u mij.’
Onderweg naar Anloo waren de leden van de
mossenwerkgroep gestuit op een wegblokkade, verklaart Rietsema. Vandaar.
Een eindje verderop staan de auto’s in de
berm bij het Eexterveld. Ernaast de mossenwerkgroep, in velduitrusting. Drie mannen,
twee vrouwen, parka’s, rugtassen, laarzen,
de veldloep aan een koord om de nek. De
mossenwerkers praten, drinken koffie uit een
thermoskan en genieten met volle teugen van
de frisse lucht.
Het Eexterveld is een mooi gebied. Twintig
jaar geleden werden akker en weiland omgeploegd en ontkiemde wat jarenlang als sporen
en zaden in de bodem was bewaard. Nu is het
ruig grasland, licht golvend, bij plekken verzakt, met natte stukken, houtwallen en grillig
verspreide groepjes bomen tot aan de horizon. Overal groeien stekelige pollen pitrus en
veldrus, kenmerkend voor nieuwe natuur.

Grijs kronkelsteeltje

Voor mos hoef je niet ver de natuur in. Op het
Eexterveld vinden we het eerste mos al op een

paar meter achter het toegangshek. Puntmos,
haakmos. Het ligt voor onze voeten, we staan
erbovenop. De mossenwerkers bukken zich,
knielen, snijden met een afgerond mesje
kleine stukjes uit de Drentse bodem. Fraai
haarmos, kwelstaartjesmos. Het mos is overal. Je houdt de loep voor het oog en brengt
een plukje mos langzaam dichterbij, tot je het
scherp ziet: de frisse kleuren, de vormenrijkdom, de minibeestjes tussen de blaadjes,
de minuscule vochtdruppeltjes. Het helderste, meest sprankelende groen. ‘Er zit zoveel
leven in’, zegt Irene (70) uit Zuurdijk. De monsters gaan mee in zakjes, spijkerbakjes en
envelopjes. Thuis, onder de microscoop zie je
de kleinste natuur twintig of veertig keer
vergroot. Er gaat een wereld voor je open. De
wereld van het mos.
De mosplukjes van Ben van Zanten – kalend,
korte, grijze baard, kniebeschermers – gaan
in een plastic tas van de HEMA, waar ‘Op
Hol!’ op staat. Mossen zijn ijzersterk, zegt hij,
ze overleven bijna alles. Mos heeft geen wortels en geen vaten, het voedsel wordt van cel
tot cel doorgegeven. Er zijn mosfossielen van
miljoenen jaren oud.
Van Zanten zelf is bijna 85. Hij begon met
mossen als biologiestudent in de jaren
vijftig. Nu heeft hij thuis in Noordlaren een
herbarium van ongeveer honderdduizend
mosmonsters. Hij onderzocht de verspreiding van mossen over de wereld, in de Andes,
Oost-Afrika, Nieuw-Guinea. Hij plakte
monsters op de vleugels van een KLM-kist
om te kijken of ze zo de oceanen overstaken.
Conclusie: nee, zo ging het niet. De sporen
gingen dood door het UV-licht op elf kilometer hoogte.
De mossen van het Eexterveld in Drenthe
komen overal vandaan. De sporen liften
mee op boten en vogelvleugels, onder de
zolen van reizigers. Iemand klopt zijn tent uit,
een mos van ver vindt nieuwe grond. Sporen
waaien met de westenwinden van Amerika
naar Europa, gaan met houttransporten de
evenaar over, van Zuid-Afrika naar Engeland.
Het grijs kronkelsteeltje kwam in de jaren
vijftig in Brabant het land binnen, en kroop
foto Sjoerd Andringa
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Sinds 1990 heeft de mossenwerkgroep GroningenDrenthe drie keer een voor
Nederland nieuwe mossensoort
aangetroffen, leptodontium
gemmacens in de Gasterse
Duinen (1995), sematophyllum
substrumulosum op het Eexterveld
(2003) en didymodon ferrugineus
op een begraafplaats in
Stadskanaal (2006). In 1994
vond hij langs het Anloërdiepje
een hypnum dat volgens een
Japanse bryoloog en hypnaceaespecialist een nieuwe soort was,
maar volgens Ben van Zanten
slechts een modificatie van een
andere hypnumsoort (Van Zanten,
1990, 1993, 1994 en 1996).

sindsdien het hele land over, onopgemerkt
door de meeste mensen.
‘Hé!’ Irene bekijkt op haar hurken een plukje
met de loep. ‘Wat hebben we hier? Och heden!
Dit kan wel archidium zijn!’ Jeetje! Oermos!
We staan om Irene heen, kijken omstebeurt
met de loep. Verder: zoeken, bukken, vinden.
Het purpersteeltje, beekstaartjesmos. Het
groeit op een paar vierkante meter in het
Eexterveld, GPS-coördinaten x 242.589 en
y 559.054, zoals de tablettelefoon van Jaap
(68) uit Meeden aangeeft. Na anderhalf uur
excursie zijn we ongeveer vijftig meter van de
auto’s weggelopen.

Microwereld

Er zijn in grote lijnen twee soorten natuurliefhebbers: vogelmensen en plantenmensen.
Natuurmensen die altijd omhoog kijken en
natuurmensen die altijd naar beneden kijken.
Mossenmensen kijken altijd naar de grond.
Een voordeel van mos is dat het overal groeit

en niet wegvliegt.
De mossenwerkgroep zoekt in bosjes en op
velden, begraafplaatsen, bij sluisjes, bruggen,
op parkeerplaatsen en daken, bij vennetjes,
op heidevelden en bouwplaatsen. Overal kun
je zich met geduld en aandacht bewegende
senioren tegenkomen, die zich hebben gespecialiseerd in een onderdeel van de natuur.
Je begint als natuurliefhebber, bij de natuur
in haar geheel. Je doet een cursus, gaat mee
op een excursie. Gaandeweg doe je steeds
minder het geheel en ga je de diepte in. Je
kunt terechtkomen bij groepen voor mossen,
korstmossen, paddenstoelen, kranswieren.
Het is de liefde voor het kleine, voor de microwereld.
Tegen twee uur ’s middags zijn we nog steeds
niet veel verder dan honderd meter van de
auto’s. Het is een lekkere dag, maar toch
wordt het koud, na meer dan drie uur in het
veld. De zon wordt een bleek zonnetje, je
krijgt koude voeten, een koude neus. Af en

toe niest een van de mossenwerkers, waarna
een grote zakdoek tevoorschijn komt.
We hebben veel gezien. Veel mos en kleine
plantjes, een zwerfkei, een stroompje,
mooi rood gekleurde plekken op de grond,
waar grote grazers overheen geplast hebben.
We zien fraai haarmos, gewoon muisjesmos,
veenmos, van een lichtere groep sphagnum,
één van de twintig soorten. De microscoop
thuis moet bepalen welke.
'Ben, is dit nog gewoon sikkelsterretje?,'
vraagt Jaap aan de voet van een eik. Van
Zanten kijkt door de loep. Ja, dit moet sikkelsterretje zijn. ‘Dicranoweisia cirrata’, zegt
Evert Rietsema. Hij veegt zijn neus af.
We gaan. Bij de auto’s kijken we nog eens
achterom naar het onderzoeksterrein
van de afgelopen uren. We laten het mos van
het Eexterveld voor wat het is: mooi, oer,
en oneindig fascinerend, als je het van dichtbij bekijkt. De mossenwerkers stappen in
hun auto’s en gaan ieder huns weegs.
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Denken
vanuit
het dak

