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In deze Threant komt u zoals gebruikelijk ook onze afdelingsagenda tegen. Die is 
rond voor wat betreft de rest van dit seizoen. Wat daarvoor o.a. op de agenda staat 
is onze halfjaarlijkse a.l.v. Deze a.l.v. is de laatste vergadering die ik in de functie van 
bestuurslid  bij  zal  wonen.  Aan  wie  ik  echter  mijn  zaak  over  mag dragen is  niet 
bekend.  Er  hebben  zich  geen  kandidaten  gemeld,  noch  voor  de  functie  van 
secretaris, noch voor die van voorzitter.
In eerdere nummers van Threant heb ik al aangegeven dat er door mij na 13 april, de 
datum van onze  a.l.v.,  geen bestuurswerkzaamheden meer  vervuld  worden.  Dat 
besluit blijft om diverse redenen onverkort in stand. 
Het is jammer dat het er nu op lijkt dat onze afdeling als een nachtkaars uitgaat.
Het  huidige  bestuur  bestaat  nu  uit  nog  slechts  drie  leden.  Omdat  onze 
penningmeester per 31 januari per direct haar werkzaamheden heeft neergelegd, 
resteren  nu:  één  algemeen  bestuurslid,  een  (zeer)  tijdelijk  waarnemend 
penningmeester en een secretaris die ook al drie jaar waarnemend voorzitter is. Nà 
de a.l.v.  van 13 april  zouden dan resteren een nieuwe penningmeester, die dank 
verdient  omdat  hij  node  de  penningen  zal  gaan  beheren,  èn  twee  algemeen 
bestuursleden.
Dat  is  op dit  moment  te  mager  om nog naar  behoren de afdeling  draaiende te 
houden. Het bestuur heeft daarom besloten om na de al geplande excursie op 17 
mei a.s.  alle activiteiten van de afdeling te bevriezen. Dat kunt u ook zien in het 
overzicht  van  onze  activiteiten.  Dat  is  niet  leuk,  niet  wenselijk  en  niet  onze 
doelstelling, maar het is op dit moment niet anders. Een dringend verzoek aan u om 
op onze a.l.v.  te komen om te zien hoe dat tij  gekeerd kan worden. En een nog 
dringender verzoek aan u om u kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
Is dan alles negatief? Nee, op 13 april houdt Jos Kaldenbach nog een lezing voor ons 
(zie activiteitenagenda) en op 17 mei staat de al eerder genoemde excursie in de 
steigers. Hoe u zich voor die excursie kunt aanmelden staat ook in deze Threant. En, 
los van verdere ontwikkelingen, Threant verschijnt in ieder geval vier keer in 2013. 
Maar wat daarna gebeurt is ook voor Threant niet helder.
In 2014 kan deze afdeling 25 jaar bestaan. Zoals dat in een democratische vereniging 
er aan toegaat: het woord of liever nog het verrichten van een daad om dat feest(je) 
te  halen  is  aan  u.  Drenthe  en  Noordwest-Overijssel  hebben recht  op  een eigen 
afdeling.
Ik hoop, als  afscheidscadeau wellicht, dat deze afdeling daar toch nog de nodige 
jaren aan vast mag en kan koppelen. 
Het ga u goed!

Marc Fieret, wnd. voorzitter.
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Gezocht per direct:
een Voorzitter (m/v)
voor de NGV afdeling
Drenthe en NW-Overijssel

Gezocht per direct:
een Secretaris (m/v)
voor de NGV afdeling
Drenthe en NW-Overijssel

Voor  beide  functies  geldt:  aanmelding  of  nadere  informatie  bij  alle  huidige  
bestuursleden. Zie adreslijst achterin deze Threant.
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Zie  voor  aanvullende  informatie  op  onderstaande  evenementen  onze 
afdelingswebsite:  drenthe.ngv.nl (klik  in  de  kolom  links  op  de  site  op:  “Afd. 
Agenda”).
Tenzij  anders  vermeld  zijn  de bijeenkomsten  op  zaterdag  en beginnen  deze  om 
13.30 uur, zaal is open 30 minuten voor aanvang.

13 april 2013: 13:00 uur (!): Algemene ledenvergadering (voorjaar)
Locatie: Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen.
13 april 2013: 14:30 uur (!) “King's German Legion, een Europees geallieerd leger”, 
een lezing door Jos Kaldenbach.
Locatie: Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen.
Jos Kaldenbach schrijft zelf over deze lezing: 
De  King’s  German  Legion  (1803-1815)  werd  door  koning  George  III,  die  ook 
Keurvorst  van  het  grote  koninkrijk  Hannover  was,  opgericht  om  Hieronymus 
(Jerome) Napoleon (broer van onze Lodewijk) te verdrijven.  Gepoogd werd eerst 
alleen Hannoveranen van het opgeheven leger te rekruteren, maar die waren er te 
weinig,  waardoor  het  een  Europees  huurleger  werd,  met  o.a.  771  man  uit  de 
Nederlanden. Zij  vochten in heel West- en Zuid-Europa, o.a.  Denemarken, Iberië, 
Italië,  Walcheren,  Waterloo,  enz.  Van de in  totaal  26.000 man zijn  verschillende 
archieven  bewaard gebleven.  Zo  zijn  er  inschrijvingslijsten  van  de paymasters  in 
Hannover te vinden, waarvan ik er 4500 uit de periode 1806-1813 heb ontcijferd en 
beschreven, met alle signalementen, geboorteplaats en –land, leeftijd, beroep en 
alle andere relevante militaire gegevens. Deze worden met behulp van een beamer 
vertoond.  De mooiste  zijn  natuurlijk  de  soldaten uit  de KGL  van  1806-1812,  die 
specifiek  opgaven  uit  Drenthe  en  Overijssel  te  komen  (en  niet  per  ongeluk  'uit 
Holland'  of  zo)  en  die  op  die  middag  ook  zullen  worden  getoond.  Enkele 
voorbeelden  van  buiten:  J.  Daykman  (Zutphen,  met  lange  neus,  blauwe  ogen, 
arbeider),  Giovanni  Vanhuet (klokkenmaker met grijze ogen en bruine haren) en 
……??
17 Mei 2013: ‘excursie’ naar het vernieuwde Drents Archief. 
Lees elders  in  deze Threant meer over de inhoud van deze excursie  en over  de 
mogelijkheid tot deelname daaraan. 

► Voor het najaar van 2013 zijn wel data ‘geprikt’, maar aan deze data is vooralsnog 
geen invulling gegeven,  omdat in  het geheel niet duidelijk  is  hoe de afdeling op 
bestuurlijk vlak vertegenwoordigd zal zijn.

Genealogisch inloopspreekuur Emmen.
I.v.m. de geplande excursie op 17 mei a.s. komt het genealogisch inloopspreekuur in
Emmen op die dag te vervallen.
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Genealogisch inloopspreekuur Hoogeveen.
Op de eerste dinsdag van de maand, van 10 – 12 uur.
(2013): 2 april, 7 mei, 4 juni.
Adres: Hoogeveen, Schutstraat 167, Historische Kring Hoogeveen. 

13 april 2013, “Tijdrekening en kalenders”, een lezing door Willy Ahlers.
aanvang  lezing 14:00 uur. Organisatie: NGV afdeling Twente.
Locatie: Borne, Grotestraat 207. 
20 april 2013, Algemene Vergadering NGV.
aanvang vergadering 13:30 uur. Organisatie: Hoofdbestuur NGV.
Locatie: Utrecht, Jaarbeurs, Beatrixgebouw.
Zie voor meer informatie: http://www.ngv.nl/Agenda/

Het bestuur van de afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel  van de NGV roept 
haar leden op voor een te houden afdelingsledenvergadering (voorjaar) op zaterdag 
13  april  2013,  van  13  –  14  uur.  De  vergadering  vindt  plaats  in  kerkgebouw  De 
Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 te 7908 AD Hoogeveen.

A G E N D A
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de ledenvergadering van 10 november 2012 te Hoogeveen.
4. Afdelingsjaarverslag 2012 van de secretaris.
5. Afdelingsjaarverslag 2012 van de penningmeester.
6. a. Verslag van de kascommissie. 

b. Verlenen décharge penningmeester en bestuur.
7. Benoemingen leden kascommissie.

De commissie bestond uit mevr. A. Wieringa en de heer F. Hijmans; reserve 
lid  van  de  commissie  is  de  heer  B.  Heidmeijer.  Wegens  persoonlijke 
omstandigheden  kon  en  kan  de  heer  Hijmans  niet  deelnemen  aan  de 
kascontrole. De heer Heidmeijer is in zijn plaats getreden. Voor de komende 
periode bestaat de kascommissie mevr. Wieringa en de heer Heidmeijer, die 
beiden daarin dan voor de tweede achtereenvolgende periode actief zijn.
Gevraagd wordt nog een reservelid voor deze commissie.

8. Bestuursverkiezing.
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Aftredend  is  de  heer  M.J.C.  Fieret  in  zijn  functies  als  secretaris  en  wnd. 
voorzitter. Hij is niet herkiesbaar.
Per 31 januari jl. is Inmiddels afgetreden mevr. G. van der Hoff-Munneke in 
de functie van penningmeester. Ook zij is niet herkiesbaar.
Voor  een  nadere  toelichting  op  dit  agendapunt  wordt  verwezen  naar 
“aanvulling alv Drenthe en Noordwest-Overijssel”.
N.B. Conform artikel 27 lid 2 en 3 van de Statuten van de NGV, kunnen leden 
zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie tot één week voor aanvang 
van de vergadering, schriftelijk, en ondersteund (ondertekend) door minimaal 
vijf leden van de afdeling.

9. a. algemene vergadering van de NGV van 24 november 2012; kort verslag
b. algemene Vergadering van de NGV op 20 april 2013; korte bespreking.

10. Benoeming  en  mandatering  afgevaardigde  en  plv.  afgevaardigde  naar  de 
Algemene Vergaderingen van de NGV op 20 april en 30 november 2013.

11. Bestuursbeleid.
12. Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt.
13. Sluiting.

Bij de agendapunten 3, 4, 5, 6a en 9b behoren schriftelijke stukken. Als u die vóór de 
vergadering wilt inzien of ontvangen, kunt u zich daarvoor melden bij de secretaris 
de heer Fieret via mail  mjc.fieret@home.nl of telefoon 0591-629327. U ontvangt 
dan  de  stukken  per  mail,  desgevraagd  per  post,  ongeveer  één  week  voor  de 
vergadering.
Voor aanvang van de vergadering liggen de stukken behorende de punten 3 t/m 6a 
ook ter inzage.

