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Stamboek der weezen, pagina 13
De aankomst van de eerste kinderen wordt ook gemeld in het maandblad De Star van februari 1824.
Ze worden ingeschreven in het stamboek invnr 1571. De kinderen staan vermeld op designatielijst
nummer 1 bij de designatielijsten invnr 1420. En een aankomststaat van deze groep bevindt zich in
invnr 1370. Daaronderaan staat ook de vraag of ze nu geboekt moeten worden als afkomstig uit
Wageningen of als behorend tot het Aalmoezeniersweeshuis Amsterdam. Deserties zijn genoteerd
én in het stamboek invnr 1571 én in het mutatieregister invnr 1507.
Anna Visch heeft weesnummer 1, Hendrik Halman of Hendrik Stalman heeft weesnummer 2,
Cornelis Boekhoven heeft nummer 16 en Johannes Baak heeft nummer 3 in het stamboek met invnr
1571 (zie hier hoe de stamboeken in te zien).
Een voorbeeld van uitbesteding van Aalmoezeniersweeshuis-kinderen door een lokale
vertrouwenspersoon is te vinden op de site van Rian Huiberts, waar de activiteiten van Willem van
Barneveld in Hattem zijn onderzocht door Jaap Lucassen, zie
http://www.huiberts.info/genealogie/genealogie-meerstadt/alida-finck-en-de-weeskinderen/
Alle maten van het gebouw komen uit het ‘Bestek en Conditien waarvoor den ondergetekende
Direkteur der Kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid behoudens nadere approbatie der
Permanente Commissie der evengenoemde Maatschappij publiek zal aanbesteden het bouwen van
een vierkant woon- en werkhuis ten dienste der kolonisatie’. Johannes van den Bosch zendt dat
bestek met een uitgebreid toelichtend schrijven op 18 februari 1823 vanuit Drenthe naar Den Haag,
invnr 64, maar op het Drents Archief is alleen de begeleidende brief bewaard gebleven en het bestek
niet. Dat bestek is door Geertje Bernaerts teruggevonden in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.
Zie voor een transcriptie www.schackmann.nl/kinderkolonie en een plaatje staat hieronder:
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Inleiding op de
verantwoording
en
literatuur

Archief
Het overgrote merendeel van de informatie komt uit het archief van de Maatschappij van
Weldadigheid, dat berust bij het Drents Archief onder toegangsnummer 0186. Als in deze
verantwoording ALLEEN een inventarisnummer (invnr) genoemd wordt, hoort dat bij deze
toegang.
Stamboeken van wezen
Alle voor het boek gebruikte stamboeken staan sinds kort op internet. In deze verantwoording wordt
van een wees slechts zijn weesnummer vermeld en het stamboek/de stamboeken waar hij in staat.
Verdere gegevens uit het stamboek zijn alleen interessant voor familie-onderzoekers en die kunnen
lezen hoe ze bij die stamboeken kunnen komen op www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Maandbladen van de Maatschappij
Regelmatig is in de verantwoording sprake van de maandbladen van de Maatschappij van
Weldadigheid: de Star, 1819-1826 en de Vriend des Vaderlands, 1827-1842. Deze bladen staan
tegenwoordig op internet. Hoe ze te bereiken plus een opsomming van de highlights staat ook
beschreven op www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Transcripties
Op hetzelfde internetadres – dus www.schackmann.nl/kinderkolonie – staan diverse transcripties
van belangrijke stukken uit de vroege geschiedenis van Veenhuizen. Daarnaar wordt in de
verantwoording steeds naar verwezen.
Literatuur
Voor waar het archief geen uitsluitsel gaf is aanvullende literatuur gebruikt, hieronder afgedrukt op
volgorde van achternaam van de auteur. In de verdere verantwoording wordt verkort verwezen naar
deze lijst:
- Anoniem: An account of the poor-colonies and agricultural workhouses of the Benevolent Society
of Holland, by a member of the Highland Society of Scotland, Edinburgh 1828, Drents Archief,
toegang 0186, invnr 3509.

- Anoniem: De veertig millioen, de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid in verband
staande met den financiëlen toestand van ons vaderland en onze overzeesche bezittingen, bij J.A. de
la Vieter, Den Haag 1840. Ook op internet in te zien of op te halen.
- Anoniem: Verslag van een bezoek der onderscheidene, thans in de noordelijke provinciën
bestaande koloniën, opgerigt door de Maatschappij van Weldadigheid, in de Vaderlandsche
letteroefeningen, jaargang 1825 pagina’s 375-385. Ook op internet in te zien of op te halen.
- Jan Baar: Het edelmoedig bedrijf ter redding van een in de rivier de Vecht gevallen kind, in
Werinon, uitgave van de Historische Kring Nederhorst den Berg, jaargang 20, nummer 76,
december 2010. Ook op internet in te zien of op te halen.
- J.E. Bazuin: Wezen van Workum, geschiedenis van het Stadsburgerweeshuis, Sneek 1994.
- R. Berends, A.H. Huussen jr, R. Mens en R. de Windt: Arbeid ter disciplinering en bestraffing,
Veenhuizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid 1823-1859, De Walburg
Pers, Zutphen, 1984.
- A. Blaauw: Westervelde, een drentse buurtschap, erven, eigenerfden en meiers in vroeger eeuwen,
Drentse Historische Reeks, 1987.
- M. Brinkgreve: De Rijkswerkinrichtingen Ommerschans en Veenhuizen, uitgegeven ten voordeele
der Nederlandsche Heidemaatschappij, 1889.
- J.Th. Engels: Kinderen van Amsterdam, Walburg Pers, Zutphen, 1989.
- Antoinette Frijns: Wie wel en wie niet? Leidse wezen naar de koloniën Frederiksoord en
Veenhuizen, 1821-1869, jaarboek Dirk van Eck 1995, pagina 44 en verder. Als pdf in te zien of op te
halen op www.xx
- Groen van Prinsterer: Aanteekeningen op een reisje naar de coloniën der Maatschappij van
weldadigheid in 1826, uit Bescheiden Groen van Prinsterer, deel I 1821-1842. Ook op internet in te
zien of op te halen.
- Adriaan Kasper: De bekwame bijker, practische handleiding voor de bijenteelt, voornamelijk ten
dienste van pas beginnende bijkers, door A, Kasper, te Groot Wateren, bij Diever, Steenwijk, G.
Hovens Greve, 1866.
- Mieke Kennis en Willem Mooij: Keetje Uithok, de vondeling in het varkenshok, in de
Vechtkroniek nr 31, november 2009, uitgave Historische Kring Loenen.
- Jaap Keppel: De relaties van de stad Enkhuizen met de koloniën van de Maatschappij van
Weldadigheid te Frederiksoord en Veenhuizen van 1818 tot 1849, in Steevast (1996) 16-31. Ook op
internet in te zien of op te halen.
- Ir. C.A. Kloosterhuis: De bevolking van de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid,
Zutphen, 1981.
- Albert L. Kort: Een transport van weeskinderen in: Van oproer, ruzie, oorlog en een verdwenen
boerderij (Heemkundekring Stad en Lande van Tholen), Tholen 2009, p. 6-22.
- Boudewijn van Langen en anderen: ’t Wees Huys in Hoorn, Publicatiestichting Bas Baltus,
Hoorn, 2009. Zie http://oudhoorn.nl/winkel/item.php?id=163
- C.J. Nieuwenhuys: Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving (topographie) der stad
Amsterdam, 1816-1820, bij Van der Heij, Amsterdam.
- F. Offereins-Reitsema: De gedwongen opzending van kinderen uit het Groene weeshuis te
Groningen naar de kolonie Veenhuizen, Nieuwe Drentse Volksalmanak 105, 1988, pagina 108 en
verder.
- mr. W.F.H. Oldewelt: Het Aalmoezeniersweeshuis in 61ste jaarboek van het genootschap
Amstelodamum, 1969, ook op internet raadpleegbaar via http://www.amstelodamum.nl/archiefoverzicht/
- Permanente Commissie: Beoordeeling en Wederlegging van de vlugtige Waarnemingen omtrent
de ondernemingen der Maatschappij van Weldadigheid in de noordelijke Provinciën (N. 69) door
de permanente Kommissie dier Maatschappij zelve, 1828, Den Haag. Ook op internet in te zien en
op te halen.
- Permanente Commissie: Verzameling van stukken, nopens den stand der zaken van de
Maatschappij van Weldadigheid, Den Haag, december 1842. Ook op internet in te zien of op te

halen.
- Frans van Poppel en Kees Mandemakers: Sociaal-economische verschillen in zuigelingen- en
kindersterfte in Nederland, 1812-1912, In: Bevolking en Gezin, Vol. 31 (2002), No. 2, pagina 5-40.
Ook op internet in te zien of op te halen.
- Anne Post: Het oude Veenhuizen nogmaals bekeken, in Waardeel 2012, nr 1.
- Thijs Rinsema: Veenhuizen, een ‘on-Drents’ dorp, in Waardeel 2011, nr 1.
- H.G. Roelfsema-van der Wissel: Toneel van jammer en ellende. Cholera in Veenhuizen in 1849,
in Waardeel 1999, nr 2 p 12.
- H.G. Roelfsema-van der Wissel: De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse kolonièn van de
Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859, proefschrift rijksuniversiteit Groningen 2006.
Ook via internet in te zien of op te halen.
- M.C. Rudolfs (pseudoniem van Karel Möller): De wees van Amsterdam, zie pagina 319 en verder.
- Willemien Schenkeveld: Vries, Johanna Margaretha de, in: Digitaal Vrouwenlexicon van
Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Vries
- W.C.H. Staring en J.K.W. Quarles van Ufford: De Koloniën der Maatschappij van
Weldadigheid in 1846, Arnhem 1847. Ook in te zien of op te halen via internet.
- J. Steendijk-Kuypers: Apotheek “De groote gaper” en andere artikelen uit de winkel van de 19de
eeuwse gezondheidszorg in Hoorn, Editions Rodopi BV, Amsterdam 1983. Zie ook internet.
- J. Stenstra en G. Groenhuis: De Veenhuizer venen in de Gouden Eeuw, een mislukte Hollandse
investering, Nieuwe Drentse Volksalmanak 101 (1984) 69-83.
- Ingrid van der Vlis: Weeshuizen In Nederland, de wisselende gestalten van een weldadig
instituut, Walburg Pers, 2002.
- B.D.G. Wardenburg (vermoedelijk): Vlugtige waarnemingen omtrent de ondernemingen der
Maatschappij van Weldadigheid in de noordelijke provinciën van het Koningrijk der Nederlanden,
1828, Coevorden. Een fotomechanische herdruk is bij biblionet Drenthe in de Drenthebibliotheek
nr. 932.9. Ook op internet in te zien of op te halen.
- J.J. Westendorp Boerma: Johannes van den Bosch als sociaal hervormer: de maatschappij van
weldadigheid, Ipenbuur & Van Seldam, Amsterdam, 1927.
- J.J. Westendorp Boerma: Een geestdriftig Nederlander: Johannes van den Bosch, Querido,
Amsterdam, 1950.
- Michiel van Wersch: Johannes graaf van den Bosch, De levensloop van een groot man,
mijnbestseller.nl, 2013
- Jan Hessels van Wolda: Beknopte schets van den landbouw in min vruchtbare streken, te
Groningen, bij J. Oomkens, 1841. De tweede druk is op internet in te zien of op te halen.
- J.R. van der Zeijden en J. Hagen: (Inleiding tot de) inventaris van de archieven van de
Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970, Assen, 1990. Ook op internet in te zien.

Het gebouw is opgeleverd op 11 oktober 1823, blijkens een brief van die dag van directeur Visser:
'Nog heb ik de eer ter kennis der Permanente Kommissie te brengen, dat het hoofdgebouw te
Veenhuizen is afgewerkt, waarom ik ingevolgen art. 41 van het bestek, door den aannemer ben
geinformeerd, welke overeenkomstig datzelfde art. verlangt dat het gebouw worde opgenomen; ik
neem de vrijheid de P.K. te verzoeken een geschikt persoon tot dat einde te benoemen en mij
daarvan te informeren', invnr 67.
Daarna had de permanente commissie gemeld dat de eerste vierhonderd kinderen konden worden
opgenomen in een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken van 12 november 1823, invnr
354, ook gemeld in de Star 1823 pagina 914. Op 28 november 1823 was aan het ministerie gemeld
dat er plek was voor het tweede 400-tal, invnr 354, en op 24 januari 1824 voor het derde 400-tal,
waarbij men al begon aan te dringen dat ze moesten komen, invnr 355.
In sterke bewoordingen lieten zij zich uit tegen het vertrek der kinderen, pagina 15
Ontstaan en oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid, plus de stichting van Frederiksoord,
Willemsoord en Wilhelminaoord, zijn beschreven in De proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en het
weldadig karakter onzer natie. De start van de Ommerschans staat in De bedelaarskolonie, de
Ommerschans, het eerste landelijk gesticht voor luilevende armen. Citaten in dit gedeelte komen uit
het ‘Reglement voor de Maatschappij van Weldadigheid’, invnr 2.
De verschillende contractvormen worden beschreven in het maandblad De Star van mei 1819, maar
dat gebeurt zo onduidelijk dat het in volgende nummers een paar keer opnieuw uitgelegd moet
worden. Overzichtelijk bijeen staan de contractvormen A tot en met F in het contractenboek, invnr
1394. Daarin is ook bijgehouden met wie contracten zijn afgesloten en daaruit is voor dit stuk
geput.
Enkele getallen: Voor de vrije koloniën waren contracten afgesloten voor 378 (A-contracten) en 88
(D-contracten) kinderen, maar bij de B- en C-contracten (voor huisgezinnen) werden af en toe ook
ouderloze kinderen meegestuurd, en onder de E-contracten (individuele besteding) zaten veel door
voogden geplaatste kinderen. Vandaar de genoemde kleine 500 plaatsen voor weeskinderen.
Later kwam er bij diverse A- en B-contracten de klad in het plaatsen. Als ik dat verwerk door de

gemiddelde verblijfsduur op tien jaar te stellen, wat lichtelijk hoger is dan in werkelijkheid, dan
kom ik als een schatting van het aantal van 1823 tot 1859 in de vrije koloniën geplaatste
weeskinderen op zo'n 1.500 kinderen.
In de vrije koloniën liep het plaatsen van wezen ná 1859 door - de oude contracten waren
ontbonden, maar de tot afdelingen omgevormde subcommissies plaatsten op nieuwe contracten
kinderen - dus het eindgetal kan hoger gesteld Zeg tot 1900 een verdubbeling, dus dan zouden er in
de 19e eeuw in totaal zo'n 3.000 kinderen in de vrije koloniën geplaatst geweest zijn.
Het verhaal over de ongeregeldheden in Tholen komt uit het artikel Een transport van weeskinderen
van de hand van Albert L. Kort.
In het algemeen gezond, doch klein naar hunne jaren, pagina 18
De kinderen uit Tiel worden in het stamboek invnr 1571 ingeschreven met de nummers 24 t/m 79,
die uit Heemse met de nummers 80 t/m 94 en de vier uit Goor met de nummer 95-98. Ook van deze
groep bevindt zich een aankomststaat in invnr 1370. Deserties zijn genoteerd én in het stamboek
invnr 1571 én in het mutatieregister invnr 1507. Jan Gerrit Catoen heeft weesnummer 33, Frans
Baars heeft weesnummer 60 en Franciscus Stephanus Burghards heeft weesnummer 32 in het
stamboek invnr 1571 (zie hier hoe de stamboeken in te zien).
Nadere bijzonderheden over de kinderen zoals geloofsovertuiging, zedelijk gedrag, handwerk of
bedrijf en physiek gestel staan op de designatielijst met nummer 1, invnr 1420. Mietje Pieters heeft
weesnummer 49 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
De indeling der zalen komt uit het ‘Concept Besluit Huishoudelijke Inrichtingen voor het Instituut
te Veenhuizen’, invnr 988. Zie op deze pagina's voor een volledige transcriptie, ook van het in de
volgende alinea genoemde contract. Antonie Bansen heeft weesnummer 35 in de invnrs 1571 en
1410. Coenraad Ockse heeft weesnummer 75 in invnr 1571. Hendrik Gelderman heeft weesnummer
42 in invnr 1571, wordt daarna overgebracht op particulier contract en heeft dan nummer PK 43 in
hetzelfde invnr. Hendrik Jansen heeft weesnummer 23 in invnr 1571.
De directeur der koloniën Wouter Visser schrijft over hun lichamelijke gesteldheid en gewendheid
aan landarbeid op 14 maart 1824, invnr 68. De slotzin over verplicht werken komt uit het contract
van 1 maart 1823.
Johannes van den Bosch, pagina 20
Over Johannes van den Bosch zijn biografieën van J.J. Westendorp Boerma: Johannes van den
Bosch als sociaal hervormer: de maatschappij van weldadigheid, en Een geestdriftig Nederlander:
Johannes van den Bosch, en van Michiel van Wersch: Johannes graaf van den Bosch, De
levensloop van een groot man, maar er komt een nieuwe, grote biografie die vermoedelijk in 2017
verschijnt.
De verhandeling waarmee hij de aanzet gaf tot de oprichting van de Maatschappij van
Weldadigheid staat tegenwoordig op internet op de site van de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren: http://www.dbnl.org/tekst/bosc036verh01_01/
De eerste permanente commissie bestaat uit Johannes van den Bosch, Jeremias Faber van Riemsdijk
en Paulus van Hemert. Als laatstgenoemde begin 1825 overlijdt, wordt zijn plek ingenomen door de
Haagse dominee J. Sluiter.
Goede globale informatie over weeshuizen staat in Ingrid van der Vlis, Weeshuizen In Nederland,
de wisselende gestalten van een weldadig instituut. Daarin worden ook beschreven de weeshuizen
in Middelburg, Amersfoort, Enkhuizen, Deventer, Zutphen, Sneek, Bergen op Zoom, Groningen,
Schiedam, Maastricht, Meppel.

Op pagina 199 van dat boek staat dat er in 1857 na jaren inkrimpen nog 157 weeshuizen in ons land
zijn. Daarna volgen korte beschrijvingen van Aardenburg, Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam,
Apeldoorn, Arnhem, Baarn, Barsingerhorn (thans Nieuwdorp), Bergen op Zoom, Beverwijk,
Bolsward, Breda, Buren, Culemborg, Delft, Den Bosch, Den Briel, Den Haag, Deventer, Doesburg,
Dokkum, Dordrecht, Edam, Eindhoven, Elburg, Enkhuizen, Enschede, Franeker, Fundatie van de
Vrijvrouwe van Renswoude, Genemuiden, Goes, Gorinchem, Gouda, Graft, Groningen,
Grootebroek, Haarlem, Harderwijk, Harlingen, Hasselt, Hoorn, Huizen, Kampen, Leeuwarden,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Maarssen, Maassluis, Maastricht, Medemblik, Meppel, Middelburg,
Middelharnis, Monnickendam, Muiden, Naarden, Nieuwe Niedorp, Nijkerk, Nijmegen, Oostzaan,
Purmerend, Rhenen, De Rijp, Rotterdam, Schagerbrug, Scheveningen, Schiedam, Schoonhoven,
Sint Annaland, Sluis, Sneek, Steenbergen, Texel, Tiel, Tilburg, Utrecht, Velsen, Venlo, Vlaardingen,
Vlissingen, Vollenhove, Wassenaar, Weesp, Woerden, Workum, Zaandam, Zaltbommel, Zevenaar,
Zierikzee, Zutphen, Zwolle.
De kritiek op weeshuizen staat ook in veel artikelen in het maandblad De Star, onder andere de in
dit boek genoemde:
- pagina 76: Is de overplaatsing van weezen, arme kinderen en vondelingen uit de bijzondere
plaatselijke gestichten en godshuizen, in de koloniale etablissementen der Maatschappij van
Weldadigheid, voor die gestichten, of de plaatsen hunner vestiging, inderdaad nadeelig? Uit de Star
februari 1825 pagina 97-109.
- pagina 105: Waarom waren de stedelijke Godshuizen voor kinderen eertijds minder schadelijk en
meer doelmatig, dan thans? uit de Star augustus 1825 pagina 521.
- pagina 114: Iets over den invloed der Maatschappij van Weldadigheid op den toestand van het
Koningrijk der Nederlanden, uit de Star maart 1826 pagina 189-204.
Bij acht wezen gratis drie bedelaars, pag 22
Informatie over het Aalmoezeniersweeshuis komt uit Kinderen van Amsterdam, door J.Th.Engels,
en Het Aalmoezeniersweeshuis door mr. W.F.H. Oldewelt. De uitdrukking ‘de Steenen Klomp’ komt
uit een brief van kassier Ameshoff dd 22 januari 1825, invnr 72. Citaat over kinderen die in andere
provincies thuis horen komt uit een brief van Johannes van den Bosch aan prins Frederik dd 13
februari 1822, invnr 353.
Opmerkingen over de kinderen uit het Aalmoezeniersweeshuis komen uit Oldewelt, met name p
139, en uit C.J. Nieuwenhuys, Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving (topographie) der
stad Amsterdam. Over de eerste moeilijkheden tussen Maatschappij van Weldadigheid en het
Aalmoezeniersweeshuis zie De proefkolonie pagina 85-86. De poging om 102 kinderen van het huis
los te krijgen staat in een brief van de permanente commissie aan de minister van Binnenlandse
Zaken dd 24 augustus 1819, invnr 1404. Verwikkelingen rond de Amsterdamse gemeenteraad
worden beschreven in brieven van de kassier Petrus Ameshoff in januari-maart 1820, invnr 54,
eindigend 6 maart 1820 met de mededeling dat de stukken door de gemeenteraad ‘in advies’ zijn
gehouden, ‘het geen zoo veel zeggens wil, als op de griften gedeponeerd. Wanneer wij van hooger
hand geen hulp krijgen, worden wij voor het lapje gehouden’.
De benoeming van Johannes van den Bosch in de commissie: Koninklijk Besluit 3 januari 1822
N36, instelling staatscommissie, in het archief van de Maatschappij bevindt dit besluit zich in een
schriftje van een van de leden van de commissie, baron Keverberg, bij de ingekomen poat van
januari 1822, invnr 60. De uitbesteding van bedelaars is beschreven in De bedelaarskolonie.
Zie voor een volledige transcriptie van het koninklijk besluit van 6 november 1822
http://debedelaarskolonie.nl/9-2/stukken-over-de-ommerschans-2/koninklijk-besluit-6-november1822

Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 24
-Vrijen op zijn Zeeuwsch, pagina 25
Jan Emanuel is weesnummer 98 in de invnrs 1571 en 1410. Zijn carrière en zijn dood komen op
pagina 221. Jan Emanuel wordt als ‘de veelbelovende Johannes Emanuel’ genoemd in het
schoolverslag van Van Wolda dat als bijlage hoort bij het jaarverslag over 1824, invnr 989, en dat
ook is gepubliceerd in de Star oktober 1825.
Sybrand Posthumus is weesnummer 76 in invnr 1571. Jan Emanuel en Sybrand Posthumus worden
samen genoemd als ondermeesters in het schoolverslag van Van Wolda dat als bijlage hoort bij het
jaarverslag over 1825, invnr 989, en dat ook is gepubliceerd in de Star september 1826, pagina 642,
waarin hij meldt dat ‘de kundige en brave Zwarts’ wordt bijgestaan door ‘den vlijtigen en
zachtmoedigen Geraets’ en door de ‘beide deugdzame en ijverige Weezen van Amsterdam, Emanuel
en Posthumus, als ondermeesters’.
Meintje Koude heeft eerst weesnummer 28 in invnr 1571 en na haar ontslag en terugkomst nummer
1456 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413. Ze wordt ‘gebrekkig’ en ‘voor altijd en ten eenenmale
ongeschikt tot eenigen koloniale arbeid’ genoemd in invnr 1431.
Het verhaal met Cornelis Moens is gebaseerd op de zitting van de Raad van Tucht bij het eerste
gesticht van 1 juni 1842, invnr 1619. Het arbeidershuisgezin waar Meintje Koude dan is
ondergebracht en dat een rol in dit verhaal speelt heet Hubener of Hebenaar.
Bij genoemde zitting wordt het gezin van Moens teruggeplaatst naar de zalen van het
bedelaarsgesticht en wordt Meintje Koude veroordeeld tot de strafkolonie op de Ommerschans.
In het register van de strafkolonie 1836-1847, invnr 1585, staat ze op folio 7 met nummer 66,
aankomst aldaar 18 juli 1842, met de aantekening ‘Koude naar Veenh N1 den 13 maart 1845’.
Op dezelfde folio met nummer 67 staat Jacoba Wilhelmina Koude, kind van nr 66, geboren 22 juli
1842, met de aantekening ‘Koude overleden 6 maart 1843’.
Volgens wiewaswie is dat kind geboren en overleden te Veenhuizen, dus Meintje Koude was niet in
de strafkolonie op de Ommerschans, maar in de strafkolonie in het tweede gesticht. Dat blijkt ook
uit de tuchtzitting bij het 1e gesticht van 31 maart 1845, invnr 1619, waarin staat dat zij ‘onlangs
van het 2e Gesticht naar hier terug geplaatst’ is. Uit dit verslag komt de rest van de informatie in
deze paragraaf.
Haverkampen, boschgronden, velden en veenen, pagina 27
Op 28 november 1822 schrijft Johannes van den Bosch vanuit Frederiksoord voor het eerst over de
aankopen in Veenhuizen, gedaan door de schout en notaris van Vledder Jacobus Stephanus van
Royen, invnr 63. Van Royen doet bijna alle aankopen voor de Maatschapij.
Daarna is Johannes even druk met de Ommerschans, maar op 19 december 1822 zendt hij de
voorlopige koopcontracten naar de permanente commissie in Den Haag, invnr 63. In die laatste
brief schrijft hij ook over de noodzakelijke rol van Johannes Tonckens (die hij vooralsnog spelt als
Tonkens) bij de aankopen.
De preciese volgorde en omvang van de aankopen is afgeleid uit het register met aantekening van
akten van koop, verkoop, ruiling, huur en verhuur betreffende de eigendommen van de
Maatschappij van Weldadigheid, invnr 1173. Voorbereidende werkzaamheden in Diever en
Doldersum worden in diverse brieven van Johannes in de invnrs 64 en 65 genoemd.
Zie op deze pagina's voor een volledige transcriptie van het contract van 1 maart 1823.

Dit kan derhalve volstrekt niet!, pagina 29
Er zijn meerdere brieven van Johannes van den Bosch vanuit Drenthe tijdens de stichting van de
kolonie en die bevinden zich allemaal in invnr 64 of – zoals de geciteerde brieven van 7 en 14 april
1823 – invnr 65. Johannes geeft 8 april 1823, invnr 65, aan waarom Doldersum niet doorgaat en
waarom hij slechts één gebouw dit jaar wil bouwen.
De Norgervaart loopt tot Huis ter Heide. Het laatste stuk van de Drentse Hoofdvaart, van
Hijkersmilde tot Assen heeft geen sluis nodig, de Norgervaart ook niet, dat is allemaal even hoog.
Dat heet het bovenhoofdvaartpand, want een vaartpand is een stuk zonder sluis.
Ter oriëntatie voor mensen met alleen een wegenkaart: langs de Drents Hoofdvaart loopt
tegenwoordig de N371, langs de Norgervaart loopt tegenwoordig de N373 en langs de Kolonievaart
loopt tegenwoordig de N919.
Het contractje over de te graven Kolonievaart is als afschrift in invnr 1173 en komt als transcriptie
op www.schackmann.nl/kinderkolonie. Brief Johannes van den Bosch van 14 april 1823, invnr 65.
Directeur Wouter Visser schrijft diverse brieven over het graven van de vaart, soms inclusief
tekeningen, die allemaal in invnr 65 zitten. Genoemde houten plank is in het bezit van het
Gevangenismuseum Veenhuizen en de genoemde steen bevindt zich boven de hoofdingang van dat
museum.
De onderzoekscommissie doet verslag in het maandblad de Star van november 1824, de citaten
staan op pagina 795.
De subordinatie zonder welken een etablissement niet kan bestaan, pagina 31
De maten van de arbeiderswoningen komen uit het bestek, zie de transcriptie op
www.schackmann.nl/kinderkolonie. Aankomsten van arbeidershuisgezinnen worden bijgehouden in
het designatieregister, invnr 1395. Daarna worden ze ingeschreven in het stamboek van Veenhuizen1, invnr 1571, en in het stamboek voor arbeiders, invnr 1573.
De beschrijving van arbeidershuisgezinnen en het citaat over de ‘middelsoort’ komen uit het
maandblad de Star van november 1824, pagina 798 ev. Ook in de Star van november 1823 staat een
verhandeling over arbeidershuisgezinnen. De beschrijving van de poorten komt weer uit het bestek.
De verhoudingen tussen de ambtenaren komen vooral uit ‘Eenige reglementaire en huis houdelijke
bepaalingen voor een etablissement van weezen’, oftewel het reglement van discipline. Dat wordt
door directeur Visser op 29 november 1824 naar de permanente commissie gestuurd, met een
begeleidend briefje waarin hij meldt waarom het reglement nodig was en dat hij het in samenspraak
met Johannes van den Bosch heeft opgesteld. Dat begeleidende briefje bevindt zich nog op die
datum, invnr 71, maar het reglement niet meer. Een afschrift ervan bevindt zich bij een brief van
Visser van 12 maart 1829, waarin hij meldt dat hij voldoet aan het verzoek van de permanente
commissie om een afschrift van het reglement op te zenden, invnr 96.
Zie voor Wouter Visser ook De proefkolonie en De bedelaarskolonie.
Informatie over Jannes Poelman:
- 21 oktober 1821, brief van directeur Visser aan de permanente commissie over
karaktereigenschappen Poelman, invnr 59;
- 7 april en 19 april 1823, Johannes van den Bosch heeft Poelman op pad gestuurd om hout te
kopen, en draagt hem voor als adjunct-directeur, invnr 65;
- maandblad de Star over de aanstelling van Poelman, septembernummer 1823;
- 3 december 1823, directeur Visser schrijft over het conflict tussen Poelman en de onderdirecteur,
die Leendert Vogelsang of Leendert Vogelzang heet, invnr 67. NB: de adjunct-directeur die later
door Vogelenzang mishandeld zal worden - brief 16 juni 1824, invnr 69 - is Bernard Diederik

Gijsbert Wardenburg, de latere schrijver van de Vlugtuge waarnemingen, zie pagina 146;
- 9 juli 1824, directeur Visser schrijft waar Poelman woonde tijdens de bouw van het eerste gesticht,
invnr 70;
- 1830, borgtochtstelling voor Poelman waarin zijn voornaam voorkomt, invnr 1008.
De nieuwe onderdirecteur-buiten is Gerrit Harms Kuipers.
De onderdirecteur-binnen is Jacob Heinrich Textor. Informatie over hem:
- sollicitatiebrief van Textor dd 19 oktober 1823, gevoegd bij een brief van directeur Visser van 26
oktober 1823, invnr 67;
- 8 november 1823, brief directeur Visser dat hij Textor in Veenhuizen wil aanstellen, invnr 67;
- 13 november 1823, permanente commissie stelt Textor aan, brievenboek invnr 20;
- 22 november 1823, directeur Visser over Textor, invnr 67;
- 14 februari 1824, directeur Visser met de hier geciteerde karaktereigenschappen, invnr 68.
Liederlijke huisgezinnen, pagina 34
Voor de transcriptie van het contract van 1 maart 1823 zie www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Johannes van den Bosch stuurt het hier genoemde ontwerp op 18 februari 1823 vanuit
Frederiksoord naar de permanente commissie:

Zowel in het ontwerp als in het begeleiden schrijven schrijft hij veel over de slechte ervaringen met
huisverzorgers in de vrije koloniën, waaruit hier geciteerd wordt, invnr 64.
Zie voor de problemen met huisverzorgers ook De proefkolonie, mishandeling pagina 334, bedienen
als prinsessen pagina 300-302.
De huisverzorgster uit Vlissingen is Geertruijda Therese Olijve die Arie Petter of Arie Vetter
verleidt, de kwestie wordt behandeld in een brief van haar die is gevoegd bij een brief van Johannes
van den Bosch van 7 december 1821, invnr 59. Overige citaten hier komen uit het hiervoor

genoemde ontwerp en de begeleidende brief.
Op 4 april 1823 stuurt de permanente commissie het ontwerp ter goedkeuring naar prins Frederik,
brievenboek invnr 20. De prins keurt het 8 april 1823 goed met een kanttekening, invnr 65. Daarop
komt Johannes op 14 april 1823 met de flexibele mogelijkheid om de muur later door te breken,
invnr 65. Het officiële besluit tot de bouw van etablissementen in Veenhuizen valt dan op 16 april
1823, invnr 985.
Vader en Moeder, pagina 37
Deze groep uit Arnhem staat vermeld in het stamboek invnr 1571 en op de designatielijst met
nummer 1, invnr 1420. Er is van deze groep een aankomststaat in invnr 1370. Jan Blesgraaf heeft
weesnummer 115 in invnr 1571.
Bij de beschrijving van de zaal is gebruik gemaakt van het bestek, zie verantwoording bij pagina 13.
Citaat over de echtgenoten van zaalopzieners voor de meisjeszalen komt uit een opzet voor het
personeelsbestand, behorende bij het ‘Reglement voor de Administratie van het Gesticht van
Weezen te Veenhuizen’ dd 2 februari 1824, invnr 962, zie transcriptie op deze pagina's.
De zaalopziener die er uit vliegt is ene G. Reemst, die al op 20 december 1823 was overgeplaatst
van de Ommerschans naar Veenhuizen om de komst van de wezen voor te bereiden, invnr 67, en
vast werd aangesteld 31 december 1823, invnr 960. Hij wordt ontslagen bij besluit van de
permanente commissie dd 15 april 1824, ‘houdende buiten dienst stelling van den zaalopziener G.
Reemst, in het 1e Etablissement te Veenhuizen’, invnr 960, nadat hij door Johannes van den Bosch
al tijdelijk buiten dienst gesteld was, zoals directeur Visser op 11 april 1824 meldt, invnr 69.
De ontslagen suppoost heet A. Vorheim. Hij is eerder genoemd in een besluit van de permanente
commissie van 31 augustus 1823, invnr 960, een brief van de directeur van 13 december 1823,
invnr 67, en een voordracht van de directeur van 20 december 1823, invnr 67, als hij 31 december
1823 door de permanente commissie wordt aangesteld als suppoost, invnr 960. Hij wordt 12 april
1824 door de permanente commissie ontslagen, invnr 960, na een melding van directeur Visser van
3 april 1824, invnr 69. In hetzelfde invnr bevindt zich de brief van 29 april 1824 waarmee Vorheim
protesteert tegen zijn ontslag.
Informatie over Laurens Vrieze:
- 31 augustus 1823, aanstelling op het algemeen bureau in Frederiksoord, invnr 960;
- 20 december 1823, directeur Visser draagt Vrieze voor als zaalopziener, invnr 67;
- 31 december 1823, besluit permanente commissie Vrieze aan te stellen als zaalopziener, invnr 960.
Hij staat ook in de in 1859 gemaakte ambtenaren-registers Veenhuizen/Ommerschans, toegang
0137.01 invnr 51, bij personeelsleden die zijn aangekomen voor 1826 en niet in kolonie geboren.
Aanbesteding van nog twee gestichten in een brief van directeur Visser dd 2 maart 1824, invnr 68.
Nationale militie, pagina 39
Jacobus Roest heeft weesnummer 120, Hindrik Uylenhoed heeft weesnummer 121, Jacobus
Beddorf heeft weesnummer 149 en Johannes Hendrikus Burghards heeft weesnummer 101,
allemaal invnr 1571.
Veel informatie over de Nationale Militie en dienstplicht staat op de site van Frank van de Velde:
http://www.famvandevelde.nl/militie/.
De klachten komen bij de permanente commissie binnen met een brief van Binnenlandse Zaken dd
18 mei 1824, invnr 69, met als bijlagen een brief van de gouverneur van Noord-Holland en
‘bedenkingen’ van de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis, maar die bijlagen zijn na de
beantwoording teruggezonden, wat niet erg is omdat de klachten ook worden beschreven in de
reactie van de permanente commissie dd 21 juni 1824, invnr 355.

De schoolmeester uit Wilhelminaoord die in allerijl naar Veenhuizen gestuurd wordt is Harmen
Abel Zwarts, geboren 21 september 1794, afkomstig uit Dwingelo. Per 8 februari 1825 wordt hij
‘definitivelijk aangesteld’ als ‘1e schoolonderwijzer’ voor het kinderetablissement voor f 7,50 per
week, besluit 8 februari 1825 N3, invnr 963. Zie voor de familie Geraets die in het begin steeds
Gerards heet De proefkolonie pagina 381.
De hervormde predikant van Vledder die wekelijks naar Veenhuizen zal gaan, is dominee Heerspink
die verderop in het boek nog een paar keer terugkomt. In de Star van augustus 1824 pagina 625
schrijft men dat ‘de Eerw. Heer Schriever, R.K. pastoor te Steenwijkerwoude, of één zijner
Kapellanen, éénmaal des weeks, zich, op kosten der Maatschappij, naar Veenhuizen zal begeven’,
maar Schriever laat het helemaal over aan de kapelaan van Wilhelminaoord N. van Munster.Die
houdt er echter na een jaartje mee op, zie pagina 90. Voor een hervormd predikant in Veenhuizen is
al geld beschikbaar gesteld door het koninklijk besluit van 6 april 1824 N167, invnr 69. Zie
daarover ook pagina 47.
Koninklijk Besluit, pagina 41
Vreemd genoeg kon ik het koninklijk besluit van 24 maart 1824 N23 in het archief van de
Maatschappij nergens vinden. Het zal wel ergens zijn, maar blijkbaar niet op een logische plek. Ik
heb het moeten overnemen uit het Provinciaal blad voor Noord-Holland jaargang 1824, dispositie nr
81 van 29 april 1824 (daar zijn ook de eruit voortvloeiende activiteiten van de gouverneur van
Noord-Holland te lezen). Een volledige transcriptie van het besluit staat op deze pagina's.
Over de aanbieding om het bestedingsbedrag in één keer te betalen gaat het in artikel 3 van het
besluit. Over de rol bij die regeling van de ‘Algemeene Nederlandsche Maatschappij tot
begunstiging van den Volksvlijt’ en dat niemand er gebruik van maakt, gaat een brief van
Binnenlandse Zaken van 26 februari 1825, invnr 72.
Een Eerzuil voor Jacobus Martinus Baljée, pagina 42
Over vergaderen, rekwesten, traineren en wegsluizen zie de in de inleiding genoemde literatuur
over diverse weeshuizen. Het citaat dat begint met ‘uit hoofden’ komt uit Weeshuys in Hoorn p 199.
Over het Burgerweeshuis Amsterdam komt uit uit J.Th.Engels, Kinderen van Amsterdam. De
collecte in Hoorn staat beschreven in J. Steendijk-Kuypers: Apotheek “De groote gaper” pag 98.
Over de manier waarop in Den Haag het ‘Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis’ stiekem subsidie
krijgt, schrijft Johannes van den Bosch in een persoonlijke noot bij een brief van de permanente
commissie aan prins Frederik dd 5 januari 1825, invnr 356. De burgemeester die hij aan zijn vestje
trekt heet volgens Johannes ‘Copes van Cattenburg’.
Informatie over Jacobus Martinus Baljée en het Nieuwe Stads-Weeshuis te Leeuwarden komt van
de site van het Historisch Centrum Leeuwarden bij de inventaris van het archief van het weeshuis,
uit het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, zie deze link, en uit Van der Aa, zie hier.
Er is ook een boek over Jacobus Martinus Baljée, zie op googlebooks.
Aalmoezeniersweeshuis: citaat over ‘militair geweld’ uit de hierboven genoemde brief van
Johannes van den Bosch aan prins Frederik, 5 januari 1825, invnr 72. Volgende citaat uit een
rapport van de commissie van onderzoek naar de ware staat der armen dd 25 april 1825, dat bij de
Maatschappij binnenkomt in juni, invnr 74. Opstappen regenten uit Oldewelt, Het
Aalmoezeniersweeshuis.

