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Bronvermelding 

Ons tijdschrift is van en voor onze leden. Dit willen we graag zo houden. Om 

zoveel mogelijk bekendheid aan onze vereniging en ons blad te geven, vraagt 

de NGV Drenthe u overgenomen artikelen met bronvermelding op te nemen. 
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VAN HET BESTUUR 
 

Terwijl U misschien al van een vakantie genoot of nog in het stadium verkeerde van 

plannen smeden waren bestuur en redactie nog druk bezig: de afronding van het 

afgelopen seizoen en de planning voor het komende seizoen vergden de nodige 

werkzaamheden. Wij kijken als bestuur met toch redelijke voldoening terug op de 

activiteiten sinds september 2002. In doorsnee was de animo bevredigend en dat geeft 

ons impulsen om er weer flink tegen aan te gaan. Als U voldoende bent uitgerust 

hopen wij U vanaf september waar mogelijk weer her en der in Drenthe bij onze 

activiteiten te mogen begroeten. En besef wel: Uw aanwezigheid, en daar gaan wij bij 

de organisatie van uit, is van uitermate groot belang. Wij realiseren ons dat niet alle 

bijeenkomsten voor U van hetzelfde belang zullen zijn. Maar dat geldt ook voor de 

bestuursleden! Ook onze interesses zijn duidelijk heel verschillend, maar wij trachten 

wel een gevarieerd aanbod te brengen. Laten wij er met elkaar een geslaagd seizoen 

van maken!  

 

 

EXTRA AFDELINGSLEDENVERGADERING OP 28 AUGUSTUS 2003. 

 

Wij nodigen alle leden van harte uit tot het bijwonen van een extra afdelingsleden~ 

vergadering op donderdag 28 augustus in zalencentrum “De Linde” Stationsstraat 2 te 

Beilen, Aanvang 19.30 uur. 

 

Deze extra afdelingsledenvergadering wordt bijeengeroepen in verband met een extra 

Algemene Vergadering van de NGV die op 13 september bijeengeroepen is, met als 

agendapunt het voornemen tot aankoop van het pand in Weesp waarin het 

verenigingscentrum thans is gevestigd. Mocht deze Algemene Vergadering uitgesteld 

worden tot na de geplande afdelingsvergadering in november dan vervalt de extra 

vergadering op 28 augustus. De lezing gaat in elk geval wel gewoon door. 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Bespreking voorstel van het hoofdbestuur tot aankoop van het 

verenigingscentrum. 

4. Benoeming en mandatering van afgevaardigden. 

5. Rondvraag. 

6. Sluiting. 

 

De stukken voor de vergadering kunnen telefonisch, schriftelijk of via e~mail 

aangevraagd worden bij de secretaris van de Afdeling Drenthe te Anderen en worden 

dan zo spoedig mogelijk toegezonden. 
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LEZING: EMSLANDKAMPEN DOOR PIETER ALBERS 

Omstreeks 20.00 uur zal de lezing beginnen over de Emslandkampen door Pieter 

Albers. De grote concentratiekampen in Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen en dichter 

bij huis Bergen~Belsen, om maar een paar te noemen, zijn overbekend. Maar dat er pal 

naast de deur, even bij Zwartemeer over de grens, ook van die verschrikkelijke kampen 

hebben gelegen, weten maar weinigen. Bijna onvoorstelbaar… Van 1933 tot 1945 

lagen langs de grens met Groningen en Drenthe 15 kampen in het Emsland. 

Nu, anno 2003, zijn de plaatsen waar die kampen gelegen hebben, moeilijk terug 

te vinden. Pieter Albers is er in geslaagd ze alle te traceren en vertelt ons m.b.v. 

dia’s over de geschiedenis van en z’n speurtocht naar deze kampen.  

Wij rekenen op een grote opkomst.  
                 Godwin Zwanenburg 

 

INTRODUCTIE ALS NIEUWE VOORZITTER 

Voor alle leden die niet op de afdelingsledenvergadering in april zijn geweest wil ik 

mij graag nog even voorstellen als nieuwe voorzitter van de NGV afdeling Drenthe. 

Ik neem, na 6 jaar dienst als voorzitter van Gerrit Struik, het stokje van hem over. Hij 

is voor zijn jaren trouwe dienst op de ALV bedankt, maar hierbij nogmaals dank voor 

de bewezen diensten Gerrit! We verwachten je nog vaak op afdelingsactiviteiten te 

zien. Wat betreft activiteiten van de afdeling zullen er geen grote wijzigingen optreden. 

We zullen als geheel bestuur proberen aantrekkelijke activiteiten voor jullie te 

organiseren en een aantrekkelijk blad uit te brengen. 

Wat mijzelf betreft, ik ben 40 jaar en al ongeveer 25 jaar met genealogie bezig, in meer 

of minder intensieve vorm. Dit laatste hangt af van mijn woonplaats en van mijn 

andere tijdsbestedingen. De voorouders van mijn kinderen komen allen uit de vier 

noordelijke provincies, dus toen ik in Eindhoven woonde heeft het archief onderzoek 

een tijd op een laag pitje gestaan. Wat betreft bestuurlijke ervaring zit ik ongeveer 20 

jaar in verschillende besturen op lokaal, regionaal of nationaal nivo. 

Gaarne wil ik alle leden die suggesties hebben voor activiteiten, lezingen of anderszins 

verbeteringen, verzoeken dat vooral aan mij of een van de andere bestuursleden te 

melden. Met input van al onze leden kunnen we meer dan alleen met ons vijven. De 

contact gegevens kunt u op de binnenkant van de kaft aantreffen. Wij zullen met het 

bestuur ons best doen u een aanlokkelijk programma te bieden. 

In de hoop u allen op onze activiteiten te treffen! 
                 Godwin Zwanenburg 

 

 

ACTIVITEITEN 
Hoewel nog diverse zaken moeten worden ingevuld op dit moment ligt de planning in 

grote lijnen vast. In de loop van het jaar worden nadere bijzonderheden bekend 

gemaakt.  

27~09~2003 De heer J. Lucassen vertelt ons over "Trekarbeiders, in het bijzonder de    trek naar Drenthe." De inleider is, gezien zijn vele publikaties, gespe~   
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   cialiseerd in dit onderwerp. Omdat de redactie van Threant volgend jaar 

   als thema heeft voorgesteld "Emigratie van Drenten naar elders", kan 

   deze lezing alvast een voorproefje van de mogelijkheden geven.  

   Plaats:brasserie De Linde in Beilen, tegenover het station. 

   Aanvang 13.30 uur.  

1~11~2003 Najaarsledenvergadering. Dit is een korte vergadering. Daarna zal de  

 heer Henk Hendriks ons iets vertellen over het genealogisch program~  

 ma GP/Familie. Dit is de opvolger van het door vele leden gebruikte 

 GD/D90. Naar dit programma hebben vele gebruikers jarenlang 

 uitgekeken! Plaats: De Boshof te Odoorn. Aanvang 13.30 uur.  

13~12~2003  De heer R.F. Vulsma houdt een lezing over "Het nieuwe naamrecht."  

 Hij besteedt veel aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen en de 

 mogelijkheden qua vernoeming. Wij verwachten van de spreker weer 

 een lezing met veel humor, gezien de ervaringen van vorige keren. 

 Plaats:De Aanleg te Deurze. Aanvang 13.30 uur.  

31~01~2004  Lezing en demonstratie door de heer P. Leeman over "Het herkennen,  

 dateren en bewerken van met name oude foto's." De heer Leeman was 

 vorig jaar ook aanwezig op de vooroudermarkt in Hoogeveen en daar  

 trok zijn stand veel bekijks. Er bestaat gelegenheid voor de aanwezigen 

 om foto's met de inleider te bespreken. Tevens is deze middag de heer 

 Mark Goslinga van het Drents Audio Visueeel Archief, DAVA, 

 aanwezig. Dit is een onderdeel van het Drents Archief. Hij zal ons iets  

 vertellen, en zeer zeker laten zien, over de werkwijze van het DAVA.  

 Dat houdt zich bezig met het inventariseren en bewerken van films e.d. 

 over Drenthe. Daarbij zijn zeer verrassende vondsten gedaan, ook 

 belangrijk voor genealogen ! 

 Plaats:hotel Zwols te Sleen. Aanvang 13.30 uur.  

13~03~2004  Ledenvergadering, aanvang 10.30 uur Voor het middagprogramma 

 wordt nog een invulling gezocht. Plaats:brasserie De Linde te Beilen.  

 Aanvang middagprogramma 13.30 uur.  

17~04~2004  Excursie. Gepland is een bezoek aan de Topografische Dienst en 

 Kadaster te Emmen. Nadere informatie volgt te zijner tijd.  

15~05~2004  Afsluiting seizoen. Moet nog worden ingevuld. Mogelijk Hoogeveen.  

 

 

TERUGBLIK EXCURSIE VEENHUIZEN.  

Op zaterdag 17 mei j.1. mochten NGV Drenthe en DHV 42 personen welkom heten in 

Veenhuizen. Na ontvangst met koffie en gebak hield Albert Rijks een boeiende 

inleiding over de geschiedenis van het oude Veenhuizen tot ca. 1800. Daarna werd in 2 

groepen resp.een rondrit met de boevenbus door Veenhuizen en een bezoek aan het 

gevangenismuseum gebracht. De beide rondleiders, Jan de Maar en Geert de Wilde, 

hielden met interessante en humoristische verhalen de deelnemers enkele uren bezig. 
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Dit alles afgewisseld door een uitstekende koffietafel bij camping “Het Goudmeer.” Na 

afloop werd er nog enige tijd nagepraat over deze prima verlopen aktiviteit. Conclusies: 

dit moeten wij vaker doen; de samenwerking tussen beide verenigingen moet worden 

voortgezet; de thuisblijvers weten niet wat ze hebben gemist.  
                  A.Stiksma  

 

 

EMIGRATIE VAN DRENTEN  

Zoals reeds in het vorige nummer is meegedeeld hebben bestuur en redactie plannen 

om in de 4 nummers van 2004 te werken aan het thema "Emigratie van Drenten ". 

Daarbij wordt gedacht aan Drenten die uit met name economische overwegingen naar 

b.v. Twente, Eindhoven, de Wieringermeerpolder, Zuid~Holland, de mijnen in Zuid~ 

Limburg, maar ook naar het buitenland zijn vertrokken.  