De vergadering wordt om 14.30 uur gevolgd door een door de heer Kaldenbach te 
geven lezing die als titel heeft 'Een Europees geallieerd leger tegen Napoleon' . Een 
korte inhoud van deze lezing vindt u op onze website: drenthe.ngv.nl  (klik  in  de 
linker kolom op ‘agenda’).

AANVULLING ALV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL
Toelichting op punt 8 van de agenda: Bestuursverkiezing

Per  13  april  2013 zijn  aftredend de heer  Fieret  in  zijn  functies  als  secretaris  en 
waarnemend voorzitter en mevr. Van der Hoff in haar functie als penningmeester. 
Wegens  een  gerezen  verschil  van  inzicht  tussen  met  name  de  voorzitter  en  de 
penningmeester, zonder dat dit direct de financiën betrof, heeft de penningmeester 
haar functie per 31 januari jl. neergelegd. Het ontstane geschil bleek, in ieder geval 
op dat moment, niet te overbruggen.
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De functie  van penningmeester  wordt  tijdelijk  waargenomen door  het  algemeen 
bestuurslid de heer Huizing. De nadruk wordt hierbij gelegd op ‘tijdelijk’. 
Voor  de  functie  van  penningmeester  heeft  zich  kandidaat  gesteld  de  heer  B. 
Heidmeijer.
Voor de functies van secretaris (per 13 april  a.s.  vacant), voorzitter (vacant vanaf 
april  2010) en een algemeen bestuurslid (vacant van augustus 2011) hebben zich 
geen kandidaten gemeld. Per 31 januari jl. bestaat het bestuur nog uit drie leden. 
Daarin lijkt op de komende alv op 13 april geen verandering te komen. Het wordt 
niet langer verantwoord geacht om met deze marginale bezetting van het bestuur 
verder te gaan.
Het  bestuur  heeft  daarom in  haar  vergadering van 14 maart  2013 het volgende 
besloten:
Het huidige bestuur blijft in functie als ‘slapend’ bestuur:
de  heer  Fieret   als  secretaris  en  wnd.  voorzitter,  de  heer  Huizing  als  algemeen 
bestuurslid en wnd. penningmeester en mevr. Pol als algemeen bestuurslid.
Voor laatstgenoemden geldt dat zij om diverse persoonlijke redenen niet definitief 
een functie in het dagelijks bestuur kunnen vervullen; voor eerst genoemde geldt 
dat  er  niemand  is  aan  wie  het  secretariaat  en  voorzitterschap  kan  worden 
overgedragen.
Dat houdt vervolgens in dat na de alv op 13 april, met daaropvolgende lezing, en na 
de te houden excursie op 17 mei geen activiteiten meer worden voorbereid. Het 
bestuur zal alleen de hoogstnoodzakelijke handelingen doen.
Als zich in de komende maanden geen kandidaten voor bestuursfuncties  melden, 
rest uitsluitend nog een alv in november 2013. Op die vergadering zal dan het enige 
agendapunt zijn dat de afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel wordt opgeheven 
wegens gebrek aan voldoende bestuursleden. De afdeling zal dan, zoals voorheen 
de afdeling IJssellanden, worden verdeeld over de omringende afdelingen.
Dat is een ‘worst case’-scenario,  maar voor het bestuur op dit moment de enige 
mogelijkheid. Het is aan de leden van de afdeling of dat bewaarheid wordt.

Mutaties afdeling Drenthe  en NW-Overijssel in de periode 1-12-2012 tot 1-3-2013.

Nieuwe (bijkomende) leden:
lidnr. 134696 mevr. A. Nederlof-Streutker, Sleedoorn 51, 5666 AT Geldrop
lidnr. 134744 mevr. T. Speelman, De Beukers 14, 9461 ER Gieten
lidnr. 134785 dhr. R.H. Keur, Dijkgraaf Grootweg 4, 1619 BV Andijk
lidnr. 134793 dhr. H.Heling, Rietkamp 46, 5741 MD Beek en Donk
lidnr. 134824 dhr. R.J. Weitering, Frederik Hendrikstraat 24, 7951 BZ Staphorst
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lidnr. 134830 mevr. S.A. Bremer, Mina Krusemanpark 84, 1963 EM Heemskerk
lidnr. 134849 dhr. H. Buiten, Allée de Touscayras, F-81110 Verdalle (Frankrijk)

Correctie:
lidnr. 127282 dhr. M. Oostwoud, De Hoek 19, 7843 PK Erm

Adreswijziging:
Lidnr. 132140 dhr. P.R. Boomsma, Statenlaan 42, 9301 RM Roden

Beëindiging (bijkomend) lidmaatschap:
lidnr. 116795 mevr. G. Sijbesma, Roerdomplaan 38-309, 8446 JS Heerenveen
lidnr. 124896 dhr. W. van Rijn, Ekkewal 2, 9407 AL Assen
lidnr. 124172 dhr. W.F. Strijland, De Hoorns 3, 9451 DA Rolde
lidnr. 125123 dhr. G.J. Rotmensen, Middendorp 14, 7761 PP Schoonebeek
lidnr. 127510 dhr. J.C. Sluiter, Statenlaan 82, 9301 RN Roden
lidnr. 129500 mevr. W.A. Lont-Ottens, Villapark 4-a, 9482 VC Tynaarlo
lidnr. 130275 dhr. A.D. Kamsma, Nijlande 6, 9452 VB Nijlande
lidnr. 130383 mevr. A. Hoekstra-de Vries, Want 9, 8502 BT Joure
lidnr. 130828 dhr. F.C. Visser, Scheperskamp 7, 8381 AP Vledder
lidnr. 131092 mevr. G.C. Bus, Groenkampen 210, 9407 RH Assen
lidnr. 131604 dhr. P.M.A. van der Kam, Stedewaarts 23, 9408 HJ Assen
lidnr. 132676 dhr. W.J.A. van Es, Ruskenstuk 32, 7943 JM Meppel
lidnr. 132950 dhr. H. Funke, Kampsweg 23, 9418 PD Wijster
lidnr. 133339 dhr. H. Henneke, Tramwijk zz 129, 7831 GN Nieuw-Weerdinge
lidnr. 133359 dhr. W.B. ten Kate, Postboks 25, NO-5852 Besttun-Bergen (N)
lidnr. 133431 mevr. D. van Leenen-de Jong, Hundekovenstr. 3,

7773 VR Hardenberg
lidnr. 134323 mevr. E.A. van Trijffel-Mannee, Berghuisstr. 49, 7906 AC Hoogeveen

Overleden:
lidnr. 119906 dhr. H. Haaijer, Dingspelstraat 19, 7841 CH Sleen
lidnr. 123866 mevr.  N.  Lanting-Koetse,  P.  Noël  Bakerstraat  182,  9728  WG 

Groningen

Wij wensen de nabestaanden van de overleden sterkte bij het verwerken van het 
verlies van hun dierbare.

Ledentallen afdeling Drenthe:
01-03-2013 leden: 218, bijkomend lidmaatschap: 55, totaal: 273;
01-12-2012 leden: 230, bijkomend lidmaatschap: 57, totaal: 287;
01-10-2012 leden: 226, bijkomend lidmaatschap: 58, totaal: 284;
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01-07-2012 leden: 226, bijkomend lidmaatschap: 58, totaal: 284;
Ledentallen NGV:
01-03-2013 leden: 8722, waarvan 800 met bijkomend lidmaatschap (totaal: 9522)
01-12-2012 leden: 9060, waarvan 829 met bijkomend lidmaatschap (totaal: 9889)
01-10-2012 leden: 9036, waarvan 823 met bijkomend lidmaatschap (totaal: 9859)
01-07-2012 leden: 9026, waarvan 816 met bijkomend lidmaatschap (totaal: 9842)

Alle  correspondentie  (  adreswijzigingen,  opzeggingen,  bestellingen  en  (overige) 
vragen of opmerkingen) moet u richten aan het landelijk secretariaat: 
NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp,
tenzij  uw  vragen  of  opmerkingen  op  onze  eigen  afdeling  betrekking  hebben. 
Gebruik dan het adres:  Laan van de Iemenhees 566, 7823 JX Emmen,  of mail naar 
mjc.fieret@home.nl  Gebruik bij correspondentie altijd uw lidmaatschapsnummer!

SAMEN OP PAD (EXCURSIE)
Tekst: Marc Fieret, mjc.fieret@home.nl

Gebruikelijk heeft de kop boven dit artikel de betekenis om als leden van onze 
afdeling gezamenlijk iets te ondernemen. Deze keer heeft dat ‘samen’ nog een 
tweede inhoud:  we organiseren dit  jaar  samen met de Drentse  Historische 
Vereniging (DHV) de excursie. 
In de aankondiging  voor een lezing over het Drents Archief, die op 29 januari 
jl.  in  Hoogeveen  werd  gehouden,  is  ook  vermeld  dat  de  lezing  de  opstap 
vormde voor een excursie naar het verbouwde Drents Archief. De spreker van 
die dag, Ferry Sieders van het Drents Archief, is er zeker in geslaagd om de 
aanwezigen  te  enthousiasmeren.  Voor  diegenen  die  bij   deze  lezing  niet 
aanwezig konden zijn: het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in 
en  meer  te  horen  over  het  Drents  Archief.  Ook  over  de  website 
Annodrenthe.nu bijvoorbeeld. Zie voor meer informatie over die site elders in 
deze Threant.
In goed overleg met de DHV en met het Drents Archief is als excursiemiddag 
bepaald: vrijdag 17 mei, aanvang 14:30 uur. U moet 15 minuten voor aanvang 
aanwezig zijn.
De excursie duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit:
- ontvangst in de Laarwoudzaal met thee/koffie/koekje/turfje
- rondleiding door het verbouwde archief
- groepsprogramma in de studio; 

U kunt hier spelenderwijs uw kennis van en over Drenthe laten zien.
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De kosten van deelname aan deze middag bedragen € 9,25 per persoon.

