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Drenthe trots: Maatschappij van Weldadigheid
zet 1 stap naar Werelderfgoed lijst
e

De koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in Drenthe worden voorgedragen als
kandidaat voor de voorlopige - Nederlandse- lijst UNESCO werelderfgoed. De commissie
Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed heeft hierover advies uitgebracht aan de
staatssecretaris van het Ministerie van OCenW. De provincie Drenthe en de gemeenten
Noordenveld en Westerveld zijn buitengewoon trots op deze erkenning van de bijzondere
geschiedenis van de koloniën. Deze voordracht is een steun in de rug voor de verdere
gebiedsontwikkeling van Frederiksoord en Veenhuizen.
Voor cultuurgedeputeerde Rein Munniksma ligt deze stap in het proces naar opname op de
werelderfgoedlijst in het verlengde van alle inspanningen van de betrokkenen: "Drenthe heeft
de ambitie om in 2018, wanneer de koloniën 200 jaar bestaan, op de UNESCO
werelderfgoedlijst te staan. Komende periode gaan we hier mee aan de slag en zullen we dit
ook zichtbaar maken. Gezamenlijk staan we er voor, om dit unieke cultureel erfgoed te
behouden en te ontwikkelen."
Ook voor Hans van der Laan, burgemeester van de gemeente Noordenveld en Klaas Smidt,
loco-burgemeester van de gemeente Westerveld, is deze stap een kroon op het werk: "Wij
willen komend voorjaar, nadat het kabinet het officiële besluit heeft genomen, met de betrokken
partners een bijeenkomst organiseren, als aftrap naar de uiteindelijke UNESCO-voordracht. We
willen uitdragen en bespreken welke kansen en mogelijkheden de UNESCO-status biedt voor
de koloniën van weldadigheid."
Vanmiddag is tijdens een persbijeenkomst in Den Haag de lijst bekend gemaakt. De voorzitter
van de commissie, mevrouw Leemhuis-Stout, overhandigde het advies aan de heer Zijlstra,
staatssecretaris van OCenW. De koloniën van Weldadigheid zijn voorgedragen, omdat zij in
ruime mate voldoen aan de gestelde criteria. Het advies van de commissie stelt: De
Maatschappij van Weldadigheid vormt een van de eerste tekenen van de moderniteit in
Nederland, gekoppeld aan een zeer herkenbaar burgerlijk ideaal: verheffing van de
onderklasse. Naast de Drentse koloniën zijn ongeveer 40 andere voordrachten gedaan,
waarvan acht andere zijn voorgedragen voor de voorlopige lijst.
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De koloniën van weldadigheid kunnen gezien worden als één van de belangrijkste voorlopers
van de moderne Europese verzorgingsstaat en daarmee uniek in de wereld. In 1818 werd de
Maatschappij van Weldadigheid door Johannes van den Bosch opgericht om de toenmalige
armen uit de steden werk, onderwijs en medische verzorging te bieden. Daartoe werden
landbouwkolonies gesticht, waar tienduizenden arme stadsgezinnen uit het westen van
Nederland een nieuw bestaan vonden. Dit is duidelijk terug te vinden in de gaafheid van de
huidige ruimtelijke structuur en de functies en gebouwen die het gebied nu kent. Er zijn in
Drenthe destijds twee koloniën opgericht. Het begon met de vrije kolonie in Frederiksoord. In
1823 breidde zich dit uit naar Veenhuizen, dat zich ontwikkelde tot onvrije kolonie. Kenmerkend
zijn hier de grote gestichten, die later uitgroeiden tot gevangenissen. Andere dochtervestigingen van de Maatschappij van Weldadigheid zijn Wortel en Merksplas in België en de
Ommerschans.
Meer informatie is te vinden op www.voorlopigelijst.nl

