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Bij het woord ‘kolonie’ denk je aan een ver 
land aan de andere kant van de aardbol. 
Maar vanaf 1818 trekken ook Goudse ‘kolo-
nisten’ naar zuidwest-Drenthe. Met financi-
ele steun van de beter gesitueerde Gouwe-
naren proberen zij een nieuw bestaan op te 
bouwen in landbouwkoloniën als Frederiks-
oord, Willemsoord en Wilhelminaoord.

Over de ‘subcommissie van Weldadigheid 
Gouda’, over ‘kwaade indrukselen’ op de ge-
moederen van Goudse ingezetenen, over een 
avondlijke steen tegen de deur, over  onze-
delijke omgang en een koe die ‘de poot stuk 
gegooid’ is, gaat dit artikel.

De armoede in het Koninkrijk der Nederlanden is anno 
1818 immens. Enkele eeuwen eerder waren we  – in de 
Gouden Eeuw – verreweg het rijkste land van de hele 
wereld. Maar nu is het niks meer. De beter gesitueerden 
in de steden moeten de armenkassen van diaconieën 
en parochies gevuld houden om regelmatige soepbede-
lingen te laten plaatsvinden en dan nog worden ze de 
hele tijd lastig gevallen door paupers die vragen om een 
betaald karweitje of om een aalmoes. Op het platteland 
zwerven groepen ‘nachtbidders’ die half-bedelend, half-
dreigend, de afgelegen boerderijen afgaan. Er moet iets 
gebeuren.

Op 1 april 1818 wordt de Maatschappij van Weldadig-

Johannes van den Bosch (Archief Maatschappij van Weldadigheid, 
Drents Archief )

Gouda en de landbouwkoloniën
het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie

Wil Schackmann

heid opgericht. De man achter dit ambitieuze plan is 
generaal-majoor Johannes van den Bosch. Achtendertig 
jaar, een self-made man, weduwnaar, een charmeur, 
maar vooral een doener, een aanpakker, een wervel-
wind: ‘Ik ben nimmer besluiteloos en draal nog minder.’ 
Van den Bosch heeft gediend in Nederlands Indië. In 
1819 wordt hij op eigen verzoek op non-actief gesteld. 
Hij kan zich dan volledig wijden aan zijn project. De op-
richting van de Maatschappij geschiedt door een select 
gezelschap onder auspiciën van prins Frederik, de zoon 
van de koning. Van den Bosch is de motor in dit gezel-
schap. Hij wijst op het gevaar dat de (kerkelijke) bedeling 
een groeiende groep armen afhoudt van arbeid, terwijl 
arbeid het enige middel is om armoede te bestrijden. 
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Landarbeid is daarvoor in het bijzonder geschikt en met 
ontginning van de ‘woeste’ gronden in Drenthe zullen 
twee vliegen in één klap geslagen worden. De armen le-
ren gedisciplineerd voor zichzelf te zorgen en het Neder-
landse landbouwareaal neemt in omvang toe.

Twaalf bekende Nederlanders vragen de burgers één 
stuiver per week opzij te leggen. Met het zo gevormde 
kapitaal kunnen arme gezinnen worden overgebracht 
naar het nog onontgonnen Drenthe om daar te leren 
de eigen kost te verdienen. Daardoor zullen zij wor-
den ‘opgebeurd’ uit de ‘zedelijke verbastering’ waar zij 
door hun jarenlange armoede in terechtgekomen zijn. 
In hedendaagse termen is het een win-win-situatie: de 
steden worden ontlast van onproductieve armen en de 
ontginning van nieuw land draagt bij aan het nationale 
product.

Het initiatief slaat geweldig aan, wat de  Maatschap-
pij ook wel verwacht had gezien het ‘algemeen erkend 
weldadig karakter onzer natie’.  Alle kranten maken jui-
chend melding van deze ‘verbroedering’, vanaf kansels 
worden oproepen gedaan, sympathiserende notabelen 
laten plakkaten verspreiden, in de betere buurten gaat 

men van deur tot deur, heel Nederland wil dat dit dorp 
geopend wordt.

De landelijke leiding doet een oproep om in elke stad 
of ieder dorp een subcommissie van weldadigheid op 
te richten om de contributies te innen en alvast armen 
te selecteren die naar Drenthe gestuurd kunnen wor-
den. Op 23 juli 1818 komt bij de Maatschappij een brief 
binnen van het stadsbestuur dat de ‘subcommissie van 
weldadigheid Gouda’ haar werkzaamheden is begon-
nen en daarmee behoort de stad tot de eerste dertig 
van de uiteindelijk bijna 700 subcommissies. Er zijn dat 
jaar 132 contribuanten in de stad, wat dus een jaarlijkse 
opbrengst van ƒ 473,20 betekent. In die eerste Goudse 
subcommissie zitten ondermeer stadschirurgijn Jacobus 
van Steel en stadssecretaris Jean Antoine Dutilh.

Proefkolonie

Landelijk zijn er al na drie maanden over de 14.000 con-
tribuanten en de landelijke leiding van de Maatschap-

Gezicht op de proefkolonie Frederiksoord vanaf de Vledderweg, circa 
1825, getekend door H.P. Oosterhuis, gegraveerd door D. Sluijter (Archief 
Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief )
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pij besluit meteen door te pakken en nog hetzelfde jaar 
‘eene eerste proeve’ te nemen. Er wordt een landgoed 
gekocht in de buurt van Vledder en 25 augustus 1818 be-
gint daar de bouw van een proefkolonie. Tweeënvijftig 
kleine hoeves met elk een lapje land van ongeveer twee 
hectare eromheen.

