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1
De smidse
In de herfst van 2000 werd de huidige smidse gebouwd in een weinig gebruikte hoek 

van het landgoed. Door de jaren groeide de plek van kleine privé-werkplaats tot 

startplek van initiatieven en bovenal tot werkplek voor kinderen.

Dat laatste begon met de vraag van enkele ouders in 2004 en is uitgegroeid tot de 

unieke ‘kindersmidse’ die het nu is, met meer dan 30 kinderen ‘in de leer’ en een paar 

honderd kinderen die jaarlijks in schoolverband voorbij komen.
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2
De ingrediënten  
van succes
 

Pedagogie – aardeburger worden

Wat ik doe is kinderen de ruimte geven om hun dromen te realiseren, om de ervaringen 

op te doen die ze bewust of onbewust zoeken en zich zo aardeburger te kunnen gaan 

voelen.

Wat kinderen zoeken is heel verschillend. De een heeft het nodig om met z’n handen 

te werken, een ander om zich gezien te voelen, of ruimte te vinden om te spelen en 

zich te mogen uiten, of de trots te voelen van zelf iets maken. Ravotten tussendoor, 

in de boom klimmen, plannen en wensen onderzoeken op hun haalbaarheid, dingen 

uitproberen en experimenteren horen er net zo bij als het eigenlijke smeden. 

De vraag die ik me bij elk kind impliciet stel is: wat kom jij hier halen dat voor jou van 

belang is? Ik weet niet vooruit wat jij nodig hebt, maar ik kan je wel de ruimte bieden 

om het te ervaren.

Ambacht – hoofd, hart en handen

Smeden vraagt discipline, focus en concentratie. Het doet een appèl op kracht en op 

het vermogen die kracht te richten. Ieder die met smeden begint merkt: je hebt durf 

nodig om hard te slaan en je eigen kracht te voelen, en er is vaardigheid nodig om die 

te beheersen en te richten. 

Een appèl op je eigen vuur-kwaliteit zou je het kunnen noemen.
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En daarmee vorm je het ijzer. Van zichzelf heeft ijzer geen schoonheid, het is dichte, 

aardse materie. Alle vorm en schoonheid moet je er zelf in leggen. 

Voor kinderen en volwassenen betekent dit: concentratie oefenen, stevig op de grond 

gaan staan, gefocused blijven. Hoofd, hart en handen bij elkaar brengen.

IJzer en vuur: aardematerie en godengeschenk - in dit beeld zie ik de magie van het 

smeden.

De plek – vertrouwdheid, eigenheid en ruimte

In het realiseren van dit pedagogisch ideaal is de plek een belangrijke voorwaarde voor 

succes. Ik herken en verzorg er een aantal kwaliteiten:

Vertrouwdheid. De plek is kinderen helemaal vertrouwd, ze ervaren het als hùn plek. 

Ze kennen elke boom, ze weten elk stuk gereedschap te vinden. Toen ik vertelde dat er 

een nieuwe smidse gebouwd moest worden, was de spontane reactie: dan komen we 

allemaal meehelpen!

Eigenheid. Alles is opgebouwd met eenvoudige middelen. Eigen inzicht, eigen 

vormgeving, eigen sfeer zijn voelbaar in alles wat er is. De kinderen maken mee dat er 

dingen gemaakt en toegevoegd worden, dat er onderhoud nodig is, dat dit zelf gedaan 

wordt en vaak met hun hulp.

Ruimte. Het smeden vraagt concentratie en focus. Dat kan niet zonder ruimte voor de 

tegenbeweging. Kinderen hebben ruimte nodig om te ravotten, het bos in te rennen, in 

een boom te klimmen. Bewegingsruimte die bij hun kind-zijn past.

Vrijplaats – ideaal en vertrouwen

Het werk in de smidse is niet ingebed in een instelling, instituut, of maatschappelijk 

gereguleerde voorziening. Het is gebaseerd op het vertrouwen van ouders en kinderen 

en op een door het werk groeiende expertise. Ik doe er wat ik belangrijk vind, in dit 

geval ambachtelijk werken met kinderen en grote mensen. Omdat dat mij en hun goed 

doet. 

Daarmee duid ik een kwaliteit aan die meer verborgen aanwezig is in de uiterlijke 

activiteiten en die sterk verbonden is met mijzelf, met hoe ik de dingen doe en kàn 

doen. Wat mij enthousiasmeert is het scheppen van een vrije, autonome plek in de 

maatschappij, die werkplaats en broedplaats kan zijn.
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3
De drie functies  
van de smidse
De smidse heeft drie functies, elk met eigen voorwaarden en mogelijkheden:

❶ De eerste is de smidse als privé werkplaats/atelier.

In die hoedanigheid is het een ruimte die mijn eigen sfeer draagt, waarin ik mij vrij kan 

bewegen, naar wens kan werken als kunstenaar en me terugtrekken om inspiratie op 

te doen. De wagen hoort hier bij als verwarmde binnenplek en plannensmederij.

