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De Koloniën van Weldadigheid

D
e Koloniën van Weldadigheid. De naam klinkt als een 

paradijs uit een oud sprookje. Alleen hebben deze oor-

den in Nederland en België wél bestaan. De sporen zijn 

overal nog zichtbaar. In het landschap, de wegen, en de 

gebouwen. Maar onzichtbaar komen ze ook nog voor, in de herin-

neringen van vele families. Wat zijn de Koloniën van Weldadigheid? 

Hoe belangrijk zijn ze? En waarom staan ze op de lijst om genomi-

neerd te worden als Werelderfgoed? In deze brochure vindt u de 

resultaten van een groot onderzoek naar het unieke karakter van 

deze koloniën. U leest hier alles over de dramatische geschiedenis, 

de ontwikkeling en de sporen van dit initiatief tegen armoede dat 

in de wereld zijn gelijke niet kent.
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Een groots plan om 
armoede te bestrijden

De voorgeschiedenis
Het is 1818. Het gaat niet goed met het Koninkrijk der Nederlanden, dat toen 

bestond uit wat we nu Nederland, België en Luxemburg noemen. Het konink-

rijk heeft de afgelopen decennia diverse oorlogen gevoerd – en verloren. De 

handel is bij lange na niet meer wat het geweest is en de armoede is vooral in 

de steden enorm. Een derde van de bevolking is afhankelijk van de hulp van 

anderen. Maar wie helpt ze? In de afgelopen eeuwen nam de kerk de armen-

zorg voor zijn rekening. Enkele jaren geleden heeft de overheid die rol overge-

nomen. En nu zijn er weer andere machthebbers, die de allerarmsten tot nog 

toe aan hun lot over hebben gelaten. Er gebeurt dus veel te weinig. Daarom 

richt een groep mensen uit de betere kringen onder leiding van oud-officier 

Johannes van den Bosch een organisatie op om de armoede grondig aan 

te pakken. Ze noemen zichzelf de Maatschappij van Weldadigheid. Prins 

Frederik, de zoon van koning Willem I, wordt beschermheer.

Een nieuwe kans
De Maatschappij komt al snel met een plan. Een ambitieus plan. Want er 

zijn zoveel mensen die in armoede leven, zoveel wezen, gehandicapten, 

bedelaars, prostituées, zwervers en andere hulpbehoevenden. Mensen die 

geld kosten omdat ze geholpen moeten worden, problemen veroorzaken 

of voor overlast zorgen. Maar wat nu als deze mensen een nieuwe kans 

krijgen? Als ze leren om in een normaal, gedisciplineerd en eerlijk arbei-

dersbestaan een mooi leven op te bouwen? Door eerst met elkaar een stuk 

woest en onvruchtbaar land te ontginnen en daar vervolgens als boer op te 

werken. Het is een groot initiatief voor die tijd. Maar als het werkt dan levert 

het alleen maar voordelen op, voor de hele samenleving.

Crowdfunding
Zo’n groot en ambitieus plan vraagt natuurlijk om een enorm budget. 

Geld dat natuurlijk wel bij de elite voorhanden is, maar niet onbeperkt. 
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De Verlichting: 
de tijd van het nieuwe denken

Eeuwenlang werd God voor alles verantwoorde-
lijk gehouden. Ziekte, dood en armoede lagen 

in Gods handen. Maar aan het eind van de zeven-
tiende eeuw ontstond er een nieuwe manier van 
denken. De wetenschap had onder leiding van 
mensen als Newton, Linnaeus en Boerhaave zulke 
grote ontdekkingen gedaan, dat de mens een 
steeds grotere rol kreeg in de beïnvloeding van de 
kwaliteit van het leven. Dankzij de wetenschap 
werden ziektes beter te genezen. Nieuwe uitvin-
dingen maakten het bestaan aangenamer. En de 
mens paste zich niet langer meer aan aan zijn 
omgeving, maar zette zijn omgeving naar zijn 
hand. God had de mensen de vaardigheden 
gegeven om hun lot zelf te verbeteren. Die 
talenten moest je benutten, was de nieuwe opvat-
ting. En daarmee werd het leven maakbaar. Deze 
periode en denkstroming is later de Verlichting 
gaan heten.

