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Veenhuizen

Ommerschans

Frederiksoord, Willemsoord, 
Wilhelminaoord en Boschoord

Wortel
Merksplas

Oppervlakte per kolonie in hectare:
Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord en Boschoord 4399 HA
Ommerschans 1012 HA
Wortel 546 HA
Veenhuizen 3035 HA
Merksplas 465 HA

Oppervlakte per kolonie in hectare:

frederiksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord en 
Boschoord  4399 HA

Ommerschans 1012 HA

Wortel 546 HA

Veenhuizen 3035 HA

Merksplas 465 HA
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3. JUstIfICAtION

Na de val van Napoleon in 1813, werd de politieke 
landkaart van Europa grondig herzien. In 1815 ontstond het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden – waarin het huidige 
Nederland en België tot 1830 verenigd zouden blijven. Op 
dat moment waren de Nederlanden, na vele eeuwen van 
rijkdom, bijzonder verarmd. Na de Engels-Nederlandse 
oorlogen en de franse tijd, was Nederland zijn dominante 
positie op zee definitief kwijt. De VOC werd in 1798 
ontbonden, koloniale gebieden en de toegang tot de 
Oostzee (de belangrijkste invoerroute voor graan) gingen 
verloren. Het had zware gevolgen voor de economie: 
vooral de steden in Holland raakten sterk in verval, en 
bijna 1/7 van de bevolking werd op kosten van de kerkelijke 
liefdadigheid onderhouden. 

In de woelige decennia vóór het ontstaan van het Koninkrijk 
waren de Nederlanden na de Bataafse (fluwelen) Revolutie 
gedurende korte tijd verenigd in de Bataafse Republiek 
(1795-1801). Deze episode in de landsgeschiedenis 
is cruciaal om de oorsprong van de Maatschappij van 
Weldadigheid te kunnen begrijpen. De pleitbezorgers 
van de Bataafse Republiek, de patriotten, streefden naar 
een gelijkwaardiger staatsbestel met eerlijker bestuur. 
De Grondwet uit 1798 vormt het startpunt van een meer 
gecentraliseerde regering, met als cruciale verandering 
de scheiding van kerk en staat. Daarin waren uniforme 
rechtspraak, één munteenheid, maten en gewichten, 
belastingheffing én publieke, in plaats van kerkelijke 
armenzorg, speerpunten. Hoewel deze politieke en 
bestuurlijke hervormingen na de franse tijd op papier 
grotendeels overgenomen werden in het Koninkrijk der 
Nederlanden, werden de de idealen van de Bataafse 
Revolutie politiek weggedrukt door het conservatisme van 
koning Willem I. Onder de elites bleven ze echter levend. 
De ambitie om de armenzorg over te dragen van de kerk 
naar de nationale staat kreeg door gebrek aan macht en 
middelen van de nog jonge Nederlandse staat geen directe 
uitwerking in een professioneel overheidsapparaat – het is 
in dit vacuüm dat de Maatschappij van Weldadigheid haar 
oorsprong vindt.

De in 1818 door de pleitbezorgers van de Bataafse 
Republiek opgerichte Maatschappij van Weldadigheid bood 
een integrale oplossing voor het stedelijke armenvraagstuk. 
De maatschappij wilde door middel van grootschalige 
binnenlandse kolonisatie het probleem van de massale 
stedelijke armoede en de ontwrichtende maatschappelijke 
gevolgen daarvan oplossen. Dit combineren van 
landontginning en tewerkstelling van armen was betrekkelijk 

nieuw. De armen zouden een heilzaam en arbeidsvol 
bestaan op het platteland krijgen, terwijl door hun arbeid 
bovendien de grote voedseltekorten in de steden konden 
worden weggewerkt. Anders dan de uitpuilende stedelijke 
armenhuizen die door de kerken werden bestuurd, zou de 
Maatschappij van Weldadigheid het armoedevraagstuk 
efficiënt en doeltreffend uit de wereld helpen, en sociaal 
opgevoede burgers terugleveren aan de samenleving.
De Koloniën van Weldadigheid waren een nationaal 
project in een private uitvoering. Het boegbeeld van de 
maatschappij was generaal Johannes van den Bosch. Prins 
frederik, zoon van koning Willem I, werd beschermheer. In 
slechts zeven jaar tijd ontstonden zeven landbouwkoloniën 
in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden, met een 
totale oppervlakte van ongeveer 100 km2. Er waren vrije 
en onvrije koloniën, waarin gezinnen, gehandicapten, 
weeskinderen, gevallen vrouwen, gepensioneerde 
militairen, bedelaars en landlopers werden ondergebracht. 
De ruimtelijke structuur van de koloniën was volledig 
toegesneden op de organisatorische opzet van de 
Maatschappij van Weldadigheid om de kolonisten op te 
voeden en te tuchtigen door middel van arbeidstherapie 
in de landbouw en -indien nodig geacht- te straffen. In 
de loop van de jaren zijn de landschappen elk verder 
geëvolueerd en aangepast aan voortschrijdende inzichten 
van armenzorg, psychiatrie en penitentie. Nog steeds is in 
het landschap van de koloniën het gedachtegoed van de 
Maatschappij van Weldadigheid herkenbaar.

In de Koloniën van Weldadigheid werd woeste grond 
ontgonnen door stedelijke armen, die werden onderworpen 
aan een uitgebreid heropvoedingsprogramma. Dit 
programma stond neutraal ten aanzien van religie en moest 
alle andere vormen van armenzorg overbodig maken. In 
de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid voor de 
werelderfgoedlijst wordt de reeks van zeven koloniën, zoals 
die tussen 1818 en 1825 werden gesticht, voorgesteld 
als organisch gegroeid cultuurlandschap. Het gaat om 
levende landschappen (criterium V), met associatieve 
waarde (criterium VI), gelegen in Nederland en België. 
De reeks bevat vijf componenten (drie van de koloniën 
vormen samen een aaneengesloten gebied). Zo ontstaat 
een transnationale, seriële nominatie met vijf componenten. 
(a transnational, serial nomination as organically evolved 
cultural landscape, subcategory continuous landscape; 
associative landscape).

KOLONIËN VAN WELDADIGHEID OUV 1.0; 13-09-2013         7



Zesde blad van een 12-bladige kaart van 
Nederland 1750-1775 [Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC)]
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3A. CRItERIA ADOPtED  

De Koloniën van Weldadigheid zijn van uitzonderlijke 
waarde, als goed herkenbaar gebleven voorbeeld van 
grootschalige landontginning, gericht op het oplossen van 
het armoedeprobleem. Zonder de culturele omwenteling 
van de Verlichting, welk gedachtengoed cruciaal was 
voor de oprichting van de Bataafse Republiek, zouden 
de grondleggers van de Maatschappij van Weldadigheid 
nooit tot dit initiatief zijn gekomen. scheiding van kerk 
en staat, de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en 
maakbaarheid van het individu, vormen de basis voor de 
Maatschappij van Weldadigheid. Als ontginning staan de 
koloniën in de West-Europese traditie van landwinning 
en ontginning. De benadering van de landbouw was 
experimenteel, op basis van theoretische inzichten over 
productiviteit. De organisatie van de Maatschappij van 
Weldadigheid koppelde de traditie van ontginning en de 
experimentele landbouw, aan publiek-private ambities voor 
sociale interventie. De koloniën vormen een aangrijpend 
en vroeg voorbeeld van het streven naar een maakbare 
samenleving, zoals die in Europa in de negentiende en 
twintigste eeuw gestalte kreeg. De uitzonderlijke waarde 
van deze cultuurlandschappen schuilt in de betekenis van 
de Koloniën van Weldadigheid als: 
A. een integrale oplossing voor het stedelijke 
armoedeprobleem,
B. een in het landschap herkenbaar gebleven 
organisatiemodel 
C. een gerealiseerde autarkie en zijn geleidelijk evolutie

De KOLONiËN VAN WeLDADiGHeiD ALs 
iNteGrALe OpLOssiNG VOOr Het 
steDeLiJKe ArmOeDeprObLeem 

De Maatschappij van Weldadigheid werd in 1818 gesticht 
om de armenzorg over te nemen van de verarmde 
steden. Het was een nauw aan de rijksoverheid gelieerde 
private organisatie, die neutraal was ten aanzien van 
religie. Behoeftigen werden door de Maatschappij als 
‘kolonisten’ weggezonden naar de wildernissen, de 
onontgonnen heide- en veengronden van de Noordelijke 

en Zuidelijke Nederlanden. De kolonisten werden in de 
landbouw tewerk gesteld. De bedoeling was dat zij en 
hun kinderen op termijn als deugdzame burgers zouden 
terugkeren in de samenleving. Vanaf 1818 werden arme 
gezinnen opgevangen, in de volgende jaren aangevuld met 
bedelaars, vondelingen en wezen. Binnen vijf jaar had de 
Maatschappij van Weldadigheid alle bevolkingsgroepen 
die de steden geld kostten, tegen gunstiger voorwaarden 
‘overgenomen’ en geconcentreerd in binnenlandse kolonies 
in de moeilijk toegankelijke gebieden van het Koninkrijk. In 
de vrije koloniën werd de bewoner gedwongen begeleid 
richting een bestaan als vrijboer (met prestatiedoelen), met 
bijbehorend agrarisch onderwijs. In de onvrije koloniën werd 
agrarische dwangarbeid verricht zonder veel perspectief op 
een beter bestaan. 

De Koloniën van Weldadigheid zijn uniek als vrucht van de 
Verlichting – van het idee dat een mens kan veranderen 
en niet hoeft te berusten in de Goddelijke voorzienigheid. 
Met behulp van kennis (wetenschap) werd gezocht naar 
een nieuwe maatschappelijke orde waarin ieder individu 
zich zou kunnen ontplooien. Internationaal zien we in dit 
tijdvak meerdere utopische experimenten en ideeën waarin 
ofwel kolonisatie ofwel ontplooiing en onderwijs van armen 
een rol speelt. De Maatschappij van Weldadigheid stond in 
direct contact met een netwerk van Europese hervormers, 
waaronder Robert Owen en Johann Heinrich Pestalozzi. De 
landbouwkolonies van de Maatschappij van Weldadigheid 
zijn uniek vanwege A) hun grote schaal, B) de verschillende 
doelgroepen die werden opgevangen, C) de aanpak van 
tewerkstelling op de woeste gronden en D) hun verdere 
evolutie, die tot op de dag van vandaag doorloopt. 

De koloniën werden gevormd binnen de West-Europese 
traditie van landwinning en –ontginning, begonnen in de 
middeleeuwen en in de zeventiende eeuw leidend tot 
ontworpen culturele hoogtepunten als de droogmakerij 
Beemster. Ook is er een verband met de West-Europese 
traditie van het koloniseren van overzeese gebieden, de 
praktijk van het met (slaven)arbeid productief maken van 
land, waar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

(Criterium V) 
be AN OutstANDiNG exAmpLe Of A trADitiONAL HumAN settLemeNt, LAND-use, 
Or seA-use WHiCH is represeNtAtiVe Of A CuLture (Or CuLtures), Or HumAN 
iNterACtiON WitH tHe eNVirONmeNt espeCiALLy WHeN it HAs beCOme VuLNerAbLe 
uNDer tHe impACt Of irreVersibLe CHANGe.
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Topografische kaart van de omgeving van Wortel 
en Merksplas 1777. [De Grote Atlas ferraris]

Landbouwkolonie plan Owen 1817.
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uitgebreide ervaring mee had. Johannes van den Bosch 
was in 1798 in Batavia gestationeerd als adjudant in 
het koloniale bestuur en was goed op de hoogte van 
de bestuurlijke en geografische voorwaarden voor het 
ontginnen van landbouwgronden. Daarnaast was hij zelf 
eigenaar van een plantage nabij Batavia. 

