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Missie
De Stichting Maatschappij van 
Weldadigheid heeft als doelstelling: 
1.  het behouden en ontwikkelen van haar 

cultuurhistorisch erf- en gedachtegoed
2.  het erf- en gedachtegoed delen 

met individuen en organisaties die 
maatschappelijke en/of economische 
waarde aan de stichting toevoegen

De Maatschappij van Weldadigheid werkt 
zonder winstoogmerk.

Voorwoord
Vanaf 2009 brengt de Maatschappij van 
Weldadigheid een Maatschappelijk Verslag 
uit. De rapportages over de jaren 2014 en 
2015 zijn in één verslag uitgebracht. Sinds 
2011 wordt het Maatschappelijk verslag op de 
website gepresenteerd.

Beleid
Het beleid van de Maatschappij van 
Weldadigheid is erop gericht draagvlak 
te creëren voor het beschermen van haar 
cultuurhistorisch erf- en gedachtegoed, 
maar ook voor nieuwe noodzakelijke 
ontwikkelingen in het gebied: “behoud door 
ontwikkeling” is daarbij het thema.
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Historie
De Maatschappij van Weldadigheid wordt 
in 1818 opgericht op initiatief van generaal 
Johannes van den Bosch, daarbij gesteund 
door Koning Willem I.

Na de Franse overheersing, oorlogen en 
blokkades kent men in Nederland tijden van 
grote armoede en verpaupering.
Het is de sociaal bewogen Johannes van den 
Bosch, die het plan opvat gezinnen, die door 
slechte omstandigheden zijn getroffen, op te 
vangen, te begeleiden en zo de kans te geven 
een beter bestaan op te bouwen. 
In 1818 wordt de eerste landbouwkolonie 
Frederiksoord gesticht, spoedig gevolgd door 
de koloniën Willemsoord, Wilhelminaoord en 
Boschoord. In totaal zijn in de koloniedorpen 
430 koloniehuisjes gebouwd. Ook worden 
fabrieken, scholen en kerken gerealiseerd.

Overal uit het land zendt men gezinnen naar 
de koloniën en deze worden in voor die tijd 
ruime en goede woningen ondergebracht. 
Onder leiding van personeel van de 
Maatschappij van Weldadigheid worden de 
gronden in cultuur gebracht. De bedoeling 
is dat men zich uiteindelijk kan opwerken 
tot vrijboer. Als deze status wordt bereikt, 

betekent dit dat men zelfstandig een boerderij 
kan beheren.

Onderwijs is binnen de Maatschappij van 
Weldadigheid ( MvW) in 1819 verplicht voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Zij bezoeken de 
dagscholen. Daarna zijn de kinderen verplicht 
nog enige jaren avondonderwijs te volgen. 
In Nederland wordt de leerplicht in 1901 
ingevoerd . De MvW was haar tijd ver vooruit.

Ten behoeve van de kolonisten zijn in de loop 
der jaren kerken gebouwd. In de beginperiode 
is de kerkgang zelfs verplicht en wordt hierop 
streng gecontroleerd. Gaat men niet naar de 
kerk, dan wordt dat met een boete bestraft.

De medische zorg voor de kolonisten wordt 
opgedragen aan een door de Maatschappij 
aangestelde geneesheer. In 1827 wordt een 
ziekenfonds opgericht; kolonisten betalen een 
halve cent contributie en hebben daardoor 
recht op medische verzorging. Ook in de zorg 
was de Maatschappij van Weldadigheid zeer 
vooruitstrevend in Nederland.

Tot 1860 kent men binnen de MvW een eigen 
munteenheid. Met deze koloniemunt kan men 
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in de koloniewinkels alles kopen 
behalve sterke drank. Drankmisbruik 
heeft er toe geleid dat het gebruik 
van sterke drank voor de gehele 
kolonie verboden is.

In 1823 wordt gestart met de 
opvang van bedelaars, landlopers, 
vondelingen en weeskinderen. 
Daartoe worden in Ommerschans 
en Veenhuizen grote gestichten 
gebouwd. 