Verantwoording gebruikte bronnen

HOOFDSTUK TWEE

Eindelijk zijn de kinderen
van het Aalmoezeniershuis
aangekomen
19 juli 1824 tot 14 januari 1825

pagina 45-78

De zorg voor kleinen en geringen, pagina 47
Heerspink kan beginnen dankzij het koninklijk besluit van 6 april 1824 N167, invnr 69. Volgens het
opschrift op zijn graf op de begraafplaats van Veenhuizen is Johannes Hermanus Heerspink 13
Maart 1785 geboren. Maar volgens de overlijdensakte 13 maart 1784. Dat laatste klopt beter met de
leeftijden in diverse akten bij de geboortes van zijn kinderen, zie daarvoor op alledrenten.nl. Uit die
aktes blijkt dat hij eerst als predikant te Sleen gewerkt heeft voor hij naar Vledder kwam.
De dankbare geluiden van jongeren uit Frederiksoord en de brief waarin Heerspinks meldt
‘getroffen’ te zijn, zijn gevoegd bij een brief van directeur Visser aan de permanente commissie dd
21 juni 1824, invnr 69. Heerspink verheugt zich op de nieuwe uitdaging in maandblad de Star 1824
pagina 586. Dat hij in Westerveld woont blijkt uit een overlijdensakte van een kind van hem. Hij
schrijft over zijn eerste preek in de Star 1825 pagina 700 en verder.
Dat ik mij van geen vrouw de orders wil laaten geeven, pagina 48
‘Eindelijk’ enzovoort in de Star 1824 pagina 622. De groep van 21 augustus 1824 staat, samen met
de nog te arriveren groeprn van 3 september 1824 en 23 september 1824, niet alleen in het
stamboek (zie hier hoe die stamboeken te raadplegen zijn), maar ook op de designatielijst nummer 3
bij de designatielijsten, invnr 1420.
De als ‘confidentieel’ bestempelde brief is van 21 augustus 1824, invnr 70. Zie over de verscheping
van de kinderen ook De proefkolonie pagina 358.
De betreffende zaalopziener heet Andries Geret Los, maar staat meestal als Gerrit Los in de boeken.
Hij solliciteert met een brief dd 3 oktober 1823, invnr 67, wordt door de permanente commissie
aangesteld als zaalopziener per 10 januari 1824, brievenboek invnr 20, hoewel de subcommissie
van weldadigheid Leeuwarden pas op 11 januari 1824 een gunstige getuigenis over hem inzendt,
invnr 68.
De in deze paragraaf behandelde brief van Los is op of rond 1 oktober 1824 geschreven, invnr 70.
Erop is genoteerd dat de brief wordt behandeld in de vergadering van 8 oktober bij punt 25 en dan

in handen wordt gesteld van het medelid Van den Bosch, dat de brief opnieuw ter tafel komt op 14
oktober bij punt 15 en dan besloten wordt ‘deklinatoir’ (afwijzend) te beantwoorden en dat gebeurt
op 16 oktober 1824. Alles is ook opgetekend in het brievenboek invnr 348. Daarna schrijft Los op
17 oktober 1824 nog of ze hem zijn achterstallige traktement willen betalen, invnr 71, en is er een
door hem getekende kwitantie dd 31 januari 1825 voor geld dat hij via de subcommissie Leiden
ontvangen heeft, invnr 72.
Directeur Visser schrijft over de ‘ligchaams gebreeken’ bij sommige van de net aangekomen
kinderen op 29 augustus 1824, invnr 70.
Gelijksoortig met het landbouwend Weeshuis, pagina 51
Citaten in het eerste gedeelte van deze paragraaf komen uit het ‘Ontwerp voor een opvoedingsinstituut’ dat Johannes van den Bosch met een begeleidend schrijven op 11 mei 1823 vanuit Drenthe
naar Den Haag stuurt, invnr 65. Een transcriptie zal nog gaan verschijnen op
www.schackmann.nl/kinderkolonie. In het plan is een klein tekeningetje opgenomen van de
indeling van het gebouw, welk tekeningetje ik bij de transcriptie zal opnemen. Voor plaatjes van de
buitenkant van het gebouw zie pagina 212 en pagina 321.
De kleding van de kwekelingen wordt beschreven in een besluit van Johannes van den Bosch en
Jeremias Faber van Riemsdijk (bij het jaarlijkse bezoek van laatstgenoemde aan Johannes in
Drenthe) op 26 september 1826 N56, invnr 964.
De eerste instituteur is Cornelis Mulder. Hij wordt als Groningse ‘jongen van landarbeidende
ouders’ genoemd in De proefkolonie pagina 55 en pagina’s 307-308. Uitgebreider is daar informatie
te vinden over de eerste periode dat Jan Hessels van Wolda vanuit zijn betrekking in Vledder het
onderwijs in de vrije koloniën erbij neemt, De proefkolonie pagina’s 54, 55, 105, 172, 192, 243,
316, 335, 366.
Directeur Visser meldt op 11 juli 1824 dat Jan Hessels van Wolda hem te kennen heeft gegeven
volledig voor de Maatschappij te willen werken en ‘eerstdaags’ wil beginnen, invnr 70. Volgens alle
latere personeelsregisters, invnrs 997, 998, 1007, e.a., begint Van Wolda zijn werk op 15 juli 1824,
maar het officiële besluit van zijn aanstelling is op 6 september 1824, invnr 960.
Dat er rond de jaarwisseling 29 kwekelingen zijn, staat in een ‘Staat der kolonien der MvW op 1
januari 1825’, invnr 356. De commissie die de jongens ziet eten publiceert haar verslag in het
maandblad de Star 1824 pagina 790.
De positieve brieven van jongens uit Tholen worden op 11 maart 1825 door de rentmeester van het
weeshuis F. Durée vanuit Tholen naar de permanente commissie gestuurd met het verzoek de
brieven te publiceren, invnr 72. Hermanus Huisman heeft weesnummer 102 in invnr 1571. Na zijn
terugkeer uit Wateren wordt hij eerst als nummer 755 ingeschreven, maar dan weer teruggebracht
onder nummer 102. Het eerste register van kwekelingen dat bewaard is gebleven, is invnr 1610. Dat
begint echter pas in 1828, zodat er geen overzicht is van de kwekelingen van 1824-1827.
Teruggezonden om gebreken, pagina 53
De groep van 3 september 1824 staat, samen met de groep van 21 augustus 1824 en de nog te
arriveren groep van 23 september 1824, niet alleen in het stamboek, maar ook op de designatielijst
nummer 3 bij de designatielijsten, invnr 1420. Ook deze aankomst wordt gemeld in de Star,
septembernummer 1824.
Jansje Laplas heeft weesnummer 268 in invnr 1571. Een paar jaar later komt ze weer terug en krijgt
ze weesnummer 165, zie pagina 145. Hilletje of Elisabeth Blomkoop heeft weesnummer 335 in
invnr 1571. Later komt ze weer terug en krijgt ze nummer 60, zie pagina 145.
De schrijver van de noodkreet uit Amsterdam heet Terts van Goudriaan, zijn brief is gevoegd bij een
brief van Binnenlandse Zaken van 28 augustus 1824, invnr 70.
De notitie over de kleding van de Amsterdamse kinderen komt uit het archief van het
Gevangenismuseum Veenhuizen. De Veenhuizense klederdracht staat in de ‘vaste bepalingen

omtrent de kleeding en het huisraad’ van 22 januari 1824 N1, invnr 962, zie transcriptie.
Matthijs Jungslager heeft weesnummer 131, Helena Strum heeft weesnummer 105, Lourens
Margriet heeft weesnummer 103, Kars van der Ham heeft weesnummer 136 en Wilhelmina van der
Mij heeft weesnummer 147, allemaal in invnr 1571. Het achterblijven van verlof komt uit het
mutatieregister, invnr 1507.
Globale informatie over kindersterfte komt uit Frans van Poppel en Kees Mandemakers, Sociaaleconomische verschillen in zuigelingen- en kindersterfte in Nederland, 1812-1912. Klarina
Houthuisen heeft weesnummer 84 in invnr 1571. Haar overlijden komt uit dat stamboek en uit het
mutatieregister invnr 1507.
De zaal van 7 stuivers, pagina 55
Het merendeel van deze paragraaf, zoals de indeling van werkzaamheden, de beloningen ervoor, de
indeling in leeftijdsklassen, de tarieflijsten, enzv komt uit het ‘Concept Besluit Huishoudelijke
Inrichtingen voor het Instituut te Veenhuizen’, dat niet voor honderd procent in werking is gebleven
maar grotendeels wel, van 8 november 1823, invnr 988. Een volledige transcriptie komt op
www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Zie voor de soortgelijke indeling van werkzaamheden op de Ommerschans De bedelaarskolonie.
De wijkmeesters zijn er vanaf het begin bij, maar krijgen pas een vaste aanstelling bij een besluit
van de permanente commissie op 31 december 1824, invnr 960. Daarin staan ook de namen, die
later ook in de personeelsregisters komen:
- Maarten Cornelis Huisman; 41; Borg Compagn. in Sapmeer; landbouwer;
Zoon van Cornelis Jochgems Huisman, landbouwer in de Borg Compagnie gemeente Sapmeer
- Jan Lamberts Westerhuis; 24; Avereest; landbouwer;
Zoon van Willem Jans Westerhuis landbouwer te Avereest
- Pieter Cornelis Postema; 25; Scharmer; landbouwer;
Zoon van Cornelis Everts Postema verveender en landbouwer te Scharmer
- Roelof Geerts Oost; 29; Diever; landbouwer;
Zoon van Geert Hindriks Oost landbouwer te Diever.
De woningen voor de onderdirecteur-buiten, die Gerrit Harms Kuipers heet en dit werk tientallen
jaren zal blijven doen, en de wijkmeesters worden vermeld in de polissen van de brandwaarborg,
invnrs 1295 en 1296.
Over het geven van les in naaien en breien door vrouwen van arbeidershuisgezinnen gaat een brief
van directeur Wouter Visser van 18 juni 1825, invnr 74.
Ondermoppen en bleke moppen, pagina 58
De opleverdatum van het tweede gesticht komt uit de Star jaargang 1825 pagina 98. De brief
waarmee de permanente commissie laat weten dat er weer 1200 plekken bijgekomen zijn, is van 30
september 1824, invnr 355.
Terugblik op de aanbesteding van het eerste gesticht: Directeur Visser stuurt de tekst van de
aanbestedingsadvertentie op 20 april 1823 naar de permanente commissie, invnr 65, een dag later
stuurt hij (met de boot) het bestek, brievenboek invnr 20. Het hout dat Jannes Poelman aan de Zaan
gekocht heeft, is uit een brief van Johannes van den Bosch van 7 april 1823, invnr 65.
Het moeten overnemen van de materialen en de prijzen ervoor komen uit het bestek, dat in Brussel
is terechtgevonden en in transcriptie op www.schackmann.nl/kinderkolonie staat. De opsomming
van soorten stenen komt uit een brief van directeur Visser van 3 maart 1824, invnr 68. Over het
slechts zeer beperkt inzetten van de eigen steenbakkerij gaat het in de Star 1824 november-nummer
pagina 801.
Directeur Visser doet op 11 mei 1823 verslag van de aanbesteding, diezelfde dag schrijft ook
Johannes van den Bosch erover, en op 12 mei 1823 meldt Johannes dat hij met aannemer Wind tot
overeenstemming is gekomen, alles in invnr 65. Directeur Visser stuurt op 11 mei ook de

inschrijvingsbiljetten van de aannemers, die in hetzelfde invnr bewaard zijn gebleven. Dit zijn ze:

En dit is de inschrijving van Harm Wind, die later dus in onderhandelingen met Johannes nog
verlaagd zal worden:

De volledige naam van Wind komt van de Wind-genealogie van http://www.windgenealogie.org/ en
dan de parenteel van Harmen Jannis Wind uit Kalenberg en daarin generatie IV nummer 10. Wind is
een niet al te bemiddeld klein aannemertje en is bij lange na niet in staat de waarborgsom op te
brengen die bij dit soort grote projecten gebruikelijk is. De schout van Vledder, Stephanus van
Royen, die vriendschapsbanden met Johannes heeft en die ook de meeste landaankopen voor de
Maatschappij doet, schiet te hulp en stelt zich garant voor de aannemer ‘tot meerdere zekerheid
voor de waarneming en uitvoering van het contract van uitbesteding’.
De uitbarsting van Johannes met zijn mooie vergelijking komt uit een brief van hem dd 28 mei
1823, invnr 65. De beschrijving van de fundamenten komt uit het bestek, zie hiervoor. In het tweede
gesticht is momenteel het Gevangenismuseum Veenhuizen gevestigd.
Leendert Krentekoek, Jan Misverstand en Susanna Onbekend, pagina 60
De groep van 23 september 1824 staat, samen met de groep van 21 augustus 1824 en de groep van 3
september 1824, niet alleen in het stamboek, maar ook op de designatielijst nummer 3 bij de
designatielijsten, invnr 1420.
Dat er actief gezocht wordt naar ouders van vondelingen komt uit J.Th. Engels, Kinderen van
Amsterdam. Het citaat over hoe er gedacht wordt over ouders die hun kind te vondeling leggen,
komt uit het rapport van de commissie van onderzoek naar de ware staat der armen dd 25 april
1825, dat bij de Maatschappij binnenkomt in juni, invnr 74. Dat de regenten van het
Aalmoezeniersweeshuis thema’s hebben, wordt beschreven op de site van het Amsterdams
Stadsarchief, zie hier.
Susanna Patrijs heeft weesnummer 91 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Pauline Josephine Marie
Duijf heeft weesnummer 738 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Anthony Adelaar heeft
weesnummer 243 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
Frans Baars heeft weesnummer 60 in invnr 1571. Leendert Paaling heeft weesnummer 613 in de
invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Goverdina Christina Haring heeft weesnummer 351 in de invnrs
1571, 1410, 1411 en 1412.
Hendrik Konijn heeft weesnummer 215 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Cornelia de Koe
heeft weesnummer 308 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
Jan Pompoen heeft weesnummer 183 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Christiaan Peer heeft
weesnummer 232 in invnrs 1571.
Jacoba Schinkel heeft weesnummer 362 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Schake Amstel heeft
weesnummer 81 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Hendrik Egelantier heeft weesnummer 483 in de
invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Charlotta Louisa Burgwal heeft weesnummer 376 in de invnrs
1571, 1410 en 1411.
Arnold Actuarius heeft weesnummer 263 in invnr 1412. Antonie Arrest heeft weesnummer 870 in
invnr 1412. Dirk Dwarsboom heeft weesnummer 2 in invnr 1412. Frans Flikker heeft weesnummer
875 in invnr 1412. Paulus Poeijer heeft weesnummer 956 in invnrs 1412. IJsak IJsenbeek heeft
weesnummer 262 in invnr 1412. IJsbrandina IJstroom heeft weesnummer 334 in de invnrs 1412 en
toegang 0137.01 invnr 652. Hendrik Hap heeft weesnummer 1759 in de invnrs 1410, 1411 en 1413.
Susanna Snap heeft weesnummer 1751 in de invnrs 1410, 1411 en 1413. Zelia Zwaardman heeft
weesnummer 289 in de invnrs 1412 en toegang 0137.01 invnr 652. Zacheus Zoetigheid heeft
weesnummer 295 in invnr 1412.
Cornelia Zomer heeft weesnummer 1928 in de invnrs 1411 en 1413. Marten Herfst heeft
weesnummer 1568 in invnr 1413. Maria Winter heeft weesnummer 1597 in invnrs 1413. Frederik
Wintermaand heeft weesnummer 473 in de invnrs 1412 en toegang 0137.01 invnr 652.
Bernardina Overdag heeft weesnummer 1149 in de invnrs 1412 en toegang 0137.01 invnr 652.
Pieter Hendrik Zaterdag heeft weesnummer 13 in invnr 1571. Hendrica Halfnegen heeft

weesnummer 613 in invnr 1412. Hendrik Eersteling heeft weesnummer 4 in invnr 1412.
Adrianus Sneeuw heeft weesnummer 810 in de invnrs 1412 en toegang 0137.01 invnr 652. Hendrik
Sneeuw heeft weesnummer 2010 in de invnrs 1411 en 1413. Cornelis Sneeuwjagt heeft
weesnummer 349 in de invnrs 1412 en toegang 0137.01 invnr 652. IJsbran IJs heeft weesnummer
260 in invnr 1412. Hendrika IJsregen heeft weesnummer 606 in invnr 1412.
Johannes Indemand heeft weesnummer 1160 in invnr 1412. Willemijntje Wolzak heeft
weesnummer 1723 in invnr 1413. Leentje Linnenkist heeft weesnummer 1628 in invnr 1413.
Jacob Blond heeft weesnummer 1944 in de invnrs 1413 en toegang 0137.01 invnr 652. Jeremias
Kreupel heeft weesnummer 1162 in invnr 1412. Simon Schoon heeft weesnummer 976 in de invnrs
1412 en toegang 0137.01 invnr 652. Theodora Vrolijk heeft weesnummer 286 in de invnrs 1571,
1410, 1411 en 1412. Alida Petronella Welvaaren heeft weesnummer 313 in de invnrs 1571 en 1410.
Joost Sleutel heeft weesnummer 589 in invnr 1412. Ferdinand Gracht heeft weesnummer 1952 in de
invnrs 1413 en toegang 0137.01 invnr 652. Johannes Drempel heeft weesnummer 980 in invnr
1412. Frederik Kelder heeft weesnummer 1964 in invnr 1413.
Jannetje Brief heeft weesnummer 1518 in de invnrs 1413 en toegang 0137.01 invnr 652. Johanna
Fles heeft weesnummer 911 in invnr 1412. Neeltje Notenkraker heeft weesnummer 665 in de invnrs
1412 en toegang 0137.01 invnr 652. Maria Bril heeft weesnummer 280 in invnr 1412.
Jacoba Louisa Maria Spruijt heeft weesnummer 378 in de invnrs 1571 en 1410. Adriana Beschuit
heeft weesnummer 404 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Mietje Spek heeft weesnummer 687
in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Mietje Kool heeft weesnummer 699 in de invnrs 1571, 1410, 1411
en 1412. Charlotta Margaretha Radijs heeft weesnummer 700 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en
1412. Maria Lowieza Snoep heeft weesnummer 726 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Dorothea
Stokvisch heeft weesnummer 739 in de invnrs 1571, 1410 en 1411.
Evert Kurk heeft weesnummer 1481 in invnr 1413. Jan Misverstand heeft weesnummer 27 in invnr
1412. Flores Fruitstuk heeft weesnummer 1145 in invnr 1412. Leendert Krentekoek heeft
weesnummer 274 in invnr 1412. Jan Ongeval heeft weesnummer 90 in invnr 1571. Dirk Hendrik
Teering heeft weesnummer 887 in invnr 1412. Christoffel Columbus heeft weesnummer 1336 in de
invnrs 1410, 1411 en 1413. Susanna Onbekend heeft weesnummer 353 in de invnrs 1571, 1410,
1411 en 1412. Louisa Naamloos heeft weesnummer 1089 in de invnrs 1571 en 1410.
Thomas Eewold heeft weesnummer 206 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
Abraham Drempel heeft weesnummer 629 in de invnrs 1412 en toegang 0137.01 invnr 652. Simon
Vestdijk heeft weesnummer 1044 in invnr 1412.
Eerste Wijk, Tweede Wijk, Derde Wijk..., pagina 63
De eerste drie alinea’s van deze paragraaf zijn gebaseerd op J. Stenstra en G. Groenhuis, De
Veenhuizer venen in de Gouden Eeuw, een mislukte Hollandse investering. Voor de rest heb ik
gebruik gemaakt van Thijs Rinsema, Veenhuizen, een ‘on-Drents’ dorp, aangevuld met informatie
van Kees Timmerman en informatie uit het blad de Star, met name december 1824, waaruit ook het
citaat over ‘het opbouwen van 60 aanzienlijke bouwhoeven’ komt, pagina 794. De term
‘boerenbehuizingen’ komt uit de brandwaarborgaktes, invnrs 1295 en 1296. Het tempo van de bouw
van hoeves valt af te leiden uit de data waarop de bewoners de hoeves betrekken. Die data zijn te
vinden in de registers van hoevenaars invnr 1367 en invnr 1571 (eigenlijk een wezenstamboek,
maar de eerste hoevenaars bij het eerste gesticht staan er ook in), invnr 1368 en invnr 1572
(eigenlijk een wezenstamboek, maar de eerste hoevenaars bij het derde gesticht staan er ook in).
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 64
Overlijden moeder Reinier van Nispen: https://www.wiewaswie.nl/personenzoeken/zoeken/document/a2apersonid/97530688/srcid/24841692/oid/1
Drie maanden later overlijdt het nul-jarige zoontje: https://www.wiewaswie.nl/personenzoeken/zoeken/document/a2apersonid/97535152/srcid/24842746/oid/1

Doet een goed zaalopziener in een Etablissement van Wezen in hem vermoeden, pagina 65
De opleverdatum van het derde gesticht komt uit de Star jaargang 1825 pagina 98. De boerderij ‘De
Jachtweide’ staat op de provinciale monumentenlijst, zie hier:
http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/boerderij-veenhuizen-stoomweg-1/
De oorsprongen van de riviertjes onder Veenhuizen-2 en 3 komen uit Anne Post, Het oude
Veenhuizen nogmaals bekeken. De aanneemsom wordt genoemd in een brief van directeur Visser
van 2 maart 1824, invnr 68. De opneming gebeurt meteen na de oplevering en de uitvoerder ervan ‘R. Elzinga, opzigter bij de administratie van de Waterstaat in Vriesland, wonende aan de Blesse, als
ten dezen gecommitteerd door den Heer directeur der kolonie te Frederiksoord’ - rapporteert op 6
november 1824, invnr 71.
De brief aan het ministerie dat er weer 1200 plaatsen zijn is van 17 november 1824, invnr 355. De
verdeling welke steden gratis arbeidershuisgezinnen mogen plaatsen is van 23 december 1824 en is
een gedrukte circulaire: ‘Besluit PC, houdende bepalingen ter overname van 200 behoeftige
Huisgezinnen in de etablissementen te Veenhuizen, van den 23 december 1824’, welk drukwerkje
zich bevindt in invnr 356. Welke arbeidersgezinnen wanneer een plaats krijgen toegewezen en
wanneer ze aankomen, wordt bijgehouden in het designatieregister, invnr 1395. Daaruit blijkt dat de
eerste bewoners van het derde gesticht aankomen vanaf 3 maart 1825 en de eerste bewoners van het
tweede gesticht vanaf 24 maart 1825.
Een begin maken met het ophangen van hangmatten komt uit een brief van directeur Visser van 13
november 1824, invnr 71.
Aantallen werknemers komen uit de personeelsregisters, invnrs 997, 998 en 1007. Op 18 december
1824 schrijft directeur Visser welke functies er nog vervuld moeten worden, invnr 71. Op 31
december 1824 vult de permanente commissie de meeste daarvan in, invnr 960. Daarna volgen nog
diverse personeelsbesluiten tot aan 3 november 1825 aan toe, invnr 961.
De gegageerd wachtmeester is Franciscus Adam Kraemer of Kramer, zijn sollicitatiebrief wordt 9
juli 1824 door directeur Visser met begeleidend schrijven naar de permanente commissie gestuurd,
invnr 70. Bijgevoegd is een certificaat van de officier van gezonheid te Nieuwpoort. Op 19
september 1824 meldt Visser dat hij zeer gunstige referenties over Kraemer heeft gehad, invnr 70.
Op 4 oktober 1824 schrijft Kraemer dat hij de functie van zaalopziener accepteert en dat zijn
overplaatsing moet worden aangevragd bij ‘ZE den Heer Kommissaris Generaal van Oorlog’, invnr
71. Hij werkt kort in het derde etablissement, blijkens brief van directeur Visser van 18 december
1824, invnr 71, wordt overgeplaatst naar het eerste etablissement bij besluit van 3 november 1825,
invnr 961, en gaat een jaar later over naar de Ommerschans, zie meer informatie hier.
Er zitten tussen de bij de Maatschappij binnenkomende sollicitaties af en toe zeer curieuze brieven.
Zie dit artikel: https://velehanden.nl/messages/announcements/bekijk/project/dre_cmw/id/34631.
Aardappelbrood, pagina 69
De bijgebouwen en hun functies komen uit de brandwaarborgpolissen, invnrs 1295 en 1296. De
beschrijving van het proces van aardappelbrood bakken is van de hand van hoogleraar Jan Kops en
staat in het maandblad de Star van december 1823, pagina’s 943-944. De inrichting van de keukens
komt uit de ‘vaste bepalingen omtrent de kleeding en het huisraad’ van 22 januari 1824 N1, invnr
962. Zie van de laatste de transcriptie op www.schackmann.nl/kinderkolonie.
De permanente commissie stuurt 4 september 1824 de genoemde brief aan de ‘opperjachtmeester en
opperhoutvester voor de Noordelijke Provinciën’, invnr 355. Dat de toestemming komt blijkt uit
een brief van directeur Visser aan de permanente commissie dd 24 oktober 1824, invnr 71. Het

besluit dat alleen de adjunct-directeurs mogen jagen is van 28 augustus 1829 N3, invnr 967.
Brieven met verzoeken om op de gronden van de Maatschappij te mogen jagen zijn legio. Bij de
Ommerschans blijkt baron Van Dedem een fervent jager. In Veenhuizen zijn het ondermeer de
‘opziener der veenen’ H. de Jonge op 6 september 1829, invnr 100, en Coenraad Hulst,
onderdirecteur van het derde gesticht op 9 september 1829, invnr 100. Als laatstgenoemde later
adjunct-directeur voor de vrije koloniën wordt, zal hij op die gronden jagen.
Schaften aan nummer nul, pagina 71
Reglementen bevinden zich in invnr 988, waarbij moet worden aangetekend dat bijvoorbeeld bij het
‘Besluit Huishoudelijke Inrichtingen voor het Instituut te Veenhuizen’ van 8 november 1823 wordt
vermeld dat het een concept is en nergens is aangetekend of er wijzigingen in zijn aangebracht voor
het definitief werd. Een transcriptie van dit besluit staat op www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Daar staat ook de transcriptie van het ‘Reglement voor de Administratie van het Gesticht van
Weezen te Veenhuizen’ van 2 februari 1824, dat zich behalve in invnr 988 ook in invnr 962 bevindt.
Eigenlijk hoort in het rijtje van reglementen ook de ‘vaste bepalingen omtrent de kleeding en het
huisraad’ van 22 januari 1824 N1, invnr 962. Zie ook hiervoor de transcripties.
Dat Johannes Tonckens alle gegevens van bewoners wil, wordt gemeld in een brief van directeur
Visser aan de permanente commissie dd 19 februari 1824, invnr 68. Informatie over de plek waar
Tonckens woont en over zijn voorgeslacht, komt uit Westervelde, een drentse buurtschap, erven,
eigenerfden en meiers in vroeger eeuwen door A. Blaauw, Drentse Historische Reeks, 1987.
‘Eenige reglementaire en huis houdelijke bepaalingen voor een etablissement van weezen’, oftewel
het reglement van discipline, wordt door directeur Visser op 29 november 1824 naar de permanente
commissie gestuurd, met een begeleidend briefje waarin hij meldt waarom het reglement nodig was
en dat hij het in samenspraak met Johannes van den Bosch heeft opgesteld. Dat begeleidende briefje
bevindt zich nog op die datum, invnr 71, maar het reglement niet meer. Dat bevindt zich bij een
brief van Visser van 12 maart 1829, waarin hij meldt dat hij voldoet aan het verzoek van de
permanente commissie om een afschrift van het reglement op te zenden, invnr 96.
Dat hij een ‘extract’ uit het ‘gedrag boek’ opstuurt, wordt regelmatig door directeur Visser gemeld,
bijvoorbeeld 10 februari 1825, invnr 72, maar die stukken zijn niet bewaard gebleven.
Honderden die onder vrolijk gezang aan den veldarbeid waren, pagina 73
De aankomst van de kinderen uit Wormer uit het stamboek invnr 1571 en uit designatielijst nummer
2 van de designatielijsten, invnr 1420.
Otto Oosterman heeft weesnummer 761 in invnr 1571. Anna Oosterman heeft weesnummer 758 in
de invnrs 1571, 1410 en 1411. Johanna Oosterman heeft weesnummer 759 in de invnrs 1571, 1410
en 1411. Hillebrand Oosterman heeft weesnummer 763 in invnr 1571. Anna en Johanna worden ook
genoemd op pagina 284.
Jan Hendrik Happe heeft weesnummer 762 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Hij komt later voor de
Raad van Tucht van Veenhuizen-3 op 20 oktober 1829, 15 mei 1830 en 19 augustus 1830, alles
invnr 1618. Hij belandt ook nog een tijdje in de strafkolonie volgens de registers invnrs 1543 en
1584.
De overige drie van dit groepje uit Wormer zijn Helena Visser, weesnummer 756 in invnr 1571,
Trijntje Battem, weesnummer 757 in de invnrs 1571 en 1410, en Antje Baars, weesnummer 760 in
de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
Het ‘disponibel’ stellen van de plaatsen gebeurt op 11 december 1824 in een brief aan Binnenlandse
Zaken, invnr 355. In die brief geeft de permanente commissie ook nog eens een overzicht van de
tijdstippen waarop de plekken de afgelopen tijd beschikbaar gesteld zijn. Ook gebruikt Star februari

1825 pagina 97 ev
De Amsterdamse politiecommissaris is Christiaan Janszoon Sepp, die een niet onbelangrijke rol
speelt in De bedelaarskolonie. Een relaas van zijn hand over de koloniën staat in de Star 1825
pagina’s 81-96, met vanaf pagina 94 de kinderkolonie. Het bezoek van prins Frederik wordt
beschreven in de Star van juli 1824. De genoemde anonieme bezoeker staat in het artikelenlijstje in
de inleiding: Anoniem, Verslag van een bezoek der onderscheidene, thans in de noordelijke
provinciën bestaande koloniën, opgerigt door de Maatschappij van Weldadigheid. Andere
fragmenten uit zijn verslag, als hij het instituut te Wateren bezoekt, heb ik opgenomen op pagina
111. Tenslotte is er een inspectiegroepje van de commissie van toevoorzicht, waarvan de
bevindingen worden gepubliceerd in de Star van november 1824, pagina 779 en verder, vanaf
pagina 793 gaat het over Veenhuizen.
Eene zekere schoorvoeting, pagina 75
Aankomst kinderen uit Haarlem uit de stamboeken, zie inleiding, en uit designatielijst nummer 6
van de designatielijsten invnr 1420. Jan van der Mark heeft weesnummer 768 in de invnrs 1571,
1410 en 1411. Maria van der Mark heeft weesnummer 769 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Paulina
Hoflaat heeft weesnummer 770 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
Teruggebrachte deserteurs: Cornelis Blom heeft weesnummer 82 in invnr 1571. Na zijn terugkomst
krijgt hij weesnummer 771 in invnr 1571. Gerrit Kuit heeft weesnummer 89 in invnr 1571. Na zijn
terugkomt krijgt hij weesnummer 772 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Jan Vos heeft iweesnummer
94 n invnr 1571. Na zijn terugkomst krijgt hij weesnummer 773 in invnr 1571.
Genoemde artikel waaruit in de rest van de paragraaf geciteerd wordt begint op pagina 97 van de
Star 1825.

Verantwoording gebruikte bronnen

HOOFDSTUK DRIE

Het akelige geel
op hun gelaat
15 januari 1825 tot 16/19 juni 1826

pagina 79-116

Wij Willem. pagina 81
De manieren waarop ’s Konings wil ontdoken wordt, komen aan de orde in een brief van de
permanente commissie aan prins Frederik, met enkele persoonlijke toevoegingen door Johannes van
den Bosch, dd 5 januari 1825, invnr 356.
De rest van de paragraaf citeert het koninklijk besluit nummer 85 van 15 januari 1825. Dat bevindt
zich in invnr 72. Een volledige transcriptie staat op www.schackmann.nl/kinderkolonie/
Renunciatien van tot nog toe genoten subsidien, pagina 82
De rekwesten van Zaandijk, Middelburg en Groningen worden eerst samengevat en daarna
besproken in een rapport van de commissie van onderzoek naar de ware staat der armen dd 25 april
1825, dat bij de Maatschappij binnenkomt in juni, invnr 74. Uit hetzelfde rapport komen de
meldingen over het niet meer willen hebben van subsidie uit Utrecht en Amersfoort aan het slot van
deze paragraaf.
De uitschrijfacties van het Groene Weeshuis komen uit F. Offereins-Reitsema, De gedwongen
opzending van kinderen uit het Groene weeshuis te Groningen naar de kolonie Veenhuizen. Over
rekwestenschrijverij en andere activiteiten van andere weeshuizen is geput uit de in de inleiding
genoemde artikelen/boeken over weeshuizen.
Jan, Cornelis, Pieter, Grietje, Aaltje en Klaas, pagina 84
De affaire Zaltbommel:
- brief directeur der koloniën 19 december 1824 over het mishandelen van wezen door de
huisverzorger Franken, invnr 71;
- brief directeur dd 8 januari 1825 dat hij zich vergist heeft en dat de naam van de huisverzorger niet
Franken maar Franssen is, invnr 72;
- brief van de permanente commissie aan de subcommissie te Zaltbommel met voorstel om hun
kinderen over te plaatsen naar Veenhuizen, 22 januari 1825, brievenboek invnt 926.

