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Bewaren of weggooien?
Marc Kocken
coördinator Zeeuwse Ankers
sectorhoofd Erfgoed en Publiek bij Erfgoed Zeeland

Dagelijks stellen wij onszelf de vraag of we iets willen bewaren of weggooien. De keuze is voor
veel mensen een automatisme geworden waar zij in veel gevallen niet meer bewust bij stilstaan.
Bewaar je voedsel als prakje voor morgen, een ansichtkaart als aandenken aan een vakantie of
is dat versleten T-shirt nog te gebruiken als poetsdoek?
Wel of niet weggooien, wordt bepaald door een
groot aantal factoren, die maken of een object
als waardevol of waardeloos wordt gezien. De
motieven die hieraan ten grondslag liggen, zijn
veelal van persoonlijke of maatschappelijke aard:
vertegenwoordigt het object een belevings- of
emotionele waarde, heeft het (nog) een economisch
nut, bezit het object museale en/of historische
waarde, of heeft het een waarde voor het functioneren van een ecosysteem. Als het antwoord
positief is, wordt een object als waardevol gezien.
Zo niet, dan wordt het weggegooid, afgebroken of
vernietigd. Echter, iets dat als waardeloos wordt
betiteld, zoals afval, kan toch nog van waarde zijn
in de zin van hergebruik of recycling. Denk aan het
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gescheiden inzamelen, dat om die reden gebeurt.
Weggooien kan trouwens ook betekenen dat iets
per ongeluk bewaard blijft, zoals soms het geval
blijkt bij archeologische vondsten.
In onze consumptiemaatschappij lijken alle goederen een vooropgezette beperkte levensduur te
hebben, waardoor je om de zoveel jaren versleten,
defecte en/of uit de mode geraakte goederen
moet vernieuwen. De vraag die dan rijst, is of het
object dat wordt vervangen en vervolgens wordt
weggegooid nog waarde heeft. Wat te denken
van al onze spullen die we tegenwoordig digitaal
bewaren, zoals vakantiefoto’s? Bewaren we die in
de cloud of ruimen we die ook op na zoveel jaar?
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“Criteria die dan een rol spelen zijn: cultuurhistorische waarde, architectuur- en kunsthistorische waarde, situationele en ensemblewaarden, gaafheid en herkenbaarheid en
tot slot zeldzaamheid.”

Voor musea, archieven en andere instellingen geldt
dat er juist objecten worden bewaard en zeker
niet zomaar worden weggegooid. Musea hebben
inmiddels zoveel verzameld dat hier het vraagstuk
van ontzamelen speelt; moeten ze elk object nog
wel bewaren? In musea worden heel veel zaken
bewaard waar men eeuwenlang al de waarde van
in ziet en die men al die tijd zuinig heeft bewaard.
Een deel van de objecten in deze instellingen zijn
zaken die in het verleden van de hand zijn gedaan,
in zekere of strikte zin zijn weggegooid, maar toch
bewaard zijn gebleven, bewust of door puur toeval.
Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan fragmenten
van een pispot uit een beerput gevonden tijdens
archeologisch onderzoek.
Meer waardering zal zijn gegeven aan archiefstukken van bekende personen of organisaties.
Die zijn veelal met opzet bewaard.
Het landschap wordt tegenwoordig ook ‘bewaard’.
Een kenmerk van landschappen is dat ze onderhevig zijn aan verandering, dat waren ze al en
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dat zal ook zo blijven. Bepaalde karakteristieken,
elementen en objecten van en in die landschappen
vragen om blijvende aandacht en een passend
beheer. Wat hierbij meespeelt, is de vaak meervoudige waarde van het betreffende object of
landschap. Zo wordt er vaak een belevingswaarde
aan toegekend, of een economische waarde maar
ook een waarde voor het ecosysteem.
Over het hoe en waarom van waarderen in
verschillende disciplines zijn boeken vol
geschreven. Kunst en geschiedenis vormen
de basis als aan bouwkunst en monumenten
waarde moet worden gehangen. Criteria die dan
een rol spelen zijn: cultuurhistorische waarde,
architectuur- en kunsthistorische waarde,
situationele en ensemblewaarden, gaafheid en
herkenbaarheid en tot slot zeldzaamheid. Bij het
waarderen van museale collecties gaat het over
waarden van historische, artistieke, informatieve,
maatschappelijke, museale en economische aard
en ten aanzien van belevingsaspecten. Veelal zijn
het de experts die de ‘waarde’ bepalen van een

“Bij het waarderen van museale collecties gaat het over waarden van historische,
artistieke, informatieve, maatschappelijke, museale en economische aard en ten
aanzien van belevingsaspecten.”

object en het kader waarbinnen gemeten wordt.
Het publiek echter, speelt tegenwoordig een steeds
grotere rol en laat zijn stem horen. Wat blijkt,
overal zit een verhaal aan vast…
Sommige personen en instellingen verzamelen
actief objecten die voor anderen geen waarde
meer hebben. Dat begint vaak al op jonge leeftijd
en sommigen gaan er zelfs hun hele leven mee
door als een uit de hand gelopen hobby. Er zijn
instellingen die verzamelingen bewaren van
honderden jaren oud. Een organisatie als COVRA
bewaart radioactief afval ‘voor minimaal 100
jaar’, niet omdat hier een directe waarde of nut
aan zit, maar vanwege de (gezondheids)risico’s
voor mens en omgeving. Over het bewaren van
radioactief afval worden zelfs internationaal
afspraken gemaakt. Dit geldt ook voor het
waarderen en bewaren van museale objecten,
gebouwen, kunstcollecties, archiefstukken, natuur
en landschappen en immaterieel erfgoed. Het
voert te ver om het discours dat op verschillende
onderwerpen en beleidsterreinen wordt gevoerd

hier op te voeren, maar interessant is het wel.
Eén onderzoeksproject stip ik hier graag nog
even aan: Heritage Futures (de toekomst van
erfgoed), een multidisciplinair onderzoek
naar de conserveringspraktijk van toekomstig
erfgoed waarin de volgende thema’s centraal
staan: onzekerheid, transformatie, overvloed en
diversiteit.
Het idee voor deze publicatie en miniconferentie
rond het thema ‘Bewaren of weggooien?’ werd
geboren na de opening van een nieuw opslaggebouw van COVRA. Het gebouw is ontworpen
als de grootste zonnewijzer van Europa en wijst
daarmee op het belang van tijd in radioactief
afvalbeheer. Radioactiviteit verdwijnt alleen met
het verstrijken van de tijd. En tijd levert als vanzelf verhalen… De link was snel gelegd, Zeeuwse
Ankers vertelt de verhalen over het verleden en
heden van Zeeland. Verhalen over landschappen,
monumenten, mensen en voorwerpen in een
provincie op de grens van zee en land. Zeeuwse
Ankers verbindt die verhalen met elkaar.
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“Bewaren of weggooien heeft ook een rol gespeeld bij het wel of niet maken van een
boekje en de vormgeving daarvan.”

Het digitaal verhalenplatform Zeeuwse Ankers is
onderdeel van het gelijknamige samenwerkingsverband op het gebied van erfgoed, landschap
en toerisme. De kernorganisatie wordt gevormd
door de Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland,
VVV Zeeland, ZB| Planbureau en Bibliotheek
van Zeeland, Zeeuws Archief, Zeeuws Museum,
Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het
Zeeuwse Landschap. Al deze organisaties hebben,
naast COVRA, eveneens ‘bewaren’ in hun doelstelling staan en vullen dat ieder op eigen wijze in. De
verhalen in dit boekje zijn hier een weerslag van
en geven een kijkje achter het waarom van het
bewaren. Cornelius Holtorf, professor UNESCO
Chair in Heritage Futures aan de Linnaeus Universiteit in Kalmar (Zweden) geeft eveneens zijn
visie op het onderwerp.
Bewaren of weggooien heeft ook een rol gespeeld
bij het wel of niet maken van een boekje en de
vormgeving daarvan. Veel informatie wordt
tegenwoordig digitaal bewaard en verspreid,
balancerend tussen een zekere mate van vluchtig-
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heid en eeuwigheidswaarde, daar tegenover staat
dat de interesse in boeken weer in de lift zit en het
bewaren van een fysiek boekje je dwingt tot het
maken van een keuze. We hebben er voor gekozen
om beide media in te zetten, de website van
Zeeuwse Ankers en een gedrukt boekje met een
losbladig systeem dat in de komende jaren nog een
aanvulling kan krijgen.
Wij hopen dat u na het lezen van de bijdragen zo
geïnspireerd bent geraakt dat u een meer bewuste
keuze maakt wanneer u weer voor de vraag komt
te staan ‘bewaar ik dit of gooi ik dit weg?’.

Perkamenten Bijbel met houten platten uit de collectie
Oud Bezit van ZB| Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland. ZB, Beeldbank Zeeland, nr. 109670.
Foto Wim Helm.
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Cultural heritage,
nuclear waste and the
future: what’s in it for
us?
Cornelius Holtorf
UNESCO Chair on Heritage Futures, Linnéuniversitet, Kalmar (Zweden)

COVRA’s nuclear waste repository outside Vlissingen contains a very special kind of cultural
heritage: the nuclear waste itself. As we will see, the Dutch facilities also keep some more ordinary
cultural heritage. That collaboration is worth looking at in more detail.
The question “what’s in it for us?” asks about
the wider benefits that may be derived from
combining cultural heritage and nuclear waste in
relation to the future. In discussing these issues,
my contribution explores a very particular form
of nuclear power. Juxtaposing nuclear waste
with other, seemingly very different matter (and
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matters), generates considerable intellectual energy
and empowers a dialogue between ostensibly very
different realms in society. Breaking down existing
boundaries, both physically and conceptually, can
dissolve barriers of thinking and remove obstacles
for collaboration.
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“It is the legacy of past generations that we value today and wish, in turn, to transmit to
future generations.”