In 1859 worden de strafkoloniën 
overgedragen aan de staat en de 
Maatschappij van Weldadigheid gaat 
zich weer toeleggen op het werk 
in de vrije koloniën Frederiksoord, 
Willemsoord, Wilhelminaoord en 
Boschoord. Land- en bosbouw 
krijgen vanaf die tijd veel aandacht. 
De Maatschappij sticht zes 
grote boerderijen in haar gebied, 
waaronder Hoeve Prinses Marianne 
in Wilhelminaoord en Hoeve Koning 
Willem III in Frederiksoord.

In 1884 wordt in Frederiksoord 
een tuinbouwschool gesticht: 
De G.A. van Swieten Middelbare 

Tuinbouwschool. Een school die in het gehele 
land grote naamsbekendheid zal krijgen 
door haar goede opleiding. Eind 2005 is 
de school in Frederiksoord, na ruim 120 
jaar tuinbouwonderwijs, helaas gesloten en 
overgeplaatst naar Meppel.

Met bejaardenzorg wordt in 1893 een 
aanvang gemaakt in een tweetal Rustoorden. 
Rustoord I voor de bejaarde echtparen 
en Rustoord II voor de weduwen en 
weduwnaars. 
In 1965 wordt door de Maatschappij van 
Weldadigheid een nieuw verzorgingshuis 
“De Menning” in Wilhelminaoord gesticht. In 
het jaar 1986 is het verzorgingshuis in een 
zelfstandige stichting ondergebracht.

In 1950 start men in Hoeve Boschoord te 
Boschoord de opvang van jonge mannen, 
die met de strafrechter in aanraking zijn 
geweest. In 1976 wordt Hoeve Boschoord 
verzelfstandigd en groeit uit tot een groot 
behandelinstituut voor Noord Nederland.

Tegenwoordig houdt de Maatschappij van 
Weldadigheid zich bezig met het beheren 
van ca. 1300 ha. cultuur- en bosgrond. 
De Maatschappij heeft 62 panden in bezit, 
waarvan er 30 op de Rijksmonumentenlijst 

staan. Onder deze monumenten bevinden 
zich Huis Westerbeek (het huidige kantoor), 
Hotel Frederiksoord, het Koloniekerkje met 
een prachtig orgel, de Boschbouwschool, 
de Mandenmakerij (een voormalig 
fabrieksgebouw), het schooltje aan de 
Oranjelaan en het schooltje in Boschoord, 
Hoeve Koning Willem III, Hoeve Prinses 
Marianne en een tiental koloniewoningen.
De Maatschappij van Weldadigheid zet zich 
waar mogelijk in om medemensen in de 
maatschappij kansen te bieden op het terrein 
van wonen, werken en educatie.
De geschiedenis van de Maatschappij van 
Weldadigheid leert, dat het geen gemakkelijke 
opgave is geweest om de verpauperde 
medemens de mogelijkheid te bieden om een 
nieuw, menswaardig bestaan op te bouwen. 
Voor deze taak is veel inzicht, kennis en 
geduld nodig geweest, maar bovenal veel 
geld. En daaraan heeft het de Maatschappij 
van Weldadigheid in feite vaak ontbroken.
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Zowel in 2014 als in 2015 hebben ca. 500 leerlingen van 
de basisscholen uit de gemeente Westerveld en Meppel  
een bezoek aan De Koloniehof gebracht. Eerst heeft een 
vrijwilliger een les over de Maatschappij van Weldadigheid 
op de scholen gegeven. Later hebben de leerlingen een 
dagprogramma in het museum gehad, waar ze kennis 
hebben gemaakt met het leven in de koloniën. 
In april 2015 is de expositie “Kolonieverleden verteld” geopend 
door de gedeputeerde van de Provincie Drenthe, de heer 
Munniksma. De expositie bestaat uit zestien video portretten 
van nazaten van kolonisten of personen, die een rol in de 
kolonie hebben gespeeld. Het betreft nazaten van agrariërs, 
winkeliers, bestedelingen (weeskinderen), een oud leerling van 
de Tuinbouwschool, een huisarts en een medewerker. 

Cultureel erfgoed
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Beheer bossen en terreinen
In de totale oppervlakte van de bossen en terreinen zijn enkele 
wijzigingen opgetreden. De werkzaamheden in de bossen zijn 
volgens het beheerplan uitgevoerd.