- reactie subcommissie Zaltbommel dat de Regenten der gecombineerde Godshuizen daar mee
instemmen, 26 januari 1825, invnr 72 en brievenboek invnr 348;
- nominatieve staat van de verhuizing van die wezen, 11 februari 1825, invnr 1370.
De op particulier contract in Veenhuizen geplaatste kinderen krijgen eerst een gewoon nummer, wat
tot verwarring leidt want dan zijn er twee nummers 1, twee nummers 2, enzovoort, maar daarna een
PK-nummer"PK1, PK2, enzovoort. Ze worden geregistreerd in invnr 1571 en in invnr 1410 en
invnr 1408 (de laatste staat niet op internet), maar vanaf 1829 staan ze niet meer in de stamboeken
van weeskinderen, maar alleen in invnr 1389.
Bronnen met betrekking tot de familie Alles:
- 29 november 1819, brief van de subcommissie Beemster met voordracht gezin Alles, invnr 53;
- 15 maart 1820, brief van de directeur over hun aankomst, invnr 54;
- 6 mei 1820, brief van de directeur over een huishoudster, invnr 55;
- 7 juni 1820, brief van de directeur over een huishoudster, invnr 55;
- 29 september 1822, brief directeur over trouwplannen Maarten Alles met de huishoudster, invnr
62;
- 17 januari 1823, huwelijk Maarten Alles en de huishoudster, burgelijke stand Vledder:
http://alledrenten.nl/akte/dirkje-winters-en-maarten-alles/5ca2e92c-c13d-4971-82de-2e76d88f645d;
- 4 oktober 1823, brief directeur met melding overlijden Maarten Alles, invnr 67;
- 18 oktober 1823, brief directeur dat de huishoudster is vertrokken, invnr 67;
- november 1823, maandblad de Star maakt melding van overlijden Maarten Alles;
- 5 maart 1825, brief directeur dat Reinoudje Bakker die tot nu toe op de kinderen paste wil gaan
trouwen met de kolonist Nieuwenhuis, invnr 72;
- 23 maart 1825, nominatieve staat van hun verhuizing naar Veenhuizen, invnr 1370;
- 20 september 1825, brief van de subcommissie Beemster dat er een erfenis voor de kinderen Alles
is, invnr 75;
- 1 oktober 1825, brief directeur dat de kinderen Alles zullen vertrekken, invnr 76;
- 11 november 1825, bijlage bij brief directeur met de financiële gegevens over het koloniale
verblijf van de familie Alles, invnr 76.
Latere huwelijksakten van de kinderen zijn te vinden via pedete: http://genea.pedete.net/
Al het nodige tot den ontvangst van eene geheele bevolking voorhanden, pagina 86
Eerste verslag directeur Visser van een inspectie met ‘orde en proprietijt’ is van 6 januari 1825,
invnr 72. De inrichting van de zalen komt uit ‘vaste bepalingen omtrent de kleeding en het huisraad’
van 22 januari 1824 N1, invnr 962, transcriptie op www.schackmann.nl/kinderkolonie. Aangevuld
met de beschrijving van de tafels, uit M.C.Rudolfs, De wees van Amsterdam, en de omschrijving
van het kistje door een bezoeker, ter weten Groen van Prinsterer, Aanteekeningen op een reisje naar
de coloniën der Maatschappij van weldadigheid in 1826.
Volgende verslag van een inspectie van Veenhuizen is een brief van 5 februari 1825 met nog steeds
veel ‘order en proprieteit’ maar ook disciplinaire maatregelen, invnr 72. In diezelfde brief meldt hij
dat de ‘onderdirecteur voor de fabrijkmatigen arbeid’, die J.F. Kalbfleisch heet, in het ziekenhuis
ligt. Op 26 februari 1825, ook invnr 72, meldt Visser dat Kalbfleisch is overleden. Op 4 maart 1825
besluit de permanente commissie, op voorstel van Visser, Loog ten Broeke aan te stellen als nieuwe
onderdirecteur, invnr 961, mapje 1825.
Het besluit over het breien van jakken in het eerste etablissement is van 8 februari 1825 N43, invnr
961 mapje 1825. Directeur Visser schrijft over hemden in plaats van kousen op 11 februari 1825,
invnr 72.
Het volgende inspectieverslag van Visser is op 12 maart 1825, invnr 72. Besluit van de permanente
commissie over het onderwijs is er op 8 februari 1825 N3: ‘Bepaling nopens het getal Onderwijzers
bij het 1e Gesticht te Veenhuizen’, invnr 963, waarop directeur Visser op 25 februari 1825 reageert

met de benoeming van Geraets, invnr 72. Over de gezondheid rapporteert Visser in alle hier
genoemde brieven. Fennetje Hendrik heeft weesnummer 41 in invnr 1571. Jan Carel heeft
weesnummer 244 in invnr 1571.
Over het begraven in Norg schrijft directeur Visser op 19 april 1825, invnr 73. De permanente
commissie schrijft Norg op 29 april 1825, brievenboek invnr 926.
Over de aankoop van paarden enzv schrijft directeur Visser op 12 maart 1825, invnr 72. In diezelfde
brief meldt hij dat in de magazijnen alles voorhanden is. De stormen worden gemeld in de brief van
5 februari 1825, invnr 72. Over de aankopen door Johannes van den Bosch schrijft directeur Visser
10 april 1825, invnr 73.
In een’ deerniswekkende toestand aangekomen, pagina 88
De aankomsten van konvooien vallen af te leiden uit het stamboek invnr 1571 en uit de
designatielijsten die zich bevinden in invnr 1420. Bij die laatsten is het Zeeuwse transport
designatielijst nummer 9. Het overzicht van de kleding van de Zeeuwen is gedateerd 18 maart 1825
en bevindt zich in invnr 72.
Ook van de daarop volgende konvooien bevinden zich designatielijsten in invnr 1420 en op basis
daarvan en van invnr 1571 heb ik een globale lijst gemaakt waar de eerste paar honderd
weeskinderen vandaan komen en die zal ik opnemen bij de transcripties op
www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Informatie over het Heilige Geest wees- en kinderhuis in Leiden komt uit Antoinette Frijns: Wie wel
en wie niet? Leidse wezen naar de koloniën Frederiksoord en Veenhuizen, 1821-1869. Het contract
dat ze samen met de ‘regenten der huiszitten en diaconie armen’ met de Maatschappij hebben
afgesloten voor de plaatsing van kinderen in de vrije koloniën is gedateerd 2 maart 1821 en draagt
als nummer A29, invnr 1394.
De uitlatingen over de deerniswekkende toestand der aangekomen wezen komt uit het jaarverslag
1825, invnr 989, als handschrift, maar het is er ook in gedrukte vorm in het blad de Star van
september 1825. NB: De eerste tien jaar van haar bestaan lopen de jaarverslagen van de
Maatschappij van 1 april tot 1 april, dus eigenlijk is dit het verslag van 1 april 1824 tot 1 april 1825.
De brief naar aanleiding van het jaarverslag van de regenten uit Leiden met bijgevoegde attest is op
of rond 19 oktober 1825, invnr 76. Over de hoofdzeer en scabies schrijft de directeur op 16
december 1825, invnr 76.
Heeft mij op het allergevoeligste getroffen, pagina 90
De brief van pastoor Doorenweerd uit Kampen van 25 april 1825 bevindt zich vreemd genoeg
tussen de uitgaande post van de permanente commissie, invnr 355. De pastoor zal het er niet bij
laten zitten en ook nog een rekwest aan de koning schrijven, waarvan Binnenlandse Zaken melding
maakt op 28 juni 1825, invnr 74, en waaruit duidelijk wordt dat het om negen kinderen gaat, want
dat had de pastoor in eerste instantie vergeten te melden. En op 1 juli 1825 schrijft hij nog eens aan
de permanente commissie, invnr 75. De pastoor is secretaris van de subcommissie Kampen, blijkens
een brief van 19 januari 1825, invnr 72, en blijft dat ondanks deze strubbelingen ook tot in 1829 een
‘hinderlijke doofheid’ daar een einde aan maakt.
Informatie over het Overijsselse transport dat 25 april 1825 aankomt in het stamboek, invnr 1571,
en op designatielijst nummer 7 in invnr 1420.
De kapelaan van Wilhelminaoord N. van Munster legt uit waarom hij niet meer naar Veenhuizen
gaat in een briefje dd 11 juli 1825 dat is gevoegd bij een brief van directeur Visser van 15 juli 1825,
invnr 75. Verlies van katholieke leden in Leiden in een brief van 31 januari 1825, invnr 72. In
diezelfde brief wordt gemeld dat pastoor P.A. van Karvel of Kervel wil opzeggen als lid van de
subcommissie. Daarna komt Leiden er regelmatig op terug: 10 april 1825 en 29 april 1825, allebei
invnr 73. De vragen van het Amsterdamse gemeentebestuur worden vermeld in een brief van Petrus
Ameshoff aan de permanente commissie dd 4 maart 1825, invnr 72. De vrouw die niet terug wil

naar de kolonie Veenhuizen vanwege gebrek aan rooms-katholieke godsdienst is de echtgenote van
arbeiderskolonist Johannes van Midden, het komt ter sprake in een brief uit Leiden van 5 juni 1825,
invnr 74.
Het koninklijk besluit van 8 april 1825 N89 met subsidieverlening voor de katholieke kerk en
voorbehoud makend voor de hervormde kerk, bevindt zich in invnr 73. Op 16 april 1825, zelfde
invnr, informeert Binnenlandse Zaken bij de permanente commissie waarom het zo veel scheelt.
Dat wordt op 30 april 1825 door de permanente commissie uitgelegd, met een begeleidende
memorie van de adjunct-directeur voor de gebouwen Hendrik van Lemel, invnr 356. Op 19 mei
1825 keurt zijne majesteit alsnog de subsidie voor de protestantse kerk goed, dat besluit komt 24
mei aan bij de PC en 28 mei schrijft ze de directeur, alles brievenboek invnr 348.
Aanbesteding RK kerk: directeur Visser stuurt 9 mei 1825 de advertentie die geplaatst gaat worden
en 15 mei 1825 het bestek voor het gebouw, aanbesteding vindt plaats op 26 mei 1825, Wind
schrijft in voor 11.800, de andere inschrijver, voor 14.700 is Luitsen Alles van der Hui, uit Hemrik
in Friesland, alles invnr 73. Op 12 juni 1845 stuurt directeur Visser de advertentie voor de
aanbesteding van de protestantse kerk naar de permanente commissie, die aanbesteding vindt 28
juni 1825 plaats en op 30 juni 1825 schrijft directeur Visser het resultaat ervan, alles invnr 74.
De brief van de ‘Direkteur Generaal voor de zaken van den Roomsch Catholieken Eeredienst’ heb
ik niet gezien, maar die wordt samengevat in de beantwoording ervan door directeur Visser op 18
juni 1825, invnr 74.
Dikke beentjes, pagina 93
De groep die 27 april 1825 aankomt heeft designatielijst 10 bij de designatielijsten, invnr 1420. Met
de ingebruikname van Veenhuizen-3 wordt ook het stamboek invnr 1572 in gebruik genomen en
daarin komen alle kinderen die in het derde gesticht gehuisvest worden. Wat ik weggelaten heb is
dat er een tijdje volkomen verwarring heerst omdat men in Den Haag het gebouw dat later als derde
gesticht bekend zal worden het tweede gesticht noemt en het gebouw dat tweede gesticht zal
worden als het derde gesticht betitelt. De plaatselijke directie snapt het dan even niet meer.
Engeltje Kroese heeft weesnummer 1101 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1412. Jansje Hendriks
heeft weesnummer 1101 in invnr 1412. Matthijs Johannes Lodewijk van Lindt heeft weesnummer
1101 in invnr 1412. Mietje Poot heeft weesnummer 1140 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1412; zij
komt ook voor op pagina 200. Cornelia Gobel heeft weesnummer 1138 in de invnrs 1572, 1410,
1411 en 1412.
Op de ziekte in het derde gesticht zijn later twee terugblikken: in een brief van de permanente
commissie aan Binnenlandse Zaken dd 17 december 1828, invnr 363, en in een reactie op het
rapport van een geneeskundige commissie door de adjunct-directeur Adrianus de Geus 20 augustus
1829, invnr 98. Over de ‘dikke beentjes’ en de zitbankjes schrijft directeur Visser 22 oktober 1825,
invnr 76.
Over de onmogelijkheid om de weduwe Haarman of een andere vrouw als zaalopziener aan te
stellen schrijft directeur Visser 1 augustus 1824, invnr 70, en 8 januari 1825, invnr 72. De weduwe
Haarman heet van zich zelf Anna Christina E. Happe, ze staat vermeld op folio 53 van het
personeelsregister invnr 997 en op folio 82 van het personeeslregister invnr 998. Er wordt verder
over haar geschreven in een brief van de subcommissie Amsterdam van 12 april 1825, invnr 73, en
in brieven van directeur Visser van 11 juni 1825, invnr 74, 18 juni 1825, invnr 74, 8 juli 1825, invnr
75, en 5 augustus 1825, invnr 75. Zoon Dirk Frederik Haarman wordt boekhouder bij Veenhuizen-3,
zoon Frederik Christiaan Haarman wordt onderdirecteur te Wateren, zoon Carel Wilhelm Haarman
wordt boekhouder bij Veenhuizen-2, alles vermeld in personeelsregisters bijvoorbeeld invnr 998.
Gaat in beugels, pagina 95
Zie over het binnensmokkelen van invaliden in het bedelaarsgesticht De bedelaarskolonie.
Zie voor artikelen 6 en 23 en de rest van het contract van 1 maart 1823 de transcriptie op

www.schackmann.nl/kinderkolonie. Deze paragraaf is vooral gebaseerd op de brief van 14 mei
1825 met bijgevoegde lijst van invalide kinderen, invnr 356. Een (niet zo goed gelukt) fotootje van
het lijstje invaliden:

De tekst van de brief:
’s-Gravenhage, den 14 mei 1825
Onder de tot hiertoe in de Etablissementen te Veenhuizen aangebragte en opgenomene weezen,
vondelingen en verlatene kinderen, zijn, bij nader gedaan behoorlijk onderzoek door den
Heelmeester aldaar, met ligchaamsgebreken bevonden de 14 op de hierbij gevoegde lijst vermelde
kinderen, waarbij tevens de aard dier gebreken opgegeven zijn.
Die kwalen of gebreken deze kinderen ganschelijk ongeschikt makende tot den arbeid, zoo kunnen
wij dezelve niet in de Etablissementen laten verblijven, maar moeten wij UEdG op grond van art 23
van het Kontrakt van 1 maart 1823, wegens de overneming der kinderen gesloten, verzoeken de
noodige bevelen te willen geven, dat de bedoelde voor den arbeid ongeschikte kinderen, zoo dra
mogelijk van daar worden teruggehaald.
Johanna Adriana Gijger heeft weesnummer 1097 in invnr 1571. Debora Deftig heeft weesnummer
1152 in invnr 1572. Johanna Elisabeth Meulenbroek heeft weesnummer 1135 in invnr 1572.
Cornelia Sophia Osiek heeft weesnummer 1085 in invnr 1571. Frederik Hendrik Leurde heeft
weesnummer 968 in invnr 1571. Johannes Krekel heeft weesnummer 1019 in invnr 1571.
Niet in deze paragraaf opgenomen is dat op 3 mei 1825 ook een besluit genomen wordt dat
Veenhuizen-1 voortaan zelfvoorzienend moet zijn, met landbouw- en voedinginformatie, invnr 988.

De uitdrukkelijke begeerte van de weduwe, pagina 96
De registratie of kinderen wel of niet ouders hebben van 1 januari 1829 bevindt zich in invnr 95.
Kornelis Net heeft weesnummer 1204 in invnr 1572. Hij komt aan op 2 mei 1825 en hij deserteert 9
juli, van welke desertie hij 20 juli wordt teruggebracht. Op 8 mei 1825 maakt directeur Visser in een
brief aan de permanente commissie melding van de aankomst van de weduwe en haar dochter en
stuurt hij daarbij een met hen meegekomen brief van de schout van Alkemade, invnr 73. De
weduwe Net heet volgens die brief van zich zelf Klazina Noordhoek en haar meegereisde dochter
Adriana Net. Volgens het brievenboek uitgaande post, invnr 926, schrijft de permanente commissie
op 12 mei 1825 aan de directeur dat de weduwe en dochter weg moeten.
Dat Kornelis Net met het arbeidershuisgezin is meegeglipt de kolonie af, wordt pas jaren later
duidelijk. Op 22 april 1829 schrijft Binnenlandse Zaken dat Alkemade niet meer de jaarlijkse kosten
voor de jongen wil betalen omdat hij al een tijd niet meer in Veenhuizen is, invnr 96. Daarna
beginnen op 2 en 3 mei 1829 de adjunct-directeur van het eerste gesticht, Jannes Poelman, en de
adjunct-directeur van het derde gesticht, Adrianus de Geus, met elkaar te ruziën wiens schuld het is
dat de vlucht van de jongen niet is geregistreerd, welke brieven directeur Visser op 8 mei 1829 aan
de permanente commissie stuurt, invnr 97. Op 26 mei 1829 schrijft de permanente commissie dan
aan Binnenlandse Zaken dat de jongen al een tijd terug moet zijn weggelopen, invnr 364, waarna op
1 juni er nog een venijnig epistel komt uit het derde gesticht dat de schuld toch echt bij Poelman
ligt, maar dat ‘het 1e Gesticht, beducht over hunnen begane ommissie, alles zoekt aan te wenden,
om de administratie van het 3e Gesticht in dit hun spel te trekken’, invnr 97.
Barend Berghegger heeft weesnummer 1155 in de invnrs 1572 en 1410. Jan Berghegger heeft
weesnummer 1159 in de invnrs 1572 en 1410. Binnenlandse Zaken schrijft over hun moeder en
over het toekennen van diens verzoek om de kinderen bij zich te hebben op 6 januari 1829, invnr
95.
Anna Maria Olm heeft weesnummer 359 in invnr 1571. Er is een brief van Binnenlandse Zaken
over haar op 8 september 1826, invnr 81.
Pieter van Grieken heeft weesnummer 72 in invnr 1571. Er zijn brieven over hem op 4 en 21
oktober 1826, invnr 81.
Bernardus Siepelmeijer heeft weesnummer 495 in de invnrs 1571 en 1410. Er is een brief over hem
van Binnenlandse Zaken op 19 januari 1829, waarvan alleen de samenvatting bewaard is gebleven,
invnr 95, en een brief met het besluit van Binnenlandse Zaken op 11 februari 1829, invnr 95.
Geesje of Geertje de Vries heeft weesnummer 1812 in de invnrs 1572 en 1410. Jan de Vries heeft
nummer 1813 in de invnrs 1572 en 1410. Grietje of Marijtje Bol de Vries heeft nummer 1814 in de
invnrs 1572 en 1410. Hun vader heet Doede Klaaszn de Vries, hij komt 1826 in Veenhuizen als
arbeidersgezin, gaat 1828 naar de vrije kolonien en woont tot 1851 in Willemsoord. Op 31 maart
1826 stuurt Binnenlandse Zaken zijn rekwest naar de permanente commissie, brievenboek invnr
348. Op 21 april 1826 adviseert directeur Visser gunstig daarop, invnr 78.
Adriaantje Hoed heeft weesnummer 1661 in de invnrs 1572 en 1410. Neeltje Hoed heeft nummer
1662 in de invnrs 1572 en 1410. Hun vader heet Kornelis Hoedt. Hij komt 3 januari 1829 aan in
Wilhelminaoord, op 5 januari 1829 geeft Binnenlandse Zaken toestemming om Neeltje en Adriana
te ontslaan uit het wezenetablissement en zich te laten voegen bij hun vader en hun broertje die ook
Kornelis heet, invnr 95, op 19 januari worden ze ontslagen,
Ter verdere opvoeding te mogen tot zich nemen, pagina 99
Wilhelmina Kist heeft weesnummer 1109 in invnr 1572. Hillegonda Hendrika Kist heeft
weesnummer 1149 in invnr 1572. Op 13 juni 1825 schrijft Binnenlandse Zaken aan de permanente
commissie over het verzoekschrift, invnr 74, op 22 juni 1825 beantwoordt de permanente
commissie die brief, invnr 357, op 3 juli 1825 deelt Binnenlandse Zaken de eindbeslissing over

kindjes Kist mee, invnr 75, op 23 augustus 1825 vertrekken ze, invnr 1572.
Anne Teunisse Bakker heeft weesnummer 1760 in invnr 1572. Weke Teunisse Bakker heeft
weesnummer 1761 in invnr 1572. Op 12 september 1826 schrijft Binnenlandse Zaken met vragen
over kinderen Bakker, invnr 81, op 11 oktober 1826 deelt Brief Binnenlandse Zaken het besluit over
de kinderen Bakker mee, invnr 81.
Jeltje Coenraads Stallinga heeft weesnummer 1431 in de invnrs 1572 en 1410. Op 7 januari 1829: is
er een brief van Binnenlandse Zaken met besluit over Stallinga, invnr 95. Annigje IJzaaks Sasburg
(of Sarburg) heeft weesnummer 1422 in de invnrs 1572 en 1410. Op 13 januari 1829 is er een brief
van Binnenlandse Zaken met besluit over Sarburg, invnr 95.
Christina of Catharina Wilhelmina Bronkhorst heeft weesnummer 1873 in de invnrs 1572 en 1410.
Op 19 januari 1829 vraagt Binnenlandse Zaken om inlichtingen over Bronkhorst (alleen de
samenvatting van die brief is bewaard gebleven), invnr 95, op 11 februari 1829 deelt Binnenlandse
Zaken de beslissing over Bronkhorst mee, invnr 95.
Magdalena Wilhelmina Bruist heeft weesnummer 1744 in invnr 1572. Op 28 november 1828 is er
een brief van Binnenlandse Zaken dat Bruist mag worden vrijgelaten, invnr 94.
Arend Hendricus Dum heeft weesnummer 1279 in invnr 1572. Johannes Dum heeft weesnummer
1280 in invnr 1572. Karel Andreas Dum heeft weesnummer 1281 in invnr 1572. Op 6 januari 1829
legt Binnenlandse Zaken uit waarom het afhalen van de kinderen Dum zo lang geduurd heeft, invnr
95.
Op 3 september 1828 is er een brief van P.J. Brisant uit Rotterdam aan de permanente commissie
over het ophalen van de ‘twee kinderen mijner overledene zuster, genaamd Johanna en Geertruida
de Boos’, invnr 93. Op 6 januari 1829 een brief van Binnenlandse Zaken waarin wordt uitgelegd
waarom het afhalen van ‘Johanna en Geertruida Adriana de Bois’ zo lang geduurd heeft, invnr 95.
Joanna de Boos (Dubois is doorgestreept) heeft weesnummer 1216 in invnr 1572. Adriana de Booijs
(Dubois is doorgestreept) heeft weesnummer 1217 in invnr 1572.
De reactie van Johannes van den Bosch staat in het jaarverslag van 1 april 1826 tot 1 april 1827,
invnr 990, ook afgedrukt in het blad Vriend des Vaderlands van oktober 1827, pagina 754-755.
Eenen kwaden indruk bij sommigen, pagina 100
Voor de konvooien zie hiervoor en het overzichtje op www.schackmann.nl/kinderkolonie. Zie voor
de inzamelingsactie bij de start van de Maatschappij De proefkolonie. De klacht van Delft staat in
een brief van 13 augustus 1823 die wordt samengevat in het brievenboek, invnr 20. De brief van
Purmerend is gedateerd 12 mei 1824, invnr 69. Een van de vooraanstaande leden die er de brui aan
geeft is Willem Messchert uit Rotterdam, zie De proefkolonie pagina 359. Alkmaar meldt zich 2
februari 1825, invnr 72. Den Haag doet verslag van de half-gelukte pogingen op 3 mei 1825, invnr
73. Workum schrijft 11 juni 1825, invnr 74.
De toestanden in Hoorn worden beschreven in J. Steendijk-Kuypers, Apotheek “De groote gaper”
pagina 98, en Boudewijn van Langen en anderen, ’t Wees Huys in Hoorn pagina 201
Zie voor de afname van het ledental http://www.deproefkolonie.nl/extra-informatie/stukken-overde-maatschappij-van-weldadigheid/aantallen-contribuanten/ (Overgenomen uit 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, achterin het rapport: ‘tableau nr.
14′.)
De schijn van hardigheid, pagina 102
Voor de konvooien zie hiervoor en op www.schackmann.nl/kinderkolonie. Het daaropvolgende
gedeelte komt uit het rapport van de commissie van onderzoek naar de ware staat der armen dd 25
april 1825, dat bij de Maatschappij binnenkomt in juni, invnr 74.
Citaat ‘onbebouwd’ en ‘renteloos’ en dat de Ommerschans ‘voltallig’ is, komt allemaal uit het
besluit om het tweede gesticht ‘provisioneel’, voorlopig te bestemmen voor bedelaars, 3 mei 1825,

invnrs 961 en 963. Verwarrend genoeg is er in het besluit sprake van het ‘3e etablissement’, want op
dat moment is er nog een spraakverwarring tussen de permanente commissie en directeur Visser
welk gesticht het tweede en welk het derde genoemd wordt. Maar dat wordt na een tijdje opgelost
en dan zitten de bedelaars echt in Veenhuizen-2.
Voor de manier waarop er in de samenleving over bedelaars gedacht wordt, zie De
bedelaarskolonie. De verhuizing wordt vermeld in een brief van directeur Visser dd 9 juni 1825,
invnr 74.
NB: Behalve de reputatieschade heeft het ook andere financiële gevolgen, ‘uit hoofde van de
veranderde bestemming van het 2e Etablissement te Veenhuizen, nu voor bedelaars ingerigt,
grootere hangmatten en lakens dan waarop gerekend was, hebben moeten worden aangekocht’, 13
juli 1826 N1, invnr 964.
Het besluit bedelaars in gezinsverband te huisvesten aan de buitenkant van het eerste gesticht,
gebeurt naar aanleiding van een brief van directeur Visser aan de Permanente Commissie dd 17
februari 1826, invnr 77.
De bij de Gestichten te Veenhuizen bestaan hebbende oogontsteking is bijna geheel geweken,
pagina 104
De laatste Aalmoezeniershuisbewoners komen aan op 6 juli 1825, designatielijst 15 bij de
designatienummers invnr 1420. Volgens W.F.H. Oldewelt, Het aalmoezeniersweeshuis, is het huis
pas op 1 augustus 1825 geheel leeg, maar na 6 juli zie ik voorlopig geen Amsterdamse konvooien
meer komen. Van het dezelfde dag aankomende Friese transport is geen designatielijst (of ik heb
hem nog niet gevonden). De aankomst van beide konvooien wordt ook gemeld door directeur
Wouter Visser dd 8 juli 1825 met de mededeling: ‘Door deeze bevolking zal het ook nodig zijn, dat
een boekhouder aan de Direktie van het 3e etablissement wordt toegevoegd.’, invnr 75.
Fokke Fokkes van der Heide heeft weesnummer 1290 in invnr 1572. Eijse Tjerks van der Veen
heeft weesnummer 1291 in invnr 1572.
Het vervoer van Meppel naar Veenhuizen had directeur Visser al in 1824 geregeld, op 2 januari
1824 schrijft hij: ‘Zekere Laurens Janssen te Meppelt is de persoon geschikt tot de verdere expeditie
van personen en goederen van daar naar Veenhuizen’, invnr 68, maar dat het nu met wagens moet
schrijft hij vanaf 3 april 1825, invnr 73. De transportkosten staan in artikel 12 van het contract van 1
maart 1823, zie transcriptie op www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Het artikel van de ambtelijk secretaris van de Maatschappij, Willem Anthony Ockerse, staat in de
Star van augustus 1825.
Gijsbertus van Merkum heeft weesnummer 1576 in invnr 1572. Het verhaal over zijn middagje
stappen in Amsterdam komt uit een latere brief van ene J. J. Hupscher uit Amsterdam dd 8 oktober
1828, invnr 94.
De twee genoemde uitlatingen over de oogontsteking staan in de Star van augustus 1825 en
september 1825.
Aan den staart van het paard, pagina 106
Het reglement van discipline is van 29 november 1824, maar het bevindt zich bij een brief van
directeur Visser van 12 maart 1829, waarin hij meldt dat hij voldoet aan het verzoek van de
permanente commissie om een afschrift van het reglement op te zenden, invnr 96. Citaten over de
zaal van discipline komen uit artikel 15 van het ‘Reglement voor de Administratie van het Gesticht
van Weezen te Veenhuizen’. van 2 februari 1824, invnr 962 en invnr 988, zie de transcriptie op
www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Hendrik Hofman heeft weesnummer 85 in invnr 1571. Over zijn ontvluchtingspoging schrijft
directeur Visser op 22 oktober 1825, invnr 76. Daarna weer citaten uit bovengenoemd reglement
van discipline.
Cornelis Kouwer heeft weesnummer 1689 in de invnrs 1572 en 1410. Directeur Visser schrijft over

hem op 21 september 1827, invnr 87. Op de designatielijst nummer 25 waarop Cornelis staat, invnr
1429, is sprake van ‘zijne moeder welke zich thans in de Ommerschans bevindt Reyndertje Koot
genaamd’, maar in de bedelaarsregisters kan ik geen Reyndertje Koot vinden. Hoogstwaarschijnlijk
is zijn moeder Reindertje Koen, bedelaarsnummer A 348, die in september 1826 wordt vrijgelaten,
wat klopt met het verhaal dat Cornelis’ moeder na haar vrijlating in de buurt blijft rondhangen.
Ten aanhoren der zaalbewoners met scheldwoorden overladen, pagina 108
De zaalopziener die zich aan herhaald misbruik van sterke drank zou hebben schuldig gemaakt is
J.G. Wenninger. Directeur Visser schrijft daarover op 22 oktober 1825, met daarbij gevoegd een
brief van Wenninger zelf, invnr 76. Dat mag niet baten, de permanente commissie ontslaat hem 3
Nov 1825 N1, invnr 961.
De zaalopziener die na een bezoek aan Norg ruzie met zijn vrouw krijgt, is Johan Petrus Backers,
die ook wel voorkomt als Bakker. Directeur Visser schrijft over hem op 5 februari 1825, invnr 72.
De permanente commissie besluit over hem op 11 februari 1825, invnr 961.
De onderdirecteur bij Veenhuizen-2 die het een ‘eerbelediging’ vindt dat hij is ontslagen, is B.C.
Travers of B.G. Travers. Hij protesteert tegen zijn ontslag op 25 mei 1825. De vraag van de
Maatschappij van Weldadigheid in de zuidelijke Nederlanden naar referenties in verband met de
sollicitatie van Travers bij hen komt de volgende dag, 26 mei 1825. Beide brieven bevinden zich in
invnr 73.
De zaalopziener die na de dood van zijn vrouw ‘nu geheel ongeschikt’ is, heet Frederik Wilhelm
Bezemer. Over hem en zijn zelf ontslag nemen schrijft directeur Visser 5 augustus 1825, invnr 75.
Er zijn veel meer mutaties dan ik in dit stukje kwijt kon. Op 3 november 1825, invnr 961, stelt de
permanente commissie echter ook een zaalopziener aan die het meerdere jaren tot grote
tevredenheid zal doen, Jan Hendrik Kloekers zal dertien jaar in dienst blijven.
Pas oktober 1826 zal worden vastgesteld dat Laurens Vrieze de voor zijn zaal verkeerde
geloofsovertuiging heeft en gaat er worden nagedacht over oplossingen, die echter nog even op zich
laten wachten, brief van waarnemend directeur Gijsbert Falck 14 oktober 1826, invnr 81.
De oekaze tegen het vloeken wordt door Visser uitgevaardigd 20 oktober 1825 en is gevoegd bij een
brief van hem aan de permanente commissie dd 22 oktober 1825, invnr 76.
De naamlijst der bejaarde kinderen, pagina 109
Directeur Visser schrijft voor het eerst over de naamlijst der bejaarde kinderen op 1 oktober 1825,
als hij lijsten van de adjunct-directeur heeft gehad waar de permanente commissie niet mee uit de
voeten kan en die hij ter plekke met hen wil doornemen, invnr 76. Het besluit de ontslagleeftijd op
twintig jaar te zetten is al even eerder genomen, door Johannes van den Bosch en Jeremias Faber
van Riemsdijk tijdens hun jaarlijkse sessie in Frederiksoord, op 10 september 1825, invnr 961,
mapje 1825, maar het besluit wordt pas wat later in Den Haag gearresteerd.
Op 7 oktober 1825 stuurt Visser dan een nieuwe lijst, met in een begeleidend schrijven
opmerkingen over de ‘presumptieve ouderdom’ en een uitweiding over de mogelijkheden de leeftijd
te bepalen, brief en de lijst zitten in invnr 76.
Binnenlandse Zaken schrijft op 11 oktober 1825 dat ze het jaar al te ver verlopen vindt, invnr 76.
Het volgende jaar komt er dan een nieuwe lijst, gedateerd 15 april 1826, invnr 78, waarop de
informatie in de laatste alinea over de tegoeden van de ontslagenen gebaseerd is. Gerrit Damhoff (of
Gerardus Damhoff) heeft weesnummer 116 in invnr 1571. Maria Elfrinkhof heeft weesnummer 80
in invnr 1571. Koenraad Meijering heeft weesnummer 641 in invnr 1571. Alledrie gaan zijn 3
september 1826 met ontslag.
Het verschafte mij menig vrolijk uur, pagina 111
Instituteur Kornelis Mulder vraagt om loonsverhoging wegens al die bezoekers op 26 februari 1829,

invnr 95. Directeur Visser dient daarover - afwijzend - van advies dd 27 Maart 1829, invnr 96,
waarna de permanente commissie het 9 mei 1829 afwijst, invnr 364.
De bezoeker die zijn verslag begint met de bewegwijzering, is Anoniem, Verslag van een bezoek
der onderscheidene, thans in de noordelijke provinciën bestaande koloniën, opgerigt door de
Maatschappij van Weldadigheid. Andere passages uit zijn verslag, als hij Veenhuizen zelf bezoekt,
heb ik vermeld op pagina 74.
De rest van de paragraaf komt allemaal uit de bijdragen van Kornelis Mulder aan de jaarverslagen
van 1824 en 1825, invnr 989, ook gepubliceerd in het blad de Star, jaargang 1825 pagina 712 en
verder, en jaargang 1826 pagina 683 en verder.
Welk een gejoel!, pagina 113
De ‘onderwijzer van het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis te s Gravenhage’ publiceert zijn
verslag in het aprilnummer 1827 van De Vriend des Vaderlands (zie op deze pagina's hoe dat blad in
te zien) pagina 347 en verder, en daarop is deze hele paragraaf gebaseerd. Onderaan staat ‘april
1826’ en dat maakt het mogelijk te identificeren om welk transport het gaat aan de hand van de
stamboeken. De kinderen van dit transport staan op designatielijst nummer 37 bij de
designatieregisters invnr 1420.
Bekrompen verstanden, pagina 114
De eerste helft van deze paragraaf komt helemaal uit het artikel Iets over den invloed der
Maatschappij van Weldadigheid op den toestand van het Koningrijk der Nederlanden, in het blad de
Star van maart 1826, pagina 189-204.
Daarna het contract van 16 en 19 juni 1826, dat zich bevindt in invnr 1440 en waarvan een
volledige transcriptie staat op www.schackmann.nl/kinderkolonie.

Verantwoording gebruikte bronnen

HOOFDSTUK VIER

Alle zijn in gevleeschdheid
toegenomen
19 juni 1826 tot 30 november 1828

pagina 117-154

Velen schijnen aan het heimwéé te laboreren, pagina 119
Het koninklijk besluit over dienstplicht schijnt te zijn dat van 19 september 1826 N89. Dat heb ik in
het archief niet aangetroffen, maar het wordt uitgebreid behandeld in een brief van de gouverneur
van Drenthe aan de gemeente Vledder dd 27 oktober 1826, waarvan een afschrift zich bevindt in
invnr 81. Dat er ‘voor de bestedelingen in de kolonien door de besteders getrokken wordt’ staat in
een brief van 23 juli 1835 van directeur Van Konijnenburg, invnr 161.
NB: Niet in het boek vermeld, maar later is er nog een koninklijk besluit - 25 mei 1827 N152 - dat
voorschrijft dat de voogdij-beherende instelling geraadpleegd moet worden als een wees vrijwillig
in dienst wil. Hierover brief van de provincie Drenthe 3 oktober 1828 en van Binnenlandse Zaken
25 april 1829.
Genoemde jaarverslag is gedateerd 17 augustus 1826 en afgedrukt in het maandblad De Star
augustus 1826 vanaf pagina 547. Over die 18-05-1826 aankomende Amsterdamse groep wordt later
geschreven door de adjunct-directeur Adrianus de Geus in een reactie op het rapport van een
geneeskundige commissie, 20 augustus 1829, invnr 98. Een andere terugblik op de ziekte in het
derde gesticht in 1826 staat in een brief van de permanente commissie aan Binnenlandse Zaken dd
17 december 1828, invnr 363. Directeur Visser schrijft over hun aankomst op 22 mei 1826,
brievenboek invnr 348, en over de ziekte die er heerst op 10 november 1826, invnr 82.
Jacoba Wendelaar heeft weesnummer 1968 in invnr 1572.
De verbouwing in het eerste gesticht wordt gemeld in het maandblad de Star augustus 1826 pagina
608. De in plaats van arbeiderswoningen tot stand gekomen zalen aan de oostzijde worden later ook
apart genoemd in de Vriend des Vaderlands december 1827 en op pagina 27 van De wees van
Amsterdam (zie pagina 320).
De aanvraag voor muziekinstrumenten en de goedkeuring van de aanvraag zitten op datum 26
september 1826 in invnr 961.
Lieve Neeltje, pagina 121
Genealogische informatie over Goossen Alberts van Veen staat op

http://www.genealogieonline.nl/in-cruce-salus/I17231.php
Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald dat sergeant Goosens Alberts van Veen voor onbepaalde tijd
met behoud van soldij in dienst van de Maatschappij kan treden, 26 oktober 1823, invnr 67. Hij
trouwt met Catharina Wilhelmina van Velthoven op 17 juli 1824 te Norg, ziehier de huwelijksakte
op wiewaswie.
Op 14 maart 1824 schrijft directeur Visser aan de permanente commissie: ‘Bijzonder schijnt van
Veen en vrouw voor hunne betrekking berekend’, invnr 68. Op 22 oktober 1825 stelt directeur
Visser voor hem vanwege onenigheid met Poelman over te plaatsen van het eerste naar het derde
etablissement, invnr 76 en op 3 november 1825 besluit nummer 2 neemt de permanente commissie
een overeenkomstig besluit, invnr 961.
Zijn brief aan Neeltje de Kam is gevoegd bij een brief van directeur Visser over de kwestie,
gedateerd 10 november 1826, invnr 82. Hier een fragment uit die brief:

Neeltje de Kam staat met weesnummer 1387 in de invnrs 1572 en 1410.
Het contract voor de opname van militaire veteranen is gesloten op 30 juni 1826 en bevindt zich in
invnr 1587. Een transcriptie staat op de site van Bernd Boxma:
http://genealogie.boxma.com/index.php/menuartikelen/90-veteranencontract
Op 19 oktober 1826 arriveren de eerste 22 gezinnen, invnr 1370, en op 13 november 1826 de
volgende 23 gezinnen, ook invnr 1370.
De militaire veteraan die met Neeltje trouwt is Kristoffer of Christoffel Gustavus. Directeur Visser
schrijft over het voorgenomen huwelijk op 27 maart 1829, invnr 96. Gustavus staat eerst
ingeschreven in het register van militaire veteranen en daarna op folio 69 van het personeelsregister
1834-1859, invnr 998, als zijnde op 18 juni 1832 aangesteld als zaalopziener in Veenhuizen 2.
Vandaaruit is nog geregelde correspondentie als Gustavus zijn woning wil vergroten door de ruimte
onder de trap er bij te trekken, maar dat is hier niet ter zake. Neeltje de Kam overlijdt in 1853 op
42-jarige leeftijd.

Natuurlijk niet van derzelver eigen zin en verkiezing afhankelijk, pagina 124
Citaat ‘Het spreekt van zelve...’ komt uit het verslag van het school en godsdienstig onderwijs door
dominee J. Sluiter, lid van de permanente commissie, als bijlage bij het jaarverslag 1826, invnr 989,
ook afgedrukt in het maandblad De Vriend des Vaderlands 1827 pagina 792 ev.
De begrotingen zijn elk jaar zo’n beetje hetzelfde, hier zijn citaten gebruikt uit de ‘Begroting
hervormde gemeente voor 1829’ dd 16 februari 1829, invnr 95.
Dominee Heerspink klaagt vaker over gebrek aan ondersteunende literatuur, hier is een citaat
genomen uit zijn brief van 29 januari 1829, invnr 95. Citaat over de ‘Nederlandsche Bijbel-,
zendeling- en traktaat-genootschappen’ uit het hiervoor genoemde jaarverslag van dominee Sluiter.
Over Heerspinks manier om met Traktaatjes te werken gaat een brief in het maandblad de Star van
april 1826, welke brief niet ondertekend is maar die gezien de inhoud wel van Heerspink moet zijn,
pagina 283. Het door wezen verkopen van bijbels en gezangboeken komt aan de orde bij diverse
tuchtraden, invnrs 1618, 1619 en 1622.
De pastoor van het moment is Arnoldus Boers. Hij blokkeert regelmatig het ontslag van
bedelaarskolonisten omdat zij de kerk niet trouw genoeg bezoeken. Maar verslagen schrijft hij
zelden, bijvoorbeeld in de Star september 1826 bij het jaarverslag ontbreekt bijlage 15 waarin de
rooms-katholieke zielzorg in Veenhuizen verslag had moeten doen. Hij vraagt op 5 mei 1829 om
een vergoeding voor een paard, invnr 97. In hetzelfde invnr bevindt zich het afwijzend advies van
directeur Visser dd 29 mei 1829. Halverwege juni herhaalt de pastoor zijn verzoek en op 17 juni
1829 wijst de permanente commissie het verzoek af, invnr 365.
Het citaat over de ‘hoogere belangen van hunne geest’ komt uit het maandblad de Star april 1826, in
een artikel ‘over de middelen tot Godsdienstige verlichting in de koloniën der Maatschappij van
Weldadigheid’. Citaat over kerkgezang komt uit het jaarverslag 1826, invnr 989, maar
handgeschreven en ook afgedrukt in de Vriend des Vaderlands oktober 1827, pagina 802.
Ik schrei nagt en dag, pagina 126
‘Meer omstandige berichten over de koloniën’ staat in een inleiding op het uitgeven van de Vriend
des Vaderlands, welke inleiding NIET bij de gescande exemplaren op www.delpher.nl zit, maar wel
bijvoorbeeld bij de exemplaren die ik heb ingezien bij de Rijksuniversiteit Groningen. Directeur
Visser schrijft over de tekeningen van Veenhuizen op 17 januari 1827, invnr 83. De
bedelaarskolonist die de gestichten - en ook de kerken in Veenhuizen, het instituut te Wateren, het
logement in Frederiksoord en de kolonie Willemsoord - tekent, heet Hendrik van Geelen. Zie over
hem dit artikel: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/40002
Strubbelingen over al of niet verlof geven zijn er vaker, hier is een citaat genomen uit een brief van
het ministerie van 9 augustus 1832, invnr 128. De formulering over de kennis aan bloedverwanten
onderhouden, komt uit een verslag van directeur Van Konijnenburg van 3 juni 1835, invnr 160.
Informatie over het Groene Weeshuis uit F. Offereins-Reitsema: De gedwongen opzending van
kinderen uit het Groene weeshuis te Groningen naar de kolonie Veenhuizen. De tevreden
weeshuizen worden genoemd in het blad Vriend des Vaderlands van november 1828, pagina 878879. Informatie over het Heilige Geest weeshuis in Leiden – inclusief de brief van en informatie
over het verdere lot van Maria Malijs – komt uit Antoinette Frijns: Wie wel en wie niet? Leidse
wezen naar de koloniën Frederiksoord en Veenhuizen, 1821-1869.
Over de ziekte in het derde gesticht in 1827 schrijft de permanente commissie aan Binnenlandse
Zaken in een terugblik dd 17 december 1828, invnr 363 en de adjunct-directeur Adrianus de Geus in
een verslag op 20 augustus 1829, invnr 98. ‘Onder gelijke physieke, diëtetische’ enzovoort, komt uit
Vriend des Vaderlands november 1827 pagina 912
Jan Castele heeft weesnummer 889 in invnr 1571. Gijsbertus Franciscus Visser heeft weesnummer
165 in de invnrs 1571. Aagje van Geest heeft weesnummer 348 in invnr 1571. Augustus
Guldenvliet heeft weesnummer 359 in invnr 1571. Jacob Juist heeft weesnummer 866 in invnr
1571. Rixtie Lammerts Lammertsen heeft weesnummer 29 in invnr 1571.

