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Soms is het praktisch een dubbelfunctie te hebben. In Threant nummer 2 van dit jaar
heb ik al afscheid van u genomen als voorzitter. Dat was met name ingegeven door
mijn stellige overtuiging dat er geen nieuwe bestuursleden meer gevonden zouden
worden. 
Maar nu treedt op 16 november, als u dat tenminste bekrachtigd in onze a.l.v., toch
nog een nieuw bestuur aan. Maar liefst vier nieuwe bestuursleden. Ik wil hen voor
die bereidwilligheid vanaf deze plaats dankzeggen. Gelukkig blijken wonderen dus
toch nog mogelijk en kan ik mijn functies echt overdragen. Ik zal  u een opnieuw
laatste rubriek “Van de voorzitter” besparen en deze rubriek daarom schrijven in
mijn functie als vertrekkend secretaris. ’t Is weer eens wat anders. 
De nieuwe kandidaat-bestuursleden stellen zich in deze Threant uitgebreid aan u
voor door middel van een persoonlijk stukje en een kwartierstaat van maximaal vijf
generaties.
Ook een uitgebreid verhaal, deels in kleur, over Promens Care in Hoogeveen waar
onze Threant gedrukt wordt en waar de collectie familieadvertenties gescand wordt.
Dat artikel vormt mede een bevestiging van de waardering die de medewerkers van
Promens Care verdienen voor het vele werk dat zij voor onze afdeling verrichten. 
Dat alles maakt deze Threant dikker dan gebruikelijk. Het is echter eenmalig, hoewel
we stoeien met het idee om tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van onze
afdeling ook iets in die richting te doen.
Ook de activiteiten worden weer opgestart, om te beginnen op 16 november als
Hans Huizing na de a.l.v. een lezing zal houden over Familysearch die aanmerkelijk
uitgebreider is dan de lezing die hij daarover in april 2012 hield. U bent van harte
uitgenodigd: voor zowel de a.l.v. als voor de lezing. In het vernieuwde bestuur zal Jan
Pol zich bezighouden met het plannen en invullen van de activiteiten.
De  doorstart  die  de  afdeling  nu  meemaakt  zal  ik  zeker  vanaf  de  zijlijn  volgen.
Helemaal uit beeld zal ik niet zijn, want mijn naam zal met een zekere regelmaat bij
artikelen in Threant opduiken. In de redactie blijf ik dus wel zitten, met de opmerking
dat die redactie wordt uitgebreid met de nieuw te benoemen secretaris van onze
afdeling.  Dat  is  voor een aantal  vaste rubrieken wel  zo praktisch en zo blijft  een
directe lijn tussen bestuur en redactie in tact.

Ik zie u in ieder geval graag op 16 november in de Vredehorst in Hoogeveen. 

Marc Fieret, secretaris a.i. 
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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”).
16 november 2013, 13:00 uur: Algemene ledenvergadering (najaar).
Locatie: Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 HA Hoogeveen.
De uitnodiging en de agenda voor deze bijeenkomst vindt u elders in dit blad.

16 november 2013, 14:30 uur: Lezing: Familysearch
Locatie: Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen.
De lezing wordt gegeven door Hans Huizing, bestuurslid van onze afdeling. Zie voor
een omschrijving van de lezing het artikel het artikel op pagina 89.

► Onder voorbehoud zijn voor de rest van het seizoen in 2014 de volgende data
bepaald (onderwerp en locatie nog nader in te vullen): 
25 januari (lezing), 1 maart (lezing), 5 april (alv + lezing), 16 of 17 mei  (excursie)

Genealogisch inloopspreekuur Hoogeveen.
Adres: Hoogeveen, Schutstraat 167, Historische Kring Hoogeveen. 
Steeds op de eerste dinsdag van de maand, van 10 – 12 uur.
2013: 5 november en 3 december.
2014: 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni.

10 november 2013, 10:00-16:00 uur: "Twentse Voorouderdag”.
Locatie: Bibliotheek, Beursstraat 34, 7551HV Hengelo

Zie  voor  meer  informatie  over  bovengenoemde en nog  vele  andere  activiteiten:
http://www.ngv.nl/Agenda/

De volgende Threant, 2014 nummer 1, verschijnt op 2 januari 2014. Kopij voor dat
nummer moet uiterlijk 1 december 2013 in het bezit zijn van de redactie.
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Mutaties afdeling Drenthe  en NW-Overijssel in de periode 1-7-2013 tot 1-10-2013.

Nieuwe (bijkomende) leden:
lidnr. 134968 dhr. R. Hoving, Bossemaat 7, 7933 RJ Pesse
lidnr. 134981 dhr. G.P. Toxopeus, Oosterpark 34, 9408 BH Assen

Correctie:
lidnr. 118648 mevr. P.G.Y. van de Gronde, Beymahuis 7, 7608 HX Almelo
lidnr. 125121 dhr. ir. L.T.W.H. Nieland, Pr. Bernhardsingel 21-18, 7941 EX Meppel

Adreswijziging:
lidnr. 128458 dhr. C. Veldhoen, Haakmos 25, 8043 MH Zwolle

Overgekomen van andere afdeling:
lidnr. 125443 dhr. G.J. Kok, Kampstraat 4, 3741 AR Baarn
lidnr. 134673 mevr. M. van Doorn-de Graaf, Couwenberghstraat 6, 4631 CV 

Hoogerheide

Overleden:
lidnr. 120294 mevr. J. Veen-van Dalen, Meidoornlaan 14, 7971 BT Havelte

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

Ledentallen afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel:
01-10-2013 leden: 219, bijkomend lidmaatschap: 58; totaal: 277;
01-07-2013 leden: 215, bijkomend lidmaatschap: 58, totaal: 273;
01-03-2013 leden: 218, bijkomend lidmaatschap: 55, totaal: 273;
01-12-2012 leden: 230, bijkomend lidmaatschap: 57, totaal: 287;
Ledentallen NGV:
01-10-2013 leden: 8645, waarvan 815 met bijkomend lidmaatschap (totaal: 9460)
01-07-2013 leden: 8640, waarvan 803 met bijkomend lidmaatschap (totaal: 9443)
01-03-2013 leden: 8722, waarvan 800 met bijkomend lidmaatschap (totaal: 9522)
01-12-2012 leden: 9060, waarvan 829 met bijkomend lidmaatschap (totaal: 9889)

Leden van de NGV moeten hun correspondentie (adreswijzigingen, opzeggingen, 
bestellingen) richten aan het landelijk secretariaat: NGV, Postbus 26, 1380 AA 
Weesp. Vermeld daarbij altijd uw lidnummer.
Abonnees op Threant moeten hun correspondentie richten aan het secretariaat van 
onze afdeling: Laan van de Iemenhees 566, 7823 JX Emmen of  mjc.fieret@home.nl
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Het bestuur van de afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel van de NGV roept haar
leden op voor  een te  houden afdelingsledenvergadering (najaar)  op  zaterdag 16
november 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 13 april 2013 te Hoogeveen.
4. Begroting voor 2014.
5. Bestuursverkiezing.

Vacant zijn de functies van:
- voorzitter: vacant per april 2010; deze functie wordt a.i. waargenomen

door de in april 2013 als waarnemend voorzitter afgetreden
M.J.C. Fieret (Marc)

- secretaris: vacant per april 2013; deze functie wordt a.i. waargenomen
door de afgetreden secretaris M.J.C. Fieret (Marc)

- alg. bestuurslid: vacant  per  15 november  2013;  wegens  het  aftreden van
mevr. A. Pol-Snippe (Anneke)

- alg. bestuurslid: vacant per 22 augustus 2011;  wegens het overlijden van
mevr. M.G.J. Habing (Margreet)

Voor  de  duidelijkheid:  mevr.  Pol-Snippe  en  de  heer  Fieret  zijn  beiden  niet
herkiesbaar.

Een  viertal  leden  van  de  afdeling  heeft  zich  kandidaat  gesteld  voor  een
bestuursfunctie. In goed overleg met deze kandidaten stelt het bestuur voor
om hen als volgt te benoemen:
als voorzitter H.Hillinga (Harm) te Hoogeveen
als secretaris N. Scheffer (Nico) te de Wijk
als alg. bestuurslid: H. Jonkman (Henk) te Dronten
als alg. bestuurslid: J. Pol (Jan) te Hoogeveen
Van deze vier kandidaten vindt u in de nu voorliggende Threant 2013 nummer
4, een korte introductie met een kwartierstaat in vijf generaties.

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.

6. a. kort verslag van  de AV van de NGV van 20 april 2013; 
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b. kort verslag van de buitengewone AV van de NGV op 28 sept. 2013;
c. AV van de NGV op 30 november 2013; korte bespreking.

7. Benoeming  en  mandatering  afgevaardigde  en  plv.  afgevaardigde  naar  de
algemene vergadering van de NGV op 30 november 2013.

8. Bestuursbeleid.
9. Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt.
10. Sluiting.

Bij de agendapunten 3, 4, 6a, 6c en waarschijnlijk 6b, behoren schriftelijke stukken.
Als u die vóór de vergadering wilt inzien of ontvangen, kunt u zich daarvoor melden
bij de secretaris a.i.  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 en 4 ook
ter inzage.
De vergadering wordt om 14.30 uur gevolgd door een door ons bestuurslid Hans
Huizing te geven lezing die als titel heeft 'Familysearch’. Deze lezing is eerder door
hem gehouden in een sterk verkorte versie op 14 april 2012. De lezing/demonstratie
is  een uitgebreide versie  daarvan en duurt  ongeveer   2  x  45 minuten.  Zie  voor
informatie over deze lezing het volgende artikel.