Onderhoudswerkzaamheden bossen en terreinen
Bureau Ecolan, dat voorziet in werkervaringsplaatsen voor o.a. 
langdurig werklozen, is vanaf 2011 gehuisvest in het Kiemhuis.  
Het Kiemhuis wordt door Bureau Ecolan gebruikt als uitvalsbasis 
voor werk in natuurgebied en bossen in de omgeving, waaronder 
ook  de terreinen van de MvW. De groep is aanzienlijk uitgebreid 
en steeds meer werkzaamheden in de terreinen van de MvW 
worden door de mensen van het Kiemhuis uitgevoerd.

Verpachte hoeven en landerijen
In 2014 is de Hoeve Immer Moed te Vledderveen/Boschoord in 
erfpacht uitgegeven. De gronden rondom de hoeve zijn in pacht 
uitgegeven. Voor de Hoeve Immer Moed is door de erfpachter 
een restauratieplan gemaakt. Bij de  hoeve zal door de erfpachter 
een nieuwe ligboxenstal worden gebouwd, waarbij de ligboxenstal 
bij de Hoeve Prinses Marianne als voorbeeld is genomen.

Het beheren en exploiteren 
van de bezittingen
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Akkerbouwbedrijf Maatschappij van 
Weldadigheid 
Het akkerbouwbedrijf van de MvW is in 2014 
opgeheven. 

Gebouwen
Het normale noodzakelijke onderhoud aan de 
gebouwen heeft plaatsgevonden. 

Hotel Frederiksoord
In maart 2014 is Hotel Frederiksoord weer 
geopend na een intensieve periode van 
verbouwing. Alle kamers zijn verbouwd en het 
restaurant en de serre opgeknapt.

Koloniekerkje
In 2015 is het Koloniekerkje weer in 
gebruik genomen. Zowel het Koloniekerkje 
als ook het orgel in de kerk zijn geheel 
gerestaureerd. De Provincie Drenthe heeft een 
herbestemmingsbijdrage beschikbaar gesteld 
om het kerkje voor multifunctionele doeleinden 
geschikt te maken. Het beheerdersechtpaar 
woont in de voormalige pastorie, waar het ook 
een B & B runt. 

Museum de Koloniehof
In augustus 2014 is de traditionele 
Kolonie Zomermarkt gehouden. Ongeveer 
1.500 bezoekers hebben de zomermarkt 
bezocht. Met ingang van 2015 is de 
Kolonie Zomermarkt vervangen door 
“Koloniebelevenis”. Meer aandacht voor het 
leven van de kolonisten in de kolonie, oude 
ambachten en een les op school zoals in de 
kolonietijd. Ongeveer zestig vrijwilligers lopen 
in “kolonie-uniform”  op het terrein.
Op de laatste zondag in november wordt 
vanaf 2013 het Winter Boschfestijn 
georganiseerd. In het bos grenzend aan het 
terrein van De Koloniehof staan  kramen en 
worden heel veel activiteiten georganiseerd. 
Als tijdelijke expositie is het gebouw achter het 
museum ingericht als “School in de kolonie”.
Hier krijgen de kinderen les met lei en griffel in 
plaats van met de iPad. 
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De projectgroep Erfgoed Westerbeeksloot 
heeft in 2014 een aanvang gemaakt met het 
realiseren van een update van het Belvedere 
project. In 2015 is dit plan voorgelegd 
aan het bestuur van de Maatschappij van 
Weldadigheid, de Provincie Drenthe en de 
Gemeente Westerveld.
In het plan is onder andere opgenomen een 
nieuw bezoekerscentrum in Frederiksoord  
met het oog op de verkrijging van 
de Werelderfgoedstatus in 2018. De 
Maatschappij is dan voornemens een nieuw 
gebouw te realiseren aan de Majoor van 
Swietenlaan. Provincie en Gemeente waren 
van mening, dat een poging ondernomen 
diende te worden om het voormalige Inforium 

te verwerven. Door bemiddeling van de 
Provincie is in juli 2015 overeenstemming 
bereikt met de verkoper. In januari 2016 heeft 
de overdracht van de gebouwen (Inforium en 
Tuinbouwschool) met bijbehorende terreinen 
(ca. 9 ha.) plaatsgevonden. In 2016 worden 
de plannen nader uitgewerkt.

