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door WIL SCHACKMANN

Het slaat in het hele land geweldig aan. Ook in Amers-

foort. Naast burgers die contribueren zijn hier gelegerde

'militaire leden'. Als de Maatschappij een eigen maand-

blad uit gaat geven, treffen we op de abonneelijst diver-

se Amersfoorters en Amersfoortse instellingen, zoals het

Departement Amersfoort der Maatschappij tot Nut van

‘t Algemeen, de Sociëteit op het landgoed Randenbroek

en het plaatselijke leesgezelschap ‘Nut en Vermaak’.

HENDRIK METZ
Nog in hetzelfde jaar 1818 richt de Maatschappij van

Weldadigheid een ‘proefkolonie' op: 52 kleine hoeves

met een lapje land eromheen in de buurt van Vledder in

Zuidwest-Drenthe. Amersfoort wordt uitgenodigd één van

die eerste huisjes te vullen met een plaatselijk gezin en

dan... blijkt het enthousiasme bij de donateurs aanmer-

kelijk groter dan bij de doelgroep. Het aantal paupers dat

zich vrijwillig aanbiedt voor de proefkolonie is volgens de

subcommissie Amersfoort ‘zeer gering’. 

Tot die weinige vrijwilligers behoort Hendrik Metz, wiens

naam ook wel voorkomt als Merts, of Mertz of Meerts.

Volgens de subcommissie is hij vierendertig jaar en oor-

spronkelijk afkomstig uit Bayreuth in Beieren. Hij heeft en-

kele jaren als soldaat in het Franse leger gediend en is

te Amersfoort getrouwd met de inmiddels 37-jarige Wil-

lelmijntje van Koot uit Doorn. Ze hebben vier kinderen,

of vijf, en Willelmijntje arriveert hoogzwanger van num-

mer vijf, of zes. ‘Wij hebben geen geschikter huisgezin

kunnen vinden,’ schrijft Amersfoort.

Het klinkt niet bijster bevlogen, noch van de kant van de

subcommissie noch van de kant van haar proefkolonis-

ten. En inderdaad, het zal geen moment boteren tussen

de Maatschappij van Weldadigheid en het gezin Metz.

‘Zonder hemd kwam deze familie hier aan,’ schrijft de di-

recteur, ‘als vagebonden, en zij onderscheiden zich reeds

in den beginne door den verregaanste onbescheiden-

heid.’ De Metzen vertonen ‘allerslechst gedrag’, ze ma-

ken zich aan ‘onbetamelijkheden tot de orde en zede-

lijkheid’ schuldig, aan arbeid komt er niets noemenswaar-

digs uit hun handen. De irritatie is snel, heftig en groei-

ende. Bij de blijde gebeurtenis begin december kan er

nauwelijks een vriendelijk woord af. ‘Op den 3 dezer is

de vrouw van Metz van eener dochter bevallen, zijnde dit
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Ter bestrijding van de immense armoede in ons land doet de net-opgerichte
Maatschappij van Weldadigheid in april 1818 een beroep op de burgers om 
een stuiver per week opzij te leggen. Dat geld zal worden gebruikt voor 
‘het aanleggen eener fabricerende en landbouwende kolonie van armen op 
onze nog onbebouwde heidevelden’. Daar kan die armen geleerd worden 
de eigen kost te verdienen.
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de eerste vrucht van dat soort op onzen koloniale

bodem.’ Het geslacht is fout; de baby heet Simon Metz.

Maar wat de directeur de nieuwgeborene aan heilwens

op het levenspad meegeeft spreekt boekdelen: ‘Mijne har-

telijkste en welmenenste wensch is, dat zij nimmer haare

ouders moge gelijk worden.’