Bij herhaalde malen aan desertie schuldig, pagina 128
De mutatieregisters voor alleen bedelaars en wezen zijn de serie invnrs 1507-1537, het jaar 1827
maakt deel uit van invnr 1507. Het reglement van discipline is van 29 november 1824, maar bevindt
zich bij een brief van Visser van 12 maart 1829, waarin hij meldt dat hij voldoet aan het verzoek
van de permanente commissie om een afschrift van het reglement op te zenden, invnr 96. De citaten
van directeur Visser over doel missen e.d. komen uit een brief van hem aan de permanente
commissie van 22 oktober 1825, invnr 76.
Over het gebouwtje van de strafkolonie op de Ommerschans zie ook De bedelaarskolonie. De
eerste strafkolonisten, van 1822-1827, staan in invnr 1442, maar dan zijn er nog geen wezen.
Daarna dekt invnr 1580 de periode 1828-1832 en invnr 1543 de periode 1828-1842, maar die zijn
allebei wat vergaan en moeizaam te ontcijferen. Daarna gaat het beter met de invnrs 1584 voor
1832-1835, 1585 voor 1836-1847 en 1586 voor 1848-1859.
Pieter Nuijl komt ook voor als Pieter Nuil, en heeft weesnummer 65 in de invnrs 1571 en 1410. Van
de eerste twee keer dat hij moet voorkomen zijn of geen zittingsverslagen gemaakt of niet bewaard
gebleven. De derde keer is de zitting van wat genoemd wordt de ‘Raad van Disciplinen van het 1e
Etablissement Veenhuizen’ van 6 oktober 1828, invnr 1618. Daarna heeft Pieter Nuijl nummer 19 in
het strafkolonistenregister invnr 1580. Daarna heeft hij in de bedelaarsregisters, de serie 0137.01
toegang 422-442 en 291-293, de bedelaarsnummers F 324, G 2318 en K 1385.
Geertruij Margaretha Evers heeft weesnummer 1115 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Ze staat als
nummer 11 in het strafkolonieregister invnr 1580, met bijgeschreven het kind Willem Evers,
‘geboren aan de kolonie’.
Cornelis Pieterman heeft weesnummer 224 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Hij komt voor in
de zitttingsverslagen van de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 op 15 januari 1831, 2 februari 1831
en 11 februari 1831, alles invnr 1622. Hij staat als nummer 15 in het strafkolonieregister invnr 1580
en invnr 1543 en invnr 1584.
Lambertus van As komt ook voor als Lambertus van den As, en heeft weesnummer 1886 in de
invnrs 1572, 1410 en 1411. Hij staat met nummer 2 in de strafkolonieregisters invnr 1543 en invnr
1584. Jan Jacob Singler heeft weesnummer 434 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Hij staat met
nummer 9 in de strafkolonieregisters invnr 1543 en invnr 1584. Hendrikus Lenting heeft eerst
weesnummer 1902 in invnr 1410 en daarna weesnummer 510 in de invnrs 1410, 1411 en 1412. Hij
komt voor bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 12 februari 1830, invnr 1618, en bij de
Raad van Tucht van Veenhuizen-3 op 26 juni 1830 en 1 november 1830 (twee maal zelfs) en 15
januari 1831, invnr 1622. Hij staat met nummer 20 in de strafkolonieregisters invnr 1543 en invnr
1584.
Geheel onbekwaam tot eenigen arbeid, pagina 130
Het eerste deel van deze paragraaf is gebaseerd op door Poelman gemaakte lijsten die zich bevinden
in invnr 1560, aangevuld met gegevens uit invnr 1431. Daarvandaan komen ook de namen van de
ernstig gehandicapte kinderen met de aard van hun handicap. Hun overlijdens zijn gezocht in de
stamboeken van wezen, zie de inleiding.
Adrianus Volaard heeft weesnummer 886 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. In invnr 1560
wordt hij Jan Vollaard genoemd, maar het nummer is hetzelfde. Zijn broer is Mozes Vollaard,
weesnummer 885 in de invnrs 1571 en 1410. Hendrik Hoekstra heeft weesnummer 500 in de invnrs
1571 en 1410. Martinus Koote heeft weesnummer 1041 in de invnrs 1571 en 1410. Philippus
Jacobus de Mei heeft nummer 1597 in invnr 1572.
Het tweede deel van de paragraaf is gebaseerd op het invaliditeitscontract van 23 juni 1827, dat zich
bevindt in invnr 1440 en invnr 1601. Een volledige transcriptie staat op:
http://debedelaarskolonie.nl/9-2/stukken-over-de-ommerschans-2/23-juni-1827-contract-extravergoeding-invaliden/

Plan van schikkingen, pagina 132
Het koninklijk besluit nummer 125 van 17 augustus 1827 bevindt zich in invnr 1430. Het is een
beetje groot om helemaal als transcriptie te plaatsen, maar hopelijk gebeurt dat nog een keer. Stukje
over de vijf meiden op de breikamer komt uit Antoinette Frijns: Wie wel en wie niet? Leidse wezen
naar de koloniën Frederiksoord en Veenhuizen, 1821-1869. De aantallen weeskinderen komen uit
de jaarverslagen, invnr 990, maar ook afgedrukt in de diverse jaargangen Vriend des Vaderlands.
Over de aanstelling van Johannes als puinruimer voor de West is gebruikt J.J. Westendorp Boerma:
Johannes van den Bosch als sociaal hervormer: de maatschappij van weldadigheid. Volgens dat
boek was er al in juli sprake van de benoeming. Het ‘Plan van Schikkingen bij de afwezigheid des
2e Assessors’ (Johannes is tweede assessor van het bestuur van de Maatschappij) is van 18 oktober
1827, invnr 965.
Nieuwjaar wenschen bij de boeren, pagina 134
De uitingen van omgevingsoverlast zijn legio en komen voor in heel veel tuchtzittingen, hier is
slechts een greep daaruit genomen. Stampij door volwassenen in de kroegjes komt meestal terecht
bij de rechtbank van eerste aanleg te Assen, Drents Archief toegang 0103. Als weeskinderen iets
uithalen komt het voor de Raad van Tucht van het eerste of derde etablissement, invnrs 1618, 1619
en 1622.
Brood stelen bij de bakker in Norg, Raad van Tucht van Veenhuizen-3 15 mei 1830, invnr 1622, een
bril in een doosje Raad van Tucht van Veenhuizen-3 van 2 februari 1831, ook invnr 1622. Maria
Tilius heeft weesnummer 1880 in de invnrs 1572, 1410 en 1411, zij komt voor bij de Raad van
Tucht van Veenhuizen-3 van 5 januari 1833, invnr 1622.
Een tinnen lepel in Een, Raad van Tucht van Veenhuizen-3 van 19 augustus 1830, invnr 1622.
Boomschenderij Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 17 augustus 1830, invnr 1618. Broden
stelen uit de wagen van de broodbakker van Smilde, Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 22
januari 1831, invnr 1618.
August Spies wordt zo genoemd in de tuchtverslagen, maar hij staat als Johan August Mari Spiesen
met weesnummer 844 in de invnrs 1411 en 1412. De ijzeren pot is in de Raad van Tucht van
Veenhuizen-1 van 16 juni 1843, en de vier doeken in die van 18 augustus 1843, allebei invnr 1619.
Het nieuwjaar wensen, plaatselijk bekend als nieuwjaar lopen, komt vaak voor, van Raad van Tucht
van Veenhuizen-3 van 25 januari 1830, invnr 1622, tot de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 6
januari 1848, invnr 1619.
De waschmeid, pagina 135
De nieuwe ‘Verordeningen nopens het schoolonderwijs’ die per 1 januari 1828 in werking treden,
worden aangenomen op 18 december 1827 en bevinden zich in invnr 965 en invnr 988. De eerste
hoofdonderwijzer van het eerste etablissement Harmen Abel Zwarts vertrekt op 1 mei 1831 volgens
personeelsregister invnr 997, wegens ziekte volgens de door mevrouw Kloosterhuis verzamelde
gegevens die in de database Maatschappij van Weldadigheid op alledrenten.nl staan.
De tweede onderinstituteur van Wateren die moet verdwijnen is Klaas Kuiper, er wordt over zijn
dronkenschap geschreven door directeur Visser op 23 februari 1829, invnr 95, de permanente
commissie besluit hem te ontslaan op 28 februari 1829, invnr 961.
Thomas de Jong heeft weesnummer 1248 in de invnrs 1572, 1410 en 1411. Hij staat als
onderinstituteur op folio 60 van het personeelsregister invnr 997. Vanaf 1828 is goed bijgehouden
hoeveel en welke kwekelingen er in Wateren zijn, invnr 1610. Daarin staan ook de ‘waschmeiden’
vermeld. Jeanetta Barbara Crambie heeft weesnummer 916 in de invnrs 1571 en 1410. Johanna
Margaretha Bruinebag heeft weesnummer 1062 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. De melkmeid is
steeds vermeld op de personeelsregisters. De kritiek dat weesmeisjes niet leren melken komt uit
Wardenburg, Vlugtige waarnemingen, pagina 64.

Ik heb altijd gedagt dat een mensch daarin zijn eigen kennen moest, pagina 137
De eerste drie alinea’s van deze paragraaf zijn gebaseerd op invnr 1432, waarin zich de
ontslagvoordrachten 1828 plus de ‘tegen’-stukken van de permanente commissie en de reacties daar
weer op van de adjunct-directeuren bevinden, alle citaten komen daaruit. Zo’n vrolijk gekleurd
kaftje van Jannes Poelman zal ik nog eens op een kleurenfoto zetten en hier inplakken. Antje van
Dijk heeft weesnummer 1781 in de invnrs 1572 en 1410. Suzanna Weijmans (of volgens invnr 1432
Suzanne Wijnands) heeft weesnummer 1177 in invnr 1572.
Binnenlandse Zaken schrijft de permanente commissie over het Haagse verlangen dat kinderen pas
worden ontslagen als ze lidmaat zijn op 1 mei 1829, invnr 97. De permanente commissie reageert
op 27 april 1829 en 26 mei 1829, invnr 364. Met dat antwoord is Binnenlandse Zaken tevreden,
melden ze op 23 juni 1829, invnr 97. Alexander Schonewald staat in het kwekelingenregister invnr
1610 op folio 2. Zijn brief is van 24 mei 1829, invnr 97, hij wordt 5 juni ontslagen.
Geen eerlijk bestaan kunnen vinden, pagina 139
De brief van Binnenlandse Zaken over een baan na ontslag, waaruit voor de eerste drie alinea’s
geput is, is van 26 maart 1829, invnr 96. Maria Magdalena Niesten heeft weesnummer 1340 in
invnr 1572. Martzen Klazes heeft nummer 1546 in invnr 1572. De citaten komen uit de
correspondentie met betrekking tot de ontslagvoordracht 1828, invnr 1432.
De mogelijkheid om een hele zomer naar een baan te zoeken wordt uitgebreid behandeld in het blad
De Vriend des Vaderlands van maart 1829, pagina 233 en verder (na uitleg over die mogelijkheid
voor kolonistenkinderen, zodat de beide regelingen bijna synchroom lopen). Klaas Bokkee (of
Klaas Boeke) heeft weesnummer 1203 in de invnrs 1572 en 1410. Helena Catharina Keurvoorst (of
Helena Catharina Carvoorst) heeft weesnummer 1076 in de invnrs 1571 en 1410. De citaten over
hen beiden komen uit de ontslagvoordracht 1828, invnr 1432.
Marinus Willem van Rooijen heeft weesnummer 1407 in de invnrs 1572, 1410 en 1411.
Binnenlandse Zaken deelt op 21 juni 1834 mee dat Middelburg niet meer wil betalen, invnr 149.
Het zakboekje, pagina 141
Voor een voorbeeld van een ontslagbrief zie pagina 282. Hoe alles in de zakboekjes bij te houden,
wordt in de huishoudelijke bepalingen en andere reglementen slechts summier voorgeschreven,
maar in het archief, tussen de ingekomen post van de permanente commissie, bevinden zich diverse
zakboekjes, waarvan het blijkbaar niet gelukt is ze aan veertrekkende kinderen mee te geven, en
waaruit de systematiek afgelezen kan worden.
Bijvoorbeeld het zakboekje van Frederik Arends alias Arie van den Berg, zie volgende pagina en in
het boek ook pagina 215, in invnr 170. Het zakboekje van Cornelia Eijfferts of Carolina Eijfferts,
zie omslag op volgende pagina, weesnummer 1874 in de invnrs 1411 en 1413, invnr 183. Het
zakboekje van Johanna Christina Selbits, weesnummer 602 in de invnrs 1411 en 1412, invnr 237.
Het zakboekje van Alida Klinenhagen, weesnummer 215 in invnr 1412, invnr 322. En nog de
nodige meer.
De procedure van het donderdags afgeven van het zakboekje wordt beschreven in een besluit van de
permanente commissie 5 december 1829 N4, invnr 967.
Een paar stukjes zakboek op de volgende pagina:

In s Rijks zeedienst, pagina 142
Genoemde lijst is van 22 april 1828, invnr 90. Aanvullende informatie over de functies die ze gaan
vervullen en waaraan jongens onder de achttien moeten voldoen, komen uit een ‘Opgave omtrent de
vereischten tot de dienst bij de Marine’, invnr 203. Jan Feijse Tolsma heeft weesnummer 1317 in
invnr 1572. Dirk Vermande heeft weesnummer 1129 in de invnrs 1572, 1410 en 1411. Gerhardus
Johannes van Arkel heeft weesnummer 928 in de invnrs 1571 en 1410. Cornelis Holkamp heeft
weesnummer 1399 in de invnrs 1572 en 1410. Anne Jans Avontuur heeft weesnummer 1430 in de
invnrs 1572 en 1410. Willem Cornelis Selon heeft weesnummer 1211 in invnr 1572.
Het aantal jongens dat feitelijk in zeedienst gaat is gehaald uit de stamboeken, zie de inleiding. In
die boeken wordt altijd genoteerd of iemand in zeedienst gaat. Daaruit komt ook de opgaaf op het
slot over de komende jaren.
Buiten raad hoedanig met dat mensch te handelen, pagina 144
Gegevens over de groep die 23 april 1828 aankomt, komen uit de stamboeken, zie de inleiding, uit
de designatielijst 73 van de designatielijsten, invnr 1420, en de opmerkingen over hun gebreken
komen van de lijst met geheel invalide weeskinderen van de tweede helft 1829, invnr 1560.
Directeur Visser heeft het over ‘de oude en gebrekkige wezen, van Amsterdam te Veenhuizen
gevestigd’ op 20 september 1828, invnr 93.
Jan ten Bosch heeft weesnummer 866 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Pieter Lodewijk
Nolkes heeft weesnummer 761 in de invnrs 1571, 1410, 1411, 1412 en toegang 0137.01 invnr 652.
Willem Bernardus van de Kleij heeft weesnummer 666 in de invnrs 1571, 1410, 1411, 1412 en
toegang 0137.01 invnr 652. Pieter Schikkendans heeft weesnummer 824 in de invnrs 1571, 1410 en
1411. Isabella Maria Sluiten heeft weesnummer 127 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
Arnoldus Spendelaar heeft weesnummer 845 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Maria
Stekeling heeft weesnummer 135 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Anne Marij Sonderman
heeft weesnummer 221 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
Arie Poort heeft weesnummer 785 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Martinus Joseph
Setlunger heeft weesnummer 833 in de invnrs 1571 en 1410. Cornelis Wildernis heeft weesnummer
860 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Voor Jantje Laplas en Hilletje Blomkool zie de
verantwoording van pagina 53.
De indeling van de zalen is na te gaan in een overzicht van alle weeskinderen, gemaakt door de
zaalopzieners, vermoedelijk in opdracht van de dan net als inspecteur aangestelde Wouter Visser,
per 11 augustus 1829, invnr 98. Christina Hendrina van der Water heeft weesnummer 67 in de
invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Alexander van der Water heeft weesnummer 51 in de invnrs 1571,
1410, 1411 en 1412.
Maria Hendrika Dresselhuis heeft weesnummer 148 in de invnrs 1571 en 1410. Directeur Visser
schrijft over haar op 20 september 1828, invnr 93.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 146
-Het kastijden der weezen, pagina 146
Het schotse rapport heet An account of the poor-colonies and agricultural workhouses of the
Benevolent Society of Holland, by a member of the Highland Society of Scotland, invnr 3509.
De volledige titel van het Nederlandse werkje is Vlugtige waarnemingen omtrent de ondernemingen
der Maatschappij van Weldadigheid in de noordelijke provinciën van het Koningrijk der
Nederlanden.
Algemeen wordt aangenomen dat de schrijver Bernard Diederik Gijsbert Wardenburg is. Hij was in
1821-1822 met gejuich binnengehaald (brieven Johannes van den Bosch van 12 december 1821 en

24 december 1821, beide invnr 59) en werd volgens een brief van Johannes van 24 maart 1822,
invnr 60, aangesteld als adjunct-directeur verantwoordelijk voor de landbouw, en voldoet volgens
Johannes eerst goed, 12 juni 1822, invnr 61.
Hij is de adjunct-directeur die door de voormalige onderdirecteur-buiten van het eerste gesticht
Leendert Vogelenzang wordt mishandeld, zie pagina 33, brief 16 juni 1824, invnr 69. Wardenburg
voldoet vervolgens slecht, ook volgens de kolonist Klaas Visser (zie hieronder), hij wordt
overgeplaatst naar Veenhuizen om met het ‘onderhoud der paarden te zijn belast’, 9 juni 1825, invnr
74, en vervolgens naar de Ommerschans om het magazijn te beheren, werkzaamheden die eigenlijk
niet bij een adjunct-directeur passen. Op zijn loon wordt gekort ‘eene somma van f 100- ’s jaarlijks
tot zoo lange het bij hem ontbrekenede saldo in kas zal zijn aangezuijverd’, 10 september 1825,
invnr 961, mapje 1825, tegen welke regeling Wardenburg voortdurend zonder resultaat protesteert
tot aan zijn ontslag in 1827.
De permanente commissie heeft lucht gekregen van het plan dit boek te publiceren en probeert het
bij de uitgever tegen te houden, diverse brieven in invnr 3576. Als dat niet gelukt is publiceert zij de
Beoordeeling en Wederlegging van de vlugtige Waarnemingen omtrent de ondernemingen der
Maatschappij van Weldadigheid in de noordelijke Provinciën door de permanente Kommissie dier
Maatschappij zelve, invrn 3508. Dat wordt ook afgedrukt in de Vriend des Vaderlands 1828 diverse
nummers.
Daarnaast schrijft de kolonist Klaas Visser de ‘Stamelende waarheid, ter beantwoording van de
vlugtige waarnemingen en aanmerkingen omtrent het bestaan der kolonisten-huisgezinnen in de
vrije koloniën Fredriks- en Willemsoord, bestaande in de provincie Drenthe van het koningrijk der
Nederlanden’, invnr 3576, ook afgedrukt in de Vriend des Vaderlands april 1828 pagina 310-325. In
het stuk van Visser identificeert hij vrij duidelijk Wardenburg.
De bekritiseerde onderdirecteur-binnen is Jacob Heinrich Textor, zie ook de verantwoording bij
pagina 31 en verder, hij wordt te grazen genomen op pagina 64 van de Vlugtige waarnemingen en
verdedigd op pagina 81-82 van de Wederlegging.
De geciteerde recensent schrijft in de Vaderlandsche letteroefeningen 1828 pagina 507, zie bij de
digitale bibliotheek der Nederlandse letteren. De dan nog maar vijf leden tellende subcommissie
Lochem schrijft over het ‘ellendig geschrijf tegen de Maatschappij’ op 16 december 1828, invnr 95.
Directeur Visser stuurt een afschrift van het reglement van discipline op 12 maart 1829, tegelijk met
een ‘memorie van bedenkingen bij hetzelve’, en dat is ook de enige plek waar dit reglement - mét
de potloodaantekeningen van de permanente commissie - te vinden is, invnr 96.
De Maatschappij aan de gunstige bescherming des Konings aanbevelen, pagina 148
Aan de gunstige bescherming enzovoort komt uit het ‘Verslag der Commissie, benoemd bij Zr. Ms.
besluit van den 26sten October 1841, n. 66’, dat is overlegd in de Tweede Kamerzitting van 20
december 1842 bij de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van Wet betrekkelijk de zaken der
Maatschappij van Weldadigheid, gedateerd 15 november 1842 en gepubliceerd als bijvoegsel bij de
Staatscourant van 16 januari 1843. Verder heb ik gebruik gemaakt van J.J. Westendorp Boerma,
Johannes van den Bosch als sociaal hervormer: de maatschappij van weldadigheid.
De daarstelling van een fonds om voorschotten te doen, wordt gemeld in een brief van
Binnenlandse Zaken van 22 september 1829, invnr 100. De invoering van de bremcultuur is van 29
januari 1829, invnr 961. Daar bevinden zich ook enige ‘bescheiden aanmerkingen’ op het plan door
directeur Visser, waarop Johannes reageert met zevenentwintig (!) dicht bekrabbelde vellen papier.
Invoering bremcultuur en vruchtafwisseling zitten ook in het besluit van die dag in invnr 967.
Volgens Westendorp Boerma doet Johannes met name veel nieuwe plannen voor de Oost het
daglicht zien op 6 maart 1829. Kort voor het vertrek naar de Oost wordt er geposeerd voor de

schilder Cornelis Kruseman. Echtgenote Rudolphina Wilhelmina komt op een schilderij met hun
beider zoontje, Richard Leeuwenhart. Johannes wordt geportretteerd in vol ornaat met alle
onderscheidingen, met een opgerold papier – ongetwijfeld het begin van een reglement – in de hand
en op tafel een kaart van Java. Gezien zijn aard moet dat stilstaan hem moeilijk gevallen zijn maar
Kruseman slaagt erin dat op het schilderij niet te laten blijken. De schilderijen horen nu tot de
collectie van het Rijksmuseum.
De bloei van de subcommissie van weldadigheid Batavia staat in Westendorp Boerma pagina 181.
Verspillen van water uit de hoofdvaart, pagina 150
Het contract met baron Sloet van Oldruitenborgh en de zijnen wordt voorafgegaan door een list van
Staphanus Jacobus van Royen, schout en notaris van Vledder en bij aankopen en contracten steeds
handelend voor de Maatschappij, welke list ik niet helemaal kan volgen, maar die uit de doeken
wordt gedaan in brieven dd 6 en 8 oktober 1824, invnr 71.
Het contract met de eigenaren van het Leekster en Zevenhuizener Diep is gedateerd 22 november
1824 en bevindt zich zowel in invnr 1304 als invnr 1305. Er zit een briefje bij, luidende: ‘N112 Voorloopige overeenkomst met A. Baron Sloet van Oldruitenbergh c.s. als eigenaars van het
Leekster en Zevenhuizer Hoofddiep van den 22 Nov 1824 tot het graven van eene vaart van
Veenhuizen in gemeld Diep’. Op 30 mei 1825 is er een voorbereidingsstuk ten behoeve van de
oculaire inspectie, invnr 73.
Er zijn de jaren erna diverse ongeduldige brieven van baron Sloet en de zijnen. Bijvoorbeeld 13 juni
1829, invnr 97. Ook over de verbinding met de Elleboogswijk zijn meerdere brieven, onder andere
13 juni 1836 van de adjunctdirecteur Sikke Berends Drijber die dan de onderhandelingen voert,
invnr 172.
De kwestie Kolonievaart begint met een brief met klachten van – wie anders dan – Johannes
Tonckens namens de marktgenoten van Norg, Zuider en Westervelde aan gedeputeerde staten van
Drenthe, op 26 september 1829, invnr 100. In het jaarverslag over 1832, invnr 990, ook afgedrukt in
het septembernummer van het maandblad Vriend des Vaderlands pagina 697, meldt de
Maatschappij: ‘Te Veenhuizen is de gemeenschap te water naar buiten de koloniën nog steeds
gestremd door de afdamming der koloniale vaart, welke in 1830, op het gezag van het gewestelijk
bestuur, heeft plaats gehad. De onderhandelingen, welke te dien aanzien met dat bestuur zijn
geopend, geven, naar den stand, waarin zij zich bevinden, het uitzigt op eene spoedige schikking,
ofschoon de werken, die er vereischt zullen worden, de dadelijke herstelling der gemeenschap nog
eenigen tijd zullen tegenhouden.’
Maar in het jaarverslag 1833, invnr 990, ook afgedrukt in het juni nummer van het maandblad
Vriend des Vaderlands 1834 pagina 483 staat: ‘Te Veenhuizen heeft de herstelling der gemeenschap
met de hoofdvaart van Drenthe nog geen plaats kunnen hebben, en het uitzigt op eene spoedige
schikking dezer belangrijke aangelegenheid, waarmede wij bij ons vorig verslag meenden ons te
kunnen vleijen, heeft zich niet mogen verwezenlijken.’
In het jaarverslag 1834, invnr 990, ook afgedrukt in het juni nummer van het maandblad Vriend des
Vaderlands 1835 pagina 475: ‘De herstelling der gemeenschap met de hoofdvaart van Drenthe heeft
nog geen plaats kunnen hebben. De onderhandelingen daaromtrent zijn genoegzaam op dezelfde
hoogte, als waarop zij bij ons laatst Algemeen Verslag zich bevonden.’
In het jaarverslag 1835, invnr 990, ook afgedrukt in het juli nummer van het maandblad Vriend des
Vaderlands 1836 pagina 544: ‘Nadat de gemeenschap met de Hoofdvaart, ten merkelijken nadeele
der Koloniën, eenen zoo geruimen tijd gestremd is geweest, bestaat er thans gegronde hoop, dat
dezelve weldra weder geopend zal worden, hetwelk voor het vervolg niet alleen aanzienlijke
besparing van transport-kosten, maar ook andere belangrijke voordeelen zal opleveren.
Na veelvuldige en langdurige beraadslaging, is het gebleken, dat zulks niet anders te verkrijgen
was, dan door het bouwen in de Koloniale vaart, van eene nieuwe schutsluis aan den mond der
Norgervaart.’
Daarna zijn er veel meldingen over de werkzaamheden aan de Kolonieschutsluis. Onder andere in

de jaarverslagen 1836, invnr 990, en 1837-1839, invnr 991, ook een inspectie door Visser van de
sluiswerkzaamheden door Wind, 13 januari 1837 invnr 179, over de betaling aan Wind op 19
februari 1837, invnr 180, een verslag van Van Konijnenburg op 23 september 1837, invnr 187.
Ook interessant zijn de instructies voor de sluiswachter, opgesteld door ‘Gedeputeerde Staten der
provincie Drenthe in Derzelver Vergadering van Dingsdag den 15den Augustus 1837’, invnr 467.
Voortdurende ontstentenis van den Geneesheer, pagina 152
De uitvinding van het ziekenfonds is ‘Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid,
houdende bepalingen, omtrent de geneeskundige dienst in de Kolonien en de gestichten van den 4
december 1827, no.1’, invnr 988.
Het citaat over ‘onaangenaamheden en talloze opofferingen’ komt uit Roelfsema p 29, met een noot
die verwijst naar invnr. 858, 4 mei 1857 nr. 13, en gaat over ene C.P. van Beusekom uit Hasselt.
De eerste arts van de kolonie Veenhuizen was Harmen Smit, geboren op 07-06-1778, plaats van
herkomst: "Reissen" (Rijssen?), op 02-04-1824 aangesteld als heel- en vroedmeester te Veenhuizen
voor f 14,42 per week (is ongeveer 750 gulden per jaar), ingeschreven in het personeelsregister
1828-1834 op folio 29, invnr 997 en ook op folio 29 van het personeelsregister 1827-1831, invnr
1003.
Hij schrijft zijn ontslagbrief met de boze opmerkingen jegens Visser op 3 januari 1828, invnr 89.
Zijn opvolger is Pieter Limes, die een uitstekende referentie krijgt van professor Gerard Vrolik in
Amsterdam, 20 januari 1828, invnr 89. Over zijn ‘ongesteldheid’ schrijft directeur Visser onder
andere op 6 september 1828, invnr 93. In diezelfde brief regelt Visser tijdelijke vervanging.
Overlijdensgevallen komen uit het stamboek van Veenhuizen-3 invnr 1572 en het mutatieregister
invnr 1507.
Visser meldt Poelman naar dokter Sasse te hebben gezonden op 8 september 1828, invnr 93. De
promoties van dokter Sasse komen uit Roelfsema, noot 13 bij hoofdstuk 3. Over de
onderhandelingen over zijn aanstelling als geneesheer schrijft Visser op 19 september 1828, invnr
93, en 19 oktober 1828, invnr 94. Hendrik Frederik August Sasse staat ingeschreven op folio 29 van
het personeelsregister 1828-1834, invnr 997 (volgens dat register wordt hij op 10 maart 1829 voor
het eerst vader van een dochter).
De brief van Tonckens van 30 november 1828 zal na te zijn gekopieerd door gedeputeerde staten
van Drenthe en het ministerie van Binnenlandse Zaken de permanente commissie pas 13 december
1828 bereiken en bevindt zich in invnr 95.
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pagina 155-190

Opdat eenmaal eens een einde kome aan die groote sterfte, pagina 157
Brief van Johannes Tonckens van 30 november 1828 komt bij de permanente commissie binnen op
13 december 1828 en bevindt zich in invnr 95. De citaten van ‘fies en walgelijke spijze’ enzovoort
komen uit een brief van hem die als bijlage A is gevoegd bij het ‘Rapport van de presidenten van de
geneeskundige commissies van Groningen en Overijssel’ dd 31 mei 1829, dat 25 juni 1829 in kopie
door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt doorgestuurd aan de permanente commissie,
invnr 97.
Hartzeer bij het afsterven van zoo veele lijders, pagina 159
Directeur Visser schrijft aan de permanente commissie over zijn ontmoeting te Veenhuizen met de
president, die Van der Sluis heet, op 4 december 1828. De positieve uitlatingen van de president
over de verzorging der kinderen staan vooral in zijn verslag dd 16 december 1828. Dokter Sasse
schrijft over zijn hartzeer aan directeur Wouter Visser dd 12 februari 1829. Alle genoemde stukken
invnr 95.
De door Sasse voorgestelde maatregelen moeten staan in een stuk dat is gevoegd bij een brief van
directeur Visser aan de permanente commissie dd 28 november 1828, invnr 94. Dat stuk heb ik niet
gevonden, maar de gewenste maatregelen vallen te reconstrueren uit de reacties erop van directeur
Visser en de permanente commissie. Zo loopt de permanente commissie de voorstellen van Sasse
langs in een brief aan Binnenlandse Zaken dd 17 december 1828, invnr 363, uit welke brief de hier
gebruikte citaten komen. Diezelfde datum en invnr schrijft de permanente commissie aan directeur
Visser over spaarzaamheid met voorgedrukte stukken.
Over de tuimelramen gaat het in het rapport van Waterstaat dd 16 december 1828, invnr 95, en de
reactie erop van de permanente commissie, invnr 363. Over de ‘roode loop’ met een beschrijving
van het ziekteverloop gaat het in het rapport van de president van de Drents geneeskundige
commissie Van der Sluis van 16 december 1828, invnr 95.

Gevatte koude, pagina 160
De gouvevrneur van Drenthe schrijft 24 januari 1829 dat Sasse geen informatie meer aan president
vd Sluis wil geven. Binnenlandse Zaken stuurt dat op 3 februari 1829 door naar de permanente
commissie met het verzoek daartegen op te treden. Invnr 95.
De permanente commissie schrijft 6 februari aan de administrateur dat ze Sasse gevraagd hebben
weer met president vd Sluis samen te werken, invnr 364.
De president vd Sluis schrijft over ‘actieve inflammatie’ en de geschillen met dokter Sasse het
meest uitgebreid op 28 maart 1829, op 1 april door de gouverneur van Drenthe naar Binnenlandse
Zaken gestuurd en op 8 april door die laatste naar de permanente commissie gezonden, waarbij hij
als zijn mening geeft dat Sasse dadelijk moet opgedragen worden mee te werken aan onderzoek,
invnr 96.
Dokter Sasse geeft toe dat het niet lekker zit tussen hem en vd Sluis op 12 februari 1829 en
verweert zich en doet dat ook in een brief van 25 januari 1829, allebei invnr 95.
Over het niet besmettelijk zijn van de ziekte gaat het in het rapport van de president van de Drents
geneeskundige commissie van 16 december 1828, invnr 95, en in een brief van Binnenlandse Zaken
dd 24 december 1828, invnr 95. Over gevatte koude in het hier genoemde rapport van Van der Sluis.
Tot bijna over de klompen in de modder, pagina 162
De ‘fungerende Hoofd Ingenieur van den Waterstaat van Drenthe’ rapporteert 16 december 1828,
welk rapport door de gouverneur van Drenthe wordt doorgezonden aan Binnenlandse Zaken, die het
doorstuurt naar de permanente commissie, invnr 95. Zijn rapport is hier aangevuld met fragmenten
uit het ‘Rapport van de presidenten van de geneeskundige commissies van Groningen en Overijssel’
dd 31 mei 1829, dat 25 juni 1829 in kopie door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt
doorgestuurd aan de permanente commissie, invnr 97, plus de bij dat laatste gevoegde verklaring
van Johannes Tonckens.
De aanval van de permanente commissie op klokkenluider Tonckens opent in een brief dd 17
december 1828 aan Binnenlandse Zaken, invnr 363. Het zenden van de ‘filtreer-kuipen’ en de
vermindering van het aantal sterfgevallen wordt gemeld in een brief aan Binnenlandse Zaken van
30 december 1828, ook invnr 363.
De Epidemie als zoodanig is geheel en al opgehouden, pagina 164
Directeur Wouter Visser rapporteert over ziekte en sterfte bij het derde gesticht op 2, 10, 14, 19, 20
en 27 januari 1829, alle brieven invnr 95. Krijn van der Kreeke heeft weesnummer 1881 in de
invnrs 1572 en 1410. Geertruida Simons Haringa heeft weesnummer 1691 in de invnrs 1572 en
1410. Dokter Sasse schrijft over levensdraad en epidemie op 25 januari 1829, invnr 95.
Het realiseren van verbeteringen wordt gemeld in de hierboven genoemde veelvuldige brieven van
directeur Visser. Dat ze de adviezen van de Drentse Waterstaat in de wind heeft geslagen schrijft de
permanente commissie aan Binnenlandse Zaken op 6 februari 1829, invnr 364. De reactie van de
man van Waterstaat is van 26 februari 1829, invnr 95, met een begeleidend briefje van
Binnenlandse Zaken, dat wil dat ze er nog eens over nadenken. Daarop reageert de permanente
commissie afwijzen 5 maart 1829, invnr 364.
Over de zorgen in Friesland en Zeeland gaat het in brieven van Binnenlandse Zaken van
respectievelijk 24 december 1828 en 17 februari 1829, allebei invnr 95. Over het spreekverbod
schrijft Johannes Tonckens 31 januari 1829, invnr 95. Tonckens schrijft over het geld dat hij tegoed
heeft op 22 januari 1829, invnr 95.
De algemeene tevredenheid is nimmer zoo groot geweest, pagina 166
Johannes Tonckens beschrijft zijn expeditie in een brief gedateerd 31 januari 1829 en Wouter Visser
schrijft over het gebrek aan turf op 27 januari 1829 en nogmaals op 6 februari 1829. De adjunct-

directeur van het tweede gesticht, Sikke Berends Drijber, schrijft over ‘een bezoek ons gisteren door
de Heer Tonking aangedaan’ op 25 januari 1829 aan directeur Visser, alles invnr 95.
Tonckens komt er later op terug, in de door hemngeschreven bijlage A bij het ‘Rapport van de
presidenten van de geneeskundige commissies van Groningen en Overijssel’ dd 31 mei 1829, dat 25
juni 1829 in kopie door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt doorgestuurd aan de
permanente commissie, invnr 97. Als reactie daarop geven de adjuncts van het tweede en derde
gesticht hun visies op het bezoek in latere brieven, invnr 98.
De permanente commissie reageert op Tonckens brief van 31-01 op 2 maart 1829, invnr 364. In
september 1829 komt de adjunct-directeur van het derde gesticht, Adrianus de Geus, terug op
eerdere verhalen dat het er altijd warm is, brief van 28 september 1829, invnr 99. Dat ze Tonckens
er niet meer in zullen laten, staat ook in de reactie van de permanente commissie dd 2 maart 1829,
invnr 364.
Het zuur aan de gebruiker veroorzaakende, pagina 169
Directeur Visser schrijft 20 februari 1829 over ‘daden van superieuriteit’ van Tonckens. In diezelfde
brief meldt hij waarom er tijdelijk puur roggebrood gebakken wordt. Visser heeft een briefje gehad
van de onderdirecteur Jacob Kluvers gedateerd 19 februari 1829 dat Tonckens langs is geweest,
alles invnr 95.
De beide processen-verbaal van 16 en 17 februari 1829, de brief dd 18 februari 1829 waarmee
Tonckens het brood aan de gouverneur stuurt, het briefje waarmee de gouverneur het doorstuurt
naar de burgemeester van Assen en het proces-verbaal dat die burgemeester opmaakt van zijn sessie
met drie plaatselijke broodbakkers, en tenslotte de brief waarmee de gouverneur van Drenthe alles
op 20 februari 1829 naar Binnenlandse Zaken stuurt, vormen één pakket. Dat pakket stuurt
Binnenlandse Zaken op 26 februari 1829 naar de permanente commissie, invnr 95. De permanente
commissie reageert erop op 7 maart 1829, invnr 364. Johannes van den Bosch meldt dat hij een stuk
aardappel in het brood heeft gevonden op 15 april 1829, invnr 96.
In de bedelaarsgestichten ouderloos geworden, pagina 173
Gebruikt materiaal:
- 27 januari 1829, ter voorbereiding maakt directeur Visser een overzicht van ouderloos geworden
bedelaarskinderen, invnr 95;
- 21 februari 1829, de permanente commissie doet Binnenlandse Zaken het voorstel zulke kinderen
over te brengen, met als bijlagen drie lijsten met namen en omstandigheden, invnr 364 - zie ook
volgende pagina;
- 2 maart 1829, Binnenlandse Zaken reageert dat ze eerst de betreffende plaatsen wil horen, maar
dat vijf kinderen alvast over mogen, invnr 96;
- 29 april 1829, Binnenlandse Zaken schrijft over Purmerend en over de moeilijkheden die
Amsterdam wat dit betreft maakt;
- 30 april 1829, Binnenlandse Zaken schrijft dat de kinderen uit Zeeland over mogen;
- 8 mei 1829, Binnenlandse Zaken schrijft dat gemeente Ewijk accoord gaat, maar Zevenaar haar
wees terug wil;
- 14 mei 1829, Binnenlandse Zaken schrijft dat nog zeven kinderen overgeplaatst mogen worden;
- 22 mei 1829, Binnenlandse Zaken schrijft dat vier kinderen uit Groningen overgeplaatst mogen
worden
- 4 juli 1829, Binnenlandse Zaken met kopie van brief gouverneur Noord-Holland van 19 juni met
daarin bezwaren van Amsterdam;
Daarna zijn er nog regelmatig brieven met al of niet toetemming een kind over te plaatsen.
Hieronder een lijstje van wees geworden kinderen in de Ommerschans per januari 1829, invnr 364:

Fannetje de Wagenmaker heeft bedelaarsnummer 1122 in toegang 0137.01 invnr 425 en
weesnummer 1662 in de invnrs 1410 en 1411. Pieter de Wagenmaker heeft bedelaarsnummer 1125
in toegang 0137.01 invnr 425 en weesnummer 1646 in de invnrs 1410 en 1411. Karel Schoenmaker
heeft bedelaarsnummer 866 in toegang 0137.01 invnr 425 en weesnummer 631 in de invnrs 1410,
1411 en 1412.
Felix Simon Antonides Swart heeft bedelaarsnummer 269 in toegang 0137.01 invnr 425 en
weesnummer 1883 in de invnrs 1410, 1411 en 1413. Willem van Mullekom of Mallekom heeft
bedelaarsnummer 1049 in toegang 0137.01 invnr 425 en weesnummer 2031 in invnr 1410.
Elisabeth Koenders heeft bedelaarsnummer 1663 in toegang 0137.01 invnr 425. Het meisje dat
vraagt op de Ommerschans bij haar zus te mogen blijven heet Maria Theresa van Damme,
bedelaarsnummer 189 in toegang 0137.01 invnr 425.
Het getal van 350 komt uit een telling in de stamboeken van wezen, waarin bij kinderen die daar
vandaan komen het bedelaarsgesticht wordt genoteerd als plaats van herkomst.
Een Vries alleen tusschen andere Natien kwijnt even als een alleenstaande boom, pagina 175
Buitengewoon gunstige gezondheidstoestand uit brief directeur Visser aan de permanente
commissie 6 maart 1829, invnr 96. In die brief vertelt hij ook dat de adjunct-directeur van het derde
gesticht, Adrianus de Geus, met de waterzuiveringskuipen aan het rommelen is en De Geus doet
daar zelf achteraf verslag van op 30 maart 1829, ook invnr 96. Zijn theoriën dat het aan de kinderen
zelf ligt, staan in een uitgebreid overzichtsstuk met ook de gebeurtenissen van afgelopen jaren,
invnr 98, dat als datum 20 augustus 1829 heeft, maar dat kan niet kloppen want op die datum stuurt
de permanente commissie haar reactie op het rapport naar Binnenlandse Zaken, waarbij ze
grootscheeps put uit het stuk van De Geus.
De theoriën van de permanente commissie over het verband tussen sterfte en plaats van herkomst
duiken ook al op in november/december, maar een hele fraaie grote exercitie met plaatsen van
herkomst is op 6 februari 1829 in een brief aan Binnenlandse Zaken, invnr 364.
Ideeën van dokter Sasse met weersgesteldheid zitten in diverse brieven, hier zijn citaten genomen
uit brieven van 25 januari 1829, invnr 95, 23 februari 1829, ook invnr 95, en 3 mei 1829, invnr 97.
Over Zeeuwen en Friezen schrijft hij 5 juni 1829, invnr 97, en over ‘Heimweh’ op 3 mei 1829, ook
invnr 97. Over de ‘bitten in de vaart’ gaat zijn brief van 23 februari 1829, invnr 95.
Hernieuwde uitbraak van de ziekte: eerst brief directeur Visser van 12 maart 1829 en daarna 17
maart 1829, allebei invnr 96. Op 8 april 1829 schrijft Binnenlandse Zaken aan de gouverneurs van
Drenthe, Overijssel en Groningen over het onderzoek door hun geneeskundige commissies en stuurt
aan de permanente commissie een kopie, invnr 96.
Wij hebben rondborstig hierover met hem gesproken, pagina 177
Alle citaten in dit stukje komen uit het rapport van de presidenten van de geneeskundige commissie
van Groningen en Overijssel. Het is gedateerd 31 mei 1829 en wordt door Binnenlandse Zaken
doorgestuurd 25 juni en bevindt zich in invnr 97. In hetzelfde invnr bevindt zich ook een
tegenverslag van de president van de Drentse geneeskundige commissie Van der Sluis, die het op
veel punten met zijn collega's oneens is, maar dat verslag bevat niet veel bijzonders en dat is in de
tekst niet meegenoemn.
Gierigheid mag gezegd worden de wortel van alle kwaad te zijn, pagina 179
Het tandenknarsen van de permanente commissie staat in haar reactie op het rapport dd 20 augustus
1829, invnr 98. Behalve dat hij in het rapport geciteerd wordt, schrijft Tonckens ook nog een bijlage
bij het rapport (zie vorige stukje), invnr 97. De rest van de paragraaf, met opmerkingen van

Binnenlandse Zaken, komt uit de begeleidende brief waarmee dat ministerie op 25 juni 1829 het
rapport doorstuurt naar de permanente commissie, invnr 97.
Grove laster, pagina 181
‘Voorschriften nopens het opmaken van weekrapporten van de ziekten en sterften door de
geneesheren’ worden opgesteld op 28 juli 1829, invnr 967. Willem Meisner heeft weesnummer
1604 in de invnrs 1572 en 1410. Wopke Dina Jacobs Smit heeft weesnummer 1657 in de invnrs
1572 en 1410. Johannes Serbach heeft weesnummer 45 in de invnrs 1571 en 1410. Doortje
Hendriks Lieuwstra heeft weesnummer 1307 in de invnrs 1572 en 1410. Johannes Hinks heeft
weesnummer 1031 in de invnrs 1571 en 1410.
Dokter Sasse schrijft over ‘eene acclimatisatie’ op 21 juli 1829, invnr 97. Jan van Staaveren heeft
weesnummer 190 in de invnrs 1571 en 1410. Johannes van Laar heeft weesnummer 205 in de
invnrs 1571 en 1410. Gerrit van Valken heeft weesnummer 536 in de invnrs 1571 en 1410. Cornelis
Broekhuizen heeft weesnummer 558 in de invnrs 1571 en 1410.
Dokter Sasse herroept zijn acclimatisatie-verklaring op 31 juli 1829, invnr 97.
Binnenlandse Zaken dringt heel sterk aan op een reactie in een brief van 8 augustus 1829, invnr 98.
De rest van de paragraaf komt uit de reactie van de permanente commissie dd 20 augustus 1829,
invnr 98.
Met eenen lepel de eigen drekstoffe opeten, pagina 183
De maatregelen zijn allemaal van 31 augustus 1829 en bevinden zich in invnr 367. Bij enkele wordt
gemeld dat ze zijn genomen naar aanleiding van het bezoek aan de kolonie van het lid der
permanente commissie Jeremias Faber van Riemsdijk. Over de bedelaarskolonist-geneesheer
Douwe Petrus van Steenwijk zie ook De bedelaarskolonie.
De lector te Haarlem is M.V. Beets. Hij is op 18 januari 1829 door de permanente commissie
gepolst en op 17 maart 1829 heeft hij een aardappelbrood ontvangen waar hij op allerlei manieren
een ‘analyze’ van heeft gemaakt. Op 15 april 1829 stuurt hij zijn bevindingen, invnr 96. De
permanente commissie schrijft in haar reactie op het geneeskundig rapport over de gezondheid van
het aardappelbrood: ‘Het geen daarenboven het pleit nopens de meerdere of mindere
deugdzaamheid van het dus genaamde aardappelbrood, op de overtuigendste wijze beslist is, dat dit
brood niet slechts ook in het 1e Gesticht wordt gegeten alwaar de sterfte minder is geweest dan in
de gemeente Norgh (de gestichten daaronder niet begrepen) maar ook in de koloniën wordt
gebruikt, alwaar de sterfte over drie achter een volgende jaren driemaal geringer is geweest dan die
over het geheele rijk als hebbende slechts 1 van de 120 zielen ’s Jaars bedragen.’
Het slotstukje van de paragraaf komt weer uit het rapport van de presidenten van de geneeskundige
commissies van Groningen en Overijssel, gedateerd 31 mei 1829 en door Binnenlandse Zaken
doorgestuurd 25 juni, invnr 97.
Wij zullen die kerel wel narijden, pagina 185
Melding van de sollicitatie van Hendrik Arends Bolman met daarbij het briefje van predikant D.
Hendriksz uit Groningen is van 15 augustus 1825, invnr 75. Briefje waarin Bolman bedankt voor
zijn aanstelling en meedeelt op 28 november naar Veenhuizen te zullen vertrekken, 26 november
1825, invnr 76. Dat hij over de zalen 7 & 8 gaat blijkt ondermeer uit het bevolkingsoverzicht van 13
augustus 1829, invnr 98.
Het ‘diets maken’ komt uit de reactie van de permanente commissie op het geneeskundig rapport dd
20 augustus 1829, invnr 98. De geneesheer die ze belasteren is Harmen Smit. Over het bezoek van
veldwachter Baks aan de achterpoort is een proces-verbaal gemaakt door de adjunct-directeur van
het derde gesticht Adrianus de Geus gedateerd 12 september 1829, invnr 99. Laurentius Cornelis in
’t Hout heeft eerst nummer 1891 in invnr 1572 en wordt dan overgeboekt naar nummer 969 in de

invnrs 1571 en 1410. Frans van der Spek heeft weesnummer PK 31 (particulier contract) in de
invnrs 1571 en 1410. Pierre Louis Charles van Leeuwen heeft nummer 1888 in invnr 1572, 1410 en
1411.
Van het ontslag van Bolman wordt melding gemaakt in het nummer van september 1829 van het
blad de Vriend des Vaderlands. Het besluit van de permanente commissie tot zijn ontslag is van 29
augustus 1829, invnr 367. Bolman zal 28 september 1829, invnr 99, nog vanuit Groningen
schrijven over zijn dan behoeftige omstandigheden, maar 12 januari 1830, invnr 372, besluit de
permanente commissie daar niet op te reageren.
Op 16 september 1829 schrijft adjunct-directeur De Geus in opdracht van directeur Van
Konijnenburg aan burgemeester Tonckens dat de jongens niet zonder iemand van de directie
verhoord kunnen worden, invnr 99.
Inspecteur der koloniën, pagina 187
De onregelmatigheden door zaalopzieners in het derde gesticht worden genoemd in een besluit van
de permanente commissie 5 december 1829 N4, invnr 967.
Over het januari 1829 conflict tussen Jannes Poelman en de adjunct-directeur voor de administratie,
die Heemskerk heet:
– nota van aanmerkingen van Heemskerk op Poelmans begroting, 20-27 december 1829, en
– brief van Poelman dd 19 december 1829, en
– brief Poelman dd 21 december 1829, en
– verslag van directeur Wouter Visser over het conflict, 2 januari 1829, alles invnr 95
Tenslotte brief waarmee de permanente commissie Jannes Poelman opdraagt met mee te werken, 6
januari 1829, invnr 364.
Directeur Visser meldt dat sommige kinderen graag van het 1e naar het 3e gesticht willen in een
brief van 4 december 1828, invnr 95.Jannes Poelman krijgt zijn loonsverhoging blijkens een notitie
in het personeelsregister invnr 998 folio 46 op 24 september 1829, er wordt melding van gemaakt in
het jaarverslag over 1829, invnr 990, ook gepubliceerd in het blad Vriend des Vaderlands augustus
1830 vanaf pagina 557, Poelman wordt geprezen op pagina 589. Poelmans echtgenote, Magdalena
Dubbelboer, overlijdt 24 oktober 1829.
De adjunct/directeur van het derde gesticht Adrianus de Geus ruilt eerst van gesticht met de adjunctdirecteur van het tweede gesticht Sikke Berends Drijber en wordt daarna overgeplaatst naar de
Ommerschans. Zijn ontmaskering speelt zich af januari-maart 1838 en al het materiaal is
bijeengebracht bij het besluit 21 maart 1838 N4, invnr 471.
Tot de nieuwe organisatie met Visser als inspecteur wordt besloten op 29 mei 1829 besluit nummer
1, invnr 967 en invnr 988.

Verantwoording gebruikte bronnen

HOOFDSTUK ZES

De Raad van Tucht voor
weezen, vondelingen en
verlatene kinderen
22 augustus 1829 tot 9 mei 1833

pagina 191-226

Te pronk staan, pagina 193
Verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor het eerste gesticht bevinden zich in de
invnrs 1618 (1829-1839) en 1619 (1840-1849). Citaten in deze paragraaf komen uit het
eerstgenoemde invnr. Verslagen van de tuchtraad van het derde gesticht bevinden zich in invnr 1622
(1829-1842). Transcripties van de tuchtzittingen gaan in de toekomst verschijnen op
www.schackmann.nl/kinderkolonie
De samenstelling van de Raad is voorgeschreven in het reglement, zie de volgende paragraaf. Bij
het begin bestaat de Raad uit Jannes Poelman als president, de onderdirecteur-binnen Jacob
Heinrich Textor, de onderdirecteur-buiten Gerrit Harms Kuipers, de zaalopzieners Laurens Vrieze
en Jan Hendrik Kloekers en de boekhouder-binnen Thomas Holsteijn, die als secretaris optreedt.
Op 22 augustus moeten voorkomen de naar Arnhem gevluchte Johannes Hermanus Lenting,
weesnummer 149 in invnr 1410, en Fredrik Arends, weesnummer 112 in invnrs 1571 en 1410. De
laatste gaat later Arie van de Berg heten (zie pagina 141), de eerste zal korte tijd later nog een keer
deserteren (zitting van 12 september 1829).
Neeltje Smak heeft weesnummer 786 in in invnrs 1571, 1410 en 1411. Het slachtoffer van haar
diefstal is Maartje Rijke, weesnummer 2029 in de invnrs 1410, 1411 en 1413.
Ook de hierna volgende zittingen komen uit invnr 1618. Barend Waijpert met weesnummer 1956 in
de invnrs 1411 en 1413 verschijnt voor de Raad op 24 oktober 1835.
Eenmaal s maands op een geschikt tijdstip verstaanbaar voorgelezen, pagina 195
De gehele paragraaf is gebaseerd op het reglement van tucht van 8 juli 1829. Dat bevindt zich zowel
in invnr 967 als in invnr 1617 en een volledige transcriptie ervan staat op
www.schackmann.nl/kinderkolonie
Op welk een en ander gewoonlijk de verhalen uitloopen, pagina 197
Zie voor het oude reglement pagina’s 71 en 106. Een afschrift van het oude reglement bevindt zich

bij een brief van toenmalig directeur Visser dd 12 maart 1829, invnr 96.
Zie voor de aantekeningen die worden gemaakt bij het oude reglement pagina 148.
De tuchtzitting met de wasvrouw - zij is de echtgenote van de arbeiderskolonist Van Elmpt uit
Groningen en ze heet Maria Oures of Ours - speelt op 17 september 1829, invnr 1622. In hetzelfde
invnr zitten ook de andere, in het begin niet helemaal correct verlopende, tuchtzaken van het derde
etablissement. Zo ook de zaken met Johanna Hendrika van Heuvel, 15 mei 1830, en Frederik van
der Linden, 26 juli 1832, en Susanna Sloos, 29 december 1830. Allemaal tuchtzaken van het derde
gesticht, allemaal invnr 1622.

In den nacht tusschen den negenden en tienden february, pagina 199
Maria Ziegessen komt ook voor als Maria Siegersen, en heeft weesnummer 138 in de invnrs 1571,
1410 en 1411. Degeen die ze met een korensikkel steeekt is Maartje Kraan, weesnummer 861 in de
invnrs 1571, 1410 en 1411. Het komt aan de orde bij de zitting van de Raad van Tucht van
Veenhuizen-1 van 12 september 1829, invnr 1618.
Pieternella Hartog heeft weesnummer 909 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Ze moet
voorkomen bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 26 september 1829, invnr 1618.
De zaalopziener die een proces-verbaal inlevert is Jan Hendrik Kloekers. Het wordt behandeld op
de zitting van de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 20 februari 1830 en proces-verbaal en
zittingsverslag bevinden zich in invnr 1618. De beschuldigde Gerrit heette eerst Evert Makkinga zie pagina 215 - maar gaat dan Gerrit Makkinje heten, hij heeft weesnummer 66 in de invnrs 1571,
1410 en 1411.
Het zittingsverslag van 11 december 1830 bevindt zich in invnr 1618. De tot poppegoed versneden
mutsen komt aan de orde bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 van 25 januari 1830, invnr 1622.
Krelisje Som heeft weesnummer 1798 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413. Mietje Poot is eerder
genoemd, zie pagina 94.
Opdat de kisten niet in het water komen te staan, pagina 201
De paragraaf is grotendeels gebaseerd op een brief van de directeur Van Konijnenburg aan de
permanente commissie van 11 april 1830, die zich bevindt bij het besluit in de uitgaande post van
22 april 1830 N1, invnr 375. Het besluit is ook in invnr 968.
Er kan niet worden teruggekeerd naar de begraafplaats in Norg, want toen men daar een paar jaar
terug een nieuw kerkhof aanlegde, beschouwde ‘de Gemeente Raad het eene overtolligheid te zijn
dat ook het kerkhof te Norg meede voor Veenhuizen worde ingericht’ en bestemde ze het alleen
voor de eigen bevolking. Waarvoor ze toestemming van de gouverneur kreeg, 26 en 30 september
1828, Drents Archief, toegang 0031 archief van Gedeputeerde Staten, invnr 1, aanvraagnummer

10032.
Er zijn koninklijke besluiten van 30 april 1829 N36, invnr 96, en 19 juni 1829 N52, invnr 97, die
voorschrijven hoe omheiningen van begraafplaatsen moeten zijn en daarbij zijn een sloot en een heg
de goedkoopste oplossingen.
Algemeene Wapening, pagina 202
De verslagen van de inspecties moeten vanwege de talloze bijlagen enorme stapels papier geweest
zijn. Sommige verslagen en bijlagen zitten tussen de ingekomen post van de permanente commissie
van 1829 tot en met 1847, de invnrs 98 tot en met 347, in de jaren erna tot en met 1859 tussen de
uitgaande post, de invnrs 601 tot en met 925, en een aantal bijlagen van verschillende jaren met
name over kleding bevinden zich in de invnrs 1544-1553.
Het besluit over andere prijzen van boezelaars is besluit nummer 1 van 21 november 1829, invnr
967. Adrianus Josephus Steijger heeft weesnummer 1195 in de invnrs 1572 en 1410. Het niet willen
laten zien van zijn kleding komt ter sprake bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 van 7 juni
1830, invnr 1622.
‘Meer bepaald optenemen den staat der kassen en administratien’ is bijvoorbeeld 13 januari 1837,
invnr 179, en het tellen van ‘de goederen in de magazijnen voorhanden’ onder andere op 14 januari
1834, invnr 144. Dat Visser onmiddelijk naar de kolonie moet vanwege de algemene wapening is
besluit nummer 1 van 8 oktober 1830, invnr 968. Een transcriptie staat op
www.schackmann.nl/kinderkolonie. Dat de Belgen niet rijp voor vrijheid waren, wordt betoogd in
het blad De Vriend des Vaderlands van januari 1831. Verdere citaten komen uit het besluit van 8
oktober 1830 en daarna volgt besluit numer 2 van 31 december 1830, invnr 968. Ook die laatste is
in transcriptie op www.schackmann.nl/kinderkolonie.
De ten strijde trekkende onderdirecteur is Jacob Heinrich Textor, dat hij bij de Gelderse Schutterij
zit blijkt uit een besluit van de permanente commissie 14 maart 1832 N13, invnr 970. NB: Zijn
zoon Augustinus Mattheus Jacobus Textor zal later onderdirecteur bij het eerste etablissement
worden. De boekhouder is Thomas Holstein, zijn vertrek wordt gemeld in het personeelsregister
invnr 997. Hij staat op de lijst van officieren op de site van de Drentse Historische Vereniging.
Eene duurzame rustelooze en kommervolle gesteldheid, pagina 204
De eerste sollicitatie van Jan van Konijnenburg is niet bewaard gebleven, maar wordt gemeld in de
notulen van de permanente commissie van 29 juni 1819, invnr 38: ‘Brief van de Heer J. v.
Konijnenburg, zich bevelende als klerk ter onzer bureele.’ Op 22 januari 1826 (enkele dagen na de
dood van de ambtelijk secretaris Anthony Willem Ockerse) besluit de permanente commissie tot de
bevordering van Van Konijnenburg tot hoofd van haar bureau, invnr 961 mapje 1826. Op 29 mei
1829 wordt met besluit nummer 1 de regeling met Van Konijnenburg als nieuwe directeur, Van
Wolda als diens landbouwkundige helper en Visser als inspecteur in het leven geroepen, invnr 967
en invnr 988.
Vanaf zijn indiensttreding schrijft Van Konijnenburg - net als zijn voorgangers - zo’n tien lange
brieven per dag, voor een groot gedeelte aan de permanente commissie, met daaronder ook de
verslagen van zijn bezoeken aan de Ommerschans en Veenhuizen en verslagen van de
aanbestedingen van aankopen, wat zich allemaal bij de ingekomen post bevindt. Over de
moeilijkheden met leveranciers schrijft hij vaak, hier zijn citaten genomen uit een van zijn mooiste
brieven, 14 januari 1835, invnr 155. Dat hij niet meer door Meppel zou durven rijden komt uit
Anoniem, De veertig millioen pagina 10.
Zeer geheim, pagina 206
Verzoeken van de kassier om aanvulling van middelen zijn er regelmatig, bijvoorbeeld 4 oktober
1833, invnr 140. Deurwaarders melden zich ook regelmatig, bijvoorbeeld een procureur die

‘gepaste middelen regtens’ op de MvW wil toepassen, 23 februari 1836 , invnr 168.
Voor de beschrijving van de steunverzoeken is gebruik gemaakt van het ‘Verslag der Commissie,
benoemd bij Zr. Ms. besluit van den 26sten October 1841, n. 66’, dat is overlegd in de Tweede
Kamerzitting van 20 december 1842 bij de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van Wet
betrekkelijk de zaken der Maatschappij van Weldadigheid, gedateerd 15 november 1842 en
gepubliceerd als bijvoegsel bij de Staatscourant van 16 januari 1843 en van het boekje Permanente
Commissie Verzameling van stukken, nopens den stand der zaken van de Maatschappij van
Weldadigheid.
Invnr 21 bevat alle stukken ‘betreffende de door de Commissie van Weldadigheid benoemde
speciale commissie, belast met het geven van inlichtingen aan de staatscommissie’, 1832, 1833.
Bovendien is het archief van de Staatscommissie, benoemd bij beschikking van de Minister van
Binnenlandse Zaken van 20 januari 1832 opgenomen in het archief van de Maatschappij, invnrs
3286-3292. De gebeurtenissen worden ook samengevat in Ir. C.A. Kloosterhuis, De bevolking van
de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, en in J.R. van der Zeijden en J. Hagen,
Inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970.
Het koninklijk besluit over steun aan de Maatschappij 17 Januari 1832 N49 Geheim, bevindt zich in
invnr 8. Daar bevindt zich ook een brief van Binnenlandse Zaken met bijbehorend besluit van dat
ministerie van 20 Jan 1832 N1 Geheim, met de benoeming van een onderzoekscommissie ‘tot het
opsporen der grondoorzaken van de geldelijke verlegenheid’.
Eveneens in invnr 8 is het koninklijk besluit 30 april 1832 N60 Geheim, waarmee zijne majesteit
geld voor maart-april-mei 1832 beschikbaar stelt. En een brief van 1 oktober 1832 N4 Geheim van
Binnenlandse Zaken dat een ambtenaar van Financiën aan de commissie is toegevoegd. Het
koninklijk besluit van 17 februari 1833 met steun heb ik niet kunnen vinden, maar het wordt in een
brief van 19 februari 1833 N1 Geheim van Binnenlandse Zaken aan de Maatschappij medegedeeld
en er wordt naar verwezen bij het besluit van 19 september 1833. Nog steeds alles invnr 8.
Op 14 maart 1833 deelt Binnenlandse Zaken mede dat de staatscommissie is ontbonden, de
koninklijke besluiten van 18 maart 1833 en 14 juni 1833 ken ik alleen doordat ze in het besluit van
19 september worden vermeld en dat laatstgenoemde besluit bevindt zich tussen de post in invnr
140. Daarna worden op 30 september 1833 bij koninklijk besluit twee commissarissen benoemd die
zich moeten gaan inwerken in de Maatschappij, welk besluit wordt vermeld in een later besluit, op
17 januari 1836, invnr 8, wat is opgenomen bij de transcripties op
www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 207
Overlijden vader Van Nispen: https://www.wiewaswie.nl/personenzoeken/zoeken/document/a2apersonid/97031787/srcid/24702631/oid/1
Met inachtneming der meest mogelijke bezuiniging, pagina 208
De nieuwe bepalingen ‘nopens de voeding der weezen in de kindergestichten’ die per 1 januari 1832
ingaan, staan in besluit nummer 1 van 17 december 1831, invnr 969. Het samenvoegen van de
functies van onderdirecteur-binnen en boekhouder-binnen in besluit nummer 13 van 14 maart 1832,
invnr 970. In beide genoemde invnrs staan overigens nog tal van andere bezuinigingsmaatregelen.
Een daarvan is de instelling van borgtochten voor personeelsleden die met geld omgaan. Die
borgtochten, bewaard in de invnrs 1002 en 1008 geven vak interessante informatie over de relaties
in de wereld buiten de kolonie van een personeelslid want in de meeste gevallen moet een derde
zich garant stellen.
Wateren: de nieuwe ‘bepalingen nopens de voeding der weezen te Wateren’ zijn besluit nummer 1
van 19 maart 1832, ook invnr 970. Over de plannen om de oververdiensten van kwekelingen te
korten en op hun kledingpakket te bezuinigen schrijft directeur Van Konijnenburg op 23 juni 1834,
invnr 149. De permanente commissie neemt een besluit 12 september 1834 N4, invnr 972.

Daartegen protesteert Van Konijnenburg na ruggespraak met Van Wolda op 26 september 1834,
invnr 173, waarbij gevoegd zijn lijsten met de uitbetaalde oververdiensten van de grootverdieners in
Wateren en de gestichten. Waarna de permanente commissie haar eigen besluit amendeert op 20
oktober N40, invnr 97.
Over het aardappelliger aardappelbrood en waarom hij het niet in Veenhuizen durft in te voeren,
schrijft directeur Van Konijnenburg op 6 februari 1833, invnr 133, waarna de permanente
commissie een dienovereenkomstig besluit neemt op 16 feb 1833 N21, invnr 409.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 210
-Gelijk ouders zulks voor hunne kinderen wenschen mogen, pagina 211
Everhard Paulus van der Horst Hebert heeft weesnummer 1855 in de invnrs 1572, 1410 en 1411.
Pieter Johannes Hijgenaar heeft weesnummer 1256 in de invnrs 1572, 1410 en 1411. Hij staat op
een lijst als ondermeester te Willemsoord op 5 april 1832, invnr 124. Daniel Was, soms Daniel
Wasch, heeft weesnummer 463 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Hij staat ook op folio 9 van
personeelsregister invnr 997 en op de folio’s 20, 56 en 84 van het personeelsregister invnr 998.
Sommige andere hier genoemde ondermeesters staan ook in deze registers vermeld, soms ook in de
personeelsregisters in invnr 1007 of in de registers met invnrs 1003, 1004 of 1005, maar in een
ander register is dan alleen maar iets vermeld als ‘twee hulpmeesters’, er zit weinig consequentie in
die vermeldingen. Familie-onderzoekers adviseer ik om het in elk van die registers even te
proberen. Wel staat bij vermeldingen vaak genoteerd op grond van welk besluit van de permanente
commissie zij een aanstelling hebben en dat is dan weer in de uitgaande post van de commissie
terug te vinden.
Emanuel Pokij of Fokij heeft weesnummer 651 in de invnrs 1571, 1410 en 1411 en
kwekelingennummer 47 in invnr 1610.
Het besluit kwekelingen na militaire dienst weer op te nemen wordt genomen 14 augustus 1833
N20, invnr 971. De toevoeging van Van Wolda komt uit een brief dd 31 december 1835, invnr 166.
Die brief gaat ook over Noach Scheffner, weesnummer 632 in de invnrs 1571 en 1410. Zijn carrière
op de kolonie staat beschreven in de gegevens die mevrouw Kloosterhuis uit het archief heeft
gehaald en die in de database Maatschappij van Weldadigheid op www.alledrenten.nl staan.
Gerhardus ter Hoeven heeft weesnummer 1026 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Jan Hessels van
Wolda schrijft over hem in zijn schoolverslag (hij bezoekt regelmatig alle scholen en schrijft daar
verslagen over) van 30 januari 1836, invnr 167. In datzelfde verslag schrijft hij over Jacobus van
Engelen, weesnummer 225 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412.
Dat niet Dirk Duin maar Cornelis Duin is overleden, pagina 214
Zo worden per 01-01-1829 de stamboeken van wezen invnrs 1571 en 1572 niet meer bijgehouden
en vervangen door invnr 1410, en wordt 27 november 1829 besloten tot ‘Bepalingen nopens de
registratie der bestedelingen op bijzonder contract’, wat tot gevolg heeft dat er voor diegenen een
apart stamboek komt, besluit in invnr 967, dat stamboek voor particuliere contracten is invnr 1389.
‘Inspectien, welke zoude moeten strekken, ter opruiming van de bestaande verschillen in de
stamboeken’ komt uit een brief van Van Konijnenburg dd 10-12-1831, invnr 120.
Cornelis Duin heeft weesnummer 108 in de invnrs 1571 en 1410. Dirk Duin heeft eerst
weesnummer 107 in de invnrs 1571 en 1410, en daarna weesnummer nummer 108 in de invnrs
1410 en 1411.
Over Dirk en Cornelis Duin:
- 11 februari 1833, twee brieven van Van Konijnenburg, invnr 133;

- 22 februari 1833 N20, besluit permanente commissie, invnr 409;
- 1 maart 1833 N2, besluit permanente commissie, invnr 410.
- overlijdensakte: http://alledrenten.nl/iip.php?id=1013006 / http://alledrenten.nl/akte/dirkduin/9e37ff8c-c4ac-42f5-897f-74a58ae969be
Er is in ieder geval nog één blunder waarbij de verkeerde naam op een overlijdensakte terecht is
gekomen, zie het verhaal van Bernardus Tienkens en Hendrik van Gerve.
Maria Welgeschikt wordt Constantia Mulder, weesnummer 1012 in invnr 1412. De
naamsverandering staat in een brief van Binnenlandse Zaken van 1 september 1840, invnr 235.
Evert Makkinga blijkt Gerrit Makkinje te heten, weesnummer 66 in de invnrs 1571, 1410 en 1411.
De naamsverandering in een brief van Binnenlandse Zaken van 2 juli 1830, invnr 107. Hij is de
Gerrit op pagina 199-200. Felix Franciscus Dennis moet het zonder ‘Chapman’ doen, weesnummer
690 in de invnrs 1411 en 1412. De naamsverandering in een brief van de gouverneur van Drenthe
van 18 mei 1841, invnr 244. En Frederik Arends, weesnummer 2042 in de invnrs 1411 en 1413,
gaat Arie van den Berg heten, zie het plaatje met de verbetering in zijn zakboekje, invnr 170, bij de
verantwoording van pagina 141 en verder.
Isaac Tange heeft weesnummer 840 in de invnrs 1411 en 1412. Arij Tange heeft weesnummer 550
in invnr 1411. Het citaat komt uit een brief van Van Konijnenburg van 9 februari 1833, invnr 133.
De Aziatischen braakloop, pagina 216
Het rapport van de commissie met voorschriften ter voorkoming en behandeling van de Aziatischen
braakloop (een gedrukt stuk) komt uit invnr 124 (zie een fragment hieronder). Verder heb ik gebruik
gemaakt van hoofdstuk 18 van H.G. Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in de NoordNederlandse kolonièn van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859. Uit hetzelfde
boek is hoofdstuk 20 gebruikt voor de pokken in de kolonie.
Kort voor Heerspink overlijdt ook de arts van het eerste gesticht, dokter Sporon. De grafsteen van
dominee Heerspink is nog steeds goed leesbaar te zien op de begraafplaats Veenhuizen.

Dikke soep, pagina 218
Het assortiment van de winkel komt in een heleboel stukken voor, met name waar het de
winkelwaren betreft die van buiten moeten komen en dus aanbesteed worden. De lijsten zijn niet
allemaal helemaal hetzelfde. Een uitgeschreven voorbeeld van een lijst staat hier:
https://velehanden.nl/messages/announcements/bekijk/project/dre_cmw/id/30386
Zie voor het stelen van ingekuilde aardappen en wortelen onder andere de zittingen van de Raad
van Tucht van Veenhuizen-1 van 25 januari 1832, 17 maart 1832 en 23 januari 1836, alles invnr

1618.
Inbreken in het magazijn via de ‘dakfengsters’ komt uit de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van
18 september 1832, invnr 1618. En door een openstaand keldergat gekropen uit de Raad van Tucht
van Veenhuizen-3 van 23 januari 1836, invnr 1622. ‘Niet genoegzaam eten’ komt uit bijvoorbeeld
de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 van 10 mei 1838, en dat de wezen overvloedig gespijst
worden uit de zitting van 20 oktober 1829, allebei invnr 1622.
De voeding staat beschreven in de concept huishoudelijke bepalingen van 8 november 1823, invnr
988, en het Reglement voor de Administratie van 2 februari 1824, invnr 962, beiden in transcriptie
op www.schackmann.nl/kinderkolonie. Verder zijn citaten genomen (over mosterd en azijn en over
pap) uit een besluit met nadere ‘bepalingen nopens de Voeding der Weezen in de kindergestichten’
van 17 december 1831, invnr 969.
Ontvreemden van tuinvruchten uit de tuinen der Veteranen komt een paar keer voor de Raad van
Tucht, bijvoorbeeld bij Veenhuizen-3 op 8 september 1829, invnr 1622. Gekookte aardappelen van
een bedelaarsvrouw kopen in de Raad van Tucht Veenhuizen-3 van 13 juli 1830, invnr 1622.
De omschrijving van wat er bijgebouwd is op het terrein komt uit de brandverzekeringspolissen,
invnrs 1295 en 1296. De beuling en bedorven bokking zijn gekocht bij bedelaar-veldwachter
Johannes Hoeboer (zie De bedelaarskolonie pagina 196) en het verhaal komt uit de Raad van Tucht
van Veenhuizen-1 van 8 december 1832, invnr 1618.
Het onrecht dat Emanuel wordt aangedaan, pagina 220
Mietje Pieters is eerder genoemd op pagina 18. Chatarina Ogtrop heeft weesnummer 55 in de invnrs
1571, 1410, 1411 en 1412. Johanna Janssen heeft weesnummer 358 in de invnrs 1571, 1410, 1411
en 1412. Maria Meijer heeft weesnummer 360 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Wilhelmina
Souverijn 366 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Schermachers arbeidsbemiddeling voor hen
komt uit de ‘Staat van de ontslagen weezen in het jaar 1835 met vermelding derzelver bestemming’,
van 30 januari 1836, invnr 167.
Jan Emanuel heeft weesnummer 98 in de invnrs 1571 en 1410, Jacobus Emanuel heeft
weesnummer 1002 in de invnrs 1571, 1410 en 1411, Janse Emanuel heeft weesnummer 1116 in de
invnrs 1572, 1410 en 1411.
Over de dienstplichtkwestie gaan:
– 14 oktober 1833 N4, de permanente commissie verlangt opheldering, invnr 417-418;
- 7 februari 1835, ministerie Binnenlandse Zaken reageert, invnr 156;
- met bijvoeging van de reactie van Amsterdam gedateerd 13 november 1834, invnr 153.
Daarna besluit de permanente commissie op 17 februari 1835 N1 om het voortaan beter te gaan
doen: ‘Voorschriften ten einde de elders dan in de kolonien voor de N.M. (= Nationale Militie)
domicilie hebbende bestedelingen zoo veel doenlijk bevorderlijk te zijn in het tijdig bekomen van
de bewijsstukken nopens de vrijstellingen die zij kunnen doen gelden’, invnr 973.
Onvoorzigtiglijk baden op eene diepe plaats, pagina 222
Opmerking over zwemkunst voor kwekelingen komt het rapport van de commissie van toevoorzicht
gepubliceerd in het maandblad de Star 1824 pagina 790. Margaretha Boelens heeft weesnummer
543 in invnr 1410. Johanna Koning heeft weesnummer 1500 in invnr 1410. Hun dood door
verdrinking wordt beschreven in het juli-nummer 1830 van het maandblad De Vriend des
Vaderlands pagina 535. Daar wordt Johanna Koning abusievelijk Johanna Jansen genoemd, maar de
stamboekgegevens maken duidelijk dat het Koning moet zijn.
De verdrinking van de niet met name genoemde een jaar eerder omgekomen wees, staat in het julinummer van De Vriend des Vaderlands jaargang 1829. Het verhaal van de bijna-verdrinking van
Joanna de Jong uit Nederhorst den Berg komt uit Jan Baar, Het edelmoedig bedrijf ter redding van
een in de rivier de Vecht gevallen kind. Joanna de Jong heeft weesnummer 1831 in invnr 1413.

Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 224
Bij zijn aankomst in Veenhuizen op 9 mei 1833 krijgt Reinier van Nispen het weesnummer 685 in
de invnrs 1411 en 1412. Zijn broer Theodorus van Nispen heeft in diezelfde invnrs het weesnummer
154. Reinier van Nispen heeft designatienummer 231/30 en zijn broer 231/28, wat inhoudt dat
Theodorus nummer 28 en Reinier nummer 30 is op de designatielijst met nummer 231 in invnr
1421.