Bovendien maakte reeds in de tweede helft van de 18e 
eeuw het fysiocratisme opgang. Deze economische theorie 
stelde dat de rijkdom van een natie haar oorsprong vindt 
in de waarde van de voor landbouw beschikbare grond. 
Wilde een natie rijker worden dan moest zij of meer 
land verwerven of door aan landontwikkeling te doen de 
beschikbare landbouwgrond verbeteren. ten tijde van de 
Oostenrijkse Nederlanden, in 1772,  had Maria theresia al 
een verordening uitgevaardigd dat woeste grond ontgonnen 
moest worden.

Aan het begin van de 19de eeuw was Europa voor de 
voedselvoorziening aangewezen op de productie van 
eigen bodem. Met name de vraag naar graan was groot. 
Het was dus niet vreemd dat in de Nederlanden opnieuw 
werd gezocht naar manieren voor de ontginning van de 
duinen, heidevelden en andere ‘woeste gronden’. Het 
vergroten van de landbouwproductie door het inzetten van 
het verpauperde stedelijke proletariaat bij de ontginning 
van de heidegronden, was een voor de hand liggende 
conclusie. Een bijkomend voordeel van deze aanpak was 
dat arbeidstherapie voor hulpbehoevenden in de landbouw 
geen concurrentievervalsing in de hand werkte, zoals dat bij 
arbeid in nijverheid en industrie het geval zou zijn geweest. 

Uniek voor de Koloniën van Weldadigheid is dat het 
instrument van ontginning van woeste gronden en 
kolonisatie werd ingezet om een binnenlands sociaal 
probleem, namelijk massale armoede, op te lossen. 
Daarmee kwam de ontginning ten dienste te staan van 
sociale maakbaarheid (‘social engineering’). 

De Koloniën van Weldadigheid vormen de zeer vroege 
kiem van het wereldwijd dominante 20e-eeuwse 
maatschappelijke paradigma van de maakbare samenleving 
en de verzorgingsstaat. De betekenis van de Koloniën 
ligt in hun rol als proeftuin van een samenlevingsmodel, 
waar ‘social engineering’ (sociale maakbaarheid) in zijn 
meest prille vorm werd toegepast, met als doel om de 
samenleving deugdzamer en beschaafder te maken. De 
maatschappelijke lange lijn van verheffing via disciplinering 
en bestraffing illustreert de uitzonderlijke betekenis 
van de Koloniën van Weldadigheid in de Europese 
ideeëngeschiedenis. 

De elasticiteit van het in 1818 gekozen model van 
binnenlandse kolonisatie, met de bijbehorende ruimtelijke, 
sociale en economische neerslag, maakte dat in de loop 
van de jaren de zeven koloniën telkens werden aangepast 
aan de maatschappelijke vraag en het juridische kader 
van de staatsvorming van Nederland en België. Alle 
- vrije en onvrije - koloniën zijn nog herkenbaar in het 
landschap en hebben hun agrarisch karakter behouden. 
In de evolutie van de koloniën zijn de ontwikkelingen 
in de sociaal-psychologische wetenschappen en de 
inzichten over detentie, opvoeding en bestraffing van 
1818 tot op heden zichtbaar. De reeks van de zeven 
Koloniën van Weldadigheid vormt een unieke staalkaart 
van de ontwikkelingen in de sociale, economische en 
maatschappelijke geschiedenis van Noord-Europa. De 
koloniën zijn een uniek, grootschalig en vroeg voorbeeld 
van een gerealiseerd model voor de maakbare samenleving 
en de moderne verzorgingsstaat. 

De KOLONiËN VAN WeLDADiGHeiD met 
eeN iN Het LANDsCHAp HerKeNbAAr 
OrGANisAtiemODeL

De Koloniën van Weldadigheid weerspiegelen de 
wisselwerking tussen de Verlichte ideeën en het concrete 
landschap waarin ze vorm kregen. De inrichting van het 
landschap was functioneel, ze volgde het organisatiemodel 
dat de Maatschappij voor ogen had, niet omgekeerd. De 
landschappelijke ordening van elke kolonie lag vooraf niet 
vast, maar volgde een proces van ‘trial and error’. Met 
elke nieuw aangelegde kolonie werd het landschappelijk 
model aangepast aan veranderende doelgroepen, de 
terreinomstandigheden, maatschappelijke kritieken, 
nieuwe landbouwkundige inzichten of hervormingen in 
de bedrijfsvoering. In de reeks van de huidige kolonie-
landschappen is de evolutie van het organisatiemodel af te 
lezen. 

In proefkolonie frederiksoord uit 1818 werd als eerste 
geëxperimenteerd met het vertalen van de doelstellingen 
van de Maatschappij naar een landschapsmodel. Hier 
werden 52, in theorie zelfvoorzienende, boerenhoeves 
van gemiddeld 2,5 hectare groot, gebouwd. De eigen 
woning en de gemeenschappelijke voorzieningen, 
gecombineerd met het strakke ritme van de dag zou de 
kolonist moeten stimuleren om uiteindelijk vrijboer te 
worden. Discipline en orde werd niet alleen gestimuleerd 
door een opvoedingssysteem met medailles, maar ook 
door de ordentelijke en functionele plaatsing van de hoeves 
langs vier parallel lopende wegen, die vandaag nog in het 
landschap aanwezig zijn. 
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Eigendomskaart van de Maatschappij 
van Weldadigheid in Nederland, 
onbekende jaartal. [Nationaal Archief, 
Den Haag]
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De vrije koloniën die volgden - Willemsoord, 
Wilhelminaoord, Boschoord en Wortel - werden aangelegd 
volgens dezelfde basisprincipes als frederiksoord, 
echter telkens aangepast aan nieuwe eisen of opgedane 
ervaringen in de andere koloniën. De latere koloniën 
werden ruimer opgezet, wat per gezin meer ruimte gaf 
voor het bedrijven van landbouw. Daarnaast meende 
men met een grotere onderlinge afstand tussen 
de huizen de zedelijkheid, moraal en huisvrede te 
bevorderen. Karakteristiek voor alle vrije koloniën is de 
systematiek van ‘lintbebouwing’ – lange linten met gelijke, 
systematisch ingedeelde percelen. De basiseenheid is de 
ééngezinsboerderij. 

In de onvrije koloniën, Ommerschans, Veenhuizen en 
Merksplas, werd het landschappelijk systeem aangepast 
aan de politieke vraag voor huisvesting van wezen, 
bedelaars en landlopers. Dit betekende een heel andere 
landschappelijke ordening dan in de vrije koloniën: 
gecentraliseerde huisvesting (in gestichten) en een 
schaalvergroting in bedrijfsvoering. Op grote hoeves, 
gerund door gepromoveerde boeren uit de vrije koloniën 
of opzichters, werden de kolonisten tewerkgesteld. Het 
centrale gesticht was met paden verbonden met de hoeves. 
Na de overname van een aantal koloniën door de staat 
– In Nederland Ommerschans en Veenhuizen in 1859, in 
België Wortel en Merksplas in 1870 – ging het proces van 
schaalvergroting verder. Deze koloniën werden uitgebouwd 
tot grootschalige staatsinrichtingen met gecentraliseerde 
landbouwbedrijven.

De ontginningsactiviteit vertrok vanuit principes, niet vanuit 
een vooraf vastgelegd model. De zelfvoorziening is zo’n 
principe, net als orde en tucht. Dat kwam niet alleen tot 
uiting in de maatvoering van de percelen en de ordening 
ervan, maar ook in de keuze voor innovatieve landbouw, 
met bemestingstechnieken, wisselteelt en gewaskeuze 
die atypisch was voor de streken waarin de koloniën 
gevestigd waren. In Europa was vanaf de late 18e eeuw 
gepubliceerd over bemesting, teelten en experimenten. 
Johannes van den Bosch nam het maximaliseren van de 
landbouwproductie als een uitgangspunt. De ideeën van 
verlichte landbouwkundige theoretici, die tot die tijd in 
de praktijk weinig of geen weerklank hadden gevonden, 
werden in de landbouwreglementen van de Maatschappij 
vastgelegd. Van den Bosch verwees zelf naar A. thaer, een 
Duitse landbouwkundige, maar ook de denkbeelden en het 
netwerk van Jan Kops, predikant, botanicus en hoogleraar 
landhuishoudkunde en kruidkunde, speelden een grote rol. 

De landinrichting in de Koloniën overschreef doelbewust en 
op grote schaal het agrarische model van de traditionele 
heide-economie die sinds de middeleeuwen het gebruik 
van gemeenschappelijke grond rond het dorp reguleerde, 
zowel in de Noordelijke Nederlanden (de Drentse marken) 
als in de Zuidelijke. De omschakeling naar de innovatieve 
landbouwmethodieken bleek in de praktijk moeilijk. In het 
bestuur van de Maatschappij hadden geen praktische 
landbouwers zitting, de kennis kwam uit boeken. Om de 
onvruchtbare zandgronden in cultuur te brengen werden de 
gebruikelijke traditionele landbouwkundige methoden opzij 
gezet voor het systeem van wisselteelt en de toepassing 
van groenbemestingsgewassen, zoals brem, spurrie en 
klaver. Een kernvraagstuk voor het welslagen van de 
landbouwkoloniën vormde de bemesting. Het belang van 
kalkaanvoer op de schrale grond (via bevloeiing of het 
vermengen van schelpkalk) in de grond was gangbare 
praktijk. Maar ook werden contracten gesloten met 
stadsbesturen ter aankoop van straatvuil en sekreetmest. 
Omdat de oogst bleef tegenvallen, begon de Maatschappij 
van Weldadigheid vanaf 1831 met houtteelt, een activiteit 
die het aanzien van sommige koloniën tot op vandaag sterk 
bepaalt. 

Een opvallend gegeven bij de invoering van de 
landbouwmethodieken en de agrarische experimenten 
is de systematische opvolging die de Maatschappij 
hieraan gaf. Er werd niets aan het toeval overgelaten bij 
de invoering. De oogsten werden minutieus bijgehouden 
– maar meestal niet wereldkundig gemaakt, als ze 
tegenvielen. In die systematiek zijn de Koloniën van 
Weldadigheid te zien als een voorloper van de grote 
initiatieven die de natiestaten zouden nemen op vlak van 
landbouwbeleid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw 
(met modelboerderijen, landbouwscholen, internationale 
landbouwtentoonstellingen). 

Een Amerikaanse onderzoeker aan de Columbian 
University typeerde de Koloniën van Weldadigheid in 
1896 als volgt; ‘the poor colonies here described are not 
a creation; they are a development. they have not been 
elaborated out of speculation as to what they ought to be, 
but forged into their present organic form under the fire of 
criticism and the shocks of adversity.’

De nog altijd bestaande wegenpatronen, de karakteristieke 
bebouwing van de gestichten, de boerenhoeves en de 
voorzieningen en de routes ertussen, de begrenzing 
van de koloniën, de contrasten met het omringende 
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Ontwerpkaart van de Kolonie Merksplas, 
niet gedateerd. 
[Algemeen Rijksarchief Brussel, t 459-873]

Plattegrond in vogelvluchtperspectief 
van frederiksoord en een gedeelte 
van Wilhelminaoord, jaartal 
onbekend. [tijdschrift Erica]
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landschap, zijn de tegenwoordige uitdrukking van het 
landschappelijk en maatschappelijk inrichtingsprincipe 
dat de Maatschappij van Weldadigheid hanteerde. De 
systematiek met boerderijen langs linten in de vrije koloniën 
en de centrale gestichten van de onvrije kolonies op zich 
is niet vernieuwend, de opzet van de bedrijfsvoering is dat 
wel. De fysieke  tekenen van de disciplinering van armen 
en andere maatschappelijk ongewensten, nog altijd in het 
landschap zichtbaar, de ongekende schaal van het project 
en de continue innovatie in landbouwmethodieken, dragen 
bij aan de unieke en onderscheidende kwaliteiten van de 
Koloniën van Weldadigheid. 

