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Eene zuiver vierkante gedaante
Archeologisch-geoﬁlsisch onderzoek naar het voormalige Derde
Gesticht in Veenhuizen

Joris Coolen

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de Kolonién van Weldadigheid.1 Vooral het
succesvolle boek Het pauperparadijs van Suzanna Jansen en de gelijknamige theaterproductie van
regisseur Tom de Ket, alsook de publiciteit rond de werelderfgoednominatie hebben het 19deeeuwse sociale experiment van Johannes van den Bosch en diens Maatschappij van Weldadigheid

bij een breed publiek bekend gemaakt.
Terwijl er vanuit historisch oogpunt tal van studies naar de Kolonién en haar bewoners zijn
verrichtz, is er tot nog toe opvallend weinig aandacht besteed aan de archeologie van dit bijzondere
erfgoed.3 De potentiéle, archeologische resten werden tot voor kort vooral als recente verstoringen
beschouwd, die niet de moeite waard zouden zijn om 0p te graven. Dat 00k materiéle overblijfselen uit het industriéle tijdperk onderwerp van archeologisch onderzoek vormen is een vrij nieuw
fenomeen, zodat zowel het brede publiek als beleidmakers hier nog weinig notie van hebben. Dit
geldt 00k in het geval van de Kolonién van Weldadigheid, hoewel de toegenomen aandacht in
de afgelopen tien jaar onmiskenbaar tot een grotere waardering voor het archeologische erfgoed
heeft geleid. Zo worden archeologische sites in het uitgebreide nominatiedossier als essentieel deel
van het beoogde werelderfgoed beschouwd:
The distinctive structure of the cultural landscape, the existing buildings and the archaeological
sites authentically and credibly tell the story of the Colonies of Benevolence, from their inception
to the present day.4
Een plek, waar dit bijzonder duidelijk wordt, is de locatie van het voormalige Derde Gesticht in

Veenhuizen. In tegenstelling tot de andere beide gestichten is er van het Derde Gesticht tegenWoordig niets meer te zien. In het managementplan bij het nominatiedossier van de Kolonién van
Weldadigheid wordt de plaats van het Derde Gesticht als meest relevante archeologische site van
de kolonie Veenhuizen genoemd.5 Tot nog toe was het terrein echter niet archeologisch onderzocht, zodat niet duidelijk was, of er nog resten van de gebouwen of de bijbehorende infrastructuur in de grond aanwezig waren.
In 2017 voerde ik samen met een groep enthousiaste vrijwilligers een klein onderzoeksproject
uit.6 Doel van het onderzoek was enerzijds 0m na te gaan of resten van het gesticht en de daarmee
samenhangende infrastructuur (grachten, wegen, afwatering, leidingen enz.) onder het maaiveld

aangetoond konden worden. Anderzijds Wilden wij met dit onderzoek de aandacht vestigen op
de potentiéle r01 van archeologisch onderzoek in de Kolonién van Weldadigheid, die niet alleen
als waardevol historisch maar 00k als archeologisch erfgoed moeten worden beschouwd. Het
onderzoek was geheel non-invasief en bestond naast een bureauonderzoek uit geofysisch onder-
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zoek, waarbij magnetometrie en grondradar werden toegepast. Om een beter beeld te krijgen van
de verwachte structuren werden de beschikbare historische kaarten en schetsen waar mogelijk
in een Geograﬁsch Informatiesysteem (GIS) ingepast (gegeorefereerd). Door de meetgegevens
zowel aan historisch als modern kaart— en ander bronmateriaal te koppelen, is een gedetailleerde
interpretatie mogelijk.

Archeologie in de Kolonién van Weldadigheid
00k in Nederland begint zich de archeologie steeds meer voor de jongste periodes uit onze
geschiedenis te interesseren. Archeologische vondsten en sporen vormen een waardevolle en
tastbare aanvulling van de veelal selectieve en gekleurde archiefbronnen of ooggetuigenverslagen.
Bovendien kiezen archeologen doorgaans een andere benadering en stellen zij andere vragen dan
bijvoorbeeld historici. Iuist omdat de 19de en 20Ste eeuw in onze omgeving nog erg tastbaar zijn,
vergt archeologie van de moderne tijd concrete vraagstellingen en een kritische en bewuste selectie van de studieobjecten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de prehistorische archeologie staat binnen de archeologie van de moderne tijd tot nog toe niet zozeer het alledaagse leven centraal maar
draait het onderzoek veelal om sociale en politieke conﬂicten en beladen thema’s als migratie

en kolonialisme. Zo wordt 00k in Nederland steeds vaker archeologisch onderzoek gedaan naar
overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog (Kok en V05 2013; Schute 2016; Van der Schriek deze
publicatie). De archeologie levert hiermee vaak een zeer expliciete bijdrage aan het maatschappelijke debat en historische bewustzijn (Eickhoff 2016). Ben bijzondere rol binnen de archeologie

van de moderne tijd spelen kampen — te denken valt aan leger—, gevangenen—, vluchtelingen— en
concentratiekampen (Theune 2018; Schute 2020) — en andere plaatsen waar tijdelijk grote groepen
mensen verbleven7. Deze sites zijn voor de archeologie bijzonder interessant omdat ieder kamp
een microkosmos vormt, waar grotere conﬂicten en algemene maatschappelijke ontwikkelingen
door een vergrootglas kunnen worden bestudeerd.

Bovengenoemde aspecten zijn zonder meer op de Kolonién van Weldadigheid van toepassing.
Niet alleen in ideéel maar 00k in materieel opzicht komen in de Kolonién typische denkbeelden en
de maatschappelijke situatie op de drempel van de moderne samenleving tot uiting. In zekere zin
gaat het ook bij de onvrije kolonies Veenhuizen en Ommerschans om kampen, die — net als veel

leger— of gevangenenkampen — onder invloed van bredere maatschappelijke ontwikkelingen in de
loop van hun bestaan een functieverschuiving ondergingen. A1 deze aspecten vinden hun weerslag
in het landschap, gebouwen, gebruiksvoorwerpen en andere materiéle objecten. De Kolonién van
Weldadigheid zijn daarom 00k in archeologisch opzicht erg interessant. Inderdaad schijnt het

besef, dat het hier ook om archeologisch erfgoed gaat, sinds een jaar of tien te groeien. Behalve
de groeiende aandacht voor historische periodes in de archeologische vakwereld speelt natuurlijk
ook de werelderfgoednominatie hierbij een belangrijke rol.
Het eerste onderzoek, waarbij doelgericht naar sporen uit de kolonietijd werd gezocht, vond in
2010 op de Ommerschans plaats. Het inventariserend veldonderzoek moest een beeld verschaffen

van de archeologische resten van de vesting en de latere kolonie en om de precieze locatie van
sommige gebouwen en vestingelementen te bepalen (Van den Berghe en Van der Veen 2011).
Onder andere op basis van dit onderzoek werd een concept ontwikkeld om het historische en

archeologische erfgoed weer zichtbaar te maken.
De Ommerschans onderscheidt zich echter van de andere Kolonién door het feit dat hier een
van oorsprong 17de-eeuwse vesting door de Maatschappij van Weldadigheid werd hergebruikt,
zodat het bij voorbaat als terrein van archeologische waarde gold. Waar zulke oudere sporen ontbreken, werd ook de archeologische relevantie tot voor kort niet (h)erkend. In 2008 en 2010 werd
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nog door twee verschillende onderzoeksbureaus gesteld dat er tegen de nieuwbouw van woningen
op de plaats van 19de—eeuwse koloniehuizen in Frederiksoord en Wilhelminaoord vanuit archeo-

logisch oogpunt geen bezwaar bestond (Ians 2010, 9. Zie ook Boekema 2008, 12). In dat laatste
rapport werd uitdrukkelijk vermeld dat er een grote kans bestond, bij de bouwwerkzaamheden

op resten van de 19de-eeuwse kolonistenwoningen te stoten. Maar juist vanwege deze recente ‘verstoring’, en omdat het booronderzoek geen (oudere) archeologische indicatoren had opgeleverd,
werd in beide gevallen van nader onderzoek afgeraden.
00k in de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Noordenveld, waartoe