Verantwoording gebruikte bronnen
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Wegens slecht gedrag naar
herwaarts opgezonden
29 mei 1833 tot maart 1838

pagina 227-264

Premie- en transportkosten, pagina 229
Theodorus van Nispen heeft weesnummer 154 in de invnrs 1411 en 1412. Hij wordt ook genoemd
op pagina 327. Robbert Walraven Gustaaf Albert Vonck heeft weesnummer 1769 in invnr 1411.
Hun vluchtpoging wordt behandeld in de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 11 juni 1833, invnr
1618. Over de grote veenbrand te Zevenhuizen zie op wikipedia.
Het aantal vluchtpogingen plus het aantal van desertie teruggebrachte weeskinderen komt uit het
mutatieregister voor wezen 1833, invnr 1513, met ter controle wie er echt wisten weg te blijven het
stamboek invnr 1411.
Het voorbeeld van de pechvogel Johannes Jacobus Verstraaten komt uit een ander jaar, Raad van
Tucht van Veenhuizen-1 van 6 juni 1840, invnr 1619. Johannes Jacobus Verstraaten heeft
weesnummer 426 in invnr 1412.
De brief van de regenten van de rooms-katholieke wezen en armen van ’s-Gravenhage is van 9 april
1832, invnr 124. Sussende brief van de permanente commissie onder andere 5 september 1832 N7,
invnr 404.
Citaat met ‘verwijdering uit de kolonien’ komt uit het reglement van tucht voor wezen, zie voor een
volledige transcriptie www.schackmann.nl/kinderkolonie. De grootte van de premie- en
transportkosten plus het aantal dagen dat iemand moet zitten, komt uit de raden van tucht, invnrs
1618, 1619 en 1622. ‘Oordeel des onderscheids’ staat bijvoorbeeld in het tuchtverslag van
Veenhuizen-1 van 13 oktober 1838, invnr 1618, en ‘door overklimming’ in het zittingsverslag van
Veenhuizen-1 van 16 september 1833, zelfde invnr.
Cornelis van Opzeeland heeft weesnummer 633 in de invnrs 1411 en 1412. Hij komt voor de Raad
van Tucht van Veenhuizen-1 op 2 april 1833 en 10 april 1833, invnr 1618. De achtervolgende
zaalopziener is Jacobus Meijer, voormalig sergeant.
De zucht om hunne betrekkingen te zien, pagina 231
Johannes Bernardus Schelhuizen komt voor de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 op 21 juli 1830
en 26 juli 1832, invnr 1618. Hij heeft weesnummer 1394 in de invnrs 1410 en 1411.

De drie jongens die in Groningen vrijwillig dienst willen nemen komen voor op 23 juni 1830, invnr
1618. Het besluit dat nog maar één keer per jaar dienst kan worden genomen is al langer in werking,
maar wordt bekrachtigd op 3 augustus 1831 N1, invnr 969.
Frederik van der Linden heeft weesnummer 815 in de invnr 1571, 1410 en 1411. Hij moet voor de
Raad van Tucht van Veenhuizen-3 komen op 26 juli 1832 en op 22 oktober 1832, invnr 1622.
Cornelis Zaal heeft weesnummer 1300 in de invnrs 1411 en 1413. Jan Rosée heeft wees nummer
2098 in de invnrs 1411 en 1413. Ze komen voor de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 op 26
november 1836, invnr 1618. De betreffende broer van Jan is Heeres Rosée die weesnummer 138
had in de invnrs 1411 en 1412.
Johanna Maria Santman heeft nummer 350 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Ze moet voor de
Raad van Tucht van Veenhuizen-3 komen op 9 juli 1836, invnr 1622.
Bindert Jilts Zijlstra heeft weesnummer 1618 in de invnrs 1572, 1410 (als ‘Bendert’ in plaats van
Bindert), 1411 en 1413. Hij moet voor de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 komen op 7 november
1833, invnr 1622.
De ‘zucht om hunne betrekkingen te zien’ komt voor in talloze tuchtraden, invnrs 16118, 1619 en
1622. Maximiliaan Joseph Wasserstein heeft weesnummer 828 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en
1412. Hij komt voor de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 op 25 september 1830, invnr 1618. Bij
‘zijne ooms in Heerenveen’ zit Jacob Stoffels Crediet, weesnummer 611 in de invnrs 1411 en 1412,
hij staat voor de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 op 23 januari 1833, invnr 1618.
Van Coenraad Johan Jekel wordt gezegd dat hij ‘bij deszelfs vader intrek heeft gevonden’. Hij heeft
weesnummer 890 in de invnrs 1411 en 1412 en zijn zaak wordt besproken bij de Raad van Tucht
van Veenhuizen-1 van 10 december 1836, invnr 1618.
Jan Stam heeft weesnummer 1304 in de invnrs 1411 en 1413. Na het bezoek aan zijn zieke moeder
staat hij voor de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 op 30 september 1836, invnr 1618. Bezoek aan
familie, ook al is die doodziek, niet als een geldige verschoning, bijvoorbeeld op de tuchtzitting van
11 mei 1852, invnr 728 bij 22 juni 1853 N2, en op de zitting van 23 juni 1852, invnr 730 bij 23 juli
1852 N8.
Jan Bakker, wiens ouders zijn gezelschap niet op prijs stellen, komt voor de Raad van Tucht van
Veenhuizen-1 op 11 april 1840, invnr 1619. Eerder was hij wegens weglopen al voor de Raad
geweest op 7 december 1839, invnr 1618 en op 3 januari 1840, invnr 1619. Jan Bakker heeft
weesnummer 484 in invnr 1412.
Waarnaar zij zoo zeer reikhalzen, pagina 233
Klaas Zeilstra heeft nummer 1578 in de invnrs 1411 en 1413. Hij moet voorkomen bij de Raad van
Tucht van Veenhuizen-1 op 13 september 1834, invnr 1618. De brief kan hij niet laten zien, hij geeft
‘voor den zelve verloren te hebben’. Overigens moet hij ook verschijnen op 16 september 1833 en 9
januari 1836, ook invnr 1618. Hendrik Meulman heeft weesnummer 444 in invnr 1412. De hem
opgedrongen reisgenotes worden genoemd in brieven van de directeur van 8 november 1842 en nog
eentje een paar dagen eerder, invnr 266.
Bronnen voor discussie en besluiten over verlof:
- brief directeur van 13 juli 1829, met bijlagen over verlofgangers, invnr 97;
- 21 september 1829, besluit ‘Voorschriften over het geven van verlof aan kinderen in Veenhuizen’,
invnr 368;
- 9 augustus 1832, brief Binnenlandse Zaken N178, invnr 128, naar welke brief BZ later nog wel
eens verwijst;
- 3 juni 1835, brief van directeur Van Konijnenburg, met ook het belang van de kinderen, ‘om de
kennis aan bloedverwanten en vrienden te onderhouden’, invnr 160;
- 10 juni 1836, Van Konijnenburg doet voorstellen om het geven van verlof voor wezen te
Veenhuizen aan banden te leggen, invnr 172;
- 7 juli 1836, brief Binnenlandse Zaken, invnr 173;

- 14 juli 1836 N1, besluit permanente commissie over verlof, invnr 450
Het citaat met ‘reikhalzen’ komt uit een brief van 24 oktober 1826, invnr 81. De citaten over de
bestemmingen tijdens het verlof komen uit de bijlagen bij brief directeur van 13 juli 1829, invnr 97.
Jannetje Blom heeft weesnummer 2097 in invnr 1410. Het verhaal rond haar geld komt aan de orde
bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 op 13 juli 1830, invnr 1622. De drie oudere meisjes uit
Schagen zijn Arisje Hopman, weesnummer 1747 in de invnr 1572, 1410 en 1411, Neeltje Kieft,
weesnummer 1748 in de invnrs 1572, 1410 en 1411, en Jannetje Langedijk, weesnummer 1749 in
de invnrs 1572, 1410 en 1411.
Aan hare makkers het onzedelijke leven mede te delen, pagina 235
Everhardus van Dijk heeft weesnummer 238 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Hij legt zijn
verklaring af bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 van 14 juli 1835, invnr 1622. Het meisje dat
te Groningen haar brood verdiende door ‘bij burgerlieden te naaijen’ is Petronella van Diepenbeek,
weesnummer 1368 in de invnrs 1410, 1411 en 1413. Haar verhaal komt aan de orde bij de Raad van
Tucht van Veenhuizen-1 van 12 november 1836, invnr 1618. De kleermaker die vlak bij een vaste
baan zat is Johannes Hendrik Muijzers of Muijsers, weesnummer 1042 in invnr 1412. Hij vertelt dit
bij de Raad van Tucht van 29 november 1850, invnr 686 bij 24 december 1850 N3.
De jongen die zich met bedelarij en uitventen van liedjes in leven heeft gehouden, is Oene Dijkstra,
weesnummer 1766 in de invnrs 1419, 1411 en 1413. Hij wordt ook genoemd op pagina 365. Oene
komt voor bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 op 12 februari 1833, invnr 1618.
Grietje Willemsen heeft weesnummer 1426 in invnr 1413. Haar zaak komt voor bij de Raad van
Tucht van Veenhuizen-1 op 31 augustus 1841, invnr 1619.
De uitdrukking ‘niet slagende ergens te recht te komen’ wordt vaker gebruikt, bijvoorbeeld bij de
tuchtzitting van Veenhuizen-1 van 14 augustus 1840, invnr 1619, met betrekking tot de
teruggekeerde vluchter Joseph Struijlaart, weesnummer 442 in invnr 1412.
Louisa Hekke heeft weesnummer 953 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Catharina Johanna
Karsten heeft weesnummer 1221 in de invnrs 1411 en 1413. Margaretha Scheeve heeft
weesnummer 648 in de invnrs 1410, 1411 en 1412. De tuchtzittingen tegen hen bij de Raad van
Tucht van Veenhuizen-1 vinden plaats op 3 oktober 1833, 19 oktober 1833 en 30 oktober 1833,
allemaal in invnr 1618.
De bitterlijk huilende deserteur, pagina 237
Cornelis van Zijl heeft weesnummer 161 in de invnrs 1571 en 1410. Na zijn terugkomst van
desertie heeft hij weesnummer 521 in invnr 1411. Hij komt voor bij de Raad van Tucht van
Veenhuizen-1 op 15 januari 1831, invnr 1618.
Adrianus Veltman komt in de kolonie op grond van het contract E100, contractenboek invnr 1394.
Hij staat op folio 306 van het register bijzondere contracten met nummer B970, invnr 1389 en op
folio 7 van het register kwekelingen 1836-1847 met kwekelingennummer 61, invnr 1582.
Bronnen met betrekking tot zijn vlucht en de nasleep daarvan:
- 30 juli 1836, brief van insituteur Van Wolda aan directeur Van Konijnenburg over de desertie van
Veltman, invnr 173;
- 2 augustus 1836, brief van directeur Van Konijnenburg aan de permanente commissie waarbij hij
Van Wolda’s brief van 30 juli in kopie meestuurt, met suggesties voor maatregelen, invnr 174;
- 11 augustus 1836 N7, Brief van de permanente commissie aan de gouverneur van Overijssel, invnr
451;
- 3 september 1836, brief van burgemeester & wethouders van Steenwijk aan de gouverneur, invnr

175. Daarbij zou een verklaring van de schipper moeten zitten, die heb ik niet gevonden, maar die
wordt samengevat in de hierna volgende brief van de gouverneur;
- 8 september 1836, brief gouverneur aan de permanente commissie, invnr 175.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 239
--Kruiwagens met medicijnen, pagina 239
Ontslag dokter Sasse uit H.G. Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in de NoordNederlandse kolonièn van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859, pagina 25 en
brief dokter Sasse van 31 juli 1829, invnr 97.
Dokter Adrianus Apolinius Sporon overlijdt 6 mei 1832 en dokter Johannes Hermanus Josephus le
Roux op 5 maart 1833 (www.alledrenten.nl). De nieuwe president van de Drentse geneeskundige
commissie is Gerardus Hozeas Amshoff.
Materiaal voor de kwestie Huët:
- Roelfsema, zie hiervoor;
- 14 januari 1834, inspectieverslag Visser waarin hij meldt ‘dat tijdens mijn verblijf te Veenhuizen,
de hr. Huet met zijn huisgezin en goederen aldaar is aangekoomen en zijnen dienst heeft aanvaard,’
invnr 144;
- 06 juli 1834, driemaandelijks verslag Amshoff, invnr 149;
- 12 juli 1834, brief directeur Van Konijnenburg over hoe hoog het gelopen is, invnr 149, met vier
bijlagen, te weten:
- Coenraad Hulst over een kwestie met Huët en een vroedvrouw;
- Johannes Poelman dat Huët gestopt moet worden;
- Amshoff dat Huët ongeschikt is;
- Van Konijnenburg met een besluit van 02-07 dat Huët ondergeschikt moet zijn;
- 20 september 1834 N21, besluit permanente commissie Huët te schorsen, invnr 428-429;
- 24 september 1834, Amshoff dringt aan op ontslag voor Huet, invnr 151;
- 30 oktober 1834, onleesbaar verweerschrift Huët, invnr 152;
- 20 november 1834, verslag dokter Amshoff met nog meer over Huët,
NB: Na zijn ontslag blijft Huët in de buurt, want hij wordt de eerste dorpsarts in de gemeente Norg,
zie Miek Roelfsema, Dokters in Norg (1), in De Boerhoorn, Historische Vereniging Norch, juni
2009.
Het is van achteren meermalen gebleeken, pagina 242
Belangrijkste bron voor deze paragraaf is de ‘Voordragt tot ontslag van weezen in 1834’, invnr
1432.
Jan Kogen heeft weesnummer 15 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Maria van Diemen heeft
weesnummer 37 in de invnrs 1410 en 1411. Leendert Paaling heeft weesnummer 613 in de invnrs
1571, 1410, 1411 en 1412. Jannetje den Harder heeft weesnummer 1187 in de invnrs 1572, 1410,
1411 en 1412. Anna Majoor heeft weesnummer 1638 in de invnrs 1572, 1410 en 1411.
Het citaat over het van achteren meermalen gebleken zijn, komt van de adjunct-directeur van het
derde gesticht Sikke Berends Drijber op 8 februari 1834, invnr 145.
Johanna van der Poort heeft weesnummer 1214 in de invnrs 1572, 1410 en 1411. Over haar gaat de
beantwoording door directeur Van Konijnenburg van vragen van de permanente commissie van 9
april 1832, invnr 124.
Op 28 oktober 1831 schrijft directeur Van Konijnenburg: ‘De jongelingen Pieter Pielaar, onder

N603, Johannes Gnitla onder N650 en het meisje Elisabeth Gillessen, onder N7 in de
kindergestichten geregistreerd geweest, niet hebbende kunnen slagen in het bekomen van hun
onderhoud in de gewone Maatschappij, zijn naar die Gestichten wedergekeerd en hebben dringend
verzocht, nog eenigen tijd in dezelve te mogen blijven’, invnr 118. Daarop besluit de permanente
commissie 9 november 1831 N35, invnr 394, dat ze mogen blijven ‘tot 1e mei aanstaande, maar
ook volstrekt niet langer’.
Citaten in de laatste alinea komen uit een brief van directeur Van Konijnenburg dd 23 februari 1833,
invnr 133, en betreffen Johanna Oosterman, zie pagina 73 en 284, Antje Koch, weesnummer 712 in
de invnrs 1571, 1410 en 1411, en Marijke Bruins, weesnummer 61 in de invnrs 1410 en 1411.
Mijne verwijdering en deze alleen, pagina 245
Het eerste gedeelte van de paragraaf is vooral gebaseerd op het ‘Verslag der Commissie, benoemd
bij Zr. Ms. besluit van den 26sten October 1841, n. 66’, dat is overlegd in de Tweede Kamerzitting
van 20 december 1842 bij de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van Wet betrekkelijk de
zaken der Maatschappij van Weldadigheid, gedateerd 15 november 1842 en gepubliceerd als
bijvoegsel bij de Staatscourant van 16 januari 1843.
Ook de bemoeienis van Johannes met het koninlijk besluit komt uit dit verslag; bedoeld koninklijk
besluit is van 17 januari 1836, invnr 8. Een volledige transcriptie staat op
www.schackmann.nl/kinderkolonie/
De minister van Binnenlandse Zaken stuurt een afschrift van het besluit op 18 februari 1836 aan de
permanente commissie met mededeling welke ambtenaren de vergaderingen zullen bijwonen, invnr
168. De reactie daarop komt weer uit het hiervoor genoemde verslag.
Van het bezoek van Johannes aan de kolonie wordt melding gemaakt door directeur Van
Konijnenburg in zijn maandelijkse ‘Kolonie berigten’, geschreven 23 juni 1836, invnr 172, ook
afgedrukt in het juni-nummer van de Vriend des Vaderlands.
De meeste genoemde nieuwe richtlijnen komen uit ‘Nota van het behandelde door Zijne Exc den
Heer Baron J. van den Bosch met den Directeur der Kolonien bij het bezoek van dezelve in Junij
1837’, invnr 461 bij 29 juni 1837 N2 en uit een soortgelijk besluitenlijstje na zo’n bezoek op 28
september 1840 N7, invnr 978.
Informatie over plannen voor overschakeling naar meer industriële activiteit komen weer uit het
eerder genoemde verslag van de staatscommissie.
Uitspanning zonder uitspatting, pagina 247
Het handgeschreven verslag van koningsdag 1834, waarop is bijgeschreven ‘geplaatst in de
Groninger Courant van 29 augustus, no.69’, bevindt zich in invnr 150.
Over het orkest zijn ook andere loftuitingen, bijvoorbeeld van dominee Van Rinteln in meerdere van
zijn jaarverslagen over het godsdienstig leven in Veenhuizen, welke verslagen als bijlagen gevoegd
zijn bij de algemene jaarverslagen, invnrs 990 en 991. En adjunctdirecteur voor het onderwijs Jan
Hessels van Wolda schrijft over het derde gesticht: ‘Boven alles nog munt hier uit het gezang en de
muzijk, die er beide bloeijen’, 30 januari 1836, invnr 167.
Christoffel Kleinzo(o)n heeft weesnummer 1046 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Hij schrijft
aan de permanente commissie over het hem gedane aanbod op 14 november 1836, invnr 177.
Als een verdoold schaap, pagina 249
Eerste alinea is uit het verslag van koningsdag 1834, invnr 150. Citaat van ‘alle armen zonder eenig
onderscheid van godsdienst’ komt uit een artikel door de Maatschappij kort na de oprichting in de
Staatscourant van 17 maart 1818. De toestanden rond het ene kerkgebouw op de Ommerschans zijn
beschreven in dit artikel:
https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/30567

Johanna Maria Kram heeft weesnummer 1158 in de invnr 1411 en 1412. Uiteraard met de
vermelding ‘hervormd’. Over haar wordt gecorrespondeerd 16 januari 1835, invnr 155.
Johannes Hermanus Brinkman is een particuliere bestedeling van het Algemeen Armbestuur
Rotterdam, aangekomen in de vrije kolonie Willemsoord op 4 april 1825, designatieregister 18241825, invnr 1395, en overgegaan naar Veenhuizen op 2 oktober 1827, volgens bevolkingsregister
Willemsoord 1820-1828 invnr 1358. Hij staat als B136 in het register van op particulier contract
geplaatsten invnr 1389 en als ingedeelde bij de hoevenaar Hazelhof op folio 5 van het
hoevenaarsregister invnr 1581. Hij schrijft aan directeur Van Konijnenburg rond 20 februari 1835,
de brief komt 23 februari aan bij de directeur en die stuurt hem 3 maart 1835 naar de permanente
commissie, invnr 157.
Overigens zijn er veel meer briefwisselingen over godsdienstige gezindheid van kinderen dan in het
boek gemeld kon worden:
- Bijvoorbeeld over Dirk Duin, wiens vader dan wel katholiek geweest mocht zijn, ‘doch zijne
moeder mennonist’, en met die was hij altijd naar de kerk gegaan en daarom verlangt hij
‘nadrukkelijk bij de protestantsche kerk te worden aangenomen’. Uit brieven van directeur Van
Konijnenburg met nummers N282 en N281 dd 11 februari 1833, invnr 133 en de reactie van de
permanente commissie daarop 22 februari 1833 N20, invnr 409, en 1 maart 1833 N2, invnr 410. Zie
over Dirk Duin verder bij pagina 214.
- Over Bregtje Pel, wees nummer 1452 in invnr 1413. Op 7 juni 1836 stuurt Van Konijnenburg
kopie van een brief van Jannes Poelman, die Bregtje heeft gehoord over haar gezindheid, invnr 172.
Op 16 juli 1836 meldt Binnenlandse Zaken dat ze inderdaad hervormd gedoopt is, invnr 173. Op 6
augustus 1836 meldt de permanente commissie dit aan de directeur, invnr 451.
- Over Bernardus Hendriks, particuliere bestedeling van de Aalmoezeniers Kamer Utrecht, op 15
april 1835 aangekomen in de vrije kolonie Wilhelminaoord, designatieregister invnr 1395, en
overgegaan naar Veenhuizen op 5 april 1838, volgens bevolkingsregister Wilhelminaoord invnr
1355. Op 18 augustus 1835 meldt de subcommissie Utrecht dat ze de vraag naar zijn godsdienstige
gezindheid bij de Aalmoezenierskamer heeft herhaald, invnr 162. Op 2 juni 1836 meldt de
subcommissie Utrecht dat ze nu antwoord daarover van de Aalmoezenierskamer heeft gehad, invnr
172 (dat is Utrechts reactie op een brief van 16 mei 1836 N4, invnr 448; het heeft dus een vol jaar
geduurd om het uit te zoeken).
Op 12 mei 1837 schrijft dominee Van Rinteln van Veenhuizen aan minister van Koloniën Johannes
van den Bosch over het orgel, invnr 183. Johannes speelt die brief door naar de permanente
commissie en die besluit 2 juni 1837 om aan ds Van Rinteln te schrijven dat ze het te kostbaar vindt,
invnr 461. Daarna komt Van Rinteln er met ijzeren regelmaat op terug in zijn jaarverslagen,
Bijvoorbeeld februari 1839: ‘De Gemeente blijft echter de behoefte gevoelen aan een geschikt
orgel, & hare begeerte daarnaar is zoo algemeen als billijk’, invnr 205. Het gedurfde plan met de
bedelaarskolonist en het afstaan van een maand salaris, is in februari 1840, invnr 224.
De betreffende bedelaarskolonist is Johan Christoffel Schmidt, als bedelaar ingeschreven in het
‘boek gemerkt H’ onder nummer 64. Geboren 3 maart 1779 (dus nu zestig jaar oud) in iets
onleesbaars dat er ongeveer uitziet als ‘Girda’, op 13 augustus 1839 de Ommerschans
binnengebracht vanuit Amsterdam en in november 1839 overgeplaatst naar Veenhuizen. Een el,
zeven palm, drie duim en twee streek lang, rosachtig haar en blauwe ogen. Volgens internet is hij
inderdaad professioneel orgelbouwer, zie deze link.
Hendrik Jacobs Postma heeft weesnummer 1087 in de invnr 1571, 1410, 1411 en 1412. Dominee
Van Rinteln schrijft over deze kwestie op 27 maart 1838 aan directeur Van Konijnenburg die daarna
de brief doorstuurt naar de permanente commissie, invnr 193.

Om reden dat wij jacoba tot ons wilde nemen, pagina 251
Jacoba Cornelissen heeft weesnummer 1488 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413 (maar staat daar
abusievelijk ingeschreven als Jacobus; ik neem toch aan dat haar ouders het beter weten). De
registratie of kinderen wel of niet ouders hebben van 1 januari 1829 bevindt zich in invnr 95. De
brief van haar ouders met datum 20 juli 1835 bevindt zich in invnr 161.
Kenteekenen van eenen slechten inborst, pagina 253
Aantallen weeskinderen komen uit de jaarverslagen, invnr 990, en uit eigen tellingen in de
stamboeken. Johannes Theodorus Lammers heeft weesnummer 2231 in invnr 1411. Gedeelte over
‘overkompleet’ en middelen om ruimte te maken, komen uit een brief van directeur Van
Konijnenburg van 13 juni 1834, invnr 149.
Boekhoudkundige opsplitsing en - verderop - het zenden wegens onreinheid komt uit Antoinette
Frijns: Wie wel en wie niet? Leidse wezen naar de koloniën Frederiksoord en Veenhuizen, 18211869. Informatie over het Groene Weeshuis uit F. Offereins-Reitsema: De gedwongen opzending
van kinderen uit het Groene weeshuis te Groningen naar de kolonie Veenhuizen.
Over de Amersfoortse notitie zie Hans Faber en Wil Schackmann, Ingedeelden in de
landbouwkoloniën 1818-1859, Amersfoortse weeskinderen in Frederiksoord, Willemsoord en
Wilhelminaoord, in Gens Nostra 65 (2010). De Rotterdamse jongen die wegens slecht gedrag is
opgezonden, is Willem Waldekker, particuliere bestedeling van het ‘Arm en Weesbestuur der R.C.
gemeente’ te Rotterdam, op grond van contract E 143, contractenboek invnr 1394. In het register
van op particulier contract geplaatsten, heeft hij nummer B1035. Dat hij wegens slecht gedrag is
opgezonden, wordt vermeld bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 1 april 1842, invnr 1619.
De jongen die al op tienjarige kentekenen van een slechte inborst zou hebben getoond, is Hendrik
Koedijk, weesnummer 542 in invnr 1412. Het citaat komt uit het verslag van de Raad van Tucht van
27 november 1852, invnr 742 bij 4 januari 1853 N9.
Petrus Franciscus Tikkerman heeft weesnummer 684 in de invnrs 1411 en 1412. Hij moet eerst
voorkomen bij de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 van 23 oktober 1834, waaruit de meeste citaten
komen, invnr 1622. De klagende zaalopziener is Jan Emmelot. Na de steekpartij moet Petrus
Franciscus Tikkerman verschijnen voor dezelfde tuchtraad op 3 november 1834, ook invnr 1622.
Hendrik Adrianus Booland heeft weesnummer 61 in de invnrs 1411 en 1412.
Jan Jansen heeft weesnummer 909 in invnr 1412. Hij komt voor de Raad van Tucht van
Veenhuizen-1 op 7 november 1835 en 5 maart 1836, allebei invnr 1618. In het strafkolonieregister
invnr 1585 staat hij met nummer 4 op folio 1.
Volstrekte weerzin van elkanderen, pagina 255
De beschrijving van het ‘gebroken’ dak komt uit de Vriend des Vaderlands februarinummer 1827
pagina 182. Directeur Van Konijnenburg schrijft 13 juni 1834 over de scabieusenzolder, invnr 149.
Over schurft gaan heel veel verslagen van de koloniale artsen, bijvoorbeeld een verslag ‘over den
staat der schurftziekte, bij het 1e gesticht’ door dokter Schünlau van 1 april 1835, invnr 158. Verder
is gebruikt hoofdstuk 14 van H.G. Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in de NoordNederlandse kolonièn van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859.
Het water tappen op het binnenplein komt uit de hier boven genoemde brief van Van Konijnenburg.
De actie van Poelman met het pad naar de kerk beschrijft de directeur in een brief van 22 februari
1834, invnr 156.
De onderdirecteur waar Poelman ruzie mee heeft is Kornelius Laarman, te vinden op folio 36 van
personeelsregister invnr 997 en op de folio’s 45, 62 en 75 van personeelsregister invnr 998. De ruzie
wordt beschreven door de directeur in een brief van 16 maart 1836, invnr 169. Het slot van het
liedje is dat Laarman per 1 december 1836 wordt overgeplaatst naar Veenhuizen-2.

De zaalopziener die eerst apotheker was, heet Johannes Adrianus Steenmeijer. Gebruikt materiaal
over hem:
- Steenmeijer staat als apotheker op folio 40 van het personeelsregister invnr 997;
- 1 april 1835, brief van Van Konijnenburg: Steenmeijer voldoet niet. verandert medicijnen, ‘latende
de bereiding der dranken dan aan zijnen zoon over’ (zoon Pieter Christiaan is geboren 25-04-1817).
Van Konijnenburg heeft het hier al over mogelijk zaalopzienerschap. Van Konijnenburg zegt over
Steenmeijer dat ‘het hem aan moraliteit mangelt’, invnr 158;
- 27 december 1835, geneesheer de Konningh, verslag over november. Klaagt over Steenmeijer.
‘Abuizen in de namen’, verkeerd toebereide medicijnen, en minimaal één geval, betreft eerste
gesticht, ‘het welk zonder de dadelijk aangebragte hulp met den dood des lijders zoude geëindigd
zijn’. Bij een indringend gesprek daarna geeft de apotheker toe dat de hoeveelheid morfine ‘drie
maal grooter in de poeders was’ dan door de arts voorgeschreven, maar hij wijt dat aan
‘onnaauwkeurigheid en onzuiverheid’ van de weegschalen, invnr 166;
- 1 februari 1836, geneesheer de Konningh, verslag over januari. Refereert aan ‘belangrijke
onoplettenheden’, maar heeft op dit moment geen klachten, invnr 168;
- Steenmeijer wordt 01-10-1836 ontslagen als apotheker, folio 64 van het personeelsregister invnr
998, en aangesteld als zaalopziener, folio 50 van hetzelfde invnr;
- 21 mei 1837, Steenmeijer neemt ontslag met een brief, waaruit hier veel geciteerd wordt, onder
andere over de kok en bijkok van zijn zaal, invnr 183.
De zaalopziener Willem OpdenKamp, folio 79 van personeelsregister invnr 998, zou ‘brood, zout,
boter en vleesch’ aan wezen onthouden hebben, brief Van Konijnenburg van 19 oktober 1840, invnr
236. De hele goede is ‘den Adjudant Onderofficier Zuidema’ in een brief van de directeur van 11
Januari 1836, invnr 167.
De schoolonderwijzersvergadering, pagina 258
Het schoolreglement, oftewel de ‘Verordeningen nopens het schoolonderwijs’ van 18 december
1827, zowel in invnr 965 als in invnr 988, verordenen in artikel 9 het houden van zulke
bijeenkomsten. Dat ze ook in Veenhuizen gehouden worden, gebeurt op initiatief van dominee Van
Rinteln, blijkt uit een opmerking van Jan Hessels van Wolda in zijn schoolverslag van 30 januari
1836, invnr 167.
Het verslag van ‘de school onderwijzers vergadering van den 13 augustus 1836’ bevindt zich in
invnr 175. Erbij is een begeleidend briefje van de notulist dat de verslagen altijd gestuurd werden
naar het lid der permanente commissie dominee Sluiter, maar aangezien die kortgeleden overleden
is, nu naar de permanente commissie gaan. Het is vermoedelijk Sluiters opvolger, dominee
Ruitenschild, die de corrigerende krassen in het verslag zet.
Kort Begrip Der Bijbelsche Geschiedenis is een ‘Schoolboek Voor de Jeugd’, een uitgave van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, geschreven door Bernardus Verweij.
De notulist is Hendrik Jacob Flierman, de twee hulponderwijzers uit Schoterland zijn
hoogstwaarschijnlijk Jacob IJzaks Sasburg (of Sarburg of Zasburg, zijn zusje wordt genoemd op
pagina 100) en Albert Teeuwes Albertsma, ook genoemd op pagina 347. De zoon van Laurens
Vrieze is Willem Hendrik Vrieze, geboren op 06-08-1819 te Groningen. Alles volgens de
personeelsregisters 997, 998 en 1007.
Zóó in een gekrompen, hunkerende, pagina 259
Gebaseerd op een brief van directeur Van Konijnenburg met nummer N778 dd 8 april 1837, invnr
182. Hij is op onderzoek gestuurd door de permanente commissie dd 8 maart 1837 N13, invnr 458.
De permanente commissie besluit overeenkomstig het voorstel van Van Konijnenburg 27 april 1837
N8, invnr 459.
Jan Hendrik (door Van Konijnenburg Jan Fredrik genoemd) Weber heeft weesnummer 1533 in

invnr 1413. Eduard van Hemessen (door Van Konijnenburg Heemessen genoemd) heeft
weesnummer 2171 in invnr 1413. Catharina Cornelia van Hemessen heeft weesnummer 2170 in
invnr 1413. Nicolaas Boot heeft weesnumer 76 in invnr 1412. Willem Kwak heeft weesnummer
1739 in invnr 1413.
Pieter heeft in het weeshuis op het schoenmaken geweest, pagina 261
Het aantal wezen komt uit het jaarverslag, invnr 991. Een van de keren dat het ministerie van
Binnenlandse Zaken de door gemeentebesturen en weeshuizen naar voren gebracht obstakels op een
rijtje zet, en waaruit citaten voor deze paragraaf zijn geplukt, is in een brief dd 22 april 1829, invnr
97.
De broers die schrijven zijn Pieter de Jong en Thomas de Jong. Pieter de Jong heeft weesnummer
1173 in de invnrs 1572 en 1410. Thomas de Jong heeft weesnummer 1248 in de invnrs 1572, 1410
en 1411. Thomas de Jong wordt ook genoemd op pagina 136. De inhoud van hun brief komt uit
Antoinette Frijns, Wie wel en wie niet? Leidse wezen naar de koloniën Frederiksoord en
Veenhuizen, 1821-1869.
De tabellen met overzichten van werkzaamheden van jongenswezen en meisjeswezen staat in de
jaarverslagen, 1830-1836 in invnr 990, 1837-1858 in invnr 991. Tot en met 1842 zijn die
jaarverslagen ook gepubliceerd in het maandblad Vriend des Vaderlands, zie
www.schackmann.nl/kinderkolonie. Verder is hier gebruikt een overzicht van alle wezen en hun
werkzaamheden dd 1 oktober 1838, invnr 201. Hieronder een plaatje hoe zo’n overzicht er uitziet:

Het besluit over de verplichtingen die horen bij het in huishoudelijke dienst hebben van een
weesmeisje staan in de ‘Bepalingen nopens het in dienst nemen door de ambtenaren van
vrouwelijke dienstboden uit de Weezen- en BedelaarsGestichten’, dd 9 november 1831 N31, invnr
969. Overzichten van wezen die te invalide zijn om te werken worden sinds het invaliditeitscontract
van 1827 regelmatig gemaakt, soms apart bewaard: invnrs 1560, 1563, 1566, 1431, 1542; soms
zitten ze bij de post, bijvoorbeeld 1 juni 1836, invnr 172.