De KOLONiËN VAN WeLDADiGHeiD ALs 
GereALiseerDe AutArKie

De Maatschappij van Weldadigheid was alomtegenwoordig 
in het publieke en private leven van de kolonisten. Het 
heeft zich vertaald in een gebouwenprogramma voor de 
kolonistengemeenschap dat afweek van wat in dorpen en 
steden in die tijd gebruikelijk was. Het voorzieningenniveau 
in de koloniën werd elders, voor gewone burgers, ten 
vroegste in de tweede helft van de 19e eeuw gerealiseerd. 
Het drukt de dubbele doelstelling uit van persoonlijke 
ontwikkeling en maatschappelijke disciplinering binnen een 
context van een autarkie. 

De autarkie was een natuurlijk gevolg van de afgelegen 
ligging van de ontginningen. tegelijk bood het de ideale 
mogelijkheid om de armen in afzondering te vormen. De 
kolonisten kwamen meestal niet uit vrije wil en werden in de 
koloniën onder totale controle gehouden. De eerste kolonie 
frederiksoord was voorzien van een omgrachting, terwijl 
in latere koloniën ook wachthuisjes met bewakers werden 
gebouwd. Het gesloten en gereglementeerde karakter 
van de leefgemeenschap maakte dat de Maatschappij 
van Weldadigheid controle had over alle aspecten van het 
private en publieke leven van de bewoners en hen daarin 
kon disciplineren. Op het vlak van maatschappelijke orde 
was de Maatschappij van Weldadigheid behoudsgezind en 
sterk hiërarchisch. Rangen en standen werden doorvertaald 
naar de woningen, zowel voor de kolonisten zelf als voor 
het personeel. Aan de architectuur van de bebouwing 
was deze hiërarchie aanvankelijk niet afleesbaar: de 
boerderijen werden gebouwd door lokale timmerlieden, 
de voorzieningen als gaarkeukens en kerken werden niet 
speciaal voor de koloniën ontworpen. Pas in de volgende 
cyclus van de onvrije koloniën, toen in Veenhuizen, Wortel 

en Merksplas grootschalige staatsinrichtingen werden 
gebouwd, kreeg de bebouwing een iconografische 
betekenis, bijvoorbeeld door opschriften op de woningen. 

De koloniën hadden uiteenlopende voorzieningen, die erop 
waren gericht op de meest efficiënte (en goedkoopste) 
manier in het eigen onderhoud te voorzien. Naast de 
landbouwinrichting waren er daarom ook in elke kolonie 
ateliers (spinnerij, weverij, smidse, schrijnwerkerij), waar 
goederen voor eigen gebruik werden gemaakt. Om het 
gesloten circuit te bewaken, konden kolonisten enkel via 
een winkel in de koloniën zelf goederen aankopen. Het 
gaf de directie de gelegenheid om ook het assortiment te 
controleren en alcohol te weren. De aanwezige gaarkeuken 
had als expliciete doel de voedingskosten zo laag mogelijk 
te houden. 

De persoonlijke ontwikkeling van de kolonisten was een 
centraal element in de koloniën, als uiting van het idee dat 
de mens maakbaar was. Op het vlak van onderwijs waren 
de koloniën vooruitstrevend. Meer dan 80 jaar voor de 
schoolplicht werd ingevoerd in Nederland (1901) en België 
(1914) werd die al voor alle kinderen algemeen toegepast 
in de koloniën. Daarnaast waren er ook systemen van 
deeltijds volwassenenonderwijs en later ook van voortgezet 
landbouwonderwijs. Elke kolonie had bij het prille begin 
al een school, soms zelfs meerdere. Naast algemene 
scholing, was ook het aanscherpen van morele inzichten 
van wezenlijk belang. Welke godsdienst de kolonisten 
aanhingen was op zich niet fundamenteel belangrijk, als 
ze er maar één hadden. Kerkbezoek was verplicht. De vele 
centraal gelegen godsdienstige gebouwen (synagoge, 
gereformeerde kerken, katholieke kerken) zijn de materiële 
getuigen van de opvattingen van de Maatschappij van 
Weldadigheid ten aanzien van de godsdienstige praktijk. 
Na het arbeidzame leven bood de Maatschappij van 
Weldadigheid ouderenhuisvesting en uiteindelijk een plek 
op één van de begraafplaatsen.

tot slot onderscheidden de koloniën zich door een 
trendbreuk op het vlak van gezondheidszorg. Dat was niet 
enkel uit filantropie, maar ook omdat de zieke kolonisten 
zo snel mogelijk terug aan het werk moesten kunnen 
gaan. Na 1826 hadden alle koloniën een inwonend 
geneesheer (soms twee). Verder behoorden een bevoegd 
apotheker of een assistent en vaak ook een gediplomeerde 
vroedvrouw tot de geneeskundige dienst. Iedere kolonie 
had eigen ziekenzalen voor mannen en vrouwen, waar 
ziekenoppassers toezicht hielden op de patiënten. Een 
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Vogelvluchtperspectief van de 
vrije kolonie frederiksoord. Jaartal 
onbekend. Uit: R. Berends e.a., 1984, 
p. 38.

Voorstel voor de herintroductie 
van de Drentse potstal door de 
directeur van de Maatschappij van 
Weldadigheid, 1833. [Drents Archief]

Impressie van kolonie Wortel in een 
lytho van Van den Eynde, 1822. 
[www.erfgoedbankhoogstraten.be] 
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wijkmeester of opzichter werd belast met het toezicht op 
de zindelijkheid, de verzorging en de orde. De geboden 
medische zorg was overigens niet gratis. De kolonisten 
dienden een verplichte bijdrage te betalen – een soort van 
mutualiteit avant la lettre. In een aantal koloniën werd ook 
bejaardenzorg georganiseerd, in aparte gebouwen. 

In de evolutie van de sites zijn de autarkie en de nadruk 
op persoonlijke ontwikkeling gaandeweg losgelaten. De 
disciplinering is evenwel tot op de dag van vandaag nog 
altijd nadrukkelijk present. De tegenwoordige functies 
zijn een direct gevolg van de oorspronkelijke functie 
van de koloniën, er is in die zin sprake van functionele 
authenticiteit. De koloniën zijn een vroeg, langlopend en 
grootschalig voorbeeld van een gerealiseerde autarkie. 
In de structuur van de landschap is deze opzet terug te 
vinden. De wijze waarop in de Koloniën van Weldadigheid 
de persoonlijke ontwikkeling van kolonisten en 
maatschappelijke disciplinering binnen de context van de 
autarkie gestalte kreeg, op een grote schaal en gedurende 
lange tijd, is van een uitzonderlijke waarde. 
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Brief B. Van den Bosch aan permanente 
commissie, met stofstalen, dd 1 februari 1823.  
[Algemeen Rijksarchief Brussel, t306-119]

tekening interieur kolonistenwoning, niet 
gedateerd, waarschijnlijk behorend bij brief B. 
Van den Bosch, dd 17 augustus 1823.
[Algemeen Rijksarchief Brussel, V107/7872-1]

tabel van het aantal armen per provincie, 1817. 
[Magazijn voor het Armen Wezen p.16]
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(Criterium Vi) 
be DireCtLy Or tANGibLy AssOCiAteD WitH eVeNts Or LiViNG trADitiONs, WitH 
iDeAs, Or WitH beLiefs, WitH ArtistiC AND LiterAry WOrKs Of OutstANDiNG 
uNiVersAL siGNifiCANCe. (tHe COmmittee CONsiDers tHAt tHis CriteriON sHOuLD 
preferAbLy be useD iN CONJuNCtiON WitH OtHer CriteriA).

De combinatie van normen, arbeid, discipline, beloning 
en onderwijs in de Koloniën van Weldadigheid vormt in 
zijn streven de kiem van het denken over volksverheffing 
en sociale stijging. In het model van de koloniën werden 
sociale, landschappelijke en gebouwde maakbaarheid als 
een complementair systeem gerealiseerd. De Koloniën 
van Weldadigheid zijn uniek omdat het model en het 
achterliggende gedachtengoed van deze grootschalige 
binnenlandse kolonisatie een radicale breuk vormden met 
de tot dan toe geldende uitvoeringspraktijk in de stedelijke 
en kerkelijke armenzorg. De uitzonderlijke waarde van deze 
cultuurlandschappen schuilt in de associatieve betekenis 
van de Koloniën van Weldadigheid als: 
A. gerealiseerde panoptische utopie
B. sociaal initiatief van de maatschappelijke elite 

De KOLONiËN VAN WeLDADiGHeiD ALs 
GereALiseerDe pANOptisCHe utOpie 

In de koloniën vormde vaste arbeid in een geconditioneerde 
omgeving de kern van de aanpak. Het verwerven van 
de juiste arbeidsethos was een specifiek doel. strakke 
werkregimes, onder het waakzame oog van opzichters, 
werden afgewisseld met georganiseerde momenten van 
ontspanning, in daartoe specifiek opgerichte gebouwen 
(feestzaal, verenigingszaal). De mannen werkten in de 
vrije koloniën op het land, vrouwen werden geacht thuis 
te spinnen. Kinderen gingen naar school en werkten mee 
vanaf een zekere leeftijd. Over de arbeidsproductiviteit 
en de toestand van het gezin waakten de directie van 
de kolonie, wachtmeesters alsmede (per brief) de 
subcommissie van de stad of het dorp waaruit het gezin 
afkomstig was. In de onvrije koloniën verschoof het 
arbeidssysteem van individuele bedrijven naar collectieve 
arbeid voor de landerijen behorend bij grotere hoeves. 
Vanuit de gestichten werden de arbeiders verdeeld over 
de landbouwgronden, behorend bij de pachthoeves. 
Het toezicht en de discipline werd minder individueel en 
daardoor repressiever van aard. 

De koloniën leunen sterk aan bij het model van 
het panopticum van Jeremy Bentham (1791). Nu 
wordt dat panopticum vooral geassocieerd met een 
gevangenismodel, maar de bedoelingen van Bentham 
waren veelomvattender. Zijn panoptische utopie bestrijkt 
de hele samenleving, het gaat om maatschappelijke 
disciplinering. Centraal in de disciplinering staat de norm, 
de macht van het normale. Het individu dat men kan 
beschrijven, meten en vergelijken, is een individu dat men 
kan normaliseren, controleren, corrigeren en dresseren. 
De disciplinering verloopt via technieken zoals de bel, het 
rooster, de dagindeling, maar ook via de koppeling van 
handelingen aan ruimtes. De inplanting van gebouwen en 
hun indeling zorgt mede voor intern machtsbesef: alleen 
al de gedachte dat men in een systeem zit waarbij men 
steeds gecontroleerd kan worden, is voldoende om rust en 
orde te verzekeren.  

In de afgesloten en zelfvoorzienende leefgemeenschappen 
van de Maatschappij van Weldadigheid werden kolonisten 
opgevoed tot ‘betere burgers’. Door het arbeidsethos en 
morele deugdzaamheid werden armen verplicht zich te 
voegen naar de nomen en waarden van de burgerlijke 
elite. Pas wanneer dat proces voltooid was, mochten ze 
terugkeren naar de maatschappij. Drie grote pijlers in 
het beleid van de Maatschappij moesten die opvoeding 
mogelijk maken: arbeid, onderwijs en godsdienst. De 
disciplinering kreeg in de koloniën vorm in allerlei 
reglementen en systemen, de verplichte uniformen, het 
rooster, het eigen geldsysteem, strafoplegging maar 
ook in de ordening van de gebouwde voorzieningen, 
zoals scholen, kerken, gaarkeukens, ziekenzalen en 
bejaardenhuizen. Overzicht, telbaarheid, en controle 
van gedrag hoorden kortom bij het herscheppen van de 
kolonisten tot ‘eene hoogere beschaving, verlichting en 
werkdadigheid.’ 

