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Wil Schackmann, De stÍelkolonie. Venedelijken en
beschaven in de koloniën van weldadigheid, 1818-1859
(AmsteÍdam: Uitgeverij Atlas Contact 2018).
OndeÍ meer verkrijgbaar in de winkel van het
Gevangenismuseum voor € 2í,99.

Jan Eeheek,
Bestuurslid Vienden van het Gevangenismuseum

'De slÍafkolonie' over Ommerschans en
Veenhuizen is het laatste in een seÍie van
vier boeken over de geschiedenis van de
Koloniën van Weldadigheid. Wil Schack-
mann schÍeef eeÍder over de ProeÍkolonie
(Frederiksoord), de BedelaaÍskolonie
(Ommerschans) en de Kinderkolonie
(Veenhuizen). Het boek is helder
geschÍeven en biedt een inkijk in de ambitie
van de Maatschappij van Weldadighead van
18'18 tot 1659.
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BOEKBESPREKING

De strafkolonie, een ideaal
overwoekerd door lucht en
reglementen

Het boek laat zien hoe de koloniën sleèds meeÍ in de'ijzeren
gÍeep van de reglementen' (pagina 191) terecht komen.

Straf is straf en verzachtende omstandigheden zijn er niet. De

leiding gaat willekeuíg te werk. Tal van praKÍkvooöeelden
laten zien hoe de tuchtmaatregelen functaoneren op het
gebied van het zedelijk gedrag, hygiëne, slordigheid,
vluchtgedrag en de geestelijke gesteldhèid van de kolonisten.
Een schrijnend vooóeeld is de weduwe Willempje van der
Dooze mel haar kinderen uit Vreeland. Ze raakt zwanger van
een bij haar inwonende kolonist en ze wordt voor onbepaalde
tijd in de straÍkolonie geplaatst, wat uiteindelijk 13 jaar zal
duÍen.
Hier en daar klinkt ook humor door in de tekst, Alida en
Willem, allebei 23 jaar, worden vooÍ de tuchtraad verhoord 1
vanwege de buitenechteli.ike zwangerschap van Alida. willem
blijft ontkennen en Alida moet nog eens vertellen hoe het
gebeurd is. Dan staat er: 'Zoo heeft zij noch nader en in zijn
presentie hem voorgehouden het ogenblik en de plaats, de
schuur waar zulks gebeurd was, teMijl hij aan het roggen
dorschen was.' (pagina 141). Dan is het pleit beslecht, aldus
Schackmann. Al is het gebruik van het woordje 'terwijl' hier
wat eigenaardig, is zijn commentaar.
Zo zien we dat een ideaalgedreven ontwikkeling dooÍ
reguleÍing en sanctionering wordt oveMoekerd. ln de
basisstukken van de Maatschappí ging beloning nog vooraf
aan straf. 'BillÍkheid echter, aanmoediging en belooningen
zullen ook hier waarschiinlÍk van eene betere uitwerking
bevonden worden, dan gestrengheid' (pagina 12E). En

later wordt de hoop op milde beloningen genoemd als
een onfeilbaar middel om mensen 'tot hunne bestemming

opteleiden, en met genoegen hunnen pligten te doen
veÍvullen' (pagina 129).

Ook de godsdienstige vorming die als derde pijler naasl
verzedeluken en beschaven genoemd wordt, is geen kritische
factor in de ontwikkeling. We zien geesteli.iken van rooms-
katholieke en proteslantse signatuur. En in 1825-1826
ontstaan twee keÍken. De geestelijken wordt toegeschreven
elkaar meer te bestríden dan hun kudde te verzorgen (pagina

66). ln hun pastoraalwerk met de kolonisten ziin ze niet
kritisch op het systeem, maar richten ze zich helemaal op het
individueel moreel functionerèn van de kolonist binnen het
systeem.
ln 1859 komt er een einde aan de stÍafkolonie.
Het boek is een aanrader. Het geeft als een vergrootglas een
inzicht in de wereld waaÍin de slrafkolonie functioneert. De

beschreven geschiedenis biedt ook een leeÍervaring voor
onze tijd. Het laat zien hoe een ideèel doel kan verzanden in

beheersmatigheid en sanctionering, hoe straffen belonen kan
wegdrukken en aandacht voor de persoonliike ontplooiing
achterwege blÍft. Een les ook voor vandaag is dat ideèle
ontwikkeling in instellingen niet kan zondeÍ ingebouwde
kritisch ethische reflectie om het doel waaívooÍ de instelling
bestaat niet uit het oog te verliezen.

De kolonièn werden vanuit een ideaal opgezet. De conte)Í is, zo-
als Schackmann aangeeff, de standenmaatschappij. Heel anders
dan de maatschappij waarin we nu leven, zonder mondigheid
en privacy. Het ideaal werd als volgl veMoord: 'Een nationale
kweekschool ter vorming van kundige, brave, nuttige en gelukkige

burgers' (pagina 16). Het gaat kort gezegd om verzedelijken en
beschaven. Men wil betere mensen maken en kansen scheppen
die voor hen nodig zijn voor de verbetering van hun materiële
levenssituatie. Ook de sterke inzet op ondeÍwijs staat in dat teken.
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