Verantwoording gebruikte bronnen

HOOFDSTUK ACHT

Drie millioen zes honderdvier
duizend vier honderd vier en
zeventig gulden vijf en tachtig
cents
april 1838 tot 9 juni 1843
pagina 265-304

Zoodat zij eenzaam met dit jonge spruitje sukkelen bleef, pagina 267
Eerste gedeelte gebaseerd op "Zitting van het hof van Assise.". "Algemeen Handelsblad".
Amsterdam, 03-08-1838. Geraadpleegd op Delpher op 01-10-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?
urn=ddd:010071256:mpeg21:a0045. Het bedoelde oudste kindje is Dirk de Boer, weesnummer 158
in invnr 1412.
Aantal kinderen dat naar familieleden vertrekt komt uit jaarverslag 1838, invnr 991, ook
gepubliceerd in het blad Vriend des Vaderlands 1839. Jean Batiste Joseph Duval heeft weesnummer
78 in de invnrs 1411 en 1412. De brief van zijn moeder is gedateerd 30 augustus 1836, invnr 175.
Niet in het boek opgenomen een soortgelijke kwestie met Emilia Louisa Charlotte Poppelbaum,
weesnummer 1930 in invnr 1413, brief 10 april 1839.
Simon Vestdijk is eerder genoemd op pagina 62. Gebruik is gemaakt van de volgende
correspondentie:
- 8 juni 1839, brief van burgemeester en wethouders van Haarlem aan de permanente commissie
met verzoek het verlof van Simon te verlengen omdat zijn pleegvader hem wil houden, invnr 212;
- 26 juni 1839, brief van Burgemeester en Wethouders van Haarlem aan de permanente commissie
dat ze het verzoek van de timmerman aan Binnenlandse Zaken hebben gezonden, invnr 212;
- 6 september 1839, brief van ministerie van Binnenlandse Zaken aan de permanente commissie dat
ze bij de pleegvader hebben laten navragen waarom hij het nu wil en het wat BZ betreft prima is,
invnr 217.
NB: de Haarlemse timmerman heet J.G.A. van Dragt.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 269
Reinier van Nispen staat in het kwekelingenregister 1836-1847, invnr 1582, en in het
kwekelingenregister 1841-1859, invnr 1611, ingeschreven met kwekelingnummer 8.
Voor Sikke Berends Drijber zie De proefkolonie, na te hebben gewerkt in Frederiksoord en
Willemsoord is hij overgeplaatst naar Veenhuizen, waar hij de eerste adjunct-directeur van

Veenhuizen-2 was, later ruilde hij met de adjunct-directeur van het derde gesticht, Adrianus de
Geus, omdat Drijber meer verstand van landbouw had en bleef hij jaren adjunct-directeur van
Veenhuizen-3.
Oud volgens deszelfs opgave circa acht jaren, pagina 270
Bron is een kopie van een brief dd 15 juni 1829 van de Officier bij de Regtbank te Deventer, C.A.
van Munster Jordens, aan de gouverneur van Overijssel te Zwolle, invnr 97, aangevuld met het
bedelaarsregister toegang 0137.01, invnr 425, het ‘boek gemerkt F’, waar Wilhelmus Hidser het
bedelaarsnummer 621 heeft.
Hendrik de Vries alias Mozes, pagina 272
Hendrik de Vries heeft weesnummer 1472 in invnr 1410, met geboortedatum 1820. In invnr 1411
staat achter zijn achternaam met een schuine streep ‘Mozes’ en als geboortedatum wordt nu
gegeven 9 Mei 1819.
In het register van bedelaars toegang 0137.01, invnr 425, het ‘boek gemerkt F’, heeft Hendrik de
Vries van zijn aankomst vanuit Vollenhoven op 11 april 1828 tot zijn overgang naar de
kinderkolonie op 8 mei 1830 het bedelaarsnummer 90. De vrouw met wie hij is aangekomen heet
Grietje Volkers, die in hetzelfde register bedelaarsnummer 87 heeft. Zij is geboren 1796,
gereformeerd, en dus ook binnengekomen 11 april 1828 vanuit Vollenhoven. Zij is ‘1 El, 6 Palm en
6 Duim’ lang, heeft een ‘ovaal aangezigt’, kleur bleek, ‘ligt bruin haar’, ogen ‘ligt blaauw’, neus
spits, mond ‘ordinair’, kin rond, geen ‘merkbare teekenen’. Zij is 13 juny 1828 gedeserteerd.
Gebruikt voor dit verhaal is de volgende correspondentie:
- onbekende datum in maart 1838, ‘Nota van aanmerkingen op de voordragt tot ontslag van Weezen
voor 1838’, met vragen van de permanente commissie en door directeur Van Konijnenburg gegeven
antwoorden, volgens opschrift op 30 maart 1838, maar die datum kan niet kloppen omdat er in de
volgende brief op teruggekomen wordt, invnr 193;
- 10 maart 1838 N30, brief van de permanente commissie aan directeur Van Konijnenburg met
verzoek Hendrik te ondervragen, invnr 470;
– 19 maart 1838, brief van directeur Van Konijnenburg aan de permanente commissie met resultaten
van het verhoor en beschrijving levensloop Hendrik, invnr 193;
- 3 april 1838 N1, brief van de permanente commissie aan Van Konijnenburg dat hij de
geboorteakte moet opvragen, er aan toevoegend dat het voor de dienstplicht is ‘ten dienste der N.M.
en derhalve gratis’ (NM= Nationale Militie), invnr 472;
- 25 april 1838, brief van directeur Van Konijnenburg dat hij van Steenwijkerwold te horen heeft
gekregen dat ze nog nooit van Hendrik de Vries hebben gehoord. Met volgende details over
Hendriks leven na een nieuw verhoor, invnr 194;
- 7 mei 1838 N17, de permanente commissie schrijft aan de gouverneur van Overijssel of hij de
boel wil uitzoeken, en mocht nu blijken dat Hendrik eerder dan 1820 is geboren dan willen ze niet
dat hij nadelige gevolgen daarvan ondervindt, invnr 473;
- 11 juni 1838, brief van de gouverneur van Overijssel dat de broers van de moeder zijn
ondervraagd en die ook dachten dat Hendrik in 1819 of 1820 geboren was, en hij heeft de doop in
Bornerbroek gevonden, invnr 196;
- 14 juli 1838 N20, de permanente commissie schrijft aan Van Konijnenburg en aan ministerie
Binnenlandse Zaken, dat Hendrik misschien alsnog moet worden ingeschreven bij de burgerlijken
stand, invnr 476;
- Raad van Tucht bij Veenhuizen-1 van 4 augustus 1838, Hendrik moet voorkomen wegens desertie
op 10 juni naar ‘Kalksoord onder Steenwijk’, invnr 1618;
- 10 september 1838, brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin het hele mysterie
wordt opgelost via een bijgevoegde brief van de gouverneur van Overijssel, welke brief er niet meer

is omdat die na lezing naar het ministerie teruggezonden moest worden, maar die in de brief van BZ
uitgebreid geciteerd wordt, invnr 199;
- 21 september 1838 N12, genoemde informatie wordt door de permanente commissie doorgespeeld
naar de directeur, invnr 478;
- 2 oktober 1838, brief van de directeur aan de permanente commissie, waarin onder andere wordt
gemeld dat Hendrik tijdens zijn desertie bij zijn ooms geweest is, invnr 200;
- 20 oktober 1838 N25, permanente commissie schrijft over Hendriks dienstplicht aan de minister
van Binnenlandse Zaken als reactie op diens brief. Omdat het NIET Hendriks schuld is, willen ze
geen sanctie, invnr 479;
- 9 januari 1839, brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken: regels zijn regels en Hendrik had
voor de Nationale Militie ingeschreven moeten zijn, invnr 204;
- 25 Jan 1839 N27, permanente commissie schrijft directeur en gouverneur Drenthe, naar aanleiding
van missive Binnenlandse zaken, dat hij helaas als nalatige voor de Militie van 1838 volgens de wet
zal worden behandeld, invnr 482.
Het met eenig geweld uithalen van de tong, pagina 274
Johan Bauer heeft nummer 1502 in invnr 1413. Berichten over hem hebben in nagenoeg alle
kranten gestaan, bijvoorbeeld in de Groninger Courant van 10 april 1838 en van 4 en 7 mei 1838.
Zie www.delpher.nl. Ik werd op deze affaire attent gemaakt door de pagina’s 124-125 van H.G.
Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse kolonièn van de
Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859.
Verder voor deze paragraaf gebruikt materiaal:
- 5 mei 1838, brief van Binnenlandse Zaken aan de permanente commissie met als bijlagen het
verslag van het Guyot-instituut (gedateerd 24 april 1838) en een opzendbevel van de gouverneur
van Groningen, invnr 195;
- 21 mei 1838, brief van directeur Van Konijnenburg (N1193) aan de permanente commissie dat de
jongen in Veenhuizen is aangekomen, met beoordelingen van Johan, invnr 195;
- 28 mei 1838 N4, permanente commissie bevestigt ontvangst brieven en geeft directeur Van
Konijnenburg opdracht om de jongen te ondervragen, invnr 474;
- 19 juli 1838 N8, de permanente commissie behandelt een missive van de directeur van 4 juli dat
Bauer op 24 juni ll uit de kindergestichten is gedeserteerd + besluit dat te melden aan binnenlandse
zaken, invnr 476;
- Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 11 Augustus 1838, wanneer de medevluchter van Johan
Bauer terechtstaat, invnr 1618. Hendrik Brons heeft weesnummer 1758 in invnr 1413.
Haar uiterlijk is niet veel, pagina 277
Concept- en definitieve ontslagvoordrachten weeskinderen 1838 bevinden zich in invnr 1433 en
vormen de belangrijkste bron voor deze paragraaf.
Francisca Hoen heeft weesnummer 408 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Antje of Annaatje
Broeks heeft weesnummer 1106 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1412. Willem van Straaten heeft
weesnummer 798 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Catharina Frederika Louisa Straus heeft
weesnummer 66 in de invnrs 1411 en 1412. Het meisje dat naar Wormerveer wil, is Maartje Mes,
weesnummer 1718 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413. Het meisje dat als kindermeisje zou
kunnen slagen, is Wilhelmina Susanna Wedel, weesnummer 1604 in de invnrs 1410, 1411 en 1413.
Elisabeth Green heeft weesnummer 422 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Karel Rudolf Smit
heeft weesnummer 1740 in de invnrs 1410, 1411 en 1413. David Doornhout heeft weesnummer 627
in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412. Het meisje wier tante behulpzaam zal zijn, is Elisabeth
Catharina van Druine, weesnummer 1330 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413. Jantje Egberts
Noondje heeft weesnummer 462 in de invnrs 1411 en 1412.
De laatste alinea van de paragraaf gebruikt de getallen die worden gegeven in het jaarverslag over

1838, invnr 991, ook afgedrukt in De Vriend des Vaderlands 1839.
Een beste jongen, pagina 279
Jan Hessels van Wolda schrijft 31 maart 1838 over Jan Kloosterman, invnr 193. Jan Kloosterman
heeft weesnummer 1646 in de invnrs 1411 en 1413. Hij staat vermeld met kwekelingnummer 55 op
folio 6 van het kwekelingenregister 1832-1835, invnr 1584, en het kwekelingenregister 1836-1847,
invnr 1582. Zijn uiteindelijke bestemming wordt gemeld in de ‘Staat, aanwijzende de verschillende
bestemmingen, welke de kweekelingen van Wateren, die van af 1e juny 1831 tot heden toe,
ontslagen zijn, bekomen hebben, voor zoo verre zulke bekend is geworden en gebleven’, gedateerd
23 februari 1841, los inliggend in het stamboek invnr 1611.
Cornelis de Vogel heeft weesnummer 1839 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413. Zie voor zijn
broers en zussen de volgende paragraaf. Er wordt over hem geschreven:
- 6 juni 1835, brief van directeur Van Konijnenburg aan de permanente commissie dat Cornelis de
Vogel van verlof is achtergebleven en niet als ontslagen kan worden beschouwd, invnr 160;
- 29 juni 1835 N24, de permanente commissie informeert bij Goedereede hoe het met Vogel zit,
invnr 437;
- 11 juli 1835, brief van de burgemeester van Goedereede aan de permanente commissie, waaruit de
meeste citaten in dit stukje komen, invnr 161;
- 24 juli 1835 N4, de permanente commissie handelt de zaak af door de directeur te melden dat de
Vogel een dienst heeft bekomen en als ontslagen kan worden afgevoerd en zijn afrekening moet
worden opgemaakt, invnr 438.
Met wien zij dan tegelijk konde vertrekken, pagina 282
De kinderen De Vogel kwamen met z’n vieren aan in de kinderkolonie op 20 november 1828:
- Cornelis de Vogel, zie vorige paragraaf;
- Trijntje de Vogel heeft nummer 1902 in de invnrs 1572 en 1410. Zij overlijdt 15 januari 1829.
- Gerrit de Vogel heeft weesnummer 1860 in de invnrs 1572 en 1410. Hij overlijdt 23 maart 1829.
- Pieter de Vogel heeft nummer 2004 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413. Hij deserteert 6
oktober 1835 en wordt 1 november 1835 teruggebracht, hij deserteert weer 17 maart 1836 en wordt
26 april 1836 teruggebracht. Niet alle tuchtzittingen over hem zijn bewaard gebleven, wel die van
de Raad van Tucht van Veenhuizen-3 van 4 maart 1836 en 6 mei 1836, allebei invnr 1622. Hij staat
in het register van strafkolonisten 1836-1847, invnr 1585, met nummer 8 op folio 1.
Pieter Duurman heeft weesnummer 68 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1412. Wilhelmina
Duurman heeft nummer 1217 in invnr 1413. Ik heb gebruik gemaakt van de aantekeningen die
mevrouw Kloosterhuis eind vorige eeuw heeft gemaakt in het archief en die nu deel uitmaken van
de database Maatschappij van Weldadigheid op www.alledrenten.nl. Zij schreef: ‘Pieter is wees van
Veenhuizen en bestedeling. Zijn tweelingzusje Wilhelmina Elizabeth was in Veenhuizen en kwam
wel logeren. Dit werd secuur geregistreerd.’ Helaas staat daar geen bronvermelding bij, maar de
ervaring heeft mij geleerd dat de notities van mevrouw Kloosterhuis vrijwel altijd kloppen.
Ritske Lieuwes van Dijk heeft weesnummer 1443 in invnr 1413. Hij deserteert 2 augustus 1840,
wordt 15 oktober 1840 teruggebracht en verschijnt voor de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van
16 oktober 1840, invnr 1619. Oege Lieuwes van Dijk heeft weesnummer 1442 in invnr 1413. De
twee broers deserteren samen 24 november 1840 en worden teruggebracht 25 december 1840. Ze
verschijnen samen voor de Raad van Tucht van Veenhuizen-1 van 2 januari 1841, waar dit stukje
voornamelijk op gebaseerd is, invnr 1619.
Jule Adrien Fabrie Marchant, geboren 22 januari 1823, heeft weesnummer 620 in de invnrs 1411 en

1412. Victor Emile Marchant, geboren 13 oktober 1824, heeft weesnummer 651 in de invnrs 1411
en 1412. Emilie Marchant, geboren 16 november 1825, heeft weesnummer 696 in de invnrs 1411.en
1412. Louis Adolphe Marchant, geboren 23 april 1827, heeft weesnummer 796 in de invnrs 1411 en
1412. Charles Louis Marchant, geboren 26 september 1828, heeft weesnummer 902 in de invnrs
1411 en 1412.
Blijkbaar is naar de toestand van de kinderen Marchant geinformeerd door ‘den Heer V. GhestellesKerk te Kampen’, want op diens verzoek doet Jannes Poelman verslag van hun situatie op 28 juni
1835, wat door directeur Van Konijnenburg op 1 juli 1835 - ‘onder terugzending des briefs van den
Heer V.Ghestelles-Kerk te Kampen’ – naar de permanente commissie wordt gezonden, invnr 161.
Neeltje Adriana de Winter heeft weesnumer 1960 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413 (bij die
laatste is vermeld dat zij is geboren te ‘Hooge en Lage Zwaluwe’). Aart de Winter heeft
weesnummer 1961 in invnr 1572, 1410, 1411 en 1413 (ook geboren te ‘Hooge en Lage Zwaluwe’).
NB: Bij hun aankomst op 15 mei 1826 was er ook een Willem de Winter, nummer 1959, maar die is
november 1826 overleden. Over het wachten van Neeltje Adriana op Aart schrijft directeur Van
Konijnenburg aan de permanente commissie dd 17 oktober 1837, invnr 188.
Anne Oosterman en Johanna Oosterman zijn eerder genoemd, zie pagina 73. Over hen schrijft
directeur Van Konijnenburg op 23 februari 1833, invnr 133
De kleederen zijn dadelijk overboord geworpen, pagina 284
De permanente commissie schrijft over deze kwestie 27 december 1838 N28, invnr 481, waarbij ze
ook uit de krantenberichten citeert. Het antwoord komt 3 januari 1839 van de secretaris van de
subcommissie Kampen, die zo te zien B. Rusburg heet, invnr 204. De vooraanstaande Kampenaar is
N. van Berkum Bijsterbos, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, zijn verklaring is gedateerd
29 december 1838 en bevindt zich in invnr 203. De permanente commissie neemt dat antwoord op
24 januari 1839 N15, invnr 482, voor kennisgeving aan.
De betreffende jongeman heet Huibert Remiens, die bedelaarsnummer 2335 heeft in het ‘boek
gemerkt I’, toegang 0137.01 invnr 428, waar is aangetekend dat hij op 20 november 1838 in
zeedienst is gegaan, en de jongeman heeft inmiddels zelf een advertentie geplaatst:

De marine meldt op 24 december 1838 dat het allemaal niet zo veel heeft opgeleverd in een brief
met diverse bijlagen:
- A: 48 personen in de zeedienst aangenoomen;
- B: 17 jongelingen die als matroos wilden;
- C: kledingkosten;
- D: kledingkosten;
- E: afgekeurde manschappen;

- F: opgave omtrent de vereischten tot de dienst bij de Marine.
Alles bevindt zich in invnr 203. Op 29 december 1838 meldt de marine zich weer wel met de
mededeling dat vijf jongens uit de strafkolonie zich hebben opgegeven en binnenkort gekeurd
zullen gaan worden, invnr 203.
Joseph Keesenberg heeft weesnummer 90 in de invnrs 1411 en 1412. Arie Mollebeek heeft
weesnummer 218 in invnr 1412. Cornelis Vredenburg heeft weesnummer 314 in invnr 1412.
Andries Schoonhoven heeft weesnummer 2031 in invnr 1413. Johannes Eskens heeft weesnummer
1660 in invnr 1413. Hun deserties staan aangetekend in de respectieve stamboeken.
De zuigeling in het varkenshok, pagina 286
Aantal aangekomen kinderen komt uit jaarverslag 1839, invnr 991, ook gepubliceerd in het blad
Vriend des Vaderlands jaargang 1840, en uit de zelf verwerkte gegevens uit de stamboeken. Uit het
laatste komt ook het aantal onder de tien jaar. Jacob Schuijk heeft weesnummer 98 in invnr 1412,
hij overlijdt na dertien maanden. Frans Fredrik Poolhuis heeft weesnummer 499 in invnr 1412, hij
overlijdt na achttien maanden.
Cornelia Uithok heeft weesnummer 2111 in invnr 1413. De paragraaf is verder bijna helemaal
gebaseerd op het artikel Keetje Uithok, de vondeling in het varkenshok, door Mieke Kennis,
aangevuld met notities uit het ontslagregister 1852, invnr 1436. Niet opgenomen is dat er even
onduidelijkheid is in welke godsdienstige gezindheid Cornelia moet worden opgevoed, waarover
Binnenlandse Zaken schrijft op 4 juli 1839, invnr 213, en de permanente commissie 11 juli 1839
N26, invnr 489.
Zoo veel heerlijke gedenkteekenen van Godsdienstige verdraagzaamheid, pagina 288
Het verslag van de inwijdingsfestiviteiten van de synagoge, wat de belangrijkste bron is voor deze
paragraaf, is afgedrukt in de Vriend des Vaderlands januari 1840, pagina 32 en verder. Eerder al is
de redevoering van de opperrabijn bij de opening van de synagoge afgedrukt in het nummer van
september 1839, pagina 767 en verder.
Judith van Engers heeft weesnummer 2053 in invnr 1413. Salomon Mozes van der Tong heeft
weesnummer 1132 in invnr 1412. Johanna Hartog heeft weesnummer 1457 in de invnrs 1572, 1410,
1411 en 1413. Mozes Lazarus heeft weesnummer 365 in invnr 1412. Sophia Lazarus Vrieslander
heeft weesnummer 394 in invnr 1412. Meijer Hijman Lazarus Vrieslander heeft weesnummer 463
in invnr 1412.
De joodse gemeenschap geeft gehoor aan de aandrang vanuit de pers, blijkt uit een brief van de
hoofdcommissie tot de zaken der Israelieten op 30 oktober 1839, die meldt israelitische armbesturen
te hebben aangeschreven om mensen naar de koloniën te sturen en die een circulaire meestuurt met
dezelfde strekking, invnr 219. Om het ze makkelijker te maken besluit de permanente commissie 20
juli 1839 N6 ‘dat voortaan de Israelitische bedelaarskolonisten uitsluitend te Veenhuizen zullen
worden gevestigd’ en dus niet meer op de Ommerschans, invnr 977. In hetzelfde invnr bevindt zich
het besluit van 23 september 1839 N31: ‘Bepalingen nopens de verpleging der Israelieten te
Veenhuizen en de plaatsing van bedelaarskinderen in de weezengestichten’. Het verslag van het
examen-bezoek is van 3 september 1841, invnr 249.
De Trachoma Veenhuizianum, pagina 291
Albert de Boer heeft weesnummer 474 in invnr 1412. Hij komt voor de Raad van Tucht van
Veenhuizen-1 op 16 april 1836 en op 2 mei 1836, invnr 1618. Daarna zit hij volgens het
strafkolonistenregister invnr 1585 in de strafkolonie op de Ommerschans van 4 juni 1836 tot 18
september 1839. Na zijn terugkomst in Veenhuizen komt hij voor de Raad van Tucht van
Veenhuizen-1 van 12 oktober 1839 en 26 oktober 1839, invnr 1618. Daarna zit hij volgens het

strafkolonistenregister invnr 1585 in de strafkolonie op de Ommerschans van 7 november 1839 tot
zijn ontslag op 30 maart 1844.
Informatie over de oogziekte staat in diverse medische verslagen en komt verder uit hoofdstuk 15
van H.G. Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse kolonièn van de
Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859. Ook gebruikt: M. Brinkgreve, De
Rijkswerkinrichtingen Ommerschans en Veenhuizen.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 292
De hier genoemde Haarman heet voluit Frederik Christiaan Haarman en is een zoon van de weduwe
die op pagina 94 genoemd wordt.
Horen of trompet geblaas, pagina 292
Belangrijkste bron voor deze paragraaf is het ‘Reglement voor eene geregelde vaart tusschen
Veenhuizen en de stad Meppel,’ plus de daarbij behorende ‘vrachtlijst’, alles vastgesteld bij besluit
van de permanente commissie dd 3 februari 1840 N7, invnr 978. Dat reglement is gebaseerd op
rapporten van directeur Van Konijnenburg van 20 en 26 november 1839, invnr 220, en na dit
reglement reageert Van Konijnenburg weer, 11 februari 1840, invnr 224, met als gevolg dat er aan
het besluit een toevoeging komt dd 13 maart 1840 N3, invnr 978.
Theodorus Ballendux heeft nummer 1100 in invnr 1412. Hij deserteert 25 april 1846 en wordt 27
april 1846 door schipper Worst opgepakt, wat ter sprake komt in de Raad van Tucht van Veenhuizen
1 van 30 april 1846, invnr 1619. Overigens zal Theodorus in mei weer weglopen, daarna in juli en
tenslotte definitief in augustus.
Daar ging het hem later nog zeer goed, pagina 294
Zie voor de Beknopte schets van den landbouw in min vruchtbare streken de inleiding van de
verantwoording. Het voorwoord door Jan Hessels van Wolda bij de tweede druk is gedateerd januari
1841, maar uiteindelijk zal die tweede druk pas enkele jaren later verschijnen.
Belangrijkste bron van de rest van de paragraaf is de door Jan Hessels van Wolda gemaakte ‘Staat,
aanwijzende de verschillende bestemmingen, welke de kweekelingen van Wateren, die van af 1e
juny 1831 tot heden toe, ontslagen zijn, bekomen hebben, voor zoo verre zulke bekend is geworden
en gebleven’, gedateerd 23 februari 1841, los inliggend in het stamboek invnr 1611.
Aangevuld met:
- Adrianus Frederik Simons is een bestedeling uit Amersfoort, zie Hans Faber en Wil Schackmann,
Ingedeelden in de landbouwkoloniën 1818-1859, Amersfoortse weeskinderen in Frederiksoord,
Willemsoord en Wilhelminaoord, in Gens Nostra 65 (2010).
- Informatie over Jacobus Burg van familie-onderzoekster Karin de Zwart. Jacobus Burg heeft
weesnummer 610 in de invnrs 1571, 1410 en 1411.
- ‘Daar ging het hem later nog zeer goed’ betreft Hendrik Emeis. Hij heeft weesnummer 1 in de
invnrs 1571, 1410 en 1411.
- ‘Nu zeer welvarend’ is Jan Kiel, weesnummer 2118 in de invnrs 1411 en 1413.
- De koopman te Ruinen is Felix Simon Anton Swart, zie ook pagina 173.
- De wees uit Schiedam is Martinus Vink, bestedeling, zie ook de verantwoording bij pagina 348.
- De katoenwever in Frederiksoord is Willem Helm.
- De medewerkers op het bureau in Den Haag zijn Nicolaas van Heusden en Christiaan Bärevanger
of Perevanger.
- Jacob IJzak Sasburg of Sarburg, zie de verantwoording bij pagina 258.
- Naar de ‘kweekschool voor schoolonderwijzers te Haarlem’ is gegaan Jan Jacobus Retel,
weesnummer 973 in invnr 1412.

- Informatie over Thomas Eewold van familie-onderzoeker Tom Eewold. Thomas Eewold wordt
eerder genoemd op pagina 62.
- Informatie over Adrian Kaspar van familie-onderzoeker Carol Klok. Adrian Kasper is bestedeling
van Tholen. Het boek heet voluit De bekwame bijker, practische handleiding voor de bijenteelt,
voornamelijk ten dienste van pas beginnende bijkers, door A, Kasper, te Groot Wateren, bij Diever,
Steenwijk, G. Hovens Greve, 1866. Zie de omslag:

- Jan Pieter van Ingen heeft weesnummer 793 in de invnrs 1571, 1410 en 1411. Hij heeft
kwekelingennummer 14 in invnr 1585. Over zijn oververdiensten schrijft directeur Van

Konijnenburg op 26 september 1834, waarbij gevoegd zijn lijsten met de uitbetaalde
oververdiensten van de grootverdieners in Wateren en de gestichten, invnr 151. Over zijn
indiensttreding bij Johannes van den Bosch gaat het in een brief van de directeur van 4 december
1839, invnr 221.
De katoenspinnerij te Veenhuizen is thans werkelijk begonnen, pagina 297
Het gedoe rond het loskrijgen van geld voor de stoomspinnerij wordt leuk beschreven in het
‘Verslag der Commissie, benoemd bij Zr. Ms. besluit van den 26sten October 1841, n. 66’, dat is
overlegd in de Tweede Kamerzitting van 20 december 1842 bij de Memorie van Toelichting tot het
ontwerp van Wet betrekkelijk de zaken der Maatschappij van Weldadigheid, gedateerd 15 november
1842 en gepubliceerd als bijvoegsel bij de Staatscourant van 16 januari 1843.
Het krantenbericht over de eerste steen: BINNENLANDSCHE BERIGTEN. ’s Gravenhage, den
12den Mei.". "Nederlandsche staatscourant". ’s-Gravenhage, 13-05-1839. Geraadpleegd op
Delpher op 01-10-2015, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010065992:mpeg21:a0006
Sijbrandi Braak heeft weesnummer 1443 in de invnrs 1572, 1410 en 1411, daarna komt hij voor in
de personeelsregisters als onderwijzer in Veenhuizen, invnrs 998 en 1007.
Dat Jan Wind de stoomspinnerij heeft gebouwd blijkt uit rekeningen, maar bijvoorbeeld ook uit een
brief van hem dd 29 juli 1844 waarin hij het geld dat hij nog van de Maatschappij te goed heeft voor
het bouwen overdoet aan handelaren in Lekkerkerk, invnr 294.
De stukjes van maart, april enzovoort 1841 komen allemaal uit het blad Vriend des Vaderlands.
Besluit 28 september 1840 N19 De bus voor de bezigtigingen der stoomfabrijk te Veenhuizen ten
voordeele van het muzijkkorps te bestemmen, invnr 978.
Ongelukken en verwondingen:
- drie maanden stilstand in 1842, uit jaarverslag 1842, invnr 991;
- onvolkomenheid der fundering in diverse brieven 31 juli 1844: brief directeur van Konijnenburg
over het ongeluk met bijgevoegd een verslag van de directeur en met bijgevoegd een brief van Van
Konijnenburg aan die directeur wat hij nu moet doen en met bijgevoegd een kopie van een brief van
Van Konijnenburg aan de firma Neetenburg, Nering Bogel & Co te Deventer die de boel moet
komen repareren, alles invnr 294. De permanente commissie behandelt een en ander 6 Augustus
1844 N15, invnr 555. Hierbij hoort een brief van Van Konijnenburg dd 9 augustus 1844, waarin hij
verslag doet van het onderzoek dat door Neetenburg, Nering Bogel & Co is gedaan, invnr 295.
Ook in het jaarverslag over 1844 wordt er aandacht aan besteed, invnr 991.
- 5 september 1841, verslag van geneesheer Schünlau over wees met verbrijzelde vingerdelen, invnr
249;
- 6 maart 1842, verslag van geneesheer Schünlau met vier ongelukken, invnr 258.
Daarna zijn er nog meer ongelukken, ook in de tijd dat er geen wezen maar bedelaars werken, maar
die heb ik niet gedaan. Een opsomming van invnrs staat in Roelfsema pagina 225-226.
Er is een tekening van het gebouw, gemaakt toen het in 1860 werd omgebouwd tot verblijf voor
weeskinderen, Drents Archief, toegang 0137.02 invnr 3A: ‘Tekening van het gebouw van de
katoenspinnerij te Veenhuizen’. Schaal 1:200. 1860, manuscript; 62 x 43 cm. Zie bij de
verantwoording van pagina 368.
Het gebouw van de stoomspinnerij stond op de rijksmonumentenlijst, maar is enige tijd terug
afgebrand, Foto’s zijn nog te zien op
http://rijksmonumenten.nl/monument/507543/katoenspinnerij+voorm.+katoenspinnerij+
+het+stoom/veenhuizen/

Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 299
Op verzoek van Van Wolda schrijft directeur Van Konijnenburg aan de permanente commissie over
de wens van Reinier van Nispen om in de kolonie te blijven, plus besluit van de permanente
commissie 14 maart 1845 N4 ‘dat de kweekeling R. van Nispen No 685 op den tegenwoordigen
voet gevestigd kan blijven, tot de gelegenheid zal voorkomen om hem eenig emplooi optedragen’,
invnr 983.
Geplaatst door zijne ouders die hem niet in huis konde houden, pagina 300
De wezen zijn dan al grotendeels over, maar officieel wordt bij besluit van 17 oktober 1842 N2 ‘het
3 Gesticht te Veenhuizen tot een Bedelaarsgesticht verklaard’, invnr 980. In hetzelfde invnr staat het
besluit van 24 mei 1842 N3 dat er bij het eerste gesticht een extra derde onderwijzer komt en ‘dat
geen andere weezen bij de Spinnerij mogen werken, dan die bereids van de school zijn ontslagen’.
Na de verhuizing is er alleen nog een ‘Raad van Tucht voor weezen, vondelingen en verlatene
kinderen’ in het eerste gesticht, waaruit hier veel geciteerd wordt, invnr 1619.
Johannes Hendrikus Hendriks heeft weesnummer 806 in de invnrs 1411 en 1412, citaat uit Raad
van Tucht van 1 juli 1842. Johannes Philippus Schoonderbeek Schreinder heeft weesnummer 2071
in invnr 1413 en daarna nummer 733 in invnr 1412, citaat uit Raad van Tucht .van 1 juli 1842. Jan
Trompetter heeft weesnunmer 597 in de invnrs 1411 en 1412, al lijkt hij in dat laatste boek door de
war gehaald te worden met zijn zes jaar oudere zus Madeleentje Trompetter, weesnummer 616 in de
invnrs 1411 en 1412, want de genoemde ontslagdatum 30 juli 1836 hoort niet bij hem maar bij haar.
Een van de voorbeelden van iemand die ‘onverschillig’ reageert op een preek van Jannes Poelman
en meteen naar de strafkolonie kan vertrekken is Hubertus Jacobs Kerkhoven, Raad van Tucht van 4
maart 1842.
Een diepen en onuitwischbaren indruk, pagina 302
De paragraaf is nagenoeg geheel gebaseerd op het ‘Verslag der Commissie, benoemd bij Zr. Ms.
besluit van den 26sten October 1841, n. 66’, dat is overlegd in de Tweede Kamerzitting van 20
december 1842 bij de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van Wet betrekkelijk de zaken der
Maatschappij van Weldadigheid, gedateerd 15 november 1842 en gepubliceerd als bijvoegsel bij de
Staatscourant van 16 januari 1843. Daartegen heeft de permanente commissie een heleboel
gepubliceerd, bijvoorbeeld de invnrs 22 en 24, maar dat is allemaal straatje schoonvegen en dat heb
ik niet meegenomen.
Het nieuwe contract van 1843 bevindt zich in invnr 11.

Verantwoording gebruikte bronnen

HOOFDSTUK NEGEN

De wees van
Amsterdam
9 juni 1843 tot 11 april 1855

pagina 305-352

Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 307
Wijkmeester Willem van den Bosch is te vinden in het register van hoevenaars 1836-1847, invnr
1582 folio 3, waar ook Reinier van Nispen is ingeschreven met de aantekening ‘Nispen uit Wateren
den 14 Juny 1843’
De Grote Magazijnroof, pagina 307
Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op de Raad van Tucht van 15 maart 1844 met de daarbij
behorende bijlagen, invnr 1619. Die bijlagen bestaan uit:
- een 10 maart 1844 opgemaakte lijst van vermiste goederen en hun waarde door de
magazijnmeester Sebastianus Tillemanus van Son;
- een verhoor door de onderdirecteur-binnen van alle betrokkenen;
- nog een staat van wat er in het magazijn mist, opgemaakt door de onderdirecteur-binnen.
Hendrik Jacobus van Heijl heeft weesnummer 1159 in de invnrs 1411 en 1412. De eerste rooftocht
vindt plaats op zondag 3 maart 1844 en wordt uitgevoerd door Van Heijl, Jacobus Franciscus de
Witt, weesnummer 166 in invnr 1412, en Johannes de Vries, weesnummer 1555 in de invnrs 1411
en 1413.
De tweede rooftocht is op zaterdag 9 maart 1844 en wordt uitgevoerd door Hendrik Jacobus van
Heijl, Fredrik Karel Haldiman, die niet door het dak past, weesnummer 905 in de invnrs 1410, 1411
en 1412 en Christoffel Voerman, weesnummer 2015 in invnr 1413.
De visitatie onder kerktijd is op zondag 10 maart, dezelfde dag dat de magazijnmeester een lijst
opmaakt van vermiste spullen.
Krachtig het gesticht uitgedreven geworden, pagina 309
Johan Frederik Bolling heeft weesnummer 1877 in invnr 1413. Hij moet 6 april 1844 voor de Raad
van Tucht komen, invnr 1619. In diezelfde zitting worden Hendrik Jacobus van Heijl en Fredrik
Karel Haldiman - zie voor beiden de vorige paragraaf - tot de Ommerschans veroordeeld, en wordt

de werkstaking beschreven en behandeld, waarna de stakingsleiders ook tot de Ommerschans
worden veroordeeld.
Die stakingsleiders zijn Johannes Wijnand Jonkman uit Middelburg, met het nummer B370 te
vinden in invnr 1389, en Jan Vergeer uit Rotterdam, met nummer B127 in datzelfde register van op
particulier contract geplaatsten te vinden.
Alle vijf de veroordeelden staan ook in het strafkolonieregister invnr 1585
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 311
In het register van hoevenaars 1836-1847, invnr 1582 folio 3, staat bij Reinier van Nispen
aangetekend: ‘naar Wateren den 19 Maart 1844’.
De overlijdensakte van Jan Hessels van Wolda: http://alledrenten.nl/akte/jan-hessels-vanwolda/43ccbe07-e4c7-4590-8e67-5ec7c58450d0
Eenige donkere vlekken, pagina 312
Bronnen: jaarverslagen Maatschappij van Weldadigheid 1845 en 1846, invnr 991, besluit van de
permanente commissie 16 september 1845 N16, invnr 572. Voor de beschrijving van de gevolgen
van de aardappelziekte elders in europa zijn internetbronnen, met name wikipedia, geraadpleegd.
De overheidssteun aan de Maatschappij wordt opgesomd in de Memorie van Toelichting bij de
‘Eindregeling van de zaken der Maatschappij van Weldadigheid en verhooging van hoofdstuk V der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1859’, invnr 15.
Het overlijden van Jannes Poelman, die hier Johannes genoemd wordt, maar in zijn
borgtochtstelling noemt hijzelf zich Jannes, op alledrenten.nl.
Van eene fatzoendelijke doch minder gelukkige famille, pagina 314
Informatie over de familie Rensing is mij verschaft door familie-onderzoeker Paul Lambers, over
zijn aangetrouwde familie door Marga van der Torre. Cornelis Wilhelmus Rensing was de zoon van
de Zwolse zilversmid Coenraad Christoffel Rensing (1773-1808), diens vader Cornelis Wilhelmus
(1740-1817) was ook zilversmid. Van de laatste is werk in de collectie van het Zwols museum. Een
aantal Rensings zijn naar Amsterdam gegaan en er is ook daar een kunstzinnige zilversmid, Jacobus
Rensing, een broer van de grootvader, waarvan objecten in het Rijksmuseum worden bewaard.
Toenmalig directeur Wouter Visser schrijft voor het eerst over hem op 23 maart 1823, invnr 64. In
het designatieregister 1823, invnr 1395, wordt onder nummer 24 vermeld zijn aanstelling per 17
april 1823 als assistent op het Algemeen Bureau in de kolonie, gevestigd in Frederiksoord. De
moeder die met hem meereist is Hermanna Rijnvis (1765-1834).
Op 10 september 1825 krijgt hij wegens goede prestaties veertien dagen tractement als gratificatie,
invnr 916 mapje 1825. Hij trouwt 20 september 1827 te Norg met Gerritdina Swam. Rensing wordt
vermeld in het personeelsregister 1828-1834, invnr 997, op folio 16 en folio 51 en in het
personeelsregister 1834-1859, invnr 998, op de folio‘s - in volgorde van chronologie - 30, 75, 61 en
46.
Aantallen weeskinderen komen uit de jaarverslagen, invnr 991. Over het bezoek van Rensings gezin
aan de ziekenzalen gaat het in het rapport van de commissie van toevoorzicht, zie verderop bij Geen
schoteltje kunnen aanvatten zonder het te breken, pagina 332.
Onvoldoende kleeding van onderen, pagina 316
Bronnen:
- 3 februari 1835 N5 Kledingbesluit: Bepaling dat de geheel afgesleten kleeding der weezen zal
worden teruggenomen tegen afgifte van nieuwe en van hoe veel kleeding stukken zij steeds moeten
voorzien zijn, invnr 973;

- 7 September 1836, Van Konijnenburg over de praktijk, invnr 175;
- 9 oktober 1839, dokter Schünlau over de noodzaak van onderbroeken, invnr 218;
- 19 oktober 1839, Van Konijnenburg over witte doeken meisjes, invnr 219;
- 29 oktober 1839, Van Konijnenburg over onderbroeken, invnr 219;
- 17 januari 1840 Afwijzend besluit pc over onderbroeken, nvnr 496;
- 22 januari 1840 Besluit pc over witte doek meisjes, invnr 497;
- 11 september 1845 Besluit pc N3 De Weezen van het mannelijk geslacht van onderbroeken te
voorzien; het melken alsmede de tuinbouw hun te onderwijzen, invnr 983.
Of die bleek van Ainsworth echt in Nijverdal is, weet ik niet helemaal zeker want er komen zowel
brieven van Ainsworth uit Goor als uit Nijverdal, de laatste bijvoorbeeld 12 maart 1842, invnr 257.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 318
Reinier van Nispen, dan bijna 23 jaar, komt volgens het register van hoevenaars 1836-1847, invnr
1582, folio 4, in huis bij Gilke Jans Doornkamp, 41 jaar en weduwe van Johannes Verwer.
Een oord, waarvan ze alleen onaangename dingen gehoord had, pagina 319
Het boekje De wees van Amsterdam werd in 1993 herdrukt door een een groepje vrijwilligers uit
Norg onder leiding van de voormalige wethouder van Norg Geert de Wilde. Het boekje is geheel
verstoken van jaartallen, maar de verteller, Karel, schrijft dat op de verjaardag van zijn broer
Willem ‘in het begin van Februari’ het nieuws komt dat de twee broers – en hun zus Lize besluit
vrijwillig mee te gaan – vanuit Amsterdam naar Veenhuizen moeten en dat ze een paar dagen later
daarnaartoe gaan.
Daarop heeft Luurt Vrijen voor mij in de inschrijfregisters van wezen gezocht naar een groepje uit
Amsterdam, dat in een of ander jaar in februari aan is gekomen en waartoe twee broers en een zus
behoren. Het moest zijn na 1842, want er is in het boek slechts sprake van één kindergesticht, het
derde etablissement is bij hun aankomst niet meer in gebruik voor kinderen. Verdere
tijdsbepalingen: het boekje schrijft over een cholera-epidemie en die waren er in 1849 en 1854,
Karel bezoekt het instituut te Wateren en dat sluit in 1860 en in het boek is sprake van de
aardappelziekte en die barstte los in 1845 en duurde ongeveer vijf jaar. En zowel zus Liza als broer
Willem zouden te Veenhuizen overlijden.
Luurt vond een en ander in invnr 1412. Het jaar van aankomst bleek te zijn 1846.
Op 4 februari 1846 arriveren Johan Karel Gustaaf Möller, die wordt ingeschreven onder
weesnummer 1045, Willem Adolf Christiaan Möller, weesnummer 1044 en Dorothea Sophia Eliza
Möller, weesnummer 1043. Hun gegevens in invnr 1412 kloppen volledig met de beschrijvingen
van hun geschiedenissen in het boek: zus Lize overlijdt tijdens de cholera-epidemie van 1849,
hoofdpersoon Karel verblijft een aantal jaren op het instituur te Wateren en gedurende die tijd
overlijdt zijn broer Willem te Veenhuizen.
Ook alle details over het leven in Veenhuizen en Wateren kloppen met andere bronnen. Ìn theorie is
er dan nog de mogelijkheid dat Karel Möller het boekje niet zelf geschreven heeft, maar dat een
schrijver het uit zijn mond heeft opgetekend. Dat wordt hoogst onwaarschijnlijk door het
pseudoniem waaronder het boek is uitgekomen: M.C. Rudolfs. In het boek blijkt een bijzonder
sterke band tussen Karel en zijn moeder. Hij heeft veel verdriet over haar dood en blijft haar
levenslessen altijd bij zich dragen. Zij heette Maria Constantie Rudolfs, zie hier bij Karels huwelijk,
zij is vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig uit Winterswijk – zie bij lidmatenboek Winterswijk
1790-1825 als vertrokken naar Amsterdam op 18-10-1818. Het is onwaarschijnlijk dat Karel Möller
iemand anders toestemming zou geven haar naam te gebruiken.
Over het latere leven van Karel Möller heeft Irene Maas enkele gegevens opgetekend, zoals een lijst
van (hoofd)onderwijzers in de negentiende eeuw op Texel, zie bij Oude Schild en enkele

correspondentie rondom zijn aanstelling die staat bij de genealogie Gomes en een serie anecdotes
uit het dagboek van dominee Huizinga.
Verdere gegevens over Karel Möller uit de hiervoor al genoemde genealogie Gomes, wat voorzover
wiewaswie uitsluitsel geeft blijkt te kloppen:
- Hij is geboren op 20 februari 1834 in Amsterdam.
- Beroep: onderwijzer (1864, 1882); hoofdonderwijzer (1866, 1869, 1872, 1875, 1877); hoofd van
een school (1897, 1905).
- Hij is getrouwd met Isabella Petronella Krab Henning op 25 augustus 1864 te Amsterdam.
- Zij zijn op 11 augustus 1864 te Amsterdam in ondertrouw gegaan.
- Overlijden van Isabella Petronella Krab Henning (27 mei 1904) Texelse Courant. Zij is geboren op
23 november 1837 in Nieuwe Niedorp. Zij komt voor in deze genealogie.
Wat in een zwart-wit boek niet kan, maar in een pdf wel: hieronder de oorspronkelijke voorkant van
het boek van Karel Möller, collectie Gevangenismuseum Veenhuizen (met dank aan Alina Dijk):