Bij de meesten van u zal de website van Familysearch inmiddels wel bekend zijn. 
www.familysearch.org 
De laatste paar maanden is deze website geheel vernieuwd. Daarom is het goed om
alles nog eens de revue te laten passeren. De Mormonen hebben van de jaren 50 tot
80 van de vorige eeuw heel veel kerkboeken en BS-aktes gefotografeerd. Niet alleen
in Nederland maar over de gehele wereld. Ook de aktes die u in het archief oproept
als u naar b.v. microfiches kijkt, zijn uiteindelijk het werk van de leden van de LDS
kerk. Dus voor ons amateur genealogen een enorm rijke bron. Rechtstreeks op de
site zoeken in geïndexeerde bestanden is een mogelijkheid. Ook kunt u zoeken in
door anderen aangeleverde genealogieën. Tot voor kort kon er ook gezocht worden
in  door  derden  aangeleverde  informatie  op  CD.  Deze  mogelijkheid  is  echter
vervallen. Familysearch heeft echter een heel nieuw, zeer ambitieus project gestart.
Je eigen stamboom op hun site. Daarbij wordt er tijdens het invoeren gecontroleerd
of de entree al bestaat. Zo ja, dan kunt u koppelen. Daarmee wordt voorkomen dat
dezelfde persoon meer dan één keer in de grote database voorkomt. Dus één grote
database voor de hele wereld. Dat is ook de reden dat e.e.a. met de hand ingevoerd
moet worden. Als u een GEDCOM bestand zou uploaden van b.v. 2.500 personen,
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zou zelfs de grootste computer al die wereldwijde controles niet aan kunnen. Ook
komen er steeds meer indexen en analoge films digitaal beschikbaar. Bijna dagelijks
zijn er uitbreidingen. 
Een  andere  zeer  interessante  dienst  is  de  mogelijkheid  om  van  een  gekozen
kerkgemeente  of  Burgerlijke  Stand  ergens  op  de  wereld  films  van  de  relevante
kerkboeken of aktes te huren. (voor zover deze er zijn). Deze films zijn in te zien in
een door u te kiezen Familycenter. Daar staan viewers en vrijwilligers klaar om u,
indien nodig, op weg te helpen. Dankzij deze dienst is het mij zelf gelukt om al een
behoorlijk stuk van mijn kwartierstaat in Polen terug te vinden. En niet te vergeten
GENVER,  een Nederlandse versie  van Familysearch waar  inmiddels  heel  veel  BS-
aktes en ook steeds meer DTB boeken digitaal online zijn in te zien. Voor veel zaken
hoeft u dus niet meer naar een archief, maar kunt u de aktes op uw computer thuis
inzien en naar uw eigen computer kopiëren. En mocht u zelf mee willen werken aan
het indexeren van aktes, dan ben u van harte welkom om iets terug te doen voor
deze nog steeds gratis service. Kortom, een zeer rijke bron met heel veel gegevens.
We zullen samen stap voor stap de mogelijkheden doornemen. En natuurlijk is er
voldoende ruimte voor vragen.

Hans Huizing, telefoon: 0522-440717, mail:  hanshuizing@home.nl

Mijn leven is een boek. Dat is ook de reden waarom ik bezig ben mijn biografie te
schrijven. 
In het kort iets daarover. Ik heb met mijn ouders gewoond in Finsterwolde, Beerta,
Nieuwe Statenzijl en Hevesklooster. De conclusie is duidelijk, ik ‘kom oet Grunn’. Na
mijn opleiding aan de PABO te Winschoten – met een voorliefde voor geschiedenis
en  psychologie  –  ging  ik  in  1969  in  de  kost  in  Nieuw  Buinen,  waar  ik  zes  jaar
onderwijzer ben geweest aan een LOM klas verbonden aan een lagere school.  Ik
richtte er Sweet ’24 op, een jeugdgroep, waarmee ik in Nieuw Buinen e.o. musicals
opvoerde en revue’s.  Het openluchttheater blies  ik  nieuw leven in  en door mijn
passie voor jeugd en muziek bouwde ik eigenhandig een discotheek en trad naast
mijn  schoolmeesterschap  regelmatig  op  als  disc  jockey  ‘Jack  Young’  of  ‘Humpie
Tumpie Roggebrood’ en als presentator bij tal van gelegenheden, dat ik 22 jaar lang,
tot mijn 45e jaar heb volgehouden. Na twee jaar in de kost te zijn geweest, trouwde
ik en vier jaar later werd ik schoolhoofd in Nieuw Balinge en later directeur. Als DJ
ging ik daar verder met mijn discotheek, maar binnen afzienbare tijd kwam ik in
diverse  verenigingen  en  stichtingen  terecht  als  voorzitter,  secretaris  of
penningmeester, maar meestal een combinatie daarvan. Op een gegeven moment
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vervulde ik ruim 30 verschillende functies en werkte ik 7 dagen in de week, tot wel
12 uur per dag. Dat heeft mijn gezin beslist geen goed gedaan! Medio 1992 nam ik
pijnlijk afscheid van het onderwijs en het verenigingsleven en begon in Hoogeveen
een  computerzaak,  waar  mijn  zoon  de  technische  dienst  verzorgde.  Door  de
opkomst  van  de  ‘mediagiganten’,  het  verlies  van  de  PC-Privé  projecten  en  de
bezuinigingen bij mijn grootste klant, alsmede de oprukkende horeca in de straat,
moest ik medio 2006 mijn bedrijf sluiten. Ik ben het rustiger aan gaan doen, ben
gaan  schrijven  en  heb  een  eigen website  www.nazatendevries.nl.ae opgezet,  die
draait  op  een  eigen  webserver.  Aanvankelijk  bedoeld  als  familiesite  is  deze
uitgegroeid  tot  een  site  voor  geschiedenis  van  Groningen,  Stad  en  Lande,  en
genealogie. Mijn roots gaan terug tot circa 1295 en liggen bij het jonkergeslacht de
Huninga’s  en daarvoor de Cirksena’s,  waardoor ik tevens gerelateerd ben aan de
laatste tsaar van Rusland,  Nicolaas II Aleksandrovitsj, en ons koningshuis. Anno 2013
is het tijd om weer wat met het verenigingsleven te gaan doen. De NGV afdeling
Drenthe en Noordwest-Overijssel heeft bestuurders nodig en ik hoop me daar nuttig
te gaan maken. Wat u van mij kunt verwachten? Ik kan niet lang stilzitten en heb
daarbij jullie hulp nodig.

KWARTIERSTAAT

Generatie I

1. Harm  Hillinga,  geb.  te  Finsterwolde  (Gr)  6-6-1947.  Geh.  17-12-1971  te
Stedum (Gr) met Jannie Bleuming, geb. 8-3-1952, dochter van Johan Rudolf
Bleuming en Lubbechien Bos. Beide overleden. Uit dit huwelijk drie kinderen.

Generatie II

2. Eggo Hillinga, geb. 1-11-1920 te Finsterwolde (Gr), overl. 5-1-1977 (56 jaar)
te Finsterwolde (Gr). Beroep: landbouwer en veehouder te Nieuwe Statenzijl,
later  bedrijfsleider  te  Heveskesklooster.  Hij  trouwde  op  21-12-1946  te
Finsterwolde met:

3. Geertje de Vries, geb. 20-2-1924 te Reiderwolderpolder (Gr). Thans, 89 jaar,
wonende in  verzorgingscentrum De Tjamme te  Beerta.  Uit  dit  huwelijk  1
zoon.

Generatie III

4. Harm Hillinga,  geb.  2-10-1894 te  Beerta  (Gr),  overl.  (63 jaar)  2-8-1958 te
Winschoten, bij een noodlottig ongeval. Beroep: Landbouwer en veehouder
te Nieuwe Statenzijl. Hij trouwde op 22-3-1919 te Beerta (Gr) met

Threant jaargang 24 (2013) nr. 4 91



5. Hebelbiena Hulsing, geb. 4-11-1897 (buitenechtelijk) te Nieuw Beerta (Gr),
overl.  (75  jaar)  20-05-1973  te  Winschoten  (Gr).  Uit  dit  huwelijk  twee
kinderen:

a. Harmanna  Geziena  Hillinga,  geb.  14-9-1919  te  Finsterwolde  (Gr).
Thans, 93 jaar,  wonende in verzorgingscentrum De Tjamme te Beerta.
Geh.  29-1-1938  Beerta  met  Albert  Vieregge,  bedrijfsleider  op  een
boerenbedrijf  in  de  Reiderwolderpolder,  geb.  12-1-1912  te
Finsterwolde (Gr), overleden. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

b. Eggo Hillinga, geb. 1-11-1920 te Finsterwolde (Gr), overl. 5-1-1977 te
Finsterwolde (Gr).

6. Roelf Borgert de Vries, geb. 13-3-1878 te Reiderwolderpolder (Gr), overl. 9-2-
1952  (73  jaar)  te  Finsterwolde.  Beroep:  wegwerker,  onbezoldigd
Rijksveldwachter, bestuurslid Woningcompact ‘De Eendracht’ en bestuurslid
Waterschap ‘De Reiderwolderpolder’. Trouwde op 8-5-1903 te Finsterwolde
(Gr) met 

7. Geertje Nanninga, geb. 8-6-1883 te Finsterwolde (Gr), overl. (62 jaar) 24-1-
1946 aldaar.  Uit  dit  huwelijk  5 dochters,  w.v.  nog 1  in  leven (zie  3)  en 1
doodgeboren zoontje (vóór het huwelijk).

Generatie IV

8. Eggo Hillinga, geb. 14-1-1876 te Meerland (Gr), overl. 6-1-1957 (80 jaar) te
Nieuw Beerta (Gr). Beroep: dagloner en landarbeider. Trouwde op 11-8-1894
te Beerta (Gr) met

9. Harmanna Reit,  geb. 30-6-1875 te Beerta (Gr), overl.  26-09-1958 (83 jaar)
aldaar. Beroep: Dienstmeid.

10. Berend  Hulsing,  geb.  24-9-1878  te  Oudedijk  (Gr),  overl.  8  nov.  1918  te
Finsterwolderhamrik  (Gr).  Beroep:  Boerenknecht.  Trouwde op  16-12-1899
met

11. Margretha Gesiena Vroom, geb. 11-1-1879 te Oudedijk (Gr), overl. 4-11-1962
(83 jaar) te Finsterwolde (Gr). Beroep: dienstmeid.

12. Roelf  de Vries, geb. 23-10-1844 te Finsterwolde (Gr), overl.  31-7-1914 (69
jaar)  te  Reiderwolderpolder  (Gr).  Beroep:  boerenknecht  en  dagloner.
Trouwde op 18-5-1875 te Finsterwolde (Gr) met

13. Vrouwke Janssen, geb. 25-8-1839 te Wymeer (Dld), overl. 3-7-1901 (61 jaar)
te Reiderwolderpolder (Gr). Beroep: dienstmeid. Uit dit huwelijk 4 zoons en 2
dochters.
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14. Geert Nanninga, geb. 1862 te Finsterwolde (Gr), overl. 30-6-1930 (68 jaar) te
Finsterwolderhamrik (Gr). Beroep: Boerenknecht. Trouwde op 18-5-1883 te
Finsterwolde (Gr) met

15. Moetje (Moutje) Kiewiet, geb. 7-11-1864, te Finsterwolde (Gr), overl. 24-2-
1904 (39 jaar) te Finsterwolde (Gr). Beroep: Dienstmeid.

