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PERSBERICHT
Unieke waarden Koloniën van Weldadigheid in Nederland en
Vlaanderen vastgesteld
Stuurgroep zet volgende stap naar nominatie
De Koloniën van Weldadigheid zouden wel eens uniek op de wereld kunnen
zijn. Nergens is zo’n grootschalig plan gerealiseerd om met landbouw de
armoede aan te pakken en het leven van mensen te verbeteren. Dat en nog
meer unieke, universele waarden van de Koloniën van Weldadigheid werden na
maandenlang onderzoek vastgesteld. De Stuurgroep Koloniën van
Weldadigheid heeft op vrijdag 13 september besloten deze waarden als
uitgangspunt te hanteren voor de werelderfgoednominatie van de Kolonien van
Weldadigheid. In UNESCO-taal heet dit de voorlopige ‘statement of Outstanding
Universal Value’, kortweg OUV.
Om kans te maken op de werelderfgoedstatus moeten de koloniën op wereldschaal
uniek zijn. De OUV vormt de basis van het nominatiedossier en is de eerste stap om
dit aan te tonen. Daarmee zetten Nederland en Vlaanderen de volgende stap naar
het behalen van de UNESCO werelderfgoedstatus. Nu zal gestart worden met het
bepalen van de begrenzingen van de koloniën en het opstellen van een beheervisie.
Die zal worden verankerd in een managementplan, waarin staat hoe de koloniën na
het behalen van de werelderfgoedstatus beheerd moeten worden.
De unieke waarden (OUV)
Om te weten waarom de Koloniën van Weldadigheid uniek zijn, is grondig onderzoek
gedaan door een team van onderzoekers, daarbij ondersteund door mensen uit de
koloniën en wetenschappelijke experts.
De koloniën waren in het begin van de 19de eeuw een project van armoedebestrijding
dat aansloot op het gedachtegoed van de Verlichting. Nog nooit eerder was
geprobeerd om de armoede op zo’n grote schaal en met zo’n vernieuwende aanpak
te bestrijden. Het idee was om armen via landontginning, gebaseerd op de nieuwste
landbouwmethodieken, uitzicht te bieden op een beter leven. De koloniën waren
bijzonder vooruitstrevend in hun sociale maatregelen, en helemaal zelfvoorzienend,
wat erg uitzonderlijk was. Ze laten het geloof in de maakbaarheid van de mens en de
samenleving zien. De grote schaal van het project is uniek in de wereld,net als het feit
dat de werkwijze tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is in het landschap en de
gebouwen. Zo geven ze ons een ongekende kijk op de ontwikkelingen in de sociale,
economische en maatschappelijke geschiedenis van Noord-Europa.

De koloniën met hun combinatie van normen, arbeid, discipline, beloning en
onderwijs hebben de kiem gevormd van het moderne denken over het verbeteren van
de leefomstandigheden en maatschappelijke gelijkheid. Het vernieuwende model van
armenzorg was op dat moment uniek in de wereld. De plannen en de uitvoering ervan
konden daarom ook rekenen op grote internationale belangstelling. Zo inspireerde de
Maatschappij van Weldadigheid andere personen en instellingen wereldwijd en kreeg
ze op bepaalde terreinen ook navolging.
Transnationaal dossier
De vijf Koloniën van Weldadigheid liggen in het huidige Nederland en België.
Nederland dient het uiteindelijke nominatierapport in bij UNESCO in Parijs. Rein
Munniksma, voorzitter van de stuurgroep en gedeputeerde: “Dit onderzoek geeft ons
voortschrijdend inzicht. Het is buitengewoon verrassend dat er zo'n rijk verhaal schuilt
achter de landschappen van de koloniën. Maar ook dat vijf gebieden in Nederland en
België in hun geschiedenis zoveel samenhang vertonen.”
Aanvullende informatie
In 2015 wordt duidelijk of het Rijk de Koloniën van Weldadigheid officieel aandraagt
voor de UNESCO werelderfgoedstatus. De samenwerkende partners zijn: Provincie
Drenthe, Provincie Fryslân, Provincie Overijssel, Provincie Antwerpen/Kempens
Landschap vzw, gemeente Noordenveld, gemeente Westerveld, gemeente Ommen,
gemeente Hardenberg, gemeente Weststellingwerf, gemeente Steenwijkerland, Stad
Hoogstraten, gemeente Merksplas, Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed,
Agentschap voor natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.
De resultaten van het onderzoek naar de unieke waarden worden via de plaatselijke
klankbordgroepen bekend gemaakt. Voor meer informatie over de OUV’s:
www.kolonienvanweldadigheid.eu
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