Koloniewoning van de Toekomst
In 2014 is een aanvang gemaakt met het 
bouwen van de eerste Koloniewoningen 
van de Toekomst aan de Vaartweg te 
Frederiksoord. Drie woningen zijn gerealiseerd 
en één is eind 2015 in aanbouw. In 2016 zal 
een aanvang worden gemaakt met de tweede 
fase en dat betreft vier woningen. 

Erfgoed Westerbeeksloot,
Kolonie Belvedereproject

Aan de M.A. van Naamen van Eemneslaan 
is een woning gerealiseerd en een woning in 
aanbouw. Ultimo 2015 zijn dertien woningen 
bewoond.

In december 2015 is de Maatschappij een 
crowdfunding campagne gestart voor het 
realiseren van een Koloniewoning van de 
Toekomst. Deze woning zal vijf jaar dienen 
als proefwoning voor mensen, die mogelijk 
zelf een dergelijke woning willen bouwen 

of voor mensen die vakantie willen 
houden in het bijzondere gebied van de 
Maatschappij. 

Het benodigde kapitaal, € 200.000,-- 
was na twee maanden al binnen. De 
deelnemers krijgen na vijf jaar (maart 
2021) hun inleg terug en 15% rente 
(éénmalig). De woning wordt in 2016 
gebouwd. 
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Externe communicatie
De externe communicatiemedewerker is in 2014 en 2015 actief 
geweest met:
•  het uitbrengen en vernieuwen van foldermateriaal en 

persberichten
•  p.r. en opening van de expositie “Kolonieverleden verteld…”
•  p.r. voor de Koloniewoning van de Toekomst
•  begeleiding campagne Crowdfunding voor Koloniewoning van 

de Toekomst
•  actualiseren websites
•  bijhouden Twitter account
•  productie diverse redactionele bijdragen free publicity

Veel tijd en aandacht is besteed aan het coördineren en 
het realiseren van de video-opnames voor de expositie 
“Kolonieverleden verteld..”.

De Star
Een informatiebulletin voor de bewoners van Frederiksoord en 
Wilhelminaoord is zowel in haar achtste als in haar negende 
jaargang vier keer uitgegeven. 
De redactie van De Star heeft het bulletin weer kunnen vullen 
met veel nuttige informatie voor de bewoners van de kolonie en 
belangstellenden buiten onze gemeenschap. Vanaf 2015 wordt 
De Star ook in buurdorp Nijensleek huis aan huis verspreid.

Het aantal digitale abonnementen neemt nog steeds toe. 

Communicatie
Een expositie van 16 unieke videoportretten. 

Vanaf april 2015 in Museum de Koloniehof in Frederiksoord.
KOLONIEVERLEDEN VERTE

LD
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In november 2014 is door de Provincie 
Drenthe een tussenrapportage bij de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
ingediend. Een internationale commissie 
heeft zich over de rapportage gebogen 
en het Kabinet geadviseerd de Koloniën 
van Weldadigheid als het meest kansrijk 
voor te dragen bij UNESCO. Het Kabinet 
heeft in mei 2015 besloten de Koloniën van 
Weldadigheid voor te dragen.
In januari 2017 moet de Provincie Drenthe 
het nominatie dossier in Parijs bij UNESCO 
aanleveren. UNESCO neemt daarna ruim 
een jaar de tijd om op het Werelderfgoed 
congres een besluit te nemen.

Streven is en blijft nog steeds om in 2018 bij 
het 200-jarig bestaan van de Maatschappij 
van Weldadigheid een plaats op de 
Werelderfgoedlijst te verkrijgen.
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Organisatie en medewerkers

wereld
erfgoed
2018 Koloniën van Weldadigheid

Bestuur
Het bestuur heeft in deze verslagperiode 

enige wijzigingen ondergaan.

De heer ing. A. van der Spek MBA is in 
januari 2014 tot het bestuur toegetreden. 

Hij vervult de functie van secretaris/
penningmeester.

De heer K.C. Boer is in december 2014 
afgetreden. Hij was vanaf oktober 2012 

waarnemend voorzitter. 

Mevrouw A. Haarsma is vanaf januari 2015 
voorzitter van het bestuur.

