Verantwoording gebruikte bronnen
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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:
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of Holland, by a member of the Highland Society of Scotland, Edinburgh 1828, Drents Archief,
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