Veenhuizen behoort, zijn de bebouwing en andere landschapselementen uit de kolonietijd volledig buiten beschouwing gelaten.8 Het terrein van het Derde Gesticht ligt weliswaar binnen
een gebied, waarvoor op basis van het bodemproﬁel en de geomorfologische ligging een hoge of
middelhoge archeologische verwachting geldt. Het Derde Gesticht zelf is vooralsnog echter niet
als terrein van archeologische waarde aangewezen. 20 gold het terrein in 2012 nog als mogelijke
herbestemmingslocatie voor een groots nieuwbouwproject. De vroegere bebouwing werd hierbij
als bron van inspiratie, maar blijkbaar niet als mogelijke belemmering, laat staan als behoudenswaardige archeologische site beschouwd (NXTlandscapes 2012).
Dat sporen van de 19de-eeuwse Kolonién intussen niet meer enkel als recente verstoring wor-

den afgedaan, tonen twee recente onderzoeken. In 2019 werden de grondwerkzaamheden voor
de nieuwbouw van twee koloniehuisjes in Frederiksoord wel door archeologen begeleid om de
sporen van de 19de-eeuwse kolonistenwoningen te documenteren (De Wit 2020; zie De Wit deze
publicatie). Daarbij werden onder andere twee beerputten, fundamentresten en mogelijke resten

van een moestuin vastgesteld. De talrijke vondsten, die bij de opgraving werden geborgen, geven
een kijkje in het dagelijks leven van de kolonisten en kunnen gedeeltelijk aan de uit archiefbronnen bekende bewoners worden gekoppeld.

In 2018 werd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd om de archeologische waarde van de penitentiaire inrichtingen Norgerhaven en
Esserheem — het voormalige Eerste en Tweede Gesticht — te Veenhuizen vast te stellen (Oosterbaan
2018). De huidige bebouwing dateert van na de overname van de kolonie door het Ministerie van
Iustitie in 1859. In het onderzoek werd echter benadrukt dat de resten van het oudere Eerste

Gesticht uit 1823, die zich mogelijk nog op het terrein van Norgerhaven bevinden, bij toekomstige
bouwwerkzaamheden onderwerp van aanvullend onderzoek kunnen vormen. Opvallend is ook

het advies om de archeologische verwachtingskaart op dit punt aan te passen (Oosterbaan 2018,
27 f.) — een inschatting, die zeker voor het Derde Gesticht geldt.
Sinds enkele jaren worden de contouren van het Derde Gesticht door een bloemenstrook in

het weiland aangegeven. In 2017 werd ook een informatiebord bij het terrein geplaatst. Dit getuigt
van een groeiend interesse om de plaats van het verdwenen gesticht, die tot voor kort nog als lege
plek (NXTlandscapes 2012, 12) werd waargenomen, beleefbaar te maken.
De kolonie Veenhuizen en het Derde Gesticht
In 1822 kocht de Maatschappij van Weldadigheid grond en enkele boerderijen in Veenhuizen voor
de oprichting van een van haar Kolonién. Net als de Ommerschans en Merksplas in Vlaanderen
was Veenhuizen een zogenaamde onvrije kolonie, waar bedelaars, kinderen uit de stedelijke wees-

huizen en andere verpauperde individuen onder dwang naartoe gestuurd werden.
De kolonie Veenhuizen omvatte drie gestichten, die kort na elkaar in 1823 en 1824 werden
gebouwd. De gestichten lagen op ruime afstand van elkaar verdeeld over het te ontginnen gebied
(ﬁg. 1). Het Derde Gesticht bevond zich in het noordelijke deel, een kilometer ten noorden van
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het Tweede en ruim Vier kilometer van het Eerste Gesticht. Van de oorspronkelijke gestichten is
alleen het Tweede Gesticht, nu het Nationaal Gevangenismuseum, grotendeels bewaard gebleven.
Het Derde Gesticht was oorspronkelijk als wezengesticht bedoeld en werd in 1825 als
zodanig in gebruik genomen. De overplaatsing van kinderen uit de stedelijke weeshuizen naar
het afgelegen Veenhuizen riep echter grote weerstand op (Schackmann 2016a). In de volgende
decennia werden steeds meer bedelaars in Veenhuizen geplaatst. Vanaf 1842 diende het Derde
uitsluitend als bedelaarsgesticht. Rond deze tijd woonden er in het Derde Gesticht ruim 2.000
mensen, waarvan ongeveer twee derde ‘bedelaarskolonisten’ waren (Jansen 2008, 29; Kemkers
z.j.; Schackmann 2016b). Vanwege de aanhoudende ﬁnanciéle problemen bij de Maatschappij van
Weldadigheid werden de onvrije koloni'én in 1859 overgedragen aan de Nederlandse staat. Het

Rijkswezengesticht werd in 1869 opgeheven. Geleidelijk veranderde Veenhuizen van een wezenen bedelaarskolonie in een gevangenisdorp. Vanaf 1875 Viel Veenhuizen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Iustitie. Dit had grote weerslag op het dorpsbeeld. Tussen 1884 en
1914 werden binnen het bestaande patroon van wegen en wijken talrijke nieuwe dienstwoningen,
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een nieuwe katholieke kerk, een aantal boerderijen en diverse faciliteiten, waaronder een hospitaal, slachthuis, molen en elektriciteitscentrale gebouwd. De kern van het nieuwe Veenhuizen lag
rond het Tweede Gesticht, langs de Vijfde Wijk en de Norgervaart. De gebouwen van de hand van
de architecten I.F. en WC. Metzelaar met de kenmerkende, moraliserende opschriften bepalen

nog steeds het beeld van Veenhuizen. Het Eerste en Tweede Gesticht werden vervangen door
nieuwe Gestichten, die nog steeds deel uitmaken van de penitentiaire inrichtingen Norgerhaven
en Esserheem. Mogelijk vond in deze periode ook een verbouwing van het Derde Gesticht plaats,
getuige een plan tot verbouwing uit 1887.9 Desalniettemin was het Derde Gesticht er rond 1910

blijkbaar zo slecht aan toe dat het leeg kwam te staan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd nog
enkele malen op het bouwvallige gesticht teruggegrepen om Belgische Vluchtelingen (1914—1915),
smokkelaars en andere arrestanten (1917-1921) op te vangen (Louman 2013; Van Wersch 2013),

maar in 1924 of 1925 werd het Derde Gesticht deﬁnitief gesloopt.10 Wat er met het vrijgekomen
bouwmateriaal en puin is gebeurd, is niet bekend. Na de sloop kreeg het terrein een agrarische
bestemming. Op een foto, die rond het midden van de 20Ste eeuw gemaakt moet zijn, is te zien dat
een deel van het terrein als voetbalveld in gebruik was.11
Het gesticht
De drie gestichten in Veenhuizen waren oorspronkelijk vrijwel identiek van vorm en indeling. Het
is daarom aannemelijk dat het bouwbestek van het Eerste Gesticht12 ook voor de beide andere
gestichten werd gehanteerd. De beschrijvingen, die in 1827 in het tijdschrift van de Maatschappij
van Weldadigheid, De Vriend des Vaderlands, werden gepubliceerd, geven een gedetailleerd overzicht van de afmetingen en indeling van de gestichten (Visser 1827a, b en c). Alle drie vormden
ze een carré van ongeveer 145 X 145 m rond een grote binnenplaats en waren ze omgeven door

een gracht, die in verbinding stond met de Kolonievaart en behalve voor de afwatering ook voor
de aan— en afvoer van personen, goederen en afval diende. De hoofdingang van het Derde bevond
zich aan de westkant, richting de Zesde Wijk (ﬁg. 2). Aan de tegenoverliggende zijde bevond
zich een tweede poort. De Vleugels van de gestichten hadden een diepte van ongeveer 10 meter
en waren op de begane grond over de gehele lengte door een scheidingsmuur in een binnen- en