Wij hebben daarop al reacties gehad, maar wachten eigenlijk nog op meer positieve 

geluiden. Want het is niet de bedoeling dat de redactie in eerste instantie voor het 

grootste deel van de artikelen gaat zorgen. Het woord is aan de leden! Verhalen maar 

met name uiteraard genealogische artikelen zijn welkom. In ons bezit is reeds een 

bijdrage over een familie Ottens, vanuit Emmen vertrokken naar de landaanwinning in 

Noord~Holland. Het thema sluit ook goed aan bij de lezing van de heer J. Lucassen op 

27 september a.s. te Beilen. Voor informatie kunt u zich wenden tot de secretaris.  

 

 

OP DE OMSLAG: 
Op de voorpagina van deze Threant vindt U een portret van nummer 2845.D, in deze 

Threant treft u zijn familie aan. 

 

 

REDACTIE THREANT: 
Voor het jaar 2003 kunt u weer u uw genealogie, stamboom, kwartierstaat, 

matriliniaire reeks (liefst met foto’s en anekdotes), mededelingen, historische verhalen 

enz. inzenden op diskette of per e~mail. 

 

De redactie van Threant heeft voor 2004 weer een thema voorgesteld. 

Dit thema zal zijn: de emigratie van de Drenthen naar Twente (textielindustrie), 

Noord~Brabant (lampen/electronica), Noord/Zuidholland (handel) en naar het 

buitenland. 

Wilt u een genealogie, kwartierstaat of historisch verhaal over dit thema publiceren ?  

Neem dan voor informatie omtrent voorwaarden en manier van inzending kontact op 

met de redactie: Nijend 3, 9465 TP Anderen  0592 ~ 242258 a.stiksma@hetnet.nl. 

De volgende Threant verschijnt 10 november 2003, kopij voor Threant 2003~3 

inzenden vóór 10 oktober 2003.  

 

mailto:a.stiksma@hetnet.nl
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LEDENMUTATIES: 
Nieuwe leden: 

Dhr. H. Veldhoven  Curiestraat 89  7909 GC Hoogeveen 

Dhr. H. Martinus    Spinnerweg 21  7553 BK Hengelo (O.)  

Dhr. H.B. Lanting   Deutseveldstraat 9  7031 HK Wehl  

Mw. J. Trip     Hoefslagmate 37  8014 HJ Zwolle 

Dhr. H. Warrink    Keukenhof I b  9463 RC Eext  

Dhr. E. Strijks    Grevelingenmeer 167  1447 AM Purmerend  

Dhr. G. Mulder    Amstelkade 15  1078 AB Amsterdam  

 

Adreswijziging:  

Dhr. L. van den Hof   Klaproos 34  9761 LW Eelde 

 

Bijkomend lidmaatschap:  

Mw. W. Wesseling   E.C. Slimstraat 48  9076 EH Sint Anna Parochie  

Dhr. J.H. Smit    Nieuwe Herengracht 75d  1011 RS Amsterdam  

 

Het ledental van de afdeling Drenthe bedroeg op 11 juni 2003: 300 leden en 71 

bijkomende lidmaatschappen.  

 

 

AGENDA: 
6~9~2003  Middelburg  Zeeuwse contactdag 9~17uur Zeeuws Archief  

6~9~2003   Nordhorn  Ahnenbörse 10~16 uur Gemeindehaus am Markt Onze  

        afdeling is daarbij ook aanwezig met een stand  

20~9~2003  Hilversum   NGV familiedag De Akker Melkpad 12  

20~9~2003  Groenloo   Oost~Gelderse contactdag De Bron  

27~9~2003  Delft    Nat.gen. Dag Prometheus, TU Delft, Mekelweg 2  

4~10~2003  Weesp    Themadag Bidprentjes etc. Verenigingscentrum  

11~10~2003  Leeuwarden  10de Friese contactdag 10~16 uur Tresoar naast Archief  

        Onze afdeling is daarbij ook aanwezig met een stand  

25~10~2003  Baarn    WGOD najaarsbijeenkomst ’t Brandpunt 

25~10~2003  Den Bosch  Brabantse familiedag 10~16.30 Rijksarchief 

29~11~2003       NGV Algemene Ledenvergadering  

7~2~2004   Weesp    Themadag Duitsland 10~16 uur Verenigingscentrum  

17~4~2004  Wychen   Genealogische contactdag  

5~6~2004   Alkmaar   51ste Genealogische dag De Vest  

Over diverse aktiviteiten kunt U nadere informatie opvragen bij de secretaris. 

0592~242258 a.stiksma@hetnet.nl, of Gens Nostra raadplegen!  

 

mailto:a.stiksma@hetnet.nl
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ONTVANGEN TIJDSCHRIFTEN 
Zoals gebruikelijk een registratie van de binnengekomen historische tijdschriften. Uit 

elk nummer worden een of meer artikelen gememoreerd, dit naar keuze van de 

redactie. Alle tijdschriften, ook oudere jaargangen, zijn t.z.t. bij onze bibliothecaresse 

te raadplegen. Een volledig overzicht van de laatste anderhalf jaar is aanwezig bij de 

secretaris. Binnen afzienbare tijd hopen wij een volledige inventaris van alle 

jaargangen te kunnen publiceren. En wij houden interesse in nog niet bij ons 

geregistreerde bladen, ook oudere nummers en jaargangen. Dus als er opruiming wordt 

gehouden !  

Beilen 15~1      Jan Egberts Eleveld/Buurtschap Heuvinge.  

Beilen 15~2      Ruilverkaveling Hijken/Heuvinge II.  

Borger 17~2      De weg Borger~Rolde/Oostermoerse vertellingen en  

       herinneringen 

Dalen nr.22      Lappies~Rieks/Elektrisch licht in Dalen  

Diever 02~04      Rademaker~Folkerts/OLS Wapse/Kegelbaan Diever 1563  

Dwingeloo 4~1     Brinken/Schaopesoep/Dwingeler maark  

Eelde apr.2003     Jan Comelis van Bergen 

Emsland       Heft 68, Band 14  

Gasselte 2003~3    Mennega/Schippersfamilie/Dag van de arbeid 

Gieten mei 2003    Spoor door Gieten/Paardenfonds/Braomsplas.  

Hardenberg 20~2    Met een boek in Hardenberg/Kinderspelen/Het Nijzink 

Havelte 2003~1     Oude Postweg/Femmegien Veenhof/Volmolen 

Havelte 2003~2     Drentse Paal/Reewegen/Piet Soer en de Pelikaan 

Hoogeveen 2003~2   Nummer over tweede wereldoorlog  

Meppel 25~1      Kindermoord/Eerste dagen van oorlog/Frieda Veenman 

Nijeveen 8~2      Kinderleed/Kreulen/Zuivelindustrie  

Odoom       Verhalend verleden, samen met Borger  

Odoorn 2003~2     Albert Albers/Kralensnoer/Roel Reijntjes/Harmans Hoving 

Oosterhesselen 2003~2  Oorlog in Oosterhesselen. 11 bijdragen. 

Oosterhesselen 2003~3  Dokters van Oosterhesselen  

Roden 24~4      Steenfabriek ter Heijl/Vleespotten/Renske Ebbinge  

Rolde 6~2       Kamps te Deurze/Het Meesterskolkje/Passanten 1940~1945  

Ruinen 22~2      De verdeling van de markegronden van Hees/Schaapskooi  

Ruinerwold 19~2    Vrijwillige Landstorm/Kerkhof/Boerschoele  

Vries 3~7       Winkels/Dentinge van Zeijen/Erica, een komedieclub  

Westerbork 3 ~1    Bode Bart Smeenge/Henk Nijlunsing/ Herinneringscentrum  

Westerbork 3~2     Roelof Derks/Joodse graven/Drents boerenleven  

Westerwolde 24~1   Poaterbörg Onstwedde/Maarsingh/Boerderijen Vriescheloo 

De Wijk 6~1      Zuivelfabriek Haalweide/Molenaar Harm van der Pol  
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De Wijk 6~2      Turfschipper Roelof Bruins/Bevrijding De Stapel 1945  

Zuidlaren       Coöperatieve Stoomdorschvereniging "Samenwerking" 

       Actie voor water? Zuidlaren anno 1867.  

Zuid~Oost~Drenthe 11~3 Comelis Pothoff/Tocht door veenmoeras  

Zuidwolde 2002~3   Brandstoffenhandelaar Mulder/Krant 1952  

 

 

GENEALOGIE DE VRIES 
Dit is de familie van Johannes de Vries, de voor landloperij veroordeelde en in 

Veenhuizen opgenomen persoon.  

Deze genealogie is ingezonden door :  Mw G. de Vries~Bruinenberg 

        Saturnus 60 

       7904 GC Hoogeveen. 

 

1. JOHANNES, tr. JOSINA TRANQOURT. 

 Uit dit huwelijk: 

1. Barnardus, geb. Groenesteegh, ged. Utrecht 20~4~1727 

 (Catharinakerk). 

2. Hendrikus, volgt 2a.  

3. Theodorus, geb. Magdalenasteeg, ged. Utrecht 15~11~1733  (Domkerk). 

4. Margrieta, geb. Zuy1enstraat, ged. Utrecht 22~4~1736 (Domkerk). 

 

2a. HENDRIKUS, geb. Groensteeg, ged. Utrecht 30~1~1731 (Catharinakerk),  

 (bron: 11~113), overl. Utrecht 10~2~1813 (akte 50, Nico1aasteeg 18, Utrecht), tr. (1)  

 EVERIJNTJE PAUW, ged. Utrecht 19~4~1756 (Geertekerk), (Bron: Huw. Boek 

 104-328, b1z 238), overl. Utrecht 31~1~1784, tr. (2) Utrecht 22~7~1788 MARIA 

 TOELANS. (Bron: Huw. boek 1784-1798, 106-419, blz. 106, zij was weduwe van 

 Arnoldus Ros).  

 Uit het eerste huwelijk: 

 1. Johannes volgt 3a. 

 2. Jannigie, ged. Utrecht 18~1~1758 (Domkerk). 

 3. Jan, ged. Utrecht 29~4~1760 (Catharinakerk). 

 4. Theodorus, ged. Utrecht 14~2~1762 (Catharinakerk).  

 5. Engelina, ged. 31~3~1765 (Catharinakerk) overl. ald. 3~6~1765.  

 6. Gerrit, ged. Utrecht 4~8~1766 (Geertekerk). 

 7. Hendrikus, ged. 30~10~1768 (Geertekerk).  

 8. Arnoldus, ged. 16~1~1771 (Domkerk),overl. ald. 4~3~1771  

  (Geertekerkhof).  