Wat, begin je erom te huilen?, pagina 320
Alle citaten komen uit De wees van Amsterdam, zie voorgaande stukje. Thomas Zondervan heeft
weesnummer 653 in invnr 1412. Boer ‘Willems’ kan niemand anders dan Willem Gerrits
Timmerman zijn, want hij is de enige hoevenaar wiens naam erop lijkt en die een dochter Femmigje
heeft, register van hoevenaars 1836-1847 invnr 1582 folio 11 en register van hoevenaars 1848-1859
invnr 1583 folio 23, Willem Gerrits Timmerman, geboren 25 september 1805 neemt op 31 maart
1839 de hoeve over van zijn vader, Femmigje Timmermans is geboren 14 juni 1839. Zie voor de
proefkolonist Hendrik Gerrits, die zelf niet schijnt te weten dat hij Timmerman heet, De
proefkolonie pagina 381.
Vader, vader, ze doen me kwaad!, pagina 323
Alle citaten komen uit De wees van Amsterdam, zie voorgaande stukjes.
Wat zegt gij van Sloten, ik versta u niet, pagina 325
De opmerking van Reinier van Nispen over ‘eenige kleine diensten’ voor de grotere jongens in Den
Haag staat op pagina 211.
Katharina Goedhart heeft weesnummer 110 in de invnrs 1571, 1410 en 1411, Dirkje Gerrits is in de
inschriujfregisters niet te vinden. Of ze behoort tot de geplaatsten op particulier contract of –
waarschijnlijk – Gerrits is niet haar achternaam maar haar patroniem en ze heeft een andere
achternaam. Het schelden en elkander slaan komt aan de orde bij de tuchtzitting van het eerste
gesticht op 26 januari 1831, invnr 1618.
Johannes George la Grouw heeft weesnummer 544 in invnr 1412. Het gooien met brandende
katoenen garens komt uit de tuchtzitting van 19 november 1852, invnr 742 uitgaande post
permanente commissie 4 januari 1853 N9. Daders zijn Marinus Abraham de Groen, weesnummer
281 in invnr 1412 en Wilhelmus de Jonge, weesnummer 2158 in invnr 1413.
Arie Krantz heeft weesnummer 70 in de invnrs 1411 en 1412. Zijn zaak komt voor op 6 mei 1842,
invnr 1619.
Pieter Helder heeft weesnummer 1683 in de invnrs 1411 en 1413. In het laatste register staat tussen
haakjes achter zijn naam ‘van der Fogt’, dus het kan zijn dat dat zijn werkelijke naam is. Leendert
de Goederen heeft weesnummer 1466 in invnr 1413. Na het overlijden van zijn moeder in 1829 is
hij met zijn vader Cornelis de Goederen op 17 september 1834 aangekomen in het
bedelaarsgesticht, waar zijn vader 30 november 1835 is overleden (bedelaarsnummer 361 in het
boek gemerkt G, toegang 0137.01 invnr 426). Deze zaak speelt voor de Raad van Tucht van het
eerste gesticht 21 Maart 1839, invnr 1618.
Luppe van Sloten heeft weesnummer 68 in invnr 1412. Wilhelmus Carolus van der Wielen heeft
nummer 2043 in invnr 1413. De zaak komt voor op 8 november 1849, invnr 1619.
De Norger jaarmarkt, pagina 326
Bronnen:
- Raad van Tucht Veenhuizen-3 van 11 september 1830, invnr 1622
- Raad van Tucht Veenhuizen-3 van 3 juni 1835, invnr 1622. Johannes Jan de Jong heeft
weesnummer 2026 in de invnrs 1410, 1411 en 1413. Theodorus van Nispen is al eerder genoemd,
zie Premie- en transportkosten, pagina 229.
- Raad van Tucht Veenhuizen-3 van 25 mei 1836, invnr 1622.
- Raad van Tucht Veenhuizen-1 van 10 september 1841, invnr 1619. Jacob Alberts Keizer heeft
weesnummer 395 in invnr 1412..
- Raad van Tucht Veenhuizen-1 van 6 september 1844, invnr 1619.
- Besluit permanente commissie 9 september 1846 N5: ‘Verbod aan de jongelieden in het

kindergesticht te Veenhuizen om de Norger jaarmarkt te bezoeken dat in plaats waarvan in het
gesticht zelf feest zal worden gehouden waarvoor f 50 s jaars wordt toegestaan’, invnr 984.
Gekweld door de weezen en achtergesteld door de zaalopzieners, pagina 328
Directeur Van Konijnenburg opent de discussie met een brief op 26 oktober 1846, invnr 586 bij 2
november 1846 N17. Op diezelfde plek zit het besluit hierover van de permanente commissie, dat
zich ook bevindt in invnr 984.
De proces-verbalen van de tuchtzittingen zitten tot en met 1849 in invnr 1619, daarna zitten ze in
diverse invnrs tussen de uitgaande post (invnrs 659-925) en te vinden via het lemma ‘Tucht’ in de
agenda’s met klappers op de ingekomen en verzonden brieven, de invnrs 945-953, incompleet.
Over de eerdere poging bedelaarskinderen met wezen te mengen en over de motieven voor die
bedelaarskinderen om weg te lopen, schrijft Van Konijnenburg op 19 oktober 1840, invnr 236. De
hier genoemde bedelaarskinderen staan niet in de stamboeken van wezen, maar alleen in de
stamboeken van bedelaars, toegang 0137.01 de invnrs 422-442, 446a en 446b, en 291-293. Hoe
deze serie op internet te vinden en hoe erin te zoeken, wordt beschreven in dit artikel:
https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Johannes en Willem de Knecht moeten voorkomen 17 februari 1847, Johannes Petrus en Cornelis
Johannes van Niekerken 17 april 1847.
Over het reglement van tucht voor bedelaars zie De bedelaarskolonie pagina 285-286 en de
volledige tekst: http://debedelaarskolonie.nl/9-2/stukken-over-de-ommerschans-2/18290228reglement-van-tucht-van-de-gestichten-van-bedelaars/
Over de ‘onderscheidene kleeding’ of het ‘distinctief pak’ voor veelvluchters De bedelaarskolonie
pagina 249 (geheel rood) en pagina 308 (in later jaren gestreept).
Johannes Willem Bloemers moet voorkomen 15 april 1848 (dit is al zijn derde desertie).
Een meisje door de glazen gesmeten, pagina 330
Openingscitaat over het hek komt uit het ‘Concept Besluit Huishoudelijke Inrichtingen voor het
Instituut te Veenhuizen’, invnr 988, zie transcriptie op www.schackmann.nl/kinderkolonie.
Hendrik Hasselaar heeft weesnummer 436 in invnr 1412. Hij wordt ontslagen 7 april 1846 maar
weer opgenomen 7 januari 1847. De notaris uit Zuidlaren heet Kniphorst en die is bijvoorbeeld voor
de Maatschappij opgetreden tegen het geschrift ‘Vlugtige waarnemingen’, dat genoemd wordt op
pagina 147. Maria Matje Roelofs heeft weesnummer 1646 in invnr 1413. Het andere meisje is
Elizabeth Wilhelmina Schulpenburg, weesnummer 1207 in invnr 1413. De zaalopziener door wiens
deur Maria Matje vliegt, is J. Visscher.
De kwestie wordt behandeld in de Raad van Tucht van 6 maart 1847, invnr 1619. Op 22 maart 1847
N12 zendt de directeur het proces-verbaal naar de permanente commissie met het ‘voorstel tot
verwijzing naar de OSchans van de wees G. Hasselaar’, invnr 590. Maar 25 maart 1847 N3 heeft de
permanente commissie ‘de verwijzing naar de OSchans veranderd in de straf van 8 dagen
opsluiting’, invnr 590.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 332
Reinier van Nispen blijft tot 16 oktober 1847 bij de weduwe Verwer en komt dan in huis bij
Johanna Wilhelmina Derksen, weduwe van Jan Vossebelt, register van hoevenaars 1836-1847, invnr
1582, folio’s 4 en 2.
Met zijn echtgenote, en op den duur ook de kinderen, is hij te vinden in het register van hoevenaars
1848-1859 invnr 1583 folio 17.

Geen schoteltje kunnen aanvatten zonder het te breken, pagina 332
De commissie van toevoorzicht of ‘commissie van toevoorzigt’ wordt ingesteld bij het ‘Reglement
voor de Maatschappij van Weldadigheid’ van 14 januari 1818, invnr 2. op 12 augustus 1830 komt er
een apart ‘Reglment op de zamenstelling en werkzaamheden van de sub-commissien der
Matschappij van Weldadigheid in de noordelijke provincien’, waarin ook de samenstelling en
werkwijze van de commissie van toevoorzicht nader geregeld is, dit reglement is afgedrukt in het
oktobernummer 1830 op pagina 779 van de Vriend des Vaderlands.
Zie over de zogenaamd democratische verkiezingen voor het orgaan ook deze twee artikelen:
- https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/38216
- https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/38355
De eigen uitgave van het rapport van de twee leden van de commissie heet De Koloniën der Maatschappij
van Weldadigheid in 1846, door W.C.H. Staring en J.K.W. Quarles van Ufford. Ook de geciteerde reactie van
de permanente commissie op hun rapport is hierin – in het voorwoord – opgenomen.

Voor het stukje over dominee Ottho Heldring is gebruik gemaakt van J.J. Westendorp Boerma
pagina’s 255-257 en Arbeid ter disciplinering pagina’s 87-88.
Eene heimelijke visitatie der jongenshemden, pagina 335
De eerste twee alinea's zijn gebaseerd op H.G. Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in
de Noord/Nederlandse kolonièn van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859.
Verder gebruikt materiaal:
- 30 maart 1849 N5, brief van de permanente commissie, naar aanleiding van ‘het mondeling
verslag van een harer medeleden’, aan de directeur der koloniën, waarin zij aandringen op
maatregelen tot bevordering der zedelijke en godsdienstige opvoeding der kolonisten, invnr 635;
- 16 april 1849 brief van de directeur der koloniën aan de permanente commissie, invnr 642 bij 13
juni 1849 N17, inzendende:
- ‘Verslag van de op den 6, 7 en 9 april achttienhonderdnegenenveertig gehouden Inspectiereis,
betreffende de Geneeskundige Dienst, naar de Gestichten Veenhuizen der Maatschappij van
Weldadigheid, door den Chef der Geneeskundige Dienst’, door J.E. Rannefft, opgemaakt 14 april
1849, invnr 642, 13 juni 1849 nr. 17.
- 1 juni 1849, brief van de directeur der koloniën aan de permanente commissie met alle
maatregelen die hij heeft getroffen naar aanleiding van de missive van 30 maart jl, met bijlagen
waaronder een verslag van de visitatie door dokter Huber in een briefje van adjuctdirecteur Rensing
gedateerd 23 april 1849, invnr. 644, 9 juli 1849 N3.
Een zaal vol brakende en kermende kinderen, pagina 337
Gebaseerd op H.G. Roelfsema-van der Wissel, Toneel van jammer en ellende. Cholera in
Veenhuizen in 1849, en H.G. Roelfsema-van der Wissel, De gezondheidszorg in de
Noord/Nederlandse kolonièn van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859,
hoofdstuk 18.
Aangevuld met:
- brief van geneesheer Huber aan de chef van de geneeskundige dienst te Frederiksoord dd 21 juli
1849, met bijschrift door adjunctdirecteur Rensing, plus brief van adjunctdirecteur Rensing
vanwege de ernst rechtstreeks aan de permanente commissie dd 22 juli 1849 over het uitbreken van
de epidemie, invnr 645 bij 24 juli 1849 N31;
- brief van directeur Van Konijnenburg dd 22 juli 1849 over de ontstane situatie, invnr 645 bij 24
juli 1849 N36;
- besluit van de permanente commissie over het alarmeren van Binnenlandse Zaken, het naar
Veenhuizen zenden van het hoofd van de geneeskundige dienst en het bevel dagelijks een verslag
over de situatie te zenden, 24 juli 1949 N36;
- verslag dd 24 juli 1849 door de chef van de geneeskundige dienst over wat hij bij zijn komst

aantrof, invnr 645 bij 26 juli 1849 N21.
Maria Brakenhof heeft weesnummer 207 in invnr 1412 en Liza Möller is eerder genoemd, zie
pagina 319. Overlijdensgevallen zijn te vinden in de inschrijfregisters invnrs 1412 en 1413 en in de
mutatieregisters over 1849 invnr 1380 (alle koloniebewoners) en invnr 1528 (alleen wezen en
bedelaars).
Geertje Vredenburg heeft weesnummer 313 in invnr 1412, Petronella van Vliet nummer 500 in
invnr 1412, Willemina van Buijsse nummer 1133 in invnr 1412. Maria Geertruida Mink heeft
nummer 2052, Marinus Goeree nummer 1654, Hendrik Willem van Es nummer 2042, Elisabeth
Geertruijda de Groot nummer 2205 en Johannes Urker nummer 2189, allen in invnr 1413.
Johanna Mohrman tenslotte heeft nummer 2145 in invnr 1413.
Welkom, welkom, ouderloozen!, pagina 339
Bronnen:
- Jaap Keppel, De relaties van de stad Enkhuizen met de koloniën van de Maatschappij van
Weldadigheid te Frederiksoord en Veenhuizen van 1818 tot 1849
- Willemien Schenkeveld: Vries, Johanna Margaretha de
- Hendrik Langedijk, gedicht Aankomst der Weezen, Enkhuizen 1850, ook op internet.
- S.P. Oudkerk Pool, gedicht Terugkomst der Wezen te Enkhuizen, Enkhuizen 1850, ook op internet.
- Westfries Archief, Inleiding op toegang 0218 Leprozenhuis of Gulden Hoofd, Oude Armen
Weeshuis, Aalmoezeniers- en Nieuwe Armen Weeshuis, (Oude Armen) Gasthuis en Wees- en
Armhuis, na 1841 Algemeen Armbestuur en Gereformeerd Weeshuis, Enkhuizen - 2.6. Het Weesen Armhuis, na 1814 het Algemeen Armbestuur en het Gereformeerde Weeshuis. Ook op internet.
- Het weezenlied, ter herdenking van de terugkeer van de wezen in Enkhuizen 1894, geciteerd bij
Schenkeveld, zie boven.
De contracten die vanuit Enkhuizen met de Maatschappij zijn gesloten, worden vermeld in invnr
1394:
- subcommissie, december 1819, 6 personen (C1)
– Direkteuren van het BurgerWeeshuis, december 1819 (A3)
– Direkteuren van het BurgerWeeshuis, november 1820 (A20)
Gegevens over de kinderen komen uit het wezenregister toegang 0137.01 invnr 652 en uit het
register van op contract geplaatsten invnr 1389. In die beide registers heeft Jan Veldt respectievelijk
de nummers PK26 en B36. In invnr 1389 heeft Pieter Kip nummer B27, Gerrit Kip nummer B29,
Jan Bult nummer B26, Hendrik Bult nummer B38, Swaantje Voorn nummer B28 en Jan Dirks of
Jan Dirkszn nummer B34.
Een goed mensch met een oppassend net meisje, pagina 342
Elizabeth Nacht heeft weesnummer 571 in invnr 1412. Nicolaas Beun is te vinden in de stamboeken
van Wilhelminaoord met de invnrs 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 en 1357 bij hoeve 47, evenals
voor een gedeelte zijn oudere zus Lena. Gerardus Elsing in dezelfde stamboeken maar dan op hoeve
48. Later staan Elsing en Lena Beun in het personeelsregister invnr 998 als zaalopzienersechtpaar.
De chronologische volgorde, plus gebruikte materiaal, voor deze en de volgende paragraaf:
- 9 maart 1850, Beun vraagt met Elisabeth te mogen trouwen, brief bevindt zich in invnr 668 bij 16
april 1850 N5;
- 19 maart 1850, de permanentecommissie stuurt de brief voor advies aan de directeur, invnr 665 bij
19 maart 1850 N5;
- 3 april 1850, de directeur adviseert negatief, brief bevindt zich bij invnr 668 bij 16 april 1850 N5;
- 16 april 1850 N5, de permanente commissie wijst het verzoek van Beun af, invnr 668;
- april/mei 1850 Elisabeth wordt ontslagen (officiele ontslagdatum is 4 juli 1850, maar ze is al veel

eerder in Amsterdam);
- april/mei 1850 Beun vraagt aan de Amsterdamse inrichting voor stadsbestedelingen met Elisabeth
te mogen trouwen (die brieven heb ik niet);
- 21 mei 1850, de inrichting voor stadsbestedelingen schrijft daarover aan Van Konijnenburg, brief
bevindt zich in invnr 671 bij 14 juni 1850 N1;
- 25 mei 1850, Van Konijnenburg stuurt de brief van de inrichting voor stadsbestedelingen door
naar de permanente commissie met een begeleidend briefje dat zich bevindt in invnr 671 bij 14 juni
1850 N1;
- 14 juni 1850 N1, PC schrijft aan de inrichting voor stadsbestedelingen waarom ze het huwelijk
niet willen, invnr 671;
- 24 juni 1850, de inrichting voor stadsbestedelingen schrijft brief dat Elisabeth zwanger is, brief
bevindt zich in invnr 673 bij 2 juli 1850 N6;
- 2 juli 1850 N6, PC schrijft terug dat het nu helemáál niet doorgaat en geeft Van Konijnenburg
opdracht om Beun voor de Raad van Tucht te slepen, invnr 673 bij 2 juli 1850 N6;
- 4 juli 1850, officiële ontslagdatum Elisabeth in invnr 1412, maar ze moet gezien voorafgaande al
langer in Amsterdam zijn;
– 22 juli 1850 Brief van directeur Van Konijnenburg, met bijgevoegd:
- afschrift Raad van Toezigt Wilhelminaoord van 15 juli 1850;
- afschrift Raad van Tucht in de gewone koloniën van 15 juli 1850;
– Brief van adjunctdirecteur Rensing van Veenhuizen-1 van 15 juli 1850;
– Brief van adjunctdirecteur Rensing van Veenhuizen-1 van 17 juli 1850. Dit hele pakket bevindt
zich in invnr 676 bij 15 augustus 1850 N29;
– 15 augustus 1850 N29, besluit van de permanente commissie om de inrichting voor
stadsbestedelingen te vragen om Elisabeth te verhoren, invnr 676;
- 27 augustus 1850. de inrichting voor stadsbestedelingen schrijft resultaten van haar onderzoek aan
de permanente commissie, brief bevindt zich in invnr 679 bij 26 september 1850 N14;
- 3 september 1850 N8, permanente commissie stuurt de brief van Amsterdam meteen door naar de
directeur, invnr 678;
- 19 september 1850, Brief van Van Konijnenburg met oa mededeling dat Elsing gestorven is, met
als bijlage A) brief van inrichting voor stadsbestedelingen van 27-08, B) brief Elisabeth aan Beun,
C) ondervraging Beun door de adjunctdirecteur van de vrije kolonien Coenraad Hulst, alles invnr
679 bij 26 sept 1850 N14;
- 26 september 1850 N14, de permanente commissie neemt dit pakket voor kennisgeving aan.
Dat ik in de kraam moet, die oogenblikken weet ik niet eens, pagina 344
Zie vorige paragraaf. Klaas Teeuwes Albertsma zal de Klaas Tewets Alberts zijn die met
weesnummer 1436 in de invnrs 1410 en 1411 staat, want verder kloppen alle gegevens.
Volgens wiewaswie overlijdt in 1855 ene Elisabeth Nacht in Amersfoort, maar ik kan niet
achterhalen of dat dezelfde is als in dit verhaal.
Hoe werd hier op alles gelet, pagina 347
Citaten komen uit De wees van Amsterdam, zie hiervoor bij pagina 319.
Karel Möller staat ingeschreven in het inschrijfregister van kwekelingen te Wateren 1848-1859,
invnr 1583, met kwekelingnummer 61. Uit de in dat register vermelde aankomstdata valt af te
leiden wie bij zijn komst zijn reisgenoten waren en uit de vertrekdata valt te zien hoelang die
reisgenoten in Wateren blijven.
Gerrit Huntelaar heeft weesnummer 708 in invnr 1412 en kwekelingnummer 69 in invnr 1583. Jan
Poppe heeft weesnummer 414 in invnr 1412 en kwekelingnummer 75 in invnr 1583. Jan
Harttekamp heeft weesnummer 1478 in invnr 1413 (waar ook staat vermeld dat hij vondeling is) en
kwekelingnummer 13 in invnr 1583. Jacobus Willem Christiaan Bruinvis heeft weesnummer 136 in

invnr 141 (waar ook staat vermeld dat hij vondeling is) en kwekelingnummer 82 in invnr 1583.
Willem Christiaan Verhoeven heeft weesnummer 1675 in invnr 1413 (waar ook staat dat hij
gedeserteerd is geweest) en kwekelingnummer 60 in invnr 1583.
De verderop genoemde Wilhelmus Johannes Kist en Hendrik Frederik Reinke hebben
respectievelijk weesnummers 1255 in invnr 1413 en 966 in invnr 1412 en kwekelingnummers 57 en
64 in invnr 1583.
De overige, niet met naam genoemde, reisgenoten waren overigens Jan Nicolaas Warnar,
weesnummer 1961 in invnr 1413, Jan Broekhuizen, weesnummer 1502 in invnr 1413, Arnold
Hendrik Cornelis Holle, weesnummer 2041 in invnr 1413 en Frederik Anjelier, weesnummer 872 in
invnr 1412.
Martinus Vink heeft als alle geplaatsten op particulier contract een B-nummer en is als B352 te
vinden in het register van op particulier geplaatsten invnr 1389. Later staat hij als kwekeling
nummer 18 in het register van kwekelingen 1831-1841 invnr 1611. In het personeelsregister 18341859 staat hij als schrijver op de Ommerschans op folio 40 en als onderdirecteur te Wateren op folio
92. Hij is getrouwd met een dochter van de proefkolonist Houtman, zie De proefkolonie pagina 382.
Na de sluiting van Wateren zal Martinus Vink overgaan naar Frederiksoord en zijn hele leven in
dienst van de Maatschappij van Weldadigheid blijven.
Als dat hij hier ter plaatse niet kan gewennen, pagina 349
De zittingen van de Raad van Tucht tot en met 1849 bevinden zich in invnr 1618. Daarna worden ze
door de Maatschappij niet meer gezamenlijk opgeborgen, maar zitten ze in diverse invnrs bij de
uitgaande post. Ze kunnen echter voor de meeste jaren wel bijeengegaard worden via de klappers op
de post, de invnrs 945-953.
Anthoon Berends Lenos heeft weesnummer 1345 in invnr 1413. Hij komt aan op 23 november
1846, hij deserteert 24 April 1847 en wordt de volgende dag weer teruggebracht, hij deserteert 12
februari 1848 en wordt 14 februari teruggebracht, hij deserteert weer 27 februari 1848 en wordt 29
februari teruggebracht en diezelfde dag door de Raad van Tucht tot de strafkolonie op de
Ommerschans veroordeeld, invnr 1619.
Joannes Wilhelmus Alexander de Mooi heeft weesnummer 2092 in invnr 1413. Volgens de
aantekening in dat register deserteert hij (en wordt dan steeds na een of twee dagen teruggebracht)
op 17 november 1850, 3 augustus 1851, 24 augustus 1851, 17 juli 1852, 3 mei 1853 en 18 juni
1853.
Volgens eigen zeggen houdt de Raad van Tucht zich met hem bezig op de zittingen van 21
november 1850, invnr 686 bij 24 december 1850 N3, 6 augustus 1851 en 26 augustus 1851, beide
zittingsverslagen heb ik niet kunnen vinden, 19 Julij 1852, invnr 733 bij 24 augustus 1852 N11en 5
Mei 1853, invnr 755 bij 21 juni 1853 N9.
Op de zitting van 20 juni 1853 hebben ze er genoeg van en veroordelen ze hem tot de
Ommerschans, invnr 758 bij 20 juli 1853 N3. Hij staat inderdaad ingeschreven in het register van
strafkolonisten 1848-1859 invnr 1586 folio 5, maar vandaar loopt hij weg (en blijft hij definitief
weg) op 21 november 1853.
Ontuchtige gesprekken volgens de rooms-katholieke geestelijkheid: zitting van 19 Maart 1853,
invnr 750 bij 21 april 1853 N4. Verkoop kerkboekjes: zitting van 27 mei 1853, invnr 755 bij 21 juni
1853 N9. Praten tijdens de kerkdienst: zitting van 27 januari 1852, invnr 723 bij 13 april 1852 N3.
Niet groter dan de tafel: zitting van 22 maart 1852, invnr 724 bij 20 april 1852 N17.
Casper Antonius Eiling heeft weesnummer 1877 in invnr 1413. Jenever drinken in de herberg:
zitting van 26 november 1852, invnr 742 bij 4 januari 1853 N9. Nieuwjaar wensen bij de boeren:
zitting van 3 januari 1853, invnr 745 bij 28 februari 1853 N8.
Ik geloof dat ik beter uw belang inzie dan gij, pagina 350
Citaten komen uit De wees van Amsterdam, zie pagina 319.

Wie de reisgenoten zijn, kan worden afgeleid uit de vertrek/ontslagdata in het inschrijfregister van
kwekelingen te Wateren 1848-1859, invnr 1583. Derk Broekhuysen heeft weesnummer 90 in invnr
1412, kwekelingnummer 10 in invnr 1583. Barent Beumer heeft weesnummer 58 in invnr 1412 en
kwekelingnummer 16 in invnr 1583. Gerrit Jacob v.d. Vecht heeft nummer 2076 in invnr 1413 en
kwekelingnummer 33 in invnr 1583. Hendrik Bloezee heeft nummer 1463 in invnr 1413 en
kwekelingnummer 48 in invnr 1583. Jacobus Willem Christiaan Bruinvis heeft weesnummer 136 in
invnr 1412 en kwekelingnummer 82 in invnr 1583.
Over het latere leven van Karel Moller zie bij pagina 320.

Verantwoording gebruikte bronnen

HOOFDSTUK TIEN

Het
Rijksweezengesticht
11 april 1855 tot 13 december 1889

pagina 305-352

Ter beproeving om van het stamelen geholpen te worden, pagina 355
De subsidies in 1854 en 1855 worden vermeld in de Memorie van Toelichting bij de ‘Eindregeling
van de zaken der Maatschappij van Weldadigheid en verhooging van hoofdstuk V der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1859’, invnr 15.
Aantallen weeskinderen komen uit jaarverslagen, invnr 991. De ‘Voordragt tot ontslag van weezen
voor 1857’ is ínvnr 1436.
Albertus Aardbezie heeft weesnummer 147 in ninvnr 1412. Hero Gerard Beekhuis van der Meer
heeft weesnummer 444 in invnr 1412. De twee meisjes wier ouders in Willemsoord wonen zijn
Maria Adriana Hessing en Johanna Hessing, respectievelijk weesnummer 2203 in invnr 1413 en 6
in invnr 1412 en allebei in toegang 0137.01 invnr 652. Teunis J. Pol of Teunis Peetsma of Teunis
Zwolsman of Teunis Pol heeft weesnummer 721 in invnr 1412.
Het eene been binnen en het andere been buitenwaards, pagina 357
Dirk Landvreugd heeft weesnummer 901 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr 652.
Uitbetaling op hun tegoed voor wezen die toch nooit weg zullen gaan, is besluit permanente
commissie 9 oktober 1837 N8, invnr 975. Over het duur moeten laten steken van turf en over hutten
van zoden voor vreemde arbeiders gaat het in het jaarverslag over 1857 (niet geschreven meer door
de Maatschappij, maar door de gecommitteerde van de regering).
Over het bijbouwen van twee hoeves Rintsema, Veenhuizen, een ‘on-Drents’ dorp.
Over de houtteelt wordt in elk jaarverslag ondat het kopje ‘houtpoting’ veel geschreven,
jaarverslagen 1825/1826-1836 invnr 990, jaarverslagen 1837-1858 invnr 991. Waarom er in
Veenhuizen minder aan houtpoting gebeurt wordt uitgelegd in het jaarverslag 1850.
Ook de tuinbouw wordt elk jaar in het jaarverslag tot in details verantwoord.
Het zou eventueel mogelijk zijn om aan de hand van de jaarverslagen het aantal bebouwde bunders
(hectaren) uit te rekenen en dan te kunnen bepalen welk percentage van de kolonie ontgonnen is en
hoeveel er nog braak ligt, maar mijn ervaring is dat de getallen in de jaarverslagen niet altijd
helemaal betrouwbaar zijn. Daarom heb ik dat nagelaten.

Het ingrijpen door de gecommitteerde op het aardappelbrood:
- 12 januari 1857, brief Van Konijnenburg erover, te vinden bij:
- 17 januari 1857 N3, reactie van de gecommitteerde op die brief met uitspraken over de
noodzakelijke kwaliteit van het brood, invnr 850;
- 13 juli 1857, omstandige brief Van Konijnenburg erover, te vinden bij:
- 28 juli 1857 N6, besluit van de gecommitteerde, invnr 865.
De subsidies voor 1857 en 1858 worden vermeld in de Memorie van Toelichting bij de
‘Eindregeling van de zaken der Maatschappij van Weldadigheid en verhooging van hoofdstuk V der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1859’, invnr 15.
Met een handkrukje in het gesticht rondgaan, pagina 360
Veel in deze paragraaf komt uit Roelfsema, De gezondheidszorg in de Noord-Nederlandse kolonièn
van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859. Zoals de twee artsen die acht jaar
blijven dienen, dat zijn Koenraad Johannes Schünlau (1839-1847) en Ulrich Jan Huber (18471855), de lang aanblijvende apotheker is Cornelis van Goudriaan.
De nachtprivaten in plaats van open tonnen worden beschreven op pagina 166 van Roelfsema (met
tekening) en zouden een besluit zijn van 11 november 1851 N19, invnr 712. Levertraan uit diverse
plekken bij Roelfsema plus uit het geneeskundig verslag dd 26 november 1854, te vinden in de
uitgaande post van de permanente commissie van 12 december 1854 N1, invnr 793. Dat levertraan
ook tegen schurft helpt, komt uit het verslag over 1845 door dokter Schünlau, gedateerd 2 januari
1846, invnr 322.
Dat een of twee malen in het jaar de jonggeboren en de nieuw aangekomen kinderen worden
ingeënt is een besluit van 10 januari 1845, invnr 983. De discussie over meisjes als ziekenoppassen,
zowel de mening van Van Konijnenburg als het besluit van de permanente commissie, bevindt zich
bij 9 juli 1849, invnr 644. Het verhaal over het handkrukje komt uit het verslag over 1845 door
dokter Schünlau, gedateerd 2 januari 1846, invnr 313.
Verder gebruikt:
- rapport over november en december 1837 door dokter E.C. de Könningh, gedateerd 7 januari
1838, invnr 191;
- 8 juni 1843 brief directeur N1582 met verslag Schünlau & 2 rapporten Folmer, invnr 273;
- 8 augustus 1843 brief directeur N2246, met rapport geneesheer, invnr 277;
- geneeskundig rapport over december 1843, gedateerd 12 januari 1844, invnr 284;
- geneeskundig verslag over het dienstjaar 1857, gedateerd 17 februari 1858, te vinden bij 4 maart
1858 N25, invnr 882.
Die thermometer en barometer worden al heel lang gebruikt, er wordt voor het eerst melding van
gemaakt in invnr 205. Beschrijvingen van de lijkopeningen komen uit het verslag over 1845 door
dokter Schünlau, gedateerd 2 januari 1846, invnr 322.
Doeken, voorschoten, broeken, rokken, kousen en schoenen, pagina 362
Van die inspectie op 15 maart 1859 zijn bijlagen bewaard gebleven in invnr 1553. Door die te
combineren met de stamboeken kunnen zaken als aanwezigheid van bedelaars, verdeling over de
zalen van zaalopzieners, geloofsovertuiging en leeftijden afgeleid worden. Ook de ‘berekening staat
der voeding van een wees van den 20e tot en met den 26e maart 1859’ zit in invnr 1553, evenals het
koloniale en eigen kledingbezit. Zie voor de eerdere paragraaf over voeding, waarmee hier
vergeleken wordt, pagina 218.
Een ‘verplaatsbaar schut’ om zalen op te delen, wordt voor het eerst genoemd in een besluit van de
permanente commissie 23 september 1839 N31 (invnr 977).
Anna Dekker heeft weesnummer 1163 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr 652. Cornelia
Catharina Weidema heeft weesnummer 1095 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr 652. Jan

Theodorus Bernardus Weidema heeft weesnummer 1094 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr
652. Thimotheus Trompet heeft weesnummer 697 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr 652.
Neeltje Schoen heeft weesnummer 764 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr 652. Dirkje
Hulzebos heeft weesnummer 893 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en 1412 en in toegang 0137.01
invnr 652. Henke Johanna van Steenwijk heeft nummer PK (particulier kontrakt) 3 in toegang
0137.01 invnr 652. De oogziekte wordt genoemd in invnr 1566. Antonia van Steenwijk heeft
nummer PK (particulier kontrakt) 4 in toegang 0137.01 invnr 652.
Johanna Catharina Sanders heeft weesnummer 838 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr 652.
Anna Elisabeth Huberts heeft weesnummer 322 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr 652.
Oost Indische dienst, pagina 364
Akte van Scheiding tussen de Commissie Baud, namens de Maatschappij van Weldadigheid, en de
Staat der Nederlanden, waarbij alle roerende en onroerende goederen te Veenhuizen en
Ommerschans rijkseigendom worden, de Maatschappij van Weldadigheid de vrije koloniën,
Wateren en het kantoor te ’s-Gravenhage behoudt en de schulden bij het Rijk worden
kwijtgescholden, 27 december 1858, invnr 13. Koninklijk Besluit betreffende goedkeuring van de
Akte van Scheiding, invnr 14. Wetsontwerp tot eindregeling van de zaken van de Maatschappij van
Weldadigheid, invnr 15.
Alle berekeningen verder op basis van de inschrijvingen in de stamboeken. Theodorus Klouwer
komt ook voor als Theodorus Johannes de Klouwer en heeft weesnummer 1210 in de invnrs 1572,
1410, 1411 en 1413. Henry Boombergen heeft weesnummer 561 in de invnrs 1571, 1410, 1411 en
1412. Willem Kuis heeft weesnummer 1538 in de invnrs 1572, 1410, 1411 en 1413. Oene Dijkstra
heeft weesnummer 1766 in de invnrs 1410, 1411 en 1413.
De sleutels van al de daar ter plaatse aanwezige gebouwen, pagina 366
De overplaatsing van kinderen op particulier contract is te volgen in toegang 0137.01 invnr 652 (en
daarna staan ze natuurlijk in de stamboeken van de vrije koloniën die langs dezelfde weg als de
stamboeken van de wezengestichten te bereiken zijn). Deze kinderen hebben in genoemde invnr
652 allemaal een PK-nummer, waarbij PK staat voor particulier kontrakt. Daarnaast hebben ze ook
een B-nummer, waarmee ze te vinden zijn in invnr 1389 (zolang dat boek tenminste werd
bijgehouden).
Met inachtneming van het voorafgaande heeft Johanna Siegers de nummers PK2 en B486, Johanna
Henderika Zwaanstra de nummers PK6 en B497, Pieternella de Ruiter de nummers PK13 en B421,
Johanna Hagen de nummers PK23 en B175, Maria van Scheers de nummers PK39 en B186,
Margrieta van Scheers de nummers PK78 en B191, Jacoba Wilhelmina van Dijke de nummers
PK81 en B412, haar zusje Maria Elizabeth van Dijke de nummers PK88 en B417. Het derde zusje
Dina Cornelia van Dijke staat niet in invnr 652. Informatie over hen komt van de familievereniging
Van Dijke, zie ook http://www.genvandijke.nl/
Willem Bernardus van de Kleij en Pieter Lodewijk Nolkes zijn eerder genoemd, zie pagina 144.
De akte van de sleuteloverdracht bevindt zich in invnr 13.
Uit het schriftje met Herinneringen van Reinier van Nispen, pagina 367
Ik heb de transcriptie van Reinier van Nispens Herinneringen ooit tijdens een lezing van iemand
gehad, hoogstwaarschijnlijk een nazaat. Het is mij later niet gelukt die nazaat op te sporen en ik heb
de transcriptie dus niet kunnen controleren met het origineel.
Hysterische verlamming, pagina 368
De informatie in dit stukje komt uit toegang 0137.01 invnr 652, met een paar aanvullingen uit

dezelfde toegang invnrs 653 en 595. Informatie over het ‘Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en
minvermogende ooglijders’ komt uit Roelfsema, De gezondheidszorg in de Noord/Nederlandse
kolonièn van de Maatschappij van Weldadigheid tussen 1818 en 1859, pagina 170.
In toegang 0137.02 invnr 3A (‘Tekening van het gebouw van de katoenspinnerij te Veenhuizen.
Schaal 1:200’) bevindt zich een bouwtekening voor de verbouwing van de stoomfabriek voor
weeskinderen. Met op de begane grond zalen voor protestantse jongens en protestantse meisjes,
zaalopzienerswoningen, secreten, keukens en ziekenzalen. Op de eerste verdieping vier zalen: een
voor katholieke jongens, een voor katholieke meisjes, een voor protestantse jongens en een voor
protestantse meisjes, een zaalopzienerswoning en secreten. En op de tweede verdieping werkzalen
en het magazijn. De bouwtekening bevat ook deze (slecht gefotografeerde) tekening van de
buitenkant van het gebouw:

Frederika Scheffers heeft weesnummer 1353 in toegang 0137.01 invnr 652. Maria Philomina
Scheffers heeft weesnummer 1355 in toegang 0137.01 invnr 652. Johanna Martha Scheffers heeft
weesnummer 1354 in toegang 0137.01 invnr 652. Johannis Franciscus van Beeren heeft
weesnummer 1283 in invnr 1413 en in toegang 0137.01 invnr 652. Maria la Fleur heeft
weesnummer 738 in invnr 1412 en in toegang 0137.01 invnr 652. Gerritje Nagelvoort heeft
weesnummer 1215 in invnr 1413 en in toegang 0137.01 invnr 652.
Informatie over Alida Strakbeen/Hendrik Sletbeen heb ik gehad van onderzoekster Elly VisserSmit. Hendrik Sletbeen heeft weesnummer 108 in toegang 0137.01 invnr 652. Dat ze bij
veldwachters en hoevenaars (en soms arbeidershuisgezinnen) worden ondergebracht, blijkt uit de
hiervoor genoemde stamboeken. Catharina van Werdenburg heeft bedelaarsnummer 1213 in het
‘boek gemerkt F’, toegang 0137.01 invnr 425. Daarna heeft ze het weesnummer 1312 in de invnrs
1411, 1413 en toegang 0137.01 invnr 652. De term ‘hysterische verlamming der onderste
ledematen’ komt uit toegang 0137.01 invnr 595.
De term ‘onbekookt’ komt uit een brief van Petrus Ameshoff aan de permanente commissie dd 3
mei 1823, invnr 65.