Cultural heritage is commonly understood in
positive terms. It is the legacy of past generations
that we value today and wish, in turn, to transmit
to future generations. Cultural heritage often
expresses a sense of tradition and belonging;
it tends to be flavoured by a certain amount of
nostalgia. When such notions of cultural heritage
are combined with the imagery of nuclear
power stations, we are immediately struck by a
strong visual tension. The silhouettes of nuclear
power stations may be a familiar part of our
landscapes but they are associated with values
that could not be farther removed from nostalgia.
They may remind us of long-term health risks,
environmental destruction, the power of large
corporations, and the arrogance of politicians.
When Mia Grau and Andree Weissert designed
a series of decorative porcelain plates produced
in a traditional way and showing nuclear power
stations, so-called Atomteller, we are reminded
of the theme ‘the beauty and the beast’ (opposite
page). If anything, the waste produced by
generating nuclear power might in the light of this
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juxtaposition be characterised as anti-heritage –
it’s what contradicts and ultimately threatens the
values and emotions we associate with heritage.
But not all is as it seems at first glance.
Actually, there are many similarities between
nuclear waste and cultural heritage. In fact, there
are so many that we can say that nuclear waste is a
very particular form of cultural heritage:
•b
 oth nuclear waste and cultural heritage are
ambiguous and may be considered either as
meaningless waste material from the past (best
discarded) or as something valuable and powerful
(best kept);
•n
 uclear waste may not make people proud or
provoke much nostalgia but it is nonetheless
part of the human legacy, precisely like other
examples of what has become known as ‘difficult

Silhouette of the nuclear power station at Gundremmingen, Germany, reproduced in a traditional way on a
decorative porcelain plate. Copyright: Atomteller.de/Mia
Grau and Andree Weissert.
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“Nuclear waste evokes distant futures”

heritage’, like battlefields, concentration camps or
sites associated with the Cold War;
•n
 uclear waste and its repositories are material
evidence of ‘Atomic culture’ that not only –
through the energy generated – contributed to
a distinct development of the global economy
during the second half of the 20th century
but also – through the associated risks – led
to the emergence of the global environmental
movement and a widespread concern for the
well-being of future generations and our ethical
responsibilities on this planet;
•n
 uclear waste demands safe conservation to
minimise future risks just as cultural heritage
demands safe conservation to maximise its future
benefits;
•b
 oth realms are concerned with objects but it is
paramount to preserve even relevant associated
information about these objects so that it will
always be clear what they constitute;
•n
 uclear waste and cultural heritage are both best
managed by experts who possess the necessary
knowledge and skills to handle them responsibly
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“Nuclear waste and its repositories are material evidence of ‘Atomic culture’”

in a secure environment;
•b
 oth realms are subject to legislation stipulating
what may and may not be done to nuclear waste
and cultural heritage respectively;
• t hey are also both subject to ethical demands and
responsibilities, although these remain under
constant reconsideration as sensitivities and
values evolve;
• t hey both demonstrate how local sites and
processes are connected to global policies and
concerns (and vice versa);
• just like cultural heritage reminds us of our
distant past, with the oldest remains taking us
back millions of years to the first emergence
of human beings, nuclear waste evokes distant
futures, with some of the material going to retain
radioactivity for more than a million years, thus

Planned repository for spent nuclear fuel in Forsmark,
Östhammar Municipality, Sweden. Graphic: SKB/Lasse
Modin.
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“Heritage Futures are concerned with the roles of heritage in managing the relations
between present and future societies, e.g. through anticipation and planning.”

considerably extending and even challenging our
ordinary timeframes in daily life;
•b
 oth realms are ultimately concerned not
with the longevity of charged objects but with
a concern for human welfare now and in the
future;
• t hey remind us in equal measure of the way in
which nature and culture, physics and society,
biology and history, chemistry and art are
inseparably connected and dependent on each
other;
•n
 uclear waste and cultural heritage are also
both demonstrating how tangible (material) and
intangible (non-material) properties and values
influence and reinforce each other so that it
makes little sense to focus on one without the
other;
• i n both cases it has also become clear in recent
decades that human behaviour towards them
is to a large extent dependent on particular
interpretations and values,
• s o that some very contested meanings have come
to the fore and led to conflicts between different
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factions of people disagreeing with each other,
•w
 hile also revealing how these perceptions
and the resulting conflicts are highly variable,
changing over time, and to a large extent
dependent on particular socio-cultural contexts.
It can therefore be said that whether we are
concerned with nuclear waste or cultural heritage,
we are in the same business of Heritage Futures
(Holtorf and Högberg 2019; Harrison n.d.; see also
Harrison et al forthcoming; Holtorf and Högberg
forthcoming). Heritage Futures are concerned with
the roles of heritage in managing the relations
between present and future societies, e.g. through
anticipation and planning. As discussed, nuclear
waste can be seen as a particular form of cultural
heritage. It is being managed in the present
through planning and in anticipation of future
events and processes. The longevity and toxicity of
nuclear waste raise profound questions not only
on the general responsibility of living generations
for their descendants’ interests but also on the
challenges of addressing concerns in the future

“Nothing ages faster than the future. Nothing is more difficult to predict than the past.”

that will be affected by parameters we know
nothing about. The creative inspiration deriving
from long-term nuclear waste management is
the reason why the UNESCO Chair on Heritage
Futures at Linnaeus University has been
developing research in close collaboration with
various partners and stakeholders in the nuclear
waste sector.
Currently, we are involved in a project entitled
“Memory across Generations”, funded by
VINNOVA, Sweden’s innovation agency. In that
project, we are aiming at establishing a common
platform for exchanging ideas concerning the
management of cultural heritage and toxic waste,
with the aim of generating additional capacity that
will contribute to making long-term strategies for
taking care of radioactive waste more sustainable.
Sometimes, the most profound contribution
university research can make to society is
providing additional complexity to the way we
perceive and manage certain issues, such as

cultural heritage and nuclear waste. In cases like
these, it may very well be one role of academic
research not to provide all too simple solutions but
to remind us of complexities that our society will
need to address in order to do justice to us being
Homo sapiens. Surely, we must aspire to display
thoughtfulness in all decision-making processes,
thus avoiding unnecessary errors and mistaken
judgements.
With that in mind, let us consider a simple proverb
that nevertheless sums up a considerable amount
of thinking and indeed wisdom, with profound
implications for how we ought to perceive and
manage nuclear waste and cultural heritage. It
might be called the Paradox of Social Time:
“Nothing ages faster than the future, and nothing
is more difficult to predict than the past.”
This formulation poignantly reminds us of the
surprising speed at which perceptions of the future
become dated. For example, futures described in
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“What will future accounts of the past of nuclear waste be like?”

science-fiction novels and films from the 1960s
now tell us much more about the time in which
they were written and made than about any future
we recognize today. Likewise, the optimism and
unbroken trust in technological progress at that
time made society not worry at all about major
issues to do with nuclear waste, and certainly not
in the way we worry now. Clearly, the future isn’t
what it used to be.
By the same token, over the last century narratives
about the past have changed in unpredictable
ways. Today, it seems perfectly ordinary that
accounts of the past are connected prominently
with issues that were not on the agenda several
decades ago, for example gender, sustainability,
multiculturalism and decolonisation. What will
future accounts of the past of nuclear waste be
like? Nuclear technology is relatively new, but
within the timespan of only one generation
expected future pasts of nuclear waste have
already managed to change drastically. During
the 1980s and 90s, nuclear waste was expected
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to represent a past of shame and embarrassment
which the future was to be warned of. Accordingly,
the first messages about nuclear waste repositories
designed to reach future generations intended to
communicate that “this is not a place of honour,
you should not have come here”. By now, the
picture has changed. The sector speaks about the
challenge of maintaining or recovering records,
knowledge and memory, in short RK&M. In other
words, the future past is no longer connected with
emotions and behavioural instructions but with a
set of facts providing information that is intended
to help future generations to avoid inadvertent
exposure to radioactivity and make their own
knowledgeable decisions and judgments based on
relevant information.
The Paradox of Social Time suggests that every
generation will have its own past and future.
Therefore, future generations may not associate
the repositories we construct with waste nor
may they share our judgment that long-term
radiation is one of the most profound threats

“Human legacies are passed on from one generation to the next but in this process,
they are also re-interpreted and frequently put to new uses.”

to human welfare. Future generations may not
consider the cultural heritage, which many value
so much today, as a major asset either, and instead
they might even see it as an unwanted gift (May
forthcoming). Stories about the past will be linked
to different kinds of evidence, and they are likely to
become significant for different reasons than they
are today. A few centuries onwards, nuclear waste
repositories from the 21st and 22nd centuries, if
they are being remembered and maintained at all,
could become monuments of stories we cannot
even fathom today. Therefore, answering the
question in my title – “what’s in it for us?” – in
relation to nuclear waste repositories and various
(other) forms of cultural heritage is anything but
trivial, even on the literal level. Concerning the
management of records, knowledge and memory
of nuclear waste over long periods of time, it is very
unclear what it may mean to develop strategies
that allow for continuous development, change
and renewal in the way our ‘nuclear waste’ will
be conceived. But such transformations of the
perceived content of our repositories is precisely

what we can expect will occur over time (Holtorf
and Högberg 2019).
Did I just relativize the risks associated with
nuclear waste, suggesting that maybe they are
smaller than they seem to many of us today?
Let me make it clear that I do not doubt any of
the physics or health science that makes us all
extremely concerned about living creatures being
exposed to radioactivity. My point is about human
social and cultural development over time.
Human legacies are passed on from one generation
to the next but in this process, they are also reinterpreted and frequently put to new uses. A
pyramidal structure that was a pharaoh’s grave at
one time, may be an international icon and tourist
site in another. A detailed ship model that once
was a masterwork of craft could today be a halfforgotten item of a museum collection. In the same
way, our nuclear waste will not always and for all
be nuclear waste.

11 / 09

bewaren of weggooien?
Cultural heritage, nuclear waste and the future: what’s in it for us?

bewaren of weggooien?
Cultural heritage, nuclear waste and the future: what’s in it for us?

“Nuclear technology is like the music of Mozart – it belongs to us all.”