Het plan van de Maatschappij van Weldadigheid 
paste helemaal in deze nieuwe manier van 
denken. Zonder de Verlichting had het initiatief 
nooit kunnen bestaan. De koloniën wekten op hun 
beurt weer de interesse van de grote Europese 
denkers uit die tijd. Het project werd met grote 
belangstelling uit het buitenland gevolgd. Wie de 
koloniën ziet heeft een perfect beeld van het leven, 
het denken en het verbeteren van de maatschappij 
van toen.



6

Daarom worden de benodigde middelen bij elkaar gebracht op een manier 

die tegenwoordig niet zou misstaan: via crowdfunding. Wie wil kan een 

bedrag doneren of lid worden van de Maatschappij van Weldadigheid tegen 

betaling van een jaarlijkse contributie. Niet alleen de rijksten, maar ook 

andere lagen van de bevolking vinden het idee zo goed, dat ze graag een 

bijdrage leveren. Het plan wekt bovendien de interesse van denkers, beleid-

smakers en activisten uit verschillende landen. Er verschijnen dan ook heel 

wat binnen- en buitenlandse boeken, pamfletten, tijdschriften en verslagen 

over de Koloniën. En de conclusie daarin is in de meeste gevallen zeer 

positief. Zo’n project zou ook in eigen land gerealiseerd moeten worden. 

Vallen en opstaan
Zo werd in 1818 de eerste kolonie gebouwd: Frederiksoord. De kolonie telt 

52 boerenhoeves met een stuk grond van 2,5 hectare, dat nog helemaal 

ontgonnen moet worden. De gezinnen krijgen er een eigen woning met 

meubels, lakens en een huisinventaris, maar het eten gebeurt gemeenschap-

pelijk, via voedsel uit gaarkeukens. Alle middelen die ze krijgen zijn een 

lening die ze in de vorm van arbeid terugbetalen. Mannen verbouwen hun 

eigen gewassen op het land, vrouwen spinnen garen. De benodigde timmer-

lieden, smeden en andere vaklieden komen uit de omgeving. De bedoeling 

is dat het leven in de kolonie uiteindelijk volledig zelfvoorzienend wordt. Na 

Frederiksoord volgen er al snel andere koloniën in Nederland en België. Elke 

nieuwe kolonie is weer net iets anders opgezet, aangepast aan de fouten en 

ontdekkingen uit de eerdere vestigingen. Zo blijven de koloniën voortdu-

rend in beweging. Met vallen en opstaan wordt elke kolonie aangepast aan 

de tijd, de nieuwe eisen en de omstandigheden. 

Arbeid adelt 
De oprichters van de Koloniën zijn geen boeren. Al hun kennis op landbouw-

gebied komt uit de boeken. De armen uit de steden hebben natuurlijk ook 

geen agrarische ervaring. Ze zijn niet meer gewend om te werken en hebben 

niet zelden een alcoholprobleem. De voormalige werklozen moeten daarom 

in het gareel worden gehouden met een strenge discipline en strikte dagin-

deling. Arbeidstherapie dus. Verplichte bezoeken aan de kerk maken ook 

onderdeel uit van het plan. Welke kerk maakt niet uit. Er zijn katholieke en 

protestante kerken en synagogen. Maar omdat deze middelen niet voldoende 

zijn om de mensen hun best te laten doen worden straffen en beloningen 
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Wat is er nu nog zichtbaar van de 
Koloniën van Weldadigheid?

De Koloniën van Weldadigheid zetelen niet 
alleen in het geheugen. Ze hebben hun sporen 

op verschillende terreinen achtergelaten in het 
landschap. Dat landschap wijkt vaak sterk af van 
de omgeving. Bijvoorbeeld door:
 - de kaarsrechte wegenpatronen die het toezicht 

op de boerderijen beter mogelijk maakten
 - de karakteristieke bebouwing van de inrich-

tingen, die sterk afweek van de traditionele 
bouw in de streek

 - kerken, synagogen en begraafplaatsen
 - de boerderijen en bijbehorende faciliteiten
 - de routes tussen de boerderijen onderling en de 

inrichtingen
 - de begrenzingen, zoals grachten om onvrije 

koloniën
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Het belang van de 
Koloniën van 
Weldadigheid nu

De Koloniën van Weldadigheid 
zijn uniek op de wereld. 