Generatie V

16. Harm  Hillinga,  geb.  4-9-1849  te  Meerland  (Gr).  Overleden.  Beroep:
boerenknecht. 

17. Trouwde (1) op 27-9-1872 Martjen Houtman, geb. 2-12-1837 te Finsterwolde
(Gr), overl. 14-12-1877 (40 jaar) te Meerland (Gr). Beroep: dagloonster. Uit
dit  huwelijk  6  kinderen.  Hij  trouwde  (2)  op  24-11-1880  Zwaantje  Arents
Luppes,  geb.  19-2-1846  te  Zomerdijk  (Gr),  overl.  3-2-1902  (55  jaar)  te
Finsterwolde (Gr). Beroep: Dagloonster. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

18. Berend Reit, geb. 12-3-1834 te Beerta (Gr), overl. 26-9-1909 (75 jaar) aldaar.
Beroep:  dagloner,  boerenknecht,  vleeschhouwer.  Trouwde op  5-7-1856 te
Beerta (Gr) met

19. Zwaantje Reit, geb. 6-11-1831 te Beerta (Gr), overl. 1-1-1900 (68 jaar) aldaar
(Gr). Beroep: dagloonster. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

20. Jan Hulsing, geb. 17-08-1848 te Bellingwolde (Gr), overl. 23-12-1903 (55 jaar)
te  Finsterwolde  (Gr).  Beroep:  Boerenknecht.  Trouwde  op  16-12-1871   te
Nieuweschans (Gr) met

21. Harmke van Dijk, geb. 24-11-1848 te Nieuw Beerta (Gr), overl. 22-2-1926 (78
jaar) te Finsterwolde (Gr). Beroep: Dienstmeid. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

22. Jan Kiewiet, geb. 15-7-1839 te Finsterwolde (Gr), overl. 15-10-1901 (62 jaar)
aldaar. Beroep: Dagloner. Trouwde op 27-2-1863 aldaar met

23. Elsien Jurjens, geb. 10-3-1843 te Oudedijk (Gr), overl. 30-1-1926 (82 jaar) te
Oostwold (Gr). Uit dit huwelijk 8 kinderen.

24. Jan Karels Janssen, geb. 20-12-1803 te Wymeer (Dld), overl. 26-03-1871 (67
jaar) aldaar. Beroep: arbeider op het Heerenland. Trouwde met

25. Gepke Eilders Auwen, geb. 2-3-1804 te Stapelmoor (Dld), overl.  6-10-1868
(64 jaar) te Wymeer (Dld). Uit dit huwelijk 11 kinderen.

26. Roelf  Borgert(s)  de Vries,  geb.  25-7-1802 te Finsterwolde (Gr),  overl.  5-2-
1888 te Ganzedijk (Gr) (85 jaar). Beroep: boerenknecht en dagloner. Trouwde
op 18-11-1831 te Finsterwolde (Gr) met
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27. Jantje(n) Jans Kamer, geb. 16-9-1812 te Finsterwolde (Gr), overl. 25-1-1889 te
Ganzedijk (Gr)  (76 jaar). Beroep: werkvrouw, dienstmeid, arbeidster. Uit dit
huwelijk 6 zoons en 4 dochters.

28. Nanno Wubbes  Nanninga,  geb.  3-2-1816 te  Winschoten  (Gr),  overl.  8-12-
1866 (50 jaar)  te  Ganzedijk  (Gr).  Beroep: dagloner.  Trouwde 29-9-1843 te
Finsterwolde (Gr) met

29. Geertje Jans Kamer, geb. 26-6-1821 te Finsterwolde (Gr), overl. 3-6-1894 (72
jaar) te Ganzedijk (Gr). Beroep: dienstmeid, dagloonster. Uit dit huwelijk 7
kinderen.

30. Vader/partner onbekend. Relatie met
31. Hebelbiena Vroom, geb. circa 1832.  Beroep dienstmeid.  Uit  deze relatie 1

kind.  Verder  is  over  haar  er  niets  bekend.  Ook  is  niet  bekend of  ze  ooit
getrouwd  is  geweest  of  wie  haar  ouders  zijn.  Bij  de  geboorte  van  haar
dochter woont ze te Oudedijk (Gr).

Geboren op 21 oktober 1949 te Zuidwolde (Dr); predikant te Dronten. 
Ik kom uit  een nogal groot gezin: vader en moeder en 11 kinderen. Toen we als
jongeren opgroeiden, verliefd werden en we met meisjes/jongens thuis kwamen,
kwam het al gauw tot de vraag aan de pas voorgestelde: 'Van wie binnie d'r iene?'.
En dan kon mijn vader al snel achterhalen of het meisje/jongen wel of niet familie
van ons was. Daarbij wist men de lijnen toch wel gauw drie of vier generaties terug
te leggen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit, dat mijn vader en moeder
opgegroeid zijn in de omgeving van Zuidwolde/Hoogeveen en bijna de hele familie
daar was blijven wonen. Men kende elkaar dan ook van naam en gezicht. Ik zelf ben
in 1969 weggetrokken uit Hoogeveen en ik weet dit niet meer allemaal. 
Deze familiekennis van mijn ouders was in die tijd voor mij een frustratie en van al
dat familiegedoe moest ik niet veel hebben. Later is dat toch bijgedraaid en vanaf
1980 is het een hobby geworden om de familiegegevens eens wat overzichtelijker
vóór mij te krijgen. Later kwam de computer erbij kijken en kon alles overzichtelijk
vastgelegd worden. Met de huidige genealogische programma’s  kun je zelfs  alles
digitaal vastleggen, zoals foto’s van personen, van grafstenen, maar ook alle officiële
documenten kun je scannen en bij de betreffende persoon onderbrengen. Dit proces
van  digitaliseren  kost  wel  heel  veel  tijd.  Dat  ik  met  een  fysiek  familiearchief
begonnen ben, kwam door het feit, dat er heel veel oud familiearchief verloren ging,
met  name  foto's  en  familieadvertenties  in  de  tijd  dat  de  generatie  van  mijn
grootouders  overleden.  Soms ging het  met  zakken vol  naar  de vuilafvoer:  'ouwe
rotzooi'. 
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De  naam  Jonkman  komt  in  Hoogeveen  en  omgeving  in  grote  getale  voor.  De
Jonkmannen in en om Hoogeveen zijn bijna allemaal familie van elkaar. Rond 1800
komt deze familie van Vollenhove via Wanneperveen naar Hoogeveen en omgeving. 
Bij  mijn onderzoek kwam ik er ook spoedig achter dat er in Nederland meerdere
families Jonkman zijn, die geen familie van elkaar zijn.  
 Om het bestuur van de afdeling Drenthe en NW-Overijssel  te  versterken en het
genealogisch onderzoek in deze gebieden te laten voortgaan, heb ik me als mogelijke
bestuurder aangemeld.
 
KWARTIERSTAAT

Generatie I

1. Hendrik (Henk) Jonkman is geb. op Alteveer, gemeente Zuidwolde, predikant
in de CGK; hij tr. te Avereest op 20 juli 1973 met Theodora Aurelia van der
Beek,  geb.  te  Dedemsvaart,  toentertijd  gemeente Avereest,  op 27 februari
1951;  zij  is  verpleegster  en  huisvrouw.  Zij  hebben twee kinderen  en twee
kleinkinderen.

Generatie II

2. Stoffer Jonkman is geb. te Zuidwolde op 13 september 1914, landbouwer, 
overl. te Hoogeveen op 14 november 1990; hij tr. te Hoogeveen op 8 april
1944 met

3. Trijntje Drenth, geb. te Hoogeveen op 25 maart 1921, naaister en huisvrouw, 
overl. te Meppel op 10 september 2012.

Generatie III

4. Johannes Jonkman is  geb.  te  Beilen op 27 februari  1886,  landbouwer van
beroep, overl. te Vlaardingen op 31 juli 1962. Hij tr. (2) te Hoogeveen op 23
februari 1944 met Margrietha (Gré) ten Zijthoff, geb. te Oud Beijerland op 11
juni 1894, overl. te Hoogeveen op 26 augustus 1968. Hij tr. (1) te Zuidwolde op
3 mei 1912 met

5. Geesje Otten, geb. te Ruinen op 2 december 1888, overl. te Zuidwolde op 23
april 1938.

6. Karst Drenth is geb. te Hoogeveen op 4 april 1890, landbouwer van beroep;
overl.  te Hoogeveen op 9 september 1981; hij  tr.  te Hoogeveen op 19 mei
1920
met
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7. Hilligje Vos, geb. te Hoogeveen op 24 december 1894 en overl. te Beilen op
14 oktober 1988.

Generatie IV
8. Jan Jonkman is geb. te Ruinen op 24 februari 1863, arbeider en landbouwer

van beroep, overl. te Hoogeveen op 22 augustus 1937; hij tr. te Hoogeveen op
10 februari 1883 met

9. Geesje  Vlietstra,  geb.  te  Hoogeveen  op  17  november  1861,  overl.  te
Hoogeveen op 13 september 1947.

10. Stoffer  Otten,  geb.  te  Hoogeveen  op  6  mei  1860,  arbeider,  landbouwer,
pluimveehouder en rentenier, overl. te Ruinen op 12 oktober 1944; hij tr. te
Hoogeveen op 4 februari 1888 met

11. Lammigje  van  der  Sleen,  geb.  te  Beilen  op  24  februari  1867,  overl.  te
Hoogeveen op 25 januari 1944.

12. Hendrik Drenth, geb. te Avereest op 2 maart 1851, arbeider en landbouwer
van beroep, overl. te Zuidwolde op 29 mei 1946; hij tr. te Hoogeveen op 8
maart 1879 met

13. Trijntje ten Brink, geb. te Hoogeveen op 8 oktober 1855, overl. te Hoogeveen
op 12 maart 1924.

14. Jan  Vos, geb.  te  Hoogeveen  op  16  november  1840,  arbeider,  overl.  te
Hoogeveen op 27 februari 1903; hij tr. (1) te Hoogeveen op 27 april 1864 met
Hilligje  Bisschop ,  dochter  van  Gerrit  Alberts  Bisschop  en  Margaretha
Denneman, geb. te Hoogeveen op 14 april 1838 en overl. te Hoogeveen op 30
mei 1871. 
Hij tr. (2) te Hoogeveen op 27 september 1872 met

15. Hilligje  van  Goor,  geb.  te  Zuidwolde  op  5  augustus  1850  en  overl.  te
Hoogeveen op 15 augustus 1903.

Generatie V

16. Johannes Jonkman,  geb. te Hoogeveen op 7 december 1820, arbeider van
beroep,  overl.  te  Hoogeveen  op  4  juni  1898;  hij  tr.  te  Hoogeveen  op  16
augustus 1844 met

17. Hillegonda Reinders soms ook  Hillechien Reinders Kleine genoemd, geb. te
Hoogeveen op 29 december 1821, overl. te Zuidwolde op 1 februari 1912.