 9. NN, overl. 2~12~1772.  

 

3a. JOHANNES (FRIES), ged. Utrecht 31~8~1756 (Catharinakerk), corporaal  

 2~de bataljon van Lt. Geen Leusde, tr. (1) EVA MANGE, overl. Utrecht  
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 3~6~1779 (Jacobikerkhof)  

 Uit dit huwelijk: 

1. Gerritje, ged. 20~5~1779, overl. 3~6~1779. 

2. Francina Willemina, overl. 7~7~1779. 
 (Overlijden, boek 137, 27, Eva Mange, huisvrouw' van Johannes de Vries in de Koeystraat, 

 aangifte 14 juni 1779, begraven 3 juni 1779 op het Jacobikerkhof, groefbidder van de Sluis.  

 Met de moeder in dezelfde kist begraven het kind Gerritje.  

 Tevens 7 juli het kind Francina Willemina overleden). 

 tr. (2) Utrecht 8~1~1781 (Domkerk) ADRIANA DONKER, ged. Utrecht 

 15~1~1751, overl. Zierikzee 24~9~1783, dr. van Johannes Donker en Jannigie  

 Vink. Bron: Zierikzee:boek 1750-1756:14~379, b1z 46) Johannes Fries en Adriana Donker 

 Op 30~9~1781 met attestatie van Utrecht naar Zierikzee. (Bron NH.gem Zierikzee, 

 streekarchivaat: ledenadministratie no.:32 van het boek 1737-1804)  

 Uit dit huwelijk:  

 1. Johannes Fries, ged. 4~7~1781.  

 2. Adrianus, volgt 4a.  

 

4a. ADRIANUS, geb. Zierikzee 29~10~1783, kleermaker, overl. Meppel 

 14~3~1828, tr. Meppel 18~10~1809 AALTJE EGBERTS HOKSBERGEN,  

 geb. Meppel 18~4~1790, arbeidster, overl. ald. 7~8~1856, dr. van Egbert  

 Witbroek en Roelofje Thomas, Egbert Witbroek,  
 (Bronnen: ~ In index Nederduitse Gereformeerde Gemeente Zierikzee 1780~1789 staat: geb.  

 Adrianus Fries 4~7~1781; ~Boek: Weerbare mannen 1811: No.: 920; ~ Overlijdensregister  

 1808 no. 47: Gaf JW. Remmelt als stamvoogd, aan het overlijden van het onegte kind van  

 Aaltje Hochbergen het zijnde dood ter wereld geboren; ~ Doopaangifteboek Meppel 88 

 1777~1797: b1z.272; ~ Rode trouwboek 1797-1811, blz.271). 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Egbert, volgt 5a. 

 2. Adriana, geb. Meppel 25~8~1813, dienstbode, overl. Bloemendaal  

  9~1~1868, tr. Amsterdam 29~1~1851 Johannes Petrus Hörchner. geb.  

  Amsterdam 11~9~1813, letterzetter, overl. 2~7~1880, zn. van Johan  

  Andreas Horchner en Aaltje Jagtenberg (Hij was op 4~11~1835 gehuwd met 

  Alida van Raaij en op 11~11~1874 met Geertruida Foks).  

 3. Roelofje, volgt 5b. 

 4. Johannes, geb. Meppel 15~4~1819, kleermaker, overl. ald. 8~11~1843.  

 5. Thomas, volgt 5c. 

 6. Johanna, volgt 5d. 

 7. Jacoba, geb. Meppel 10~11~1827, overl. Zwartsluis 25~10~1892, tr. (1) 

  Zwartsluis 22~1~1852 Faake Boschman, geb. Zwartsluis 13~12~1811, 

  schipper, overl. ald. 29~10~1878, zn. van Hendrik Boschman en Maria van 

  den Berg.  
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5a. EGBERT, geb. Meppel 4~12~1810, mandenmakersknecht, overl. ald. 

 19~9~1889, tr. ald. 26~6~1835 AALTIEN KREMER, geb. Meppel, 

 15~7~1810, overl. ald. 14~12~1887, dr. van Hendrik Kremer en Heiltjen  

 van Dijk. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Adrianus, volgt 6a.  

 2. Hendrik, volgt 6b.  

 3. Heiltje, geb. Meppel 9~7~1839, overl. ald. 14~2~1906, tr. (1) ald. 

  30~12~1863 Willem Suiker, geb. Zwartsluis 25~6~1831, schippers~ 

  knecht, overl. Meppel. 23~4~1884, zn. van Hendrik Suiker en Marchen  

  Jans Bindering, tr. (2) Meppel 23~4~1892 Leffert Nijenhuis, geb. Meppel 

  21~3~1838, metselaar, overl. ald. 11~5~1908 (wed. van Janna Drent), zn. 

  van Jan Nijenhuis en Gela Hendrina ter Loo.  

 4. Johannes, geb. Meppel 30~1~1842, arbeider, overl. Veenhuizen  

  20~1~1901, (Volkstelling 1899-1900 te Meppel staat: Johannes, behuizing Jan  

  Wassens 7-130, geroyeerd).  

 
Johannes de Vries 

In 1896 veroordeeld wegens landloperij 

 

 5. Berend, volgt 6c. 

 6. Aaltien, geb  Meppel 16~7~1847, overl. ald. 14~2~1933, tr. ald.  

  19~11~1870 Hendrik Volk, geb. Meppel 21~4~1843, arbeider, overl. ald. 

  15~11~1927, zn. van Hendrik Volk (stoffenverver) en Klaasientien 

  Nijenhuis. 
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 7. Jan, geb. Meppel 16~10~1851, overl. ald. 22~9~1852. 

 

5b. ROELOFJE, geb. Meppel 11~3~1816, overl. ald. 16~2~1890, (akte 35 in de  

 Krakerij,wijk 3,no.42), tr, Meppel 6~7~1850 JAN BERENDS DE GROOT,  

 (wedn. van Roelofje Koopman), geb. Nijlamer (Wolvega), 7~5~1809, 

 arbeider, overl. Meppel 16~6~1881, zn. van Berend Willems de Groot en  

 Marchje Jans. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Aaltje, geb. Meppel 19~3~1838 (in het armenhuis), overl. ald. 14~10~1925 

  (Hagenstraat 13 te Meppel), tr. ald. 11~2~1865 Marten Rijkeboer, (wedn. 

  van Hilligje A1berts Veneman), zn. van Jan Rijkeboer en Aaltje Kiers 

  Kruif, geb. Ruinerwold 11~9~1828, arbeider, overl. Meppel 25~4~1910. 

 

5c. THOMAS, geb. Meppel 12~1~1822, kleermaker, overl. ald. 5~6~1892, tr.  

 ald. 14~5~1842 HENDRIKIEN ODINK, geb. Meppel 22~3~1819, dienst~  

 meid, overl. De Wijk 16~3~1894, dr. van Jan Oding en Elisabeth Klaver,  

 Uit dit huwelijk:  

 1. Aaltje, geb. Koekange(de Wijk). 24~9~1842 (op grafsteen staat geb.  

  14~10~1842), dienstmeid, overl. Meppel 30~1~1923, tr. Ruinerwold 

   2~11~1867 Egbert Rijkeboer, geb. Ruinerwo1d 28~3~1842, boeren~ 

   knecht, overl. Meppel 4~6~1938, zn. van Geugjen Jans Rijkeboer en  

  Marchjen Egberts Nijmeijer. 

 2. Jan, volgt 6d. 

 3. Johannes, volgt 6e.  

 4. Berend, geb. Koekange 30~4~1858, overl. ald. 29~12~1859. 

 5. Betje, volgt 6f.  

 

5d. JOHANNA, geb. Meppel 31~1~1825, dienstbode, overl. Amsterdam 

 20~11~1871, tr. ald. 31~5~1865 JOHANNES TEIWES, geb. Amsterdam 

 4~6~1829, zn. van Johann Heirich Teiwes en Trijntje Roe1vink, wed. van 

 Anna Berendina Eckhardt,  

 Uit dit huwelijk: 

 1. Adriana Wi1he1mina, geb. Amsterdam 9~3~1850 (Binnengasthuis), 

  overl. Meppel 31~10~1852.  

 

6a. ADRIANUS geb. Meppel 25~4~1834 (als Adrianus Kremer aangegeven),  

 mandenmaker, overl. ald. 21~5~1909, tr. ald. 11~11~1871 MARIA CELIA  

 SMIDT, dr. van Roelof Smidt en Gerhardina Molenwijk, geb. Steenwijk  

 20~7~1838, dienstmeid, overl. 's Gravenhage, 30~1~1892. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Egbert, geb. Meppel 23~2~1873, pakhuisknecht, overl. ald. 16~2~1945. 

 2. Gerhardina, volgt 7a.  
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 3. Roelof, geb. Meppel 29~4~1878, overl. ald. 28~8~1882. 

 

6b. HENDRIK, geb. Meppel 28~11~1836, mandenmaker, arbeider, nummer~  

 wisselaar, overl. Weltevreden~Batavia (Oost-Indiê) 4~11~1872, tr. Meppel  

 24~6~1865 STIJNTJE KRUIF, dr. van Kier Kruif en Jantien Wolters 

 Snijder, geb. Meppel 23~7~1834, arbeidster, overl. ald. 17~8~1866. 
 (Bron: Testament bij notaris Tonckens, toegangsnummer: 114.54, 15 april 1867, testament  

 76, Plaatsvervangend met Jan Jans Kolker uit Zuidwolde en Hendrik de Vries, arbeider uit  

 Meppel. Rijksarchief Den Haag: Bij het 8e regiment Infanterie sinds 2~5~1861, op 

 13~7~1863 met groot verlof. Op 4~5~1867 als plaatsvervangend voor Roelof Kollen uit 

 Zuidwolde, op 31~8~1867 voor 6 jaar en 30 gulden handgeld. Op 21~11~1869  scherpschutter, 

op 9~2~1870 getekend voor 6 jaar bij de koloniale troepen en vertrokken naar  het Werfdepot. 

Op 29~3~1870 te Nieuwediep aan boord van de Nieuwe Waterweg met 160  

 gulden handgeld, vertrokken naar Batavia. Hendrik: 15483, toegangsnummer 2.10.50. No.  