Nergens is zo’n grootschalig plan 
gerealiseerd om met landbouw de 
armoede aan te pakken en het 
leven van de mensen te verbe-
teren. Niet alleen het plan is groot. 
Ook de oppervlakte van de 
koloniën is ongekend: zo’n tachtig 
vierkante kilometer. Ze hebben 
een enorme invloed op het 
landschap. Zo vormen ze een 
prachtig en tastbaar voorbeeld van 
de manier van denken in de 
afgelopen twee eeuwen, van de 

Verlichting tot nu. De manier 
waarop de armen en maatschap-
pelijk ongewensten omgevormd 
moesten worden tot volwaardige 
deelnemers aan de maatschappij 
is nog steeds overal te zien. Dat 
maakt de land schappen en hun 
gebouwen van onschatbare 
waarde, maar zeker ook de 
verhalen erachter. 

De koloniën vormden een experi-
ment dat met vallen en opstaan 
werd uitgevoerd. Ondanks de goede 
bedoelingen heeft het geleid tot 
pijnlijke herinneringen en zwarte 
bladzijden in de geschiedenis van 
vele families. Toch heeft het plan 
uiteindelijk wel een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de huidige 

sociale voorzieningen. Die behoren 
in Nederland en België dan ook tot 
de beste in de wereld. Bovendien is 
de manier waarop de fondsen 
werden geworven tot op de dag van 
vandaag zichtbaar. De Maatschappij 
van Weldadigheid is een van de 
eerste organisaties die gefinan-
cierd is op de manier van crowd-
funding. 

Al met al zijn de Koloniën van 
Weldadigheid een indrukwekkend 
voorbeeld van het streven naar 
een betere wereld met minder 
armoede en meer sociale gelijk-
heid, emancipatie en onderwijs. 
Ze zijn een tastbaar monument 
van een belangrijk onderdeel van 
onze geschiedenis.
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ingevoerd. De woningen zijn zo opgesteld aan parallel lopende wegen, dat 

iedereen goed in de gaten kan worden gehouden. Wie zijn best niet genoeg 

doet wordt gestraft, wie wel hard werkt wordt beloond. Bijvoorbeeld met 

een betere baan, mooiere woning of een medaille. Het uiteindelijke doel is 

dat een bewoner weer een gewone deelnemer aan de maatschappij wordt. 

Onvrije koloniën
Naast de vrije koloniën voor de armen richt de Maatschappij ook onvrije 

koloniën op voor bedelaars en landlopers die niet uit vrije wil naar het 

platteland verhuizen. In Ommerschans, Veenhuizen en Merksplas worden 

grote vestigingen voor hen gebouwd. De bewoners in de noordelijke 

koloniën worden ‘verpleegden’ genoemd, maar in werkelijkheid zijn het 

gevangenen. Zij worden gehuisvest in grote gestichten, die in de loop van 

de tijd alsmaar groeiden. Deze koloniën hadden een andere werkwijze en 

de bewoners stonden onder voortdurend toezicht van bewakers. Het doel 

voor de vrije koloniën was dat de bewoners als goede burgers terug zouden 

keren in de samenleving. Die hoop is er in de onvrije koloniën niet. In de 

twintigste eeuw veranderen enkele van deze vestigingen dan ook in officiële 

gevangenissen.

Het leven als ‘kolonist’
De mens is dus ‘maakbaar’ volgens Johannes van den Bosch en de zijnen. Van 

kansloze gezinnen kunnen goede burgers worden gemaakt die een belang-

rijke bijdrage aan de samenleving zullen leveren. De combinatie van arbeid, 

godsdienst en onderwijs moet ze daarbij helpen. Nog ver voordat onderwijs 

verplicht is voor de kinderen in de rest van Nederland en België gaan de 

kinderen in de koloniën vanaf hun vijfde elke dag naar school. De beste 

leerlingen kunnen terecht voor een vervolgopleiding. Ook de volwassen 

krijgen (landbouw-) onderwijs. Ze leren alles wat ze moeten weten om later 

zelfstandig en succesvol door het leven te kunnen gaan. Een andere belang-

rijke pijler is discipline. Er zijn talloze regels en roosters, uniformen en zelfs 

een eigen geldsysteem. 