ONWAARDIG
Eind december oordeelt de directeur: ‘Ook zijn er sub-

commissies die zich, naar het schijnt, maar van hunne

armen hebben willen ontslaan of dezelve al of niet

geschikt voor eene proefneming waren. Amersfoort ver-

dient hier de eerste plaats.’ En in februari: ‘Het huisge-

zin van Metz uit Amersfoort zou verdienen in een werk-

huis opgesloten te worden.’ Het is duidelijk, dit kan niet

goed gaan. Begin april wordt het gezin ‘onwaardig’ ver-

klaard om in de kolonie te mogen wonen en daarom ‘uit

dezelfde gebannen’. De familie Metz keert terug naar

huis. Maar het laat onverlet dat de aller-allereerste we-

reldburger die in zijn paspoort kan melden ‘geboren te

Frederiksoord’ van Amersfoortse origine is.

De Maatschappij nodigt de subcommissie uit ‘een ander,

meer geschikt huisgezin’ naar de proefkolonie te sturen,

al wil ze wel dat die keus ‘met de noodige behoedzaam-

heid’ gemaakt gaat worden. Amersfoort accepteert de

onderhuidse kritiek op haar vorige keuze en gaat juni

1819 op zoek. Dat blijkt een stuk makkelijker te gaan

dan het jaar ervoor; nu komen ze al binnen enkele dagen

op de proppen met Hendrik Hopman. Hij is geboren in

1782 (kolonie-administratie) of 1778 (overlijdensakte), ge-

trouwd met een Wilhelmina wier achternaam het vaakst

als Sluijmer voorkomt, en vader van vijf kinderen. Op 20

juni 1819 komen ze aan in Frederiksoord.

‘Het bevalt mij dan te Frederiksoord uijtmuntend goed,’

schrijft hij enkele weken later aan de subcommissie. Eigen-

lijk is het niet juist te zeggen dat hij dat schrijft; hij be-

heerst die vaardigheid niet. ‘Om u te schrijven kan ik hier

toe een vriend en medeburger gereed vinden. Dit is geen

kunst, daar hier de onderlinge liefde en eendragt zeer

algemeen is en dus elk vind ik daar toe na zijne vermo-

gen gereed.’ De buurman vervolgt namens Hopman:

‘Het zal u ook niet verwonderen, als ik beken dat het

plaggesteken als ander werk dat hier verrigt word mij

eerst een weijnige vreemd voor kwam. Dog van mij en

ook van niemand word meer geeijst als hij in maatigheijd

kan verrigten.’ Met die ‘maatigheijd’ qua hoeveelheid ver-

richt werk zal de kolonie-directie volledig instemmen. Want

de Hopmans verteren veel meer aan voedsel en kleding

dan ze met hun zeer matige arbeidsprestaties verdienen.

Maar vlijt is niet het enige dat op de kolonie telt. Ge-

dweeheid, je bewust zijn van je (lagere) stand en daar-

mee ook het tonen van dankbaarheid voor de kans die

de weldoeners je bieden, is minstens zo belangrijk. En

daar weet Hendrik Hopman weg mee. ‘Nu WelEdel-

Waarde Heer, ik leef met een woord zeer tevreeden, en

wie hier niet tevreden leeft vergeet gewis geheel zijn

staat die hij verlaaten heeft, en wie hier niet kan be-

staan, zal ook in geene stand kunnen bestaan. Want hier

kan elk wat verdienen, vrouw, man, kinderen, en zoo woord

het met melkander een groot dagloon.’ En hij sluit af met

een uitroep: ‘O genoote dit alle menschen! Voor zeker,

er was geen armoede; ja voor alles wordt hier gezorgd.’

Amersfoort ziet kans om na het debacle met Metz haar

blazoen op te poetsen. Ze brengt Hendrik Hopmans uitin-

gen van dankbaarheid in de publiciteit. De stad heeft er

weer zin in, de subcommissie sluit een contract om een

extra gezin te plaatsen en de regenten van het Weeshuis

een overeenkomst waardoor er ‘voor altoos’ drie hoeves

zijn voor zes Amersfoortse weeskinderen en twee be-

hoeftige gezinnen. Over hun belevenissen meer in een

volgend nummer van de Kroniek.
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