The American artist James Acord (1944-2011) once
said that “Nuclear technology is like the music of
Mozart – it belongs to us all”. Acord was a sculptor
and the only private individual in the world who
possessed a license to own and handle radioactive
materials. Originally exploring how metal and
stone may be combined in sculptures, he became
interested in radioactive substances and how
they may be contained. Acord saw radioactivity
in terms of pursuing a very old human dream:
alchemists had been trying to turn one substance
into another, for centuries. Nuclear waste was
radioactive because of exactly one such process
of transformation of one substance into another.
Acord’s radioactive art did not enter many galleries
or public places but it does offer us a glimpse of
how differently nuclear waste may be interpreted,
whether by artists in the present, politicians in
50 years or scientists in 500 years. Various recent
research outcomes, whether papers (e.g. Musch
2016) or exhibitions and events associated with
the “Nuclear Culture” project (Ele Carpenter n.d.),
have begun to manifest an emerging richness of
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approaches to nuclear waste – far beyond physics
and nuclear engineering. The approach of the
present paper, considering the implications of
interpreting nuclear waste as a special kind of
cultural heritage, fits into this context.
There are actually two more crucial affinities
between cultural heritage and nuclear waste
that deserve to be discussed. Like nuclear waste,
cultural heritage is not scarce but abundant.
Today, we have protected far more archaeological
sites than will probably ever be fully appreciated
by archaeologists or indeed others. By the same
token, present-day museum collections are full
and there are many items whose future value is
unclear. At the same time, ever more items are to
be accessioned while associated resources do not
increase at the same pace. Terms that are used to
describe this situation are “profusion” and “storage
crisis” (Harrison et al, forthcoming). We can only
wish that there were plans for storing cultural
heritage as sophisticated and extensive as those for
nuclear waste.

“Who is going to protect us from the political fallout of cultural heritage?”

Even more significantly, like nuclear waste cultural
heritage poses many threats. To date many more
people have died as a result of the way cultural
heritage has been employed in human hostilities
than as a result of exposure to nuclear waste.
Recent conflicts and wars in the Balkans during the
1990s, in Afghanistan and Iraq during the 2000s,
in Syria during the 2010s, and in Palestine and
Israel for many decades are prominent examples.
In all these places, we have seen how particular
stories of the past and associated heritage sites
have played an important role in legitimizing
violence and war. Such uses of history may
focus on seemingly justified territorial claims
or on a desire to destroy or save heritage sites
strongly associated with distinct cultural values
and specific communities. Cultural heritage is
deeply implicated in many other political and
social conflicts too, for example about racism,
colonialism and gender inequality. Moreover, in
the present we are experiencing nearly on a daily
basis how cultural heritage is used in public life
throughout the world to maintain social divisions

between ‘us’ and ‘them’. Yet the truth is, in the
words of Amin Maalouf (2012: 101-2), that “we are
all infinitely closer to our contemporaries than
to our ancestors”. When will we start celebrating
human commonalities rather than cultural
diversity? Who is going to protect us from the
political fallout of cultural heritage?
In COVRA’s unique collaborations between
institutions managing cultural heritage and
nuclear waste, some of these issues are addressed
in interesting ways, obliterating clear distinctions
between riskful nuclear waste and beneficial
cultural heritage (Codée and Verhoef 2015;
Rooijakkers 2016: 8-15). The HABOG building
for high-level radioactive waste treatment
and storage is itself a work of art and its outer
appearance was designed by the artist William
Verstraeten. Over the course of a century (20032103), every twenty years the outside facade is
due to be repainted in lighter colours in order to
visualise the process of decay of what is stored
inside. Similarly, the new storage facility for
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“One object now being stored next to radioactive waste is the decor model of a threemasted caravel.”

depleted uranium was transformed by Verstraeten
into a large sundial marking in the course of
time. Nearby is the building for storing low- and
medium-level radioactive waste. Here you find
not only many drums filled with nuclear waste
but also some museum artefacts. Among them is
a sample of radium prepared by the later Nobel
Prize recipient Marie Skłodowska Curie (18671934) for experiments at Leiden University. She
carried the piece in her purse, not knowing about
the dangerous impact of radioactive radiation on
human bodies, which ultimately caused her death.
A decade ago, Hans Codée, then COVRA’s director,
had heard a local museum director lamenting the
fact that his collection was running out of storage
space. This led to the creation of an intriguing
collaboration with the Association of Museums
in Zeeland. Now, the gap spaces in the large
concrete halls that house thousands of tons of
nuclear waste contain dedicated storage areas that
are used by a number of museums in the region
to house some of their collections. The service is
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offered free of charge for one hundred years, which
is longer than any other storage arrangement
involving Dutch museum collections (Codée and
Verhoef 2015). One object now being stored next to
radioactive waste is the decor model of a threemasted caravel, probably from the 16th century
and the kind of armed ship used by the Dutch
in colonial trade relations with the Dutch East
Indies, now Indonesia (opposite page). Christopher
Columbus had been using similar ships during
his transatlantic explorations. Might it be more
explosive and potentially harmful to manage and
interpret such an historical object than the drums
containing nuclear waste behind it? Narratives of
colonial relations, especially when they are silenced
or told selectively, may become toxic as they can

Decor model of a three-masted caravel presented to
the Dutch Chamber of Commerce for Belgium and
stored in the COVRA facilities on behalf of its owner, the
Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen. Photograph:
Cornelius Holtorf 2019.
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“COVRA’s use of art and its provision of storage space for museums illustrates how
cultural heritage can invite new perspectives on existing challenges.”

threaten core values in contemporary society
such as peaceful coexistence and equal rights and
opportunities (Wollentz et al forthcoming).
The symposium documented by the present
publication is the most recent expression of the
way in which COVRA blends its responsibility
for taking care of nuclear waste with a curiosity
about exploring affinities with cultural heritage.
In this approach, cultural heritage and nuclear
waste are mutually drawing attention to each
other. But blending the two realms and breaking
down the various barriers between them also raises
interesting issues we may not have been aware of
previously. It makes us wonder about the cultural
significance and variable meaning of nuclear waste
while it also makes us realize the rate of decay and
indeed the risks we are exposed to from cultural
heritage and its interpretations.
In conclusion, I hope to have shown that
combining cultural heritage and nuclear waste in
relation to the future is less strange than it may at
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first seem. Tying together these realms stimulates
innovative perspectives and approaches to each
of them – not despite but because of the initial
tensions we perceive. Cultural heritage holds risks
we probably should guard us against. Nuclear
waste is cultural heritage and its meanings are
variable. The future is being recreated in each
present over again.
Reaching the United Nations’ Sustainable
Development Goals involves many complex
challenges that will require broad collaborations
between countries and indeed between sectors.
COVRA’s use of art and its provision of storage
space for museums illustrates how cultural
heritage can invite new perspectives on existing
challenges. This kind of thinking that transgresses
existing boundaries will be significant in meeting
our shared responsibility to make the world a
better place.
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Kostbare
beker
voor
Veere
bewaard
Peter Blom, Zeeuws Archief

Beker van Maximiliaan, 1546. Onbekende zilversmid,
werkzaam omstreeks 1546 in Antwerpen. Zilver,
vergulding. Hoogte 56,7 cm, diameter deksel 17 cm.
Eigendom van de gemeente Veere. Objectnummer
Zeeuws Archief GVE16. Foto Ivo Wennekes.
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Het Zeeuws Archief bewaart een groot aantal
archieven en collecties. Tot de collecties behoren
de verzamelingen van de gemeente Veere. Met
deze historische voorwerpen kan het verhaal van
deze Walcherse gemeente worden verteld.
De collectie van Veere is het erfgoed dat een relatie
heeft met het grondgebied van de gemeente Veere. Het
is daarom jammer dat een aantal belangrijke Veerse
objecten niet in Veere te zien zijn. Zo wordt in het Rijksmuseum in Amsterdam een van de meest bijzondere
voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis
van Veere tentoongesteld. Het gaat hier om het zilveren
wapenzegel van Wolfert van Borsele (1250-1299), de
stichter van Veere. Het is een voorbeeld hoe belangrijk
Zeeuws erfgoed dat ooit is weggegooid en teruggevonden,
uit Zeeland is verdwenen. Vooral in de negentiende eeuw
was het in Zeeland uitverkoop van erfgoed. Het scheelde
niet veel of het gemeentebestuur van Veere had in 1881
het kostbaarste eigendom, de beker van Maximiliaan,
verkocht aan een Amerikaanse kunstverzamelaar.
Deze verguld zilveren beker was al sinds 1551 in bezit van
de stad Veere. De schenker Maximiliaan van Bourgondië
had er een oorkonde bij gedaan waarin hij schreef dat de
beker nooit mocht worden verkocht. Driehonderddertig
jaar later trok Veere zich daar niets meer van aan. De stad
had geld nodig en wilde met de opbrengst van de verkoop
de gemeentekas vullen.
Dat de beker toch nog bewaard bleef, is te danken aan
koning Willem III. Hij beval dat de beker niet alleen
van belang is voor de Veerse en Zeeuwse geschiedenis
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maar bovenal van nationale waarde is. Verkopen aan het
buitenland werd verboden. Als oplossing werd bedacht
dat de beker in het Rijksmuseum in Amsterdam zou
worden geëxposeerd. Gelukkig kwamen de Veerenaren
tot inkeer en werd in 1886 een speciale kluis gemaakt om
het kostbare object in op te bergen. Tot op de dag van
vandaag wordt de beker tentoongesteld in het stadhuis
van Veere.
Heel af en toe mag de beker de kluis uit. In 1951, bij
haar eerste bezoek als regerend vorstin bracht koningin
Juliana een heildronk uit op het welvaren van Veere.
Dertig jaar later was het de beurt aan koningin Beatrix
toen ze Koninginnedag in Veere vierde. De festiviteiten
rond het 700-jarig bestaan van Veere op 25 juni 1996
werden luister bijgezet toen prins Willem-Alexander
uit de beker dronk. Ten overstaan van een enthousiast
publiek nam koningin Beatrix, staande op het bordes
van het stadhuis, op 10 juni 2005 een teug koele Chablis
uit de tot de rand toe gevulde beker. Het is traditie dat
na afloop van het koninklijk bezoek de burgemeester
en wethouders van Veere de beker met de rest van deze
Bourgondische witte wijn tot de bodem leeg drinken.