Voor een bedrag van € 15,00 bent u ook verzekerd van deze excursie,  maar 
heeft u tevens de mogelijkheid om na afloop onder het genot van een hapje 
en een drankje nog even ‘na te tafelen’. Die keus is aan u.  
Als  u aan deze excursie  wilt  deelnemen, maakt u of € 9,25 of € 15,00 per 
deelnemer over op ons rekeningnummer 3067169 t.n.v. NGV afdeling Drenthe 
te Meppel. 
Het  bedrag  dat  u  overmaakt  is  dus  mede  afhankelijk  of  u  alleen  voor  de 
excursie kiest of voor excursie en ‘natafelen’. 
Het  verschuldigde  bedrag  moet  uiterlijk  10  mei  zijn  bijgeschreven op 
genoemde rekening!
Maximaal  50  deelnemers  kunnen  aan  deze  middag  deelnemen.  Voor  het 
aantal  deelnemers  aan  het  ‘natafelen’  geldt  juist  dat  er  minimaal  24 
deelnemers moeten zijn.
Parkeren  in  de  directe  omgeving  is  beperkt  en  betaald.  Op  ongeveer  10 
minuten  loopafstand  ligt  het  voormalige  veemarktterrein  waar  u  vrij  kunt 
parkeren op het Abel Tasmanplein. Vanaf het NS-station is het archief  met 
ongeveer 5 minuten lopend te bereiken.

WEBSITE ANNODRENTHE.NU DE BESTE VAN 2012
De website annodrenthe.nu is door de vakjury van de Geschiedenis Onlineprijs 
uitgeroepen tot de beste geschiedenissite van 2012! 
De  vakjury  beoordeelde  de  genomineerden  in  drie  categorieën,  namelijk 
'Archiefdiensten', 'Verenigingen en Particulieren' en 'Musea en Themasites'.

Het juryrapport
“De jury heeft na ampel beraad gekozen voor een website, die het meest van 
alle  genomineerden de blik  op de toekomst heeft gericht.  Een site die een 
nieuwe doelgroep bereikt van mensen die niet zo snel een archief bezoeken of 
zich  in  het  verleden  verdiepen,  maar  wel  belangstelling  hebben  voor 
geschiedenis wanneer die zich aandient. De site koppelt historisch materiaal 
aan  de  hedendaagse  werkelijkheid.  De  winnaar  anticipeert  ook  op  het 
groeiende gebruik van mobiel internet en benut deze nieuwe ontwikkeling om 
historische  informatie  nog  dichter  bij  de  klant  te  brengen.
Bovendien ontsluit de site niet alleen eigen materiaal, maar stimuleert zij de 
gebruiker ook om materiaal aan te dragen. Daarmee haken de makers aan bij  
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nog een andere trend, namelijk crowd sourcing. Dit alles heeft de jury doen 
besluiten  om  de  Geschiedenis  Online  Prijs  2012  toe  te  kennen  aan 
annodrenthe!”

Ontdek hoe je woonplaats er vroeger uitzag
Annodrenthe.nu is een website en mobiele app, waarmee je Drenthe en zijn 
geschiedenis op een nieuwe manier beleeft.  Iedereen kan inzoomen op zijn 
eigen woonplaats en ontdekken hoe deze er vroeger uitzag op de historische 
kaarten van Drenthe! 
Op tal van plekken op de kaart is informatie uit de collectie van het Drents  
Archief te vinden: meer dan 40.000 foto's, films en documenten die betrekking 
hebben op die locatie. Verhalen over geschiedenis, cultuur, natuur en milieu 
worden  met  annodrenthe.nu op  locatie  in  heel  Drenthe  voor  iedereen 
toegankelijk. Maar, de site toont niet alleen eigen materiaal van het archief. Zij 
stimuleert de gebruiker om ook zelf materiaal aan te dragen.  

Aanbeveling
Deze  site,  ontwikkeld  door  het  Drents  Archief,  geeft  het  verleden  een 
toekomst.  Met alle  moderne middelen  van tegenwoordig  wordt  ons  en de 
komende generaties een blik over onze schouder gegeven. De ontwerpers en 
makers van deze site verdienen daarvoor terecht waardering. Wij feliciteren 
hen van harte met het behalen van deze prijs.
En  natuurlijk  nodigen  wij  onze  leden  uit  om  deze  site  te  bezoeken,  te 
onderzoeken en ook om hun eigen bijdrage aan deze site te leveren.

VERNOEMINGEN EN GEZINNEN ZONDER NAGESLACHT
Gezinsstaten: Anneke Pol-Snippe   jan-annekepol@kpnmail.nl
Verbindende tekst: Marc Fieret   mjc.fieret@home.nl

Bijna iedere genealoog komt het  wel  tegen in  zijn  of  haar  stamboom: een 
gezin  waarin  door  het vroeg overlijden van kinderen de vernoeming in  het 
gedrang komt en grote gezinnen waarvan velen en soms allen jong overlijden.
Armoedige  omstandigheden  en  slechte  hygiëne  waren  daar  meestal  debet 
aan. Regelmatig overleed door die slechte hygiëne ook de moeder bij of vlak 
na  de  geboorte.  Hoewel  de  genoemde  omstandigheden  uitermate  triest 
waren en zijn, is het voor een genealoog niets vreemds.
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Om het toch nog eens duidelijk te illustreren en er bij  stil  te staan hoeveel  
verdriet, hoeveel leed er in vroeger tijden was, heeft Anneke Pol een tweetal 
situaties uit Hoogeveen en Westerbork voor u opgezocht. 
Het betreft in beide situaties een gezin Otten: Jan Hendriks Otten en Evert Jans 
Otten. Dat zijn overigens geen vader en zoon; volgens de jaartallen kan dat 
sowieso niet.

HET GEZIN VAN JAN HENDRIKS OTTEN.

Toelichting:
Binnen  het  gezin  van  Jan  Hendriks  Otten  en  Grietje  de  Jonge  worden  16 
kinderen geboren. Het eerste kind, Jantje, is vernoemd naar de grootmoeder 
van vaderszijde. Het tweede kind, Geert, is vernoemd naar de grootvader aan 
moederszijde.  Beide  kinderen  trouwen.  Daarna  volgen  twee  doodgeboren 
kinderen. 
De  vernoeming  van  de  andere  twee  grootouders,  de  grootvader  aan 
moederszijde (Hendrik) en de grootmoeder aan moederszijde (Reina), verloopt 
minder voorspoedig. De eerste Hendrik overlijdt 1 dag oud, de tweede 4 dagen 
oud en de derde 6 dagen oud. Pas de vierde Hendrik in het gezin bereikt een 
huwbare leeftijd.
Met de vernoeming van Reina (Reintje) verloopt het nog minder: er worden 7 
kinderen met die naam geboren. Geen van allen wordt ouder dan 11 dagen.

Gezinsstaat:
Jan Otten, geb. te Hoogeveen, Achterom Wijk C Nr.73, op 9 februari  1858, 
arbeider  en  landbouwer,  ovl.  te  Nieuweroord   op  29  juni  1938,  begr.  te 
Nieuweroord  (gem.  Westerbork),  zoon  van  Hendrik  Jans  Otten  en  Jantje 
Okken. Hij trouwt te Westerbork op 3 juli 1884 met Grietje de Jonge, geb. te 
Hoogeveen op 22 december 1866, ovl. te Nieuweroord op 29 juni 1920, begr. 
te Nieuweroord (gem. Westerbork), dochter van Geert Gerrits de Jonge  en 
Reina Lunenborg.

Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Jantje, geb. te Beilen op 1 november 1884, ovl. te Hoogeveen op 20 juni 
1969, begr. te Tiendeveen.
Zij trouwt te Westerbork op 17 december 1909 met Hendrik Jan Huisjes, geb. 
te Hoogeveen op 26 januari 1883, landbouwer,  ovl. te Hoogeveen op 8 maart 
1981, zoon van Jan Huisjes en Geesje Kuiper;
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2. Geert, geb. te Westerbork op 25 september 1886, landbouwer, ovl. te 
Nieuweroord (gem. Westerbork) op 7 december 1933. Hij trouwt te 
Westerbork op 11 april 1913 met Eeke Bruinsma, geb. te Westerbork op 12 
december 1886, ovl. te Nieuweroord (gem. Westerbork) op 26 december 
1925, dochter van Bruin Jochems Bruinsma en Jantje Klazes Jutstra;
3. Doodgeboren zoon, te Westerbork op 1 februari 1888;
4. Doodgeboren zoon, te Hoogeveen op 17 september 1890;
5. Hendrik, geb. te Hoogeveen op 16 oktober 1891, ovl. te Hoogeveen op 17 
oktober 1891, 1 dag oud;
6. Reintje, geb. te Hoogeveen op 29 januari 1893, ovl. te Hoogeveen op 1 
februari 1893, 3 dagen oud;
7. Reintje, geb. te Hoogeveen op 2 september 1894, ovl. op 4 september 1894, 
2 dagen oud;
8. Reintje, geb. te Hoogeveen op 29 maart 1896, ovl. op 8 april 1896, 10 dagen 
oud; 
9. Reintje, geb. te Hoogeveen op 8 september 1897, ovl. te Hoogeveen op 19 
september 1897, 11 dagen oud;
10. Reintje, geb. te Westerbork op 16 september 1898, ovl. te Westerbork op 
21 september 1898, 5 dagen oud;
11. Hendrik, geb. te Westerbork op 22 september 1899, ovl. te Westerbork op 
26 september 1899, 4 dagen oud;     
12. Hendrik, geb. te Westerbork op 11 september 1900, ovl. te Westerbork op 
17 september 1900, 6 dagen oud;
13. Reintje, geb. te Westerbork op 24 oktober 1901, ovl. te Westerbork op 1 
november 1901, 7 dagen oud;
14. Hendrik Otten, geb. te Westerbork  1 maart 1906, landbouwer,  ovl. te 
Hoogeveen op 13 augustus 1991.
Hij trouwt (1) te Hoogeveen op 20 februari 1926 met Hilligje Slomp; geb. te 
Hoogeveen op 7 september 1907, ovl. te Hoogeveen op 5 december 1926, 
dochter van Harm Slomp en Lammigje Bouwmeester; hij trouwt (2) te 
Westerbork op 24 december 1936 met Grietje Otten, geb. te Westerbork 28 
februari 1914, ovl. te Hoogeveen op 13 mei 1998, dochter van Geert Otten en 
Eeke Bruinsma;
15. Reintje, geb. Westerbork 14 oktober 1908, ovl. te Westerbork op 17 
oktober 1908, 3 dagen oud;
16. Doodgeboren zoon, geb. te Westerbork 4 september 1910.