Het systeem van landschappelijk-ruimtelijke regie 
en disciplinering werkte niet zoals het bedoeld was. 
De beoogde status van vrijboer bleek een idée-fixe. 
De kolonisten bleken veel minder goed voor arbeid 
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[Maatschappij van Weldadigheid]

Ontwerpbrief met namenlijstje voor de buitenlandse 
ereleden, dd 6 augustus 1823. 
[Algemeen Rijksarchief Brussel, ,t306-117]



inzetbaar dan verwacht. Eenmaal geplaatst in de 
koloniën, viel het perspectief op doorgroei tegen. Ook 
raakte de arbeidsmoraal al vroeg verstoord, omdat men 
alleen voor eigen behoefte mocht produceren. toen 
de arbeidsproductiviteit als gevolg van het gebrek aan 
geschikte landarbeiders stokte, wisselde de Maatschappij 
van beloningsprincipe. Niet langer was het loon naar 
werken, maar werd een loonstandaard ontwikkeld naar 
leeftijd, waardoor de hoeveelheid verrichte arbeid niet 
langer relevant was voor de beloning. In de gestichten 
van Ommerschans, Veenhuizen en Merksplas werd elke 
individuele uiting van creativiteit bestraft. 

De idealen van de Verlichting, waarmee het ooit begon, 
ontwikkelden zich met name in de latere staatsinrichtingen 
tot een systeem van repressie, machtsmisbruik met 
afstomping van de ‘verpleegden’ tot gevolg. In 1904 
verscheen het boekje ‘Afdrukken van indrukken door een 
onherroepelijk verlorene’, waarin een oud-kolonist fel van 
leer trok tegen het ziekmakende systeem in Veenhuizen en 
deze gestichten typeerde als ‘de zedelijke vernietiging op 
de mestvaalt van Nederland.’ 

De KOLONiËN VAN WeLDADiGHeiD 
ALs sOCiAAL iNitiAtief VAN De 
mAAtsCHAppeLiJKe eLite 

De grootschalige opbouw van de Koloniën van 
Weldadigheid kwam door een ingenieuze organisatievorm 
tot stand, met brede vertakkingen in het Koninkrijk der 
Nederlanden, zowel geografisch als naar de verschillende 
sociale klassen. Met name de publiekprivate samenwerking 
voor de financiering droeg bij aan het succes, waarvoor 
een systeem werd ontwikkeld dat we nu ‘crowdfunding’ 
zouden noemen. De Maatschappij van Weldadigheid 
droeg de kiemen in zich van latere middenveldorganisaties 
(vakbonden, mutualiteiten, socio-culturele verenigingen) 
maar ook sociale bijstandsorganisaties  – landelijk 
gereglementeerd, maar lokaal georganiseerd. 

De doelstelling van de Maatschappij van Weldadigheid 
was aanlokkelijk voor brede lagen van de burgerbevolking, 
die via lidmaatschappen en donaties de financiering 
mogelijk maakte. De plannen werden ‘top down’ uitgevoerd 
via een getrapte organisatie met een breed bereik. De 
Maatschappij van Weldadigheid was een ledenorganisatie: 
iedere Nederlander kon lid worden, en betaalde daarvoor 
een bijdrage. Aan het hoofd ervan stond een 13-koppige 
commissie van Weldadigheid, met Prins frederik als 

voorzitter voor het leven. De dagelijkse leiding was in 
handen van enkele bestuursleden, bijeengebracht in een 
Permanente Commissie. Veel belangrijker is evenwel 
dat er in alle grotere gemeenten een subcommissie, 
een lokale afdeling, werd geïnstalleerd, belast met het 
werven van nieuwe leden, het innen van bijdragen, maar 
ook het sturen van kolonisten. Op die manier raakte 
de Maatschappij vertakt in heel het land, maar ook in 
veel bredere sociologische lagen van de bevolking. Er 
werd immers actief gerecruteerd bij de hele burgerij: de 
lagere legerleiding, de clerus, de lokale notabelen, de 
ondernemers. In de financiering van de koloniën nam de 
staat de rol van de individuele burger-leden in een latere 
fase over. 

Naast de brede lagen van de bevolking, voelde ook de 
internationale intelligentsia zich aangetrokken tot het 
initiatief. De inzichten en ideeën die de Maatschappij van 
Weldadigheid samenbracht in zijn grootschalige plan, zijn 
kenmerkend voor internationale denkers en activisten 
van de hogere burgerlijke elite van het begin van de 
19e eeuw, waartoe de stichters ook behoorden. Onder 
patriotten achter de Bataafse Revolutie bevonden zich 
veel doopsgezinden, die – omdat ze geen lid mochten 
zijn van de gilden – in de financiële wereld fortuinen 
hadden vergaard. In de nasleep van de franse revolutie 
en Napoleontische oorlogen, trad deze groep op het 
voorplan in het denken over de maatschappij en de staat. 
Deze elites waren bij uitstek internationaal actief: ideeën 
en visies, projecten en reisverslagen werden uitgewisseld 
via gedrukte media. Boeken, pamfletten en tijdschriften 
met correspondenten in heel Europa (en in haar kolonies 
in andere continenten) zorgen voor veel interactie in de 
opinievorming. typisch voor veel van die geschriften is de 
integrale aanpak – landbouw, gezondheidszorg, onderwijs 
- zijn zowel voor de auteurs als de lezers samenhangende 
puzzelstukjes in een maatschappijvormende beweging 
na de franse revolutie. De internationale context waarin 
de Maatschappij van Weldadigheid actief was, zorgde 
voor inspiratie bij de ideeënvorming, maar gaf ook grote 
weerklank aan het initiatief. 

De Maatschappij bracht innovatieve ideeën samen en 
destilleerde hieruit een plan dat ook effectief uitgevoerd 
kon worden. Voor veel tijdgenoten uit de hogere 
maatschappelijke kringen was het nadenken over 
bijvoorbeeld de landbouw of armoede een interessante 
intellectuele oefening, maar daar bleef het dan ook bij. 
Vanaf het prille begin konden de koloniën zich daarom 
verheugen in een grote belangstelling van bezoekers 
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Impressie van kolonistenwoningen 
in Willemsoord. omstreeks 1825. 
[Maatschappij van Weldadigheid]

Aanzien en plattegrond van een 
kolonistenboerderij in frederiksoord, 
met woonkamer, vier slaapkamertjes, 
de schuur, stal en gierput. [R. 
Berends e.a., 1984, p. 38]

22 KOLONIËN VAN WELDADIGHEID OUV 1.0; 13-09-2013  



uit binnen- en buitenland, die vaak hun observaties 
publiceerden. Een werkelijk ongeziene stroom aan 
internationale publicaties over het initiatief kwam op gang – 
met daarin de oproep van auteurs om in hun eigen land iets 
soortgelijks te realiseren. 

Het moet gezegd dat de Maatschappij op het vlak van 
netwerken en promotie van wanten wist. Ze wist zich 
gesteund door Koning Willem I en kroonprins frederik, 
maar stond daarnaast in contact met personen en 
instellingen wereldwijd en droeg zelf sterk bij aan 
de ontwikkeling en praktische toepassing van het 
gedachtegoed. Een van haar initiatieven was het benoemen 
van een select gezelschap van ereleden, gekozen op 
basis van hun ideeëngoed en spraakmakende bijdragen 
in domeinen die de Maatschappij belangrijk achtte. Zo 
waren bijvoorbeeld R.D. Owen, de Duke of Bedford, J.H. 
Pestalozzi, Philipp Emanuel von fellenberg, Léopold 
de Bellaing, J.D. Lawaetz en de London Cooperative 
society (M. Baldwin) allemaal erelid. De unieke waarde 
van het initiatief ligt in het feit dat de Maatschappij van 
Weldadigheid ideeën die in deeldomeinen al waren 
toegepast, met elkaar verbond in een alomvattende visie en 
die ook op een werkelijk grote schaal ten uitvoering bracht. 
Het praktijkvoorbeeld werkte inspirerend en zorgde ook 
voor navolging. 

In de beginfase (1818-1830) werd in de internationale 
publicaties vooral het concept geprezen. Vooral de keuze 
voor landbouwontginningen én de sociale maatregelen 
voor de paupers kunnen op goedkeuring rekenen.  Na die 
periode komen er ook meer kritische kanttekeningen: eerst 
vooral bij het businessmodel en de schuldgraad, nadien ook 
bij de concrete uitvoering, met name de vele doelgroepen 
die gemengd worden en daardoor geen specifieke zorg 
krijgen, de penibele omstandigheden waarin vooral de 
mensen in strafkolonies worden gehuisvest, de juridische 
grond voor doorverwijzing naar de koloniën. 

Een opvallend gegeven is hoeveel vergelijkende studies 
over landbouwkolonies er verschijnen. Een aantal 
daarvan zijn in opdracht van overheden (bijv. de studie 
van Ed. Ducpétiaux voor de minister van justitie in België, 
een rapport ten behoeve van een speciale commissie 
‘landbouwkolonies’,  opgericht door de franse regering om 
bestaande initiatieven door te lichten op hun bruikbaarheid 
voor de franse staat), maar er zijn ook privé-initiatieven van 
verlichte burgers. telkens is er significant veel ruimte voor 
de beoordeling van de Belgische en Nederlandse koloniën 
op hun mérites. 

Het studiewerk is een opstap naar latere verbeteringen of 
aanpassingen, bijvoorbeeld in de latere landbouwgestichten 
voor jongens (Mettray, Ruislede). De praktijkervaring 
stroomde in elk geval door naar latere initiatieven, ook 
buiten Nederland en België.
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COmpONeNteN: eeN AANpAsbAAr mODeL 

Bij elke stichting van een nieuwe kolonie paste de 
Maatschappij van Weldadigheid de concrete uitvoering aan 
op meerdere aspecten. Zowel de fysieke eigenschappen 
van de woeste grond, de volksaard, kennis van nieuwe 
theoretische inzichten in de landbouw als ervaringen in de 
eerder gestichte kolonies waren daarbij richtinggevend. 
De reeks illustreert met name hoe de Maatschappij 
niet vasthield aan één strak concept voor de opzet van 
een kolonie, maar structuren en regels pragmatisch 
aanpaste als dat de beoogde resultaten op het vlak van 
armoedebestrijding ten goede zou komen.

COmpONeNt 1: freDeriKsOOrD/
WiLLemsOOrD/ WiLHeLmiNAOOrD/
bOsCHOOrD (1818) 

Deze plek markeert het ontstaan van de Koloniën van 
Weldadigheid. De Maatschappij van Weldadigheid houdt 
sinds 1818 onafgebroken kantoor in Huis Westerbeek. Ze 
bezit nog steeds een substantieel deel van de grond en 
exploiteert deze zonder winstoogmerk. 

In heidegebied op zandgrond werden eerst een 
proefkolonie, nadien vrije koloniën opgericht. De bestaande 
Westerbeeksloot werd daarbij verbreed en uitgediept 
voor aan- en afvoer van goederen. Deze ontginning 
werd in fasen uitgebreid, wat telkens leidde tot zichtbare 
aanpassingen. De aanvankelijke basiseenheid was 
een aparte ééngezins-koloniewoning met bijbehorende 
grond die door het kolonistengezin bewerkt werd. In een 
latere fase werden eerst de percelen vergroot, nadien 
werd ook de werkorganisatie per gezin verlaten ten 
voordele van veel grotere collectieve boerderijen. In 
de fijnmazige landschapsstructuur werden daarnaast 
allerhande gemeenschapsvoorzieningen opgenomen voor 
voedselvoorziening (gaarkeuken), onderwijs (zoals de 
landbouwschool), religiebeleving (verschillende kerken) 
oudedagsvoorziening en welzijn (rusthuis); verder ook 
woningen voor opzichters en bewakers, ook in de vrije 
koloniën. 

In de aanvangsfase werden de gezinnen in component 
1 geselecteerd op basis van hun geschiktheid voor het 
project. Nadien ‘vormde’ de Maatschappij ook ideale 
gezinnen door te kleine gezinnen aan te vullen met wezen 
en alleenstaanden. De Maatschappij was godsdienst-
neutraal: er bestonden Rooms Katholieke, Nederlands 
Hervormde en Joodse gemeenschappen, die elk hun eigen 
kerk hadden. 