De groote Walvisch
Runa Kuller, Het Zeeuwse Landschap

“De groote Walvisch alf Mei 1869 te Borssele Noorden
Nol. Jan A. de Jonge” is met de hand in een ruitje van
Hoeve Van der Meulen gekrast. Foto Jan Vink.
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Een kozijn in slechte staat, met daarin enkele
ruitjes waarin hier en daar zinnetjes gekrast
zijn… bewaren of weggooien? Deze vraag bleek
uiteindelijk de meest gestelde vraag bij de restauratie van Hoeve Van der Meulen in ’s-Heer
Abtskerke.
Toen we als Stichting Het Zeeuwse Landschap in 2006
de hoeve in bezit kregen, verkeerden het woonhuis en
de schuur in serieuze staat van verval. Op het erf stond
een bijna niet te bevatten hoeveelheid halfvergane auto’s
en landbouwmaterieel, gebruiksvoorwerpen en andere
spullen. Dit alles overwoekerd met weelderig groen.
Het was al bekend dat er enkele inscripties in het zolderraam zouden zijn, gemaakt door een vroegere bewoner
van de hoeve. Het bleek te gaan om moeilijk zichtbare,
in het glas gekraste zinnetjes, op een ruitje in een half
vermolmd raamkozijn op de zolderverdieping. Het
was direct duidelijk dat het kozijn te slecht was om te
laten zitten. Het raamkozijn is dan ook vervangen door
een nieuw exemplaar. Het hele terrein van de hoeve is
opgeruimd, de bodem gesaneerd en de hoeve en bakkeet
zijn grondig gerestaureerd. De schuur is herbouwd, er
zijn twee vakantieappartementen en een woning in
gerealiseerd en de oude boerenwoning is een museum
geworden.
Toch nog even terug naar het raamkozijn: in één van de
ruitjes staat gegraveerd: “De groote Walvisch alf Mei 1869
te Borssele Noorden Nol. Jan A. de Jonge”. Het nieuws dat
er een walvis was gestrand bij Terneuzen had kennelijk
grote indruk gemaakt op de toenmalige bewoner van
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Hoeve Van der Meulen. Het staat tussen andere, voor
hem belangrijke dingen om niet te vergeten, waaronder
zijn familiestamboom.
In de krantenarchieven is inderdaad terug te vinden
dat het groot nieuws was: er is veel over geschreven.
Het ging om een gewone vinvis van 17,5 meter. In de
Zierikzeesche Nieuwsbode is te lezen dat “onze walvisch
thans is gesloopt” en dat er zeventien vaten spek of traan
uit zijn gewonnen, evenals “eenige honderden baleinen
enz.” Het karkas is vervolgens per spoor vervoerd van
Terneuzen naar Leuven. Het moet flink gestonken
hebben, want “het liet langs de ganse vervoerweg een
opvallende geur na, die men weken naderhand nog
kon waarnemen”, aldus hoogleraar zoölogie P.J. van
Beneden, die het kadaver had opgekocht. Het skelet is
nog jaren tentoongesteld in de Zoo van Plankendael.
Daarna werd het skelet uitgeleend, waarna het niet
meer is teruggekomen en uiteindelijk in de vergetelheid
verdwenen is.

Bijzondere collecties
Wim van Gorsel, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Oud bezit; perkamenten Bijbel met houten platten uit
de collectie van de Zeeuwse Bibliotheek, aangetast
door bluswater na de brand in 1940 in Middelburg. ZB,
Beeldbank Zeeland. Foto Wim Helm.

Het enige dat nu nog rest van de gestrande walvis is de
inscriptie op het ruitje. Dat we, met kozijn en al, toch
maar bewaard hebben. Het zal tentoongesteld worden
in museum Terra Maris bij de expositie over Pieter de
Potvis, die in 2017 aanspoelde in Zeeland.
Met dank aan Gerard Heerebout voor zijn speurwerk om dit
prachtige verhaal boven tafel te krijgen.
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Bewaren, weggooien? Het is een dilemma
waar iedereen regelmatig mee te maken krijgt.
Cabaretier Youp van ’t Hek zei ooit dat iedereen
de eerste helft van zijn leven vooral verzamelt.
In de tweede helft probeert men daar dan weer van af
te komen. Positief geformuleerd zou je dan kunnen
zeggen dat mensen twee keer een geluksmoment ervaren. Bij de aanschaf en bij het weggooien. Dat laatste
geluksmoment wordt misschien nog versterkt doordat
je afgedankte spulletjes steeds vaker kunt doorgeven aan
een kringloopwinkel, waardoor je ook anderen blij kunt
maken met jouw oude stoel of kledingstuk.
Toch kunnen we niet ontkennen dat we ook een probleem hebben. Vooral bij het ouder worden neemt de
keuzestress toe. Het huis raakt vol en er zijn spulletjes
die te waardevol zijn om naar de kringloop of de stort
te brengen. Belangrijk voor jezelf, maar misschien ook
voor anderen. Dan heb je het bijvoorbeeld over die foto’s
uit 1900, een Statenbijbel uit de negentiende eeuw of die
oude tekeningen uit de crisisjaren. Dan hebben we het
over het doorgeven van cultureel erfgoed. Op dat moment
wordt een schenking aan ZB interessant.
De belangrijkste functie van ZB is het beheer en de uitleen van ruim een miljoen boeken. Daarnaast beschikt
ZB ook over een magazijn en kluis waar plaats is voor een
aantal bijzondere collecties. Deze collecties - bijvoorbeeld
foto’s, prenten, handschriften en boeken - zijn meestal afkomstig uit schenkingen, van particulieren of
organisaties, en hebben vaak grote cultuurhistorische
waarde.
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Enkele voorbeelden. In het magazijn zijn bijna 18.000
oude kinderboeken opgeslagen. Het oudste kinderboek
dateert uit 1582! Verder bezit ZB ruim 6.000 ‘bibliofiele
werken’. Dit betreft vooral ambachtelijk drukwerk (met
name kleinere dichtbundels en korte verhalen) uit de
twintigste eeuw. In het magazijn en in de kluis zijn bijna
13.000 oude drukken van vóór 1800 opgeslagen. Het oudste drukwerk daarvan is de ‘Delftsche Bijbel’ uit 1477.
ZB beheert ook een grote verzameling zeldzame handschriften. Een groot deel daarvan bestaat uit achttiende- en negentiende-eeuwse verhandelingen en
correspondentie van leden van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen. De documenten hebben een grote wetenschappelijke waarde en bevatten
informatie over recht, geneeskunde, literatuur, natuurkunde, plantkunde, waterstaat en onderwijs. Het oudste
handschrift dateert uit de dertiende eeuw.

Speciaal bewaard: de rituele
kuil van GrijpskerkeKievitshoekweg
Robert van Dierendonck,
Erfgoed Zeeland

Na 1960 zijn vooral manuscripten verzameld die geschreven zijn door Zeeuwen of Zeeland als onderwerp hebben.
De collectie is aangevuld met schoolschriften, dagboeken,
schetsboeken, poëziealbums, gedichten, verhalen over de
oorlog, de watersnoodramp, het leven op het platteland
of in de stad, beroepen, vrijetijdsbesteding, onderwijs,
recepten, liederen en toneelstukken.
Wordt er dan niets weggegooid? Jawel. Vier keer per jaar
organiseert ZB een verkoop van afgeschreven boeken.
Wat overblijft wordt zo veel mogelijk geschonken aan een
goed doel. Een klein deel gaat toch naar de oud-papierhandelaar. Helaas.

Grijpskerke-Kievitshoekweg: handgevormde pot uit de
Late IJzertijd met rituele markering met organische
verf. Foto Erfgoed Zeeland, Zeeuws Archeologisch
Depot, inv. nr. 3112-03. Fotobewerking Joost van den
Berg.
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Het merendeel van archeologisch vondstmateriaal
bestaat uit weggegooid afval. Soms kom je echter
sporen tegen waarvan de inhoud zeker niet als afval
is gedeponeerd.
Deze worden met een algemene term speciale deposities
genoemd: één of meer objecten zijn in een spoor geplaatst
met een andere bedoeling dan ze - als onbruikbaar
afval - te verwijderen. Een belangrijk signaal voor de
interpretatie als speciale depositie vormt de aanwezigheid
van hele of complete potten. Zo kun je hele potten in de
prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen
tegenkomen als deel van een grafinventaris (een graf is
ook een speciale depositie!), als bouwoffer in een paalkuil
of een wandgreppel van een huis, of in een waterput. In
Zeeland kennen we een complete pot uit een Romeinse
waterput in Ellewoutsdijk. Opmerkelijk daaraan is dat
deze is voorzien van later aangebrachte verfstrepen.
Een in 2003 door de SCEZ, nu Erfgoed Zeeland, opgegraven kuil aan de Kievitshoekweg in Grijpskerke
sprong meteen in het oog door de aanwezigheid van
hele potten. De kuil is te dateren rond 185 voor Chr.,
in de Late IJzertijd. Ruim 660 kg aardewerkscherven
vertegenwoordigen tenminste 220 hele of complete
handgemaakte potten. Daarnaast bevatte de grote
rechthoekige kuil ook fragmenten van braadspitsteunen, ovens, maalstenen, de botten van een complete
hond, botten van vijftien runderen en negen schapen,
enkele paardentanden, botten van het bekken en de
onderste ruggenwervels van een man, enkele stukken
touw, diverse zaden en vruchten en ander organisch
materiaal. De hele samenstelling van de inhoud wijst op
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een bijzondere speciale depositie. Naar wij vermoeden
zijn dit de resten van een aantal rituele handelingen,
waaronder waarschijnlijk twee rituele maaltijden, van
de volledige lokale bevolking van Noord-Walcheren
uit die tijd. Wat de reden of aanleiding voor de rituelen
was, weten we niet, maar we denken daarbij aan een
natuurramp. Al het materiaal heeft deel uitgemaakt
van de rituelen en was daardoor niet meer bruikbaar in
het normale maatschappelijke verkeer van huishouden
en nederzetting. Het is verzameld en in één keer in een
speciaal daarvoor in het veen gegraven kuil geplaatst en
vermoedelijk ook deels gegooid.
Bij de bestudering van het aardewerk viel op dat bijna
20 procent van de potten voorzien was van strepen en
spatten verf, die - net als bij de pot van Ellewoutsdijk pas na de productie van de potten erop was aangebracht.
Dat is veel meer dan normaal op zulk aardewerk in de
IJzertijd en Romeinse tijd, in Zeeland en Nederland. Het
bespatten of bestrijken met verf lijkt, mede op grond
van ons onderzoek, een relatie te hebben met rituele
deposities. Door het aanbrengen van de verf werd de pot
gemarkeerd als ritueel object dat niet meer op een andere
manier te benutten was en speciaal werd opgeborgen.