HET GEZIN VAN EVERT JANS OTTEN.
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Toelichting:
In dit tweede voorbeeld is de situatie nog schrijnender. Binnen het gezin van 
Evert Jans Otten en Grietje Hendriks Boer worden 13 kinderen geboren. Geen 
van deze kinderen wordt ouder dan 17 jaar.
Van deze 13 worden er maar  liefst  8 doodgeboren en dat  zelfs  binnen de 
eerste 9 kinderen. De overige 5 kinderen bereiken de leeftijd van 16 dagen, 73 
dagen, 8½ maand, 3 jaar en 17 jaar. Van dit gezin bestaat dus geen nageslacht,  
ondanks de geboorte van 13 kinderen.
Van gezinsplanning was in die tijd normaal gesproken geen sprake. Toch vraag 
je je wel eens af hoe mensen het konden opbrengen om steeds opnieuw ook 
maar  aan een kind  te  denken.  Het  moet  toch  een enorme impact  op hen 
gehad hebben.

Gezinsstaat:
Evert  Jans  Otten,  geb.  te  Hoogeveen  op  4  maart  1825,  schipper,   ovl.  te 
Hoogeveen op 26 maart 1865, zoon van Jan Jans Otten (schipper) en Geesje 
Everts Veldman.  Evert is overleden in zijn vaartuig liggende voor het huis van 
Geert Zomer, streek  Alteveer wijk B nr. 126b. Hij trouwt te Hoogeveen op 23 
maart 1850 met Grietje Hendriks Boer; geb. te Hoogeveen op 8 mei 1825, ovl. 
te Hoogeveen op 2 april 1865, dochter van Hendrik Jacobs Boer (schipper) en 
Judith Stoter. Grietje is overleden ten huize van Geert Zomer, streek Alteveer 
wijk B nr. 126b.

Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Doodgeboren dochter, te Hoogeveen op 15 februari 1851;
2. Doodgeboren dochter, te Hasselt op 14 november 1851;
3. Doodgeboren zoon, te Hasselt op 30 november 1852;
4. Doodgeboren zoon, te Hoogeveen op 13 augustus 1853;
5. Jan, geb. te Hoogeveen op 23 juni 1854, ovl. Hoogeveen op 9 juli 1854, 16 
dagen oud;
6. Doodgeboren dochter, te Hoogeveen op 11 maart 1855, begr. Hoogeveen 
op 13 maart 1855;
7. Doodgeboren dochter, te Hoogeveen op 6 december 1855, begr. 
Hoogeveen op 8 december 1855;
8. Doodgeboren zoon, te Hoogeveen op 23 september 1856;
9. Doodgeboren dochter, te Hoogeveen op 19 oktober 1857;
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10. Geesje,  geb. te Hasselt in november 1858, ovl. te Hoogeveen op 22 januari 
1862, 3 jaar;
11. Juderica Otten, geb. te Hoogeveen op 3 februari 1861, ovl. te Zwolle op 17 
april 1861, 73 dagen oud;
12. Geesje Otten, geb. te Hasselt op 20 maart 1862, ovl. te Hoogeveen op 1 juli 
1879, begr. Hoogeveen op 5 juli 1879. Geesje is overleden ten huize van Jan 
Siemens Veldman, Noord Wijk C nr. 169;
13. Juderika Otten, geb. te Hoogeveen op 24 maart 1865, ovl. te Hoogeveen 
op 12 december 1865. Juderika is ovl. ten huize van Geert Zomer, Streek 
Alteveer Wijk B nr. 126b.

(excuses voor de foutieve nummering van de voorgaande aflevering)
Ingezonden door: Mw. G. Dijkstra-Bos, grietje.bos@planet.nl

Vae. Lubbert Meppelink, (zn. van IVp), geb. te Zweeloo op 9 apr 1818, landbou-
wer / arbeider, ovl. (88 jaar oud) te Emmen op 5 mrt 1907, begr. te Emmen, 
tr. (beiden 38 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Sleen op 2 mei 1856 met Roel-
fien Zwiers, dr. van Jan Zwiers en Geessien Jalving, geb. te Oosterhesselen 
op 4 mrt 1818, ovl. (75 jaar oud) te Emmen op 31 mrt 1893, begr. te Em-
men.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Derk, geb. te Sleen op 29 mrt 1857, ovl. (29 jaar oud) te Emmen op 

16 jun 1886, begr. te Emmen.
2. Levenloos, geb. en ovl. te Odoorn op 11 aug 1861.

Vaf. Marchien Meppelink, (dr. van IVp), geb. te Zweeloo op 21 dec 1819, ovl. 
(66 jaar oud) te Dalen op 4 jun 1886, begr. te Dalen, tr. (resp. 23 en 44 jaar 
oud) (Burgelijke Stand) te Dalen op 16 mrt 1843 met  Hendrik Habing, zn. 
van Berend Jans Habing en Feigien Barelds, geb. te Borger op 17 sep 1798, 
ged. te Borger op 30 sep 1798, dienstknecht/landbouwer, ovl. (82 jaar oud) 
te Emmen op 14 dec 1880, begr. te Emmen.
Uit dit huwelijk één dochter:
1. Fenna, geb. te Dalen op 8 mei 1845, ovl. (76 jaar oud) te Emmen op 

4 nov 1921, begr. te Emmen, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) (Burgelijke 
Stand) te Sleen op 17 jan 1868 met Geert Walkot, zn. van Jan Hen-
drik  Walkot  (timmerman)  en Geesjen (Geertje)  Meijerink,  geb.  te 
Coevorden op 22 jan 1839, ovl.  (88 jaar oud) te Emmen op 7 dec 
1927, begr. te Emmen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
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Vag. Willem Meppelink, (zn. van IVp), geb. te Sleen op 14 dec 1825, ovl. (62 jaar 
oud) te Zweeloo op 24 feb 1888, begr. te Zweeloo, tr. (resp. 47 en 34 jaar 
oud) (Burgelijke Stand) te Oosterhesselen op 31 jul 1873 met Anna Wegge-
mans, dr. van Willem Weggemans en Aaltien Jalving, geb. te Oosterhesse-
len op 3 mei 1839, ovl. (44 jaar oud) te Zweeloo op 2 aug 1883, begr. te 
Zweeloo.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Geert, geb. te Zweeloo op 14 okt 1882, dienstknecht, ovl. (23 jaar 

oud) te Beilen op 16 okt 1905, begr. te Beilen.
2. Jantiena, geb. te Oosterhesselen op 14 apr 1874, ovl. (30 jaar oud) 

te Oosterhesselen op 14 feb 1905, begr. te Oosterhesselen, tr. (resp. 
26 en 27 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Oosterhesselen op 13 feb 
1901 met  Gerrit Meijering, zn. van Geert Meijering en Hindrikkien 
Hidding, geb. te Oosterhesselen op 30 jan 1874, ovl. (43 jaar oud) te 
Oosterhesselen op 22 sep 1917, begr. te Oosterhesselen. Uit dit hu-
welijk geen kinderen.

3. Derk, geb. te Oosterhesselen op 8 mei 1877, tr. (resp. 34 en 29 jaar 
oud) (Burgelijke Stand) te Oosterhesselen op 2 mei 1912 met Roel-
fien Stadman, dr. van Albert Stadman en Hillechien Kamps, geb. te 
Sleen op 23 okt 1882. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Vah. Geessien Meppelink, (dr. van IVp), geb. te Sleen op 11 okt 1827, ovl. (58 
jaar oud) te Westerbork op 22 mei 1886, begr. te Westerbork, tr. (resp. 30 
en 36 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Westerbork op 18 okt 1857 met Jans 
Vos, zn. van Lukas Vos en Annigje Leunge, geb. te Westerbork op 18 dec 
1820, landbouwer, ovl. (50 jaar oud) te Westerbork op 19 jul 1871, begr. te 
Westerbork.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Lukas, geb. te Westerbork op 7 aug 1858, ovl. (66 jaar oud) te Wes-

terbork op 30 jun 1925, begr. te Westerbork, tr. (resp. 34 en 22 jaar 
oud) (Burgelijke Stand) te Westerbork op 24 apr 1893 met  Hinder-
kien Everts, dr. van Jan Everts en Hilligje Oldenhuizing, geb. te Rolde 
op 22 sep 1870, ovl. (53 jaar oud) te Westerbork op 26 apr 1924, 
begr. te Westerbork. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

2. Derk, geb. te Westerbork op 11 aug 1860, ovl. (64 jaar oud) te Assen 
op 15 aug 1924, begr. te Beilen, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (Burge-
lijke Stand) te Westerbork op 13 sep 1890 met Aaltje Pronk, dr. van 
Geert Pronk en Jantje Vos, geb. te Westerbork op 24 feb 1862, ovl.  
(37 jaar oud) te Beilen op 2 nov 1899, begr. te Beilen. Uit dit huwe-
lijk 8 kinderen.
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3. Jan,  geb.  te Westerbork op 8 nov 1865, ovl.  (4  maanden oud) te 
Westerbork op 9 mrt 1866, begr. te Westerbork.

4. Jantje, geb. te Westerbork op 8 jul 1867, ovl. (24 jaar oud) te Wes-
terbork op 17 sep 1891, begr. te Westerbork, tr. (resp. 22 en 28 jaar 
oud) (Burgelijke Stand) te Westerbork op 26 apr 1890 met  Jannes 
Speelman, zn. van Gerrit Speelman en Jantje Ebbing, geb. te Wester-
bork op 29 jul 1861. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Vai. Derk Meppelink, (zn. van IVp), geb. te Sleen op 1 jul 1829, ovl. (53 jaar oud) 
te Emmen op 2 apr 1883, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) (Burgelijke Stand) te  
Emmen op 26 nov 1860 met Jantien Hilgen, dr. van Hermannus Hilgen en 
Hillegien Joesten, geb. te Emmen op 13 okt 1834, ovl. (78 jaar oud) te Em-
men op 3 aug 1913, begr. te Emmen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Jantien, geb. te Emmen op 26 jan 1861, ovl. (87 jaar oud) te Vlagt-

wedde op 29 feb 1948, volgt VIap.
2. Mans, geb. te Emmen op 14 aug 1863, ovl. (62 jaar oud) te Emmen 

op 24 jan 1926, volgt VIaq.
3. Derk, geb. te Emmen op 28 mei 1866, ovl. (72 jaar oud) te Emmen 

op 19 aug 1938, volgt VIar.
4. Hillegien, geb. te Emmen op 24 sep 1869, ovl. (53 jaar oud) te Sleen 

op 13 jul 1923, volgt VIas.
5. Jans, geb. te Emmen op 3 feb 1873, ovl. (74 jaar oud) te Odoorn op 5 

jan 1948, begr. te Odoorn, tr. (resp. 30 en 19 jaar oud) (Burgelijke 
Stand) te Odoorn op 8 mei 1903 met Jantiena Boerma, dr. van Jan 
Boerma en Jantien Berends, geb. te Odoorn op 30 mrt 1884, ovl. (59 
jaar oud) te Odoorn op 12 feb 1944, begr. te Odoorn. Uit dit huwelijk 
geen kinderen.