In deze component wordt met name de religieuze vrijheid 
geïllustreerd door de aanwezigheid van de verschillende 
kerkgebouwen. Daarnaast is de organische evolutie binnen 
een vrije kolonie afleesbaar uit de resterende (aantal) 
koloniehuisjes en de grote boerderijen en zijn er nog 
vele indicaties van de historische perceelsindeling in de 
verschillende fases. tot slot staat huis Westerbeek symbool 
voor de continuïteit van de Maatschappij.
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COmpONeNt 2: OmmersCHANs (1819) 

De typologie van een onvrije kolonie werd hier voor het 
eerst toegepast in een verlaten fort, de Ommerschans. 
Duizenden onwillige kolonisten en bedelaars werden er 
ondergebracht. De ondergrond was heide op zandgrond 
waarin een waterstructuur werd aangebracht, die tevens 
diende voor transport. Langs deze sloten verrezen linten 
met grote boerderijen, waarin voorbeeldige kolonisten uit 
frederiksoord als vrijboer werden aangesteld. Dagelijks 
liepen de paupers, met hun bewakers, naar de boerderijen 
of werkplaatsen waarin ze tewerk werden gesteld. De 
landschapsstructuur werd gevormd door een grid met in 
oost-west richting de paden vanaf en naar het gesticht 
de Ommerschans en in noord-zuidrichting de sloten met 
boerderijlinten die uitmondden in de Dedemsvaart (de 
waterverbinding). Door het hergebruik van het fort ontstond 
een compacte nederzetting, waarin ook personeel was 
ondergebracht, als een autonoom element in het agrarische 
landschap. In 1859 werd Ommerschans door de staat der 
Nederlanden overgenomen en werd het voormalige fort een 
gevangenis. 

Deze component illustreert de volgende stap in de 
historische reeks, met name de toevoeging van de onvrije 
kolonies. De dubbele oriëntatie van de ontginning die 
is ingegeven door organisatorische redenen is enkel 
aanwezig bij deze component. De wachtershuisjes, de plek 
van het (verdwenen) fort met de nog aanwezige schans en 
de typologische concentratie illustreren ook nog vandaag 
het gesloten karakter van het gesticht.

COmpONeNt 3: WOrteL (1822) 

Wortel is de eerste kolonie in de zuidelijke Nederlanden, 
gesticht als vrije kolonie met kolonistenhoeven, vier centrale 
gebouwen en 4 bewakerswoningen. In de opzet werden 
ervaringen uit frederiksoord en Willemsoord verwerkt, 
maar opnieuw aangepast aan de lokale omstandigheden. In 
de centrale gebouwen waren oorspronkelijk een spinzaal, 
een school/kerk, een directeurswoning en een magazijn 
gevestigd. Bij afwezigheid van water voor het transport 
werd een raster van wegen op de heide (op zandgrond) 
aangelegd, rond een centraal kruispunt. Organisatorisch 
gezien weken de koloniën in de Zuidelijke Nederlanden af 
van de zusterkoloniën in Drenthe: zo was er bijvoorbeeld 
geen bel die het dagritme regelde, was er geen 
godsdienstvrijheid en werd de hele bedrijfsvoering ook 
aangepast aan de lokale landbouwgebruiken en financiële 
omstandigheden. 

In 1839 werden de Maatschappij van Weldadigheid in 
de Zuidelijke Nederlanden ontbonden. Nadien werden 
de goederen gekocht door de Belgische staat. Vanaf 
1870 volgde een doorstart als landloperskolonie, allerlei 
gebouwen worden toegevoegd, maar de perceelsindeling 
bleef behouden. 

In de reeks is Wortel de kolonie waar het oorspronkelijke 
grid en de perceelsindeling tot op vandaag het best 
zichtbaar is.
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COmpONeNt 4: VeeNHuiZeN (1823) 

De tweede onvrije kolonie in de noordelijke Nederlanden 
laat een doorontwikkeling zien van de typologie. Dit is de 
enige ontginning van de Maatschappij van Weldadigheid 
in een veengebied. De landschapsstructuur is aan deze 
conditie aangepast door een stelsel van afwateringsloten 
(de wijken) als basis voor de inrichting te nemen. Doordat 
geen rekening hoefde te worden gehouden met een 
bestaand gebouw, zoals in Ommerschans, kon de 
ruimtelijke opzet van de kolonie worden geoptimaliseerd. 
In Veenhuizen werden drie gestichten gebouwd, elk 
omgeven door een achttal boerderijen. Langs de 
hoofdas van de Kolonievaart kregen de voorzieningen 
een plek en ontstond een dorpslint. Ook op het vlak van 
gemeenschapsvoorzieningen was er een uitbreiding 
ten opzicht van de eerdere kolonies, zo kwamen er een 
stoomspinnerij en een molen op het terrein. In 1859 werd 
Veenhuizen aan het Nederlandse Rijk verkocht. Door de 
afname van het aantal verpleegden ontstond een tekort 
aan landarbeiders en werden landbouwpercelen geschikt 
gemaakt voor bosbouw. Het Departement van Justitie 
nam Veenhuizen in 1875 over. De voormalige kolonie 
ontwikkelde zich binnen de oorspronkelijke structuur tot 
een afgesloten justitieel dorp. Rond 1990 kwam een eind 
aan het isolement van Veenhuizen. Door bezuinigingen 
was het Ministerie van Justitie genoodzaakt een aantal 
landbouwgronden, woningen en voorzieningen voor het 
personeel af te stoten. Leegstand en verval leidden vanaf 
eind jaren negentig tot een herontwikkelingsprogramma 
voor het gebied. De justitiële inrichtingen zelf bleven 
daarbij de drager van het dorp. Behoud van de inrichtingen 
en de uitbouw van de zorgsector in Veenhuizen vormen 
belangrijke bouwstenen van de toekomstvisie.   

In de reeks illustreert Veenhuizen de aanpassing 
aan de bodem, met een systematisering op vlak van 
waterbeheersing en afwatering. Hoewel het merendeel 
van de gebouwen uit de fase tot 1859 verdwenen is, 
is de oorspronkelijke landschapsstructuur nog relatief 
gaaf gebleven. Daarnaast is de schaalvergroting van de 

boerderijen en de ruimtelijke opzet van clusters boerderijen 
rondom drie gestichten, al van de aanvang aanwezig 
en nog steeds zichtbaar. Het gebruik van het landschap 
heeft zich aangepast aan de veranderende eisen: naast 
landbouw, voorzagen ook bosbouw, industrie en nijverheid 
in middelen van bestaan. In de doorontwikkeling van 
het landschap bleef de justitiële functie de constante 
en bepalende factor in het gebied. Daarnaast ontstond 
er ruime en noodzaak voor herontwikkeling en nieuwe 
functies, op het gebied van cultuurtoerisme en zorg. 

COmpONeNt 5: merKspLAs (1825)
 
Net als het nabijgelegen Wortel-Kolonie werd ook 
Merksplas gesticht op de heide met zandgrond, als 
een onvrije kolonie in de zuidelijke Nederlanden. 
Ervaringen uit alle eerdere koloniën zijn erin verwerkt. De 
oorspronkelijke opzet bestond uit een centraal gesticht 
met 4 grote hoeves en 4 schaapskooien, een bakkerij 
en in een latere fase ook een kazerne. In het centraal 
gesticht waren ook alle voorzieningen gevestigd (een 
school, een ziekenzaal, woongelegenheid voor personeel) 
naast extra mogelijkheden voor tewerkstelling, zoals 
een spinnerij en een weverij. De wegenstructuur en de 
perceelsindeling is geënt op de functionele noden vanuit de 
landbouwbedrijfsvoering. 

Enkele jaren na de afscheiding van België (1830) stond 
het complex leeg maar vanaf 1870 werd het door de staat 
vernieuwd en uitgebreid. Hierbij bleef de oorspronkelijke 
landschapsstructuur bewaard maar is de concentratie van 
landbouwfuncties nog verder doorgevoerd in de bebouwing. 
Het gesticht groeide uit tot een monumentaal ensemble met 
paviljoens en een kapel. 

In de reeks illustreert Merksplas de schaalvergroting van de 
boerderijen in de perceelsstructuren en de geometrische 
compositie rond een centraal gesticht.
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Om verandering te brengen in de mensonterende 
omstandigheden waarin vele armen in de Nederlanden 
leefden, werd in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid 
opgericht. De maatschappij gebruikte hiertoe het instrument 
van grootschalige binnenlandse kolonisatie. Er ontstonden 
vrije en onvrije koloniën, waarin gezinnen, gehandicapten, 
weeskinderen, gevallen vrouwen, gepensioneerde 
militairen, bedelaars en landlopers werden ondergebracht. 
In de loop van de jaren zijn de landschappen elk verder 
geëvolueerd en aangepast aan voortschrijdende inzichten 
van armenzorg, psychiatrie, pedagogie en penitentie. 
De reeks van de Koloniën van Weldadigheid is van 
uitzonderlijke waarde, als staalkaart van de ontwikkelingen 
in de sociale, economische en maatschappelijke 
geschiedenis van Noord-Europa.

(Criterium V) 
De Koloniën van Weldadigheid zijn van uitzonderlijke 
waarde, als goed herkenbaar gebleven voorbeeld van 
grootschalige landontginning, gericht op het oplossen van 
het armoedeprobleem in al zijn vormen. Het initiatief is een 
uiting van het gedachtengoed van de Verlichting, waarbij 
de Noord-Europese traditie van landwinning en ontginning 
samenkomt met de inzichten van theoretische landbouw 
en publiek-private ambities voor sociale interventie. De 
betekenis van de koloniën ligt in hun rol als proeftuin 
van een samenlevingsmodel, waar ‘social engineering’ 
(sociale maakbaarheid) in zijn meest prille vorm werd 
toegepast, met als doel om de samenleving deugdzamer 
en beschaafder te maken. De maatschappelijke lange lijn 
van verheffing via disciplinering en bestraffing illustreert de 
uitzonderlijke betekenis van de Koloniën van Weldadigheid 
in de Europese ideeëngeschiedenis.  De koloniën vormen 
een aangrijpend en vroeg voorbeeld van het streven naar 
een maakbare samenleving en de verzorgingsstaat, zoals 
die in Europa in de negentiende en twintigste eeuw gestalte 
kregen.

De Koloniën van Weldadigheid weerspiegelen de 
wisselwerking tussen de Verlichte ideeën en het concrete 
landschap waarin ze vorm kregen. De ideeën van verlichte 
landbouwkundige theoretici, die tot die tijd in de praktijk 
weinig of geen weerklank hadden gevonden, werden in de 
landbouwreglementen van de Maatschappij vastgelegd. In 
de systematische en innovatieve aanpak van de landbouw 
zijn de Koloniën van Weldadigheid te zien als een voorloper 
van de grote initiatieven die de natiestaten zouden nemen 
op het vlak van landbouwbeleid vanaf de tweede helft van 
de 19e eeuw (met modelboerderijen, landbouwscholen, 
internationale landbouwtentoonstellingen). 

3B. PROPOsED stAtEMENt 
Of OUtstANDING UNIVERsAL 
VALUE

De Maatschappij van Weldadigheid was alomtegenwoordig 
in het publieke en private leven van de kolonisten. Het 
voorzieningenniveau in de koloniën werd elders, voor 
gewone burgers, ten vroegste in de tweede helft van de 19e 
eeuw gerealiseerd; zoals onderwijs en gezondheidszorg. 
Het drukt de dubbele doelstelling uit van persoonlijke 
ontwikkeling en maatschappelijke disciplinering en 
bestraffing binnen een context van een autarkie. De 
koloniën zijn een vroeg, langlopend en grootschalig 
voorbeeld van een gerealiseerde autarkie. De wijze 
waarop in de Koloniën van Weldadigheid de persoonlijke 
ontwikkeling van kolonisten en maatschappelijke 
disciplinering binnen de context van de autarkie gestalte 
kreeg, op een grote schaal en gedurende lange tijd, is van 
uitzonderlijke waarde. 