Portretbeeldje
Caroline van Santen,
Zeeuws Museum

Portretbeeldje van Bartholomeus Nebbens (1685/951734), Guangzhou, China/Jakarta, Indonesië, 1714-1719.
Ongebakken klei, bamboe, hout, verf. Collectie Zeeuws
Museum. Foto Jan Torfs.
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Veel kooplieden van de Verenigde Oostindische
Compagnie (VOC) lieten zich in Azië door Chinese
kunstenaars portretteren. Meestal bestelde men
een geschilderd portret, maar soms liet men ook
portretbeeldjes van klei maken.
Opmerkelijk was hierbij het, geheel volgens Chinese
traditie, zorgvuldige realisme van de portretten. Het
portretteren gebeurde meestal in de Chinese havenplaats
Kanton, het huidige Guangzhou. Er zijn echter ook
aanwijzingen dat enkele Chinese kunstenaars elders in
Azië werkzaam waren.
Hoewel in de achttiende en negentiende eeuw veel
portretbeeldjes moeten zijn gemaakt, zijn er wereldwijd
slechts circa 35 bewaard gebleven, waarvan er zich drie
in de collectie van het Zeeuws Museum bevinden. Het
geringe aantal overlevende beeldjes zal vooral te maken
hebben met hun fragiliteit. De bamboe kern van de
beeldjes is namelijk bedekt met een laagje klei, dat niet is
gebakken, maar is gedroogd en daarom erg broos is.
In 1962 ontving het Zeeuws Museum dit portretbeeldje
van mevrouw Nebbens Sterling-de Kat. Het beeldje
was afkomstig uit de familie van haar overleden echtgenoot, Adriaan Herman Nebbens Sterling, en zou
een heer uit het Zeeuwse geslacht Nebbens betreffen.
Ondanks het realisme van het portret was de naam van
de geportretteerde in de loop der eeuwen helaas verloren
gegaan.
Onder meer vanwege de datering van het beeldje als
zijnde gemaakt in het midden van de achttiende eeuw
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is lange tijd aangenomen dat het ene Jacob Nebbens
zou voorstellen, die in de periode 1738-1747 als onderkoopman voor de VOC aan de Coromandel-kust werkzaam was. Vreemd was dan wel dat de kleding en met
name de pruik die hij droeg in die tijd al lang niet meer
in de mode waren.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het beeldje ouder
is dan aanvankelijk werd aangenomen. Het dateert uit
het eerste kwart van de achttiende eeuw. De zoektocht
door de familierelaties in de familie Nebbens leidde tot
de oud betovergrootvader van Adriaan Herman Nebbens
Sterling. Deze Bartholomeus Nebbens was van 1716 tot
1719 werkzaam als oppermeester voor de kamer Zeeland
van de VOC in Azië, een perfecte kandidaat voor het
portretbeeldje. Na zijn reizen vestigde Bartholomeus
Nebbens zich in Veere, waar hij tot zijn overlijden in
1734 werkzaam was als chirurgijn.

De voorraadkelder van
Overduin
Marinus van Dintel, Erfgoed Zeeland

De gerestaureerde voorraadkelder in 2015 voordat deze
werd afgedekt met graszoden. Foto Marinus van Dintel.

Met dank aan Mireille Yichieh Shih, promovendus aan de
Université de Genève, voor het ter beschikking stellen van
onderzoekmateriaal met betrekking tot portretbeeldjes
en aan onderzoeker Jeroen-Martijn H. van Haart voor
genealogische gegevens met betrekking tot de familie
Nebbens.
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Op korte afstand van het koetshuis van buitenplaats Overduin in Oostkapelle ligt een oude
voorraadkelder. Jarenlang bevond de kelder
zich in vervallen toestand, totdat deze in de
herfst van 2014 grondig werd gerestaureerd.
Een bewaarplaats die bewaard bleef.
Op de plaats van het huidige Overduin lag in de middeleeuwen een boerderij. In de zeventiende eeuw werd
daar een herenhuis bij gebouwd. Het terrein kreeg toen
het karakter van een buitenplaats, compleet met een
tuin, later ook met een park en bos. Al die tijd diende
het buiten als zomerverblijf van welgestelde families
uit Middelburg. Begin negentiende eeuw werd het huis
gesloopt. De bomen, vijvers en lanen op het terrein bleven
wel gehandhaafd. Op de plek van het oude herenhuis
kwam een grote landbouwschuur te staan.
Het huidige buitenhuis werd rond het midden van de
negentiende eeuw gebouwd. De nieuwe eigenaar, Willem
Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet, liet het optrekken
met een groot koetshuis en een tuinmanswoning daarbij.
Ook de landbouwschuur en boerderij werden vernieuwd.
‘Bewaren’ was De Jonge van Ellemeet overigens op het
lijf geschreven. Hij verzamelde alles wat betrekking
had op Jacob Cats en wijdde er ter plekke het Museum
Catsianum aan. Ook bezat hij een waardevolle collectie
tekeningen en aquarellen en een grote verzameling
agaven, cacteeën en orchideeën. Zijn bibliotheek over
cacteeën was in heel Europa bekend.
Wanneer de voorraadkelder op het terrein is aangelegd
is niet bekend. Mogelijk behoorde hij al bij het acht-

24

bewaren of weggooien?
Zeeuwse verhalen

tiende-eeuwse herenhuis. De voorraadkelder is
opgetrokken uit dikke baksteen en steekt met zijn
tonvormige gewelf ruim boven het maaiveld uit. De
kelder heeft in beide korte gevels een ingang, die met
houten luiken wordt afgesloten. Inwendig bevinden zich
twee voorraadruimten, halverwege gescheiden door een
bakstenen binnenmuur met opening. Op de grond liggen
plavuizen. De voorraadkelder toont grote gelijkenissen
met de voorraadkelder van de nabijgelegen boerderij
Loverendale. Ook van deze kelder is de ouderdom niet
bekend.

Tiendpalen
Joan van der Velden,
Stichting Landschapsbeheer
Zeeland

De voorraadkelder van de buitenplaats bevond zich
jarenlang in vervallen toestand. Het metselwerk was
zwaar aangetast, onder andere door de weelderige
begroeiing. Om behoud voor de langere termijn te
garanderen besloot Stichting Overduin de kelder te laten
restaureren. Deze werkzaamheden vonden plaats in de
herfst van 2014. Daarna is de kelder aan de buitenzijde
opnieuw met een laag grond en graszoden afgedekt.
Zowel de grond als de graszoden hebben een isolerende
werking, hetgeen in het verleden voor de functie van
voorraadkelder wenselijk was.
Tiendpaal 209A ZT 9 nabij Gapinge. Deze tiendpaal
stond in het blok 209 (“Den Tweede hoek van de
Cappelaan”) en dit blok was opgesplitst in 209A en
209B. Foto Joan van der Velden.
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Tiendpalen zijn grenspalen die de percelen aangeven waarop tiendenbelasting betaald moest
worden. Tiendenbelasting komt voort uit een
decreet uit 764 door Pepijn van Herstal waarin
hij uitvaardigde dat landbouwers een tiende (10
procent) van de opbrengst verschuldigd waren
aan de kerk.
In gebieden met weinig natuurlijke begrenzingen van
percelen, zoals Walcheren, werden tiendpalen geplaatst
als herkenning van belastingblokken. In het begin was
het tiendrecht vooral een belasting in natura waarbij 10
procent van de gewassen die op het land groeiden en van
de op het land levende dieren aan de tiendheffer moest
worden overgedragen.
Na de opstand tegen de Spaanse koning Philips II in de
zestiende eeuw verkregen de Staten van Zeeland het
tiendrecht in grote delen van Zeeland. Met de reformatie
namen de nieuwe protestantse kerkgemeenten de oude
katholieke kerkgebouwen in gebruik en gebruikten
de Staten van Zeeland de tiendenbelasting voor de
financiering van de protestantse kerkgebouwen en de
traktementen van de predikanten.
In 1785 bestonden op Walcheren 212 tiendblokken met
meestal op de hoek van zo’n blok een hardstenen paal
met een unieke codering. Al deze palen zijn toen ook op
schrift gezet met daarbij de codering. Op de palen staat
eerst de code Z-T, die waarschijnlijk aanduidt dat het gaat
om Zeeuwse Tienden. Vervolgens staat er het nummer
van het betreffende blok; in de beschrijving staan hier de
namen van het blok, die tegenwoordig de ‘veldnamen’
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worden genoemd. Het gaat dan om namen zoals Lange
Rek, den Kleijnen Pastoor, de Baenweie, de Meul’oek en
Nonnen Boogaard. Als laatste code stond op de paal een
nummer of letter als volgnummer voor de palen van het
betreffende blok; vaak gaat het om de hoeken van het
blok.
Vanaf 1872 was er de mogelijkheid om tienden af te kopen
of te verhandelen. Onder grote druk van de landbouwers
werd in 1907 de tiendenbelasting afgeschaft. Belangrijkste argumenten hierbij waren de dubbele belasting
(naast tiendenbelasting ook normale belasting), het
feit dat het tiendrecht drukte op de bruto inkomsten
van de landbouwer en daardoor remmend werkte op
investeringen en de geldvlucht van de opbrengsten
van het tiendrecht. Met het afschaffen van de tiendenbelasting verviel ook de functie van de tiendpalen.