Fig. 2. Het Derde Gesticht, gezien vanuit het zuidwesten met op de voorgrond de Zesde Wijk. Lithografie naar
een tekening van Hendrik van Geelen uit 1826 (collectie Rijksmuseum).
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een buitenhelft opgedeeld. Aan de binnenzijde, die alleen vanaf de binnenplaats toegankelijk was,
bevonden zich de verblijfs- en werkruimtes voor wezen en/of bedelaars met meerdere zaalopzienerswoningen. Mannen en vrouwen, respectievelijk jongens en meisjes, leefden in de gestichten
van elkaar gescheiden. Aan de buitenzijde lagen personeels— en arbeiderswoningen, evenals

diverse dienstruimtes. Op een plattegrond van het Derde zijn hier onder andere zes keukens, twee
winkels, een magazijn en een schoollokaal ingetekend. De arbeiderswoningen aan de oostkant
van het Derde werden later tot grotere zalen aaneengesloten, die onder andere als ziekenzaal en
weverij dienstdeden.13 Onder het levensmiddelenmagazijn aan de zuidwestkant van het gesticht
bevond zich een souterrain, dat als voorraadkelder diende en net als het magazijn 34,5 X 4,7 meter
mat. De kelder was 2 meter hoog (Visser 1827a, 181), de Vloer bevond zich volgens het bestek
ruim een meter onder het maaiveld.14
Alle zalen en woningen beschikten over een kachel met een eigen schoorsteen. Voor zover
bekend waren er in het Derde Gesticht geen latrines: voor de sanitaire behoefte waren er mobiele,
houten gemakken, waarvan de inhoud op het ontgonnen land werd verspreid.
Boven de zalen en woningen op de begane grond bevond zich een zolder, die de gehele breedte
van een vleugel innam en grotendeels als opslagruimte werd gebruikt. Alleen aan de oostkant
bevond zich op de zolder een algemene werkzaal. Later werden vanwege het ruimtegebrek 00k

woon- en ziekenzalen op de zolder ingericht (Schackmann 2016b). Het gesticht had oorspronkelijk een gebroken dak met een dubbele nok, die werd gescheiden door een doorlopende zakgoot.
Net als bij het Tweede werd dit — getuige een bouwtekening uit 1887 — later waarschijnlijk vervangen door een afgeplat mansardedak.15
De binnenplaats

De binnenplaats van het Derde was aanvankelijk ingericht als Engelse tuin met speelperken voor
de weeskinderen (ﬁg. 3). Twee houten hekken met poortaﬁluitingen scheidden de jongens— en
meisjeskant (Visser 1827a, 182). Rond de binnenplaats liep een afwateringsgeul, die het water van
het binnenterrein Via twee duikers onder de poorten naar buiten afvoerde.16

Rond 1900 werd zowel in het Tweede als Derde Gesticht een grote gaarkeuken in het midden
van de binnenplaats gebouwd, ter vervanging of ondersteuning van de kleinere keukens aan de

buitenkant van de gestichten. Op de Bonnekaart uit 1898 is alleen de centrale gaarkeuken in het
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Fig. 3. De binnenplaats van het Derde Gesticht, getekend door Hendrik van Geelen in 1826 (collectie Rijks—
museum).
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Fig. 4. Plattegrond van het Derde Gesticht uit 1902. De pijl geeft de locatie van de centrale gaarkeuken aan. Het
noorden bevindt zich 0p deze kaart rechtsboven (collectie Drents Archieﬁ NL—AsnDA_0137.02_25_001).

Tweede Gesticht aangegeven. De historische maquette van het Tweede Gesticht, die zich in het
Gevangenismuseum bevindt, geeft een goede indruk, hoe dit gebouw eruit zag. De gaarkeuken
op de binnenplaats van het Derde verschijnt voor het eerst op een plattegrond uit 1902 (ﬁg. 4).
Het was een rond gebouw met een diameter van circa 12 m en een rechthoekige aanbouw aan

de oostkant. Op een foto, die kort voor de sloop van het Derde Gesticht gemaakt moet zijn, is te
zien dat de keuken een achthoekig kegeldak met een ﬂinke oversteek had, waarboven een brede,
vermoedelijk metalen schoorsteen uitstak (ﬁg. 5).

Op de maquette van het Tweede Gesticht lopen acht brede paden vanaf de randen van de bin-

nenplaats stervormig naar de keuken toe. 00k in het Derde kreeg het binnenterrein in plaats van
de ‘Engelse tuin’ met kronkelpaden later waarschijnlijk een strengere geometrische structuur. Op
de plattegrond uit 1902 zijn twee kruisgewijs aangelegde paden getekend. Op bovengenoemde foto
is een breed pad te zien, dat vanaf de zuidkant van de binnenplaats naar de gaarkeuken liep. Tussen
de paden stonden — net als in de maquette van het Tweede Gesticht — inmiddels hoge bomen.

Verder zijn zowel op de situatietekening uit 1902 als in de maquette van het Tweede aan de
rand van de binnenplaats twee vrijstaande huisjes aan weerskanten van de gaarkeuken te zien.
Op de plattegrond van het Derde is aan het pad, dat van de hoofdingang naar de keuken liep, een

derde huisje aangegeven. Welke functie deze gebouwtjes hadden, is niet duidelijk.
Grachten en afwatering
Het Derde was omgeven door een bevaarbare gracht, die in het westen aan weerskanten van
het gesticht met de Zesde Wijk verbonden was. In het noorden sloot de gracht aan op een
verbindingssloot tussen de Zesde en de Vijfde wijk, die als enige deel van de gracht bewaard is
gebleven en nog steeds in functie is. Uit historisch kaartmateriaal valt op te maken dat de gracht
aanvankelijk slechts aan drie kanten om het gesticht heen liep maar dat deze tussen circa 1850
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.Fig. 5. Twee jongetjes poseren voor de gaarkeuken op de binnenplaats van het Derde Gesticht. De foto is worn—
schijnlijk kort voor de sloop gemaakt (foto G. Nijborg, collectie Nationaal Gevangenismuseum).

(veldminuut) en 1898 (Bonneblad) aan de voorkant van het gesticht werd doorgetrokken (ﬁg.

6). Doordat het Derde Gesticht vrij laag ten opzichte van de omgeving en het binnenterrein lag,
had het voortdurend met vochtigheid te kampen. Mogelijk was dit mede oorzaak van de opvallend hoge ziekte- en sterftecijfers in dit gesticht (Schackmann 2016a, 158 en 162-164). In 1828
stelde de hoofdingenieur van Waterstaat in Drenthe een rapport op over de afwatering van het
Derde Gesticht.17 Op de kaart, die bij dit rapport hoorde, is te zien dat er tussen de gracht en de

buitenmuren van het gesticht nog een smallere afwateringssloot liep, die door een aantal duikers
zowel met de afwateringsgeul op het binnenterrein als de gracht verbonden was.18 De ingenieur
van Waterstaat adviseerde om de sloten binnen en buiten het gesticht te verdiepen en de duikers
onder de poorten van het gesticht te vernieuwen.
De gracht aan de west-, zuid- en oostkant van het gesticht werd in de loop van de 20Ste eeuw
gedempt. Dit gebeurde waarschijnlijk niet in een keer. Op een foto, die kort na de sloop gemaakt
is, is te zien dat de gracht aan de oostkant van het gesticht nog open was.19 De gracht aan de
zuidkant werd pas in de zeventiger jaren gedempt.20 Tegenwoordig ligt aan de zuid— en oostrand

van het terrein nog een ondiepe sloot, die meestal droog staat. Op de hoogtekaart is het gedempte
kanaal aan de westkant nog als zwakke depressie te herkennen, die met het blote oog nauwelijks
herkenbaar is.
Omgeving

Van de drie gestichten lag het Derde het dichtst bij het ‘oude’ Veenhuizen, dat voor 1823 bestond
uit een losse verzameling boerderijen, een kerk en kerkhof aan de noordkant van de latere
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Militaire Kaart (veldminuut) van circa 1830 (links), de
Chromotopogmﬁsche kaart (Bonneblad), 1e editie, 1898 (midden) en 2e editie, 1929 (rechts) (collectie Drents

Archief).

