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De mislukte en
de geslaagde boer
In 1820 sluiten de Heeren Regenten van het Weeshuys te Amersfoort een contract
met de Maatschappij van Weldadigheid, waarover ik eerder schreef in het maartnummer. Daardoor zijn er de eerste helft van de negentiende eeuw steeds extra
hoeven beschikbaar voor Amersfoortse gezinnen en weeskinderen, in Frederiksoord,
Willemsoord en Wilhelminaoord.
door WIL SCHACKMANN
Het contract zou je kunnen omschrijven als ‘drie halen,
één betalen’. Als je zes wees- of armenkinderen op een
hoeve stopt en je betaalt 60 gulden per jaar per wees,
dan mag je gratis iemand meesturen om op die kinderen
te passen én je mag op twee andere hoeves helemaal
gratis gezinnen plaatsen. Na zestien jaar 360 gulden
betaald te hebben zijn deze drie hoeves eigendom van
het weeshuis en mag zij er zonder verdere kosten ‘voor
altoos’ gezinnen en wezen op plaatsen. In de stad kun je
voor 60 gulden per jaar geen wees grootbrengen en de

armenkassen raken leeg. De regenten gaan daarom gretig op de aanbieding in.
Op 1 april 1820 wordt het contract getekend en op 30
augustus van dat jaar arriveert de eerste groep Amersfoorters. Direct bij aankomst worden ze allemaal in de
kleren gestoken. Alle koloniebewoners lopen in blauwe,
Rechts: Aankomst
van de eerste op
contract geplaatste
Amersfoorters (Archief
Mij van Weldadigheid,
invnr.1343).
Links: Koloniale
mannenkleding (Mij
van Weldadigheid,
Frederiksoord).

uniforme kleding. Daar zitten twee gedachten achter. Als
mensen nette spullen hebben, zullen ze zich automatisch
netjes gaan gedragen. Maar ook: ‘De desertie wordt door
eene herkenbaare soort van kleding moeijelijk gemaakt.’
En prompt begint ook het werk. Want het is hier geen
vakantiekamp; er moet vanaf de eerste dag worden aangepakt. Mannen en oudere jongens werken op het land:
vier à zes dagen per week in loondienst van de Maatschappij en de rest van de tijd op hun eigen landje.
Vrouwen en kinderen spinnen wol en vlas tot garen, dat
de Maatschappij van hen opkoopt.
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NIET RONDKOMEN
De zes kinderen worden vergezeld door de ongeveer 50jarige Catharina Johanna Nol, weduwe van Jan Ouwerkerk. Het verzorgen van de kinderen valt haar zwaar, temeer omdat ‘zij wekelijksch slegts voor 30 stuiver ontving, waarvan zij 8 stuiver voor turf en ook 2 stuiver voor
het hoeden der schapen moest afgeven, waardoor zij
dan voor zout, zuur, zeep, licht, koffij en andere kleinigheden voor 7 hoofden slegts eene gulden overhield’.
Daarmee komt zij niet uit, of in haar eigen woorden:
‘waarmede, zij zegt, niet rond te kunnen schieten’. Na
twee jaar geeft ze er de brui aan; het is natuurlijk ook
niet makkelijk met zes tieners in huis.
Amersfoort stuurt als opvolger Hendrik Buijs, 40 jaar,
met echtgenote en een dochtertje van negen jaar, die er
dus ineens zes zusjes en broertjes bij krijgt. Maar Hendrik bouwt een reputatie op. De Raad van Politie en
Tucht in de Koloniën meldt in oktober 1826 dat ‘de huisverzorger Buis bekend is voor een man die gaarne sterke
drank gebruikt en zulks noodwendig op de bij hem inge-

Rechts: Koloniale
vrouwen- en kinderkleding (Mij van
Weldadigheid,
Frederiksoord).
Onder: Het contract van
het weeshuis (Archief
Mij van Weldadigheid,
invnr. 1393).

voor zijn op hetzelfde contract geplaatste stadgenoot
Hendrik Kramer. Ze worden allebei bevorderd tot vrijboer, het hoogste dat een kolonist kan bereiken. Een vrijboer krijgt de beschikking over een heuse boerderij met
alles erop en eraan: ‘stal, schuur, hooibergen en hetgeen
daarbij verder vereist wordt’.

