
Aan zijne Excellentie den Minister 
van Binnenlandsche Zaken 
te SʼGravenhagen

Uwe Excellentie
Hoe smartelijk het den weldenkende mensch ook is om gedurig met klagten 
lastig te vallen, zoo dwing echter de tirannieke en dispotieke handelwijze, waar 
onder wij in de zogenaamde Maatschappij van Weldadigheid zuchten ons, onze 
rechtmatige klagten met gepaste en verschuldigde eerbied voor Uwe 
Excellentie blood te leggen.
Alle de mishandelingen en onderdrukkingen, aan welke den behoeftigen hier 
blootstaat, alle de versmading die de armoede hier moet lijden, en men toch 
met de naam van Weldadigheid bestempeld en met den dekmantel van 
schijnheiligheid bewimpeld, O! deze alle aan Uwe Excellentie op te noemen, dit 
zoude meer dan menselijke kragt vereisschen, en uwe Excellentie zoude van 
Schrik en ijzing terugdeinzen op het zien der Toneele van Armoede en ellende, 
maar mijne eigen ogen hebben de behandeling der Slaven in Oost en West-
indien gezien en mijn hart treurde, weinig denkende dat ik zelfs nog eens in 
mijn Vaderland in het Verligte Europa, waar het woord des H. Evangelie word 
verkondigd, veel wreder veel onbarmhartiger, naar ziel en lichaam zoude 
behandeld worden, ja zelfs gewetensdwang heerst in dit gesticht, en een 
dusdanige pijnbank waar men den arme en behoeftigen langzamerhand op 
doodmartelt, dit noemd men ene Vrije Kolonie van Weldadigheid en tot 
overmaat van hun dispotismus van het bestier van enige laatdunkende 
bestierders dezer Gestichten bewimpelen zij hun bedrag met den naam van 
onze geëerbiedigde Koning even alsof onze ellende aan den Monarch te weiten 
waren en alsof zij bestierders niets dan op hoog gezag deden en zoeken dus 
doende van Vorst des Vaderland bij ieder weldenkende ingezetene in een 
haatelijk daglicht te stellen, en wat drijft hun hiertoe aan niets dan een laag 
eigenbelang, om zich ten kosten van zweet en bloed der armen en wezen te 
verrijken, hiervan zal het navolgenden bewijzen ten strekken;
1.. Weet men hier niet met juistheid op te geven hoe veel ieder man dagelijks 
toekomt, daar men hier niet (zoo als men zelfs  in alle gevangenissen doet) een 
reglement in de zalen ophangt waarin ieder kolonist kan zien wat hem dagelijks 
word toegekend om hier door in staat gesteld te worden, om zich te overtuigen 
of men de behoorlijke kwantiteit bekomt, dit schuwd men hier als de pest en 
vraagt men het aan de opzieners zoo bekomt men slecht ten deelen inlichting, 
maar dit is echter ontegensprekelijk dat hetgeen verstrekt word van goede 
kwaliteit moet zijn, en zulks is hier het tegendeel daar de Grutterswaren (welken 
men hier dagelijks krijgt), van de slechtste kwaliteit, ja meestal muf en verlegen 
zijn, de groentens die men hier krijgt (en deze hebben wij nu enige dagen 
geleden voor de eerste keer gedurende de gehele zomer gehad) bestaan in 
koolstronken en bladen die voor het vee niet eens meer goed zijn, verder 
bekomt men er hier geen ja zelfs de zieken en Stokoude lieden krijgen geen 



groente tot verfrissing, het vleesch welk volgens het zeggen van den adjunct 
directeur alhier 2 lood N:L per man moet bedragen, moet goed vet rundvlees 
zijn en is helaas doodmager en bestaat meestal in magere beenderen, dus kan 
Uwe Excellentie nagaan hoe veel voedsel dit bijzet ik zal niet spreken van de 
uitwerking welke branderige Erwten aan het gezondheidsgestel van den 
mensch toebrengen als men hier bij voegt dat ons zulk een warme maaltijd 
eenmaal in de 24 uren word uitgereikt en ons verdere voedsel bestaat in een 
pond droog roggenbrood en koud water 
2de de Maatschappij van Weldadigheid verstrekt voor ieder man hetzij werkend 
lid of niet 1/4 ???: spek, aan … heeft de bestierders van dit gesticht behaagd 
zulks in te trekken, en in stede van Spek  aan ieder werkend Lid 12 1/2 cents en 
aan de invalide 10 cents Koloniemunt uit te rijken waar om nu aan ieder heel of 
halve Invallide die niet arbeid uit hoofde van lichaamsgebreken 2 1/2 cents 
onttrokken, daar toch de genoemde Maatschappij zonder aanzien van persoon 
dezelfde hoeveelheid toekent, wil nu deze of geene Kolonist voor zijn zuur 
verdiend geld Spek uit de Koloniewinkel kopen zoo moet hij 32 cents voor het 
1/2 Nederlandsche pond betalen, deze duurte in de winkel? om welke reden aan 
de Invallide 2 1/2 cents ontrrokken? waar blijft dit geld? dit zijn vragen die bij 
een ieder natuurlijk zullen opkomen, en Uwe Excellentie klaarblijkelijk van de 
Knevelarij die in dit gesticht plaats hebben overtuigen.
3e Wat nu de Monopolie aangaat die men hier in de winkel pleeg deze is 
gruwelijk en ongehoord, daar men hier de sleetse waren ten duursten moet 
betalen en dag nog bovendien 12,50 Fl opgeld op de Koopwaren stel ten 
behoeven der meergemelde maatschappij dus is het mede klaarblijkelijk dat 
men de Weldadigheid in een tak van Koophandel voor enige particulieren 
heerschap en deze edele en liefdegiften (?) onzer landgenoten tot eigen profijt 
gebruikt.
Lang ja al te lang hebben wij gewacht onze rechtmatige klanten tot Uwe 
Excellentie te doen, maar de dagelijks toenemende fnuikking onzer vrijheid en 
besnoeiing van ons ratio maken het ons onmogelijk het langer uit te houden, ja 
de Willekeur onzer bestierders gaat zoo ver dat zij enige noch voor den dienst 
geschikte personen en welke het Vaderland gaarne zoude willen dienen 
tegenhouden, nu is ons dringende smeken en vurig verlangen dat Uwe 
Excellentie door krant van deszelfs autoriteit deze Slegte behandeling doe 
ophouden, en met een oog van medelijden en rechtvaardigheid ons ongelukkig 
verdrukte beschouw en naar de bestaande wettig doe handelen in een term aan 
onze ellende te stellen, die zelfs den misdadiger en Straatrover …?
in de hoop van een gunstige dispositie tot verzachting van ons lot
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