6. Jan, geb. te Emmen op 3 okt 1875, ovl. (84 jaar oud) te Emmen op 
10 jan 1960, volgt VIat.

Vaj. Fennechien Meppelink, (dr. van IVp), geb. te Sleen op 11 mrt 1834, ovl. (60 
jaar oud) te Emmen op 2 feb 1895, begr. te Emmen, tr. (resp. 27 en 28 jaar  
oud) (Burgelijke Stand) te Sleen op 30 jul 1861 met Berend Wichers, zn. van 
Hendrik Wijgers en Hillegien Wichers, geb. te Odoorn op 7 aug 1832, land-
bouwer, ovl. (64 jaar oud) te Emmen op 31 dec 1896, begr. te Emmen.
Uit dit huwelijk één dochter:
1. Hillegien, geb. te Sleen op 6 jan 1862, ovl. (86 jaar oud) te Sleen op 

19 nov 1948, begr. te Sleen, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (Burgelijke 
Stand) te Sleen op 15 sep 1883 met  Jan Reinders,  zn.  van Pieter 
Reinders en Harmina Nijhuis, geb. te Sleen op 27 nov 1862, landbou-
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wer, ovl. (87 jaar oud) te Sleen op 17 nov 1950, begr. te Sleen. Uit dit 
huwelijk 9 kinderen.

Vak. Jannes Meppelink, (zn. van IVp), geb. te Sleen op 13 jul 1838, landbouwer, 
ovl. (77 jaar oud) te Emmen op 26 mei 1916, begr. te Emmen, tr. (beiden 32 
jaar oud) (Burgelijke Stand) te Emmen op 5 mei 1871 met  Jantien Diede-
ring,  dr.  van Jan Diedering en Grietien Jipping, geb.  te Emmen op 8 apr 
1839, ovl. (36 jaar oud) te Emmen op 25 apr 1875, begr. te Emmen.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Jantien, geb. te Emmen op 19 okt 1871, ovl. (81 jaar oud) te Emmen 

op 24 jan 1953, volgt VIau.
2. Kindje, geb. en ovl. te Emmen op 13 apr 1873 (doodgeb.), begr. te 

Emmen.

Val. Lubbert Meppelink, (zn. van IVq), geb. te Dalen op 13 aug 1822, ovl. (64 
jaar oud) te Emmen op 10 feb 1887, begr. te Emmen, tr. (resp. 26 en 32 jaar 
oud) (Burgelijke Stand) te Dalen op 26 apr 1849 met  Annichien Hendriks 
(Jansen), dr. van Jan Hendriks (Jansen) en Henderkien Alberts, geb. te Oos-
terhesselen op 4 okt 1816, ovl. (67 jaar oud) te Emmen op 9 sep 1884, begr. 
te Emmen.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jan, geb. te Dalen op 2 feb 1852, ovl. (55 jaar oud) te Emmen op 10 

jun 1907, volgt VIav.
2. Zwaantje, geb. te Dalen op 14 aug 1856, ovl. (3 maanden oud) te Da-

len op 9 dec 1856, begr. te Dalen.

Generatie VI

VIa. Hermina Meppelink, (dr. van Va), geb. te Dalen op 9 aug 1847, ovl. (58 jaar 
oud) te Dalen op 4 jan 1906, begr. te Dalen, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) 
(Burgelijke Stand) te Dalen op 6 mei 1876 met Gerrit Kiers, zn. van Olf Kiers 
en Anna Ziel, geb. te Dalen op 4 mei 1849, ovl. (45 jaar oud) te Dalen op 6 
jan 1895, begr. te Dalen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Olf, geb. te Dalen op 9 jun 1877, ovl. (57 jaar oud) te Den Ham op 29 

jul 1934, begr. te Den Ham, tr. (resp. 33 en 42 jaar oud) (Burgelijke 
Stand) te Zweeloo op 21 apr 1911 met Hillichje Hoving, dr. van Hen-
drik Hoving en Geesje Brinks, geb. te Zweeloo op 3 okt 1868, ovl. (48 
jaar oud) te Zweeloo op 9 nov 1916, begr. te Zweeloo, (Hillichje tr.  
(resp. 24 en 31 jaar oud) (1) (Burgelijke Stand) te Zweeloo op 28 apr 
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1893  met  Hendrik Oldenhuizing,  zn.  van  Roelof  Oldenhuizing  en 
Geesje Kamps.). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2. Geesje, geb. te Dalen op 22 sep 1879, ovl. (75 jaar oud) te Sleen op 
26 mrt 1955, begr. te Sleen, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) (Burgelijke 
Stand) te Dalen op 3 mei 1911 met  Albert Wolbers, zn. van Geert 
Wolbers en Hendrikje Nijboer, geb. te Dalen op 3 mrt 1881, land-
bouwer, ovl. (66 jaar oud) te Sleen op 10 apr 1947, begr. te Sleen. 
Uit dit huwelijk geen kinderen.

3. Harm, geb. te Dalen op 25 dec 1882, ovl. (55 jaar oud) te Sleen op 26 
dec 1937, begr.  te Sleen, tr.  (resp.  30 en 23 jaar oud) (Burgelijke 
Stand)  te  Sleen op  9  mei  1913 met  Grietien Kamps,  dr.  van Jan 
Kamps en Jantje Heeling, geb. te Sleen op 3 aug 1889. Uit dit huwe-
lijk geen kinderen.

VIb. Gerrit Meppelink, (zn. van Va), geb. te Dalen op 11 mei 1844, hoofdonder-
wijzer, ovl. (91 jaar oud) te Westerbork op 20 sep 1935, begr. te Wester-
bork, tr. (beiden 28 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Westerbork op 26 apr 
1873 met Luigje Snijder, dr. van Willem Snijder en Grietje Speelman, geb. 
te Westerbork op 14 mrt 1845, ovl. (49 jaar oud) te Westerbork op 17 mrt 
1894, begr. te Westerbork.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Grietje, geb. te Westerbork op 9 jun 1876, ovl. (67 jaar oud) te Assen 

op 23 mrt 1944, begr. te Westerbork.
2. Harm, geb. te Westerbork op 16 apr 1880, ovl. (61 jaar oud) te De-

venter op 9 mrt 1942, begr. te Westerbork.

VIc. Wijnandus Meppelink, (zn. van Va), geb. te Dalen op 23 feb 1836, ovl. (86 
jaar oud) te Dalen op 19 feb 1923, begr. te Dalen, tr. (resp. 46 en 23 jaar 
oud) (1) (Burgelijke Stand) te Dalen op 24 mei 1882 met Janna Uneken, dr. 
van Lukas Uneken en Geesje Hazelaar, geb. te Sleen op 17 nov 1858, ovl. 
(32 jaar oud) te Dalen op 28 mei 1891, begr. te Dalen.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Herman,  geb. te Dalen op 14 mei 1883, landbouwer, ovl.  (56 jaar 

oud) te Dalen op 2 mei 1940, begr. te Dalen, tr. (resp. 27 en 21 jaar 
oud)  (Burgelijke  Stand)  te  Dalen  op  28  apr  1911  met  Zwaantje 
Vleems, dr. van Jan Vleems en Roelofje Kuipers, geb. te Dalen op 11 
feb 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2. Lucas, geb. te Dalen op 1 jul 1885, ovl. (62 jaar oud) te Dalen op 2 
jun 1948, begr. te Dalen.
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Wijnandus Meppelink, tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) (2) (Burgelijke Stand) te 
Dalen op 13 mei 1870 met Albertien Elving, dr. van Rudolf Elving en Trien-
tien Heeling, geb. te Oosterhesselen op 15 jan 1843, ovl. (37 jaar oud) te 
Dalen op 8 apr 1880, begr. te Dalen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Herman, geb. te Dalen op 10 mei 1871, ovl. (10 maanden oud) te 

Dalen op 4 apr 1872, begr. te Dalen.
2. Gezina, geb. te Dalen op 4 okt 1873, ovl. (17 dagen oud) te Dalen op 

21 okt 1873, begr. te Dalen.
3. Gezina Hendrika, geb. te Dalen op 31 jul 1877, ovl. (65 jaar oud) te 

Zweeloo op 15 okt 1942, begr. te Zweeloo, tr. (beiden 27 jaar oud) 
(Burgelijke Stand) te Zweeloo op 2 jun 1905 met  Rudolfus Hoving, 
zn. van Henderikus Hoving en Jantje Lubbers, geb. te Zweeloo op 6 
okt 1877, landbouwer, ovl. (43 jaar oud) te Zweeloo op 1 mrt 1921, 
begr. te Zweeloo. Uit dit huwelijk geen kinderen.

VId. Harm Meppelink, (zn. van Vb), geb. te Dalen op 20 mei 1835, ovl. (43 jaar 
oud) te Dalen op 29 mei 1878, begr. te Dalen, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) 
(Burgelijke Stand) te Dalen op 13 mei 1865 met Hinderkien Veenhaas, dr. 
van Jan Veenhaas (landbouwer) en Hanna Nakken, geb. te Emlicheim Duits-
land [Duitsland] op 14 dec 1834, ovl. (83 jaar oud) te Schoonebeek op 1 jan 
1918, begr. te Schoonebeek.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Johanna, geb. te Dalen op 6 aug 1865, ovl. (5 jaar oud) te Dalen op 

14 nov 1870, begr. te Dalen.
2. Janna, geb. te Dalen op 9 dec 1867, ovl. (15 jaar oud) te Dalen op 13 

mei 1883, begr. te Dalen.
3. Kindje, geb. en ovl. te Dalen op 17 jan 1871 (doodgeb.), begr. te Da-

len.
4. Geert, geb. te Dalen op 5 mei 1872, ovl. (4 jaar oud) te Dalen op 16 

mei 1876, begr. te Dalen.
5. Geert, geb. te Dalen op 17 okt 1876, ovl. (84 jaar oud) te Schoone-

beek op 4 dec 1960, volgt VIIa.