 166, fuselier, overleden te Weltevreden, den 4 November 1872, nagelaten: 3 gulden 32, esl.  

 3/23’75. In 1866 waren in Meppel 214 mensen besmet met cholera, 94 stierven hieraan).  

 Uit dit huwelijk: 

 1. Egbert, geb. Meppel 29~9~1865, overl. ald. 11~11~1865. 

 

6c. BEREND, geb. Meppel 12~9~1844, mandenmaker, overl. ald. 13~1~1921,  

 tr. ald. 31~10~1874 AALTIEN SNIJDER, geb. Meppel 20~8~1846, overl. ald.  

 20~7~1886, dr. van Hendrik Snijder en Jantien Siberink. 

 Uit dit huwelijk:  

 1. Aaltje, geb. Meppel 15~5~1874, geb. als Snijder), overl. ald. 7~2~1926, 

   (Galgmanspad 16), tr. ald. 20~6~1896 Hendrik Jan van der Veen, geb.  

  Meppel 22~4~1875, koopman, overl. ald. 18~6~1925, zn. van Roelof van  

  der Veen en Jentje Lier. 

 2. Berend, volgt 7b. 

 3. Jantje, geb. Meppel 25~9~1879, overl. ald. 2~1~1888.  

 4. Egbert, geb. Meppel 6~5~1881, mandenmaker, kelner, tr. Mary.  

  Deze tak leeft in Edinburgh, Schotland.  

 

6d. JAN, geb. Koekange 21~5~1845, k1eermaker~wisse1wachter, overl. Rouveen, 

 16~8~1884, tr. De Wijk 15~8~1868 WOBBIGJE MOLDERINK, geb. 

 Staphorst 4~12~1840, overl. ald. 5~5~1905, dr. van Arend Molderink en 

 Wobbigje Brouwer.  

 Uit dit huwelijk: 

1. Hendrikje, geb. Struiksberg (De Wijk) 26~2~1869, overl. ald. 31~10~1872  

 2. Arend, volgt 7c. 

 3. Hendrikje, geb. Koekange 14~11~1873, naaister, overl. Alkmaar 

  20~12~1943 (akte: 798), tr. Staphorst 24~6~1893 Jan Holties, geb. De  

  Wijk 12~4~1873, timmerman, overl. Den Haag 20~10~1934 (akte: 3485), 

  zn. van Johannes Holties en Geertje ten Hoeve.  

 4. Thomas, geb. Bergerslag (Rouveen) 19~3~1879, overl. ald. 10~5~1880. 
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6e. JOHANNES, geb. De Wijk 26~9~1848, spoorwegbeambte, brugwachter,  

 boerenknecht, overl. Rouveen 14~3~1924, tr. Meppel 9~7~1881 

 MEEUWESINA KOSTER, geb. Meppel 25~7~1844, dienstbode, overl. 

 Rouveen 27~1~1920, dr. van Klaas Koster en Jannechien v.d. Horst.  

 Uit dit huwelijk: 

 1. Johannes, geb. Nieuwleusen 7~4~1883, overl. ald. 7~4~1883. 

 2. Hendrika, geb. Nieuwleusen 16~2~1884, overl. ald. 22~9~1906.  

 3. Jannechien, geb. Nieuwleusen 20~7~1886, dienstbode, overl. Da1fsum 

  26~1~1972. 

 

6f. BETJE, geb. Koekange 4~8~1860, overl. Meppel 20~11~1890, tr. ald. 

 15~8~1885 JAN TIMMERMAN, geb. Wanneperveen 14~5~1852, arbeider,  

 overl. Zutphen 16~4~1917, zn. van Hendrik Timmerman en Lammigje 

 Harms. ,  
 (In overlijdensakte van Jan staat: "weduwnaar van Betje de Vries, wettig gescheiden en 

 echtgenoot van Jentje Hakman, echtgenoot van Hilligje  Bernardus). 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Hendrikje, geb. De Wijk 9~1~1882, overl. ald. 9~2~1902. 

 

7a. GERHARDINA, geb. Meppel 20~1~1875, overl. Steenwijk 17~12~1959,  

 tr. Meppel 20~1~1910 JAN MOES, geb. Blokzijl 16~1~1874, overl. Meppel  

 21~12~1940, zn. van Andries Moes en E1isabeth van den Berg, 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Gerrit, geb. Meppel 15~4~1908, overl. ald. 5~6~1908.  

 

7b. BEREND, geb. Meppel 19~11~1876, mandenmaker, schoenmaker, 

 machinist, winkelier, overl. ald. 9~8~1964, tr. ald. 3~6~1899 GEESJE 

 TINHOLT, geb. Meppel 23~3~1879, overl. ald. 3~11~1948, dr. van Gerrit 

 Tinholt en Harmanna van Gunst. 

 Uit dit huwelijk:  

 1. Berend, volgt 8a. 

 2. Gerrit, geb. Meppel 17~4~1902, overl. ald. 22~9~1905. 

 3. Aaltien, geb. Meppel 25~11~1903, dienstbode, overl. Almere 1~9~1999,  

  tr. Amsterdam 9~10~1929 Hendrik Grim, geb. Amsterdam 8~11~1905, 

  melkboer, linnenmij, gemeentewerker, overl. ald. 4~12~1959, zn. van 

  Willem Grim en Neeltje Band.  

 4. Harmanna, geb. Meppel 28~3~1908, overl. ald. 9~5~1983, tr. ald.  

  27~10~1928 Piet Gerrit Murris, geb. Meppel 5~2~1904, slager, overl.  

  ald. 5~11~1951, zn. van Tieme Murris en Jantje Jans. 

 5. Alberdina Gesina, geb. Meppel 12~9~1912, overl. ald. 30~12~1912. 

 6. Gerrit, volgt 8b. 
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 7. Egbert, volgt 8c. 

 8. Geesje, geb. Meppel 4~5~1921, tr. ald. 12~10~1949 Roelof Dekker,  

  geb. Meppel 19~12~1920, huisschilder, zn. van Hendrik Dekker en  

  Albertje Vredeveld.  

 9. Mary, geb. Meppel 4~7~1922, dienstbode, tr. Haarlem 3~2~1949 Jacob  

  de Jager, zn. van Pieter Adriaan de Jager en Wilhelmina Kosten.  

 

7c. AREND, geb. De Wijk 8~12~1870, kleermaker,bakker, overl. Staphorst  

 24~7~1933, tr. (1) Staphorst 1~6~1901 KLAASJE HULS, geb. Staphorst 

 24~6~1877, overl. ald. 12~2~1919dr. van Abel Huls en Hendrikje Winkels, 

 tr (2) Staphorst 10~4~1920 JENTJE DUNNINK, geb. Staphorst 1~10~1873, 

 overl. ald. 18~3~1966, dr. van Harm Dunnink en Albertje Schoenmaker (wed. 

 van Gerrit van Oosten en Hendrik Dozeman).  

 Uit het eerste huwelijk:  

 1. Wobbigje, geb. Staphorst 9~5~1902, overl. ald. 9~9~1970, tr. ald. 

  20~5~1922 Hendrik Lier, geb. Staphorst 18~10~1898, overl. ald. 

  29~2~1976, zn. van Hendrik Lier en Aaltje Kooiker. 

 2. Abel, geb. Staphorst 21~5~1904, overl. ald. 5~9~1904.  

 3. Albert, geb. Staphorst 6~1~1912, overl. ald. 12~6~1912. 

 

8a. BEREND, geb. Meppel 7~10~1899, vertegenwoordiger in ijzerwaren, 

 overl. Hoogkerk 9~3~1939, tr. Meppel 1~5~1929 JENTJE BEIJER, geb. 

 Meppel 5~5~1899, overl. ald. 11~8~1967, dr. van Jan Beijer (schilder) en  

 Hendrika Keizer,  

 Uit dit huwelijk: 1 kind. 

 

8b. GERRIT, geb. Meppel 15~9~1914, voeger~aannemer, overl. ald. 9~3~1991, tr. 

 ald. 7~10~1944 JO MEPPE1INK, geb. Meppel 8~10~1923, dr. van Hendrik 

 Meppe1ink en Wilhelmina Antonia uit ten Boogaard.  

 Uit dit huwelijk: 2 kinderen. 

 

8c. EGBERT, geb. Meppel 28~1~1918, lasser, winkelier, overl. ald. 16~8~1963, 

 tr. ald. 12~8~1946 TRIJNTJE HARTKAMP, geb. Meppel 23~8~1917, 

 overl. ald. 11~8~1989, dr. van Laurens Hartkamp en Grietje Arbeider. 

 Uit dit huwelijk: 4 kinderen. 

 

 

HISTORISCH VERHAAL 
 

HIER KUNNEN WE MOOI DE OORLOG AFWACHTEN 
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In het begin van 1943 verhuisde het gezin van mijn ouders naar Veenhuizen De 

herinneringen aan de daar doorgebrachte jaren 1943~1945 hebben bij mij een grote 

indruk nagelaten. 

Tot het begin van 1941 woonden mijn ouders met hun kinderen in Assen, dicht bij de 

kazerne, aan de Hoofdvaartsweg. Vader was beroepsmilitair. Tijdens de mobilisatie in 

1939 was het onderdeel waar mijn vader toe behoorde in de Wonsstelling, rond de kop 

van de Afsluitdijk in Friesland. Zijn standplaats was Kornwerd. Tijdens de meidagen 

1940 kwam zijn compagnie in de frontlinie te liggen. De Duitsers wilden naar 

Noordholland, om o.a. de marinehaven Den Helder te bereiken. De Nederlandse 

militairen moesten zich na hevige gevechten over de Afsluitdijk terugtrekken naar de 

Wieringermeer. Na vijf dagen kwam de capitulatie. Toen vader na enige tijd bij ons 

terugkwam in Assen was hij zonder werk! Het lukte hem bij de Marechaussee te 

komen. Later de Rijksveldwacht. Hij werd tijdelijk geplaatst in Noordwolde, 

(Friesland). Het gezin verhuisde daarheen eind 1940. Na een spannend jaar waren we 

weer bij elkaar. Had je gedroomd. De ene detachering volgde na de andere: 

Geldermalsen, Hilversum, Enschede en als laatst in Leeuwarden rijksveldwachter bij 

de verkeerspolitie Friesland. Het gezin bleef in Noordwolde wonen. 