❷ De smidse is een leerplek waar mens en ambacht samenkomen.

In die hoedanigheid is het een ruimte die een sfeer van ambacht en creativiteit 

uitstraalt en de voorzieningen heeft van een eenvoudige maar goed geoutilleerde 

ambachtswerkplaats. Het is een plek waar volwassenen in de leer kunnen zijn.

In deze hoedanigheid kan de smidse ook van betekenis zijn voor bewoners en 

gebruikers van het landgoed.

➌ De smidse als een plek voor kinderen.

In deze hoedanigheid heeft de smidse twee kanten: een goed gestructureerde ruimte 

waarin de orde van het ambacht heerst en een ruimte waarin kinderen kunnen  

bewegen, dingen maken, bouwen, experimenteren, in een boom klimmen, een 

kampvuur stoken. Naast de werkplaatsruimte hoort er dus ook een buitenruimte, een 

werkerf bij.
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4
De nieuwe smidse – 
en wat er nodig is
• een open werkplaatsruimte, die de mogelijkheid biedt om in de inrichting te 

differentiëren tussen een werkplek voor mijzelf en een plek voor kinderwerk (het 

‘werkplein’)

• rondom de werkplaats voldoende ruimte als werkerf (aan de voorzijde); een deel 

van het werkerf kan overkapt zijn en dienen als plek om met hout te werken of om 

een grotere groep kinderen een beschutte werkplek te bieden

• rondom genoeg ruimte voor opslag van materialen en spullen, schroothoop (aan de 

achterzijde)

• een overdekte stalling voor de smeed-aanhanger (mobiele smidse)

• een verwarmde binnenruimte van 15 à 20 2m, die de functie heeft van 

ontmoetings- cq schaftplek, gereedschap-opslag, privé-ruimte; dit kan de 

bestaande wagen zijn die een geïntegreerde plek krijgt of een nieuw te bouwen 

binnenruimte

• een toilet en watertappunt

• een aansluiting voor 230V, 20A

• bereikbaarheid per auto, voor laden/lossen en voor hulpdiensten

Dit is eigenlijk wat er nu ook al is. De nieuwe smidse zal een grotere en vooral mooiere 

versie zijn van wat er nu al is.
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5
Inspiratie beelden
Ik stond in Noord-Frankrijk voor een oude kerkdeur, imposant in z’n ouderdom, z’n 

grootte, hout- en smeedwerk. En ik dacht: als ik ooit een nieuwe smidse ga bouwen, 

begin ik met deuren. Ik zag  grote, hoge deuren in het weiland staan, die als ze open 

gaan je het gevoel geven dat je een gewijde ruimte betreedt – een aan vuur, ijzer en 

aarde gewijde ruimte. Het geheel een eenvoudige constructie van hout die mooi van 

vorm is en degelijke ambachtelijkheid uitstraalt.

Voor het eigenlijke constructiewerk van een nieuw te bouwen smidse is een goede 

bouwer nodig. In het bouwproces zie ik deze het noodzakelijke neerzetten: fundament, 

vloer, houtconstructie en dak. 

Het afbouwen en afwerken, timmeren, leemwerk, smeedwerk, zie ik als een 

werkproces over een langere periode, in samenwerking met kinderen en ouders. 

Deze laatste fase van het bouwproject wordt daarmee een (educatief) kunstproject. 

Bij de indigenes van Ecuador leeft het begrip Mink’a als gemeenschapsproject, een 

concept dat mij inspireert en dat verder uit te werken is voor deze laatse bouwfase. 

Ik werk graag in samenwerking met lokale ondernemers en met het gebruik van  lokaal 

bouwmateriaal, zoals het hout.  Door het eerste ontstaan menselijke verbindingen, 

door het tweede een verbondenheid plek en streek waar de smidse gevestigd is.
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6
Triodosbank  
en landgoed
De Triodosbank/Stichting de Reehorst bieden op het landgoed een plek om de

nieuwe smidse te realiseren. Het landgoed zelf zal door de komst van de Triodosbank

ingrijpend veranderen door her-inrichten en her-landschappen. 

Ook het gebruikvan het landgoed zal veranderen. Er zullen meer mensen over het 

landgoed lopen, medewerkers en bezoekers. Het landgoed zal een opener en publieker 

karakter krijgen. De smidse zal dus opnieuw z’n plek moeten vinden, een nieuwe 

inbedding in een nieuwe context.