18. Johannes  Minnes  Vlietstra,  geb.  te  Heerenveen  op  10  juli  1811,
boerenknecht, schipper, landbouwer, overl. te Hoogeveen op 20 maart 1886;
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hij  tr.  (1)  te  Hoogeveen op 9 juni  1841 met  Jacoba Derks  Loman,  geb.  te
Hoogeveen op 27 oktober 1811, overl. te Hoogeveen op 17 september 1859.
Hij tr. (2) te Hoogeveen op 22 december 1860 met

19. Hendrikje Gort, geb. te Hoogeveen op 3 augustus 1835, overl. te Hoogeveen
op 6 september 1911. Zij tr. daarna met (2) te Hoogeveen op 3 augustus 1889
met  Lammert  Johannes  Jutstra,  geb.  te  Ooststellingwerf  op  16  juni  1823,
overl.  te  Hoogeveen op  30  augustus  1893.  Zij  tr.  (3)  te  Hoogeveen op  19
februari 1896 met Hendrik Stoter, geb. te Hoogeveen op 25 juni 1832, overl.
te Hoogeveen op 19 november 1903. 

20. Arend  Otten,  geb.  te  Hoogeveen  op  30  mei  1830,  arbeider,  overl.  te
Hoogeveen op 2 oktober 1879; hij tr. te Hoogeveen op 28 april 1855 met

21. Margaretha Botter / Botter Fik, geb. te Hoogeveen op 13 maart 1834, overl.
te  Hoogeveen op  29  oktober  1919.  Zij  tr.  daarna te  Hoogeveen (2)  op 26
augustus  1881 met  Aaldert  Lijster,  geb.  te  Hoogeveen op 1 oktober  1818,
overl. te Hoogeveen op 8 maart 1901.

22. Roelof Jans van der Sleen, geb. te Beilen op 19 september 1834, arbeider,
overl. te Ruinen op 17 oktober 1914; hij tr. te Hoogeveen op 4 april 1857 met

23. Geesje  Ham,  geb.  te  Wanneperveen  op  20  augustus  1836,  naaister  en
arbeidster van beroep, overl. te Ruinen op 16 december 1919.

24. Jelle Drenth, geb. te Wildervank op 18 maart 1824, ged. te Wildervank op 28
maart 1824, arbeider van beroep, overl. te Zuidwolde op 22 juli 1868; hij tr. (1)
te Avereest op 13 juni 1845 met Geertien van den Bos, geb. te Avereest op 1
mei 1822, overl. te Avereest op 24 december 1846. Hij tr. (2) te Avereest op 16
maart 1849 met

25. Marrichjen (Margje) Karsten, geb. te Nijeveen op 1 december 1821, overl. te
Beilen op 23 april 1888.

26. Fred(e)rik ten Brink, geb. te Hoogeveen op 2 maart 1828, arbeider  van
beroep, overl. te Hoogeveen op 18 september 1895; hij tr. te Hoogeveen op
17 april 1852 met

27. Margaretha  Everts,  geb.  te  Hoogeveen  op  13  augustus  1827,  overl.  te
Zuidwolde op 3 februari 1890.

28. Hendrik Geugjes Vos, ged. te Hoogeveen op 26 augustus 1807, arbeider van
beroep,  overl.  te  Hoogeveen  op  22  april  1846;  hij  tr.  te  Hoogeveen  op  6
november 1831 met

29. Albertje  Jans  Klos,  ged.  te  Hoogeveen  op  15  oktober  1806,  overl.  te
Hoogeveen op 30 maart 1880.
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30. Hendrik Harms van Goor, geb. te Zuidwolde op 20 november 1825, arbeider
en boerenknecht van beroep, overl.  te Hoogeveen op 3 juli  1891; hij  tr.  te
Zuidwolde op 11 september 1847 met

31. Jantje Alberts  Bisschop,  geb.  te  Hoogeveen op 27 februari  1825,  overl.  te
Hoogeveen op 18 maart 1891.

Als kandidaat-bestuurslid van de afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel wil ik mij aan
u voorstellen.
Mijn  naam  is  Jan  Pol,  ik  ben  geboren  in  1948  en  getrouwd  met  Anneke.
Samen  hebben wij  3  kinderen,  3  lieve  schoondochters  en  7  kleinkinderen  en  in
januari 2014 wordt hopelijk het 8ste kleinkind geboren.
Na mijn diensttijd in 1969 begon ik mijn loopbaan in de telecommunicatie, dat is een
breed begrip. Tot en met 1989 in een bedrijf waar men apparatuur maakte voor de
PTT, het huidige KPN, voor in de telefooncentrales. Omdat het bedrijf in 1989  niet
meer  deel  uitmaakte  van  de  PTT  ben  ik  bij  een  aannemer  begonnen  als
telecommonteur.
Ik verhuisde van de fabriek naar de telefooncentrales door heel Nedeland om daar
netwerken aan te leggen waar vooral bedrijven, banken en dergelijke gebruik van
maakten.
Het bedrijf waar ik werkte is in 2000 overgegaan in het bedrijf genaamd Imtech. Via
Imtech heb ik het telecommunicatie bedrijf Orange ondersteund. Ik heb tot en met
mijn vut regeling in 2006  door het hele land gereden met een speciale meetauto en
metingen uitgevoerd zodat klanten met een GSM telefoon goede dekking hadden.
Ik was al eens eerder bestuurslid van de NGV afd. Drenthe dat was in de periode
2001-2007.
In 1989 zijn mijn vrouw Anneke en ik   begonnen met onze hobby genealogie. Daar
zijn   twee familieboeken uit voort gekomen, het boek “Jan Koops Pol z’n voor- en
nageslacht  1676  –  1996”  en  het  boek  “Genealogie  Snippe  1693-2000”.
Samen hebben wij in het archief van Hoogeveen alle inschrijf- en lotingsregister van
de  Nationale  Militie  in  een  data  base  gezet.  Daar  zijn  we  vele  jaren  mee bezig
geweest.
Deze gegevens heb ik openbaar gemaakt via mijn website. Verder staan er op mijn
website  gegevens  over  de  schutterij,  landstorm,  scheepvaart,  burgermacht  en
familie genealogie enz. Het adres van mijn website is:  www.hoogeveen-historie.nl
Op  deze  website  probeer  ik  steeds  nieuwe  bijzondere  informatie  te  plaatsen.
Samen met de leden en het nieuwe bestuur hoop ik op een mooie samenwerking in
het belang van de vereniging.
Tot ziens op onze bijeenkomsten.
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KWARTIERSTAAT

Generatie I

1. Jan Pol, geb. Amstedam 17-11-1948, beroep telecommunicatie monteur en
GSM tester.

Generatie II

2. Jan Pol,  geb.  Nieuweschans  12-12-1917,  postbeambte,  overl./begr.
Meppel/Hoogeveen 08/13-09-1982
tr. Amsterdam 22-04-1942

3. Wilhelmina Den Hertog,  geb. Hendrik Ido Ambacht 25-03-1917, coupeuse,
overl./begr. Hoogeveen 21/24-04-2012.

 
Generatie III

4. Leendert Pol,  geb.  Emmen  01-03-1893,  politie/opperwachtmeester,
overl./begr. Gouda/Gouda (IJsselhof) 27/30-07-1969
tr.  (2)  Gouda  09-06-1926  Neeltje  Johanna Linschoten,  geb.  Utrecht
24-06-1899, overl./begr. Gouda 18-01-1985 dr. van Hendrikus Linschoten en
van Neeltje Johanna Lemeke.
tr. (1) Nieuweschans 09-07-1917

5. Antje  Derkina Brader,  geb.  Nieuweschans  31-05-1897,  overl./begr.
Gouda/Nieuweschans 28-12-1924.

6. Leendert Den Hertog, geb. Utrecht 19-11-1889, scheepsbouwkundige, overl.
Hoogeveen 30-07-1966
tr. Nieuw-Lekkerland 18-07-1912

7. Wilhelmina Wolters,  geb.  Leiden  08-09-1889,  onderwijzeres/huisvrouw,
overl./begr. Hoogeveen 08/12-11-1965.

 
Generatie IV

8. Jan Pol, geb. Emmen 30-01-1865, veenarbeider, overl. Emmen 15-08-1941
tr. Emmen 04-05-1886

9. Annegien Strijker,  geb.  Emmen 08-02-1868,  veenarbeidster,  overl.  Emmen
18-07-1932.

10. Jan Brader, geb. Winschoten 28-07-1844, timmerman, overl. Nieuweschans
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17-10-1909
tr. Nieuweschans 07-06-1878

11. Jantje  Willemina Snater,  geb.  Nieuweschans  14-08-1858,  overl.
Nieuweschans 25-04-1932.

12. Willem den  Hertog,  geb.  Hazerswoude  14-12-1865,  smidsbaas,  overl..
Dordrecht 18-02-1953
tr. Benthuizen 18-10-1888

13. Ingetje Smink,  geb.  Benthuizen 23-06-1864, dienstbode,  overl.  Zwijndrecht
22-06-1938.

14. Jacob Wolters,  geb.  Leiden  02-10-1859,  wijnkopersknecht,  overl.  Katwijk
30-09-1942
tr.  Leiden 29-05-1884

15. Wilhelmina Langezaal,  geb.  Leiden  03-05-1864,  overl./begr.
Leiderdorp/Leiderdorp (Rijnhof) 08/13-12-1950.

 
Generatie V

16. Jacob Pol,  geb.  Assen  20-05-1843,  veenarbeider,  overl.  Klazienaveen
13-12-1906
tr.  Emmen 21-05-1864

17. Aaltien Langejans/Langius,  geb.  Coevorden  22-10-1843,  veenarbeidster,
overl. Emmen 03-08-1927.

18. Jan Strijker, geb. Hoogeveen 31-12-1829, arbeider, overl. Emmen 22-09-1899
tr. Beilen 12-12-1858

19. Leena Karst, geb. Smilde 22-05-1839, arbeidster, overl. Emmen 24-05-1911.

20. Berend  Eelkes Brader,  geb.  Winschoten  01-11-1816,  timmerman,  overl.
Winschoten 03-04-1875
tr.  Winschoten 28-01-1841

21. IJktje  Jans Bonker,  geb.  Nieuwolda  23-11-1820,  wolnaaister,  overl.
Winschoten 02-06-1895.

22. Hinderikus Snater,  geb.  Nieuweschans  31-05-1823,  watermolenaar,  overl.
Nieuweschans 05-09-1861
tr.  Nieuweschans 15-06-1854

23. Jantje Kruize,  geb.  Bellingwolde  12-09-1821,  overl.  Nieuweschans
19-07-1865.
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24. Leendert den  Hertog,  geb.  Hazerswoude  17-09-1820,  arbeider,  overl.
Hazerswoude 01-01-1891
tr. Hazerswoude 28-07-1865