A

Aan de zuidrand van de stad Groningen staat
een opvallend nieuw woonhuis. De bewoners
waren bij architect Janpiet Nicolai terecht

N O O R D E R B R E E D T E 1 		

gekomen, om te bespreken of hij een verbouwing kon realiseren bij een monumentaal huis
dat ze op het oog hadden. Maar toen ze op het
kantoor van architectuurstudio Skets toevallig zagen dat hij een van de fraaiste villa’s van
Groningen had ontworpen – in 2007 verkozen
tot meest bijzondere woonhuis – schoven ze
de ideeën rond het historische pand meteen
van tafel en vroegen ze of Nicolai voor hen iets
vergelijkbaars kon ontwerpen.
De bewoners vonden een kavel aan de Ter
Borchlaan, net op de grens van de stad en
Drenthe. Daar, waar de weg een bocht maakt,
kreeg Nicolai min of meer de vrije hand van de
opdrachtgevers. Een van de belangrijkste randvoorwaarden kwam uit het bestemmingsplan:
refererend aan het agrarische verleden van
het gebied moest er een kap op het woonhuis.
Daardoor ontstond er misschien een span-
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ningsveld tussen de wens van een strakke,
moderne villa en de toepassing van een
traditioneel dak. Maar Nicolai loste dat
op door het eerste deel van de woning
een lessenaarsdak te geven. Hierdoor
ontstond een hoge gevel waaronder middels een glaswand een lichte entreehal is
geplaatst. Nicolai benadrukte de schuine
lijn van het dak nog eens extra, door het
huis aan de voorzijde schuin ‘af te snijden’,
waarmee deze gevel parallel loopt aan de
Het tweede deel van het huis kreeg zelfs
een puntdak. Dat klinkt traditioneel,
maar het komt neer op een geknikt vlak,
dat doorloopt over woonkamer en terras en zo in één keer binnen met buiten
verbindt. Tegelijkertijd ontstond op de
zuidkant van dit dak ruimte voor zonnepanelen. Want energiezuinigheid en
duurzaamheid stonden ook voorop.
Met glas, staal en hout is dus toch een
strakke villa gecreëerd met speelse oplossingen. De materialen – met name het
ruwe hardhout – geven de woning een
robuust uiterlijk, waardoor ze past in de
landelijke omgeving en het verleden van
deze wijk.

ROND NIEUWE ARCHITECTUUR

slinger in de weg.
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Natuur als
troost

H

Op natuurbegraafplaats Hillig Meer bij Eext zijn
de grafrechten eeuwig en worden graven nooit
geruimd. Een reportage over ‘groen begraven’.

Het is een grijze, sombere winterdag als Dolf
van der Weij, eigenaar van Landgoed Heidehof bij Eext, de provinciale weg tussen Rolde
en Gieten oversteekt en de natuurbegraafplaats Hillig Meer opwandelt. Een warme jas
is geen overbodige luxe. Mist hangt tussen
de bomen. Hond Denne rent om hem heen.
‘De enige hond die hier los mag lopen’, zegt
Van der Weij. Links naast het zandpad ligt
een veldkei. ‘Een voorbeeldsteen’, legt Dolf
van der Weij uit. ‘Op de begraafplaats, die
ik trouwens liever een gedenkplaats noem,
mogen alleen dit soort stenen op een graf
worden gelegd. Het zijn stenen die hier van
oudsher thuishoren. In plaats van zo’n veldkei
neer te leggen kan ook een boom worden
geplant. Andere mogelijkheden zijn er niet,
al kan helemaal niets zichtbaars natuurlijk
ook. Dan verdwijn je volledig in de natuur.’
Even verderop opnieuw een steen, maar nu
met een daarin gegraveerde naam. Je kunt
nog zien dat de grond onder de steen recent
open gegraven is geweest, al zorgen blad en

naalden van de bomen eromheen al weer voor
een natuurlijke aanblik. Van der Weij: ‘Dit is
het eerste graf op deze natuurbegraafplaats.
Een bijzonder verhaal. De man die hier begraven ligt, wilde een paar weken geleden samen
met zijn vrouw naar de open dag die we hier
hebben georganiseerd. De dag ervoor overleed
hij plotseling. Zijn vrouw heeft er toen voor
gekozen hem hier te begraven.’

Missie

Voordat we met onze wandeling beginnen,
ontvangt de gastheer in de woonkamer op de
eerste verdieping van het huis dat helemaal
met materialen uit de omgeving is gebouwd
op de ruïne van een in de oorlog verwoest
landhuis uit 1929. Het uitzicht is fenomenaal.
Landgoed Heidehof is een natuurgebied van
155 hectare dat bestaat uit – uiteraard – heide
en verschillende soorten oud en jong bos. Er
zijn vennen, onder meer een hoogveenven,
en een aantal pingoruïnes. Er is een grote
soortenrijkdom van planten en bijzondere

dieren. Door de jaren heen hebben Dolf van
der Weij en zijn vrouw Annetje Braat verschillende landbouwpercelen aan hun paradijs
toegevoegd. Zo hebben ze een nieuw bos en
natuurterrein gerealiseerd. Een nieuw aangeplante beukenlaan verbindt het landgoed
aan de zuidzijde van de provinciale weg met
de 33 hectare grote natuurbegraafplaats aan
de overkant. ‘We hebben voor het totale landgoed een drievoudige missie’, zegt Van der
Weij. ‘We willen voorwaarden scheppen om
de kwaliteit van de natuur op het landgoed
te verbeteren en nieuwe natuur mogelijk te
maken, we willen mens en natuur reïntegreren en we streven ernaar in brede kring meer
waardering te genereren voor natuur in het
algemeen, ook in financiële zin. Natuurbegraafplaats Hillig Meer past hier natuurlijk
heel goed bij.’
Het gebied waar de natuurbegraafplaats
ligt, kent een eeuwenoude grafcultuur. Zo’n
vijfduizend jaar geleden werd het gebied al
gebruikt als begraafplaats; zeven grafheu-

28

reportage

vels op het terrein uit die tijd bewijzen dat.
En alsof dat nog niet voldoende is, ligt vlak
naast de begraafplaats nog een hunebed. ‘Van
Giffen heeft destijds één van de grafheuvels
geopend’, vertelt Van der Weij. ‘Het bleek een
dubbelgraf te zijn. Dat het om een moeder en
dochter ging, is nog maar drie jaar geleden
ontdekt. Heel bijzonder. Die ontdekking was
de directe aanleiding voor het plan een kinderbegraafplaats aan te leggen. Later hebben
we besloten het begraven hier niet te beperken tot kinderen. De naam Hillig Meer oftewel
Heilig Meer is de naam van het ven dat in dit
gebied ligt. Het verwijst naar een heilige plek.’