Belangrijk voor die nieuwe inbedding is

• dat het gebouwtje mooi is en past in het nieuwe beeld

• dat het goed geïntegreerd is in het landgoedconcept

• dat het gebruik past binnen het nieuwe concept

Opener, publieker en toch de beslotenheid bewaren die nodig is voor het werk met de

kinderen, zal ongetwijfeld een uitdaging zijn. Anderzijds kan de grotere zichtbaarheid 

van de smidse bijdragen aan haar functie als inspiratieplek voor bezoekers en 

medewerkers op Landgoed de Reehorst.
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7
Visie van de ontwerper
Tekst en beeld David Kloeg (architect in opleiding)

Voor mij is het ontwerpproces een zoektocht naar de essentie. 

Beeldend kan ik die in drie stappen beschrijven: linkerhand, rechterhand en daartussen 

het midden, dat wat bij mij innerlijk plaatsvindt. Deze stappen zijn niet in tijd te 

scheiden, maar wel te onderscheiden als lijnen in het proces.

❶  Links - In mijn linkerhand neem ik alles op wat ik tegenkom aan visie, wensen, 

programma van eisen, gesprekken, indrukken, locatie.

❷  Midden - Om iets van de essentie op het spoor te komen, loop ik hiermee rond.  

Er ontstaan schetsen, schetsmaquettes, filosofische uitwijdingen, gedachten en het 

gevoel dat deze oproepen. 

❸  Rechts - Dan neemt de rechterhand het over en wordt het concreet. Dingen krijgen 

vorm, er ontstaan tekeningen, ik werk aan maquette en onderbouwing.

In deze opdracht heb ik twee wegen bewandeld, allereerst de gevoelsweg, vervolgens 

de beargumenteerde weg – als het goed is leiden beide tot hetzelfde punt.  

Dit resulteerde in de ‘mindmap’ waarin gevoel en beargumenteerde visie samenkomen 

(zie afbeelding links).

Aan de basis van Erik’s werkzaamheden liggen vijf gegevenheden. Allereerst het 

landgoed zelf. In de hoek van dit terrein ligt een open en groene plek. Op deze plek 

heeft de pedagogie een ruimte gevonden. Het ambacht wordt ingezet voor wezenlijk 

vormende ervaringen. De essentie die eraan ten grondslag ligt is de notie van een 

vrijplaats.

plek Erik

smidse / werkplein
binnenruimte

houtbewerking

buitenruimte
werkerf open

expositieruimte
landgoed de 

Reehorst

veranderende
buitenwereld
zichtbaarheid 

vrijplaats
binnenwereld
teruggetrokken ringen van omhulling

ontmoeten van 
elkaar en de 
buitenwereld

discipline
concentratie

focus

geven wat een 
kind nodig 

heeft

vertrouwdheid
eigenheid

bewegingsruimte

vrijplaats ambacht pedagogie plek gegeven contextbron
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kloeg architecture

De geplande locatie van de nieuwe smidse ligt dichtbij die van de huidige, ongeveer 

20 meter verderop. De context waarbinnen de essentie vorm krijgt is echter sterk 

veranderd. Dit vraagt om het opnieuw vormgeven van de relatie tussen vrijplaats en 

landgoed.

Ik heb gekozen voor omhullende vormen die tevens een sterke relatie aangaan met het 

nieuwe landschapsontwerp. 

NB De hier getoonde schetsen en foto’s van maquettes zijn nog geen definitief 

ontwerp, maar een beeld van ‘work in progress’. Ze geven een idee van de richting 

waarin we bezig zijn. 
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8
Vriendenkring en 
Stichting Sleipnir
Het werk in de smidse wordt ondersteund door een Vriendenkring, ingeschreven bij 

de KvK als Vereniging Vriendenkring rond de Smidse. De Vriendenkring vormt een 

bedding van betrokken mensen rond het werk. De doelstelling van de Vriendenkring 

is het therapeutisch-pedagogische werk in de smidse en de continuïteit daarvan 

ondersteunen. Het gaat om een warme verbinding en om warm geld. 

Dit doet de Vriendenkring d.m.v. financiële ondersteuning in de vaste lasten: de kosten 

van huur en onderhoud, praktische en financiële ondersteuning bij projecten zoals 

de geplande nieuwbouw van de smidse, gesprekspartner zijn t.a.v. inhoudelijke en 

organisatorische kanten van het werk. 

De smidse wil in de toekomst gaan samenwerken met Stichting Sleipnir in een CV, met 

de Stichting als stille vennoot. Daarmee wordt zij deel van een samenwerkende groep 

ondernemers die als ideaal hebben dat zij als bedrijf geen privévermogen opbouwen. 

Het bedrijfsvermogen wordt ingebracht door de Stichting Sleipnir. Deze ondernemers 

beschouwen hun bedrijven niet als persoonlijk eigendom en kunnen zich daarmee 

volledig richten op het leveren van kwalitatief hoogstaande producten of diensten.  

Hierin verwerkelijkt zich een stukje van mijn ideaal dat de smidse als vrijplaats 

meewerkt aan een economie die sociaal op een gezonde leest geschoeid is.
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