Gouda wordt uitgenodigd om een van die eerste huisjes 
te vullen. Zij doorzoekt het bewonersbestand op gezin-
nen die zowel arm als vlijtig als netjes zijn en bericht op 
24 oktober 1818 op wie de keus gevallen is: ‘Hendrika 
van der Valk weduwe van wijle Lucas Vergeer, vlasheekel-
ster oud 48 jaar’. Zij heeft al twee in Gouda getrouwde 
en wonende dochters en naar de proefkolonie neemt ze 
mee dochter Janna, 20 jaar oud, die ook tevoren het be-
roep vlasheekelster heeft uitgeoefend, zoon Sent van 18, 
van beroep baanspinder, en de 12-jarige dochter Jannig-
je die heeft gewerkt als baandraaijster. De hele familie 
zat dus in de textiel en dat is een kwijnende industrie. 
Verder gaat mee ene Jaantje, wier achternaam zowel 
voorkomt als Wester of als Wessen of als Wesje maar die 
ook met de letter M zou kunnen beginnen, en waarover 
de subcommissie schrijft ‘het laaste meisje dat niet haar 
eigen kind dog als zodanig door haar is opgevoed’.

De voordracht wordt geaccepteerd en zaterdag 31 sep-
tember pakt het gezin de trekschuit naar Amsterdam. In 
een kazerne aan de Utrechtsepoort worden ze opgevan-
gen en maken ze kennis met hun toekomstige dorpsge-
noten. Op dinsdagavond 3 november gaan ze aan boord 
van het beurtschip dat de geregelde nachtelijke verbin-
ding onderhoudt met het aan de andere kant van de Zui-
derzee gelegen Blokzijl. Ze maken de oversteek samen 
met de kolonisten uit Nijmegen, Tiel, Vlaardingen, Wijk 
bij Duurstede, Weesp, Axel en Tholen. In Blokzijl stappen 
ze de volgende dag over op een platbodem die hen door 
het Steenwijker Diep voert. Als ze geluk hebben staat er 
op twee uur van Blokzijl, bij de ondiepte van Muggen-
beet, genoeg water. Anders moeten ze even uitstappen 
om de boot lichter te maken.

Steenwijk is het eindstation van dit traject. Daarvan-
daan is het nog twee uur op ossenwagens over een on-

gelijk zandpad voor ze bij hun nieuwe woonplaats zijn. 
Die heeft inmiddels een naam: Frederiksoord, naar de 
jongste zoon van koning Willem I.

Koloniale kleding

Direct bij aankomst wordt de familie in de kleren gesto-
ken. Alle kolonisten lopen in blauwe, uniforme kleding. 
Daar zitten twee gedachten achter. Als mensen nette 
spulletje hebben, zullen ze zich automatisch netjes gaan 
gedragen. Maar ook: ‘De desertie wordt door eene her-
kenbaare soort van kleding moeijelijk gemaakt.’

Het nieuwe huis van de Vergeers is onder van steen en 
boven afgedekt met riet. Na enkele maanden wordt er 
nog een houten schuur tegenaan gebouwd. Het zijn een-
voudige huisjes, niet groot, maar onvergelijkbaar beter 
dan de armenhuisvesting in de steden. Wie heden ten 
dage door Frederiksoord loopt kan nog meerdere van die 
huisjes in hun oorspronkelijke staat zien.

De huisjes zijn al helemaal voor de kolonisten inge-
richt. Er staan een tafel met zeven stoelen en een kast. 
Er is een doofpot voor nasmeulende stukken turf en een 
lamp. Voor dames met koude voeten zijn er stoven. Er 
is eenvoudig kookgerei met ondermeer een sauspanne-
tje en er zijn een waterketel, borden, bestek en ‘thee-
goed’. 

Ook hierbij is het idee dat als mensen nette spulletjes 
hebben ze automatisch ook zuinig en netjes zullen wor-
den. Zo zijn er ook attributen voor een activiteit die bij 
de hogere standen inmiddels dan wel ingeburgerd mag 
zijn, maar die bij de lagere standen in die tijd doorgaans 

Lijst van de Kolonie van Weldadigheid waarin de weduwe Vergeer wordt 
vermeld (Archief Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief )
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een zeldzaamheid is: ‘1 waschtobbe, 1 zeepbak en 2 
handdoeken’

En er zijn werktuigen. Zoals een groot en klein spin-
newiel en verder ondermeer ‘2 kantschoppen, 1 hark, 1 
mestvork, 1 kruiwagen, 1 hak, 1 schoffel, 1 bijl en 1 zeis’. 
Er moet immers vanaf de eerste dag worden aangepakt. 
De bedoeling is dat iedereen met zijn werk niet alleen de 
eigen kost bij elkaar scharrelt maar ook de gedane inves-
teringen terugverdient, zodat met dat oorspronkelijke 
geld volgende koloniën gesticht kunnen worden. 

