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Tussen 1795 en 1813 worstelde 
het Koninkrijk der Nederlanden 
met hardnekkige armoede. Vooral 
de bevolking in Noord- en Zuid-
Holland, Utrecht en Friesland had 
het zwaar. Naar schatting leefde 
ruim tien procent van de twee mil-
joen inwoners in Nederland onder 
de armoedegrens, en het werd 
steeds moeilijker om betaald werk 
te vinden. Hierdoor waren arme 
gezinnen vooral afhankelijk van 
liefdadigheidsinstellingen.1

Inleiding



‘Om den toestand der armen 
lagere volksklassen te verbeteren’
In 1818 bedacht generaal Johannes van den Bosch 
(1780-1844) een radicaal nieuw plan om de heersen-
de armoede in Nederland te bestrijden en tegelijker-
tijd de woeste moerassen van Drenthe te ontginnen. 
Volgens de generaal was er maar één manier om 
armoede te bestrijden, en dat was door middel van 
arbeid. Aangezien negentig procent van Drenthe 
nog onbebouwd was, wilde Van den Bosch juist die 
woeste gronden omtoveren tot akkers. De arme 
mensen die het land verbouwden, moesten op den 
duur zelfvoorzienend worden. Van den Bosch was 
ervan overtuigd dat de armoede in Nederland op die 
manier zou afnemen.2 

Op 14 januari 1818 publiceerde Van den Bosch 
samen met twaalf andere vooraanstaande 
Nederlanders het conceptreglement van de 
Maatschappij van Weldadigheid. Het doel was:

Om den toestand der armen lagere volksklassen te verbe-
teren […] door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs 
te verschaffen, en hen uit dien toestand van verbastering, 
waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn, 
optebeuren, en tot eene hoogere beschaving, verlichting 
en werkdadigheid opteleiden.3

Na anderhalve maand kreeg de Maatschappij 
koninklijke goedkeuring. Het plan was ambitieus 
en duur. Daarom riepen de twaalf alle (gegoede) 
burgers op om een stuiver per week opzij te leggen 

Herdenkingspenning Johannes van den Bosch, 1845 (particuliere collectie)



ten behoeve van de Maatschappij.4 De gegoede 
burgerij vond het initiatief prachtig. Zij kreeg door 
deelname het gevoel een bijdrage te leveren aan 
de opbouw van een nieuwe maatschappij. Het 
ledenaantal groeide snel en aan het einde van 1818 
telde de Maatschappij al 21.187 leden. Hiervan kwa-
men er 1.888 uit Amsterdam, 1.074 uit Den Haag en 
1.112 uit de Zuidelijke Nederlanden. In de zomer van 
dat jaar kocht de Maatschappij van Weldadigheid 
het landgoed Westerbeeksloot in de gemeente 
Westerveld in Drenthe. Meteen na aankoop liet de 
Maatschappij er 52 hoeves bouwen. Eind oktober 
was de eerste kolonie af en twee maanden later 
was die volledig bewoond.5

De Koloniën van Weldadigheid
De Koloniën van Weldadigheid bestonden uit vier 
‘vrije’ koloniën: Frederiksoord (1818), Willemsoord 
(1820), Wilhelminaoord (1821), en Wortel (1822). 
Arme werkwillige gezinnen uit grote steden kwamen 
daar vrijwillig om een nieuw bestaan op te bouwen. 
Daarnaast bouwde de Maatschappij drie ‘onvrije’ 
koloniën waar duizenden werkonwilligen, bedelaars 
en zwervers, zogenaamde landlopers, gedwongen 
aan het werk werden gezet.

In haar eigen propagandamaandblad De Star riep 
de Maatschappij op in elke stad en ieder dorp een 
subcommissie van de Maatschappij op te richten. 