kolonie (Post 2010, 2012, 2018). Met de herinrichting en ontginning van het landschap door de
Maatschappij van Weldadigheid werd de bestaande bebouwing grotendeels gesloopt. Een uit-

zondering vormde de boerderij en voormalige herberg Iachtweide, die zich pal naast het Derde
Gesticht bevond en als enige gebouw in Veenhuizen van voor de kolonietijd bewaard is gebleven.
De oriéntatie van deze boerderij wijkt daarom af van de haakse indeling van de kolonie. Na de
overname door de Maatschappij van Weldadigheid vormde Iachtweide een van de gestichtsboerderijen, die door zogenaamde hoevenaars werden bestierd.
Vanaf de hoofdpoort aan de westzijde van het gesticht liep een weg naar de Zesde Wijk. Deze is
nog steeds als korte laan aan de rand van het bosperceel ten westen van het onderzochte terrein te
herkennen. Ook op de hoogtekaart is de voormalige toegangsweg duidelijk zichtbaar. Aan weerskanten van deze weg, ingesloten door de gracht, het gesticht en de Zesde Wijk, lagen moestuinen.
In het bosperceel is oud gereedschap gevonden, dat hiervan wellicht tastbaar beWijs vormt.21
Buiten de noord—, zuid— en oostvleugel van het gesticht maar nog binnen de gracht stonden
drie dubbele wijkmeesterswoningen (Visser 1827a, 183). Twee daarvan, namelijk de woningen aan
de zuid— en oostkant, zijn vermoedelijk a1 voor 1900 gesloopt. De noordelijke woning heeft waar-

schijnlijk tot het einde van het gesticht bestaan.
Rond 1840 werden ten oosten van het Derde Gesticht een aantal gebouwen geplaatst. Het
voornaamste daarvan was zeker de katoenspinnerij uit 1839, de eerste stoomfabriek in Drenthe.22
Wezen, voormalige landlopers en arbeiders produceerden hier garen voor de weverij van het
gesticht. In 1842 werd het complex uitgebreid met een gasfabriek, die voor verlichting zorgde.
Naast de spinnerij stond een directiewoning. De spinnerij bleek echter weinig rendabel en werd
na de overname door de staat in 1859 als weeshuis en schoolgebouw, kerk en tehuis voor oudere
gedetineerden en tenslotte als gevangenis (open inrichting Bergveen) gebruikt. In 1962 werd een
groot deel van de voormalige katoenspinnerij door brand verwoest.

Vanaf 1884, het begin van de bouwgolf in Veenhuizen, werd de bebouwing aan de oosten zuidkant van het gesticht verder uitgebreid met enkele dienstwoningen, een boerderij
(Stoomhoeve, nu Coco Maria) en een koetshuis van de hand van W.C. Metzelaar. Ook aan de

westkant, tussen het gesticht en de Zesde Wijk, werden enkele gebouwen geplaatst, zoals op de
kaart van het Derde Gesticht uit 1902 te zien is (zie ﬁg. 4). Ben deel van de moestuinen tussen het

Derde Gesticht en de Zesde Wijk werd rond 1900 met bomen beplant. Het bosje aan de westkant
van het onderzochte terrein bevat nog talrijke opvallende bomen uit deze tijd.
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Geofysisch onderzoek
Het Verdrag van Malta schrijft voor dat archeologisch erfgoed bij voorkeur in situ bewaard dient
te blijven.23 Om deze reden moeten bij archeologisch onderzoek waar mogelijk non—destructieve

onderzoeksmethoden worden toegepast. Geofysische metingen bieden een mogelijkheid om
zonder bodemingreep een beeld te krijgen van archeologische structuren onder het maaiveld.
In vergelijking met omringende landen wordt in Nederland tot nog toe weinig gebruik gemaakt
van geofysische prospectie. Dit ligt deels aan de Nederlandse bodemstructuur en de aard van het

archeologische erfgoed, maar ook aan de beperkte ervaring en kennis. In Veenhuizen zijn eerder
min of meer succesvolle onderzoeken gedaan, namelijk een elektrische weerstandskartering op
het Spaansche Kerkhof door RAAP in 1998 (Exaltus 1999) en een grondradaronderzoek op de
latere begraafplaats, het zogenaamde ‘Vierde Gesticht: door Saricon in 201024.
Bij het onderzoek naar het Derde Gesticht werd gebruik gemaakt van twee verschillende
methodes: magnetometrie en grondradar.25 Bij magnetometrisch onderzoek worden subtiele
afwijkingen in het aardmagneetveld in kaart gebracht, die onder andere door archeologische
structuren in de bodem worden veroorzaakt (ﬁg. 7). Op deze manier kunnen niet alleen ijzeren
objecten maar ook funderingsresten (met name baksteen), ovens en in sommige gevallen vul-

lingen van greppels en kuilen worden gedetecteerd. Bij grondradarmetingen wordt een radarpuls
de grond in gezonden, die door objecten en verschillende sedimenten in de bodem wordt weerkaatst (ﬁg. 8). Radarmetingen zijn vooral geschikt voor het opsporen van muurresten, leidingen
en andere objecten, die door vochtverschillen een duidelijk contrast in de elektrische geleiding

geven. Anders dan bij magnetometrie kan bij radarmetingen op basis van het tijdverschil tussen
het uitgezonden en het opgevangen signaal een inschatting van de diepte van het weerkaatsende
object worden gemaakt. Ze leveren zo een (pseudo-) 3D-beeld op, dat in de archeologie vaak in de
vorm van horizontale time- of depth-slices (vergelijkbaar met een tomogram bij CT—scans) wordt
weergegeven.
Bij het magnetometrie-onderzoek is een aaneengesloten gebied van 3,4 hectare onderzocht
(ﬁg. 9).26 Het meetvlak besloeg het gehele gesticht en reikte in het westen en zuiden tot buiten de
voormalige gracht. Bij het grondradaronderzoek zijn vier meetvlakken met een totaal oppervlak

Fig. 7. Het magnetometrie—onderzoek (foto I. Coolen).

Fig. 8. Het grondradaronderzoek (foto I. Coolen).
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van 4.180 m2 onderzocht.
Vlak 1 bevond zich aan de
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mm

zoeksterrein, waar op basis

van historische bronnen
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van de binnenplaats. Vlak 3
verliep dwars op de noord-

westvleugel van het gesticht
en de gracht aan de voorkant
van het gesticht. Vlak 4 werd
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Fig. 9. Overzicht van de meetvlakken (luchtfoto PDOK/Kadaster).

A.

-

van de noord— als van de
oostvleugel binnen dit Vlak
vielen. De bloemenstrook,

waarmee sinds 2016 de grove

contouren van het Derde
Gesticht in het weiland zijn aangeven, had een nadelig effect op de radarmetingen. Hoewel de
ruitvormige strook kort voor het onderzoek gemaaid en gefreesd werd, zorgde het grote verschil
in vochtig- en dichtheid ten opzichte van het grasland voor een sterk contrast in de bovengrond,

dat zich ook op onderliggende lagen uitwerkt. Desalniettemin reikte het signaal tot meer dan 1,5
m diepte en daarmee veruit onder het niveau, waarop resten van het gesticht te verwachten zijn.
Magnetometrie
Bij het magnetometrie-onderzoek is een groot aantal anomalieén vastgesteld, die in het magnetogram in ﬁg. 10 licht (negatief) en donker (positief) zijn weergegeven. De sterkste en meest
opvallende liggen in het midden van het meetvlak. Deze anomalieén worden vrijwel zeker door
ijzeren objecten veroorzaakt. De reeks positieve en negatieve (bipolaire) anomalieén, die op een

lijn in NNO-ZZW—richting door het midden van het meetvlak loopt, is kenmerkend voor een
ondergrondse leiding. Ten westen en oosten hiervan liggen twee sterk positieve (>200 nT), ronde
anomalieen. De afstand tussen de leiding en deze anomalieén bedraagt aan weerszijden circa 16
m. De leiding lijkt aan beide kanten naar de grotere anomalie in het westen afte buigen. Deze heeft
een diameter van 6 m en een zwakkere, negatieve ‘halo’ (>-50 nT). De tegenhanger in het oosten
heeft een diameter van 3 m en een nog zwakkere negatieve component (>-15 nT).
Het is duidelijk dat bovengenoemde anomalieén door technische voorzieningen op de binnenplaats van het Derde Gesticht worden veroorzaakt (ﬁg. 11). Deze houden zeer waarschijnlijk verband met de centrale gaarkeuken, die rond 1900 op de binnenplaats werd gebouwd. Blijkbaar liep