Mannen en jongens werken op het land, vier à zes da-
gen in loondienst van de Maatschappij, de rest van de 
tijd op hun eigen landje. Vrouwen en meisjes spinnen wol 
en vlas, welk garen de Maatschappij van hen overkoopt. 
Volgens de subcommissie Gouda gaat het geweldig met 
de familie Vergeer. Ze meldt begin december in de Rot-
terdamsche Courant ‘dat het door hen, op approbatie 
van de hoofd-commissie, afgezonden huisgezin naar Fre-
deriksoord reeds, gevoelt en erkent de weldaad, welke 
het boven verwachting geniet’. En ze maakt daarvan ge-
bruik om erop te wijzen dat de intekenlijsten verkrijg-
baar zijn ten huize van de voorzitter, op de Westhaven, 
letter Q, no. 19, en bij den secretaris, letter B, no. 20’. 
De subcommissie wordt een tikje dwingend en ‘verwacht 
dus van de bekende weldadigheid van hare medeburgers 
allen bijval en ondersteuning’.

Acht dagen provoost

Uit het archief blijkt dat het minder botert tussen de 
familie Vergeer en de directie van de kolonie dan men 
te Gouda denkt. De Vergeers en enkele andere gezinnen 
zijn ‘niet voor den veldarbeid geschikt’, schrijft de direc-
teur. Bij zijn eerste beoordeling van kolonisten zijn de 
cijfers voor de familie  zeer matig. 

Zoon Sent en twee kameraden plegen baldadigheid, 
‘voor zo verre namentlijk dat zij de jonge dennen bo-
men te getallen van 20, langs de weg in de kolonie, niet 
tegenstaande het strengste verbod, moedwillig hebben 
vernield. Ik heb ieder met 8 dagen provoost gestraft met 
om de anderen dag te water en brood.’ En wat betreft 

‘vlijt en oppassendheid’ bij het gezin: ‘deeze ontbreken 
aan hetzelve.’

De kinderen bevalt het er blijkbaar wel. Al snel krijgt 
dochter Janna verkering met een koloniebewoner uit 
Zaandam en als in mei 1820 de eerste koloniehuwelijken 
voltrokken worden, horen zij daarbij. Bruid en Zaanse 
bruidegom trekken bij de weduwe in. En zoon Sent legt 
het aan met een kolonistendochter uit Arnhem. Maar de 
weduwe zelf begint brieven te schrijven aan haar doch-
ters in Gouda dat ze het er niet leuk vindt. Ze zou wel van 
de kolonie weg willen.  

In principe kan dat niet zomaar. De hiervoor opgesom-
de zaken als huisraad, gereedschap en kleding hebben 
bij elkaar zo’n 200 gulden gevergd en die zogenaamde 
‘eerste verstrekking’ moet je terugbetalen voor je naar 

Koloniale kleding voor vrouwen (Archief Maatschappij van Weldadig-
heid, Drents Archief )
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huis terug mag. En zo hard werken en verdienen de Ver-
geers niet dat ze dat voor elkaar krijgen. De weduwe 
moet dus tegen haar zin blijven en zo zijn er nog een 
paar gezinnen.

Onvrije koloniën

Het is typerend voor Johannes van den Bosch dat hij al 
na drie maanden de proefneming als geslaagd bestem-
pelt. Hij begint aan een geforceerde uitbreiding. In 1819 
worden er in Frederiksoord 50 huisjes bijgebouwd. In 
1820 wordt de kolonie Willemsoord gesticht, vernoemd 

naar kroonprins Willem, de latere koning Willem II, en in 
1821 de kolonie Wilhelminaoord, vernoemd naar de dan 
net overleden koningin-moeder Wilhelmina van Pruisen. 
Daaromheen zijn nog andere kolonies, maar na een tijdje 
worden die administratief samengevoegd met de bo-
vengenoemde. Dan zijn er ongeveer 400 kleine hoeves 
verdeeld over kolonie 1, Frederiksoord, kolonie 2, Wil-
helminaoord en kolonie 3, Willemsoord.

Die drie gaan aangeduid worden als de ’vrije koloniën’ 
wanneer de Maatschappij van Weldadigheid er daarna 
toe overgaat grote gestichten te bouwen. Eerst op de 
Ommerschans, een verlaten vesting in de nabijheid van 
het Overijsselse Ommen. Daar verrijst zomer 1822 een 
groot gebouw waar op slaapzalen duizend bedelaars 
kunnen worden ondergebracht. Na een verbouwing be-
gin 1823 blijken er ook 1200 in te passen. Datzelfde jaar 
begint de bouw van drie ‘etablissementen’ in de buurt-
schap Veenhuizen, op dat moment de grootste gebou-
wen in ons land. Aan de binnenkant van de carrévormige 
gestichten zijn slaapzalen, in Veenhuizen 1 en 3 voor 
weeskinderen, in Veenhuizen 2 voor bedelaars. Aan de 
buitenzijde wonen arbeidershuisgezinnen, militaire ve-
teranen en personeelsleden. Ook in deze gestichten zijn 
Gouwenaren terechtgekomen, maar dat is nog slechts 
beperkt in kaart gebracht en in dit artikel beperk ik mij 
verder tot de vrije koloniën.

Kwaade indrukselen

Van den Bosch moet zich tussen alle expansies door 
bezig houden met de Vergeers en andere ontevreden 
proefkolonisten. Hun klachten worden het luidst in het 
begin van 1821. De winter van 1820-1821 is streng, alles is 
stijf bevroren, ook de aardappelen van de koloniale late 
oogst die men had willen bewaren om die winter door 
te komen. In januari en februari 1821 is het een groot 
geweeklaag van kolonisten. En dat dringt door tot hun 
plaatsen van herkomst.