Geheel zelfvoorzienend
Met het geld dat de bewoners verdienen kunnen ze terecht in de kolonie-

winkels. Daar is alles te koop wat ze nodig hebben. Toch bestaat het leven 

niet alleen uit werken, er is ook ruimte voor ontspanning. Onder andere in 
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de vorm van feestzalen en verenigingszalen. De koloniën zijn dus volkomen 

zelfvoorzienend. Voedsel, huisraad en andere huishoudelijke benodigd-

heden, onderwijs, kerken, medische zorg en ontspanningsmogelijkheden: 

alles is beschikbaar in een tijd dat het lang niet voor iedereen vanzelf-

sprekend is. Het woord ‘kolonie’ is dan ook heel toepasselijk. Ze doen dan 

ook denken aan andere gerealiseerde koloniën uit de geschiedenis. Het zijn 

letterlijk nieuw ontgonnen terreinen in the middle of nowhere. Aan de ene 

kant noodgedwongen omdat hier de grond beschikbaar is voor het initia-

tief. Aan de andere kant komt die afgelegen ligging heel goed uit. Want de 

bewoners kunnen nergens anders naartoe en komen zo niet in de verleiding 

komen om bijvoorbeeld sterke drank te kopen. 

Succes of mislukking?
Werkt het initiatief? Zijn de koloniën een succes? Zeker niet op alle fronten. 

Met name in de eerste decennia vallen de oogsten behoorlijk tegen. Er wordt 

veel te weinig geoogst om alle monden te voeden. Uiteindelijk besluit men 
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om het verbouwen van graan om te zetten naar houtteelt. Aanvankelijk 

krijgen de arbeiders loon naar werken, maar omdat oudere kolonisten 

minder werk kunnen verzetten wordt dit beloningssysteem losgelaten. 

Straffen spelen vaak een grotere rol in de koloniën dan beloningen. Een 

politieraad past straffen toe en kan een misdadiger van een vrije naar een 

onvrije kolonie degraderen, wat regelmatig gebeurt. De bewoners kunnen 

bovendien op andere manieren gedegradeerd worden. Bijvoorbeeld door 

een gedwongen verplaatsen naar een minder goede boerderij. Het aantal 

mensen dat echt slaagt om een zelfstandig bestaan op te bouwen blijft ver 

achter bij de verwachtingen. En voor veel bewoners is het verblijf in de 

Kolonie een ware nachtmerrie.

Succes én mislukking
De kolonisten zitten dicht op elkaar, wat ervoor zorgt dat besmettelijke 

ziektes zich snel kunnen verspreiden. Elke kolonie beschikt over artsen 

en medische zorg (waar de kolonisten een verplichte bijdrage voor moeten 

UNESCO Werelderfgoed

De koloniën zijn op weg om werel-
derfgoed te worden, gesteund 

door de Nederlandse en Belgische 
overheid. Maar wat is een werelderf-
goed precies? En wat houdt het in?

Een Werelderfgoed is volgens UNESCO 
een plaats, natuurgebied, kunst- of 
bouwwerk dat onvervangbaar, en uniek 
is en waarvan het van groot belang 
wordt geacht om te behouden. 
Voorbeelden zijn onder andere, het 
slagveld van Waterloo en het plateau 
van de Hoge Venen in België en de 
Amsterdamse grachtengordel, het 
Rietveld Schröderhuis in Utrecht, de 
Van Nelle Fabriek in Rotterdam en de 
Waddenzee in Nederland. Andere 
beroemde voorbeelden zijn de 
Akropolis in Athene, het Paaseiland in 
Chili, Yellowstone Park in de Verenigde 
Staten en de stad Venetië. 