aan weerskanten van deze keuken een leiding naar de rand van de binnenplaats. De leiding was
verbonden met een installatie aan de westkant van de keuken. Mogelijk gaat het om een waterleiding en kan de grote anomalie ten westen van de voormalige gaarkeuken als waterput of —reservoir worden geinterpreteerd. Zowel in het noorden als in het zuiden is in het verlengde van de
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leiding een kleinere bipolaire
anomalie te zien. De ligging
hiervan komt min of meer

overeen met de vrijstaande
hokjes, die op de situatietekening uit 1902 en op de
maquette van het Tweede
Gesticht aan de rand van de

binnenplaats zijn weergegeven. Hierbij zou het om
waterpompen kunnen gaan,
waarbij zich telkens een

pomp aan de mannen- en
vrouwenzijde bevond.
In de noordoosthoek van

het meetvlak is een tweede
leiding te zien, die zich aan
weerskanten buiten het meetvlak voortzet. De oriéntatie
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Fig. 10. Grijswaardebeeld (magnetogmm) van het magnetometrie—onder—
zoek (luchtfoto PDOK/Kadaster).

Wijkt afvan de perceelgrenzen
en daarmee van de rechthoekige indeling van de kolonie,
waardoor deze leiding als jon-

ger kan worden beschouwd.
In het westelijke gedeelte van het meetvlak tekent zich de gedempte gracht om het gesticht als

overwegend positieve anomalie af. Met name in de noordelijke helft, bij de vroegere hoofdtoegang en de aansluiting met de noordelijke gracht, zijn enkele uitschieters te zien, die door ijzeren
voorwerpen en/of puin in de vulling worden veroorzaakt. De hoofdtoegang is als onderbreking
van ongeveer 6,5 m breed in het verlengde van de laan, die de hoofdpoort van het gesticht met de

Zesde Wijk verbond, herkenbaar. Aan de huidige bosrand, ten westen van de gracht, zijn veel kleine, positieve en bipolaire anomalieén te zien. Deze worden veroorzaakt door puin en schroot, dat
(deels als verharding van een voetpad) aan de rand tussen het bos en het weiland is gedeponeerd.
Van de zuidelijke gracht is maar een klein deel in het zuidwesten van het terrein gemeten.
Opvallend is dat deze duidelijk sterkere magnetische amplitudes vertoont dan de gracht in het
westen. Dit duidt erop dat de gracht vooral met puin en schrootafval is gedempt. De nog bestaande greppel is als witte lijn aan de binnenzijde van de gedempte gracht te herkennen.
Parallel aan de zuidelijke gracht tekenen zich een aantal smalle en minder sterke lineaire anomalieén af, die door opgevulde geulen en sleuven worden veroorzaakt. Een daarvan verloopt op
ongeveer 14,5 m vanaf de rand van de gracht en is over een lengte van circa 77 m te volgen. Circa 13
m ten noorden hiervan verloopt een tweede, wat bredere lineaire anomalie. Deze is eveneens over
een lengte van 78 m te zien maar ligt wat verder naar het oosten. De derde lineaire anomalie ligt weer
10 m verder noordelijk, ter hoogte van de dipool aan het uiteinde van de (water?)leiding. Deze lijn is

maar over een lengte van circa 20 m te zien. Op basis van de kaart, die bij het rapport van de ingenieur van waterstaat uit 1828 hoorde, kunnen de binnenste en buitenste lijnen worden geidentiﬁceerd
als delen van de afwateringsgeulen, die aan de binnen- en buitenkant rond het gesticht liepen.27 De
vagere lijn in het midden ligt daarmee aan of binnen de zuidvleugel van het gesticht. Waarschijnlijk
gaat het hierbij om de fundament— of uitbraaksleuf van de binnenmuur.
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Halverwege de oostelijke
rand van het meetvlak is
nog een langwerpige anomalie te zien, die aan de hand
van bovengenoemde kaart
als waterafvoer kan worden
ge'identificeerd. Deze anomalie tekent zich aan de rand
van het terrein het scherpst

af. De oriéntatie wijkt hier
enigszins van het kolonieraster af. Ongeveer dertig meter
vanaf de rand van het meetvlak wordt de lijn door een
aantal langwerpige, positieve
anomalie'én gekruist. Ten
westen hiervan zet zich de lijn
als zwakke anomalie voort
en verloopt nu wel parallel
aan het wegenpatroon — en
daarmee aan de muren van

het gesticht. Het oostelijke
lnmmmﬁtie

afwatgringsgeul
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doorliep en de afwateringsgeulen aan de binnen— en
buitenkant van het gesticht

Fig. 11. Archeologische interpretatie van de magnetische anomalieén.

met het oostelijke deel van

de gracht verbond. De kruisende lijn is weer een deel van de afwateringsgeul op de binnenplaats. Dat de duiker naar het midden
van de binnenplaats toe doorliep, komt niet overeen met de situatie op de plattegrond. Dit doet ver-

moeden dat het om een latere toevoeging gaat, die mogelijk weer met de gaarkeuken verband houdt.
Op de eerdergenoemde sleuf aan de zuidkant na levert het magnetometrie—onderzoek geen
aanwijzingen voor eventuele muurresten van het gesticht, die in situ bewaard zijn gebleven. Ook
de kelder is niet duidelijk te herkennen. Wel zijn over het hele terrein verspreid talloze kleinere,
vaak bipolaire anomalieén waargenomen, die door los puin en ijzeren obj ecten in de bovengrond

worden veroorzaakt. Deze gewoonweg als ‘ruis’ (noise) beschouwde anomalieén vertonen een
duidelijke ruitvormige concentratie, die een strook van 15—20 m breed aan de binnenkant van het
bloemencarré beslaat. Dit wordt vooral duidelijk wanneer we uit het magnetogram een zogenaamde slope-map aﬂeiden — een functie, die normaal gesproken voor hoogtemodellen wordt gebruikt
en de hellingshoek aangeeft (fig. 12). Omdat de magnetische anomalie van een object, dat zich

dicht aan het oppervlak bevindt, een steilere curve vertoont dan bij een vergelijkbaar object, dat
dieper onder de grond ligt, kunnen op deze manier vooral de objecten in de bouwvoor zichtbaar
worden gemaakt. In het verspreidingspatroon van magnetische objecten is de carrévorm van het
gesticht nog duidelijk te herkennen. Aan de binnenzijde van deze strook is het beeld afgezien
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Fig. 12. Hellingsmodel (slope map) van het
magnetogram. De donkere pixels geven een
sterkere lokale verandering van de magnetische
gradiént aan, waardoor objecten dicht under het
maaiveld sterker worden benadrakt. De vierkante
vorm van het gesticht is in deze visualisering goed te
herkennen, wat op het verspreidingspatroon van pain in
de bouwvoor wordt teruggevoerd.

van de bovengenoemde leiding en de daarmee samenhangende anomalieén relatief rustig. De
puinconcentratie is echter breder dan het gebouw zelf en vormt een brede strook langs de randen
van het binnenterrein. Het duidelijkst is dit aan de noord— en westkant van het gesticht. Mogelijk
houdt dit verspreidingspatroon verband met de organisatie van de sloop. Het zou er bijvoorbeeld
op kunnen wijzen dat de bakstenen tijdens de sloop aan de binnenzijde van het gebouw voor
hergebruik werden afgeklopt en het puin hier werd verzameld. Het zou echter 00k om materiaal
kunnen gaan, dat nog tijdens de gebruiksfase van het gesticht ter verharding of ophoging van de
binnenplaats werd opgebracht.