VIe. Aaltje Meppelink, (dr. van Vb), geb. te Dalen op 1 jan 1841, ovl. (85 jaar 
oud) te Schoonebeek op 6 apr 1926, begr. te Schoonebeek, tr. (26 jaar oud) 
(Burgelijke Stand) te Dalen op 13 apr 1867 met  Geert Engberts,  zn.  van 
Hendrik Engberts en Hilligje Elders.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Hilligje, geb. te Dalen op 5 feb 1868, ovl. (64 jaar oud) te Dalen op 

27 aug 1932, begr. te Dalen, tr. (resp. 23 en 32 jaar oud) (Burgelijke 
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Stand) te Schoonebeek op 30 okt 1891 met  Jan Wolbers,  zn.  van 
Hendericus Johannes Wolbers en Henderica Holts, geb. te Dalen op 
8 jun 1859, landbouwer, ovl. (75 jaar oud) te Schoonebeek op 25 aug 
1934, begr. te Schoonebeek. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

2. Hendrik, geb. te Dalen op 3 dec 1870, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) 
(Burgelijke Stand) te Schoonebeek op 11 mei 1894 met  Hendrikje 
Hinnen, dr. van Derk Hinnen en Hendrica Pat, geb. te Dalen op 11 
nov 1867, ovl. (54 jaar oud) te Schoonebeek op 13 sep 1922, begr. te 
Schoonebeek. Uit dit huwelijk 4 zonen.

3. Geesje, geb. te Dalen op 5 jan 1876, ovl. (91 jaar oud) te Schoone-
beek op 17 mrt 1967, begr. te Schoonebeek, tr. (resp. 23 en 26 jaar 
oud)  (Burgelijke  Stand)  te  Schoonebeek op 19 mei  1899 met  Jan 
Blancke, zn. van Gerhard Blancke en Jantien Zwaving, geb. te Dalen 
op 20 dec 1872, smid, ovl. (84 jaar oud) te Schoonebeek op 29 dec 
1956, begr. te Schoonebeek. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

4. Jan, geb. te Dalen op 21 sep 1878.
5. Hermannus, geb. te Dalen op 9 apr 1881, ovl. (1 jaar oud) te Dalen 

op 7 jun 1882, begr. te Dalen.
6. Hermannus, geb. te Dalen op 29 nov 1883, smidsknecht, tr. (resp. 26 

en 22 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Schoonebeek op 10 dec 1909 
met Hendrikje Schutten, dr. van Geert Schutten en Antonetta Blanc-
ke, geb. te Schoonebeek op 24 apr 1887, ovl. (45 jaar oud) te Lonne-
ke op 7 feb 1933, begr. te Lonneke. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7. Johanna, geb. te Dalen op 30 mrt 1873, ovl. (3 jaar oud) te Dalen op 
23 nov 1876, begr. te Dalen.

VIf. Hendrikje Meppelink, (dr. van Vg en VIk), geb. te Dalen op 31 aug 1882, 
ovl. (78 jaar oud) te Schoonebeek op 23 jul 1961, begr. te Schoonebeek, tr. 
(resp. 29 en 23 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Schoonebeek op 8 dec 1911 
met Adolf Klok, zn. van Hendrik Feikens Klok en Tonia Visscher, geb. te Coe-
vorden  op  1  feb  1888,  dienstknecht/landbouwer,  ovl.  (62  jaar  oud)  te 
Schoonebeek op 10 dec 1950, begr. te Schoonebeek.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Anna,  geb.  te Schoonebeek op 4 mei 1913, ovl.  (3 dagen oud) te 

Schoonebeek op 7 mei 1913, begr. te Schoonebeek.
2. Anna, geb. te Schoonebeek op 31 mei 1914, ovl. (één week oud) te 

Schoonebeek op 7 jun 1914, begr. te Schoonebeek.
3. Anna,  geb. te Schoonebeek op 19 jul  1915, ovl.  (één dag oud) te 

Schoonebeek op 20 jul 1915, begr. te Schoonebeek.
4. Kindje,  geb.  en  ovl.  te  Schoonebeek op 20 nov 1917 (doodgeb.), 

begr. te Schoonebeek.
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VIg. Jantje Meppelink, (dr. van Vh), geb. te Dalen op 6 apr 1857, ovl. (61 jaar 
oud) te Schoonebeek op 7 jul 1918, begr. te Schoonebeek, tr. (resp. 29 en 
26 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Schoonebeek op 17 dec 1886 met Geert 
Berends, geb. te Dalen op 25 mrt 1860, ovl. (80 jaar oud) te Schoonebeek 
op 23 jul 1940, begr. te Schoonebeek.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Steven, geb. te Schoonebeek op 12 sep 1887, ovl. (73 jaar oud) te 

Schoonebeek op 22 jan 1961, begr. te Schoonebeek, tr. (resp. 30 en 
24 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Schoonebeek op 10 mei 1918 met 
Luchien Warming, dr. van Willem Warming en Henderkien Remme-
link, geb. te Sleen op 21 jan 1894, ovl. (82 jaar oud) te Schoonebeek 
op 21 sep 1976, begr. te Schoonebeek. Uit dit huwelijk geen kinde-
ren.

2. Geertje, geb. te Schoonebeek op 8 aug 1889, ovl. (89 jaar oud) te 
Schoonebeek op 4 dec 1978, begr. te Schoonebeek, tr. (resp. 26 en 
30 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Schoonebeek op 28 jul 1916 met 
Gerrit Kolenbrander,  zn.  van  Gerrit  Jan  Kolenbrander  en  Trijntje 
Schutten, geb. te Schoonebeek op 16 nov 1885, ovl. (90 jaar oud) te 
Schoonebeek op 8 feb 1976, begr. te Schoonebeek. Uit dit huwelijk 
geen kinderen.

3. Jan Hendrik, geb. te Schoonebeek op 8 feb 1891, ovl. (35 jaar oud) 
te Schoonebeek op 15 mrt 1926, begr. te Schoonebeek, tr. (resp. 30 
en 24 jaar oud) (Burgelijke Stand) te Schoonebeek op 6 mei 1921 
met  Klasina Wesseling, dr. van Gerrit Wesseling en Fennegien Vol-
kers, geb. te Coevorden op 9 feb 1897, ovl. (75 jaar oud) te Schoone-
beek op 15 okt 1972, begr. te Schoonebeek, (Klasina tr.(2) met Hen-
drik ten Broeke.). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4. Ida, geb. te Schoonebeek op 5 jun 1892, ovl. (1 jaar oud) te Schoone-
beek op 29 jun 1893, begr. te Schoonebeek.

5. Ida, geb. te Schoonebeek op 6 mei 1894, ovl. (84 jaar oud) te Schoo-
nebeek op 14 okt 1978, begr. te Schoonebeek, tr. (resp. 28 en 32 
jaar oud) (Burgelijke Stand) te Schoonebeek op 2 jun 1922 met Jan 
Hubert, zn. van Jan Hubert en Johanna Kuipers, geb. te Emmen op 2 
apr 1890, bakkersknecht, ovl. (77 jaar oud) te Schoonebeek op 21 
aug 1967, begr. te Schoonebeek. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6. Jan, geb. te Schoonebeek op 22 mei 1895.
7. Jantje, geb. te Schoonebeek op 1 jul 1897, ovl. (1 jaar oud) te Schoo-

nebeek op 11 jan 1899, begr. te Schoonebeek.

(wordt vervolgd)
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Ingezonden door Egbert Buning, e.buning@online.nl

I.1 Pieter Jans WINTER (Johan Peter), geb.  Duitsland? ± 1745,  knecht, later op-
zichter, overl. Dinxterveen (gem.Wanneperveen) 12-01-1828.
Gezien het gebruik van dubbele voornamen is de kans groot dat hij uit Duits-
land kwam. Ook was er later een andere Duitser werkzaam op hetzelfde huis:  
op 12 mei 1788 trouwt Hermen Dames, jm geb. van Brunen bij Wezel in 't Her-
togdom Cleve, won. Dinxterveen op Huize Zwollingercamp.
HCO RA schoutambt Wanneperveen  inv.nr. 58, fol. 125, dd. 1 juli 1785: Er-
schenen Peter Winters, als bij hare Ed. Mog. Heeren ordinaris Gedeputeerde  
Staten van dese provincie bij appoinctement van den 21 juni jongstl. geautho-
riseerde en aangestelde opsiender over de gebrande wijnen en gebrande wa-
teren, en heeft  na errinneringe van de zwaare straffe  des meineeds onder  
eede verklaardt dat hij sig in conformiteit van de placaten en ordonnantiën  
van deese provincie in alles sig zal hebben te gedragen als een goede geau-
thoriseerde voor zijne principalen verschuldigt is te doen.
In inv.nr. 59, fol. 194v0, dd. 29 aug. 1791 is precies eenzelfde akte opgeno-
men, waarbij dan verwezen wordt naar een aanstelling van 8 aug. jl. De be-
noeming tot opziender over de inning van deze belasting op alcohol gold dus  
kennelijk  voor een periode van zes  jaar.  Peter  trad daarbij  niet  zelf  op als  
pachter, maar hij moest dus wel toezicht houden op een goede gang van za-
ken. Deze benoeming lijkt aan te geven dat hij geen eenvoudige knecht is ge-
weest,  want het gaat hier om een functie met de nodige verantwoordelijk-
heid, die waarschijnlijk ook kennis van lezen, schrijven en rekenen met zich  
meebracht.
Tr. kerk Kolderveen 08-06-1777 Marrigje Bartelds KUIJERS/WILDEBOER, ged. 
Kolderveen 09-09-1753,  overl.  Wanneperveen 21-05-1827,  dr.  van  Berteld 
KLAAS (WILDEBOER) en Aaltje EGBERTS (TOORN?). 
Zowel  Pieter  als  Marrigje  zijn  beide bij trouwen knecht van de vrouw van  
Paasloo (dat is Anna Elisabeth van Haersolte, weduwe van Hendrik van Issel-
muden). Zij woont op Havesathe Zwollingerkamp (=Dinxterveen).
Uit dit huwelijk:
1. Jan  Coenraad WINTER (Jan  Pieters  Winter),  geb.  Dinxterveen 18-08-

1777 (zie II.1).
2. Aaltje WINTER, geb.  Dinxterveen 26-08-1779, ged.  Kolderveen, overl. 

