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“… Zijne Majesteit heeft met veel 
genoegen deze nieuwe instelling  
tot verbetering van den staat der  
Armen gezien, en verwacht van de 
werkzaamheden der commissie 
gunstige resultaten.”

Was getekend De Coning

Hiermee geeft Koning Willem I in april 
1818 toestemming tot oprichting van 
de Maatschappij van Weldadigheid. 
Tweehonderd jaar later zijn in Drenthe 
nog steeds sporen te vinden die het 
verhaal van de Maatschappij vertellen. 
Het Drents Archief bewaart de archieven 
vol verhalen over orde en tucht. Maar ook 
in het landschap zie je de sporen terug.  
Waarom men in 1818 begon met het 
oprichten van de Maatschappij van 
Weldadigheid? Dat heeft grotendeels te 
maken met de economische toestand van 
ons prille koninkrijk na het napoleonti-
sche tijdperk. De Nederlandse economie 
lag op zijn gat, met verpaupering van het 
land en van een deel van de bevolking 
tot gevolg. En naast het feit dat armoede 
een economische last is – er is nauwe-
lijks budget voor sociale zorg – vormt het 
ook een politieke bedreiging: het is zelfs 
potentieel brandstof voor revolutie.
Om het lont uit het kruitvat te houden 
en het land economisch te herstellen, 
werd een plan ontwikkeld. Hoe kunnen 

paupers, die wel kunnen werken en 
daarom een geweldige economische 
potentie hebben, ingezet worden voor de 
opbouw van Nederland? In de negen-
tiende eeuw was er nog genoeg woeste 
grond die ontgonnen kon worden, vooral 
in Drenthe! Hier werden dan ook de 
eerste ontginningstrajecten gestart.

Maakbaarheid van het landschap
Het idee kwam niet uit de lucht vallen: 
maakbaarheid van het landschap gebeurt 
al vanaf de middeleeuwen, met droog-
makerijen in de zestiende eeuw als 
bekendste voorbeeld. Zowel Lodewijk 
Napoleon als zijn troonopvolgers Willem 
I en Willem II probeerden onrendabele 
woeste gronden productiever te maken. 
Het succes ervan moeten we echter niet 
overschatten, althans, niet in verhouding 
tot de overweldigde hoeveelheid woeste 
grond die er voorhanden was.
Het is ook niet nieuw om mensen in te 
zetten voor economisch gewin. In de 
overzeese koloniën gebeurde dat nog 
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veelvuldig.  Slavernij werd namelijk pas 
in 1863 afgeschaft, een kleine 50 jaar na 
oprichting van de Maatschappij. 
Met het plan voor de Maatschappij van 
Weldadigheid werd economie gekop-
peld aan de sociale baten. Met andere 
woorden: waardeloze grond werd produc-
tiever gemaakt door paupers, die in ruil 
daarvoor sociale zorg ontvingen. Revolu-
tionair is het idee om mensen op te leiden 
tot ‘ene hogere beschaving der verlichting 
en werkdadigheid’. De grote inspirator 
achter dit idee: Johannes van den Bosch. 
Het is bizar wat Van den Bosch in relatief 
korte tijd uit de grond stampt. In zeven 
jaar tijd verrijzen er zeven koloniën, 
verspreid over de Noordelijke en Zuide-
lijke Nederlanden. Vier vrije koloniën: 
Frederiksoord, Willemsoord, Wilhelmi-
naoord en Wortel, en drie strafkoloniën: 
Ommerschans, Merksplas en Veenhuizen.

Overzichtelijk en geordend
In het gebied in Zuidwest-Drenthe dat 
voorheen onbewoonbaar was verrezen 
435 huisjes. Bijzonder is de indeling van 
dit gebied. Orthogonaal wordt het patroon 
genoemd, letterlijk 90 graden ten opzichte 
van elkaar. Dit patroon, met keurige rijtjes 
en evenredig verdeelde stukjes grond, 
komt keer op keer terug en is vandaag de 
dag nog zeer duidelijk zichtbaar. Ook zijn 
er paralelwegen met hoeves. 

De inrichting van het gebied was geïnspi-
reerd op het gedachtengoed van Jeremy 
Bentham (1748 – 1832). Bentham was een 
Engelse filosoof en sociaal hervormer. 
Zijn idee van het ‘panopticum’, een 
architectonisch principe, hoort bij een 
geordende maatschappij die alles zicht-
baar maakt en beheerst. Het model functi-
oneert in instellingen die mensen vormen 
en socialiseren, zoals in de Maatschappij 
van Weldadigheid. In dit overzichtelijke 
landschap kon iedereen goed in de gaten 
gehouden worden. 
Orde was er niet alleen in het landschap. 
De kolonisten werden onderworpen aan 
regels om ze te disciplineren. Er is een 
opvoedsysteem, gebaseerd op beloning 
en straf. De ordening van de ruimte 
draagt ook bij aan deze disciplinering. De 
Maatschappij van Weldadigheid oefent 
controle uit op alle aspecten van het 
leven van de bewoners en de plaatsing 
van gebouwen in het landschap en hun 
indeling zorgen mede voor het machts-
besef. 
Alleen de gedachte al dat men in een 
systeem zit waarbij men steeds gecontro-
leerd kan worden, was voldoende om rust 
en orde in de Maatschappij van Welda-
digheid te verzekeren. Maar of het hogere 
doel en visionaire plan van Van den 
Bosch uiteindelijk geslaagd is…? 
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