Medio november 1942 kwam er een brief van H. Walters, een oud~collega. Hij vroeg 

of mijn vader belangstelling had voor de functie van commandant bij een op te richten 

politiebrigade in Veenhuizen. Hij schreef: Je zou betrekkelijk geheel zelfstandig 

kunnen zijn; gezamenlijk zouden wij hier mooi de oorlog kunnen afwachten. Mijn 

moeder ontving deze brief. Zij stuurde hem door naar Leeuwarden, waar mijn vader, 

zoals men het toen noemde, woonde in een kosthuis. Zij schreef er enkele opmerkingen 

bij: Het lijkt me wel wat voor je; je moet het maar eens uitzoeken; de plaats is wel niet 

zo mooi ,maar het geswabber is ook niets en de winter is op komst. Om mij, doe het 

maar. (Vader verrichtte zijn politiewerk op motor met zijspan. Een aantal maanden 

eerder had hij een behoorlijk ongeluk gehad).  

De overstap naar Veenhuizen werd genomen. Per 1 januari 1943 werd hij aldaar 

gedetacheerd en op 15 februari volgde de aanstelling bij de gestichtswacht. Het gezin 

verhuisde naar de Marechaussee~kazerne aan de Hospitaallaan, Veenhuizen II. We 

bewoonden een gedeelte van het gebouw op de begane grond. Op de zolder hadden we 

een rommelkamer. Op de eerste verdieping waren slaapvertrekken voor 

gestichtwachters. Ook waren er enkele kantoorruimten. De ruimte beneden was voor 

ons erg groot. Een dubbele voordeur gaf toegang tot een grote hal met aan beide zijden 

een enorme kamer. Achter de hal een korte gang met een grote voorraadkast en een 

keuken met twee pompen. Daarvan had één water geschikt voor consumptie. In de 

keuken een met turf gestookt fornuis. Verder was er nog een lange gang met 

slaapkamers. Overal hoge plafonds. De granieten vloeren in de hal en gangen werden 

onderhouden door Hein, een verpleegde van de Rijkswerkinrichting. Hij zorgde er ook 

voor, dat de turfbak steeds was gevuld met turf uit de schuur. Een kop koffie, een 

boterham en een vriendelijk woord waren voor hem als dank.  
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In ons land werd de druk van de bezetter steeds meer voelbaar. Vooral mensen van 

Joodse afkomst, oud~militairen en studenten moesten zich voor de bezetters en hun 

handlangers verbergen. Zij "doken onder". Onze woning leende zich qua ruimte goed 

voor het tijdelijk onderbrengen van onderduikers, die dan later in de omgeving werden 

ondergebracht. Heel wat keren ging ik op mijn fiets naar boeren in de omgeving van de 

Weperpolder en langs de weg naar Haule om melk te halen en hen af en toe van 

bonkaarten te voorzien.  

Na de spoor~en tramwegstaking kwam Jannie bij ons in huis. Haar vader werkte bij de 

tram in Oosterwolde. Ze was de verloofde van Tuin, een van de gestichtwachters. Ook 

woonde Ria bij ons, een joods meisje dat moest doorgaan voor een nichtje van mijn 

moeder . 

De verzetsactiviteiten in Veenhuizen namen toe. In het najaar van 1944 hadden er zo 

genoemde droppingen plaats. Toen uit Engeland via "Radio Oranje" het bericht kwam: 

"Napoleon deed het ook zo" was dit het sein, dat de dropping in de omgeving van 

Veenhuizen op 8 oktober 1944 rond twaalf uur in de nacht zou doorgaan. Vier 

parachutisten en een twintigtal containers met o.a. munitie kwamen die nacht naar 

beneden. Een van de parachutisten, Van der Veer, heeft in 1948 in het weekblad De 

Spiegel een aantal artikelen gepubliceerd onder de titel "Een geheim agent daalt in 

Drente". Deze artikelen zijn later in boekvorm verschenen.  

De dropping verliep niet geheel vlekkeloos. Het vliegtuig had de parachutisten op te 

lage hoogte laten afspringen. Ze kwamen niet op de afgesproken plaats terecht maar in 

het bos en liepen daardoor verwondingen op. Voor de mensen uit het verzet, die hen 

zouden ophalen, was het daardoor moeilijker hen te vinden. Eerst werd alles in het bos 

verstopt en op een later tijdstip afgevoerd met pramen, platte schuiten die voor het 

vervoer van turf werden gebruikt. De parachutisten kregen een verblijfplaats op onze 

zolderkamer. Moeder heeft die nacht voor allen een maaltijd verzorgd, waarvoor 

clandestien een varken was geslacht. Deze was"georganiseerd" van een NSB~boer. De 

andere dagen kwamen zij tussen de middag, wanneer de kantoren niet bezet waren, 

naar beneden om te eten. Niemand mocht weten dat ze er waren. Overdag moesten zij 

stil zijn. Na een dag of vier zag ik, toen ik uit school kwam, achter het huis een 

ziekenauto staan. Dat was schrikken! Het bleek dat Bob (een van de parachutisten) 

verpakt als gewonde naar een andere verblijfplaats werd overgebracht. De anderen 

vertrokken ook na enkele dagen. Als laatste "Greenwood", die later Groenewoud, een 

Belg bleek te zijn. Met een kostuum van mijn vader aan en mijn jongste zus op zijn 

arm is er onder het toeziend oog van mijn moeder nog een foto van hem gemaakt. 

Nadat verzetsmensen op 11 december 1944 een geslaagde overval op de gevangenis 

van Assen hadden gepleegd, werden op 12 december een aantal mensen uit de 

omgeving van en uit Veenhuizen gearresteerd en naar een beruchte villa in Norg 

overgebracht (het huis van de bloedploeg). De volgende dag werden er nog meer 

gearresteerd. De spanning werd erg groot. Zouden de mensen hun mond kunnen 

houden? De bij de dropping betrokken gestichtwachters en mijn vader hadden 

afgesproken 's nachts niet meer thuis te slapen. De avond voorafgaande aan de razzia 
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op 16 december heb ik nog de gestichtwachters op de eerste verdieping gevraagd weg 

te gaan. Of ze gegaan zijn weet ik niet. Veldhuizen was die nacht wel weg, maar is 's 

morgens bij de kazerne opgepakt. Vader en Berga hoorden onderweg, dat er in 

Veenhuizen razzia's waren en zijn toen niet in de val gelopen.  

De kazerne werd geheel omsingeld door Duitsers en hun handlangers. Alles werd 

doorzocht. In de tuin naast het huis waren bijenkasten, die overhoop werd gehaald. 

Later hoorde ik, dat er munitie lag. Gevonden werden de parachutes, die verstopt in de 

kleine gang  tussen plafond en de vloer van de eerste verdieping lagen. Een vreselijk 

lawaai was het toen men onze slaapkamers binnenkwam en ze schreeuwend vroegen 

waar mijn vader was. We moesten naar de woonkamer gaan. Doodeng, want we 

moesten over een berg rommel lopen. Achteraf bleken het delen van het plafond en 

parachutes. Buiten stonden mensen met de armen omhoog. 

In de loop van de morgen kwam een bus voorrijden, negen gestichtwachters en mijn 

moeder moesten daarin plaatsnemen om te worden overgebracht naar het huis van 

bewaring in Assen. Een varken vetgemest in onze schuur, dat enkele dagen geleden 

was geslacht, hing op een ladder in onze kelderkast. Dit geslachte beest en de bruine 

bonen, die we enkele weken daarvoor hadden uitgedopt gingen ook mee. Op weg naar 

Assen haalden de begeleiders voor de ogen van mijn moeder hun handen door de 

bonen en zeiden dat ze best lekker zouden eten. 

Ongeveer een week heeft moeder vastgezeten. Wij als kinderen bleven achter met Ria, 

het joodse meisje en Suze (Stoker ? ) uit Assen. De buren, de familie Haver, ontfermde 

zich over ons. Later ook de ouders van schoolvriendinnen. Daar het huis niet op slot 

was kon ik dezelfde dag nog wat kleding en andere dingen uit huis halen. Een blik 

engelse koffie en een vals persoonsbewijs heb ik ook gevonden. Na een paar dagen 

gingen gestichtwachters het huis bewaken en mocht ik niet meer naar binnen. Waarom 

? De gehele inventaris is later overgebracht naar diverse adressen in Assen, waar we na 

de bevrijding gingen zoeken naar ons huisraad.  

Onverwacht stond moeder een week later weer voor ons. Heel veel jaren later heb ik 

van haar gehoord hoe ze teruggekomen is. Na haar vrijlating is ze naar de 

Kloosterstraat gegaan, naar de familie Wiltjer, waarmee ze al jaren bevriend was. Ze 

heeft daar getelefoneerd met Walters van de gestichtwacht. Een van zijn zonen heeft 

haar toen uit Assen gehaald. Ze heeft bij hen de nacht doorgebracht. De volgende dag 

werd haar gezegd, dat de Duitsers haar wilden spreken. Ze nam echter de fiets en 

verdween. Een koerierster, een dochter van slager Hoeksema uit Oosterwolde kwam bij 

ons met het bericht dat het noodzakelijk was Veenhuizen te verlaten. De volgende dag 

heb ik mijn jongste zusjes richting Weperpolder gebracht. De kleinste zittend in een 

kinderwagen met onder haar de door mij gevonden engelse koffie. Willem Bosch, een 

boer uit Noordwolde heeft ze met paard en wagen uit de Weperpolder opgehaald, 

ongeveer bij boerderij Veni Vidi Vici en het meeuwenmeertje van Jongepier. Ook 

ikzelf vertrok met de twee andere kinderen en Ria uit Veenhuizen. Ria bleef in 

Oosterwolde en wij gingen naar diverse adressen in Noordwolde. Toen zagen we ook 
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mijn moeder met de twee jongste zusjes. Tijdens de onderduikperiode heb ik mijn 

vader enkele keren gezien. 

Midden april 1945. We waren bevrijd. Enkele dagen daarna, het was een zonnige dag, 

je kon buiten zitten , hoorde ik een bekend geluid: de gevangenisbus uit Veenhuizen! 

Vader kwam ons ophalen. Toen waren wij echt vrij. Later, na de bevrijding, hoorden 

we dat veel mensen uit Veenhuizen en omgeving niet zouden terugkeren. Uit ons huis 

tien personen. Het waren: Krijn Bouman, Johan van Diesen, Onno Dijkstra, Jan de 

Groot, Marinus van Oeveren, Berend Okken, Klaas Rodenhuis, Engelke Rops, Marten 

Veldhuizen, allen gestichtwachters die tegelijk met mijn moeder waren gearresteerd en 

Piet Tuin die enkele dagen eerder was opgepakt. 