Wanneperveen 26-01-1841,  tr.  kerk  ald.  11-04-1803 Albert Martens 
van OOSTEN, ged.  Staphorst 13-04-1777, zn. van  Marten ALBERTS en 
Jantje ALBERTS.

3. Maria  Sophia (Marie) WINTER(S),  geb.  Dinxterveen 04-05-1783, ged. 
Kolderveen,  overl.  Kampen 1844,  tr.  Nijeveen 25-01-1812 Hermen 
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SCHUURMAN, zn. van Pieter SCHUURMAN en Elisabeth Willems BOL-
DER.

II.1 Jan  Coenraad WINTER (Jan  Pieters  Winter),  geb.  Dinxterveen 18-08-1777, 
ged. Kolderveen 28-08-1777, arbeider, overl. Dinxterveen 07-07-1834.
Tr. kerk Wanneperveen 11-05-1800 Geesje Hendriks DOEVE, geb.  Giethoorn 
28-11-1776, ged. ald. 03-12-1776 (get.: Lysbeth Geerts), overl. Wanneperveen 
10-02-1859, dr. van Hendrik Geerts DOEVE en Annigje KIERS.
Uit dit huwelijk:
1. Marchien Jans WINTER, ged. Kolderveen 05-10-1800, overl. Achterom, 

Hoogeveen 18-09-1885,  tr.  De Wijk 24-06-1825 Roelof Jans  BRUINS, 
geb.  Uffelte 25-06-1803, ged.  Havelte 29-06-1803,  Landbouwer, overl. 
Drogteropslagen, Zuidwolde 19-03-1867, zn. van Jan HENDRIKS en Jan-
tien PAULS HULS. 1830 vermeld in de Paardelanden.

2. Annechien Jans WINTER, ged.  Kolderveen 27-12-1801, overl.  Dinxter-
veen voor6-1814.

3. Hendrik Jans WINTERS, ged. Kolderveen 20-02-1803 (zie III.4).
4. Pieter Jans WINTER, ged. Kolderveen 20-02-1803, overl. voor 1806.
5. Maria (Marregien) Jans WINTERS, ged.  Kolderveen 13-09-1804, overl. 

Ruinerwold 12-03-1887.
Het lijkt of er 2 Margiens zijn in een gezin, maar deze is ws vernoemd  
naar Maria (Sophia), ws de grootmoeder van Jan Coenraad Winter.
Tr. Ruinerwold 28-03-1832 Lambert Klaas SMILDE, ged. Ruinerwold 14-
09-1806, landbouwer, overl. Weerwille, Ruinerwold 03-05-1890, zn. van 
Klaas GEERTS en Hilligje Jans.

6. Peter Jans WINTER, geb. Kolderveen 04-02-1806 (zie III.10).
7. Grietje WINTERS, geb. Dinxterveen 04-09-1809, ged. Kolderveen 17-09-

1809, overl. Dinxterveen, gem. Wanneperveen 06-04-1816.
8. Jan Jans WINTER, geb. Dinxterveen 04-09-1809, ged. Kolderveen 17-09-

1809, overl. Dinxterveen 30-03-1810.
9. Jan Jans WINTER, geb.  Dinxterveen, gem. Wanneperveen 22-02-1812, 

overl. ald. 10-03-1816.
10. Annigje Coenraad WINTER, geb. Dinxterveen, gem. Wanneperveen 20-

06-1814, overl. ald. 29-03-1816.
11. Jan Coenraads WINTERS,  geb.  Dinxterveen,  gem. Wanneperveen 11-

06-1815, overl. ald. voor6-1818.
12. Jan Jans WINTER, geb. Wanneperveen 25-06-1818 (zie III.17).
13. Barteld WINTERS, geb.  Dinxterveen, gem. Wanneperveen 10-04-1822 

(zie III.19).

III.4 Hendrik Jans  WINTERS,  ged.  Kolderveen 20-02-1803,  arbeider,  overl. 
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Paardelanden, Zuidwolde 21-07-1874.
Tr.  (1)  Zuidwolde 28-09-1823 Hermina HENDRIKS  (JANSEN),  geb. 
Ommerschans,  ged.  Avereest 06-12-1801,  overl.  Paardelanden,  gem. 
Zuidwolde 16-02-1840,  dr.  van  Hendrik JANSEN (Jan  Jansen) en  Maria 
(Mietje) van  den  BERG,  tr.  (2)  Zuidwolde 31-10-1840 Zwaantje ALBERTS 
DROGT, geb. 't Hol, ged. Avereest 26-09-1805, overl.  na 1874, dr. van Albert 
Bartelds DROGT en Femmigje JAKOBS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan WINTERS,  geb.  Wemmenhove,  Zuidwolde 06-06-1825,  overl. 

Schrapveen Zuidwolde 18-02-1828.
2. Maria WINTERS, geb. Schrapveld (Schrapveen?) Zuidwolde 11-08-1827.
3. Geesje WINTERS,  geb.  Drentse Reesten (=Schrapveen) Zuidwolde 24-

02-1829.
4. Hendrikje WINTERS, geb. Paardelanden Zuidwolde 03-12-1830.
5. Jan WINTERS, geb. Paardelanden Zuidwolde 09-05-1834, tr. Zuidwolde 

29-10-1859 Jentje MATTEMAKER,  geb.  ±  1825,  weduwe  van  Harm 
Drogt, dr. van Willem Jelle MATTEMAKER en Geesje Willems ZOMER.

Uit het tweede huwelijk:
6. Femmigje WINTERS, geb. Paardelanden Zuidwolde 18-07-1841.
7. Albertje WINTERS, geb. Paardelanden Zuidwolde 17-08-1844.

III.10 Peter Jans  WINTER,  geb.  Kolderveen 04-02-1806,  ged.  ald.  14-02-1806, 
arbeider, overl. Wanneperveen 03-02-1868, tr. Ruinerwold 28-02-1835 Jantje 
Klaas VELD, geb.  Steenwijkerwold 05-10-1815, overl.  Wanneperveen 18-02-
1897, dr. van Klaas Willems VELD, arbeider, en Marrigje Hendriks SNIJDER.
Uit dit huwelijk:
1. Jan WINTERS,  geb.  Ruinerwold 12-06-1835,  arbeider, overl.  Tweeloo, 

gem.  Ruinerwold 24-12-1859,  tr.  Ruinerwold 08-11-1859 Marchien 
GRIT, geb.  Nijeveen 20-09-1829, overl.  Wanneperveen 20-08-1908, dr. 
van  Jan Jochems GRIT en  Vrouwgien Stevens STRUIK. {Zij tr.  Wanne-
perveen 26-03-1867 Hendrik KIEKEBOS,  zn.  van  Gerrit KIEKEBOS en 
Jennigje HENDRIKS.}

2. Klaas WINTER, geb. Koekange, gem. De Wijk 24-11-1837, overl. Wanne-
perveen 16-07-1849.

3. Marrigje WINTERS, geb.  Wanneperveen 15-03-1841, overl. ald.  14-06-
1917, tr. ald.  30-04-1863 Derk KIEKEBOS, geb.  Wanneperveen ± 1829, 
arbeider, overl. ald.  27-10-1903, zn. van  Gerrit KIEKEBOS en  Jennigje 
HENDRIKS.

4. Grietje WINTERS,  geb.  Wanneperveen 07-02-1845, overl.  Meppel 14-
11-1902, tr. Wanneperveen 1876 Hidde de WIT, geb. Steenwijk 20-10-
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1851, scheepsjager te Meppel, overl.  Meppel 04-05-1897, zn. van Dirk 
de WIT en Geertien GROENELINK.

5. Klaas WINTERS, geb. Wanneperveen 21-09-1850 (zie IV.16).
6. Annigje WINTERS, geb.  Wanneperveen 24-05-1856, overl.  ald.  02-06-

1856.
7. Annigje WINTERS, geb. Wanneperveen 21-09-1858, overl. Hesselingen, 

gem. Staphorst 21-08-1888, tr. Meppel? 26-07-1879 David de WIT, geb. 
Steenwijk 17-09-1836, arbeider, overl. Meppel 14-10-1915, zn. van Hid-
de de WIT en  Aaltien Ten WOLDE. {Hij tr.  ± 1870 Hendrika LASSCHE, 
geb. Avereest? 05-02-1850, overl. Meppel 30-06-1877.}

IV.16 Klaas WINTERS,  geb.  Wanneperveen 21-09-1850,  boer  op  Fort,  overl. 
Zuidwolde 07-10-1936, begr. ald.
Hij ging op 15 december 1869 naar Ruinerwold, waar hij boerenknecht werd.
Tr.  (1)  Ruinen 02-11-1872 Geesje HOOIJER,  geb.  Ruinen 07-02-1850, overl. 
Zuidwolde 23-09-1905,  dr.  van  Roelof HOOIJER,  landbouwer/arbeider,  en 
Jentien BISSCHOP. Na hun huwelijk vestigen ze zich in Fort.
Tr. (2) Zuidwolde 20-07-1906 Grietje De LANGE, geb. Veeningen 22-05-1847, 
overl.  Zuidwolde 13-05-1928,  in het vuur gevallen, dr. van  Peter Gerrits de 
LANGE en Jantje ALBERTS KEIZER.
Tr. (3) Zuidwolde 03-02-1926 Margje (Margien) OOSTERHUIS, geb. Koekange, 
gem.  De  Wijk 25-04-1857,  overl.  Zuidwolde 17-02-1936,  dr.  van  Albert 
GEERTS  OOSTERHUIS en  Femmigje KLAAS  EVERTS.  Weduwe  van  Hendrik  
Schans.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jentje WINTERS, geb. Fort, gem. Zuidwolde 05-09-1874.

Tr. (1) Zuidwolde 04-05-1896, sch. ald. 18-05-1901 Hilbert van der WEI-
DE, zn. van Arend van der WEIDE en Beertje LIJST, tr. (2) Graft 19-03-
1903 Aldert OOMS, geb. Graft ± 1881, zn. van Klaas OOMS en Geertje 
PILKENS.

2. Pieter WINTERS, geb. Fort, gem. Zuidwolde 31-07-1877, timmerman te 
Pieperij, overl. Groningen 17-05-1941.
Bij de geboorte van zijn 2e kind is zijn vrouw gestorven. Pieter trok hier-
op naar Groningen, bij zijn nicht (?) Bisschop in.
Tr.  Zuidwolde 19-02-1904 Grietje KLOMP,  geb.  Fort,  gem. Zuidwolde 
06-11-1886, overl. Pieperij, gem. Zuidwolde 30-06-1909, dr. van Johan-
nes KLOMP en Jentje JONKERS.