Cyclus

Vanaf de plek waar het eerste graf op de
nieuwe begraafplaats is gedolven vervolgen
we onze wandeling. Even verderop komen we
bij een min of meer open plek waar in cirkels
banken zijn geplaatst. In het midden bevindt
zich een dikke stam van een op ongeveer een

meter hoogte afgezaagde boom. ‘Dit is onze
boskapel,’ zegt Van der Weij. ‘Hier kan in de
open lucht een gedenkceremonie gehouden
worden. Er is ruimte voor zo’n 150 mensen.
Op de stam in het midden kan de kist liggen.’
Het brengt hem bij zijn beleving van de begraafplaats in het algemeen. ‘Aan de gewijde
rust in dit gebied is in de loop der eeuwen nog
niets veranderd. Hier kunnen we nog ervaren
hoe de cyclus van leven en dood zich oneindig herhaalt. We komen voort uit de natuur
en keren ernaar terug. Voor veel mensen is
dat een troostrijke gedachte die het verdriet
helpt verwerken dat verlies met zich meebrengt. Een gedachte die ook meespeelt bij
het uitzoeken van een geschikte plek en het
voorbereiden en uitvoeren van een passende
afscheidsceremonie.’
We verlaten de boskapel, lopen noordwaarts
en komen op het tracé van de vroegere spoorlijn Assen-Stadskanaal dat de natuurbegraafplaats kaarsrecht doorsnijdt. We passeren

een steen met daarop ‘K. Broese v. Groenou
5-9-1908 … 1942 Engelandvaarder’. Dolf van
der Weij legt uit dat het plan aan de gemeente
is voorgelegd van de oude spoorbaan een
gedenklaan te maken voor mensen die nooit
een graf hebben gekregen, zoals vermisten of
mensen die hun lichaam na hun dood ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.
‘Deze steen is ook een voorbeeldsteen. Het
gaat in dit geval om een steen ter nagedachtenis aan een broer van mijn schoonmoeder
die als Engelandvaarder Engeland nooit heeft
bereikt en dus officieel als vermist staat genoteerd. Hier kan hij herinnerd worden.’ Nadat
we bij het fraaie, inmiddels opgeschoonde
Hillig Meer hebben gekeken lopen we via een
brede laan met een dubbele rij beuken terug
naar het landhuis van de landgoedeigenaren.
Ondertussen vertelt Van der Weij dat het
begraven op zijn begraafplaats zo natuurlijk
mogelijk zal moeten gebeuren. ‘Elke uitvaart
zal een groene uitvaart zijn. Gebruikte materialen moeten daarom gemakkelijk weer kunnen worden opgenomen door de natuur. Dat
geldt voor de kist of de urn, maar ook voor de
kleding van de overledene. Na de begrafenis
ontfermt de natuur zich over het graf, zodat
dit na verloop van tijd weer één wordt met de
omgeving. As verstrooien mag hier niet, want
die bevat voor het milieu schadelijke zware
metalen. En wat natuurlijk ook bijzonder is, is
dat de grafrechten hier eeuwig zijn. De graven
worden nooit geruimd. Belangstellenden kunnen nu al grafrechten reserveren en anders
dan bij het traditionele begraven betalen ze
in de toekomst nooit meer verlengings- of
onderhoudskosten. ’ Van der Weij verhult niet
dat Hillig Meer ook een manier is om inkomsten te genereren voor natuur- en bosbeheer
op het gehele landgoed, al is begraven op
zijn landgoed volgens hem niet duurder dan
elders. ‘Natuursubsidies worden minder. Er
is steeds minder geld voor natuurbehoud en
-ontwikkeling. Voor ons is de natuurbegraafplaats één van de opties om verlies aan mogelijkheden voor natuurbeheer te compenseren,
maar dat staat niet voorop.’

•1•

•2•

•3•

•4•

IN 2012
tijdelijke en permanente kunstwerken
GEREALISEERD
Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) is verantwoordelijk voor de Kunst op Straat
collectie in de stad. We beheren deze, onderhouden haar en houden de collectie spannend door de realisatie
van nieuwe kunstwerken. In 2012 leverden we onder andere deze tijdelijke en permanente kunstwerken op:
1) KAPKAR / CDH-2P2 van Frank Havermans langs de Hoornsedijk,
2) De vogels van het plantsoen van Carollijn Slottje gerealiseerd voor het Noorderzon Festival,
3) Ons Blauwe Hart van Erwin Stienstra bij de entree van de Gelkingestraat en
4) Illusie van controle van Martijn Veldhoen in de parkeergarage Damsterdiep.
In 2013 werken we op dezelfde enthousiaste manier verder aan nieuwe kunstwerken
die we in de nabije toekomst realiseren, zie ook onze website.
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Marieke kijkt

De Boerderij ligt aan een rustige weg in
de omgeving van het Drentse Nijeveen.
Ogenschijnlijk is het een gewone boerderij.
Vanaf de hoofdweg voert een lange oprit
naar het pand. Aan de weg staat een klein
bordje ‘De Boerderij’. Geen neonreclame

of rode lichtjes. ‘We willen geen verkeerd
volk aantrekken’, zegt de eigenaar. De
bezoekers vinden de afgelegen ligging
prettig. De mannen – ‘zakenlui, arbeiders
en Bekende Nederlanders uit het hele
land’ – zijn hier graag zo anoniem mogelijk.