Goed bewaarde spaarpot of
zeeroversschat?
Peter Blom, Zeeuws Archief

Zeeland, halve gouden rijder 1622, sluitmunt van de goudschat van Serooskerke. Voorzijde: ruiter springend naar rechts over
ongekroond wapenschild van Zeeland. De tekst luidt: MO[neta] AVR[ea] PRO[provinciarvm] CON – FOE[derarvm] BELG[iae]
ZEL[andiae] (vertaling: Gouden munt van de Verenigde Nederlandse Provincie van Zeeland). Eigendom van de gemeente
Veere. Objectnummer Zeeuws Archief M00033. Foto Ivo Wennekes.

De tiendpalen vertegenwoordigen een verhaal over de
geschiedenis en vormgeving van het cultuurlandschap
van Walcheren. Stichting Landschapsbeheer Zeeland
(SLZ) wil, samen met enkele enthousiaste vrijwilligers,
tiendpalen graag zichtbaar houden in het landschap.
Momenteel zijn bij SLZ ruim vijftig tiendpalen uit
Walcheren in beeld en er staan weer diverse tiendpalen
op openbare plaatsen in het landschap van Walcheren.
Referenties: Bree, A. de en F.A. Broeksma, Walcheren in
woord en beeld: Tiendpalen, in: De Wete 19 (1990) 1, pag.
18-22. Geluk, C., Winnaar gouden jirizaag 2018: Wim Roose,
in: Landschapsbeheer Zeeland 32 (2018) 4, pag. 4-7.
www.landschapsbeheerzeeland.nl.
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In of kort na het jaar 1622 moet in het Walcherse
dorp Serooskerke iemand hebben rondgesjouwd
met een kapitaal aan gouden munten. Nadat de
onbekende rijkaard de schat had verstopt werd
er eeuwenlang niet naar omgekeken.
De vijftig meest interessante munten bevinden zich nu
in de verzamelingen van de gemeente Veere en worden
beheerd door het Zeeuws Archief.
In 1965 werd een aantal huizen aan de Dorpsstraat in
Serooskerke gesloopt en op het vrijgekomen terrein een
preiveld aangelegd. Eerst kwamen bij het bewerken van
de grond 118 munten naar boven en later in januari 1966
werden bij het oogsten van de prei nog eens meer dan
duizend munten opgegraven. De eerlijke vinders uit 1966
moesten de buit delen met de eigenaar van de grond. Dit
was de gemeente Serooskerke die met de opbrengst het
zwembad ‘De Goudvijver’ betaalde.
Omdat het de omvangrijkste vondst van de twintigste
eeuw betrof kreeg Serooskerke veel aandacht in de media.
De veilingcatalogus vermeldt 1023 exemplaren uit de
periode 1422-1622. Door alle publiciteit schoten de prijzen
omhoog. De opbrengst was meer dan een half miljoen
gulden.
De gemeente Serooskerke behield vijftig goudstukken.
Van de overige munten werden de meeste verkocht aan
musea en verzamelaars, enkele werden behouden door de
vinders en twee werden geschonken aan prinses Beatrix
en prins Claus. Ook na de zomer van 1966 werden nog
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enkele munten gevonden. De goudschat telde 1157 gouden
munten en een valse koperen munt.
Moeilijker is het om een antwoord te geven op de vragen
hoe en waarom deze spaarpot is verborgen en door wie.
Het is goed mogelijk dat het een piraat is geweest die zijn
schat heeft verstopt. Een zeerover, in Serooskerke, kort
na 1622?
Opmerkelijk is dat in november 1623 een kleine vloot van
de tot moslim bekeerde kaper Jan Janszoon van Haarlem,
ook bekend als Murâd Re’ís (Murat Reis), admiraal van
Salé, de haven van Veere binnenzeilde. Het Marokkaanse
Salé was van 1619 tot 1627 een onafhankelijke stadstaat,
en een broeinest van piraterij in de omgeving.

Doodshemd
Karina Leijnse en Caroline van Santen, Zeeuws Museum

Detail van een doodshemd voor een vrouw, Walcherse
of Zuid-Bevelandse dracht (linnen, zijde), 1800-1850.
Collectie Zeeuws Museum. Foto Jan Torfs.

Met de komst van een schatrijke zeerover naar Veere is
natuurlijk niet verklaard waarom zes kilometer verder
in Serooskerke een fortuin in de bodem belandde. In je
fantasie zie je het voor je: op een herfstige middag in 1623
loopt een piraat met zes kilo aan gouden munten van
zijn schip in de haven van Veere richting Serooskerke. Na
een wandeling van een uur en een kwartier ontdekt hij
een plaats waarvan hij zeker weet dat deze onvindbaar
is. Mocht hij ooit zijn lucratieve baan kwijtraken en
weer naar huis terugkeren, dan weet alleen hij waar dit
kapitaal ligt. Zo zou het gegaan kunnen zijn…

/
09
29

bewaren of weggooien?
Zeeuwse verhalen

Vrouwen droegen vroeger, net als mannen trouwens, knielange linnen hemden. De rug- en
voorzijde werden gemaakt uit een rechte baan
linnen zonder schoudernaad. De baan was exact
de weefbreedte van de stof.
Slechts een kleine halve cirkel voor de nek werd
eruit geknipt. Het boord werd vaak versierd met wit
op wit borduurwerk en versterkt met zogenaamde
muizentandjes. Aan beide zijden werden grote driehoekige stukken stof genaaid om het voor vrouwen
kenmerkende wijd uitlopende model te verkrijgen. De
rechte mouwen werden ingezet met een okselklink. Dit
ruitvormige lapje creëert ruimte onder de oksel. De lengte
van de mouwen was afgestemd op de lengte van het
bovenjak. Het in elkaar naaien van het hemd gebeurde
door het gebruik van een heel klein rolzoompje of met
een ‘ik-en-jij’-steek. Deze slingersteek werd gebruikt
als de stof tegen elkaar genaaid werd om zo het hoogste
rendement uit de stof te halen. Alles werd maximaal
gebruikt, niets ging nodeloos verloren.
Aan weerszijden van de halsopening zijn vaak fraaie
vierkante borduursels in rood of zwart garen te zien.
Iedere vrouw maakte haar persoonlijke borduurpatroon.
De gekozen decoratie van dit vrouwenhemd doet
vermoeden dat het hemd voor een bepaald doel werd
gemaakt. Het borduursel stelt de Bijbelse voorstelling
van verspieders met een hangende druiventros voor.
Dergelijke voorstellingen werden op doodshemden
gebruikt. Het was namelijk vroeger gebruikelijk dat
een vrouw voor haar man en haarzelf een doodshemd
maakte. Dit werd achterin de linnenkast bewaard
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om voorbereid te zijn. In de collectie van het Zeeuws
Museum zijn een aantal van dit soort hemden aanwezig.
Het is alleen moeilijk te zeggen of zij ooit als doodshemd
waren bedoeld; ze zijn er immers nog. Een mogelijke truc
voor het herkennen van een, niet gebruikt, doodshemd
zit ’m in het rugpand, waar een gat in het linnen verraadt
dat bij grote schaarste een deel van het hemd is gebruikt
voor een ander en nuttiger doel. De gestorvene ligt
immers toch op de rug opgebaard!

Oude kranten
Johan Francke, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Jaargangen van de Middelburgsche Courant in het
magazijn van ZB. Foto Wim Helm, 29 mei 2008. ZB,
Beeldbank Zeeland, nr. 126473.
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Heel lang lag de krantencollectie van de Zeeuwse
Bibliotheek (thans ZB) praktisch ongebruikt in het
magazijn. De oude kranten zijn in leggers gevat
die soms meer dan twintig kilo wegen en op groot
formaat zijn uitgevoerd.
Een deel van dit krantenmateriaal is door de staat
(verpulvering, scheuren) niet meer raadpleegbaar voor
bezoekers. Een van de taken van ZB is het bewaren
en conserveren van deze regionale media. Maar wat
is het nut hiervan als het niet meer raadpleegbaar is?
Krantenpapier is er weliswaar niet voor gemaakt eeuwig
te bestaan, maar dat geldt niet de inhoud ervan. In de
jaren tachtig werd daartoe de eerste aanzet gegeven door
op grote schaal op microfiche te verfilmen.
De weinige mensen die in oude kranten wilden zoeken
deden dat op deze microfiches, die tot begin 21ste eeuw
actueel werden bijgehouden. Probleem was dat je voor
een zoekactie eigenlijk een gerichte datum nodig had. Een
enkele keer kwam een onderzoeker of journalist avonden
lang naar de bibliotheek om op de microfiche-reader de
jaargangen te doorzoeken naar een enkel kolommetje
over het onderwerp van keuze, zoals bijvoorbeeld de
keersluismoord in Vlissingen.
Digitale ontwikkelingen maakten het rond 2005 mogelijk
optisch karaktertekens te lezen. Door met trefwoorden
te zoeken kon in een mum van tijd door de inhoud van
duizenden krantenpagina’s worden gezocht. Werk waar
onderzoekers in 2005 nog weken mee bezig waren kon
een paar jaar later opeens in een paar seconden worden
opgezocht. Meerdere erfgoedinstellingen maakten in
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korte tijd een grote hoeveelheid kranten beschikbaar
op Krantenbank Zeeland. En het mes sneed aan twee
kanten. Broze oude kranten konden na digitalisering
definitief in het magazijn blijven en werden door de
nieuwe presentatie voor tal van gebruikers opeens
ontzettend interessant. Veel mensen bleken erg geïnteresseerd in hun familiegeschiedenis, die van hun
woonplaats of sportvereniging. De krant werd herontdekt als historische bron.
Inmiddels worden de meer dan 2,3 miljoen krantenpagina’s jaarlijks door een half miljoen bezoekers
bekeken, daarmee is de site met afstand de best bezochte
van ZB. Zelfs voorheen onbereikbare doelgroepen, de
voormalige Zeeuwse emigranten, weten de site vanuit
landen als Canada, de VS, Brazilië en Indonesië te vinden.
Wie wat bewaart, die heeft dus wat, alleen waren daar
in het geval van de krantencollectie tijd en (digitale)
mogelijkheden voor nodig. De historische potentie van
de krantenbank werd al meteen bij de lancering in 2008
duidelijk. De hoogwaardigheidsbekleder die Krantenbank
Zeeland opende werd dit pijnlijk gewaar toen hij als
eerste zoekresultaat op zijn eigen naam een foto samen
met zijn ex-vrouw kreeg te zien.