De verwachting, dat we in Veenhuizen mooi de oorlog zouden afwachten, is wel heel 

anders uitgekomen.  

 

 Ingezonden door:  

   G. van der Molen ~ Duijster 

 

EEN BRIEF UIT VEENHUIZEN. 
 

Deze brief is ingezonden door: Mw. M. Barens~Fortanier.  

       Scheuningskamp 8,    9412 AH Beilen 
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"Een brief uit Veenhuizen gedateerd 28~04~1845." 

 

In 1958 was ik tijdelijk in het bezit van een familieboek Fortanier. En daarin zat o.a. de 

originele brief van Jean Nicolas Fortanier aan zijn zoon André. Deze Jean Nicolas 

Fortanier was zoon van kleermaker André Fortanier en Geertruij Veenhuizen, geb. 

Rotterdam 4~1~1796 overl. Vries in Drenthe 20~8~1861. Hij was kantoorbediende, 

heeft in het Regiment Lansiers Nr. 10 te Utrecht gezeten (1832) en was o.a. arbeider te 

Groningen. Hij trouwde (1) te Rotterdam 12~7~1815 Jane Sijlvius geb. Rotterdam 

12~12~1790 overl. Delft 08~1~1832. Uit dit huwelijk 7 kinderen. Hij hertrouwde te 

Rotterdam 11~12~1833 met Davia van Gorkom geb. Utrecht 25~04~1814 overl. ald. 

29~03~1880. (2 kinderen, Amerikaanse tak). 

Hoe lang hij in het Regiment Lansiers Nr. 10 heeft gezeten is mij onbekend, maar op 

19~06~1839 komt hij vanuit Rotterdam in Ommerschans terecht en gaat op 

23~05~1840 door naar Veenhuizen. (zijn vrouw vraagt steun aan de Waalse Kerk 

vanaf 21~12~1839 tot 30~12~1848). Hij is verschillende keren teruggekeerd naar 

Veenhuizen, altijd via Ommerschans. Vanuit Beilen, Rotterdam en de laatste keer uit 

Zwolle en kwam op 20~12~1851 in Veenhuizen aan. Voor hoe lang ??  

De genéalogie Fortanier is te vinden in Gens Nostra oktober 1993 (nr.10) en de 

kwartierstaat van zijn grootvader Pierre Anne Fortanier is te vinden in Gens Nostra 

februari 1998 (nr.2), maart 1998 (nr.3) en juni (nr.6). 

 

 

KWARTIERSTAAT LOUWRENS ELZINGA (deel 6) 
Deze kwartierstaat is ingezonden door: dhr. R. Wolting,  

        Zuiderkruis 52~b, 

        7904 HW Hoogeveen 
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366. KLAAS PYTTERS, geb. ca.1740, tr. Holwerd 29~12~1765,  

367. AKKE TIETES, ged. Holwerd 5~7~1739. 

372. DURK YTZENS ZWAANSTRA, geb. Birdaard 5~2~1708, herbergier in  “Het 

 Posthuis”, van 1738-1778 boer op Doniaterp (vriendelijke  mededeling van 

 mevr. Kok te Drachten), tr. Hallum 10~10~1732, 

373. SAAPKE FRANSEN, ged. Marrum 30~12~1708. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Ytzes, (zie 186). 

 2. Saakje, (zie 189). 

374. PIETER ALBERTS van Wanswerd, tr Wanswerd/Jislim 6-6-1745, 

375. SEEKE/SEELE JANS, van Wanswerd. 

376. UILKE JANS, geb. voor 1724, tr., 

377. SIJKE/SEIKE TEEVIS/TEWES, geb. voor 1724. 

378. =372 (DURK YTZENS ZWAANSTRA), 

379. =373 (SAAPKE FRANSEN). 

380. FEIJE ANDRIES HOORNSMA, geb. voor 1748, tr. Achtkarspelen,  

381. NIESKE SIPKES. 

382. PIETER KEIMPES, van Reitsum, geb. voor 1740, tr. ald. 22~6~1760, 

383. AKKE BOUWES/BENNES, van Reitsum. 

384. ROELOF WILLEMS WEMMENHOVE, geb. Wemmenhove (gem  Zuidwolde) 

 16~12~1746, overl. Ten Arlo (gem Zuidwolde) 6~12~1828, tr., 

385. MARGJE HARMS BOMERT, geb. Zuidwolde 1748, overl. 19~1~1819. 

388. ALBERT ZANTINGE, geb. voor 1748, tr., 

389. HILLIGJE LEFERTS BAZUIN, geb. voor 1748. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Albert, (zie 194). 

 2. Hilligje, geb. Zuidwolde 22~9~1770, overl. Linde (Zuidwolde) 

   14~11~1856, tr. Jasper Jans Lubberd, geb. ca. 1770, overl. voor 1856. 

392. WILLEM BERENTS (KLEINE), geb. voor 1733, wonende Hoogeveen, tr., 

393. GRIETJEN WOLTERS, geb. voor 1733, wonende Hoogeveen. 

394. HENDRIK HARMS BOER, geb. voor 1744, tr., 

395. HENDRIKJE HENDRIKS, geb. voor 1744. 

400. BERENT JANS KIKKERT, geb. voor 1765, wonende Hollandscheveld,  tr., 

401. GEERTRUIJT KLAAS SNIJDER, geb. Hoogeveen 1755, overl. 

 Hollandscheveld 30~10~1818. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Jan, (zie 200). 

 2. Roelof, geb. Hoogeveen 15~8~1790, overl. Hollandscheveld  18~3~1875, 

  tr. Hendrikjen Alberts Gritter, geb. ca.1790, overl. voor    1875. 

 3. Annigje, geb. Hoogeveen 7~5~1800, overl. Hollandscheveld  28~2~1859, 

  tr. Lambert Andries Mol, geb. ca. 1800, overl. na 1859. 
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402. AREND JANS SCHONEWILLE, geb. Hoogeveen 1749, overl. 

 Hollandscheveld 26~6~1819, tr., 

403. BEKE / BEEKJE ALBERTS KATS, geb. Hoogeveen 27~2~1757, overl. 

 Hollandscheveld 17~1~1837. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Margje, geb. Hoogeveen 12~2~1774, overl. Hollandscheveld   

  14~6~1842, tr. Hendrik Streutker, geb. ca. 1774, overl. na 1842. 

 2. Jan, geb. Hoogeveen 19~1~1783, overl. Hollandscheveld 4~7~1851,  tr. 

  Zwaantjen Stegink of Braker, geb. ca. 1785. 

 3. Hilligje, (zie 201). 

406. JAN BIJ 'T LUCHT, geb. voor 1757, wonende Hoogeveen, tr., 

407. ZWAANTJE ROELOFS, geb. voor 1757, wonende Hoogeveen. 

408. JAN JANS SCHONEWILLE, geb. voor 1758, wonende Hoogeveen, tr., 

409. MARIA JANS OTTEN, geb. voor 1758. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Jan, (zie 204). 

 2. Marijgje, geb. Hoogeveen 2~12~1810, overl. ald. 21~5~1859, tr., 

  Hendrik Hendriks Duinkerken, geb. ca. 1810, overl. na 1859. 

410. CRISTIAAN KWINT, geb. voor 1766, wonende Hoogeveen, tr., 

411. LUTJE BERENDS, geb. voor 1766, wonende Hoogeveen. 

412. JOHANNES JANS BOOIJ, geb. voor 1786, tr., 

413. LYBIGJEN SEYNEN, geb. voor 1768, wonende Hoogeveen. 

414. LAMBERT STOFFERS, geb. voor 1770, wonende Hoogeveen, tr., 

415.  AALTIEN CRISTIAANS, geb. voor 1770, wonende Hoogeveen. 

416.  JAN NIJMEIJER, geb. voor 1737, wonende Hoogeveen, tr., 

417. GRIETJEN BERENDS, geb. voor 1737, wonende Hoogeveen. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Berend, (zie 208). 

 2. Hendrikus, geb. Hoogeveen 11~3~1759, overl. Haagje 30~1~1822, tr. 

  Hilligje Jans Hof, geb. ca. 1760, overl. na 1822. 

420. Albert Arents Stoter, geb. voor 1734, tr., 

421. Fijgje Harms Smeding, geb. Hoogeveen 1732, overl. Noord Hoogeveen 

 7~11~1819. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Harm, geb. Hoogeveen 28~4~1754. 

 2. Hendrikjen, geb. Hoogeveen 6~2~1757. 

 3. Arent, ged. Hoogeveen 30~12~1759, overl. voor 1761. 

 4. Arent, geb. Hoogeveen 8~2~1761. 

 5. Annegjen, ged. Hoogeveen 4~3~1764. 

 6. Berent, (zie 210). 

 7. Henrica, geb. Hoogeveen 7~11~1777. 

422. REINT PIETERS SMIT, geb. voor 1750, wonende Hoogeveen, tr., 
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423. GEESJE JANS BLOEMBERG, geb. voor 1750, wonende Hoogeveen. 

424. ADAM JOZEPHS MEIJER, geb. voor 1757, wonende Ruinen, tr., 

425. LAMMIGJE FRIEZEN, geb. voor 1757. 

432. MACHIEL KELLIJ, geb. voor 1763, wonende Amsterdam, tr., 

433. SOPHIA SCHOPPER, geb. voor 1763, wonende Amsterdam. 

434. ROELOF HARMS MAKKEM, geb. voor 1755, wonende Ruinen, tr., 

435. MARGJE JANS, geb. voor 1755, wonende Ruinen. 

440. AREND KOOPS, geb. voor 1767, wonende Zuidwolde, tr., 

441. ALBERTJE BREIDER, geb. voor 1767, wonende Zuidwolde. 

442. ROELOF FIKTORIE, geb. voor 1761, wonende Hoogeveen, tr., 

443. AUKE HENDRIKS, geb. voor 1761, wonende Hoogeveen. 

444. FRENS ROELOFS STRIK, geb. voor 1755, tr., 

445. JANNETJE RIKES VOOGD, geb. voor 1755. 

446. HENDRIK TEN BERGE, geb. voor 1764, wonende Westerbork, tr., 

447. TRIJNTJE ANDRIES, geb. voor 1764. 

458. JAN GASSINGE OF KAMPS, geb. rond 1710, wonende Gees, overl. 

 13~1~1775, tr. Oosterhesselen 25~12~1732, 

459. GRIETJEN BERENTS KAMPS, geb. voor 1712, wonende Gees, overl.  

 13~1~1775. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Hilligjen, ged. Oosterhesselen 19~1~1738. 