De erotische club bestaat veertig jaar.
Inmiddels zijn de kamers gemoderniseerd,
maar de ‘boerenkamer’, waar de balken
van de oude schuur nog zichtbaar zijn, is
onverminderd populair.
Foto Marieke Kijk in de Vegte
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John Stoel
en het
magische
Noorden
Vanaf het eerste nummer in april 1977 heeft
John Stoel foto’s gemaakt voor Noorderbreedte.
Maar hij fotografeert al vanaf de jaren zestig.
Beeldengalerij Het Depot in Wageningen eert
hem met een overzichtstentoonstelling. Voor
Noorderbreedte maakte Stoel een kleine selectie.
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John Stoel (Stadskanaal, 1940) heeft
een voorkeur voor platte landschappen. Dat is
zijn noordelijke aard, zo vertelt hij tijdens een
interview, en zijn jeugd in een platte streek,
de Veenkoloniën. ‘Ik kan niks met bossen. Ben
ik doodongelukkig mee. Ik moet die weidsheid hebben.’
Hoewel ik John hoofdzakelijk ken van landschapsfotografie en opnamen van personen
op locatie, heeft hij ook veel gewerkt voor het
bedrijfsleven. Hij had een breed scala van opdrachtgevers. Die gevarieerdheid vond hij een
uitdaging. Ook was hij vaste fotograaf voor
het Groninger Museum en de Kunsthal in
Rotterdam. Verder werkt(e) hij onder andere
voor het Fries Museum, Stichting Kunst in
de Openbare Ruimte, Museum Belvédère in
Oranjewoud, Stichting Het Depot in Wageningen en tientallen galeries en kunstenaars.
Naast zijn werk in opdracht maakt hij vrij
werk dat op tientallen exposities te zien was.
Toen ik John zo’n vijftig jaar geleden leerde
kennen, had hij zijn eerste successen in de
fotografie behaald. Tijdens een van de eerste
ontmoetingen kregen we het over de Wadden.
Hij werd meteen enthousiast toen ik hem over
het wadlopen vertelde. Het Wad kende hij al
en hij was met name gefocust op de structuren van de wadbodem. Samen zijn we in 1966
naar Texel geweest om daar de typische landschappen vast te leggen voor het Waddenbulletin. De grote doorbraak kwam in 1969 toen
de Biënnale in Parijs hem uitnodigde om zijn
wadstructuren te exposeren. Het eerste boek
waaraan hij meewerkte was de Groene Kustweg
van Addie Boerma.
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Wolken, 2009

Westernieland, 1979
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Foto’s en kiekjes

Toen John nog analoog fotografeerde kocht
hij iedere drie, vier jaar een nieuwe camera
met toebehoren. Twee keer heb ik zijn oude
camera gekocht en hem gevraagd mij te leren fotograferen. Na een hele dag in het veld
gingen we de doka in en toonde hij me de
kneepjes van het vak. Het eindresultaat was
frappant. John maakte foto’s en ik kiekjes.
Hij was erg precies in zijn fotografie, zowel
wat betreft de opname, de compositie als de
afwerking. Toen er weer eens in de gelederen van Noorderbreedte een milieurage van
gerecycled papier woedde, ging ik overstag
met als gevolg dat zijn prachtige landschapsfoto’s van Friesland en Groningen als
bagger werden afgedrukt. We zijn meteen
overgegaan op geschikt papier.
‘De grote hoek’ was een rubriek in Noorderbreedte die John Stoel met een speciale groothoekcamera in opdracht heeft
gemaakt. De foto’s tonen cultuurhistorische
monumenten in hun omgeving.
De meeste themanummers van Noorderbreedte werden bij toerbeurt gefotografeerd
door John Stoel, Harry Cock en Bert Nienhuis. John heeft er een aantal gemaakt over
water, energie, Gastvrij Noord-Nederland en
muziek.

Ontzwavelingsfabriek,NAM, 1990

35

Wadden, 1968

Magie

Ed van der Elsken en Johan van der Keuken
waren zijn grote voorbeelden toen John
Stoel de Fotovakschool in Den Haag met
succes verliet. Van der Keuken, die twee
jaar de covers van Noorderbreedte heeft
gefotografeerd, vertelt: ‘Er komt niet meer
uit dat kastje dan je ogen zien. Maar het
wordt pas duidelijk in het detail. Het detail
is de manier van kijken en dat maakt ook
die manier van kijken duidelijk. Dat is de

knip. Het was natuurlijk altijd de magie,
dat fotograferen.’ De magie van de foto’s
van John Stoel die in Noorderbreedte zijn
afgedrukt is voor mij altijd een verbeelding
geweest van de magie van het Noorden.
John Stoel. Beeld van een loopbaan.
Beeldengalerij Het Depot
locatie Hinkeloord, Wageningen
Tot en met 26 mei 2013
www.hetdepot.nl
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Noorderbreedte besteedt in
ieder nummer aandacht aan
onderzoek van studenten
landschapsgeschiedenis
van de Rijksuniversiteit
Groningen. Dennis Worst
onderzocht de kolonisatie
van het veen door boeren in
Opsterland.

D

De huidige gemeente Opsterland, ruwweg
tussen Drachten en Heerenveen, was vroeger
een veengebied. Dennis Worst wilde weten
hoe het gebied eruitzag voor er bewoning
was, hoe boeren het later hebben ontgonnen en hoe het landschap zich in de loop der
eeuwen heeft gevormd onder invloed van het
boerenbedrijf. Hij richtte zich met name op
het oostelijk deel van Opsterland: de dorpen Siegerswoude, Ureterp, Wijnjewoude
(voorheen Wijnjeterp en Duurswoude) en het
beekdal van het Koningsdiep. Worst gaat in
zijn onderzoek ver terug in de tijd: hij begint
rond het jaar negenhonderd. Dat is niet voor
niets: ‘De Middeleeuwen liggen net iets verder
weg, zijn doordat geschreven bronnen ontbreken net iets moeilijker vast te pakken. Juist
omdat deze periode zo onbekend is vond ik
het een uitdaging om daar meer over te weten
te komen.’
Voordat mensen het in gebruik namen was dit
deel van Friesland een groot ondoordringbaar
veengebied. Met een laag veen van een tot
drie meter dik. Het lag niet alleen in de dalen,
maar ook op de hoger gelegen dekzandruggen en op het keileemplateau. Van dit dikke
veenpakket vallen in het landschap geen sporen meer terug te vinden. Hoe bewijs je dan
dat het er toch gelegen heeft? Oude kaarten
vertellen een deel van het verhaal, maar Worst
stuitte tegen de verwachting in ook zelf op

Boeren in
het veen
restanten van veen: ‘Veenlaagjes zijn meestal
geoxideerd, en vaak is er niets meer van over.
Bij een boring op de kerkheuvel van Wijnjeterp vond ik onder een ophoging met zand en
puin een veenlaagje. De eerste keer dat ik zo’n
laagje restveen omhooghaalde was ik wel heel
erg blij. Want hiermee vond ik het bewijs dat
ook op deze hogere delen in het landschap
veen gelegen heeft.’
Vanaf de twaalfde eeuw namen mensen het
veengebied in gebruik. Iets wat indruk maakt
bij Worst: ‘Fascinerend hoe ze in de Middeleeuwen die grote wildernis, die ondoordringbare moerassen, hebben kunnen ontginnen.
Ik wilde weten hoe ze dat hebben aangepakt.’
Lange tijd was de gangbare theorie dat veengebieden vanaf hoger gelegen zandruggen
zijn ontgonnen. Dit betekent dat de boerderijen die daar nu langs de wegen op de zandrug
liggen daar al veel langer hebben gelegen.
Tegenwoordig gaan deskundigen er volgens
Worst echter van uit dat de ontginningen
vanaf de rivier zijn begonnen. ‘Vooral de oude
kerkhoven, zoals die van Wijnjeterp, vormen
hiervoor het bewijs. Die liggen bijna altijd
dichter bij de rivier dan de latere kerkhoven.’
Bewijs voor bewoning is er ook: ‘Bij het oude
kerkhof van Wijnjeterp zijn bij opgravingen ook twee oude boerderijplattegronden
blootgelegd. Tastbaar bewijs dat ook de eerste