Nabij de noordwesthoek van het gesticht is een grote, positieve anomalie met een diameter van
circa 10 m geconstateerd. Gezien de ligging lijkt een verband met het gesticht aannemelijk, maar
de anomalie is vooralsnog moeilijk te verklaren. Het is niet uitgesloten dat deze door een recentere
activiteit, mogelijk het stoken van een groot vuur, is veroorzaakt.

In de noordwesthoek van het meetvlak is een concentratie van anomalieén vastgesteld, die
zich in het westen buiten het meetvlak lijkt voort te zetten. Hierbij gaat het waarschijnlijk om
resten van een van de dienstwoningen, die buiten het gesticht stonden. Opvallend is dat van de
andere drie wijkmeesterswoningen, die op basis van historische kaarten binnen het meetvlak kunnen worden gelokaliseerd, geen duidelijke resten te zien zijn.
Grondradar
Vlak 1

Het radaronderzoek in Vlak 1 richtte zich primair op mogelijke resten van de grote kelder, die zich
volgens de beschrijving uit 1827 onder het gestichtsmagazijn bevond. Behalve de bloemenstrook
en een aantal vermoedelijk door recente ploegvoren veroorzaakte anomalieén in de bovenste
lagen (ﬁg. 13 A en B), tekenen zich vanaf circa 60 cm diepte een aantal structuren af, die als
mogelijke fundamentresten of uitbraaksleuven geinterpreteerd zijn (ﬁg. 14).28 In het zuiden van
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het meetvlak zijn meerdere haakse lijnen te zien, die een rechthoek van ongeveer 8,5 X 5 m vormen. Gezien de ligging en de afmetingen zou het om fundamentresten van de zuidwesthoek van
het gesticht kunnen gaan, waar zich volgens de plattegrond uit de begindagen een keuken en een
zaalopzienerswoning bevonden. De binnenmuur tussen de keuken en het magazijn was tegelijk de
zuidelijke kelderwand, wat zou verklaren waarom de fundamenten op deze hoek dieper zijn. De

oostelijke lijn, die min of meer in de lengterichting van het Vlak over een afstand van circa 11,4 m
te volgen is, lijkt in het noorden een voortzetting van nog eens circa 8 m lengte te hebben. Hierbij
zou het om resten van de binnenmuur van het gesticht kunnen gaan, hoewel zowel de diepte van
circa 1 m als het feit, dat de lijn exact onder de rand van het bloemencarré verloopt, op zijn minst

te denken geven.
Vanaf circa 90 cm diepte is in de noordelijke helft van het meetvlak een sterk reﬂecterende,
lineaire anomalie van ongeveer 7,5 m lengte te zien, die dwars op het meetvlak verloopt en zich
naar het westen toe waarschijnlijk buiten het meetvlak voortzet. Hierbij lijkt het om een muur te

gaan, maar dit is moeilijk met de historische plattegrond van het gesticht te rijmen, aangezien de
anomalie ongeveer halverwege de verwachte kelderlocatie ligt. Mocht het om een van de zijmuren
van de kelder gaan, zou dit betekenen dat de plattegrond van het gesticht in zijn geheel opgeschoven dient te worden. Dit is gezien de overeenstemming van andere anomalieén zoals die van de
grachten met historisch kaartmateriaal onwaarschijnlijk. Een andere mogelijkheid is dat de kelder
niet op de aangegeven plek binnen het gesticht lag of later door een tussenmuur is opgedeeld. Ook
dit lijkt een wat voorbarige conclusie. Een derde optie is dat het om een afvoer gaat, die water uit
de kelder naar de gracht voor het gesticht aﬂeidde.
Al met al vormen de bovenstaande observaties geen overtuigend bewijs voor een opgevulde

ruimte van de beschreven afmetingen. Achteraf beschouwd was het ongunstig dat de metingen
— om praktische redenen — in de lengterichting van het meetvlak en daarmee parallel aan de west—
Vleugel van het gesticht werden uitgevoerd. Hierdoor bestaat de kans dat delen van de lengtemuren in de metingen niet zichtbaar zijn doordat deze tussen de gemeten proﬁelen liggen of door de

toegepaste algoritmes grotendeels zijn weggeﬁlterd. Dit laatste effect is duidelijk waarneembaar als
we de reﬂectie van het bloemencarré in Vlak 1 met die in Vlak 3 en 4 vergelijken.
Dat achter de reﬂecties in het radargram echter wel degelijk archeologische structuren schuil
kunnen gaan, wordt door een smalle, lineaire anomalie bevestigd, die in de zuidoosthoek van Vlak
1 vanaf een diepte van circa 75 cm te zien is. Deze correspondeert met de meest zuidelijke van

drie parallelle lijnen in het magnetogram en wordt vrijwel zeker door de afwateringsgeul tussen
het gesticht en de gracht veroorzaakt.
Vla k 2
In het kleinste van de met grondradar onderzochte Vlakken vallen vooral twee anomalieén op. In
de westelijke helft van het Vlak is vanaf circa 60 cm diepte een lineaire structuur te zien, die over
een lengte van ongeveer 20 m te volgen is. Deze correspondeert met een van de leidingen, die
ook in het magnetogram duidelijk te zien zijn. Op iets grotere diepte, vanaf circa 90 cm, is in de

zuidoosthoek van het meetvlak vaag een rechthoekige, tweeledige structuur van minimaal 7 x 7
m herkenbaar. De ligging komt overeen met een van de ronde anomalieén, die bij het magnetometrisch onderzoek zijn vastgesteld. Het lijkt er daarom op dat het vermoedelijk metalen object,
dat de magnetische anomalie veroorzaakt, deel is van een rechthoekige, ondergrondse constructie

in de buurt van de gaarkeuken. Funderingsresten van de gaarkeuken zelf zijn waarschijnlijk niet
bewaard gebleven. De radarmetingen leveren hiervoor althans geen aanwijzingen.
Vlak 3
In tegenstelling tot Vlak 1 is Vlak 3 dwars op de verwachte structuren gemeten. Hierdoor is ook de
bloemenstrook in de bovenste time slices zeer duidelijk herkenbaar. Precies op de westelijke rand
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Fig. 13A/B. Horizontale depth slices van de grondradarmetingen. De radardata van alle vlakken zijn hier
samengevoegd in lagen van 25 cm. Sterker reﬂecterende delen zijn donker, absorberende licht gekleurd (luchtfoto
PDOK/Kadaster).
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Fig. 14. Archeologische interpretatie van de grondmdarmetingen (luchtfoto PDOK/Kadaster).

van de bloemenstrook is 00k op grotere diepte, vanaf circa 85 cm, een lineaire anomalie te zien.

Het is niet duidelijk of deze met de bloemenstrook of met de resten van het gesticht samenhangt.
Het voornaamste doel van Vlak 3 was om meer duidelijkheid over de ligging en de vulling
van de gedempte gracht voor het gesticht te krijgen. De vulling van de gracht is in de radardata
als sterk reﬂecterende anomalie duidelijk herkenbaar. De reﬂecties zijn vanaf circa 70 cm diepte
eerst alleen aan de randen van de gracht herkenbaar en verschijnen in de volgende time slices
ook steeds verder naar het midden. Dit wijst erop dat de vulling het proﬁel van de gracht volgt.
De diepte van de gracht bedraagt minimaal 1,60 m: de gracht is 00k op de diepste time slice nog
duidelijk herkenbaar. De breedte bedraagt ongeveer 5 m.
Aan de oostkant van Vlak 3 is vanaf circa 80 cm diepte een gebogen, lineaire structuur te zien,
die ongeveer N—Z georiénteerd is. De time slices laten zien dat deze structuur van noord naar zuid

aﬂoopt, zodat het hier mogelijk om een afwatering gaat. Ten westen van deze kromme anomalie
is vanaf een diepte tussen 0,85 en 1,15 m een aantal rond tot ovale anomalieén met een diameter

tussen 1 en 3 m te zien. Hierbij zou het 0m afvalkuilen of puinconcentraties kunnen gaan.
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Vlak 4