 2. Wemeltje, ged. Oosterhesselen 30~4~1741, overl. voor 1742. 

 3. Wemeltien, ged. Oosterhesselen 21~10~1742, overl. Gees 12~12~1815, 

  tr. (1) voor 1771 Roelof Meijering, ged. Oosterhesselen 15~11~1739, 

  overl. ald. 26~3~1777, zn. van Hendrik Roelofs Meijering en Geesje   

  Elving, tr. (2) Oosterhesselen 13~4~1783 Lucas Jacobs, overl. voor  1815. 

2. Hendrik, geb. Gees, ged. Oosterhesselen 30~1~1746. 

6. Aaltien, (zie 229). 

 7. Berent, geb. Gees, ged. Oosterhesselen 19~12~1761. 

460. HENDRIK VELTKAMP, geb. Dalen voor 1721, tr. ald. 3~4~1741, 

461. HILLIGJE SCHILTS, geb. Dalen voor 1721, wonende ald. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Jan, (zie 504). 

 2. Grietje, ged. Dalen 17~2~1743. 

 3. Klaas, (zie 230). 

 4. Geesje, ged. Dalen 25~9~1746. 

 5. Roelofje, ged. Dalen 14~7~1748, overl. 1788, tr. 1769 Arend Jans,   geb. 

  voor 1748. 

 6. Harm, ged. Dalen 18~2~1753. 

462. HITE SASSEN, geb. voor 1727, tr., 

463  AALTJEN SASSEN, geb. voor 1727, wonende Schoonebeek. 

464. THEUNIS REINDERS, geb. Havelte, ged. 17~11~1726, wonende ald.,  begr. 
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 23~12~1801, tr. 31~5~1750, 

465. MARCHIEN JANS, geb. Havelte, ged. 6~5~1723. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Reinder, (zie 232). 

 2. Jan, geb. 1754, overl. na 1812. 

466 KOOP EISSEN, geb. voor 1734, overl. voor 1812, tr., 

467. ANNIGJEN EGBERTS, geb. voor 1734, overl. Havelte voor 1812. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Hendrikje, (zie 233). 

 2. Annetje, geb. Havelte, ged. 17~2~1754. 

468. JAN LUCAS MULDER, geb. Pesse 1~10~1749, wonende ald., overl. ald. 

 23~9~1822, tr. Ruinen 20~8~1775 voor de kerk,  (Samen met met Koop Mulder is 

 hij eigenaar van de molen te Pesse. In 1811  (Acte 41) neemt hij de famielienaam Mulder voor 

 hem en zijn zoon Hendrik aan).  

469. GRIETJE HENDRIKS, geb. Hijken 1750, wonende Ruinen, overl.  4~12~1812. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Lucas, geb. 11~1~1776, ged. Ruinen 14~1~1776. 

 2. Hendrik, (zie 234). 

 3. Arend, geb. rond 1780. 

470. HENDRIK JANS, geb. voor 1757, wonende Ruinen en Pesse, tr., 

471. HILLEGJE HENDRIKS, geb. voor 1757, wonende Pesse. 

472. HARM PRAKKEN, wonende Dwingelo, overl. voor 1815, tr. 

473. VROUCHIEN FREDERIKS ZANTING, geb. 1724, overl. Dwingeloo 

 23~4~1815. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Aaltijn, geb. 1757, overl. Eemster (Dwingeloo) 18~9~1841. 

 2. Hendrik, geb. Diever 2~3~1767, overl. Eemster 2~4~1838, tr.  

  Willemtje Gerken, geb. Diever 19~2~1768, overl. Dwingelo  

  29~12~1847, dr. van Gerke N N en Marchien N N. 

 3. Frederik, (zie 236). 

476. COOP JANS, geb. voor 1738 (ned herv), wonende Lhee, tr., 

477. JANTJEN JANS, geb. voor 1738 (ned herv), wonende Lhee. 

478. AREND JANS, geb. voor 1741, wonende Dwingeloo, tr., 

479. CLAASJE FREDRIKS OVINGE, geb. voor 1741, wonende Dwingeloo. 

480. MENSE ROTMENSEN, geb. Vorwald (Dld) 20~12~1744, wonende Schoone~ 

 beek, overl. ald. 23~8~1822, tr. (2) 17~3~1796 Grietje Poppen,  geb. 

 Coevorden, overl. Schoonebeek 18~4~1813, tr. (1), 

481. GRIETJE GERRITS, geb. voor 1745, overl. voor 1796. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Jan, geb. 17~11~1765. 

 2. Gerrit, (zie 240). 

482. HARM LUCHIES, geb. voor 1756, tr., 
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483. GEESJE ELLEN, geb. voor 1756. 

484. HENDRIK JANS WENDELS, geb. voor 1755, overl. Dalerveen voor  1805, tr. 

 (2) Dalen 10~4~1796 Fennegijn Alting, geb. voor 1776, tr. (1), 

485. JANTJE FOLKERS UNEKEN, geb. voor 1755, overl. Dalerveen voor  1796. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Fennechien, ged. 1~10~1775, overl. Dalen 13~7~1849, tr. ald.   29~3~1807 

  Lambert Weggemans, geb. Dalerveen, ged. Dalen  8~8~1762, overl. ald. 

  7~8~1841, zn. van Jan Jans Weggemans en  Lammichje Santing, (Lambert 

  tr. (1) Emmen 8~5~1791 Grietje   Nijensikking, geb. voor 1771, overl. voor 

  4~1806.) (Hij werd in het  haardsteden register van 1794/1804 aangeslagen voor 1 

  paard). 

 2. Jan, (zie 242). 

486. JANNES MEPSEN, geb. 22~10~1752, wonende Dalen, overl. ald. 

 30~1~1825, 

 tr. Dalen 7~5~1786, 

487. JANTIEN BUITERS, geb. 1746, wonende Dalen, overl. ald. 27~8~1816. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Jantien, (zie 243). 

 2. Jan, ged. Dalen 26~8~1804. 

492. HARM KLAASSEN, geb. 1738, tr., 

493. AALTJE KLAASSEN, geb. 1738. 

494. EGBERT GOMMER, geb. voor 1737, overl. voor 1820, tr., 

495. TRIENTIEN KLAASSEN, geb. voor 1737, overl. voor 1820. 

496. ENGBERT ENGBERTS, geb. ca. 1724, overl. Schoonebeek 20~2~1785,  tr., 

497. JANTIJN, geb. ca. 1730. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Jantje, geb. voor 1754, overl. 19~5~1766. 

 2. Jan, geb. 4~8~1754, overl. 20~6~1758. 

 3. Jan, (zie 248). 

 4. Jan, geb. 20~1~1760. 

498. HENDRIK WENNY, geb. voor 1742, tr., 

499. TRIENTIEN WENNY, geb. voor 1742. 
 (De aantekeningen zijn tussen 1740 en 1757 niet aanwezig). 

504. JAN VELTKAMP, geb. Dalen 10~10~1741, overl. 22~10~1824, tr. Dalen 

 11~5~1766, 

505. ANNIGJE PIETERS SCHOEMAKER, ged. Dalen 30~6~1743, wonende  ald., 

 overl. 14~6~1810. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Hendrik, (zie 252). 

 2. Geesje, geb. Dalen 19~10~1771, overl. ald. 3~3~1848, tr. Jan Harm 

  Weggeman, geb. 1776, wonende Dalen, overl. ald. 6~4~1816. 

506. DERK POTHOF, ged. 3~7~1729, wonende Dalen. tr. ald. 16~5~1756, 
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507. JANTJE REUTCHEN, ged. Dalen 6~5~1728, wonende ald.. 

 Uit dit huwelijk: 

1. Hendrikje, geb. 7~8~1757, ged. Dalen 21~8~1757, overl. ald. 6~6~1829, 

(In de overlijdens acte is onduidelijk of zij kinderen heeft),   tr. 1809 Derk Hilbers. 

 2. Roelof, ged. Dalen 29~7~1759. 

 3. Wemeltje, geb. 22~3~1763, ged. Dalen 1763, wonende Wachtum, tr. 

  Berend Hilbers, geb. voor 1775, wonende Wachtum, overl. voor 1851. 

 4. Marrigje, ged. Dalen 3~4~1764. 

 5. Roelofje, (zie 253). 

508. GEERT VAN ENGEN, geb. Schoonebeek 3~3~1765, ged. ald.  1~11~1765, 

 overl. 14~4~1820, (aangifte van overlijden door  Hendrik Jalving, 53 jaar  en Lubbert 

 Hanneke, 43 jaar landbouwers te Schoonebeek),  tr. Schoonebeek 15~10~1790, 

509. BERENDINA BRIEMANS, geb. Emmelenkamp (Dld) 1761, wonende 

 Schoonebeek, overl. ald. 7~1~1812. (aangifte van overlijden door Albert Ellen en 

 Leffert Hekman. Verder geen gegevens). 

510. =248 (JAN HENDRIK ENGBERTS) 

511. =249 (ZWAANTJE WENNY) 

 

-- X -- 

 

560. RINSE KLASES REITSMA, geb. Hardegarijp 31~5~1668, overl. ald.  (Tussen 

 1723 en 1725), tr. Hardegarijp 23~2~1696, 

561. AALTJE WYTZES, overl. Hardegarijp in 1760 of 1761. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Sjoukje, ged. Hardegarijp 3~4~1697, tr. Claas Jansen, geb. ca. 1695. 