De bestuursleden worden voor een periode 
van vijf jaar benoemd en treden af volgens 
een door het bestuur op te stellen rooster. 
Een aftredend lid is terstond herkiesbaar. 
Bestuursleden ontvangen geen beloning 
voor hun werkzaamheden, maar hebben 

wel recht op een onkostenvergoeding voor 
de door hen in de uitvoering van hun functie 

gemaakte kosten. De dagelijks leiding van 
de organisatie is in handen van directeur  

J.J. Mensink bijgestaan door zijn staf. 
 

Bestuursleden
mevrouw A. Haarsma, voorzitter
mevrouw A. Wösten-Kreeft, vicevoorzitter
ing. A. van der Spek MBA, secretaris/
penningmeester
Jhr. mr. J.W.H. van den Bosch, lid
ing. C.J. Vellinga, lid

Medewerkers
Jan Mensink, directeur
Jacob Kruijer, opzichter
Ninette Jager-From, medewerkster administratie/
secretariaat
Wollie de Lange-Prikken, medewerkster 
administratie/secretariaat
Aaldert Post, medewerker buitendienst
Hilda Groen-van Luik, coördinator/gastvrouw 
Tineke Brinkman-Koopmans, gastvrouw 
Trijntje Potiek-Klijnstra, gastvrouw 
Inge Westerhof-Otten, gastvrouw 
Mirte Bodewes, oproep
Alida Dusselaar, oproep
Nikkie Serrarens, oproep

Per 1 september 2015 is Sander Simonse uit dienst 
getreden. 

Medewerkers fulltime 3
medewerkers parttime 6
medewerkers oproep 3
aantal fte’s 6,3
ziekteverzuim 3,5% (2014) 9,4% (2015)

Vrijwilligers
Veel toegewijde vrijwilligers verlenen hun 
diensten, zowel voor de Maatschappij als voor 
museum De Koloniehof.
De werkzaamheden van vrijwilligers bestaan o.a. 
uit: het verzorgen van presentaties, rondleidingen 
door het museum, het verzorgen van de 
voorbeeldakkertjes op het terrein, medewerking 
in de museum- en streekproductenwinkel en bij 
de horeca, het besturen van de Kolonietram, het 
verlenen van allerlei hand- en spandiensten bij 
activiteiten. Twee vrijwilligers houden zich bezig 
met inventarisatie van reptielen in het gebied 
Boschoord.

Activiteiten in 2014 en 2015 waarbij heel veel 
vrijwilligers medewerking hebben verleend, zijn:
De Kolonie Zomermarkt/Koloniebelevenis en het 
Winter Boschfestijn.
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Colofon
Cijfers en feiten

De Koloniehof 2012 2013 2014 2015  
aantal bezoekers 11.193 12.795 12.648 11.340 
aantal begunstigers      246      263 273 298
  

Bossen: 2015 2014
gekapt hout (FSC gecertificeerd) 4.053 m3  4.086 m3 
zandwegen geprofileerd  17.000 m1  2.575 m¹

Personele bezetting: 2015 2014
bestuur  5 5
medewerkers 9 10
vrijwilligers 39 42

Grondgebruik (in ha.):
bos en natuur  757
landbouw verpacht  417
landbouw eigen gebruik        30
erfpacht        50
bebouwing, wegen en sloten        54

totaal  1.308

Gebouwen: monument geen monument
woningen 20 24
boerderijen   2   5
gebouwen eigen gebruik   3   -
overige gebouwen   5   1
  
  30 30
overige monumenten
(geen gebouw) 2

Financiën:  2015 2014
Ontvangsten € 1.292.000 € 1.276.000
Uitgaven € 1.174.000 € 1.315.000

Resultaat €    118.000     -€      39.000

Uitgave van 
Stichting Maatschappij van Weldadigheid
Directeur
Jan Mensink

Tekst 
Jan Mensink

Tekstcorrectie
Wollie de Lange
Jan Jansen

Fotografie
Archief Maatschappij van Weldadigheid, 
Ontwerp en uitvoeringBas Westerik
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Maatschappij van Weldadigheid
Majoor van Swietenlaan 28

8382 CG  Frederiksoord
0521 381225

info@mvwfrederiksoord.nl

www.mvwfrederiksoord.nl