In de bovenste time slices van vlak 4 is de bloemenstrook weer duidelijk zichtbaar. Verder zijn tot
op grotere diepte een aantal lineaire anomalieén te zien, die evenwijdig aan het perceel verlopen
en waarschijnlijk door diepploegen ontstaan zijn.
Vanaf een diepte van circa 20 cm tot op circa 1,10 m is ten oosten van de bloemenstrook een

evenwijdige, brede anomalie te zien, die sterk op de gedempte gracht in Vlak 3 lijkt. Net als de
laatste is de anomalie in Vlak 4 in totaal ongeveer 5 m breed, maar hij is minder diep dan de gracht
in Vlak 3. Vrijwel zeker hebben we hier met het oostelijke deel van de gracht te maken. De ligging,

zo’n tien meter binnen de huidige perceelgrens, is echter verrassend.
In de noordwesthoek is tussen 25 en 45 cm diepte een vage, lineaire anomalie te zien, die
parallel aan de oostelijke gracht (haaks op de huidige ploegrichting) verloopt en zich aan beide
kanten buiten het meetvlak voort lijkt te zeten. Een soortgelijke maar veel sterkere anomalie is

iets verder naar het oosten vanaf circa 90 cm diepte te zien. De oriéntering wijkt iets af van die
van het gesticht en het wegen- en wijkenpatroon van Veenhuizen. De lijn is in het magnetogram
niet te zien maar verbindt wel twee grotere dipolen, die door ijzeren objecten worden veroorzaakt.
Vermoedelijk gaat het om een (afvoer-)leiding of drainage met ijzeren verbindingselementen. De
samenhang met het gesticht is niet duidelijk.
Conclusies
Het magnetometrie- en grondradaronderzoek toont zonder meer aan dat er nog restanten van het
Derde Gesticht in de bodem bewaard zijn gebleven. Behalve delen van de gracht zijn ook resten van
leidingen, mogelijk voor water, en andere technische voorzieningen op het binnenterrein, een duiker,
afwateringsslootjes, enkele mogelijke muurresten en uitbraaksleuven ontdekt. Hierbij gaat het om
structuren, die ook oorspronkelijk a1 onder het loopniveau lagen. Het loopniveau kwam waarschijn-

lijk grofweg overeen met het huidige maaiveld en is door intensieve grondbewerking verstoord.
Ondanks het feit dat in de magnetometrie— en radarmetingen weinig resten van het gebouw
zelf te zien zijn, kan de ligging van het gesticht dankzij de metingen worden gepreciseerd (ﬁg. 15).
Ten westen en zuiden van het gesticht konden delen van de gedempte gracht worden gelokaliseerd. De diepte van de gracht aan de voorkant (westkant) van het gesticht bedraagt op basis van

de radarmetingen minimaal 1,60 m. De radarmetingen hebben ook ten oosten van het gesticht
een opgevulde sloot of gracht van circa 5 m breedte aangetoond. Waarschijnlijk is dit eveneens
een gedeelte van de gracht om het gesticht, al is deze gracht minder diep dan die aan de voorkant.
Ook is het verrassend dat de gracht zo ver binnen de huidige perceelgrens en de nog bestaande

sloot aan de oostrand van het terrein ligt. Aan de zuidkant van het gesticht zijn delen van de afwateringsgeulen aangetroffen, die aan de binnen— en buitenzijde rond het gesticht liepen. De geulen
waren door duikers verbonden, waarvan er tenminste een door het onderzoek is aangetoond.
Deze duiker verliep volgens een waterstaatkundig rapport uit 1828 onder de achterpoort en levert

hiermee tegelijkertijd een aanknopingspunt voor de locatie van de poort.
Het onderzoek lijkt te bevestigen dat de muren en fundamenten van het gesticht grotendeels
zijn uitgebroken of door ploegen zijn verstoord. Gezien de geringe hoogte van de gebouwen was
geen diepe fundering nodig; in het bestek van het Eerste Gesticht is een diepte van tien duimen
ofwel 26 cm onder het maaiveld vastgelegd. Hierbij diende uiteraard rekening gehouden te worden met de stabiliteit van de ondergrond. Het is daarom mogelijk dat delen van het fundament of
tenminste de fundamentsleuf dieper werden aangelegd. Dit is mogelijk het geval aan de zuidkant
van het gesticht, waar een fundament- of uitbraaksleuf over een lengte van ruim 75 m is waarge—
nomen. De radarmetingen geven aan dat er in de zuidwesthoek van het gesticht mogelijk nog wel

muurresten aanwezig zijn. De aan deze kant verwachte voorraadkelder, die een volume van ruim
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Fig. 15. De op basis van historische bronnen en aan de hand van het geofy—

grootschalige

sisch onderzoek gereconstrueerde en gegeorefeerde plattegrond van het Derde
Gesticht met de belangrijkste, bij het onderzoek gei'dentificeerde anomalieén.
Ter referentie zijn op de achtergrond het magnetogram (zie fig. 10) en de
moderne luchtfoto afgebeeld. Op de plattegrond zijn verschillendefases gecom—

dingspatronen van (magnetisch) vondstmateriaal

bineerd (luchtfoto PDOK/Kadaster).

in de bovenste grondlaag

te documenteren.
Op de plek van een

gesloopte dienstwoning
in de noordwesthoek van het onderzochte terrein zijn een aantal magnetische anomalieén
aangetroffen, die doen vermoeden dat hier nog wel fundamentresten aanwezig zijn. De woning
ligt echter grotendeels buiten het met magnetometrie onderzochte en buiten de met grondradar
gemeten Vlakken.
Een van de opvallendste resultaten van het magnetometrie-onderzoek zijn de resten van tech-

nische voorzieningen op het voormalige binnenterrein. Deze houden zeer waarschijnlijk verband
met de centrale gaarkeuken, die rond 1900 werd gebouwd. Bij gebrek aan historische bronnen is
het moeilijk om op basis van de geofysische data meer over de aard van deze voorzieningen te
zeggen. De voorlopige interpretatie is dat het om een waterleiding gaat, die behalve op de keuken
ook op twee waterpompen aan de rand van het binnenterrein aangesloten was.
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Door de combinatie van gegevens uit het geofysische onderzoek, historische plattegronden en
andere bronnen is zoveel mogelijk geprobeerd een concrete interpretatie van de aangetroffen
anomalieén te geven. Voor veel anomalieén, zoals de mogelijke leidingen en/of drainages in het
noordoostelijke deel van het onderzoeksterrein, is dat vooralsnog niet mogelijk. Zoals zo vaak
levert het onderzoek daarom ook veel nieuwe vragen op. Enkele daarvan zouden ongetwijfeld
door een uitgebreider radaronderzoek, waarbij het hele terrein met een hogere resolutie wordt
onderzocht, kunnen worden beantwoord. Het magnetometrie—onderzoek laat zien dat het
meten van grotere, samenhangende vlakken de voorkeur verdient, aangezien lokale verschillen

duidelijker zichtbaar en daardoor beter te interpreteren zijn. Zo zouden niet alleen het ruitvormige verspreidingspatroon van het puin maar ook de vrij zwakke, lineaire anomalieén, die als
afwateringssloot en uitbraaksleuf zijn geinterpreteerd, waarschijnlijk niet zijn herkend als het
magnetometrie—onderzoek zich had beperkt tot kleinere, losse vlakken.

Zowel het bureau— als ook het geofysische onderzoek laten zien dat er bij nader beschouwing
nog veel vragen over het Derde Gesticht zijn. Ondanks het relatief korte bestaan van een eeuw
kent het Derde Gesticht een opvallende geschiedenis aan verbouwingen en veranderingen, waarvan lang niet alle details bekend zijn. Archeologisch onderzoek biedt een aanvullende en vooral
onaﬂiankelijke bron van informatie, die het archiefmateriaal van tastbaar bewijs en kritische kanttekeningen kan voorzien en sommige hiaten in de historische kennis kan vullen. Een belangrijk
deel van deze informatie schuilt in kleine artefacten, die in dit onderzoek geheel buiten beschouwing zijn gelaten. Hoewel de focus bij dit verkennende onderzoek op de resten van het gebouw en
de bijbehorende infrastructuur lag, lijdt het geen twijfel, dat achter de niet nader identiﬁceerbare
anomalieén ook archeologische vondsten schuilgaan, die het persoonlijke verhaal van de bewoners van het Derde Gesticht vertellen. Het valt te hopen dat er in de toekomst nog meer doelgericht archeologisch onderzoek in de Kolonién van Weldadigheid plaats zal vinden. Sommige
recente verstoringen zijn het nu eenmaal waard, nader bestudeerd te worden.

