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Archief
Verreweg het merendeel van de informatie in het boek hebben de historicus André Huitenga en ik
opgeduikeld uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid dat zich bevindt in het Drents
Archief in Assen met toegang 0186. Als ergens in de verantwoording alleen een inventarisnummer
(invnr) genoemd wordt, hoort het bij dit archief.

Star
Regelmatig is geput uit het eerste maandblad van de Maatschappij, de Star (de opvolger Vriend des
Vaderlands begint pas in 1827 en is voor dit boek niet gebruikt). De Star staat tegenwoordig op
internet, op deze pagina wordt uitgelegd hoe je daar komt.

Kloosterhuis
Op enkele plaatsen in het boek is het boek De bevolking van de vrije koloniën der Maatschappij
van Weldadigheid, door ir. C.A. Kloosterhuis, Zutphen, 1981, een welkome aanvulling geweest. In
de verantwoording wordt daarnaar verwezen als Kloosterhuis.

Rode boeken van Kloosterhuis
Naar de door mevrouw Kloosterhuis tijdens haar onderzoek verzamelde gegevens van kolonisten
wordt verwezen als ‘de rode boeken van Kloosterhuis’, zoals ze op het Drents Archief bekend
stonden. Inmiddels zijn het geen boeken meer, maar maken de gegevens deel uit van
www.alledrenten.nl als kolonistendatabase (zie het rode vakje bovenaan).

Westendorp Boerma
J.J. Westendorp Boerma heeft twee biografiën geschreven over Johannes van den Bosch. De eerste,
Johannes van den Bosch als sociaal hervormer, de Maatschappij van Weldadigheid, Groningen
1927, gaat voor het grootste gedeelte over de koloniën. Hiernaar verwijs ik als Westendorp Boerma

1927.
De tweede biografie schreef hij toen hij het archief van de familie Van den Bosch had kunnen
raadplegen, waarin hij veel persoonlijke informatie over zijn onderwerp vond. Hij gaf dit boek een
titel die prachtig is omdat die zo volkomen het onderwerp dekt: Johannes van den Bosch, een
geestdriftig Nederlander, Amsterdam 1950. Hiernaar verwijs ik als Westendorp Boerma 1950.
In de Staatscourant verschenen in die tijd veel artikelen die een paar dagen ervoor in een regionale
krant gestaan hadden. De meeste krantencitaten in het boek dienen dan ook gelezen als ‘uit de
Leeuwarder Courant datum xx, overgenomen in de Staatscourant datum yy’. Uitzonderingen zijn
de apart geraadpleegde Provinciale Groninger Courant en Amsterdamsche Courant.
Daarnaast zijn er op deelgebieden boeken, tijdschriftartikelen en proefschriften gebruikt die zijn
opgenomen in de literatuurlijst die onderaan staat.

Enkele algemene verantwoordingen, die regelmatig terugkomen:
- Aankomstdata kolonisten
- Hoevenummers
- Naamsspellingen
- Ledenaantallen van de Maatschappij
- Ledenaantallen van subcommissies in 1818
- Reglementen proefkolonie
Aankomstdata van kolonisten komen allemaal uit de de nominatieve lijst van aankomst, gevoegd
bij een brief van Benjamin van den Bosch aan de permanente commissie dd 9 november 1818. Die
nominatieve lijst is gedeeltelijk afgedrukt in het boek. Aankomsten later in november worden steeds
gemeld in andere brieven van Benjamin, alles in invnr 49.
Er is geen lijst met alle hoevenummers van proefkolonisten uit de beginperiode. Het merendeel
kan echter afgeleid worden uit twee latere stukken: de voordracht van Benjamin van den Bosch
voor medailles op 29 juni 1820, invnr 989, en een lijst met jaarinkomens in de Star augustus 1821.
In die stukken worden wel hoevenummers geboemd. Dan zijn er al enkele kolonisten vertrokken,
maar omdat uit de brieven bekend is wie door wie is opgevolgd, vallen de hoevenummers in de
beginperiode van bijna alle proefkolonisten te achterhalen. Alleen een paar onderlinge hoeve-ruils
in januari 1819 onttrekken zich aan elk zicht. Overigens wijzigen zich deze nummers in april 1823
en zijn bijvoorbeeld de rode boeken van Kloosterhuis gebaseerd op die latere nummers.
Bij variaties in de spelling van namen heb ik steeds gekozen voor de vorm die in het archief van de
Maatschappij het meest voorkomt. Dat wil absoluut niet zeggen dat dat ook de naamsspelling is
waarmee het geslacht later is doorgegaan.
Voor de ledenaantallen van de Maatschappij per jaar gebruik ik een lijstje achterin Etudes sur les
Colonies Agricoles, de mendiants, jeunes détenus, orphelins et enfants trouvés, Hollande – Suisse –
Belgique – France, door G. De Lurieu en H. Romand, Parijs 1851. Een uitgetypte versie van die lijst
is te vinden via deze overzichtspagina (bij 1833).
De ledenaantallen van subcommissies in 1818 komen van een uitvouwblad in een boekje dat de
Maatschappij heeft uitgegeven in 1819 met het jaarverslag over het eerte jaar kolonisatie, invnr 989.
Het boekje heeft – naast de ook in de Star van augustus 1819 gepubliceerde inhoudelijke en
financiele jaarverslagen – twee uitvouwbladen, eentje met informatie over de subcommissies – het
aantal contribuanten, hoeveel ze aan de pc afgedragen hebben, hoeveel ze aan hun eigen
administratie uitgegeven hebben, enzovoort – en eentje met alle mandaten, dus alle uitgaven van de
Maatschappij in het ‘eerste dienstjaar’ (dat overigens liep tot 1 april 1819).

Als er sprake is van het reglement voor de proefkolonie is dat ‘Reglement en Voorwaarden, aan
welke zich ieder koloniaal huisvader of huismoeder, voor zich en de zijnen, bij handteekening
behoort te onderwerpen, bij de aankomst van het huisgezin in de kolonie’, invnr 4 en een kopie van
de Star 1819 vanaf pagina 195. Een verdere uitwerking daarvan zijn de ‘Reglementaire beginselen,
ter regeling en handhaving van inwendige orde in de kolonie te Westerbeeksloot’, invnr 3 en een
kopie van de Star 1819 vanaf pagina 268.
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