In Utrecht circuleren brieven van hun kolonist aan zijn 
broer over ’zijn ellendigen toestand’ en blijkbaar gaan 
de brieven van de weduwe Vergeer aan de subcommissie 
Gouda en ‘aan hare famille’ (waarschijnlijk haar getrouw-

Koloniale kleding voor mannen (Archief Maatschappij van Weldadig-
heid, Drents Archief )
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de dochters) ook rond. Gouda klaagt over ’de kwaade 
indrukselen die deze geduurige klagten niet nalaten op 
de gemoederen der ingezetenen dezer stad te hebben’.

Die kwaade indrukselen brengen de Maatschappij van 
Weldadigheid in een lastig parket. De bedoeling van de 
kolonisatie is om armen uit het circuit van liefdadigheid 
te halen. Het leidend beginsel van de Maatschappij van 
Weldadigheid is artikel 10 van het reglement. ’Het on-
derhoud dat de armen verschaft wordt, zal alleen gege-
ven worden in vergelding tot arbeid, en nimmer zal men 
trachten dit oogmerk door liefdegiften te bereiken.’

Maar de reacties dringen de Maatschappij in de verde-
diging. ‘Daar er nogtans van de publieke opinie zoo veel 
afhangt,’ meldt Johannes van den Bosch in het eerstvol-
gende jaarverslag, ‘was het volstrekt noodig een ieder 
kolonist in alle gevallen eene goede verzorging en een 
toereikend onderhoud te verzekeren.’ Er komt een re-
geling voor alle kolonisten ‘die buiten haren schuld niet 
kunnen bestaan’. Onafhankelijk van hun arbeidsprestatie 
krijgen zij voortaan een uitkering waarmee zij het hoofd 
boven water kunnen houden. Naast de eventueel beno-
digde kleding bestaat die uitkering uit ‘6 pond brood 
daags, 4 schepels aardappelen s’ weeks en 25 stuivers’.

Zo is, na tweeëneenhalf jaar het project veranderd van 
louter werkverschaffing in een combinatie van werkver-
schaffing en zorg.

Bestoppassende

De rust keert weer op de kolonie, een enkele uitzon-

dering daargelaten: de weduwe Vergeer blijft gewoon 
doorkankeren. De directeur rapporteert vanaf de ko-
lonie, met een lichte dreiging: ’Vrouw Vergeer zal, zoo 
voortgaande, zich zeker onaangename gevolgen berok-
kenen.’

Maar het helpt niet, ze wil daar weg! In juli 1821 schrijft 
de subcommissie Gouda ’dat er bij de kinderen van onze 
koloniste de wed. Vergeer op nieuw een brief is ontvan-
gen waarin die vrouw zig zeer over haare toestand be-
klaagt dat zij niet in staat is de kost voor zig zelve te 
verdienen met vooruitzigt om eenmaal uit haare schulde 
te geraken, dat zij geen verlof kan bekomen om uit de 
kolonie na huys te gaan alvorens haare schuld is afge-
daan & meer andere omstandigheden’. 

Het gevolg is, schrijft Gouda, dat de ‘subkommissie 
veel overlast van gemelde famille heeft’ en ze dringt erop 
aan haar dan maar te laten gaan. Er wordt een financiële 
regeling getroffen waardoor de weduwe Vergeer na een 
kleine drie jaar kolonie terugkeert naar Gouda en bij een 
van haar dochters gaat wonen. De twee inmiddels ge-
trouwde kinderen, Janna en Sent, blijven op de kolonie, 
althans ze krijgen in Willemsoord een hoeve, en zullen 
pas jaren later terugkeren.

Gouda draagt als opvolger Johannes Vermeij voor. Hij 
is afkomstig uit de Bodegraafse Meijen of uit Nieuwkoop 
en woont in 1804 in Haastrecht, want daar trouwt hij in 
november van dat jaar in de Rooms-Katholieke statie van 
St. Barnabas met Joanna van der Vlist, een dochter van 
een landbouwersfamilie uit het land van Stein.

Op 13 september 1821 wordt de voordracht door de 
Maatschappij aanvaard en op 7 oktober 1821 vestigt het 
gezin, bestaande uit man, vrouw en 6 kinderen zich in 
de kolonie. En over de ongeveer 45-jarige Jan Vermeij is 
de kolonieleiding een stuk enthousiaster. Hij wordt zelfs 
een klein beetje bevorderd.

De Maatschappij heeft grond gekocht een eind verder-
op op het Doldersumsche veld. Daar staan al wat oude 
boerderijtjes, het is de bedoeling om op termijn tussen 
die boerderijtjes een volgende kolonie aan te leggen en 
dan ziet de Maatschappij die boerderijtjes liever be-
woond door ‘menschen over welke zij een strikter toe-

De kolonie Willemsoord (Archief Maatschappij van Weldadigheid, 
Drents Archief )
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zigt uitoefenen kan dan over vreemden’. Het enigszins 
krom geformuleerde argument is ‘ter voorkoming dat 
aan de kolonisten geen sterke drank verkocht worde’.

Besloten wordt tot ‘de plaatsing van eenige bestop-
passende kolonisten als huurders op kleine hoeven der 
Maatschappij, buiten dezelve gelegen’. Tot die negen 
bestoppassende kolonistengezinnen behoort dat van Jan 
Vermeij en Jannetje van der Vlist. Ze vertrekken in het 
voorjaar van 1822 naar hun nieuwe woonstek.