Een plaats op de Werelderfgoedlijst 
levert geen geld of andere financiële 
voordelen op. Elk land is zelf verplicht 
om voor het behoud en de bescher-
ming van de monumenten te zorgen. 
In bijzondere gevallen is er een inter-
nationaal noodfonds dat onder bijzon-
dere omstandigheden aangesproken 
kan worden. Er zijn verschillende 
criteria die een benoeming kunnen 
opleveren. Zo kan er bijvoorbeeld 
sprake zijn van een meesterwerk van 
een creatief menselijk genie, een 
gebied met een uitzonderlijke natuur-
lijke schoonheid of het is een 
voorbeeld van belangrijke stappen in 
de geschiedenis van de aarde. De 
Commissie voor het Werelderfgoed 
komt eens per jaar samen om op 
basis van rapporten te oordelen over 
de nieuwe nominaties. 
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betalen), maar de medische kennis laat in die tijd nog te wensen over. In 

enkele gevallen worden gezinnen uit elkaar gehaald, met alle dramatische 

gevolgen van dien. Maar het belangrijkst is dat er uiteindelijk maar heel 

weinig mensen in slagen om hun schulden af te betalen en terug te keren 

in de samenleving. Het initiatief wordt dus op verschillende onderdelen een 

mislukking. En de Koloniën van Weldadigheid worden voor veel families 

een oord van wanhoop, verdriet en schaamte. Aan de andere kant heeft de 

Maatschappij de overheid op verschillende terreinen wakker geschud en 

gewezen op haar verantwoordelijkheid. Zo vormen de koloniën de basis van 

vele wetten en instellingen die de woonomstandigheden, het onderwijs, de 

gezondheidszorg en het arbeidsleven voor de onderlagen van de samenle-

ving aanzienlijk zullen verbeteren. 

De koloniën nu: herdenkingsplaatsen
Met de loop der jaren krijgen de koloniën een steeds slechtere naam. Het 

aantal armen dat problemen veroorzaakt wordt alsmaar kleiner, zodat de 

overgebleven kolonisten een negatieve reputatie krijgen. Families schamen 

zich voor hun band met de kolonie. Er rust een taboe op de bewoners, die 

hun herkomst dan ook liever verzwijgen of ontkennen. Pas aan het eind 

van de twintigste eeuw verandert dit beeld. De oorspronkelijke schaamte 

verdwijnt. En de families zijn trots op de sociale ontwikkeling die ze in de 

afgelopen jaren hebben doorgemaakt.

Tegenwoordig zijn er musea die het leven in de koloniën van vroeger 

laten zien, zoals de gevangenismusea in Merksplas en Veenhuizen. Ook de 

archieven geven een uitgebreide kijk op de vaak zeer dramatische levensver-

halen van de bewoners. Maar het verhaal wordt vooral door de landschappen 

zelf verteld. Door de plaatsen, de gebouwen, de woningen, de wegen en de 

grachten. Wie de Koloniën van Weldadigheid bezoekt ziet een twee eeuwen 

durende zoektocht naar hoop, sociale gelijkheid en maatschappelijke verbe-

tering. De rechte wegen en strakke gebouwen stralen een sterke hang naar 

orde uit. Orde en hoop. Hoop op een betere wereld die niet voor iedereen is 

gekomen, maar die twee eeuwen later wel is gerealiseerd. 
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Waarom voldoen de Koloniën aan de  
eisen om Werelderfgoed te worden?

Er zijn in totaal tien criteria waarmee een monument 
aans praak kan maken op de titel Werelderfgoed.  

De Koloniën van Weldadigheid voldoen er aan drie:  
criteria 3, 5 en 6.

Criterium 3: ‘Het erfgoed is een uitzonderlijke, of op zijn minst 
exceptionele, getuigenis van een culturele traditie of een 
samenleving die nog voortleeft of is verdwenen.’

Criterium 5: ‘Het erfgoed is een goed voorbeeld van 
 traditionele menselijke bewoning of landgebruik die een 
cultuur (of culturen) vertegenwoordigt, of de wijze waarop de 
mens met zijn omgeving in interactie gaat, in het bijzonder 
wanneer die kwetsbaar is geworden ten gevolge van 
onomkeerbare veranderingen.’ 

Criterium 6: ‘Het erfgoed is direct of zijdelings geassocieerd 
met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, of 
geloofsopvattingen, met artistieke en literaire werken van 
bijzondere of universele betekenis.’