Oude Zeeuwse hoogstamfruitrassen
Joan van der Velden, Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Appel van het bijna verdwenen ras Dekkers Roem.
Foto Adri Scheele.

Op dit moment worden nog diverse negentiende-eeuwse
kranten geconserveerd die te broos zijn om zelfs de
pagina’s om te slaan. Nieuwe technieken zullen het in
de toekomst mogelijk maken dit materiaal te scannen
zonder het te openen, want wie wat bewaart, die hééft
wat.
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De hoogstamfruitteelt is ontwikkeld in de late
middeleeuwen. Op enkele laatmiddeleeuwse
schilderijen kan je fruitbomen herkennen en op
gravures uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw staan grote fruitboomgaarden afgebeeld.
De fruitteelt is vooral ontwikkeld door adellijke families
en in kloostergemeenschappen voor eigen gebruik;
maar al snel vormde de boomgaard ook een belangrijk
economisch onderdeel van een landgoed of klooster.
De kennis van het enten van fruitbomen was in die tijd
vooral bekend bij kloosterlingen en de verspreiding
van de rassen verliep voor een belangrijk deel via de
kloosterordes. Omstreeks de achttiende eeuw werd
de teelt van fruit algemener verspreid en werden
hoogstamfruitbomen vaak op of rond de boerderij
geplaatst. Het enten was vakwerk en werd vaak gedaan
door rondtrekkende specialisten. Langzaam werd
de fruitteelt voor veel agrariërs ook een belangrijk
onderdeel van het inkomen. De keuze van de rassen
en de ontwikkeling van de rassen werd bepaald door
verschillende factoren, zoals het aanbod van rassen in
de regio, de geschiktheid van aanwezige onderstammen,
de bodemsoort, de lokale klimaatcondities en natuurlijk
de vraag. Fruit werd begin vorige eeuw een belangrijk
exportproduct. Zeeland, en met name Zuid-Beveland,
was een belangrijk fruitteeltgebied. Bijzondere Zeeuwse
hoogstamfruitsoorten zijn Keijing, Zure hondsmuil,
Perzikrode zomerappel, Dekkers Roem (appels),
Bergamotte Herault, Pondspeer en Juttepeer (peren).
Halverwege de vorige eeuw kwam de hoogstamfruitteelt
in het slop. De belangrijkste oorzaken waren: export-
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problemen gedurende de oorlog, veranderend consumptiegedrag (alleen mooi en geheel gaaf fruit werd
verkocht), intensivering en schaalvergroting van de
landbouw en de hoge arbeidskosten voor het beheer
en plukken van hoogstamfruit. In 1969 werd zelfs een
Europese verordening van kracht waarbij een rooipremie
voor hoogstamfruitboomgaarden werd uitgekeerd.
Tegenwoordig vindt de commerciële fruitproductie in
Nederland vrijwel geheel plaats in laagstamboomgaarden.
Boomgaarden met hoogstamfruit waren vorige eeuw
een belangrijk en gezichtsbepalend element van
het landschap van Zeeland. Verschillende Zeeuwse
hoogstamrassen waren goed aangepast aan de lokale
omstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid
aan rassen met daarbij een grote variatie in bloeitijd
waren de fruitbomen belangrijke waardplanten voor vele
insectensoorten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland
(SLZ) wil graag een stukje van de hoogstamfruitcultuur
bewaren. Zo heeft SLZ een belangrijke rol gespeeld
in het behoud van enkele karakteristieke Zeeuwse
rassen zoals van de appel Dekkers Roem. Naast het
cultuurhistorische karakter is het behoud van vaak uniek
genetisch materiaal van de verschillende rassen met een
hoge resistentie tegen ziektes van belang. Bovendien
dragen hoogstambomen bij aan de biodiversiteit omdat
diverse zeldzame insectensoorten voor hun leefomgeving
afhankelijk zijn van sommige hoogstamfruitrassen.

Kleine elementen met
bijzondere symboliek
Sandra Dobbelaar, Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Makelaar met symbolen op een schuur in de omgeving
van Middelburg. Foto Stichting Landschapsbeheer
Zeeland.

Referenties: Maréchal, R., E. Vandecasteele en B. Vermeire,
Van Trezeke to Keizerin, Regionaal Landschap Meetjesland,
2015. Scheele, A., Een zoektocht naar oude hoogstamrassen.
In: De Boom in 28 (2014) 3, pag. 17-19.
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Overal in het landschap van Zeeland zijn elementen
aanwezig die iets vertellen over gebruiken, tradities
en overtuiging van de bevolking. Ze zijn vaak zo
vanzelfsprekend aanwezig, dat men ze pas mist
als ze zijn verdwenen.
Veel elementen zijn aan het boerenerf gebonden en zitten
vol met symboliek: versieringen op toegangshekken, op
de nok van een schuur, luiken of boeiborden. Ook op
andere plaatsen in het landschap, zoals grafmonumenten,
metselwerk en muurankers, vinden we volop symbolen.
In het verleden werden ze algemeen toegepast om op
sierlijke wijze een boodschap over te brengen.
Iedereen kent het hartje in de deur van de wc van vroeger. Dit hartensymbool is ook te vinden in de deur van
het vroegere varkenshok, op traditionele makelaars en
in oud metselwerk. Tegenwoordig associëren we het hart
met de liefde, maar het is oorspronkelijk een teken van
vruchtbaarheid. Andere figuren met een symbolische
betekenis zie je in oude toegangshekken zoals odaltekens
en zonnetekens. Dit zijn sierlijke lijnen of krullen
die de loop van het leven symboliseren of staan voor
geluk. Makelaars zijn nog regelmatig te vinden op oude
schuren met hierop symbolen als harten, lelies (hoop),
klaver (geluk), pijlpunten (weerbaarheid) en cirkels
(oneindigheid) en soms een persoonlijk tintje van de
eigenaren.
Kleine elementen vertellen veel over de streek en haar
bewoners. Iedere regio kent typische gewoonten ten
aanzien van vorm-, kleur- en symboolgebruik van
deze elementen. Het meest bekende voorbeeld is wel
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de rand van het boeibord aan schuren en bijgebouwen:
in Walcheren met krullen en in de meeste delen van
Zeeland recht en sober. Het symboolgebruik in Zeeland
verschilt per eiland, omdat de eilanden niet direct
met elkaar in contact stonden. Daardoor konden de
elementen zich ‘zelfstandig‘ ontwikkelen.
Symboolgebruik wordt steeds zeldzamer. De belangrijkste
oorzaak is het buiten gebruik raken van de elementen
waarmee ze verbonden zijn. Vlees wordt bij de slager
gehaald, luiken zijn niet meer nodig en toegangshekken
zijn te smal geworden voor de grote machines. Kortom,
traditionele elementen worden vervangen en de
symboliek verdwijnt met hen mee. Juist omdat deze
bouwwerkjes zo onopvallend aanwezig zijn, blijven ze
met hun symboliek vaak onderbelicht. De meeste kleine
cultuurhistorische elementen hebben geen status; ze
zijn geen monument. Door goede voorlichting over de
betekenis en waarde van deze landschapselementen
met hun symbolen en het beleefbaar maken van de
geschiedenis, wordt gewerkt aan bewustwording en
daarmee aan het behoud ervan.

Weg met dat woord!
Veronique de Tier, Erfgoed Zeeland

Zeeuws woordenplankje. Collectie museum
De Meestoof Sint-Annaland.

In Zeeland is er steeds meer aandacht voor het landschap
in de breedte en haar typisch Zeeuwse onderdelen.
Gelukkig staan de kleine elementen en symbolen
daarbij ook vaker in de belangstelling. We zien ze als
een stukje Zeeuwse identiteit. Het zou mooi zijn als we
deze Zeeuwse elementen, bijzondere symbolen en de
achterliggende boodschappen weer betekenis konden
geven.
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Weggooien of bewaren, is iets wat met streektaal of
dialect minder eenvoudig te beslissen is. Woorden
verdwijnen omdat ze niet meer gebruikt worden.
Dat is uiteraard ook een vorm van weggooien, maar
het gebeurt minder bewust dan het weggooien van
voorwerpen.
Toch verdwijnen de dialecten de laatste vijftig jaar in
een versneld tempo. Als voorwerpen of handelingen
verdwijnen, is de dood van het woord dat erbij hoort
niet ver weg. Maar ook als voorwerpen blijven, dreigt
er gevaar. De oude dialectwoorden, slechts bekend in
een kleine regio, moeten plaatsmaken voor nieuwere
standaardtaalwoorden. Onze grootouders spraken het
dialect nog zonder gêne, onze kinderen spreken het
nauwelijks nog. Die weten niet meer wat guus zijn, of
wat een puut en een touter is. Ze gebruiken kinderen,
kikker en schommel.
Gelukkig zijn er gemakkelijke manieren om woorden te
bewaren. Je zet ze in een woordenboek, een taalmuseum
als het ware. Toegegeven, hier en daar zal een lokaal
woord wel ontsnappen. Schunnige woorden bijvoorbeeld
of vloeken zoals hosternokke worden nogal eens
‘vergeten’ in woordenboeken. In andere ontbreken dan
net veel vaktermen, omdat die te specialistisch zijn
en de woordenboekmaker er te weinig van kent. In
Zeeland hebben we het mooie - en eigenlijk het eerste
wetenschappelijke - dialectwoordenboek (uitgegeven
in de jaren zestig met een supplement erop in de jaren
negentig) van Rika Ghijsen. Daarnaast bestaan er nog
enkele lokale woordenboekjes en heel wat woordenlijsten.
Wetenschappelijke instituten en dialectverenigingen
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hebben ook vragenlijsten uitgestuurd om de dialectwoordenschat te bewaren.
Maar is dat genoeg? Een dialect is toch meer dan een
paar woorden? Dat klopt, om streektaal te bewaren is
meer nodig. In een dialectwoordenboek krijg je immers
alleen de betekenis en wat voorbeeldzinnen. Ideaal voor
taal is dat je die taal ook nog kunt beluisteren. De taal
van eeuwen geleden zijn we helaas helemaal kwijt, er
bestonden nog geen bandrecorders toen. Maar in de jaren
zestig waren die er wel en gelukkig waren er toen ook al
taalkundigen die het belangrijk vonden om het dialect
te bewaren of toch minstens te onderzoeken. In Zeeland
zijn in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw dan
ook heel wat dialectopnames gemaakt. Eind twintigste
eeuw zijn die gedigitaliseerd en sinds die tijd ook te
beluisteren. Het blijven momentopnames, maar het is
prachtig materiaal om de taal van een bepaalde periode
te illustreren. En de techniek gaat nog altijd vooruit,
waardoor het steeds gemakkelijker wordt onze dialecten
te onderzoeken en te bewaren.