(Criterium Vi)
Hoezeer het experiment van de Maatschappij van 
Weldadigheid ook heeft geleid tot pijnlijke en verdrietige 
episodes in onze geschiedenis, de combinatie van normen, 
arbeid, discipline, beloning en onderwijs vormt in zijn 
streven de kiem van het denken over volksverheffing 
en sociale stijging. De Koloniën van Weldadigheid zijn 
uniek door hun vernieuwende model van armenzorg. 
De uitzonderlijke waarde van deze cultuurlandschappen 
schuilt in de associatieve betekenis van de Koloniën van 
Weldadigheid als: gerealiseerde panoptische utopie, 
als sociaal initiatief van de maatschappelijke elite en als  
cultuurlandschap dat herkenbaar is gebleven.

Centraal in de panoptische utopie staat de 
maatschappelijke disciplinering. In de afgesloten 
en zelfvoorzienende leefgemeenschappen van de 
Maatschappij van Weldadigheid werden kolonisten 
opgevoed tot ‘betere burgers’. Drie grote pijlers in het beleid 
van de Maatschappij moesten die opvoeding mogelijk 
maken: arbeid, onderwijs en godsdienst. De idealen van 
de Verlichting, waarmee het ooit begon, ontwikkelden zich 
met name in de latere staatsinrichtingen tot een systeem 
van repressie, machtsmisbruik met afstomping van de 
‘verpleegden’ tot gevolg. De geleidelijke evolutie van 
deze benadering in de reeks van koloniën is van unieke 
betekenis. 

De grootschalige opbouw van de Koloniën van 
Weldadigheid kwam door een ingenieuze organisatievorm 
tot stand, met brede vertakkingen in het Koninkrijk der 
Nederlanden, zowel geografisch als naar de verschillende 
sociale klassen. Met name de publiekprivate samenwerking 
voor de financiering droeg bij aan het succes, waarvoor 
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een systeem werd ontwikkeld dat we nu ‘crowdfunding’ 
zouden noemen. De Maatschappij van Weldadigheid droeg 
de kiemen in zich van latere socio-culturele organisaties, 
maar ook sociale bijstandsorganisaties  – landelijk 
gereglementeerd, maar lokaal georganiseerd. Zo raakte 
de Maatschappij vertakt in heel het land, maar ook in veel 
bredere sociologische lagen van de bevolking. 

De inzichten en ideeën die de Maatschappij van 
Weldadigheid samenbracht in zijn grootschalige plan, zijn 
kenmerkend voor internationale denkers en activisten 
van de hogere burgerlijke elite van het begin van de 19e 
eeuw, waartoe de stichters ook behoorden. Vanaf het prille 
begin konden de koloniën zich verheugen in een grote 
belangstelling van bezoekers uit binnen- en buitenland, 
die vaak hun observaties publiceerden.  De Maatschappij 
stond in contact met personen en instellingen wereldwijd 
en droeg zelf sterk bij aan de ontwikkeling en praktische 
toepassing van het gedachtegoed. De unieke waarde 
van het initiatief ligt in het feit dat de Maatschappij van 
Weldadigheid ideeën die in deeldomeinen al waren 
toegepast, met elkaar verbond in een alomvattende visie en 
die ook op een werkelijk grote schaal ten uitvoering bracht. 
Het praktijkvoorbeeld werkte inspirerend en zorgde ook 
voor navolging. 

De Koloniën van Weldadigheid zijn te zien als proeftuin 
voor sociale emancipatie. In de decennia na de stichting 
van de Maatschappij van Weldadigheid kregen tal van 
sociale wetten gestalte, waarmee de overheid zijn 
verantwoordelijkheid in sociale kwestie erkende – en 
daarmee actief en direct ging bijdragen aan de verbetering 
van woonomstandigheden, onderwijs, gezondheidszorg 
en werkverschaffing. De kiem voor deze ontwikkeling 
lag in de koloniën. De  koloniën ontwikkelden zich door 
de tijd tot culturele landschappen, waarin het verhaal 
van het ontstaan van de maakbare samenleving en de 
verzorgingsstaat in al zijn facetten tastbaar wordt. De 
Koloniën van Weldadigheid zijn nu een indrukwekkend 
en levend voorbeeld van de universele strijd om sociale 
gelijkheid, emancipatie, burgerschap en onderwijs.

VerKLAriNG VAN iNteGriteit 
De genomineerde koloniën hebben integriteit omdat 
ze duidelijk en eenduidig zijn begrensd en binnen 
deze grenzen alle relevante elementen liggen van de 
landschapsstructuur, de structuur van de bebouwing, 
alsmede exemplarische bebouwing die de geschiedenis 
en ontwikkeling van de koloniën illustreert. tot deze 
elementen behoren sloten, wegen, beplantingspatronen, 
bebouwingsstructuren, begraafplaatsen, 
gebouwtypologieën, functies en archeologische sites. 
De genomineerde gebieden vertegenwoordigen in hun 
onderlinge samenhang, het geheel van ruimtelijke en 
associatieve waarden die Koloniën van Weldadigheid van 
uitzonderlijke waarde maken. In alle koloniën is tevens 
het spoor te volgen van de verdere evoluties van de sites, 
waarmee de koloniën als levend landschap naar het nu zijn 
gekomen.De integriteit wordt versterkt door de bufferzones, 
die grotendeels in gebruik zijn voor de landbouw. De 
attributen van de genomineerde componenten zijn in 
goede conditie. Beleid en regelgeving garandeert de 
continuïteit van het gebruik – in lijn met de ontwikkelingen 
van de afgelopen twee eeuwen. Bouwwerken die relevante 
illustraties zijn voor de ontwikkelingsgeschiedenis van 
de koloniën hebben de status van een gemeentelijk, 
provinciaal of rijksmonument. Gebieden met de sterkste 
samenhang tussen bebouwing en landschap genieten 
een beschermde status als ensemble of beschermd 
dorpsgezicht. 

VerKLAriNG VAN AutHeNtiCiteit
De genomineerde koloniën hebben authenticiteit omdat de 
archeologische vindplaatsen, de landschappelijke structuur 
en de structuur van de bebouwing bewijzen dat hier de 
Koloniën van Weldadigheid ontstonden en functioneerden.  
Ondanks een constante ontwikkeling vanaf de stichting 
zijn de genoemde structuren herkenbaar gebleven en in 
hun essenties bewaard. Het gebruik van de koloniën voor 
de landbouw en de doelstellingen die de Maatschappij 
van Weldadighied twee eeuwen geleden formuleerden 
is in hoofdzaak gecontinueerd en aangevuld met nieuwe 
functies waarin de tegenwoordige maatschappelijke 
betekenis van de Koloniën van Weldadigheid wordt 
uitgedrukt. 
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3C. COMPARAtIVE ANALYsIs

CONCLusie

De Koloniën van Weldadigheid zijn uniek in hun 
systematische aanpak om armoede via landbouw uit de 
wereld te helpen. De aanpak heeft zich vertaald in een 
grootschaligheid en een maatschappelijke inbedding 
die door geen enkele andere site echt geëvenaard wordt. 
Het gaat daarbij zowel om het ingezette areaal, als het 
aantal mensen dat bij de operatie betrokken was, als 
de maatschappelijke vertakking in brede lagen van de 
bevolking. 
 
Een centraal gegeven is de combinatie van verschillende 
doelgroepen. Daar waar andere initiatieven zich richtten 
op bijvoorbeeld wezen of veroordeelde criminelen, waren 
de Koloniën bedoeld voor alle groepen van armen: de 
organisatie met de combinatie van vrije en onvrije koloniën 
was daar speciaal voor bedacht en kwam nergens anders 
terug. Alle andere sites waren ofwel vergelijkbaar met de 
vrije koloniën, ofwel met de onvrije, maar nooit met het 
gehele systeem. 
 
Ook de dubbele doelstelling van individuele 
ontwikkeling en maatschappelijke disciplinering en 
de vertaalslag daarvan in een systeem met werk, religie 
en onderwijs als pijlers, is bijzonder. Verheffing ging hand 
in hand met de opvoeding tot ‘een goede burger’.  Daarin 
onderscheiden de koloniën zich van initiatieven die enkel 
een repressief doel hadden.
 
De functie die de koloniën vervulden in het jonge Koninkrijk 
der Nederlanden en de publiek-private samenwerking
die vorm kreeg in de Maatschappij van Weldadigheid zijn 
een voorafspiegeling van de rol die de verzorgingsstaat 
in latere fases opneemt. De koloniën zijn ontstaan 
vanuit een streven naar een moderne staat die 
verantwoordelijkheid opneemt in armoedebestrijding.  
Ze verschillen daarin van de vele privé-initatieven 
van organisaties of personen, in het gebied van 
armoedebestrijding.

KOLONIËN VAN WELDADIGHEID OUV 1.0; 13-09-2013         35



Boschoord

36 KOLONIËN VAN WELDADIGHEID OUV 1.0; 13-09-2013  



Voor de Comparatieve Analyse is een getrapte aanpak 
gevolgd, met een aantal filters, waarbij de lijst van mogelijk 
vergelijkbare sites voorafgaand aan de daadvergelijking 
aanmerkelijk kon worden ingekort.

In fase 1 werd een longlist van mogelijk vergelijkbare sites 
opgesteld. Het vertrekpunt was de terminologie  “Koloniën 
van Weldadigheid” en de basistypering van het initiatief, 
met name grootschalige landbouwontginning met een 
sociaal-maatschappelijk doel, gebaseerd op ideeën van de 
Verlichting. 

In fase 2 werd de basislijst gefileerd op relevantie, op 
basis van de vijf hoofdkenmerken van de Koloniën van 
Weldadigheid:

1. een integrale oplossing voor het armoedeprobleem
2. met een in het landschap herkenbaar organisatiemodel 
3. binnen een systeem van autarkie, 
4. uitgaande van een panoptische utopie: persoonlijke  
 ontwikkeling & maatschappelijke disciplinering
5. en met de oorsprong en financiering in sociaal initiatief  
 van de maatschappelijke elite (publiek-private  
 samenwerking,  een breed vertakte organisatie,
  internationale uitstraling)

Daarbij werd eerst onderzocht welke sites zijn te typeren 
als grootschalige landbouwontginning met een sociaal-
maatschappelijk doel (kenmerk 1 t.e.m. 3) en vervolgens 
of hier ook sprake is van een maatschappelijk experiment, 
geïnspireerd door de Verlichting (kenmerk 4 en 5).

In fase 3 werd nogmaals gefileerd, ditmaal op basis van 
authenticiteit en integriteit. Een aantal sites zijn immers op 
basis van hun historische beschrijving wel vergelijkbaar, 
maar in de praktijk is er niet altijd onroerend erfgoed 
bewaard. Aan het eind van deze fase was de shortlist van 
vergelijkbare sites gereed.