De Koloniën waren een project van armoedebestrijding dat 
aansloot op het gedachtegoed van de Verlichting. Nog nooit 
eerder was geprobeerd om de armoede op zo’n grote schaal en 
met zo’n vernieuwende aanpak te bestrijden. Via land -
ontginning en continue verbeteringen in de landbouw-
methodieken kregen armen uitzicht op een beter leven. De 
Koloniën waren vooruitstrevend in hun sociale maatregelen en 
helemaal zelfvoorzienend, wat uitzonderlijk was. Ze laten het 
geloof in de maakbaarheid van de mens en de samenleving 
zien. De grote schaal van het project is uniek in de wereld, net 
als het feit dat de werkwijze tot op de dag van vandaag nog 
zichtbaar is in het landschap en de gebouwen. Zo geven ze ons 
een ongekende kijk op de ontwikkelingen in de sociale, econo-
mische en maatschappelijke geschiedenis van Noord-Europa.

De Koloniën met hun combinatie van normen, arbeid, 
 discipline, beloning en onderwijs hebben de kiem gevormd van 
het moderne denken over het verbeteren van de leefomstandig-
heden en maatschappelijke gelijkheid. Het vernieuwende 
model van armenzorg is uniek in de wereld. De plannen en de 
uitvoering ervan konden rekenen op grote internationale 
belangstelling. Zo inspireerde de Maatschappij van Weldadig-
heid andere personen en instellingen wereldwijd en kreeg het 
op bepaalde terreinen ook navolging. 
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De zeven Koloniën

I. Frederiksoord (1818)
Met de proefkolonie Frederiksoord in de provincie 

Drenthe is het initiatief in de noordelijke 

Nederlanden begonnen in 1818. Hier wordt ook 

het kantoor gevestigd in het Huis Westerbeek, dat 

tot op de dag van vandaag dienst doet als hoofd-

kwartier van de Maatschappij van Weldadigheid. 

II. Wilhelminaoord/Boschoord/ 
Oostvierdeparten (1818) 
Nog in 1818, dus snel na Frederiksoord, volgen 

de koloniën Wilhelminaoord, Boschoord en 

Oostvierdeparten, deels in Friesland. 

De kolonie Wilhelminaoord is een Drents dorp 

met inmidels 800 inwoners. De authentieke 

kolonisten woningen zijn er nog steeds te zien. 

III. Willemsoord (1820)
Willemsoord stamt uit 1820. In deze kolonie 

waren veel gezinnen van joodse afkomst geves-

tigd. De plaats hoort nu tot de Overijsselse 

gemeente Steenwijkerland en huisvest momen-

teel zo’n kleine 900 inwoners.

II
III I

IV

VI

V
VII
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IV. Ommerschans (1819)
De kolonie Ommerschans dateert uit 1819. Het is 

de eerste onvrije kolonie waar vooral bedelaars 

terecht komen. De vestiging wijkt dan ook af van 

de vrije koloniën. De bewoners worden onder-

gebracht in een verlaten fort. 

V. Wortel (1822)
Wortel is de eerste kolonie in de zuidelijke 

Nederlanden in de provincie Antwerpen. Wortel 

is een vrije kolonie. De Belgische koloniën wijken 

op enkele punten af van de Nederlandse. Er is 

bijvoorbeeld geen bel die het dagritme bepaalt, 

er is geen godsdienstvrijheid en ook de manier 

van landbouw sluit meer aan op de plaatselijke 

gebruiken. 

VI. Veenhuizen (1823)
In Veenhuizen, wordt in 1823 de tweede onvrije 

kolonie in Nederland gebouwd. Er komen vooral 

bedelaars, landlopers en wezen terecht. De inrich-

ting wordt gebouwd op ontgonnen veenland en 

dus helemaal vanuit het niets opgezet. De kolonie 

is inmiddels en strafinrichting. Veenhuizen is een 

open gevangenisdorp met twee gevangenissen. Er 

is een gevangenismuseum. 

VII. Merksplas (1825)
Merksplas is een onvrije kolonie die niet ver van 

de kolonie in Wortel is gesticht. De inrichting is 

in 1825 klaar met als voordeel dat ze gebouwd is 

met de inzichten en ervaringen die bij de eerdere 

koloniën zijn opgedaan. Een deel van de oorspron-

kelijke gebouwen doet nu dienst als strafinrich-

ting en opvang voor illegalen. Een ander deel is 

te bezichtigen. 
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