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i iiaioj 
De Maatschappij van Weldadigheid vierde dit weekeinde haar 195-ste 
verjaardag. Opgericht in'het begin van de negentiende eeuw stichtte de 
Maatsch^pij diverse kodoaiën in Overijssel en Drenthe waar arme 

gezinnen werden gehuisvest om woeste gronden te ontginnen. 
Tegenwoordig is de Maatschappij een stichting die cultuur- en 
bosgronden beheert alsoaede museum De Koloniabef ia Fiederiksoord. 

tiiSr. Generaal 
majoor Johan-
nes van den 
Bosch richt met \
giftan de UcLvio'^'-
Maatschappij van') - S S ; : ^ : -
Weldadigneid cp ] 
om verpauperde ') 
landgenoten een 1 
beter bestaan te : 
geven als boer. ) 

A3nl<0Qp te ontginnen 
woeste gronden in 
Drenthe. Proêfkolonie \
Frederlksoord. 

; 25 augustus 1E18: 
Eerste steenlegging 

•. kolonistenwoning 
'. door Van den 
• Bosch. Huis Wes

terbeek wordt 
bestuurlijk centrum? 

Maatschappij voerziet in: 
© onderdak 
S> onderwijs 
Czorg 
S) W£rk(mannem cntgimen 

van gronden; 
^vrouwsnjEn 

M n d e r e i u 
m spinnen, 
' wevfn). 

1i819: De definitieve 1S21/22: Kolonie IV: 
koloniën. Kolonie II Wilhelminaoord. 
(ook Frederiksoord). Kolonie VI wordt later 
Kolonie Hl: Willemsoord, bij Willemsoord 
100 huisjes. gevoegd. 

Door vlijtige 
arbeid en goed 
gedrag kan de 

kolonist 
padhier, 
vrjjbaer, 

wijkmeester of 
hoevenaar op 

eengrote 
boerderij 
worden. 

Kleins 
i a l o N i e h u i s -

jesmet3ha 
grond op 
regelmatige 
afstandvan 
elkaar langs 
kaarsrechte 
vjegenen 
htmsAa-
tten. 

1822: Van den 
Bosch richt ook 
in de Zuideli^e 
Nederlanden 
kolonies op: in 
Wortel een 
vrije kolonie en 
in 1825 in 
Merksplas een 
onvrije kolonie. 

Drie gestichten in 
Veenhuizen en 
Ömmerschans; 
landlopers en bede
laars worden opgeslo
ten en aan het werk 
gezet. Kolonisten ook: 
voor drankmisbruik, 
ontucht, verkwisting, 
brutaliteit of desertie. 

Totaal: 
400 kobnisteawotiin-
gen 
20 woningen voor de 
wijkmeesters {leiding}. 

18-24: Instituut 
voor de Land
bouw in Wate
ren (tot 1859). 

1I»23; Schrijver Jacob 
van Lcnoep (1802-
1868) beschrijft de 
kolonie tijdens een 

trektocht 

29 olciober: de 
eerste 52 geünnen: 
WO volwassenen 
230 kinderen. 

De kilonie 
heeft een 

eigen 
- "' munten-

1824: Kolonie VII : Boschoord (rfiet 
voltooid). 

De Maatschappij sticht eigen 
scholen. Lagere school verplicht. 

ledereen draagt dezéfie 
tdeding. Loon 

wordt ingejiouden 
voor kost en 
inwoning, de kalorüct 

A , 'crijgt 
- zakgeld 

voor extra 
voedsel en 

kleiing i n de 
koloniewinkei. 

Veenhuizen en 
Ömmerschans 
worden penitenti
aire inrichtingen 
van de staat. 
Het Huis Wester
beek wordt 
verhuurd, o.a. als 
predikants-, 
burgemeesters-
en dokterswoning. 

1S62: 
Een 
aantal 
scholen 
wordt 
geslo
ten. 

TüeinsAalige industrie: 
een spinnerij, een 
weverij, een manden-
makerij en enkele 

timmerwerfc-
pkioisen. 
Hieréaorendaor 
k a h 3 r u e u . i r i k e h 
zijnde vrije 
koLmiïn 
zelfvoorzidnend. 

-1S2S: Groei 
Maatschappij 
stopt. Door 
schulden is 
overheidssteun 
nodig. 
Weinig kolonis
ten slagen er in 
een 'zeHbe-
staan' op te 
bouwen. 

1827: ZiAenfonds 
voor de kolonisten 
tegen betaling van 
1 cent per week. 
ia27,162S,1ï29: 
Slechte oogsten en 
veesterfte. 
Maatschappij in 
financiële problemen 

Johannesvan 
den Bosch overlijdt. 

1859: Kolonie-
geld wordt 
afgeschaft. 
Koloniewtnkels 
over In particu
liere handen. 

± 2900 inwoners. 
22 boeren hebben de status vrijboer 
bereikt. In 1860 nog 170. 

1t3i; Gerard Adriaan 
van Swieten 
Tuinbouwschool 
Frederiksoord door 
schenking van 
oud-majoor der 
cavalerie. FH.L 
Swieten. De school 
genoemd naar zijn 
overleden zoon. 

^ 
1*ia: Verkoop aantal 
gronden en gebou
wen om schulden te 
vereffenen. 
1934: Geen nieuwe 
kolonisten meer. 
Landbouwbedrijven 
worden 'normale' 
pachtbedrijven. Een 
aantal ervan bestaat 
nog steeds. 

1S8S: Frederiksoord: Bosbouw-
school en Landbouwschool 
(tot 1902). 
12W; Landbouw
school in 
Willemsoord, 
(tot 1901). 

1S53; Gift van filantroop P.W. Janssen: 
G 2 bejaardenoorden 
ft telefoonaanskjitingen 
# een coöperatieve ^^.\
melkfabriek Pfll*!"'] 1 

O kunstmestgebruilc •'-—J, 
voor hogere '^'j-.jWl 

landbouwop- "̂'-̂  
brengsten 

' 2005: Koloniën van 
. Weldadigheid door de 

overheid aangewezen 
als Belvederegebied. 
(behoud cultureel 
erfgoed], 

vi/ww.bfijvedere.nu 

l ï fan '£8„ "93 - nj: Taken: 
bejaardenzorg 

O tuinbouwschool 
e Hoeve Boschoord 
(zwakbegaafde tibs'ers) 
£ onderhoud bossen 
t) onderhoud gebouwen 
© recreatie 

2a09: Eerste kolonisten
dag: Philip Fferiks, Henny 
van der Most en Jeltje 
van IMiejjwerthoven horen 
bij de 800.000 afstamme
lingen van de kolonisten. 
v/\-/\,v.drenIiss.n] 

.20)3.: Aanvraag 
UNESCO wereld-

goed-,?f 
status.̂  

2012: Start j I 
bouw 'Kobnie- : yjT 
woning van de l i f -̂ • 
To6l<omst': voor-j£|' 
beeldproject op ŝ î ii. 
het gebied van 
energieneutraal bouwen. 
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