25. Maria den  Hertog,  geb.  Hazerswoude  22-04-1830,  overl.  Hazerswoude
17-10-1891.

26. Johannes Smink, geb. Benthuizen 15-07-1838, akkerbouwersknegt, winkelier,
overl. Benthuizen 09-07-1919
tr.  Benthuizen 06-07-1860

27. Johanna  Petronella Metz,  geb.  Wilnis  10-12-1838,  overl.  Benthuizen
30-11-1918.

28. Jacob Wolters, geb. Leiden 19-03-1840, marinier, overl. Leiden 27-10-1878
tr. den Helder 24-01-1878

29. Johanna Susanna van der Togt, geb. Leiden 14-02-1839, breidster/werkster,
overl. Leiden 08-04-1924.

30. Johannes  Hendrikus Langezaal,  geb.  Leiden  29-05-1824,
greinwever/koopman, overl. Leiden 15-01-1902
tr. Leiden 18-09-1850

31. Wilhelmina Boot, geb. Leiden 25-09-1825, overl. vr. 1902.
 

Als één van de aspirant-bestuursleden (penningmeester) van de NGV Afd. Drenthe
en NW-Overijssel mag ik mij aan u voorstellen. Ook mijn kwartierstaat is opgenomen
in dit nummer van “Threant”.  Sinds 1969 ben ik getrouwd met Lina Star; we hebben
samen 2 zoons en 1 dochter. De dochter is getrouwd; zij hebben 1 dochter en 1 zoon;
regelmatig mogen wij in het Drentse Linde oppas zijn. We wonen in Wanneperveen;
dat valt  nu ook in het werkgebied. Nadat ik met de VUT gegaan was (Rabobank
administratief) had ik meer tijd voor Genealogie. Ik doe nu 10 jaar onderzoek naar
de families Heidmeijer / Heitmeijer in Nederland en de USA. Dit n.a.v. een document
in de documententrommel van mijn opa en oma  op naam van Egbert Heideman aan
de Wolddijk te Bedum. Dat ‘moest’ dus een Heidmeijer- of een Dijkema-voorouder
zijn.  Zou ik via opa Egbert naar hem vernoemd zijn? Dat onze Heidmeijer-tak maar
klein was wisten we, maar ook dat er meer Heitmeijers (en zelfs Heidmeijers) waren
in Noord-Nederland. Via www.genlias.nl kwam ik al vrij ver met het verzamelen van
de gegevens. Ook werd ik lid van de NGV.
Egbert ‘Heideman’  was  verplicht  een  ‘familienaam’  te  hebben.  Hij  geeft  als
familienaam op ‘Dijkema’ (bij trouwen met Duurtje Drewes van Kampen, bij aangifte
van hun dochter Hilje), waarschijnlijk als gevolg van zijn wonen aan de Wolddijk. 
Later wordt hij  Heideman genoemd (bij de start van het Kadaster); dat werd later in
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de O.A.T.’s   aangepast in  Heidmeijer. Egbert kon zelf niet schrijven maar zijn vader
Simon  tekende  de  huwelijksaktes  van  zijn  kinderen  met  S.  H.  Heidmeijer.  Zijn
handtekeningen  (en  het  OAT-uittreksel)  vindt  u  o.m.  op  www.heidmeijer.nl .  De
familie was waarschijnlijk dagloner en “Boeskoolboer” aan de Wolddijk. 
Over  zijn  vader  Simon:  Begin  1775  vermeldt  het  lidmatenboek  van  de  kerk  te
Onderwierum (gem. Bedum) als nieuw lid: “Na belijdenisse  Sijmen Harms, jongman
geboortig uit het Graafschap  van der Lippe, uit het Amt Braake”. Op 10-12-1775
meldt  het  lidmatenboek  van  Westerdijkshorn  (naastliggend  dorpje  in  de  gem.
Bedum)  “met  attestatie  van  Onderwierum  Simen Harms,  jongeman,  thans
woonachtig  bij  Jurjen  Tjarks”.  Simon trouwt  op  21-5-1780  met  Hilje  Lammerts
geboren te  Noordwolde.  Ze  gaan wonen aan de Wolddijk  47 te  Zuidwolde.  Hun
kinderen zijn: Anna, Lammert, Harm (voorvader van vele Heitmeijers in Nederland
en Amerika), Egbert (mijn voorvader), en Trientje (getrouwd met Bouwkamp). De
familie is vooral in de provincie Groningen blijven wonen. Rond 1900 zijn er enkelen
naar Michigan en Iowa geëmigreerd. 
Daarna  ben  ik  begonnen  om  de  familie   Star  te  traceren,  met  behulp  van
www.allegroningers.nl en  www.wiewaswie.nl.  De  eersten  leefden  door  de  wind
(molenaars, bakkers, schippers). Ook zij wonen meestal in de provincie Groningen.

KWARTIERSTAAT

Generatie I

1. Egbert Gerhard Heidmeijer, geb. op 15-06-1942 te Eelwerd gem. Appinge-
dam, Bankbediende, tr. op 03-10-1969 te Bierum, met  Lina Anna Star, dr.
van Jan Star (Veehouder te Losdorp) en Epke Kuiper, geb. op 21-02-1945 te
Bierum.

Generatie II

2. Klaas Heidmeijer, geb. op 16-09-1907 te Bedum, Landbouwer en veehou-
der te Eelwerd (Appingedam) en vanaf 1959 i.v.m. de verbreding van het
Eemskanaal  op  de  Paauwen  (Overschild,  gem.  Slochteren),  ovl.  op
30-05-1991 te Ten Post, tr. op 30-04-1941 te Slochteren met

3. Cornelia Oudman,  geb.  op  24-08-1909 te  Adorp,  ovl.  op  20-04-2001 te
Ten Boer.

Generatie III

4. Egbert Heidmeijer,  geb.  op  01-11-1870  te  Bedum.  Landbouwer,  tuinder
(kool) en veehouder, 
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Koopt samen met halfbroer een boerenbehuizing met land op 11-01-1904
te Westerdijkshorn via een veiling van de erven Mattheus Boerma (Wroe-
tende Mol 5).
Verkoopt  i.v.m.  verhuizing  naar  Eelwerd/Appingedam  zijn  boerderij  met
land op 12-01-1928 te Westerdijkshorn aan Tjark Hageman te Sauwerd, ge-
huwd met Maria Gast. Koopt in Eelwerd/Appingedam de boerderij van zijn
zwager Albert Dijkema bij brug 13 over het Eemskanaal. Het meeste land
lag over de brug.
Ovl. op 22-02-1950 te Appingedam, tr. op 11-05-1905 te Appingedam met

5. Jantje Dijkema, geb. op 06-04-1868 te Opwierde  gemeente Appingedam,
Hoedenmaakster en huisvrouw, ovl. op 20-09-1950 te Appingedam. Zij was
een boerendochter

6. Luurt Oudman, geb. op 20-10-1865 te Ellerhuizen  gem. Bedum, Landbou-
wer en veehouder, ovl. op 29-12-1939 te Overschild gem. Slochteren. (Voor
verdere gegevens over de fam. Oudman zie “Familieboek Oudman), tr. op
02-05-1900 te Ezinge met

7. Trientje Datema,  geb.  op  17-03-1872  te  Feerwerd  gem.  Ezinge,  ovl.  op
09-04-1964 te Overschild gem. Slochteren.

Generatie IV

8. Gerard (Gerhart,  Gerard) Heijtmeijer (Heitmeijer,  Heidmeijer),  geb.  op
02-09-1830  in de behuizing getekend nr.196 te Bedum, Dagloner, landge-
bruiker, landbouwer en koopman te Bedum, ovl. op 25-03-1872 te Bedum,
tr. op 03-06-1868 te Bedum met

9. Jantje Jans Timmer, geb. op 23-05-1839 te Bedum, landbouwster, ovl. op
28-09-1925 te Bedum. Na Gerards overlijden hertrouwt ze op 06-02-1875 te
Bedum, met  Eijke (Eiko) Tillema,  zn. van Mendelt Jans Tillema (Landbou-
wer) en Cornelia Wolberts Visscher (Landbouwersche), geb. op 15-12-1846
te  Zandeweer  gem.  Kantens.  Boerenknecht,  landgebruiker,  landbouwer,
groentekweker, ovl. op 25-09-1923 te Bedum, begr. te Bedum Graf S27/28
op de 22e rij (staand monument met glas).

10. Klaas Alberts Dijkema, geb. op 13-12-1830 te Tjamsweer, Landbouwer te
Eelwerd/Opwierde, ovl. op 22-03-1895 te Groningen Akte nr. 322 dd 23-03-
1895 en akte nr. 29 dd 01-04-1895 gem. Appingedam, woonde op de boer-
derij Eelwerd E 43 aan het Eemskanaal bij brug 13 (nu ligt daarnaast de
“Eelwerderbrug”  in de auto-weg N33 Eemshaven-Veendam). Het Eemska-
naal werd gegraven in de periode 1866-1872. Daartoe moest de boerderij
verplaatst worden. Het oude erf werd rond 1950 als woonwagenkamp inge-
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richt, tr. op 29-05-1856 te Appingedam met
11. Kunje Derks Smit, geb. op 03-09-1834 te Opwierde in huis geteekend No.

30 (gem. Appingedam), landbouwster te Eelwerd, ovl. op 28-09-1915 te Eel-
werd, begr. te Opwierde.

12. Hindrik  Jans Oudman,  geb.  op  04-09-1822  te  Ellerhuizen  gem.  Bedum,
Landbouwer  te  Ellerhuizen,  ovl.  op  02-12-1875  te  Ellerhuizen,  tr.  op
03-04-1852 te Bedum met

13. Trijntje Klaassens Eisinga, geb. op 12-10-1826 te Bedum, Landbouwersche,
ovl. op 26-02-1912 te Bedum.
Zij zijn de stamouders van staak C in het Familieboek Oudman.

14. Roelf  Sjabbes Datema,  geb.  op 17-02-1834 te Feerwerd, Landbouwer te
Kommerzijl,  later  te  Feerwerd,  ovl.  op  29-10-1903  te  Feerwerd,  tr.  op
13-05-1858 te Ezinge met

15. Henderika Pieters Hamming, geb. op 02-03-1836 te Feerwerd gem. Ezinge,
ovl. op 08-01-1901 te Groningen.
Voor meer info over de Hamming’s: zie het boek “Het geslacht Hamming”

Generatie V

16. Egbert  Simons (Timens) Heijtmeijer (Dijkema,Heitmeijer,Heidmeijer,  Heyt-
meyer,Heideman); geb. te Zuidwolde, ged. op 27-01-1793 vlgs doopregister
1761-1811; Dagloner,  Landgebruiker,  Landbouwer  aan de Wolddijk  47 te
Bedum (Kadastr. I 61; , ovl. op 11-07-1840 te Bedum 
Hij trouwt in de periode van de vaste Familienamen. In de huwelijksakte en
bij de aangifte van zijn 1e dochter Hilje is als naam "Dijkema" vermeld (naar
de Wolddijk?) Zijn broer Harm echter geeft een doodgeboren kind aan als
"Heidmeijer",  zijn  zwager  Bouwkamp  noemt  zijn  vrouw  "Trientje
Heitmeijer",
tr. op 22-11-1821 te Adorp met

17. Duurtje Drewes van Kampen, geb. op 29-10-1798 te Wetsinge gem. Adorp,
ged.  op 04-11-1798  vlgs  doopregister; Dienstmeid;  later  Landgebruikster,
ovl. op 14-11-1876 te Bedum.