Contagieus

Maar dan gaat het fout. Héél erg fout. In de maand mei 
1822 worden er kolonisten ziek. Van den Bosch schrijft 
op 23 mei: ‘Er bestaat in kolonie N 1 en 2 eene ziekte die 
contagieus schijnt te zijn, althans zo iemand daar mede 
in een huisgezin besmet word, lopen zelden iemand der 
anderen vrij.’ Contagieus betekent besmettelijk. En het 
is geen griepje. Reeds meerdere kolonisten zijn eraan 
gestorven en verscheidene anderen zijn nog ziek. Van 
den Bosch noemt er nog een aantal die ‘geenszins buiten 
gevaar’ zijn.

De dokter uit Steenwijk is hele dagen op de kolonie. 
Hij heeft op dat moment de indruk dat het besmettings-
gevaar beperkt blijft tot huisgenoten, ‘want ik heb niet 
kunnen bemerken, dat de naburen door aangewende 
hulp en oppassing aan de zieken toegebragt, tot dusver 
besmet zijn geworden. Maar ‘Van den Bosch meldt in zijn 
volgende bericht: ‘De doctor zelf is een paar dagen on-
gesteld geweest.’

Het is dan bijna juni en de toon is een stuk zorgelijker. 
‘De ziekte in de kolonie schijnt weinig te verminderen en 
gansch niet minder gevarelijk te worden. Eergisteren is 
de wachtmeester, gisteren de schoolmeester en heden 
morgen de vrouw van Tijmes gestorven.’ Volgens Johan-
nes’ schatting zijn in de eerste twee koloniën zeventig à 
tachtig personen ziek, wat ruim tien procent van de be-
volking inhoudt. Om verdere verspreiding te voorkomen 
worden bij de huizen van patiënten ‘zoutzure berookin-
gen aangewend’.

De situatie stelt Van den Bosch voor een dilemma. 
Wachten tot het overgaat of alarm slaan? ‘Het is niet mo-

gelijk om te veel bezorgdheid aan de dag te leggen, deels 
om de verzorging der zieken zelf niet geheel onmogelijk 
te maken, deels om dat een terreur panique daar van het 
gevolg zoude kunnen zijn en de kolonisten welligt hals 
over kop naar hunne vroegere woonplaats zoude kunnen 
ontsnappen, waardoor het kwaad zich door de geheele 
maatschappij zou kunnen verspreiden.’ Bovendien blij-
ken de meeste patiënten de ziekte te overleven en is ze 
‘niet aanstekende genoeg’ om echt te spreken van een 
epidemie, waarbij de hele kolonie in quarantaine zou 
moeten. De dokter is het met die zienswijze eens. ‘Hij 
heeft de authoriteiten die zulks aangaat van het bestaan 
der ziekte kennis gegeven met bijvoeging dat ook naar 
zijn inzien geen buitengewone maatregelen nodig zijn.’

Dat blijkt te kloppen, het wordt geen uitgebreide epi-
demie. In totaal overlijden er twaalf kolonisten. Maar 
daaronder: Vledder, overlijdensakte nummer. 19 van 
1822: Overledene: Jantje van der Vlist, beroep: huis-
vrouw; overleden te Doldersum op 22 juni 1822, dochter 
van Frederik van der Vlist en Anna van Eijk, die gehuwd is 
geweest met Jan Vermey.

Daarna is voor Jan Vermeij de lol er ook af. Een jaar 
later vraagt hij om zijn ontslag van de kolonie, maar hij 
stuit op hetzelfde probleem als de weduwe Vergeer en 
moet gedwongen blijven. Er wordt nadien geen positief 
woord meer over hem vernomen. Wat precies de druppel 

Impressie van de proefkolonie door Geert Schreuder op basis van door 
Wil Schackmann in het archief vergaarde gegevens (uitgeverij Mouria)
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is die op 1 mei 1825 de emmer doet overlopen, is niet 
bekend, maar hij wordt dan overgebracht naar een speci-
ale strafkolonie die voor onwillige kolonisten is ingericht 
op de wallen van diezelfde Ommerschans waar ook een 
bedelaarsgesticht staat. Daar overlijdt hij al drie weken 
later. Kort daarop keren de zes kinderen terug naar Gou-
da en bij een zogenaamde familieraad voor het vredege-
recht van Gouda wordt een voogd benoemd over de nog 
minderjarige kinderen Jan, Jacobus, Cornelis, Krijn, Antje 
en Cornelia van wijlen Jan Vermeij (te Ommerschans) en 
wijlen Jannigje van der Vlist (te Frederiksoord).Het is een 
triest einde van een koloniale carrière die alles bij elkaar 
niet meer dan vier jaar geduurd heeft. De latere Goudse 
kolonisten zullen het beter doen.

Een poets bakken

Het zijn er niet zo veel als men te Gouda verwacht en 
gehoopt had. Een plaats mag hoeves bezetten al naar 
gelang het aantal contribuanten en dat aantal ontwikkelt 
zich niet gunstig. Het hoogtepunt is 1821 als er na een 
stedelijke werfactie 177 gulle gevers zijn. Daarna zakt het 
in. In 1824 zijn het er al minder dan 100 en in 1829 zijn er 
nog 49. Rond dat aantal blijft het schommelen, in 1850 
zijn er nog 44 Gouwenaren die elke week een stuiver op-
zijleggen. Dat betekent dat er de hele tijd twee a drie 
hoeves voor de Goudse subcommissie beschikbaar zijn.