NETJES EN SCHOON

deelde weezen nadeelig moet werken’. Hij wordt met zijn
gezin drie jaar opgesloten in een speciale strafkolonie en
de kinderen worden verdeeld over andere koloniale gezinnen. Op die manier, als ingedeelden, zullen de Amersfoortse wees- en armenkinderen voortaan in de kolonie
worden ondergebracht. Meestal blijven ze er tot hun twintigste en dan keren ze terug naar Amersfoort of trekken
ze de wijde wereld in. Ze worden opgevolgd door nieuwe
pupillen van het weeshuis.
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ONVERZADIGLIJKE HONGER

het boek is dit artikel

De via dit contract gezonden Amersfoortse gezinnen doen
het over het algemeen goed. Alleen heeft Wouter Jansen
in het begin problemen met de fouragering, die lijken op
die van de net genoemde Catharina Nol. Dat komt door
‘den onverzadelijken honger zijner dochter’. Daarop besluit de kolonieleiding ‘aan dat huisgezin, 2 ponden brood
dagelijks buitengewoon toetezeggen ten behoeve van dat
kind’. Er wordt wel aan toegevoegd: ‘het kostende daarvan te brengen op de rekening van voorschotten van dat
huisgezin’. Want het leidend beginsel van de kolonisatie
is dat niets door liefdesgiften verkregen wordt; alles moet
door eigen arbeid betaald worden.
Maar werken kan Wouter Jansen wel en dat geldt ook

gebaseerd op het archief
van de Maatschappij
van Weldadigheid
(Drents Archief, Assen,
toegang 0186). Lezers
die voorouders in de
koloniën hebben gehad,
kunnen bij Schackmann
informeren of er bij hem
nadere bijzonderheden
over die voorouders
bekend zijn:
wil@schackmann.nl.

Promotie tot vrijboer wil niet zeggen dat je ook echt vrij
bent. Alle kolonisten zijn onderworpen aan de strenge
koloniale regels. Zo is sterke drank op de kolonie verboden en komt er elke week een wijkmeester kijken of er in
het huishouden wel ‘reinheid en betamelijkheid plaatsvinden’. De handhaving van die regeltjes berust bij de
Raad van Politie en Tucht en daarvoor moeten ook diverse Amersfoorters verschijnen. Bijvoorbeeld een dochter
van Wouter Jansen omdat zij ‘onzedelijk geleefd’ heeft,
dat wil zeggen vóór haar huwelijk al zwanger is. Twee
Amersfoortse kolonistenzoons worden een week opgesloten, omdat zij een wijkmeester hebben beledigd. En
Joannes Hendrik Kok wordt met zijn gezin zelfs twee jaar
verbannen naar de strafkolonie voor ongehoorzame kolonisten.
Maar ondanks die strengheid in de koloniën zullen veel
Amersfoorters besluiten om er nooit meer weg te gaan.
Bijvoorbeeld Jan van der Hoeff, die in 1826 in Frederiksoord komt. Van zijn zes kinderen zullen er maar liefst vier
ook voor het koloniale bestaan kiezen. Dat is wel te begrijpen. De koloniën waren een plek waar goed voor je
kinderen gezorgd werd. Qua invoering van de leerplicht
liep de Maatschappij een eeuw voor op de rest van het
land. De gezondheidszorg was relatief goed. En het belangrijkste was wel dat je een garantie had op werk en
voedsel. Die zekerheid van bestaan was in de negentiende eeuw nergens anders in ons land te krijgen.
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