boerderijen vlak bij de rivier lagen.’
Later vestigden de boeren zich steeds verder
in de richting van de zandrug. De zucht naar
bouwland, maar ook de vrees voor natte
voeten lag hieraan ten grondslag. Hoewel
speculatief, lijkt er sprake van een bepaalde
systematiek en een zekere mate van organisatie. ‘Aan de hand van het verkavelingspatroon
op oude kaarten en bepaalde ontginningseenheden kun je opmaken dat boerderijen in
groepjes opschoven, richting het hoogveen,
steeds verder van de rivier af.’ Die samenwerking kwam waarschijnlijk vanuit praktische
overwegingen tot stand. ‘Als je land ontgint
moet je je tegen het water van het hoger
gelegen hoogveen beschermen door een
dijk, anders stroomt het zure veenwater zo je
bouwland op. Het is veel praktischer om met
een groep de dijk te verleggen en tegelijk de
boerderijen naar achter toe te schuiven, dan
dat je dat alleen doet.’ Zo namen de boeren
langzaam maar zeker het hele gebied tussen
Koningsdiep en het hoogveen in gebruik en
ontstond het langgerekte verkavelingspatroon
dat ook vandaag de dag nog zo kenmerkend is
voor het Opsterlandse landschap. ‘Het veen is
nu verdwenen’, zegt Worst, ‘en ook de oudste
boerderijen aan de rivier zijn er niet meer.
Maar de hoofdlijnen van de verkaveling liggen
er nog steeds. Die langgerekte verkaveling,
haaks op het Koningsdiep, die moet je ook in
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ondertussen in het noorden

Landschap bij Wijnjewoude

de toekomst zichtbaar houden omdat ze
zo karakteristiek is voor de wordingsgeschiedenis van Opsterland.’ Net als de
openheid van het beekdal, en natuurlijk
de oude kerkhoven van Wijnjeterp en
Bakkeveen. ‘Die oude kerkhoven liggen
duidelijk herkenbaar in het landschap,
en ze zijn het bewijs van hoe dit gebied
is gekoloniseerd. Zij verdienen het
zeker om beschermd te worden.’

Dennis Worst (Elsloo, 1986) studeerde in 2012 af met zijn thesis
over agrarische veenontginningen in Opsterland. Zijn onderzoek is te vinden
op de website van het Kenniscentrum Landschap en binnenkort ook in gedrukte vorm te verkrijgen via de auteur (dennis_worst@hotmail.com). Worst
is in januari bij de Fryske Akademy gestart met zijn promotieonderzoek naar
agrarische veenontginningen in de kop van Overijssel en Zuid-Friesland.

Vrij
kunst

Merijn Vrij maakt voor
Noorderbreedte spontane
werken tijdens wandelingen
in Friesland, Groningen of
Drenthe.

Fiemel, eigen weg. Buizerd. Water
kolkt het Groninger landschap uit.
Naar zee, wachtend op vloed. Het
verdronken Reiderland. Er is stille
mist zonder ijzige kou. Verboden
toegang. Gras, kaal gegeten door
ganzen. Tientallen in de verte. Vette
klei; geel, bruin en zwart.
Sompig, lopen is werken. Glijden.
Motregen, geen uitzicht op
Duitsland. Dalí aan de Dollard.
Organisch gevormde plassen, kuilen
en scheuren. Hangend gras. Ik zet er
een streep door. De Punt van Reide
krijgt zijn rust terug.

tekst
Bert Nijmeijer

foto’s
Reyer Boxem

Vader in Hemelum
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I
Alleen door
naast vader
Jewsewy te
blijven lopen,
blijf je op het
pad

In vroeger tijden zochten monniken van
het bij Stavoren gelegen klooster van SintOdulphus, apostel der Friezen, in de leegte
van het Friese achterland naar afzondering en
spirituele reiniging. In de stilte van waar nu
het dorpje Hemelum ligt, was je dichter bij
God, was de gedachte. Weg van het geklots en
gehandel van de kust kon je God beter horen,
misschien.
In Hemelum, Himmelum in het Fries, stond
van de dertiende tot de vijftiende eeuw een
benedictijner klooster, gewijd aan de Heilige
Nicolaas, bisschop van Myra en wonderdoener. Noem het toeval, of een samenloop van
omstandigheden, dat het eerste en enige
Russisch-Orthodoxe klooster van Noord Nederland, eveneens aan de bisschop van Myra
gewijd, juist in Hemelum staat.

Friese jongens

Twee Friese jongens uit Sneek trokken in
de jaren tachtig naar het Oosten, om zich in
orthodoxe kloosters aan de Poolse oostgrens
tot priestermonnik te laten wijden.
Toen ze terugkwamen heetten ze vader Onufry en vader Jewsewy. In 1999 namen ze het
leegstaande protestantse kerkje aan de Buorren in Hemelum over, om het te verbouwen
tot een ‘geestelijke ontmoetingsplaats’ voor
orthodox gelovigen in het Noorden, Russen,
andere Oost-Europeanen en Nederlanders, in
totaal enkele honderden zielen.
Ze kleedden de kerk rijk aan met iconen (heiligenafbeeldingen), ze maakten orthodox-rode
kruisen op de ramen. Er kwam een iconostase
(iconenwand) uit Servië, die de kerkruimte
scheidde van de altaarruimte, heilig en niet
door leken te betreden. Een kamer achter
het altaar werd vader Jewsewy’s cel. Hij werd
de enige kloosterling; vader Onufry werd al
eerder priester van de Russisch-Orthodoxe
parochie in Groningen.
Het klooster ligt er mooi bij: een frisse wit
met rode voorgevel, met boven aan het
puntdak een kenmerkend koepeltje in de
vorm van een ui, of een vlam, zoals een
andere uitleg luidt, symbool van Christus’
eeuwig licht.
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Het is woensdag 2 januari, 20 december volgens de Juliaanse kalender, vijf dagen voor
de orthodoxe Kerst. In de huizen aan de Buorren zijn nog wat resten versiering van onze
eigen feestdagen over; lampjes, een ster voor
een raam. In het pelgrimsverblijf van het
klooster spreekt vader Jewsewy een gebed uit
voor de thee van vier uur. Er zijn dadels
met walnoten en de trouwste parochiane,
Froukje van Eyck (72) uit Balk, is er ook.
Het is niet dat hij op een gegeven moment
het licht zag, of gevolg gaf aan een roeping,
zegt vader Jewsewy. Ze waren van huis uit
katholiek. Zijn broer was eerder het pad naar
het orthodoxe monnikschap opgegaan. Vader
Jewsewy, student sociologie in Groningen, later vluchtelingenwerker in Zwolle, ging hem
achterna, de boeken in, naar het klooster in
Polen. Gaandeweg raakte hij ervan overtuigd
dat de orthodoxe weg de ware weg was.