Er is nog een andere manier om op de kolonie te ko-
men. Elke organisatie en ieder persoon kan voor 60 gul-
den per jaar iemand in de vrije koloniën plaatsen. Die 
komt dan bij een gewoon koloniaal gezin in huis als ‘in-
gedeelde’. Goudse organisaties voelen er blijkbaar niet 
voor, maar Goudse particulieren af en toe wel. Bijvoor-
beeld Johanna van Hofwegen die in 1840 Hendrik Gijs-
bert de Jong in de kolonie plaatst. 

Hendrik Gijsbert de Jong is een zoon uit het eerste 
huwelijk van Johanna, hij is geboren in 1807 en in 1828 
getrouwd, maar het is onduidelijk hoe lang hij met die 
echtgenote in één huis woont. Moeder Johanna is voor 
de tweede keer getrouwd, en woont met haar man, die 
een paardensmederij annex rijtuigenverhuur annex kroeg 
heeft op de Kleiweg.

Het zit duidelijk niet goed tussen Hendrik Gijsbert en 
zijn stiefvader. Dat blijkt uit de gebeurtenissen op 9 fe-
bruari 1840 ‘s avonds omstreeks half negen. We hebben 
daarvoor alleen de getuigenverklaringen, want Hendrik 
Gijsbert zelf laat later weten zich niets meer van het ge-
beurde te herinneren omdat hij die avond beschonken 
was. Het begint in het winkeltje van een vrouw die een 
zogeheten ‘eencentsnering’ drijft. Hendrik Gijsbert had 
bij haar twee ‘koekebakken’ gekocht, en hij had haar een 
steen laten zien en gezegd: ‘Met die steen zal ik hem een 
poets bakken’. Daarna was hij naar het huis aan de Klei-
weg gegaan en had hij de steen tegen de deur gegooid. 
Zijn moeder, die ziek in bed lag, was zeer geschrokken 
en ontdaan van het gebeuren. Als de dienstbode aan de 
deur komt, vraagt Hendrik of zij niet geschrokken is. Zijn 
stiefvader klaagt hem aan en Hendrik wordt 7 maart 1840 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier achtereen-
volgende dagen en de kosten.

Drie maanden later sluit zijn moeder een contract met de 
Maatschappij en op 30 juni 1840 arriveert de bestedeling 
Hendrik Gijsbert de Jong op de kolonie Frederiksoord 
als nummer B 1021. De precieze reden waarom Johanna 
dit doet is niet bekend. Misschien was ze bang dat haar 
zoon en haar nieuwe man elkaar iets aan zouden doen en 
wilde ze afstand scheppen, misschien vond ze de kolonie 
een goed idee omdat die helemaal drooggelegd was, er 
is daar geen druppel drank te krijgen. Maar er zijn ook 
andere redenen denkbaar. Zestig gulden per jaar is wel 
een rib uit je lijf. Johanna verkoopt kort daarop vijf hui-
zen, een paardenstal, erven en een stukje grond voor 
1000 gulden, waarvan 300 gulden direct word betaald en 
de rest met 100 per jaar. Ze kan de kosten van Hendriks 
koloniale verblijf in ieder geval betalen. Hij komt eerst in 
huis bij kolonist Sietze Hoekstra in kolonie 1. Na een half 
jaar wordt hij een  tijdje ondergebracht in Veenhuizen.

Terug in Frederiksoord komt hij bij de Sneeker kolonist 
Valentijn Jans Spoelstra en dan bij de Rotterdammer Jo-
hannes Barning. Daarvandaan neemt hij op 20 april 1842 
de benen, hij is gedeserteerd heet dat, maar hij wordt 
gegrepen te Genemuiden, 30 kilometer verderop, en 
op de 26ste teruggebracht. De koloniedirectie laat hem 
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meteen naar de strafkolonie op de Ommerschans bren-
gen ‘tot voorkoming van vernieuwde desertie’.

Twee jaar houdt men hem daar vast en dan, het is mei 
1844, laat men hem gaan, na vier jaar kolonie ongetwij-
feld een ervaring rijker, en zijn moeder 240 gulden ar-
mer. Overigens zal Hendrik Gijsbert achttien jaar later 
overlijden niet ten huize van zijn vrouw, maar in het huis 
van zijn moeder. De stiefvader is dan inmiddels overle-
den.

Oudere weduwe

Om een beetje positief te eindigen heb ik de succesvol-
lere Goudse kolonisten voor het eind bewaard. In mei 
1827 komt vanuit Gouda aan Hendrik Raaphorst. Hij is 
in 1820 gehuwd met de 18 jaar jongere Beligje Drost en 
voor beiden is dat het tweede huwelijk. Hendrik heeft 
gewerkt als ‘blookmaker’, wat klompenmaker schijnt te 
betekenen, en looiersknecht en hij heeft gewoond in de 
Cappenersteeg en De Zeugstraat.

Het is een beetje vreemde keus van de stad want Hen-
drik is dan al een jaar of 64 en dat lijkt mij toch niet de 
ideale leeftijd voor een omscholing tot landarbeider. 
Maar misschien had Gouda de hoop gevestigd op een 
meekomende oudere zoon van 24 jaar uit het eerder hu-
welijk van Hendrik. Die zoon heet Willem Raaphorst en 
hem lijkt het koloniale bestaan goed te bevallen. Na vijf 
jaar trouwt hij een kolonistenweduwe.