In fase 4 werd de eigenlijke vergelijking gemaakt van, aan 
de hand van de volgende criteria die een verdere verfijning 
inhielden van de vijf hoofdkenmerken:

• innovatieve landbouwmethoden
• autarkie (combinatie van functies)
• planmatige inrichting
• schaal (grootte van het areaal)
• schaal  (aantal bewoners van de sites)
• inbedding in het rechtssysteem – maatschappelijk 

draagvlak

• publiek-private samenwerking
• startdatum
• duurtijd 
• functionele continuïteit
• maatschappelijke disciplinering
• uitgebreide sociale voorzieningen op de site
• internationale weerklank.

fAse 1. KOmeN tOt VerGeLiJKbAre sites
De naam die de initiatiefnemers in 1818 aan het project 
gaven, zet meteen inhoudelijke bakens uit voor de 
internationale vergelijking. Het project van de Maatschappij 
van Weldadigheid plaatste zich in  een lange traditie van 
kolonisatie, maar koppelde daar meteen een sociaal doel 
van ‘weldadigheid’ aan. 

beGripsDefiNitie: KOLONiËN
Het Latijnse colonia betekende ‘nederzetting van boeren’. 
Kolonisatie staat voor ‘het vestigen van een deel van 
de eigen bevolking in een landstreek die nog niet door 
het eigen volk bewoond wordt’ . Dat kan onbewoond, 
ontontgonnen gebied zijn, maar evengoed een vestiging 
in een plaats met een ‘vreemde’ bevolking.  Kolonisatie 
bestaat al zolang als de mens grond bebouwt. telkens 
als er nood was aan meer ruimte, voor bijvoorbeeld 
huisvesting  maar vooral voor voedselvoorziening, nam 
men zijn toevlucht  tot het stichten van koloniën. Ook voor 
de uitbreiding van de nationale economische, militaire of 
politieke invloed werden koloniën opgericht.

feniciërs en Grieken stichtten overal rond het Middellandse 
zeegebied koloniën, om hun invloed te versterken én 
overtollige bevolking te huisvesten. Zo ontwikkelden 
ze ook een uitgebreid handelsnetwerk. Belangrijke 
voorbeelden zijn Carthago of de Griekse nederzettingen in 
het Zuiden van Italië. Ook de Romeinen vestigden overal 
waar de omstandigheden er zich toe leenden planmatig 
opgezette steden, coloniae. Keulen en Orange zijn daarvan 
voorbeelden. In die coloniae werden legerveteranen 
gehuisvest en met land beloond voor trouwe dienst. Nieuwe 
koloniën waren belangrijk omwille van economisch nut of 
een strategische, geopolitieke redenen. 

Vanaf de 15e eeuw vestigden West-Europese handelaars 
handelsposten en factorijen op verre overzeese kusten, 
die nadien uitgroeiden tot permanente nederzettingen 
van Europeanen. Vaak blijft het in de eerste eeuwen bij 
kustnederzettingen, maar vooral in Amerika worden grote 
gebieden landinwaarts onder Europees bestuur gebracht. 
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De koloniën zijn een belangrijk instrument voor de grote 
mogendheden (spanje, Verenigd Koninkrijk, Portugal, 
de Republiek der Nederlanden) om hun invloedssfeer te 
vergroten en hun economie nieuwe impulsen te geven.
tot in de 19e eeuw waren grote delen van Europa nog 
onontgonnen.  Met behulp van kolonisten werden streken 
in cultuur gebracht- de zogenaamde binnenlandse 
kolonisatie. Een voorbeeld is de vestiging van Duitse en 
Vlaamse boeren in Zevenburgen (Centraal-Roemenië) in 
de 12e en 13e eeuw, maar ook in spanje (sierra Morena, 
18e eeuw) en Pruisen was er sprake van een dergelijke 
bevolkingspolitiek. Oliver Cromwell liet duizenden veteranen 
van het New Model Army zich vestigen in Ierland aan het 
eind van de 17e eeuw.
 
Vaak maakten de natuurlijke omstandigheden dat het 
land zich er niet meteen toe leende om er landbouw op 
te bedrijven: te droog, te nat, te steil, te schraal. Ook in 
het geschikt maken van woeste grond en het zoeken 
naar technische oplossingen, via irrigatie, inpolderen en 
bemesten, staan de koloniën van de Maatschappij in een 
lange traditie, waarbij de mens het landbouwareaal en de 
landbouwproductie systematisch tracht te vergroten.

Er zijn gelijkenissen met de inpolderingen door 
Cisterciënzer abdijen in Zeeland en aan de Vlaamse kust, 
vanaf de 11e eeuw, met de latere droogmakerijen zoals 
bijvoorbeeld de Beemster en met het experimenteren met 
bemesting, zoals dat bijvoorbeeld in de polders van het 
Waasland gebeurde.

Naast de evidente vaststelling dat de koloniën schatplichtig 
zijn aan de lange traditie van vergroten en verbeteren 
van landbouwareaal, is er ook het onmiskenbare verschil 
in de doelstelling van het project. De ontginning van de 
woeste grond werd immers niet gestart vanuit zuiver 
economische motieven, maar was een middel voor een 
sociaal-maatschappelijk doel, te weten de bestrijding 
van de armoede. Daarin ligt het wezenlijke onderscheid 
tussen de landbouwontginningen van de Maatschappij 
van Weldadigheid en de eerder genoemde initiatieven van 
kolonisatie en verbetering van het landbouwareaal.

beGripsDefiNitie: WeLDADiGHeiD
Het woord ‘weldadigheid’ karakteriseert - net zoals de 
vertalingen ‘benevolence’ (Engels)  of ‘bienfaisance’  (frans) 
- het sociale karakter van het project. Het zijn generieke 
termen die aansluiten bij het klassieke begrip ‘caritas’ en 
ook semantisch verwant zijn aan liefdadigheid en filantropie.  

In de loop der eeuwen zijn er veel initiatieven opgestart 
met een sociale inslag, met een gelijkaardige naam. In hun 
opzet en uitwerking bestaan evenwel grote verschillen. Zo 
zijn er nogal wat ‘Benevolent’ societies die inhoudelijk niet 
overeenstemmen met de Maatschappij van Weldadigheid, 
omdat ze pure liefdadigheidsorganisaties zijn. 

Voorbeelden daarvan zijn the Netherlands Benevolent 
society (1874, UK), the swiss Benevolent society (UsA),  
Benevolent society (Australië), American Benevolent 
society (Mexico)

Wat de Koloniën van Weldadigheid specifiek maakt 
is de wederkerigheid tussen het recht op sociale 
bijstand en de plicht tot arbeid. Dat aspect ontbreekt  bij  
liefdadigheidsverenigingen. Het was wel al aanwezig  in 
andere initiatieven voor armenzorg, voorafgaand aan het 
ontstaan van de Maatschappij van Weldadigheid. 

De rasp- en spinhuizen, ontstaan in de 18e eeuw, of de 
wijdverspreide ‘workhouses’ in Engeland, ontstaan na de 
‘Poor laws’, getuigen van het feit dat de plicht tot arbeid in 
ruil voor sociale bijstand geen vernieuwende gedachte was 
in het concept van de Koloniën van Weldadigheid. 

Kolonisatie van land is dus van alle tijden, evenals het 
ontginnen van woeste gronden. Liefdadigheid bestond 
ook elders in de wereld evenals de plicht tot werken in ruil 
voor sociale bijstand. De schaal van de landontginning 
via de systematische tewerkstelling van armen was 
evenwel ongezien. Maar  de daadwerkelijke vernieuwing 
lag in het maatschappelijke experiment dat de Koloniën 
waren. De Maatschappij van Weldadigheid had niet de 
ambitie om aanvullend te zijn op de klassieke, tot dan toe 
gangbare armenzorg, maar om die radicaal om te vormen 
en op termijn overbodig te maken, door de opleiding 
en ontvoogding van de armen. Precies daarin ligt het 
vernieuwende en ook utopische karakter van het initiatief. 

Bovendien ging die armoedebestrijding – met 
werkverschaffing, zorg en educatie – hand in hand met 
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maatschappijke disciplinering. Het maakt de koloniën 
van de Maatschappij van Weldadigheid exemplarisch als 
gerealiseerde panoptische utopie en onderscheidt ze ook 
van liefdadigheidsorganisaties of de talrijke initiatieven voor 
armoedebestrijding waar de focus lag op werk in ruil voor 
bijstand.

Om te komen tot een redelijke set van vergelijkbare 
sites en in de vergelijking ook recht te doen aan de 
specificiteit van het concept van de Koloniën van 
Weldadigheid, is de dubbele karakterisering uit de OUV 
als uitgangspunt genomen. Het gaat om grootschalige 
landbouwontginningen met een sociaal-maatschappelijk 
doel (crit. 5) en om een maatschappelijk experiment, 
geïnspireerd door de Verlichting (crit. 6).

Op basis van vooral historisch bronnenmateriaal, maar 
ook bestaande overzichtswerken en de UNEsCO 
werelderfgoedlijst en de ‘tentative List’, werd een ruime 
groep van sites opgesteld, die minimaal aan één van beide 
basiscriteria beantwoorden.

 

fAse 2. AftOetsiNG AAN ViJf esseNtiËLe 
KeNmerKeN 

De sites op deze longlist zijn (getrapt) afgetoetst op hun 
relevantie, op basis van vijf essentiële kenmerken van de 
Koloniën van Weldadigheid: 

1. een integrale oplossing voor het armoedeprobleem
2. met een in het landschap herkenbaar organisatiemodel 
3. binnen een systeem van autarkie 
4. uitgaande van een panoptische utopie: persoonlijke  
 ontwikkeling & maatschappelijke disciplinering
5. en met de oorsprong en financiering in sociaal initiatief  
 van de maatschappelijke elite

 
GrOOtsCHALiGe LANDbOuWONtGiNNiNG met 
sOCiAAL-mAAtsCHAppeLiJK DOeL

1. LANDBOUWONtGINNING ALs INtEGRALE 
OPLOssING VAN HEt ARMOEDEPROBLEEM. 

De focus van de Koloniën van Weldadigheid was de 
landbouwontginning. sinds de franse tijd moesten de 
Nederlanden door de gewijzigde internationale geopolitieke 
context voorzien in hun eigen voedselproductie. De 
Nederlanden hadden hun eigen landbouwproductie gericht 
op veeteelt, maar de vraag naar graan was erg groot.

Andere initiatieven met werkverschaffing voor de armen, 
concentreerden zich op industriële of ambachtelijke  
productie, zoals de reeds eerder genoemde rasp- en 
spinhuizen of Engelse workhouses. Ook de meeste 
arbeiderscités hebben meestal geen verwantschap met 
landbouwontginningen. Die verwantschap is er in beperkte 
mate wel bij het initiatief van Benjamin thompson, graaf 
van Rumford, die eind 18e eeuw  in elke garnizoensplaats 
percelen land ter beschikking stelde van soldaten, om hun 
karige soldij te kunnen aanvullen met zelfgekweekt voedsel. 
tegelijkertijd is het evident dat de systematiek bij de 
Koloniën van Weldadigheid van een andere orde was.

Het concept van de koloniën richtte zich op alle groepen 
van behoeftigen: hele gezinnen, bedelaars, landlopers, 
vondelingen en wezen. De betekenis van de Koloniën 
van Weldadigheid ligt in hun rol als proeftuin van een 
samenlevingsmodel, waar ‘social engineering’ (sociale 
maakbaarheid) in zijn meest prille vorm werd toegepast, 
met als doel om de samenleving deugdzamer en 
beschaafder te maken. 
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In het uitgangspunt dat de mens ‘maakbaar’ was en hij tot 
een goed burger opgevoed kon worden, als hij maar in de 
juiste omgeving gebracht werd en ook begeleiding kreeg, 
vertonen de Koloniën van Weldadigheid gelijkenissen met 
een aantal andere landbouwkundige instellingen zoals de 
‘asiles agricoles’ (weeshuizen) en landbouwscholen voor 
arme kinderen die bijvoorbeeld in Zwitserland een vrij ruime 
verspreiding hadden gekregen naar het voorbeeld van 
Hofwyl, het landbouwinstituut dat in 1799 werd opgericht 
door de Zwitserse opvoedkundige en landbouwhervormer 
Von fellenberg. 

Deze initiatieven gelijken evenwel slechts op deelaspecten 
op de Koloniën, die veel ruimer van opzet waren op vlak 
van beoogde doelgroepen en maatschappelijke ambities. 

2. MEt EEN IN HEt LANDsCHAP UItGELEGD 
ORGANIsAtIEMODEL

De koloniën werden planmatig aangelegd op basis van een 
aantal principiële uitgangspunten, zoals de zelfvoorziening 
en orde en tucht,  en het organisatiemodel (vrije of onvrije 
kolonie – met bijbehorende werkorganisatie). Het concept 
was evolutief, flexibiliteit stond centraal. De uitvoering werd 
telkens aangepast aan de ondergrond, de concrete noden 
en eerder opgedane ervaringen. Het nog steeds in het 
landschap herkenbare organisatiemodel, is niet in andere, 
bestaande sites terug te vinden.  