Trein

Vader Jewsewy is een indrukwekkende verschijning. Zwarte monnikskleren, rok,
kleed, randloos hoedje – een kloboek – op
het hoofd, een lange grijze baard, perfect
bijgehouden. Net een ayatollah. Hij heeft wat
donkers in zijn trekken, huid, ogen. Geen
doorsnee Fries. Indisch bloed, verklaart hij.
Hij praat rustig, gedecideerd en vriendelijk.
Tot 1054 was er één kerk, met bruggenhoofden van West-Europa tot diep in het MiddenOosten en Rusland. Toen Rome zichzelf als
de belangrijkste ging beschouwen, met de
Paus als Christus’ plaatsvervanger op aarde,
scheidden de wegen van Rome en het Oosten.
Niet de Oosterse kerken hebben zich afgescheiden, maar Rome, zegt vader Jewsewy. De
kerk in het Oosten ging door op de oorspronkelijke weg, die terugvoert naar de kerken van
de eerste christenen, in de eerste decennia
A.D. Het is als een trein waar je opspringt,
zegt vader Jewsewy. De trein begon te rijden
na Christus’ verscheiden, langs stations in Syrië, Egypte, Servië, Griekenland en Bulgarije,
tot in Vladiwostok toe. Hij rijdt gewoon door,
ook als je niet opstapt. Een voordeel is dat hij
vaker langskomt, voortdurend eigenlijk, je
kunt altijd nog mee.
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Eeuwen der eeuwen

Om vijf uur begint in het klooster een dienst;
het ‘negende uur’ (verwijzing naar Jezus’
lijden) en de vespers. Het is donker in het
kerkje, olielampen in roodglazen potjes
zetten iconen en kruisen in een gewijd rood
licht. Het is koud en stil. Froukje van Eyck
stapt in haar winterjas over de laminaatvloer,
buigingen makend, kruisen slaand voor heiligen. Overal staan bloemen, het ruikt scherp
naar lelies in de kerk.
Vader Jewsewy komt binnen door een deurtje
in de iconenwand, in vol ornaat, zwarte
priestermantel, kloboek op het hoofd.
Buigen, knielen, kruisen slaan, hoofd, hart,
rechter- en linkerschouder. Hij zingt, bidt,
reciteert, wat tussen zeggen en zingen in zit,
repeterende zinnen, op steeds dezelfde toon,
met een langer aangehouden lettergreep op
het eind: ‘nu en altijd en in de eeuwen der
ééuwen, amen.’
Het is een eredienst, staand uitgevoerd door
twee personen. Vader Jewsewy en Froukje
wisselen elkaar reciterend en zingend af,
lezend uit het Horologion, het Boek der Uren,
in het Nederlands, het Kerk-Slavisch, zes,
zeven keer het Onze Vader, ‘Heer ontferm
U, Heer ontferm U, Heer ontférm U’, tien,
twintig, dertig keer. Een soort bezwering,
waarin ze de genade Gods afsmeken, bijna
anderhalf uur lang.
Deurtjes in de iconenwand gaan open en
dicht, gordijnen opzij, zodat je vanuit de
kerk een glimp ziet van het altaar, een blik op
het paradijs. Tegen het eind van de dienst
gaat vader Jewsewy met een wierookvat het
kerkje door, langs de heiligen aan de wand,
Jezus, de Moeder Gods, Sint-Nicolaas en alle
anderen. Onze gebeden stijgen als wierook
op. Achter de ramen van een halfrond balkon
op de eerste verdieping schijnt een groen
licht, naar later blijkt van een lichtbordje dat
de uitgang wijst.

God zelf

Aan de keukentafel gebruik ik met vader Jewsewy het avondeten. Froukje is naar huis.
Vanaf de muren kijken heiligen en orthodoxe

geestelijken devoot naar de spijzen op tafel:
rijst met paprika, bonensla, een glas wijn, gemaakt door een Macedoniër. Het is lekker. We
praten. Tussen vragen en antwoorden door
hoor je de keukenklok tikken.
De diensten zijn al eeuwen hetzelfde, de
liturgie, de volgorde van handelingen. Hoe
het moet, is bepaald op concilies van lang
geleden. Wie is vader Jewsewy, wie is patriarch Kirill van Moskou om te bepalen dat
het anders moet? De eredienst overstijgt tijd
en individu. Het is een eerbetoon, bloemen,
geuren, al wat blinkt. De soberheid van de
monnik zit van binnen.
De kloostergelofte verdeelt de dag in acht uur
gebed, acht uur werk en acht uur ontspanning: eten, slapen. Wat vader Jewsewy doet,
gebeurt op duizenden plekken op dezelfde
manier. Hij is alleen, maar in het besef dat hij
niet de enige is. Duur en herhaling van het
gebed brengen verdieping, je komt dichterbij.
In een houding van deemoed zal God tot je
komen, als Hij dat wil.
Hij hoeft niemand te bekeren. ‘Laat iedereen
vooral zijn gang gaan.’ Vader Jewsewy werkt
24 uur per dag aan zijn innerlijke band met
God. ‘Iedereen heeft zo’n band met God. Maar
wie ben ik om te bepalen dat wat goed is voor
mij, ook goed is voor jou? Niet ik kan invloed
hebben op de weg die mensen moeten gaan.
Het is God zelf die dat zal moeten doen.’

Innerlijk weten

Na het eten loop ik met vader Jewsewy over
een stikdonker pad naar de Morra, het bij
Hemelum gelegen meer. Er is geen maan en
geen verlichting, in de weilanden is het even
donker als tussen heg en struiken. Je ziet niet
waar het pad loopt. Alleen door naast vader
Jewsewy te blijven lopen, blijf je op het pad.
Hier loopt hij ’s avonds meestal, over het
Morrapad, een gebedssnoer in de hand, het
Jezusgebed biddend: ‘Heer Jezus, Zoon van
God, ontferm u over mij, zondaar.’ Is hij nooit
bang? ‘Nee, voor wie zou ik bang moeten
zijn?’
Aan de oever van de Morra zie je als je goed
kijkt het water, dat van een ander soort zwart

is dan het riet eromheen. Aan de overkant van
het meer de lichtjes van Koudum.
Na het avondgebed van tien uur, waarbij
vader Jewsewy’s stem weer door de kerk zong,
denk ik op mijn pelgrimskamer aan wat de
monnik zei. Hij wíst dat God er was, het was
een ‘innerlijk weten’, zei hij. Hij twijfelde ook
weleens, maar daarmee hield God niet op te
bestaan. De kamer is kaal, zoals het hoort, er
schijnt een kaal licht. Op de gang staat een
kast met orthodoxe boeken, in het groene
licht van het uitgangsbordje.
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In het klooster van Hemelum is alles zo heilig
en vol betekenis dat je er wakker van kunt liggen, ’s nachts in je pelgrimsbed.