Maria Huussen is de weduwe van Albertus Vink Hoog-
endijk en ze komen oorspronkelijk uit Harlingen. Ze 
waren in maart 1828 als kolonist te Wilhelminaoord ge-
komen en al in november van dat jaar was haar man over-
leden. Vier jaar later hertrouwt ze met Willem Raaphorst. 
Op moment van trouwen is Willem 29 jaar, de weduwe 
Hoogendijk is 50. De wegen der liefde zijn ondoorgron-
delijk en het kan best Echte Liefde geweest zijn..., maar 
het is ook de enige manier waarop Willem de kolonis-
tenstatus kan bereiken en een eigen koloniale hoeve kan 
betrekken. 

Dergelijke huwelijken tussen kolonistenzoons en veel 
oudere kolonistenweduwes kwamen op de kolonie heel 
regelmatig voor, en steeds gaf de plaats waar die we-

duwe vandaan kwam dan toestemming aan het pasge-
trouwde paar om namens die stad en op kosten van die 
stad het kolonistenbestaan voort te zetten. Zo ook hier 
en vanaf dat moment beschikt de familie Raaphorst dus 
over twee hoeves in Wilhelminaoord.

Willem wordt stiefvader van vier kinderen Hoogen-
dijk, een zoon van twintig, die na een paar jaar offici-
eel met ontslag gaat om in de gewone maatschappij een 
baan te zoeken, en een dochter van achttien, die al twee 
jaar na het tweede huwelijk van haar moeder weggaat, 
en de 13-jarige Arie Hoogendijk en de 8-jarige Catha-
rina Hoogendijk. Die laatste twee gaan niet netjes weg. 
Of het nu aan de opvoedkundige kwaliteiten van Wil-
lem ligt of niet zullen we nooit weten, maar op latere 
leeftijd verschijnen ze allebei voor de tuchtraad wegens 
‘onzedelijke omgang’. Arie eerst, in 1842. Hij is dan 23 
jaar en hij heeft een dochter van de Leidse kolonist Beun 
zwanger gemaakt. Hij is niet de enige die meisjes Beun 
bezwangert, want tegelijk met Arie Hoogendijk en Maria 
Beun moet ook verschijnen een andere kolonistenzoon 
die hetzelfde heeft gedaan met haar zusje.

Op onzedelijke omgang staat een verbanning voor on-
bepaalde tijd naar de strafkolonie op de Ommerschans 
voor zowel de zwangere als de verwekker. Of je nu van 
plan bent om te gaan trouwen of zelfs al afspraken daar-
toe hebt gemaakt met de dominee, doet er niet toe. 
Tot de strafkolonie worden ze ook veroordeeld, maar ze 

Gezicht op de vrije kolonie No. 3, Willemsoord (Archief Maatschappij van 
Weldadigheid, Drents Archief )
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wachten de uitvoering van de straf niet af en nemen de 
benen.

Desperado-kolonie

Ze vestigen zich in de buurt in een van de illegale ne-
derzettingen in de omgeving van de vrije koloniën. Als je 
op het veen een hut bouwt en je slaagt erin om voor de 
eerstvolgende zonsopgang ‘rook en vuur’ te hebben, dan 
mag je volgens oud Drents gebruik daar blijven wonen. 
‘Desperado-koloniën’ zijn verzamelingen zelf gebouwde 
hutten, vooral bewoond door nakomelingen van kolonis-
ten voor wie binnen de koloniën geen plek is.

Zeven jaar na Arie Hoogendijk is het de beurt aan Ca-
tharina. Zij wordt door de Raad van Toezigt van kolonie 
No. 2  beschuldigd van onzedelijk gedrag beticht met 
kolonistenzoon Sybrandus Leltz , ‘omgang ten gevolge 
waarvan eerstgenoemde in een zwangeren staat ver-
keert’.

De Raad besluit ’C.Hoogendijk en S.Leltz  beide voor 
onbepaalde tijd te verwijzen, de eerste naar  de Ommer-
schans en de laatste naar Veenhuizen.’ Dat laatste is een 
nieuwigheidje. De Maatschappij heeft gemerkt dat het 
niet verstandig is om een jong verliefd stel allebei tot de 
Ommerschans te veroordelen. Dat gaat niet goed. Dus 
ze doen nu eentje naar de strafkolonie en eentje komt 
in Veenhuizen op een zaal met bedelaars. Als het zover 
komt. Want ook dit stel verlaat liever snel de kolonie en 
weet de straf te ontlopen. Willem Raaphorst en Maria 
Huussen blijven kolonisten tot hun dood.

Dat was zoon Willem, terug naar vader Hendrik en de 
rest van zijn gezin. Dat zijn blijvertjes. De tweede zoon 
niet, die overlijdt op 9-jarige leeftijd op de kolonie, maar 
de bij aankomst nog geen vijf jaar oude derde zoon Pie-
ter wel.

Blijkbaar is vader Hendrik beresterk. Hij vervult zijn 
koloniale bestemming zestien jaar. Dan zou hij dus door-
werken tot zijn 79ste, zonder dat er klachten vernomen 
worden. Er zijn af en toe kleinigheden waar hij niets aan 
kan doen, zo is er een incidentje in 1836 als medekolonist 
Klaas van Haften uit Edam wordt beschuldigd ‘als heb-
bende een koe van Raaphorst de poot stuk gegooid’. 

