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 REPORTAGE BEDREIGD ERFGOED  

3 Restauratie kost hooguit 20.000 euro 3 Eigenaar streeft naar status Rijksmonument 

Valthermond Aan de muur hangt verroest smidsgereedschap aan ijzeren stangen, veel van de oude 

aandrijfriemen kunnen nog draaien en in het kantoortje zijn de telefoonnummers van klanten en 

leveranciers in krijt op de houten wand gekalkt. Sinds smid Jacob Klok (1888-1966) in 1965 stopte 

met zijn bedrijf is er weinig veranderd in de Stoomsmederij J. Klok aan het Zuiderdiep in 

Valthermond. 

Helemaal ongeschonden kwam de smederij niet door de jaren. De vuurplaats verdween, in de muur 

zitten scheuren en het vocht komt binnen door kapotte ruitjes en gaten in het dak. Maar het stilletje, 

de oude buiten-wc, is nog steeds weinig meer dan een hokje met op de grond een metalen plaat met 

een gat erin en een beerput eronder. Veel van de apparatuur in de smederij werkt zelfs nog. Een 

oude elektrische slijpmachine begint na een druk op een knop bijvoorbeeld weer tevreden te 

snorren. 

Frans van Kuik is sinds 2011 eigenaar van het pand van Stoomsmederij Klok. Hij woont in het huis 

ernaast, een gerestaureerde vervenerswoning waar ooit ook een drogisterij was gevestigd. Van Kuik 

wil de smederij behouden en zo mogelijk in oude luister herstellen, maar het ontbreekt hem aan de 

financiën die nodig zijn voor zo'n omvangrijke klus. 

Van Kuik ging op zoek naar steun en klopte aan bij de gemeente Borger-Odoorn, de provincie 

Drenthe en diverse andere instanties: "Ik kreeg steeds nul op het rekest. Maar om verder verval 

tegen te gaan, moet het gebouw toch echt snel water-en winddicht gemaakt worden. Volgens 

aannemers in de buurt is daarvoor een bedrag van tussen de 13.000 en 20.000 euro nodig." 

Op de langere termijn streeft Van Kuik naar een status als Rijksmonument: "Volgens mij is de 

smederij dat zeker waard. Als het pand eenmaal erkend is als monument, wordt het makkelijker om 

geld voor de restauratie bij elkaar te krijgen en plannen te maken voor een nieuwe bestemming. In 

ieder geval moet er spoedig worden ingegrepen om verder verval te voorkomen." 

 



Lukt dat niet, dan is Van Kuik bang dat hij een sloopvergunning moet aanvragen: "Er dreigt dan 

gevaar van instorten. Ik zal die vergunning met pijn in mijn hart aanvragen, mijn vrouw noemt me 

zelfs een romanticus. Maar ook een romanticus kan niet zonder geld als hij erfgoed wil beschermen." 

 

 Heemschut Drenthe pleit voor bescherming  

Leen de Graaf, architect en adviseur van de Drentse afdeling van erfgoedvereniging Heemschut, 

noemt Stoomsmederij Klok in combinatie met het woonhuis ernaast een gaaf geheel: ''Het is een 

belangrijk onderdeel van de vervenersgeschiedenis van Valthermond. Bovendien is het een fraai 

voorbeeld van de bouwstijl van rond 1920. Volgens Heemschut verdienen smederij en woning 

daarom bescherming, bijvoorbeeld een plaats op de provinciale monumentenlijst.'' 

 ''Sloopvergunning zal ik met pijn in het hart aanvragen.  

 

 

 