Beatrix en Bonifatius

De volgende ochtend om zes uur zie ik vanaf
het balkon beneden in de kerk de rode
olielampen alweer branden. Buiten is de Buorren nog in diepe rust. In de BMW van de
buurman hangt een bungel onverschillig aan
de achteruitkijkspiegel. Boven de kerkdeur
brandt een lamp, het teken dat er een dienst

begint en de mensen kunnen binnenkomen.
In de kerk zit ik een kwartier in het donker.
‘Gezegend zij U onze God, … nu en altijd en in
de eeuwen der eeuwen amen.’ Vader
Jewsewy gaat in zijn zwarte mantel door de
kerk, kloboek op, kaars of kruis in de hand.
‘Uw uitspraken zijn zoetheid voor mijn gehemelte’, reciteert hij, ‘… reeds voor de morgen
zijn mijn ogen open om uw uitspraken te
overdenken.’ Het ochtendgebed, het derde
uur, het zesde uur. We bidden voor Kirill,
koningin Beatrix en Bonifatius van Dokkum.

Om half acht richt vader Jewsewy het woord
tot mij. ‘Goedemorgen. Wij gaan zo dadelijk
ontbijten.’ We eten krentenbrood, crackers en
marmiet. We posten een brief voor Belgrado
op het postagentschap in Balk. Terug in de
kloosterkeuken drinken we koffie. Vader Jewsewy heeft nog dingen te doen. Ik krijg een
zakje dadels mee. Buiten gaan de inwoners
van Hemelum verder met waarmee ze bezig
waren, met of zonder God. Vanmiddag om vijf
uur brandt de lamp boven de ingang van
Buorren 18.
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De branden die vorig
jaar Winschoten teisterden, lieten diepe sporen
na. Ongewild vestigden
ze ook weer de aandacht
op de gevolgen van
krimp: leegstand en verwaarlozing. Wim Boetze
neemt een kijkje.
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Peter de Kan

Voorsprong in
achterstand

Al aan de telefoon laat stads- en landschapsarchitect Piet Ziel er geen misverstand over
bestaan. ‘Het is hier knetterkrimp’. Het was
niet onbekend dat het stadje (ruim 18 duizend
inwoners) afgelopen decennia veel inwoners
en bedrijven is kwijtgeraakt, dus raakte ik
nieuwsgierig naar de gevolgen daarvan voor
het stadsbeeld. Ziel: ‘Er valt hier genoeg te
zien, maar we vertellen er graag ons verhaal
bij.’
Een paar weken later zit ik op het gemeentehuis van de gemeente Oldambt, waar
Winschoten (sinds 2010) deel van uitmaakt,
tegenover Ziel en wethouder Hans Polman.
Het is direct duidelijk dat krimp beider
dikste dossier is. Het gesprek gaat al snel
over de strijd tegen het sluipende proces
van leegstand en verval.‘De krimp is hier al
vijftien jaar geleden ingezet maar toen niet
onderkend’, vertelt Polman. ‘Wat hier gebeurt,
gebeurt nu overal in Nederland. Je kunt
zeggen dat we ten opzichte van de rest een
voorsprong hebben in de achterstand. Daar
komt nog bij dat we vorig jaar een groot aantal branden hebben gehad in de binnenstad,
waar mooie panden bij verloren zijn gegaan.
“Winschoten en krimp” kwam toen nog eens
extra in de publiciteit.’

Ondernemerskracht

In het ooit welvarende Winschoten is volgens
Polman nog altijd de ondernemerskracht
voelbaar. ‘Die dateert uit de tijd van de graanhandel op de Oostzeelanden. We hebben hier
230 rijksmonumenten, het ene nog mooier
dan het andere. De stad is rijk aan historie.
Grote architecten hebben hier een gebouw
kunnen neerzetten, want hier zat geld. Het
laatste wat we willen is een sloopfonds. We
willen wel een fonds maar geen sloopfonds.’
Ziel: ‘Winschoten moet weer de vitale regionale kern worden, de huiskamer voor de hele
regio. In de notitie “Winschoten Centrumvisie 2025” hebben we de verborgen kwaliteiten van de stad en zijn omgeving beschreven
en zichtbaar gemaakt.’
De architect doelt op de verschillende
tijdlagen waarin Winschoten nog valt te
herkennen als wat het ooit was en deels
nog is: de textiel-, zaden- en handelsstad,
de graan- en havenstad, de renteniersstad,
de arbeidersstad, de woon- en zorgstad. Nu
moet Winschoten veranderen in de recreatieve winkel- en waterstad, waar je kunt
fun- en runshoppen, de nieuwste hard- en
software kunt testen in flag- en gamestores
en kunt uitrusten in de gevarieerde horeca.
Het valt Ziel op dat ondernemers steeds meer

geïnteresseerd raken in de kwaliteiten van
het historisch stadsbeeld. ‘De laatste maanden zijn er zelfs nieuwe winkels bijgekomen,
hoewel sommige ondernemers op borden hun
bouwplannen aankondigen maar niet snel in
de benen komen.’

Kopenhagen

We trekken de jassen aan voor een rondwandeling door het stadscentrum. We starten
op het Marktplein, een rechthoekige ruimte
van mooie afmetingen, met in het midden de
kerk. Polman: ‘Als je het plein goed bekijkt,
zie je dat het een dode noordwand heeft. Die
bestaat uit de achterkant van de winkels die
hun voorkant hebben aan het Burgemeester
Schönfeldplein. Dat is de oude entree van
Winschoten, de plaats waar vroeger schepen
over de rivier de Rensel de stad binnenkwamen. Tegen de eigenaren heb ik gezegd dat ze
die achterkant open moeten gooien, maar dat
willen ze pas als hier genoeg mensen lopen.’
We wandelen verder door wat zijstraten ten
zuiden van het Marktplein. Veel verlaten en
vervallen panden. De totale afwezigheid van
groen versterkt het desolate beeld. Polman
wijst op een verlaten pand. ‘Hier heb ik tegen
de eigenaar gezegd: als jij nu woningen
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³ Marktplein; hoe je een vrijgekomen zijgevel keurig kunt afhechten.