Een koffer vol vakantieherinneringen
Lianne van Rijn, VVV Zeeland

Instagram-feed met beelden van Zeeland. Beeld
Zierikzee: Lisette van Peenen.

Uiteraard zullen we er in de toekomst zorg voor moeten
dragen dat zowel de gedigitaliseerde woordenboeken
als de geluidsopnames duurzaam bewaard worden voor
de toekomst. Een uitdaging voor de 21ste eeuw, die niet
alleen voor de dialecten geldt.
De digitale versie van het woordenboek is te vinden op
www.zeeuwsewoordenbank.nl en www.zeeuwsedialect.nl.
De geluidsopnames kunt u horen op www.dialectloket.be bij
stemmen uit het verleden en op www.meertens.knaw.nl/ndb/.
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Genieten, beleven, ontdekken en tot rust komen.
Het zijn de belangrijkste redenen om op vakantie
te gaan. Daar creëren we memorabele momenten.
Soms alleen, maar het liefst samen.
In de zon op het strand. In de natuur. Tijdens een fietsof wandeltocht. Of bij het bezoek aan leuke attracties en
bijzondere bezienswaardigheden. Hoe zorgen we ervoor
dat vakantieherinneringen niet verloren gaan?
Je pakt het potje met schelpen uit de kast. Wat zal ik
hiermee doen? Weggooien of bewaren? Je kijkt ernaar
en ziet de kinderen weer zitten op het strand in Zeeland.
Urenlang waren ze zoet met hun schepje en emmertje.
In gedachten ga je terug naar die vakantie. Wat hebben
we veel gezien en gedaan. De stadswandeling door de
historische binnenstad van Veere. Winkelen in monumentenstad Zierikzee. Herten spotten in natuurgebied
Oranjezon. Iedere dag een verse bolus bij de koffie.
Mosselen eten bij het strandpaviljoen. En dan die
eindeloze fietsroutes! Een verblijf om nog lang van
na te genieten.
Als kind ging je met je ouders al op vakantie naar
Zeeland. Oude fotoboeken herinneren aan vroeger. Bij
foto’s van toen maak je automatisch de vergelijking met
het heden. Waar blijft de tijd? Nu je zelf (klein)kinderen
hebt, realiseer je je weer wat een fijne bestemming het
is. Niet te ver. Brede stranden, oude polders, historische
dorpen en steden, uitgestrekte routes, natuurgebieden en
indrukwekkende bezienswaardigheden.
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Nog niet zo lang geleden stuurde je een stapel ansichtkaarten naar familie en vrienden om je ervaringen te
delen. “Het is hier fantastisch. Zoveel te zien en te doen.”
Een getekend zonnetje of wolkje om het weer aan te
duiden. Je betrapt jezelf erop dat de adressenlijst die je
altijd meeneemt op vakantie steeds korter wordt. Een
bericht sturen vanaf je vakantieadres via de post is straks
niet meer dan een herinnering uit vroeger jaren.
Anno 2019 laat je iedereen meegenieten. Via whatsapp,
e-mail of social media. De voorpret van het kiezen
van de bestemming, de reis ernaartoe, het uitzicht
vanuit de accommodatie, de zee, het strand, de natuur,
bezienswaardigheden en culinaire hoogstandjes. De
smartphone legt het vast en je volgers smullen (live)
van je verhalen.
Je deelt je belevenissen in het moment. En je neemt een
koffer vol vakantieherinneringen mee naar huis. Foto’s en
souvenirs houden de herinneringen levend. De magneet
die je bij het VVV-Inspiratiepunt hebt gekocht, heeft een
permanente plek op de koelkast gekregen. Het herinnert
je nog dagelijks aan die heerlijke zomer. Of toch die ansichtkaart. Niet om te versturen, maar om te bewaren.
Om zo nu en dan weer even terug te gaan naar toen. Tot
het tijd is voor de volgende vakantie, waar je weer nieuwe
ervaringen creëert. Vakantieherinneringen hoeven niet
groots te zijn. Maar de mooiste herinneringen zijn er om
nooit te vergeten.

/
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Weggooien of bewaren…
maar wat als dat niet
mag?
Ewoud Verhoef
plaatsvervangend directeur COVRA N.V.

Sommige dingen mag je niet zomaar weggooien, maar mag je ook niet zomaar bewaren. Dat
probleem had Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. In zijn collectie bevindt zich een van de meest
markante objecten uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis.
Een herinnering aan het nucleaire pionierswerk
van de tweevoudig Nobelprijswinnaar, Marie Curie.
Haar werk opende honderd jaar geleden de deur
naar de toepassingen van radioactieve stoffen en
ioniserende straling. Het gaat om een klein glazen
buisje dat zij in de zomer van 1911 meenam van
Frankrijk naar Nederland. Het was een van de twee
buisjes in haar bagage, beide met ongeveer een
tiende gram radiumchloride. De buisjes wilde zij
gebruiken om de eigenschappen van het bijzondere
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fenomeen radioactiviteit te onderzoeken. Radioactiviteit leek zich niet te laten beïnvloeden door
chemische of fysische omstandigheden, zoals een
heel hoge temperatuur of druk, maar hoe zat het
met een heel lage temperatuur?
Om dit te onderzoeken ging haar reis naar
Leiden, naar het koudste plekje op aarde: het
laboratorium van Heike Kamerlingh Onnes,
een andere Nobelprijswinnaar. Hij was erin
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“De buisjes werden lange tijd vergeten, maar een van de buisjes is later teruggevonden
en opgenomen in de collectie van het Boerhaave museum.”

geslaagd het absolute nulpunt, het punt dat de
atomaire processen stoppen, op een paar graden
na te bereiken. Marie Curie wilde onderzoeken
of radioactiviteit dan ook stopt. De proeven
met vloeibaar waterstof lieten zien dat ook lage
temperatuur de radioactiviteit niet meetbaar
beïnvloedt. Curie vertrok weer naar Parijs en
liet de radiummonsters achter voor toekomstige
experimenten met het nog koudere vloeibaar
helium. De buisjes werden lange tijd vergeten,
maar een van de buisjes is later teruggevonden
en opgenomen in de collectie van het Boerhaave
museum.
Honderd jaar later is het bewaren van radioactieve
stoffen in Nederland aan strenge regels onderworpen. Het is alleen toegestaan wanneer je
beschikt over de Kernenergiewet-vergunning,
een speciale opslagruimte en daarvoor opgeleid
personeel. Je mag de stoffen ook niet weggooien
als afval, maar uitsluitend overdragen aan een
erkende instelling. Omdat er niet veel radioactief
afval geproduceerd wordt en het om specialistische
zorg vraagt, is er in Nederland gekozen voor
één erkende instelling: de Centrale Organisatie
Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp.
Daar wordt het afval verpakt in beton (laag- en
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middelradioactief afval) of in glas en/of staal
(hoogradioactief afval) en opgeslagen en beheerd
in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen. Alle
handelingen worden zorgvuldig gecontroleerd
door COVRA en door de inspectiediensten van de
overheid en internationale organisaties.
Al het radioactieve afval, of het nu afkomstig is van
ziekenhuizen, onderzoekinstellingen, de industrie
of een kerncentrale, gaat dus naar COVRA in
Zeeland. Daar wordt nu ook het radiumpreparaat
van Marie Curie bewaard. Niet verpakt in beton,
maar tentoongesteld in een kast met loodglas,
zichtbaar voor alle bezoekers aan de opslag. Daar
ligt niet alleen het object van het Boerhaave museum, maar liggen ook objecten van andere musea.
COVRA bewaart namelijk niet alleen radioactief
afval, maar is via Erfgoed Zeeland ook een depot
voor de Zeeuwse musea geworden.

Het buisje van Marie Curie uit de collectie van Museum
Boerhaave in de opslag bij COVRA.
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Colofon
Wat is voor u van waarde? U heeft bij elke bladzijde in
dit boekje de keuze: bewaren of weggooien.

Meer weten? Scan de QR-code.

Dit boekje is een gezamenlijk project van Zeeuwse Ankers en COVRA.
Zeeuwse Ankers is een samenwerkingsverband van Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland, ZB| Planbureau
en Bibliotheek van Zeeland, Zeeuws Archief, Zeeuws Museum, Het Zeeuwse Landschap,
Stichting Landschapsbeheer Zeeland en VVV Zeeland.
COVRA is de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval en voert het Nederlandse beleid op het gebied van
radioactief afval uit.

Wij bewaren voor de toekomst
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