Elke subcommissie bestond uit twee leden van het 
stedelijk bestuur, twee geestelijken, twee van de 
meest aanzienlijke inwoners van de stad, en een 
militair van rang. In verloop van tijd ontstonden ze-
venhonderd subcommissies die de contributies van 
leden inden. Bovendien selecteerden de subcommis-
sies werkwillige arme gezinnen en stuurden hen naar 
een van de vrije koloniën in Drenthe. De vrije koloniën 
boden arme mensen een vorm van bestaanszeker-
heid. Er was immers garantie op werk, voedsel, kle-
ding, huisvesting, ziekenzorg en scholing.6 Bovendien 
konden kolonisten die goed werk leverden meer 
verdienen. De directeur van de betreffende kolonie 
wees de beste kolonisten aan als wijkmeester (toe-
zichthouder). Die berekende de lonen en keerde die 
aan het einde van de week uit aan de bewoners.7 
Alle betalingen werden netjes in het ‘schuldboekje’ 
van de kolonist bijgehouden. Elke week werd het 
loon aan de creditzijde van het boekje opgeschreven 
en telkens wanneer de kolonist iets kocht, werd dit 
aan de debetzijde van het schuldboekje genoteerd. 
Pas als iemand de kolonie verliet, werd de eindre-
kening gemaakt en het tegoed volledig uitgekeerd. 
Toch zagen veel kolonisten hun schulden bij de 
Maatschappij alleen maar groeien. Hoewel de boek-
houding klopte, vonden zij het raar dat zij niet al hun 
loon kregen. Al gauw groeide onder de kolonisten de 
onvrede, waarna zij in opstand kwamen. De kolonie-
leiding sprak van een complot en stuurde de meeste 
opstandelingen terug naar waar zij vandaan kwamen. 
Anderen werden ter disciplinering naar een van de 
drie strafkolonies in Drenthe gestuurd.8 



De onvrije koloniën
Johannes van den Bosch vreesde dat brave 
kolonisten het slechte gedrag van de opstande-
lingen zouden overnemen. Daarom stuurden de 
kolonieleiders moeilijke kolonisten, bedelaars en 
landlopers naar de strafkolonies in Veenhuizen, 
Ommerschans en Merksplas om hen met militaire 
discipline en strikte tucht op te voeden.9 Bedelarij 
en landloperij waren sinds de Franse tijd ten 
strengste verboden, en de nieuwe koning, Willem I, 
nam dit verbod over. Van den Bosch was er heilig 
van overtuigd dat iedereen die enigszins gezond 
was, werkwillig gemaakt kon worden. In tegen-
stelling tot de ‘vrije’ koloniën hadden de bewoners 
van de strafkolonies geen eigen boerderijtjes. De 
geïnterneerden moesten hier dag in dag uit zwoe-
gen en ploegen op grote gezamenlijke hoeven. 
Pas wanneer de geïnterneerde zijn fouten inzag 
en beloofde zijn gedrag te verbeteren, mocht hij 
naar een ‘vrije’ kolonie terugkeren of onder voor-
waarden de strafkolonies verlaten en naar de stad 
van herkomst terugkeren.10 Het leven in een straf-
kolonie leverde de bewoners een blijvend stigma 
op, dat de families van de gedupeerde generaties 
lang bleef achtervolgen. Suzanna Jansen schreef 
er een boek over: in Het pauperparadijs (2008) 
beschrijft zij hoe haar familie vanuit schaamte haar 
afkomst verdoezelde om aan het stigma van 
‘pauper’ en ‘uitschot’ te ontsnappen.11 

Strafkolonie Veenhuizen, 1840 (Drents Archief)



De Maatschappij van Weldadigheid 
was een ambitieus particulier 
initiatief om armoede in Nederland 
te verdrijven. Daarbij leverden de 
‘vrije’ koloniën een zekerheid van 
bestaan die nergens anders was te 
verkrijgen. De bewoners en nazaten 
van de ‘onvrije’ koloniën daaren-
tegen kampten generaties lang 
met het stigma dat het leven in de 
strafkolonies met zich meebracht. 
Desondanks laat de Koloniën van 
Weldadigheid zien hoe een handje-
vol gedreven filantropen een hele 
natie kan mobiliseren om een 
ambitieus project van de grond te 
krijgen én te verwezenlijken.

Conclusie
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Liefdadigheid is van alle tijden en komt in 
verschillende vormen en maten. In deze brochure 
bespreken we vijf korte casussen over liefdadigheid 
in Nederland vanaf de middeleeuwen tot heden. 
Wat is liefdadigheid eigenlijk? Is liefdadigheid 
volkomen altruïstisch of krijgen weldoeners 
er iets voor terug? Is liefdadigheid alleen voor 
hulpbehoevenden of zijn er ook andere groepen 
die ervan kunnen profiteren?
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Wilt u het KNHG ondersteunen en op die manier opkomen voor de belangen 
van ons vak en van historici? Dat kan! Ga naar www.knhg.nl/doneren