² Van de winkels in deze straat kan alleen de winkel overleven die aan het plein ligt.
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ontwikkelt op de verdiepingen dan redt de
gemeente zich wel met de onderkant.’ Bij een
mooi maar vervallen pand in de stijl van de
Amsterdamse School: ‘Dit moet je behouden,
je moet trots zijn op je gebouwen.’
De Torenstraat vormt samen met de Langestraat de langste winkelstraat van Groningen. De gemeente heeft ervoor gekozen de
Langestraat vitaal te houden als winkelstraat
en van de Torenstraat een straat voor wonen
en werken te maken. We staan voor een uitgebrand pand, een redelijk nieuw gebouw in
een oninteressante architectuur. De gemeente
probeert het gebouw gesloopt te krijgen en
de eigenaar een geschikte plaats elders aan te
bieden, waar hij kan herbouwen. Ziel: ‘Het gebouw laat een mooie ruimte achter als het zou
verdwijnen. De ruimte kunnen we inrichten
als parkje. De Torenstraat krijgt zo een ruime
beëindiging in een mooi rustpunt. Precies
het tegenovergestelde van de ruimte waar de
Langestraat in eindigt, het Oldambtplein,
waar het straks, na de opening van het nieuwe
cultuurhuis De Klinker, alleen maar drukker wordt. De Strøget, de lange winkelstraat
in Kopenhagen, is voor mij een inspirerend
voorbeeld voor Winschoten.’

Grote sloopvlakte

In november 2002 werd, na een grondige herinrichting van het centrum van Winschoten,
winkelcentrum ’t Rond geopend. Het centrum
ligt in een boog om het Israëlplein, dat weer
de verbinding vormt met het oude winkelcentrum. De bedoeling was dat oud en nieuw samen het ondernemingsklimaat positief zouden beïnvloeden. Na tien jaar blijkt de krimp
ook in ’t Rond te hebben toegeslagen. Vijftien
winkels zijn inmiddels gesloten. ‘We proberen
allerlei instellingen ervan te overtuigen dat ze
weer in het centrum moeten gaan zitten om
zo een compact en vitaal centrum te krijgen’,
zegt Ziel. Polman: ‘Wonen en werken moeten
ervoor terugkomen. We gaan ervan uit dat
nog een flink aantal winkels zal verdwijnen.’
Maakt al die krimp niet vreselijk moedeloos?
Polman wil er niet van weten ‘Nee, natuurlijk
niet. Dan moet je de politiek niet ingaan. Het
is juist een uitdaging: voortdurend onderne-

‘Het is hier
knetterkrimp’
mers en instellingen motiveren zich in het
centrum te vestigen en daarbij leegstand zo
veel mogelijk te hergebruiken.’
We staan achter ’t Rond, in het gebied dat de
Vissersdijk heet. Eén grote sloopvlakte met
verspreid overgebleven gebouwen. ‘Waar ik
me nou zo aan erger,’ zegt Polman, ‘is dat het
niet is afgemaakt. Waarom is dit gebied na de
sloop nou niet gefatsoeneerd achtergelaten?
Er wonen hier ook nog mensen, verdorie, die
kun je toch zo niet laten wonen.’ Het ziet er
inderdaad troosteloos uit. Vrijgekomen zijgevels zijn niet opgeknapt, er is een wildgroei
aan gras met daartussen plassen water.
Ons overvalt het beeld dat de Oost-Duitse
krimpsteden er in vergelijkbare situaties
verzorgder uitzien. Ziel: ‘Daar kennen ze de
geordneter Rückzug, het je geordend terugtrekken.’ Hij laat ons een schets zien met
een nieuwe inrichting met bomenlanen, een
soort ‘aanvalsplan’. Polman: ‘Nog niet zo lang
geleden probeerden we met overheidsgeld
de verkrotting tegen te gaan. Het was steeds
weer de overheid die meende de oplossing te
weten. Nu proberen we eigenaren met elkaar
in gesprek te brengen en onderzoeken we
hoeveel creativiteit we met elkaar kunnen
losmaken om de problemen op te lossen.’ Ziel:
‘We maken de bereidheid om te overleggen
wel aantrekkelijk door cofinanciering aan te
bieden.’
Het rondje krimp maakt veel indruk. Even
later in de Langestraat voel ik zelfs een soort
opluchting. De straat is levendig, het carillon
speelt en de winkels zien er welvarend uit.
Waar de sloopvlaktes alleen maar verbrokkeling laten zien en gemis aan richting, voel je
in deze straat in alles een vertrouwde orïentatie, een koopcentrum dat floreert en toekomst
lijkt te hebben. Een sfeer waarin de mensen
zich graag laten opnemen. Polman: ‘Kan deze
conclusie nog in het verhaal?’
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Trap
Mocht u liefhebber zijn van historische buitenplaatsen, dan gaat uw liefde vast niet alleen uit naar
lanen en vijvers, maar ongetwijfeld ook naar die
vreemde bouwsels, doorgaans follies genoemd. We
hebben het dan over de naïeve bouwkunst, bedoeld
om de negentiende-eeuwse pleziertuin te sieren
en van een adellijk goed een heerlijckheit te maken.
De kluizenaarshut, de schelpengrot, de ruïne, het
eiland met een Grieks naakt, allemaal vondsten om
de wandelaar het gevoel te geven dat hij zich in een
arcadisch landschap bevindt, in een hof van Eden,
vol schoonheid en onschuld.
Anderhalve eeuw geleden opende de adel op zonen feestdagen zijn poorten en mochten onze
voorouders het effect ondergaan van een
meesterlijk ontworpen lusthof met een evenwichtig
programma aan avontuur, romantiek, ontzag en

melancholie. Gemoedstoestanden, opgewekt in
een geregisseerd domein voor kort verblijf. Het
gaf de sensatie even in een exotisch landschap te
zijn, in een bescheiden afspiegeling van de groten
onder de landschappen, ver weg: de bergen, de
kusten, de wouden, de woestijnen. Een collage van
romantische ideeën op kleine schaal.
Nu gaan we voor de kluizenaarshut naar Roemenië,
voor de ruïne naar de Cevennes en voor een Grieks
naakt naar Griekenland. De arcadische parken zijn
nu alle dagen open. In de geraffineerd ontworpen
coulissen, zichtassen en vijvers staat abstracte
kunst, in het koetshuis koken ze met streekproducten. Alles is goed geconserveerd en gepromoveerd
tot waardevol historisch erfgoed, ook de follies.

Ten zuiden van Nieuweschans is vijftien jaar
geleden een uitgestrekt parkachtig natuurgebied
aangelegd, het Bos op Houwingaham. De ontwerper heeft gekozen voor een nuchtere, grootschalige
aanpak: bosvakken, water, natuur, alles met grote
maten. Daardoorheen lopen lange lanen tot aan een
ringdijk. Elke laan eindigt bij een brede betonnen
trap, waarop je naar de kruin van de dijk kunt lopen
om te genieten van een mooi vergezicht met water
en boerenland. De trappen zijn de enige bouwkundige elementen, een soort follies, in het gebied.
Het uitzicht kon nooit genoten worden omdat direct achter de hoogste trede, al snel na aanleg, een
onneembaar hek is geplaatst. De terreinbeheerder
zag de dijkkruin eerder als schapenweide dan als
uitzichtpunt voor de wandelaar. De trap lag er al die
jaren verloren bij.