Hij had op 16 mei om 6 uur ‘s morgens op de weg 
een steen naar het beest geworpen omdat hij bang was 
dat ‘zijn eigen koeien door de koe van Raaphorst zou-
den gestooten worden, daar het bekend is dat het een 
kwaadaardig beest is’. De dader heeft berouw en wordt 
veroordeeld tot drie dagen opsluiting plus ’eene weke-
lijksche gift aan Raaphorst van ¼ pond boter, en eene 
halve emmer karnemelk, tot dat de koe zal hersteld we-
zen’, benevens uit zijn rekening ‘de bekostiging van hare 
genezing’

Zekerheid van bestaan

Na Hendriks overlijden wordt de hoeve overgenomen 
door zijn zoon Pieter. Hij huwt een dochter van een ko-
lonist uit Wijk bij Duurstede en dat gaat op de manier die 
de Maatschappij graag ziet, Alida Clara van Ooijen, ge-
boren 1819 te Wijk bij Duurstede, is dan nog niet zwan-
ger, hun eerste kindje wordt pas na een jaar geboren.
Pieter volgt zijn vader op als kolonist.

Het jonge stel neemt moeder Beligje bij zich in huis als 
ingedeelde, maar na zeven jaar heeft zij daar blijkbaar 
genoeg van want ze verlaat de kolonie. Vermoedelijk te-
rug naar Gouda. Overigens vraagt ze niet eerst toestem-
ming, dus ze komt in de boeken als ’gedeserteerd’. Pie-
ter en zijn vrouw zullen altijd op de kolonie blijven. Als 
Pieter als laatste overlijdt is het al bijna 1900.

Zo zijn er meer. Ook bijvoorbeeld Klaas sr. van Leeuwen, 
die in 1837 door Gouda in de kolonie wordt geplaatst, 
laat zich opvolgen door zijn zoon en ook die laatste blijft 
er tot zijn dood wonen.

Die neiging om te blijven is ook wel begrijpelijk. Het 
mag er streng zijn en je wordt als kolonist erg op je vin-
gers gekeken – ‘De wijkmeesters zijn gehouden ten min-
sten om den anderen dag de gezamenlijke huisgezinnen 
te visiteren en te zorgen dat in dezelve reinheid en be-
tamelijkheid plaatsvinden’ - maar als je daar tegen kunt, 
heeft het leven er vele voordelen. De koloniën zijn een 
plek waar goed voor je kinderen gezorgd wordt – qua in-
voering van de leerplicht liep de Maatschappij een eeuw 
voor op de rest van het land -, waar de gezondheidszorg 
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relatief goed is en vooral: waar je een garantie hebt op 
werk en voedsel. Die zekerheid van bestaan was in de ne-
gentiende eeuw nergens anders in ons land te krijgen.

De pretentie om met deze landbouwkoloniën de ar-
moede op te lossen, was waarlijk te hoog gegrepen. Maar 
ze verschaften wel een nieuw bestaan met bijna twintig-
ste eeuwse bestaanszekerheid aan mensen, waaronder 
Gouwenaren.

Bronnen
Dit artikel is voor het overgrote deel gebaseerd op het 
Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, dat zich 
bevindt bij het Drents Archief toegang 0186. Informatie 
over aantallen contribuanten in Gouda komt uit invnr. 
1106, alles over de families Vergeer en Vermeij komt uit 
de ingekomen post van de landelijke leiding uit die pe-
riode, invnrs 48-76, de levensloop van vrije kolonisten 
valt te volgen via de ‘stamboeken’ of bevolkingsregis-
ters, invnrs. 1346-1363, geciteerde tuchtverslagen zijn 
uit invnr. 1616.

Voor dit artikel (en de lezing) heeft hij over de ach-

tergronden van Gouwenaren en hun belevenissen vóór 
en na de kolonie te Gouda, informatie gekregen van Jan 
Lafeber. Voor meer informatie: er is een museum gewijd 
aan de landbouwkoloniën, de Koloniehof te Frederiks-
oord, en in een van de oorspronkelijke gestichten te 
Veenhuizen is heden ten dage het Gevangenismuseum 
Veenhuizen gevestigd.

Informatieve internetadressen: www.drentsarchief.nl 
– www.mvwfrederiksoord.nl -  www.dekoloniehof.nl 
-  www.schackmann.nl/proefkolonie

De informatie over Johannes van den Bosch is deels af-
komstig van zijn biografie op de website http://www.
iisg.nl/bwsa/bios/bosch.html. 

Voor wie meer wil lezen zijn er de volgende boeken:
Wil Schackmann, De proefkolonie. Vlijt, vaderlijke tucht en 
het weldadig karakter onzer natie, Amsterdam 2006 
Suzanne Jansen, Het pauperparadijs. Een familigeschie-
denis, Amsterdam 2008 

Mensen die informatie zoeken over een voorvader op de 
koloniën kunnen hun vraag voorleggen aan de auteur: 
wil@schackmann.nl

Rapport waarin melding wordt gemaakt van het incident met de koe 
van de Gouwenaar Raaphorst. (Archief Maatschappij van Weldadig-
heid, Drents Archief )

Een koloniehuisje (Archief Maatschappij van Weldadigheid, Drents Ar-
chief )