18. Jan  Freerks Timmer,  geb.  te  Ten Boer,  ged.  op  19-10-1800  te  Ten Boer,
Landgebruiker/Landbouwer; later tapper (herbergier), ovl. op 07-05-1874 te
Zuidwolde (gem. Bedum) tr. op 10-09-1831 te Bedum met

19. Hilje Geuchiens Bakker, geb. op 24-08-1810 te Bedum, ovl. op 13-05-1874
te Zuidwolde (gem. Bedum)(Een week na haar man)
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20. Albert Jans Dijkema, geb. op 27-02-1797 te Hoeksmeer/Garrelsweer gem.
Loppersum, Landbouwer te Oling (Boerderijenboek Appingedam: OL13, la-
ter OL5) bij Tjamsweer en Appingedam), ovl. op 01-06-1864 te Oling, begr.
te Tjamsweer
Op zijn grafzerk is te lezen:
“De dood snijdt ons het leven af  Dan daalt het lichaam in het graf
En keert de ziel terug tot God  Beslist is dan ons eeuwig lot”
Dijkema  heeft  steeds  land  bijgekocht;  ),  zie  www.hisgis.nl  Appingedam
H421 Twiezel (bij de overgang van het Schildmeer naar de Groeve (bouw-
land).  Bij zijn overlijden besloeg het bezit ongeveer 54 ha. Het grootste deel
ging over naar zijn dochter Martje die de boerderij voortzette met haar man
Jan Jacobs Smit van Opwierde. Zijn zoon Michiel Dijkema kocht/kreeg een
kindsdeel (1/8,
Na het overlijden van zijn 1e vrouw hertrouwde hij op 04-01-1839 te Appin-
gedam, met Elje Reints Geertsema,(Elje was eerst kindermeisje bij hem ge-
weest) dr.  van Reint  Alberts  Geertsema (boerenknecht)  en Anje  Kornelis
Groeneweg  (dienstmeid),  geb.  op  03-12-1816  te  Holwierde,  ovl.  op
30-06-1864 te Oling, begr. te Tjamsweer
Op haar grafzerk is te lezen:
“Een maand na haren echtgenoot  Werd zij een prooi der bleeke dood
Nu mist het nagelaten kroost  De ouderzorg en hulp en troost”.
tr. (1) op 21-04-1830 met

21. Trijntje (Trientje) Klaassens Vegter (Vechter),  ged.  op 23-09-1798 te Hol-
wierde, ovl. op 02-09-1835 (kort na de geboorte van haar zoon Siebrand) te
Oling (gem. Appingedam), tr. (1) op 31-08-1821 te Appingedam met Schelte
Hindriks van Gennip, geb. op 03-09-1758 te Hellum, Landbouwer te Oling
op "Lutke Lasquert"(OL13) Zie Boerderijenboek, ovl. op 25-12-1826. Trijntje
was dus al jong weduwe; ze hertrouwde met een jonge buurman.

22. Derk Jacobs Smit, geb. op 31-01-1800 te Appingedam, Landbouwer te Op-
wierde op de Hooge Werf (zie Boerderijenboek Appingedam OW14 en OW6
(31 ha), OW9a en OW10). Derk was de 1e diaken van de Geref. Kerk te Ap-
pingedam (zie gedenkboek), ovl. op 08-06-1878 te Opwierde gem. Appinge-
dam, tr. op 20-03-1829 te Delfzijl met

23. Martje Jans Vos, geb. op 16-10-1804 te Biessum  (gem. Delfzijl), Landbou-
werse, ovl. op 17-03-1882 te Opwierde gem. Appingedam.

24. Jan Frericks (Freerks) Oudman, ged. op 20-08-1775 te Bedum, Landbouwer
te Ellerhuizen onder Bedum. In 1830 vlgs www.hisgis.nl E686 't Reideland te
Ellerhuizen/Bedum, ovl. op 13-05-1842, tr. op 06-05-1815 te Bedum met

25. Corneliske  Jans Woldring,  ged.  op  02-11-1794  te  Wittewierum,  ovl.  op
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18-05-1852 te Bedum.

26. Klaas Luurts Eisinga (Eisenga), ged. op 10-08-1777 te Bedum, Landbouwer
te Ter Laan bij Bedum, ovl. op 04-08-1864 te Bedum, tr. op 07-07-1806 (vlgs
www.eisenga.net) te Stedum met

27. Martje Jelmers Doornbos, geb. circa 1780 te Stedum, ovl. op 13-12-1846 te
Bedum.

28. Sjabbe Kornelis Datema, geb. op 09-07-1793 te Feerwerd, Landbouwer te
Feerwerd, tr. op 22-08-1822 te Ezinge met

29. Trientje Writzers van Weerden,  geb. op 22-05-1797 te Zuidhorn, ovl.  op
17-02-1874 te Ezinge.

30. Pieter Isebrands Hamming, geb. op 21-03-1802 te Oostwold  (gem. Leek),
Landbouwer, ovl. op 13-01-1887 te Ezinge, tr. op 08-04-1830 te Leek met

31. Anje Hendriks ook Antje Aalfs, geb. op 02-02-1807 te Hoogemeden  gem.
Aduard, ovl. op 12-12-1858 te Feerwerd, zie ook "Het geslacht Hamming".

Geachte leden, als één van de kandidaat-bestuursleden van de afdeling Drenthe en
Noordwest-Overijssel wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Nico Scheffer, geboren in Amsterdam  (1947)  en getogen in Friesland
(Wirdum). Na een werkzaam leven van 48 jaar (binnenschipper, hoofd technische
dienst, bedrijfsleider, adviseur en ondernemer) gepensioneerd en genieten wij van
onze vrijheid. 
Wij hebben met ons gezin in een aantal plaatsen in Nederland gewoond 
(Leeuwarden – Burgwerd - Wilnis – Mijdrecht – Vijfhuizen – Heiloo) en als laatste
wonen mijn vrouw en ik nu samen in het mooie de Wijk. Wij hebben samen drie
dochters  en  vier  kleinkinderen,  ook  deze  wonen  weer  verspreid;  Zuid-Holland,
Noord-Holland en Friesland. U begrijpt dat een deel van onze vrije tijd in het reizen
zit (kamperen). Ik werk nog fulltime als interim-manager en consultant dus u begrijpt
dat er voor de genealogie hobby soms weinig tijd over blijft. Hoe werd ik dan besmet
met het genealogievirus? 
Bij  mijn grootmoeder thuis hingen drie schilderijen van de scheepsschilder  Jacob
Spin,  voorstellende  de  schoenerbrik  “Jonkvrouw  Geertrui”  waarop  mijn
overgrootvader  kapitein  te  zeilvaart  was  geweest.  Bij  het  overlijden  van  mijn
grootmoeder (1963) erfde ik de drie schilderijen en dat wekte mijn belangstelling
voor  de  achtergrond  van  mijn  overgrootvader  Nicolaas  Adrianus  Bouwen.  En  zo
begon  de  speurtocht  naar  de  historie  van  de  “Jonkvrouw  Geertrui”  en  het
stamboomonderzoek  naar  mijn  voorouders.  De  Bouwen  komen  van  het  eiland
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Wieringen en hebben zich via Den Helder en Loosduinen gevestigd in Amsterdam.
De Scheffer’s komen van Wommels en Engelum. Mijn ouders hebben na de oorlog
een  paar  jaar  in  Amsterdam  gewoond  en  zijn  daarna  weer  terug  gegaan  naar
Friesland.
Speurend in de archieven en via oproepen om informatie over het schip, kreeg ik
steeds  meer  stamboomgegevens.  De  stamboom van  de  familie  Bouwen gaat  nu
terug tot eind 1500 en nu wordt het pas echt moeilijk.  De successen worden nu
zeldzaam dus heb ik het onderzoek uitgebreid met mijn eigen stamlijn “Scheffer” en
die van mijn vrouw “Wiersma”. Op dit moment onderzoek ik de stamlijnen van de
families  Scheffer  (Engelum),  Bouwen  (Amsterdam),  Grosze-Nipper  (Amsterdam),
Wiersma (Leeuwarden) en De Vries (Drachten).
En dit vraagt al ruim voldoende tijd, al helpt het internet hierbij voortreffelijk. Het
leuke is dat ik ook onze oudste dochter heb aangestoken, die gehuwd is met Robin
Sagius, een naam die maar zeer beperkt voorkomt in Nederland en zij is dan ook
driftig bezig de hele familielijn Sagius in beeld te brengen.
Om alle losse einden te bundelen ben ik begonnen met het schrijven van een (“het”)
familieboek. Ook dit is een vreselijk leuke hobby om te doen en zeker zo verslavend
als het stamboomonderzoek. Het leuke is dat hierbij alle stukjes op zijn plaats vallen
en de puzzel als het ware compleet wordt. U ziet, de afgelopen 40 jaar heb ik met
kleine stapjes steeds meer een beeld gekregen van onze voorouders en kan ik onze
kinderen inzicht verschaffen wie hun voorouders waren. Maar ben in dit kader nog
lang niet “uitgezocht” en ga dan ook met veel plezier verder met zoeken. U OOK! 
Voor mij is er nu ook tijd om mij voor deze hobby wat breder in te zetten en om deze
reden stel ik mij dan ook graag beschikbaar als kandidaat-bestuurslid.

KWARTIERSTAAT

Generatie I
1. Nico Scheffer, geb. te Amsterdam in 1947, ondernemer, bedrijfsadviseur, 

afdelingsmanager, bedrijfsleider, binnenschipper, 
tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Leeuwarden in 1974, met Catharina Maaike 
(Kay) Wiersma, dr. van Pieter Anes Wiersma (boekhouder, metaaldraaier) en 
Froukje de Vries, geb. te Leeuwarden in 1948, onderwijzeres. 
Uit dit huwelijk 3 dochters. 