Zie o.a. het recente themanummer van de Nieuwe Drentse Volksalmanak 135, 2018.

Een overzicht van wetenschappelijke en algemene publicaties over de Kolonién van Weldadigheid geven Gerding
2018 en de bibliograﬁe van het nominatiedossier: Stuurgroep Kolonién van Weldadigheid 2020a, 339—350.
Maar zie De Wit in deze almanak voor een recent voorbeeld van archeologisch onderzoek.
Stuurgroep Kolonién van Weldadigheid 2020a, 19 en 241.
Stuurgroep Kolonién van Weldadigheid 2020b, 271.
Het project werd ﬁnancieel gesteund door de gemeente Noordenveld. Bijzondere dank gaat hiervoor uit naar Kees
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Verschoor en Iohan Panman. Verder bedank ik Tjits de Groot (Agrarische Natuur Drenthe) en Iappie Riedstra

voor hun toestemming en medewerking aan het onderzoek. De apparatuur voor het magnetometrie—onderzoek
werd beschikbaar gesteld door Martijn van Leusen (Rijksuniversiteit Groningen). Het grondradaronderzoek
werd uitgevoerd door de Werkgroep Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie (WIMA) van de AWN
afdeling Kempen— en Peelland. Dank daarvoor geldt Bas Verbeek, Peter Seinen en Ruud Hemelaar. Daarnaast
waren Ioop Bosch, Marja van den Broek, Gijs Coolen, Wim van Eeden, Pieter C. Jansen, Gijs Nieuwlaat, Albert
Rijks, Rens Schevelier, Dick Steenwijk en Harry Wubs als vrijwilligers bij het onderzoek betrokken. Ten slotte wil
ik Suzanna Jansen en Hein en Iittie Moes (Coco Maria) voor hun steun en Alois Hinterleitner (Zentralanstalt fiir

7
8

9

Meteorologie und Geodynamik, Wenen) voor de verwerking van de radargegevens bedanken.
Ben frappant voorbeeld is het recente archeologische onderzoek op het terrein van het Woodstock—festival. Zie
O’Donovan en Anderson 2018.
Arcadis 2011 en 2015. Evenwel genieten ook de archeologische resten van de kolonie door de status van bescher—
md dorpsgezicht en in de nabije toekomst mogelijk Werelderfgoed indirect een zekere mate van bescherming.
Een groot deel van de nog bestaande bebouwing is bovendien als Rijksmonument geclassiﬁceerd.
Drents Archief, toegang 0137.02, inv.nr. 20.
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10 Volgens het nominatiedossier (Stuurgroep Kolonién van Weldadigheid 2020b, 67 en 148) vond de sloop in 1925
plaats. Jansen 2008, 74 en Timmerman 2013, 5 noemen het jaartal 1924.

Ben kopie van de foto is in het bezit van H. Moes te Veenhuizen. Het origineel bevindt zich in de collectie van
het Nationaal Gevangenismuseum.
12 Bestek van het Eerste Gesticht, 1823. Rijksarchief Brussel, archief— en inventarisnummer niet bekend. Trans—
criptie van M. Langenburg op http://www.schackmann.nl/proeﬂ<olonielWezenVHl1823_02_18Bestek VH.html
11

(22—7—2020).
13 Schackmann 2016a, 36. Op een plattegrondschets uit 1842 zijn op de begane grond aan de buitenkant van het

gesticht echter nog woningen aangegeven (Drents Archief, toegang 0186, inv. nr. 267, scan 531). De ziekenzaal
bevond zich volgens deze schets op de zolder. Het plan tot verbouwing uit 1887 voorzag in een weverij en spin—
nerij aan de zuidoostkant van het gesticht (Drents Archief, toegang 0137.02, inv.nr. 20).
14 Artikel 3 van het bestek (zie noot 12) vermeldt ‘onder een der kamers ter diepte van drie en een half voet voor
provisie kelder volgens aanwijs’.
15 Drents Archief, toegang 0137.02, inv.nr. 20.
16 Drents Archief, toegang 0186, inv.nr. 95
17 Drents archief, toegang 0186, inv.nr. 95.
18 Drents Archief, toegang 0082, inv.nr. 61.
19 Zie noot 11.
20 Persoonlijke mededeling van een oudere inwoner van Veenhuizen tijdens het onderzoek in apri12017.
21 Persoonlijke mededeling H. Moes, augustus 2016.
22 Rijksmonument 507543. Zie Schackmann 2016a, 297—299; Iansen 2008, 71—74. http://rijksmonumenten.info/

layar/info.aspx?objrijksnr=507543 en https://Www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/katoen—
spinnerij—veenhuizen/ (26—6—2020).
23 Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), Valletta, 16—01—1992. Artikel
4 lid ii.
24 Persoonlijke mededeling F. van den Oever, 3—5—2017.
25 Een kort overzicht van deze methodes en de toepassing in de archeologische prospectie geven de factsheets van de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Orbons 2019a; b. Voor een uitgebreidere inleiding zie o.a. Neubauer 2001;
Leckebusch 2001; Gaffney en Gater 2003; Aspinall, Gaffney en Schmidt 2008; Kattenberg 2008; Conyers 2013.
26 Voor de metingen werd gebruik gemaakt van twee ﬂuxgate—gradiometers (Geoscan FM 256) met een resolutie
van 0,1 nanotesla (nT). De afstand tussen de meetpunten bedroeg 50 cm tussen de gemeten traversen en 12,5

cm in looprichting. De radarmetingen werden met een enkelkanaals systeem (GT—Frontline InfraRadar M)
uitgevoerd, dat met een 500 MHz radarantenne en een RTK—GPS—antenne was uitgerust. Net als de magnetische
metingen werd bij de radarmetingen een zigzag—patroon met tussenafstanden van circa 50 cm gevolgd. Daarbij
werd steeds het hele vlak als doorlopend proﬁel gemeten. Aan de hand van de GPS—gegevens konden hieruit
horizontale time—slices worden berekend. Voor verdere technische details over de metingen en de verwerking
van de gegevens wordt verwezen naar het onderzoeksrapport (Coolen 2017).
27 Drents Archief, toegang 0082, inv.nr. 61.
28 Om plaatsredenen is het niet mogelijk om de radardata hier in detail te tonen. De depth slices (5 cm) van de
bewerkte data zijn via DANS te downloaden: https://doi.org/10.17026/dans—z6h—3fmd.
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Summary
A purely square shape - Archaeological-geophysical research into the former Third Institution
in Veenhuizen

The paper presents the results of a geophysical survey at the site of one of the main buildings of
the Veenhuizen colony, which was established by the Maatschappij van Weldadigheid (Society of
Benevolence) in the 18205. What is known as the Third Institution was originally built to host
orphans, but gradually changed in character as it became increasingly populated with former beggars and vagrants, before being demolished in 1924/25. At its heydays, the Third Institution hosted over 2000 persons. The building’s layout was identical to that of the other two institutions in
Veenhuizen: a square, single-storey building with side lengths of approximately 145 m. Facing the
inner courtyard were dormitories and workshops for the ‘unfree’ residents, while the outer part of
the building contained apartments for veterans and workers’ families, who resided in the colony
on a more or less voluntary basis, as well as kitchen and other facilities. The aim of the geophysical
survey was to ﬁnd out whether subsurface remains of the building and associated infrastructure
(moats, drains/sewers, utility lines, etc.) can still be traced and, in doing so, increase awareness

of the site’s archaeological value. Magnetometry and GPR surveys were carried out with the help
of volunteers in 2017. In addition to parts of the ﬁlled—up moat, the geophysical survey revealed
remnants of (water?) pipes and other technical facilities associated with a central kitchen in the
courtyard, a culvert, drainage ditches and possible wall remains and robber trenches.
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