 2. Gepke, ged. Hardegarijp 12~5~1699, tr. Gerrit Rinsma, geb. ca. 1695. 

 3. Wytse, (zie 280). 

 4. Beitske, geb. Hardegarijp 28~2~1706, overl. voor 1712. 

 5. Tjeerd, ged. Hardegarijp 28~8~1707. 

 6. Klaas, ged. Hardegarijp 1~4~ 1709, tr. Antje Minnes, geb. ca. 1710. 

 7. Beitske, ged. Hardegarijp 26~6~1712, tr. Uwe Jouwerts, geb.  ca. 1710.  

 8. Antje, geb. Hardegarijp, ged. ca. 1713. 

 9. Jeltje, ged. Hardegarijp 13~10~1715. 

562. SYTSE LEFFERT=SIXTUS LEFFARDI HEMRICA, geb. Opsterland ca. 

 1654, overl. Bergum 6~7~1718, (Hij was eigenaar van stemhebbendplaatse 7 en 8 te 

 Hemrik en bezat 7/8 deel in plaats 43 te Wijnjeterp), tr. (1) Drachten 30~6~1678  Grietje 

Sytses, geb. ca. 1655, overl. voor 1695, tr. (2) ca. 1693, Pytertje  Pyters, 

 geb. ca. 1660, overl. voor 1696, tr. (3) Bergum 29~11~1696, 

563. SANNEKE ALBERTS, geb. ca. 1672, overl. Bergum 31~10~1746. 

 Uit dit huwelijk: 

 1. Albert, ged. Bergum 26~6~1698, tr (1) Trijntie Reinks, geb. ca. 1700, 

  tr. (2) met Fokje Sybrens, geb. ca. 1700, tr. (3) Maaike Jurjens, geb. ca.   
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  1705. 

 2. Aukje, ged. Bergum 9~10~1701. 

 3. Pytertje, ged. 25~2~1703, overl. voor 1704. 

 4. Pytertje, ged. Bergum 6~4~1704. 

 5. Bartel, ged. 11~4~1706, overl. voor 1711. 

 6. Gerritje, ged. Bergum 1~1~1708, tr. Hidde Simons, geb. ca. 1705. 

 7. Wytske, ged. 27~4~1710, overl. voor 1716. 

 8. Bartel, ged. Bergum 3~5~1711. 

 9. Sierd, ged. Bergum 3~9~1713. 

 10. Wytske, (zie 281). 
        (wordt vervolgd) 

 

OUD~SCHRIFT 
 

Hierna is de nieuwe opgave afgedrukt. Het is een gedeelte uit een doopboek.  
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DE TEKST UIT THREANT 2003~2: 

 

1. Comp(areerd)e voor Gerrit Duijrcant 

2. Schout mitsg(aders) Harmen Harmens  

3. Lamb(ert) Perck Schepenen tot Blaricum  

4. Jan Cornelis en(de) verclaerden hij Comp(aran)t  

5. v(er)coft te hebbe en(de) in gevolge van dien 

6. mits desen te transporteren aen  

7. Aeltie Lamberts wed(uw)e van Gerrit  

8. Aerts seeckere drie voeten maetlandt  

9. gelegen op Larer maet naest Willem  

10. Everts ten Noorden en(de) Jan Everts van  

11. Laren ten Suijden en(de) v(er)claerde hij  

12. Comp(aran)t ten aen sien van de Cooppenn(ingen) 

13. ter somme van hondert Car(o)l(i) g(u)l(den) 

14. volcomentl(ijk) voldaen en(de) betaelt te  

15. gijn Belovende oversulcx t' voors(chreven) 

16. landt te vrijen en(de) te waren als reght  

17. is volgens Costume deser landen  

18. en onder v(er)bandt als na Reghten  

19. ten oirconde is dese bij Schout en  

20. Schepenen voorn(oem)t onder(tekend) den 20e  

21. Junij 1680  

22. solvit (=voldaan) XLen penn(ing) f 2: 10:-  

23. Gerrit Duerkant  

24. Hermen Hermensen  

25. Lambert Perck  

 

 

VAN EN VOOR ONZE LEDEN 
 

BIBLIOTBEEK  

Nieuwe aanwinsten:  

F. Keverling Buisman e.a.: “Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625~1813”.  

Boeken kunnen worden geleend. Voor informatie: bibliothecaresse of secretaris. Zie 

ook voor catalogus op de website!  

 

 

ARCHIEFKAART  

In het tijdschrift van de afdeling Hollands Noorderkwartier aflevering 54 stond een 

artikel over de invoering (en het deels reeds in gebruik zijn) van de landelijke 

archiefkaart. Deze kaart wordt momenteel reeds in een vrij groot aantal archieven 
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verplicht gesteld. Wilt U een en ander weten over het aanvragen en het gebruik van 

deze kaart dan kunt U een kopie opvragen bij de secretaris van de afdeling Drenthe.  

 

NIEUWE UITGEKOMEN CD~ROMS  

Als U interesse hebt in oudere, vaak moeilijk te verkrijgen boeken en tijdschriften is 

het wellicht van belang te weten dat op CD~rom tegenwoordig veel wordt 

heruitgegeven. Kijk op internet eens op webmaster@historic future.nl. Of informeer bij 

de secretaris van de afdeling Drenthe te Anderen.  

 

GENEALOGISCH PROGRAMMA GP/FAMILIE  

Op onze bijeenkomst van 1~11~2003, zie ook Aktiviteiten, zal het genealogisch 

programma van deze naam aan u worden gepresenteerd. Uit de brochure, welke ons ter 

toelichting is toegezonden, memoreren wij enkele punten:  

~een nieuw Windows~programma, gebruikersvriendelijk;  

~gebaseerd op GensData D90, zodat nummering daarvan gehandhaafd blijft  

~geen limieten aan aantal personen en relaties;grote velden;  

~maakt gebruik van uitklaplijsten, spellingshulp, correctiemogelijkheid;  

~kan vele tekstverwerkers automatisch starten en kent veel mogelijkheden; 5 vormen; 

~3 grafische uitvoervormen;  

~kan nog worden uitgebreid;updates te maken via website;  

~prijzen in euro's: demo € 5, volledige versie met handleiding € 67,50, volledige versie 

zonder handleiding € 45,~, handleiding € 22,50. 

Het zal zeker de moeite lonen op 1 november een kijkje te nemen! En het verplicht u tot 

niets.  

 

CURSUSSEN  

De Provinciale Bibiotheek Centrale organiseert, evenals vorige jaren, in diverse 

bibiotheken in Drenthe cursussen. Daarbij wordt ook weer een cursus "Genealogie" 

aangeboden. De afdeling Drenthe is hiervoor, net als de afgelopen jaren, voor gevraagd 

lesgevers te leveren. De heren Gerbers en Stiksma zullen deze cursussen weer geven. 

Hieronder volgen de plaatsen en de data van de geplande bijeenkomsten. Deze gaan 

alleen door bij voldoende belangstelling. Voor informatie wende men zich tot de 

bibliotheken ter plaatse. Niet tot de cursusleiders!  

Coevorden     18 en 25 september en 2 oktober  

De Wijk      22 en 29 oktober en 5 november  

Eelde       20 en 27 oktober en 3 november  

Havelte      24 september, 1 en 8 oktober  

Nieuw~Amsterdam  4, 11 en 18 november  

Nijeveen      11, 18 en 25 november  

Norg       22 en 29 september, 6 oktober  
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VRAAG EN ANTWOORD 
Antwoord op vraag 2003~4 

Aangaande het niet voltrokken huwelijk van Joël van der Roer en Hendrika Gold~ 

steen is door de heren Thijs Rinsema uit Meppel en Piet van der Veen uit Winteltre 

zoveel informatie aangedragen dat de volgende reconstructie tot stand is gekomen:  

In de Meppeler Courant van 28 december 1904 stond het volgende artikel  

Een geval van handige oplichting heeft zich hier ter stede voorgedaan. Een jonge man, 

Joël genaamd, was reeds jaren verloofd met een meisje, dochter eener weduwe alhier. 

Hij was handelaar in vee. Volgens zijn zeggen floreerde zijn zaak uitstekend. Joël was 

de man, met wien de boeren gaarne te doen hadden; Joël sloot de voordeligste 

koopcontracten af enz. enz. Veel geld was voor dit laatste telkens noodig, meer dan J. 

op sommige momenten wel bezat. Om kort te gaan, de moeder van het meisje bezat 

een klein kapitaaltje, naar men ons meedeelt f 1500=. Successievelijk werd dit 

sommetje gestoken in de ondernemingen van den aanstaanden schoonzoon. En ook 

weer goede bekenden van de moeder staken gaarne een honderd gulden in de solide 

speculatiën van den jongen koopman, die nu weer met deze en dan weer met die 

gezamenlijk zijn contracten sloot. Dezer dagen zou het jonge paar in het huwelijk 

treden. Bruid en bruidegom hadden een woninkje gehuurd en dit heel mooi 

gemeubileerd. De inkoopen voor de bruilof waren reeds gedaan;de gasten reeds 

genoodigd. En ziet, juist voor de voltrekking van het huwelijk wordt de moeder van het 

meisje beter ingelicht over de soliditeit van J., en spoedig viel deze door de mand. Al 

de voordeelige contracten, de mooie inkoopen en de nog mooiere verkoopen hadden 

slechts in zijn verbeelding bestaan. Van het huwelijk kwam niets. J. liet zijn hielen 

zien en is vertrokken, waarheen weet men niet. De toestand van het bruidje, van hare 

moeder en van allen die hun spaarpenningen aan J. toevertrouwden laat zich denken.  

Hendrika Goldsteen, dochter van Israel Goldsteen, huisschilder, en Rosetta van Gelder, 

geboren 6~12~1881 te Meppel, werd op 15~7~1910 opgenomen in Groningen wegens 

psychische klachten. Zij werd, zonder resultaten, tot 2~1~1911 door professor 

Wiersma behandeld. Wegens plaatsgebrek kon zij niet worden opgenomen in het 

Israelitisch krankkzinnigengesticht "Het Apeldoornsche Bos". In Zuidlaren was ook 

geen plaats, en zo belandde zij in het Geneeskundig Instituut voor Krankzinnigen te 

Zutphen. Moeder Rosetta kon de verpleging, haar man was intussen overleden, niet 

betalen en daarom werd een beroep gedaan op de gemeente Meppel. Zelf dacht ze 2 

gulden per week te kunnen bijdragen en gaf ze een jaarinkomen van 800 gulden op. 

Haar vaste lasten waren f 40 voor grondbelasting, f 30 voor waterleiding, f 43 voor 

rente, f 16 voor de kerk en f 7 voor hoofdelijke omslag. In juni 1911 vroeg Rosetta een 

hogere bijdrage in de verpleegkosten, omdat ze slechts f 1,~ per week beschikbaar had. 

De gemeente had haar gedwongen haar woning te verbouwen ten bedrage van f 500. 

Dit bedrag moest ze blijkbaar lenen en dus werden de vaste lasten nog hoger. Op 

27~4~1917 vertrok zij naar Assen. In Meppel had ze 5 kinderen ten grave gedragen. 
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