3. Roelof WINTERS,  geb.  Fort,  gem. Zuidwolde 18-10-1879, overl.  Zuid-
wolde 26-05-1885.

4. Jan WINTERS, geb.  Fort, gem. Zuidwolde 22-03-1883,  boerenarbeider, 
overl.  Zwolle 01-10-1917,  tr.  Zuidwolde 20-09-1901 Geertje VEENIN-
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GEN, geb.  Pieperij, gem. Zuidwolde 17-07-1884, overl.  Fort, Zuidwolde 
18-12-1918. Spaanse griep, dr. van Klaas VEENINGEN,  landbouwer, en 
Hendrikje DEKKER.

5. Roelof WINTERS,  geb.  Fort,  gem. Zuidwolde 15-05-1886, overl.  Zuid-
wolde 04-04-1887.

6. Roelof WINTERS,  geb.  Fort,  gem. Zuidwolde 01-03-1892, overl.  Zuid-
wolde 28-03-1892.

7. Geertje WINTERS, geb.  Fort, gem. Zuidwolde 01-03-1892, overl.  Zuid-
wolde 04-03-1892.

III.17 Jan Jans  WINTER,  geb.  Wanneperveen 25-06-1818,  overl.  De  Wijk 30-03-
1900,  tr.  Havelte 09-08-1839 Jentje Jans  HOGEVELD,  geb.  Havelte 01-05-
1815, overl.  Wanneperveen 04-01-1892, dr. van  Jan Willems HOGEVELD en 
Harmtje Frens BENNINK.
Uit dit huwelijk:
1. Jan WINTER, geb. Wanneperveen 1840.
2. Harm WINTERS, geb. Wanneperveen 22-06-1843 (zie IV.24).
3. Barteld WINTERS, geb. Wanneperveen 13-08-1846 (zie IV.26).
4. Jentje WINTERS, geb. Wanneperveen 26-08-1854.

IV.24 Harm WINTERS, geb.  Wanneperveen 22-06-1843, overl. ald.  06-04-1932, tr. 
Grietje KIST, geb. Nijeveen 27-09-1834.
Uit dit huwelijk:
1. Jentje WINTERS, geb.  Nijeveen 21-12-1866, overl.  Wanneperveen 22-

04-1926, tr. 22-12-1899 Willem ter WOLDE.
2. Geertje WINTERS,  geb.  Wanneperveen 23-05-1868, overl.  ald.  01-05-

1869.
3. Geertje WINTERS,  geb.  Wanneperveen 24-01-1873, overl.  ald.  09-07-

1874..

IV.26 Barteld WINTERS, geb. Wanneperveen 13-08-1846, overl. ald. 12-06-1903, tr. 
Roelofje Van VEEN, geb. De Wijk 28-09-1846.
Uit dit huwelijk:
1. Jentje WINTERS, geb. Staphorst 04-02-1875, tr. ±  1894 Wolter van der 

ZWEERDE, geb. 02-09-1863.
2. Jan WINTERS, geb.  Wanneperveen 24-03-1877,  arbeider, tr. ald.  1903 

Marrigje WOLTMAN, geb. Giethoorn 14-06-1882.
3. Jan WINTERS, geb. Wanneperveen 30-03-1880.
4. Lambertus WINTERS,  geb.  Wanneperveen 31-01-1883,  tr.  ald.  1912 

Jentje SPIJKERMAN, geb. De Wijk ±  1884, dr. van Albert SPIJKERMAN 
en Gerrigje ZENDING.
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5. Harm WINTERS, geb. Wanneperveen 31-12-1885, arbeider/veehouder, 
tr. ald.  01-05-1915 Klaasje SMIT, geb.  Wanneperveen ±  1890, dr. van 
Willem SMIT en Bartha BEUTE.

III.19 Barteld WINTERS,  geb.  Dinxterveen,  gem.  Wanneperveen 10-04-1822, 
arbeider/landbouwer,  overl.  Ruinen 15-01-1895,  tr.  De  Wijk 25-04-1846 
Beatrikx (Jantje?) BIJKER,  geb.  Giethoorn 12-02-1823,  overl.  Ruinen 06-09-
1901, dr. van Lubbert Geerts BIJKER en Trijntje Wijbe de VENT.
Uit dit huwelijk:
1. Jan WINTERS,  geb.  Assen ±  1857,  tr.  Zuidwolde 06-11-1886 Grietje 

BRAND, geb. ± 1867, dr. van Jan BRAND en Grietje DEKKER.

HET WETEN WAARD
Door Marc Fieret, mailadres: mjc.fieret@home.nl  

Deze  rubriek  is  bedoeld  om  webadressen,  boeken  en  andere 
publicatievormen, maar ook archiefnieuws (op)nieuw onder de aandacht van 
onze lezers te brengen. Mogelijk bekend voor sommigen, maar onbekend bij 
anderen. Als u zelf een interessante publicatie tegenkomt en u wilt anderen 
daar in laten delen: reageer dan naar bovenstaand adres. 
Voor gegevens over militair personeel, geboren na 1908, kunt u zich wenden 
tot: 

Ministerie van Defensie, 
Afdeling Semi-Statische Archiefdiensten
Defensie archieven-, registratie- en informatiecentrum
Bureau Registratie en Informatie Ontslagen personeel
Postbus 7000
6460 NC Kerkrade

Dat is bijna een hele envelop vol aan adressering, maar ik mocht zelf ervaren 
dat de reactie vervolgens verre van ambtelijk was. Binnen één week ontving ik 
de  gevraagde  informatie  over  mijn  vader  die  in  1909  geboren  was:  zijn 
volledige staat van dienst met een originele pasfoto. Let er wel op dat u bij de 
aanvraag de volledige naam met voornamen en geboortedatum van de door u 
bedoelde  persoon  vermeldt  èn  een  kopie  van  uw  eigen  identiteitsbewijs 
meestuurt.
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Voor militairen die in het KNIL zaten is een apart adres beschikbaar. Voor een 
staat van dienst van KNIL-militairen, geboren na 1900, kunt u schrijven naar:

St. Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
Postbus 1263
6400 BG Heerlen

Ook hier de volledige naam met voornamen en geboortedatum vermelden van 
de door u bedoelde personen. En eveneens bij deze aanvraag een kopie van 
uw eigen identiteitsbewijs meesturen. De reactie duurde hier wat langer, maar 
na 6 weken mocht ik een dik pakket informatie ontvangen van de door mij 
gevraagde drie personen. Het wachten zeker waard. En: in beide gevallen zijn 
geen kosten berekend!

Annen 7-4 Bijnamen-Schaatsende Fidders-J.A.Tammenga.
Assen 22-4 Bronwaterleiding-Oude singels-Bellevue.
Assen 23-1 Bom op Assen Oost-Boekhandel Hansma,
Beilen 25-1 Molen De Volharding en genealogie Weurding. 
Borger 2012-4 Keien 7-Zuivelfabrieken-NOAD.
Borger 2013-1 Steenmenners-De glasfabriek.
Coevorden 16-1 Kegelclub Alle Negen-Boerderij Koezen op ‘tKlooster.
Waardeel 32-4 Hendrik Koekoek-Werkers in de Illegaliteit.
Diever 12-4 Een bijzonder steengraf-Eltje Nijboer.
Eelde dec. 2012 Nico Harms-Huis te Bunne-Gemeentelijk gezag.
Eelde mrt. 2013 Jaarverslagen-Eelde en Paterswolde 1900-1950
Eext 19-4 Koehoeden en koedrijven-Cafe Ratering. 
Eext 20-1 Koehoeden en koedrijven-Bouwbedrief Lanjouw.
Emsland 118-24 Von Stampa-Meindert Hermelink. 
Erfgoed 20-4 Cholera-Genealogie M.H. Tromp-Oorlogsvermisten.
Erfgoed 21-1 Brieven van schepelingen-A.van Leeuwenhoek.
Gasselte 2013-1 Schulte Aling en de B.S.2011-Schipper Holwerda.
Gieten mrt.2013 Onderwijs Gieterveen-Onderduikers Heidehof.
Hardenberg 29-4 De Hoenderkensvaart-Akkerbouwbedrijf Ceres.
Havelte 2012-4 OBM “De Hoop”-Kansspelen rond 1929.
Hoogeveen 30-1 Grafheuvels Fluitenberg-Zaak Cavalje-Familie Grit.
Meppel 34-4 Oorlogstijd-Flugplatz Steenwijk.
Nijeveen 16-4 Bakkerij Strijker-Dorpsstraat 65 en 67
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NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel
De afdeling Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging is opgericht op 
12 juni1989. Afdelingswebsite: http://drenthe.ngv.nl

Voorzitter: Vacant. (Waarnemend: zie secretaris)
Secretaris: M.J.C. (Marc) Fieret, 

Laan van de Iemenhees 566, 7823 JX Emmen.
tel.: 0591-629327, e-mail: mjc.fieret@home.nl 

Penningmeester: Vacant. (Waarnemend: 
algemeen bestuurslid H.J. (Hans) Huizing)

Alg. bestuurslid: mevr. A. (Anneke) Pol-Snippe, 
Prins Maurisplein 30-23, 7902 AG Hoogeveen.
tel. 0528-271915, e-mail: jan-annekepol@kpnmail.nl 

Alg. bestuurslid: H.J. (Hans) Huizing,
Wapendrager 38, 7943 RP Meppel.
tel.: 0522-440717, e-mail: hanshuizing@home.nl

Alg. bestuurslid: Vacant.

Advertentie-collectie en Afdelingsbibliotheek: Zie secretariaat.

Contactdienst: A.F. (André) Dekker, Laan van de Marel 501,
(CALS) 7823 BM Emmen, tel. 0591-625893.

Webmaster: J. (Jan) Pol, Prins Mauritsplein 30-23, 7902 AG Hoogeveen
tel.: 0528-271915, e-mail: janpol48@kpnmail.nl

Digital. advertenties: J. (Jan) Pol en H.J. (Hans) Huizing

Hulp bij zoeken H.J. (Hans) Huizing
in Polen en Pruisen: tel.: 0522-440717, e-mail: hanshuizing@home.nl 

Hulp (algemeen) bij mevr. J. (Jannie) Visch, 
genealogie: tel.: 0591-627516, email: jantjev@home.nl

A. (Albert) van der Hoff
tel.: 0591-614165, e-mail: avdhoff@zonnet.nl
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