Generatie II
2. Gerrit Scheffer, geb. te Engelum (Menaldumadeel) op 11-1-1907, 

landarbeider, fabrieksarbeider, ovl. (58 jaar oud) te Sneek op 26-5-1965, begr. 
te Leeuwarden, Algemene Begraafplaats

3. Elsje Bouwen, geb. te Amsterdam op 3-2-1913, NH, ovl. (79 jaar oud) te 
Bergum op 23-10-1992, gecr. te Goutum op 26-10-1992. 
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Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

Generatie III
4. Kornelus Jacobus Scheffer, geb. te Wommels (Hennaarderadeel) op 28-10-

1864, geboorte aangifte te Hennaarderadeel op 29-10-1864, landarbeider, 
gardenier, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1944, 
tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Menaldumadeel op 21-5-1891 met 

5. Jetske van der Schuit, geb. te Engelum (Menaldumadeel) op 29-3-1866,  
geboorte aangifte op 31-3-1866, , ovl. (76 jaar oud) te Berlikum 
(Menaldumadeel) op 26-9-1942, overlijdens aangifte op 30-9-1942.
Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

6. Nicolaas Adrianus Bouwen, geb. te Amsterdam op 28-11-1872, NH, 
meubelmaker, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 5-11-1938, tr. (resp. 26 en 
25 jaar oud) te Amsterdam op 31-8-1899 met 

7. Johanna Wilhelmina Grosze Nipper, geb. te Amsterdam op 21-9-1873, ovl. (88
jaar oud) te Amsterdam in 5-1962. 
Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Generatie IV
8. Jacobus Gooytzens Scheffer, geb. te Deersum (Rauwerderhem) op 8-12-1821, 

geboortegetuige van zijn kleinzoon Jacobus Scheffer op 6-8-1892, en Geert 
Wiersma (63 jaar), tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) te Hennaarderadeel op 15-4-
1846 met 

9. Trijntje Thomas Steenstra, geb. te Oosterend op 27-1-1828, overlijdens 
aangifte op 30-3-1874, ovl. (46 jaar oud) te Barradeel ? vermoedelijk 29-3-
1874.
Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

10. Freerk Klazes van der Schuit, geb. te Finkum (Leeuwarderadeel op 20-2-1839, 
ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarden op 29-12-1899, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 
jaar oud) te Menaldumadeel op 24-2-1866 met 

11. Ytje Klazes Jongsma, geb. te Echten (Lemsterland) in 1841, ovl. (minstens 62 
jaar oud) na 1903. 
Uit dit huwelijk 6 kinderen.

12. Nicolaas Adrianusz Bouwen, geb. te Den Helder op 14-11-1830, OK, kapitein 
ter zeilvaart op de West Indië vaart, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 27-10-
1879, otr. te Amsterdam op 27-12-1860, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te 
Amsterdam op 17-1-1861 met 

13. Elisabeth Jansdr. Knol, geb. te Amsterdam op 13-5-1835, ged. NH te 
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Amsterdam op 24-5-1835, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 11-10-1886. 
Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

14. Wilhelmus Hendrikus Grosze Nipper, geb. te Amsterdam circa 1851, 
bloemenhandelaar, groentekoopman, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 
jaar oud) te Amsterdam op 25-6-1873 met 

15. Elsje Mars, geb. te Monnickendam circa 1852, werkster, ovl. (ongeveer 43 jaar 
oud) te Zwartsluis in 1895. 
Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

Generatie V
16. Gooytzen Pieters Scheffer, tr. circa 1812 met 
17. Jetske Jacobus Schotanus. 

Uit dit huwelijk 6 kinderen.

18. Thomas Tjitzes Steenstra, relatie (1) met Hylkjen Sybrens. 
Uit deze relatie één dochter, tr. (2)

19. Meindertje Tjepkes van der Meer. 
Uit deze relatie één dochter.

20. Klaas Freerks van der Schuit, geb. circa 1801, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te 't 
Zand op 9-6-1863, relatie met 

21. Dieuwke Pieters Landman. 
Uit deze relatie één zoon. 

22. Klaas Eelkes Jongsma, relatie met 
23. Jetske Willems Koopal. 

Uit deze relatie één dochter. 

24. Adrianus Nicolaasz. Bouwen geb. te Den Helder op 17-4-1800, zeeman, 
timmerman (scheepsvict. bedrijf), ovl. (57 jaar oud) te Den Helder op 18-4-
1857, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Den Helder op 18-8-1825 met 

25. Antje Cornelisdr. Snor geb. te Vlieland in 1798, ged. NH te Vlieland in 1798, 
ovl. (84 jaar oud) te Den Helder op 19-1-1883. 
Uit dit huwelijk 4 kinderen.

26. Jan Knol, geb. voor 1820, scheepsbouwmeester, ovl. na 1835, tr.  circa 1830 
met 

27. Grietje Vorstius[, geb. voor 1820, ovl.  na 1835. 
Uit dit huwelijk 3 dochters.
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28. Casparus Grosze Nipper, geb. voor 1836, warmoezeniersknecht, tr.  voor 1851 
met 

29. Jantje Wildenberg, geb. voor 1836. 
Uit dit huwelijk één zoon. 

30. Dirk Mars, geb. te Monnickendam circa 1803, Scheepstimmerman, tr. (1) 
(resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Monnickendam op 12-6-1825 
met Grietje Looskaart, dr. van Douwe Looskaart, geb. te Monnickendam 
circa 1804, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 1843. 
Uit dit huwelijk geen kinderen, 
tr. (hoogstens 49 jaar oud) (2) voor 1852 met 

31 Martha Margaretha Lelij van der. 
Uit dit huwelijk één dochter.

De oproep in Threant nummer 2 van 2010 intrigeerde mij.
Daarin  werd  opgeroepen  om  mee  te  werken  aan  het  digitaliseren  van  de
advertentie-collectie van onze afdeling. De laatste jaren van mijn werkzame leven
was ik hoofd databeheer en als zodanig eindverantwoordelijke voor het consistent
houden van de datastromen binnen het bedrijf.  Om u een idee te geven van de
omvang: de artikelen database bevatte meer dan 10.000.000 records. Dus de oproep

in  Threant  sprak
mij wel aan en ik
heb daarom con-
tact  gezocht  met
het  bestuur.  Dat
heeft  geresul-
teerd  in  een
gesprek  en  daar-
na  het  opstarten
van  een  proef-
project.  Nadat  er
duidelijke  afspra-
ken gemaakt war-
en over  de crite-
ria  en  de  wijze
waarop  e.e.a.
inhoud zou moe-
ten  krijgen,  zijn
we  van  start
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V.l.n.r.: Riks Lubbinge, Annemiek Fikkert en Elisabeth Oord.



gegaan.
Voorwaarde was dat het eenvoudig uitvoerbaar zou moeten zijn en zonder allerlei
hulpprogramma’s door iedereen te gebruiken. We maken gebruik van de standaard
mappenstructuur van Windows. 
Ook is er heel bewust gekozen voor een beperkte mogelijkheid om te zoeken. Het  is
zo  opgezet  dat  in  de  toekomst,  als  men  dat  wil,  verdere  uitbreiding  eenvoudig
mogelijk is. Als je niet te veel hooi op je vork neemt is er sneller resultaat en is dus
de motivatie bij iedereen ook groter. Er is heel bewust voor gekozen om te kunnen
zoeken op de achternamen van overledene en haar of zijn partner. In de praktijk
blijkt dat heel goed te voldoen. Er zijn verder geen beperkingen, want als de bewuste
advertentie is gevonden komt die op het scherm en kan de zoek(st)er zelf bepalen
wat voor haar/hem van belang is. En:  één druk op de knop en er is een papieren
kopie van de bewuste advertentie. 
De  toenmalige  “papieren”  collectie,  fysiek  bestaande  uit  bijna  130  kratten  met
geknipte advertenties van Drenthe, Noordwest-Overijssel en de rest van Nederland,
keurig  gesorteerd  en
opgeborgen  in  envelop-
pen,  bevond  zich  op
zolder  bij  de  toenmalige
beheerder van de collectie
en was bereikbaar via een
vlizotrap.  Dat  was  niet
bepaald  de  meest  ideale
oplossing  voor  een  toe-
gankelijke  collectie.  Het
was  dan  ook  een  hele
operatie  om  deze  hoe-
veelheid  materiaal  naar
een  centrale  en  goed
toegankelijke  plaats  over
te brengen.
Deze enorme hoeveelheid
papieren  advertenties  is
door een aantal van onze
leden eerst gecontroleerd
op doublures. Heel veel doublures zijn er voor het scannen uit gehaald, soms was
dezelfde  advertentie  wel  acht  keer  aanwezig.  Ook  advertenties  van  buren,
werkgever, enz. werden verwijderd.
Daarna zijn de advertenties per 50 verpakt als voorbereiding op het scannen. Dat
scannen gebeurt  met  een niet  al  te  hoge  resolutie,  anders  zouden de  gescande
advertenties digitaal veel te groot worden en dat heeft geen enkele toegevoegde
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waarde. Een afdruk uit een krant heeft van zich zelf al een zeer lage resolutie (is ook
opgebouwd uit allemaal puntjes).
Ons lid Jan Pol had al langere tijd zeer goede contacten met Promens Care, locatie
De Zuid-wester aan de Bentincklaan in Hoogeveen. Men was hier al bezig met het
scannen van negatieven voor de Historische Kring Hoogeveen.
Promens Care is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking een
zinvolle dagbesteding biedt. Vooral de werkdruk en de hoeveelheid begeleiding zijn
hier  anders  dan bij  een reguliere  sociale  werkvoorziening.  Men heeft  een  eigen
drukkerij  en kopieer service.  Ook doet men veel inpakwerk.  En ons blad Threant
wordt  hier  ook  gedrukt.  De  mensen  die  hier  werken  beschouwen  hun
werkzaamheden  als  een  zinvolle  baan.  En  dat  is  ook  zo!  Deze  goede  contacten
hebben er in geresulteerd dat onze advertentie-collectie door Promens Care tegen
een symbolische vergoeding gescand wordt. We zijn daar gestart met één scanner
om  uitsluitend  de  advertenties  te  scannen.  Na  hier  de  nodige  ervaring  mee  te
hebben  opgedaan,  zijn  er  proeven  gedaan  met  het  op  naam  brengen  van  de
advertenties  door  medewerksters  van  Promens  Care.  Dat  ging  zo  goed  dat  is
besloten om meer mensen in te zetten om de gescande advertenties ook op naam te
brengen. Coördinator Jan Pol  heeft  inmiddels  bij  Promens Care in  Hoogeveen de
nodige  uurtjes  doorgebracht.  Regelmatig  zijn  er  vragen en is  er  wat  extra  uitleg
nodig. Onze eerste schattingen toen waren dat het om ongeveer 50.000 tot 60.000
records zou gaan. Dat is inmiddels al enkele malen bijgesteld.
Daarop hebben we ook onze eerste plannen gebaseerd. Op dit moment staan er drie
scanners en zijn drie medewerk(st)ers bezig om de advertenties te scannen en twee
medewerksters  die  de  gescande  advertenties  van  de  goede  naam  voorzien.  De
gescande advertenties worden per 50 stuks opgeslagen in een mapje. Dan blijft het
overzichtelijk. En het op naam brengen van deze 50 gescande advertenties kan door
iemand  die  daarin  bedreven  is,  in  ongeveer  een  uur  gedaan  worden.  Twee
medewerksters  zorgen  er  voor  dat  de  gescande  advertenties  de  correcte  naam
krijgen. Daarna worden de resultaten gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Tot

slot worden ze
opgenomen in
onze  centrale
database.
Deze
inmiddels
kostbare
verzameling
gegevens  is

fysiek op minimaal drie(!) plaatsen aanwezig. 
Allereerst mijn eigen grote desktop computer, waarop een “werkbestand” en een
“schoon” bestand staan. Dagelijks wordt er een kopie gemaakt naar twee externe
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harde schijven. Deze twee externe harde schijven worden ieder op een andere plek
(ver van de computer) bewaard. Zo voorkomen we dat, in geval van een calamiteit,
deze gegevens verloren gaan. Je moet er niet aan denken, zoveel werk…….
Kijk voor meer informatie over Promens Care eens op: 
http://www.promens-care.nl/In-Beeld/Film/Paginas/De-Zuidwester-