3. BINNEN EEN sYstEEM VAN AUtARKIE

De zelfvoorziening werd belangrijk geacht om meerdere 
redenen. De koloniën moesten zelfbedruipend zijn om de 
overheidsfinanciën effectief te verlichten en dit type van 
armenzorg goedkoper te maken dan voorheen bestaande 
initiatieven. De ontworpen ‘mini-maatschappij’ zou 
bovendien de paupers beter voorbereiden op hun latere 
terugkeer naar de echte maatschappij.  tot slot leverde het 
autarkische systeem voordelen op voor de bewaking. 
Er zijn in de geschiedenis wel meer voorbeelden van 
autarkisch functionerende landbouwontginningen. 

Zo waren de Cisterciënzer abdijen die de kustgebieden in 
Vlaanderen ontgonnen ook autarkische gemeenschappen. 
De spiegelfunctie van de autarkische gemeenschap t.o.v. 
de echte maatschappij, is daar evenwel niet aanwezig. 

KeNmerKeN VAN mAAtsCHAppeLiJK experimeNt, 
GeïNspireerD DOOr De VerLiCHtiNG

Het gedachtegoed van de Verlichting was een rijke 
voedingsbodem voor utopische experimenten. filosofische 
publicaties, maar ook literatuur, ontwikkelden ideaalbeelden 
van een nieuwe maatschappelijke orde. De gedachte dat 
de mens zich niet moest schikken naar een vaste orde, 
maar zelf vorm kon geven aan de maatschappij was 
een sterke motivator voor het oprichten van utopische 
gemeenschappen, maar lang niet de enige. Ook 
godsdienstige of ecologische overwegingen lagen soms 
aan de basis van een utopische gemeenschap. Vooral in de 
19e eeuw zagen vele initiatieven het licht. 

In de koloniën stond de maakbaarheid van grond, mens 
en maatschappij centraal. Hoewel de Maatschappij van 
Weldadigheid godsdienst belangrijk achtte voor de morele 
opvoeding van de paupers,  verschilde ze in die overtuiging 
van ‘maakbaarheid’ wezenlijk van geloofsgemeenschappen 
die een goddelijke ordening van de wereld veronderstelden. 
Bovendien stond de maatschappij neutraal t.o.v. godsdienst: 
wat je geloofde maakte niet uit, als je maar iets geloofde. 

Vele religieuze gemeenschappen die in Europa vervolgd 
werden omwille van hun religieuze overtuiging, zochten 
hun heil in andere streken, vaak overzees, met meer 
godsdienstvrijheid.  Vanaf de 18e eeuw, maar vooral 
in de 19e eeuw, ontstond een hele reeks nieuwe 
gemeenschappen, het merendeel in de UsA. In zekere 
zin zijn deze gemeenschappen vergelijkbaar met een 
abdijen of kloosters. In het achterliggende mechanisme 
van het creëren van een eigen ideale samenlevingsvorm 
zijn ze vergelijkbaar met de koloniën, maar niet in de 
inspiratie en de maatschappelijke ambities die de eigen 
geloofsgemeenschap overstijgen. 

sites die afvallen voor vergelijking zijn bijvoorbeeld:  
•  Oneida (USA)  (1848-1881)
•  shaker-gemeenschappen (UsA) – (1789-1992)
•  Hutterites-gemeenschappen (UsA, Canada) (1860-nu)
•  Rappits (Harmony-society) (UsA) 
•  Harmony (2) & Economy (1804-1905)
•  Hernnhut – gemeenschappen (UsA, Duitsland, 
 scandinavië, …) (1722-nu)
•  Amana (UsA) (1854-1932)
•  Aurora (UsA) (1853-1883)
•  Wilhelmsdorf (D)  (1824-nu)
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4. PANOPtIsCHE UtOPIE: PERsOONLIJKE 
ONtWIKKELING & MAAtsCHAPPELIJKE 
DIsCIPLINERING

Verheffing en individuele ontwikkeling van de behoeftigen 
ging in het concept van de Maatschappij van Weldadigheid 
hand in hand met maatschappelijke disciplinering. Die duale 
doelstelling onderscheidt de Koloniën van Weldadigheid 
van landbouwkoloniën die zuivere gevangenissen en 
strafkampen zijn. 

sites die afvallen voor vergelijking zijn bijvoorbeeld:  
•  Indiana state farm (UsA)
•  Raiford florida state Prison farm (UsA)

Als proeftuin voor de moderne verzorgingsstaat zijn de 
koloniën eigenlijk alleen maar vergelijkbaar met sites die 
voor de Eerste Wereldoorlog zijn opgericht. De belangrijkste 
sociale wetten (leerplicht, ziekteverzekering, arbeidsduur, 
werkloosheidsvergoeding, …) zijn dan immers al ingevoerd 
in de landen met het model van verzorgingsstaat. 
Initiatieven van latere datum, kunnen bezwaarlijk een  
inspiratiebron voor de staatsopbouw genoemd worden. 

sites die afvallen voor vergelijking zijn bijvoorbeeld:  
• Kibboetz in Israël (1910)
• fertilia (sardinië, vanaf 1936)

5. sOCIAAL INItIAtIEf VAN MAAtsCHAPPELIJKE ELItE  

Een bijzonder kenmerk van de koloniën is hun grote 
maatschappelijke verankering. Het waren geen initiatieven 
van individuele personen, maar uitingen van collectief 
handelen bij de opbouw van de staat. Het initiatief lag bij 
een maatschappelijke elite, gesteund door het Koningshuis, 
met een netwerk dat zowel geografisch als sociaal heel 
breed uitwaaierde.

De publiek-private financiering, de getrapte structuur van de 
maatschappij, de landelijke schaal, het grote aantal leden 
en locale subcommissies zorgden voor een fundamenteel 
andere maatschappelijke impact dan initiatieven van 
individuele verlichte industriëlen, hoe bijzonder die ook 
waren. Arbeiders-cités met hun rijke voorzieningenapparaat 
zijn qua landelijke impact niet vergelijkbaar met de 
koloniën, naast het eerder genoemde feit dat het geen 
landbouwontginningen zijn, natuurlijk.

Voorbeelden van sites die afvallen voor vergelijking:  
•  New Lanark – UK 
•  Crespi d’Adda – Italië

•  Le Grand Hornu, als onderdeel van de sites miniers 
  majeurs de Wallonie – België
•  Rjukan/Notoddu & tyssedal industrial heritage sites,
 Noorwegen 
•  La Constancia Mexicana – Mexico
•  United fruit Company Infrastructure, Colombia
•  familistère, Guise

fAse 3. VerGeLiJKeN VAN sites Op VLAK 
VAN AutHeNtiCiteit/iNteGriteit

Op basis van de aftoetsing van de relevantie werd in 
fase 2 de longlist uitgefilterd tot een ‘mediumlist’ van 
sites die op meerdere punten vergelijkbaar zijn met de 
Koloniën van Weldadigheid. Deze lijst werd vervolgens 
doorgelicht op vlak van authenticiteit en integriteit. Van een 
aantal historisch interessante sites is namelijk nauwelijks 
onroerend erfgoed bewaard gebleven.  

sites die afvallen voor vergelijking zijn bijvoorbeeld:  
•  Bijna alle experimenten geïnspireerd op fourier en
 Owen
•  Kolonie fruitlands (UsA)
•  Orbinston, Glasgow
•  Plettenberg, Kaap de Goede Hoop
•  Brook farm (UsA)
•  friedrichsgabe, kolonie gesticht door Lawaetz, in
  Norderstedt (D) 
•  Minnesota Countey Poor farms (UsA)Cooley farms,
  Cleveland, Ohio (UsA)

Na het filteren van de longlist in fase 2 en 3, resteerde 
een shortlist van negen sites, die in de fase 4 nader 
werden onderzocht  op hun gelijkenis met de Koloniën van 
Weldadigheid.
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fAse 4. VerGeLiJKiNG sHOrtList

De shortlist voor de Comparatieve Analyse bestaat uit de 
volgende negen sites:

Vanuit de UNEsCO werelderfgoedlijst
•  Convict sites (vooral Brickendon & Woolmers Estate),
  Australië

Uit andere bronnen
•  Wilhelmsdorf, Duitsland
•  Rauhe Haus te Horn, Duitsland
•  Arbeiter Kolonies: Hamburger Arbeiter Kolonie, 
  Anstaltt Bethel Bielefeld, Lühlerheim, allen in Duitsland
•  Kolonies van het Leger des heils (Verenigd Koninkrijk),
  Christelijke landbouwkolonie het Hoogeland 
 (Nederland), Poplar Union Colony (Verenigd Koninkrijk)
•  New Harmony, UsA
•  fairhope Colony, Alabama, UsA
•  straf- en landbouwkolonie voor jonge delinquenten
  Mettray + navolger Ruiselede, België 
•  Arden, UsA

PUNtEN VOOR VERGELIJK

De criteria voor vergelijking zijn verdere concretiseringen  
van de basiskenmerken uit fase 2:  

•  innovatieve landbouwmethoden: 

werd in de kolonie getrachth om de productiviteit te 
verbeteren dankzij innovatieve methoden?

•  autarkie (combinatie van functies): 
functioneerde de site autonoom, als een gesloten geheel?

•  planmatige inrichting: 
was er sprake van een systeem bij de inrichting van het 
landschap?

•  schaal (grootte van het areaal): 
hoe groot was het landbouwareaal?

•  schaal (aantal bewoners van de sites): 
was het aantal bewoners in de loop der jaren aanzienlijk 
(meerdere duizenden?)

•  inbedding in het rechtssysteem – maatschappelijk 
draagvlak: 

maakte de site onderdeel uit van het rechtssysteem, 
was ze ingebed in een groter geheel van maatschappij-
organisatie?

•  publiek-private samenwerking: 
betrof het een publiek-private samenwerking?

•  start:
was de start in een vergelijkbaar tijdsframe, namelijk het 
eerste kwart van de 18e eeuw?

•  duurtijd: 
hoe lang heeft de site gefunctioneerd – met het 
oorspronkelijke doel?

•  functionele continuïteit: 
heeft de site gefunctioneerd met een gewijzigd doel, dat 
evenwel aansloot bij het oorspronkelijke opzet?

•  maatschappelijke disciplinering: 
was er een oogmerk van ‘opvoeden van mensen tot betere 
burgers’?

•  uitgebreide sociale voorzieningen op de site: 
waren er vooruitstrevende sociale voorzieningen op de 
site?

•  internationale weerklank? 
Kreeg de site veel internationale ruchtbaarheid? Waren er 
veel publicaties, verwijzingen? 

De uitkomsten van de vergelijking op deze punten zijn in 
de tabel op de rechter pagina opgenomen (+ en -). Voor de 
conclusie, zie p. 35.
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innovatieve 
methoden in 
de landbouw - - - - - - - - - - - - - -

autarkie 
(combinatie van 
functies) - + - - - - + + + + + - - -

planmatige 
inrichting die 
organisatie volgt - + - - - - - + - + - - - -

schaal (grootte van 
het areaal) - + - - - - - - - - - - - +

schaal  (aantal 
bewoners van de 
sites) + - - + - - - - - + + - - +

 inbedding in het 
rechtssysteem + - - - - - - - - + - - - -

publiek-private 
samenwerking + - - - - - - - - - - - - -

start in hetzelfde 
tijdsframe + + - + - - - - - - - - - -

duurtijd + - - + + + + + + + + - + +

 functionele 
continuïteit - - + + + + + + + + - + +

 maatschappelijke 
disciplinering + - - - - - - + + - + + -

uitgebreide sociale 
voorzieningen op 
de site - + + + + + - - - + + - + +

internationale 
weerklank - + - + - - - + - - - - - -
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