Hoogeveen.aspx.
Binnen  onze  afdeling  is
een  aantal  mensen  dat
advertenties  op  naam
brengt.  Daarvoor
gebruiken  we  (zie
afbeelding op de vorige
pagina)  sinds  kort
Dropbox,  een  online
dienst  die  de
mogelijkheid  geeft  om
via internet gegevens te
delen  met  meerdere
mensen.  Het  grote
voordeel is  dat alle nog

te  verwerken  advertenties  op  één  plek
staan.  En  de  opslagcapaciteit  van
Dropbox  is  behoorlijk  groot.  De  gratis
versie  die  we  gebruiken  heeft  een
capaciteit van 2,5 Gb. En dat is voor ons
doel momenteel ruim voldoende. 
Op  dit  moment  kan  al  in  ruim  70.000
records  gezocht  worden.  De  gecon-
troleerde  database  is  op  alle  bijeen-
komsten  aanwezig  en  kan  daar
geraadpleegd  worden.  Ook  kunt  u  mij
altijd  benaderen  via  e-mail  of  telefoon.
We  denken  dat  we  voor  de
overlijdensadvertenties uit zullen komen
op  90.000  –  120.000  doorzoekbare
records. We hebben onze schattingen al
enkele keren naar boven bijgesteld!
Het opbouwen van deze digitale collectie
is alleen maar mogelijk dank zij het vele
werk dat  een aantal  mensen binnen en
buiten  onze  vereniging  geheel
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belangeloos  doet:  de  knippers,  zij  selecteren  en  knippen  de  advertenties;  de
Stichting Promens Care die de advertenties scant en voor een groot deel van een
juiste  naam  voorziet.  Ook  de  grote  voorraad  met  kratten  geknipte  advertenties
mocht  bij  Promens  Care  opgeslagen  worden;  een  aantal  leden  dat  thuis  de
aangeleverde ‘blanco’ advertenties van een goede naam voorziet; en vooral de grote
inzet van m.n. Jan Pol mag hier niet ongenoemd blijven. Zonder zijn inzet zou dit
traject op deze manier absoluut niet mogelijk zijn.
Het zoeken gaat heel eenvoudig. Een overleden persoon is binnen enkele seconden
gevonden .  En met een dubbelklik komt de bewuste advertentie in beeld (zie de
afbeeldingen op de vorige pagina). En u hebt alle beschikbare gegevens bij de hand.
En een printje van de advertentie is zo gemaakt.
Het zoeken naar deze gegevens heeft in totaal minder dan 40 seconden gekost…..
Om u een beeld te geven van de enorme besparing in ruimte, als laatste nog twee
afbeeldingen. Eén met een gedeelte van de kratten met advertenties. Wat hier nog
staat is hoofdzakelijk Noordwest-Overijssel en de rest van Nederland. Daarnaast ter
vergelijking  onze  externe  harde  schijf  met  daarop  de  gehele  collectie  met
overlijdensadvertenties van hoofdzakelijk Drenthe. 

Om een idee te geven hoe klein de schijf is, is ter vergelijking naast de schijf een Euro
muntstuk gelegd. De afmetingen van de harde schijf zijn slechts 125x77x13 mm. Die
past dus in elke tas. 
We hopen eind dit jaar of begin volgend jaar een eerste versie van de collectie met
overlijdensadvertenties te kunnen presenteren. In welke vorm dat zal zijn is nog niet
helemaal duidelijk. Voor de opslag op DVD zijn momenteel al 7 DVD ’s nodig. En dat
zal alleen maar meer worden. Binnenkort vindt er overleg plaats met de landelijke
vereniging om te kijken of het mogelijk is de collectie op onze website toegankelijk te
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maken. We zullen u in Threant van de ontwikkelingen op de hoogte houden.
Tenslotte hieronder de lijst  met bladen waaruit  de advertenties  worden gehaald.
Mocht u ook mee willen werken dan kunt u in de lijst zien of uit het betreffende blad
al wordt verzameld. Bij twijfel gewoon even contact opnemen.

krant freq. omgeving
Dagblad van het Noorden dag Grongingen/Drenthe
De Zuidenvelder week Emmen e.o.
Zuidoosthoeker week Emmen e.o.
Hoogeveensche Courant 3x p/w Hoogeveen e.o.
Opregte Steenwijker Courant week Kop van Overijssel
De Steenwijkerland Expres week Kop van Overijssel
De Schakel week Aa en Hunze
De Oostermoer week Zuidlaren
Het Gezinsblad week Assen
De HS-krant week Hoogezand-Sappemeer
De Krant week  
Roder Journaal week  
De Toren week Hardenberg
Coevorden Huis aan Huis week Coevorden
Krant van Coevorden week Coevorden
Dorpsklanken week Eelde per 12-11-2012
Het Harener Weekblad week Haren per 12-11-2012
Vriezer Post week Vries per 12-11-2012
Trouw dag landelijk

Hans Huizing, Wapendrager 38, 7943 RP Meppel
bel naar: 0522-440717 of mail: hanshuizing@home.nl

Annen 8-2 Begraafplaats Anloo- De landbouwhuishoudschool.
Annen 8-3 Zuster Teelken- De rouwkoets- Boerderij De Schipborg.
Assen 23-3 Huize Rodenburg- De huizen van Gratama's- De Hoekstraat.
Beilen 25-3 Beileroord-Hunebed bij Spier- Droge jaar 1959.
Borger 2013-2 Eerste glasfabriek- Evacués en vluchtelingen 1944-1945-.
Coevorden 16-3 Armoede- Verlichting vroeger- Familie Dommers.
Waardeel 33-3 Oriëntatie van hunebedden- Zuidlaarders in Franse tijd.
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Diever 13-2 Steenbakkerij Wateren- Koloniearbeid in Wateren.
Dwingeloo 14-2 Brand 1895- De midwinterhoorn.
Eelde sept. 2013 Moord in Kluivingsbos- Straatnaamgeving.
Eext 20-3 Inmaken- Paardenfonds.
Erfgoed 21-3 Het toilet- Geschiedenis en behandeling van staar.
Gasselte 22-3 De eerste Gasselternijveners- Familie Leffers 6.
Gieten sept. 2013 Bewoners Grensweg 6- Schippersfamile Meinders.
Hardenberg 30-2 Gebied De Koppel- Naoberschap.
Havelte 2013-2 Winter 1963-  Egbertje Leutscher, de oudste vrouw.
Havelte 2013-3 Loop van Hesselter Aa- Herstel van hunebed.
Hoogeveen 30-3 Gebroeders Seinen- Hoogeveners in Canada.
Meppel 35-2 Oude molenstenen- Familie Franken- Laatste parlevinker.
Meppel 35-3 Meppelerdiep 1740-1840- Paardendief aan de Zomerdijk.
Nijeveen 18-2 Burgemeesters- Dorpsstraat 139- Bliksem doodt 3 mannen.
Nijeveen 18-3 De oude molen-Kolderveen 21- Herberg de Houten Klinke.
Norg 17-64 Een dodelijk medicijn in Veenhuizen- Schoolreis 1947.
Odoorn 2013-2 Een leeg massagraf- De trekhond- Spoorlijn in Exloo.
O'hesselen 13-3 Familie Cavaljé- Hesseler markt- Gemeentebestuurders.
Peize nr.58 Bezetting en  bevrijding- Herbouw van Huys te Peijse.
Rolde 16-2 Oorlogsdagboek- Euterpe 100 jaar.
Rolde 16-3 100 jaar Euterpe- Het Westersche Veld en familie Duintjer.
Ruinen 32-3 Veefonds Ruinen 2- Poëziealbum.
Ruinerwold 29-3 Autobusvervoer- Boterpacht in Buddingewold- De nachtwacht.
Sleen 16-2 Kadastrale gegevens- De Bontekoepenning.
Smilde 2013-2 Veenschap de 7 Blokken- Inwoners1840- De begraafplaats.
Smilde 2013-3 De gereformeerde kerk- De postduivenvereniging.
Vries 12-48 Geslacht Fake Booijs-De Adderhorst-Muurschilderingen in kerk.
Westerbork 13-2 De gereformeerde kerk-Gijzeling provinciehuis 1978. 
Westerbork 13-3 Ambonezen- Vroedvrouw Rie van Barneveld.
De Wijk 16-3 Dorpsstraat/Postweg- Het onderwijs- De melkrijder.
Zuidlaren 20-3 Buitenplaats Huize Entinge/Sprookjeshof- De melkventers- 
Z.O. Drenthe 22-48 Vervanging sluizen- Oranjebomen.
Z.O. Drenthe 22-49 Markten tot 1900- Onbewaakte spoorweg- Gijzelaars in 1944.
Zweeloo 2013-44 Afgescheiden pastorie- Bakkerij Ramaker 2- Drents  wagenspel. 
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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.
Secretaris: Vacant.

Waarnemend: M.J.C. (Marc) Fieret, 
Laan van de Iemenhees 566, 7823 JX Emmen.
tel.: 0591-629327, e-mail: mjc.fieret@home.nl 

Penningmeester: E.G. (Bert) Heidmeijer,
Veneweg 37, 7946 LC Wanneperveen.
tel.: 0522-281642, e-mail: penningmeester@drenthe.ngv.nl 

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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