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Met ‘De dag van de Drentse Familiegeschiedenis’ nog vers in het geheugen kunnen
we terugzien op een uitzonderlijke en opmerkelijke winterse dag met veel sneeuw,
maar ook met veel bezoekers. Als organisatie zouden we, vooraf gezien, al blij zijn
met 300 bezoekers, maar toen de sneeuw die dag Drenthe overdekte, werd gevreesd
voor het ergste. Dat begon voor mij die ochtend al met een auto die maar niet wilde
starten. Eenmaal verlaat in Assen aangekomen was het druk in het Drents Archief en
dat bleef het de hele dag. Soms was het zo druk dat er een ware file voor onze stand
stond.  Aan  het  einde  van  de  dag  stond  de  teller  op  305  bezoekers  en  dan  te
bedenken als er géén sneeuw had gelegen… Het was een prachtige en interessante
dag daar  in  Assen,  waar  alleen GensDataPro  het  door  de weersomstandigheden
moest laten afweten. Het zou niet vreemd zijn om er een jaarlijks terugkerende dag
van te maken! Elders in Threant leest u er een artikel over van Hans Huizing.
Ik kom ook even terug op mijn eigen genealogisch onderzoek, waar ik verhaalde over
het feit dat ik in de geschiedenis van mijn voorouders terug kon gaan tot het jaar
1538. Als een kind zo blij kondigde zich echter een Duitse onderzoeker aan, student
in de theologie, die mij nog meer moois in de hand kon leggen, waardoor ik nu ben
aangeland bij Godde Hilling, geboren rond 1355 in Niederlangen-Hilgen in Duitsland.
Daarmee openden zich meerdere schatkisten gelijktijdig. Vanaf dat jaar ontstaan er
verschillende familienamen die zich verder ontwikkelden, zoals Hille, Hilgen, Hilling,
Hillinck,  HIllingk,  Hillenga,  Hilgenga,  HIlginga  en  natuurlijk  Hillinga.  Van  al  deze
namen blijken al volledige stambomen klaar te staan in Duitsland, deels compleet
met ‘Urkunde’.  Hieruit blijkt maar weer dat je je nooit moet vasthouden door te
blijven zoeken binnen je eigen familienaam, vaak loop je dan vast. In het verleden
zijn vaak verschillende schrijfwijzen gehanteerd en juist dat gegeven is een belangrijk
fenomeen.  Bij  een zwager  van mijn vrouw werd Scholma opeens geschreven als
Schollema.  De  laatste  naam  werd  op  een  gegeven  moment  totaal  veranderd  in
Hofman….
Dat brengt me op onze laatste bestuursvergadering die geheel in het teken stond van
‘brainstorming’.  Het bezoekersaantal op de bijeenkomsten loopt terug en daarom
‘moet  het  roer  om’.  We zullen  moeten  overstappen naar  een  ander  pakket  aan
activiteiten. Activiteiten waarbij we leden en niet-leden meer zullen moeten gaan
betrekken, zoals bijvoorbeeld workshops en dergelijke. We zullen hierop op een later
tijdstip terugkomen. Als u zelf ideeën hebt, laat het ons dan weten via de mail. De
adressen vindt u in elke Threant en op onze website. Een tijdje geleden hebben onze
leden en gasten een mail ontvangen over o.a. een cursus GensDataPro en als u dit
leest is de cursus waarschijnlijk al van start gegaan. Met een minimum aan kosten en
een kleine groep gaan we proberen om GensDataPro wat inzichtelijker te maken met
telkens een knipoog naar de genealogie. Trouwens, vergeet u niet dat we nog steeds
op zoek zijn naar bestuursleden….? Uw voorzitter, Harm Hillinga.
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Zie  voor  aanvullende  informatie  op  onderstaande  activiteiten  onze
afdelingswebsite: drenthe.ngv.nl.
(klik in de kolom links op de site op het tabblad: “afd. Agenda”).
18 april 2015, 13.00 uur: Algemene ledenvergadering en lezing
Locatie: Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen.
Zie voor de agenda van de ALV het artikel op pagina 31.
18 april 2015, 14.30 uur:  Lezing “Weg met die zooi”
Locatie: Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen.
De lezing met power point presentatie wordt gegeven door dhr. Hans van 
Felius uit Haarlem.
Zie voor een nadere omschrijving van de lezing het artikel op pagina 33.
30 mei 2015, 13.30 – 16.00 uur: excursie  “Veenkoloniaalmuseum ”
Locatie: Museumplein 5, 9641 AD Veendam. Parkeren: op het plein voor het 
museum.
Zie voor een nadere omschrijving van de excursie het artikel op pagina 33.
Genealogisch inloopspreekuur Hoogeveen.
De Historische Kring Hoogeveen houdt, in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Genealogie, afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel, een keer 
per maand een genealogisch inloopspreekuur. Dit spreekuur is elke eerste 
dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. 
De vragen kunnen Hoogeveen of  Drenthe betreffen,  maar in  principe is  dit
inloopuur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. Het is niet de bedoeling
dat wij  uw stamboom voor u uitzoeken, maar we helpen u graag (weer) op
weg.
Data: 7 april en 5 mei 2015.
Tijd:  10.00 tot 12.00 uur.
Adres: Schutstraat 167, Hoogeveen.
Voor informatie kunt u mailen naar jan-annekepol@kpnmail.nl
21 november 2015, 13.00: Algemene ledenvergadering en lezing.
Locatie: Kerkgebouw De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD 
Hoogeveen.
Zie  voor  meer  informatie  over  bovengenoemde  en  nog  vele  andere
aktiviteiten: http://www.ngv.nl/agenda/
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Ledenmutaties afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel in de periode 1-11-
2014 tot 1-3-2015
Ledentallen afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel:
1-03-2015 leden: 207; bijkomende lidmaatschap 52; totaal 259
1-11-2014 leden: 213; bijkomende lidmaatschap 54; totaal 267
1-07-2014 leden: 212; bijkomende lidmaatschap 53; totaal 265
1-03-2014 leden: 203; bijkomende lidmaatschap 51; totaal 254

Ledentallen NGV:
1-03-2015 leden: 7853; bijkomende lidmaatschap 764; totaal 8617
1-11-2014 leden: 8261; bijkomende lidmaatschap 785; totaal 9046
1-07-2014 leden: 8232; bijkomende lidmaatschap 772; totaal 9004
1-03-2014 leden: 8204; bijkomende lidmaatschap 762; totaal 8966

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: Nic. ten Woldeweg 11, 7957 CW de Wijk of via 
mail secretaris@drenthe.ngv.nl.

Het bestuur van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel roept haar 
leden op voor de te houden voorjaarsvergadering op zaterdag 18 april 2015. 
De vergadering wordt gehouden in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 
AD te Hoogeveen van 13.00 uur tot 14.00 uur.
1.  Opening en vaststelling agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de ledenvergadering van 22 november 2014 te Hoogeveen. *)
4. Afdelingsjaarverslag 2014 van de secretaris. *)
5. Afdelingsjaarverslag 2014 van de penningmeester.*)
6a. Verslag van de kascommissie, bestaande uit mevr. A. Wieringa en de heer 

G.D. Zwanenburg.
6b. Verlenen decharge penningmeester en bestuur.
7a. Benoeming van de kascommissie
7b. Er dient uit de leden een reserve lid voor de kascommissie te worden 

aangewezen.
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8. Bestuursverkiezing.
Conform artikel 27 lid 2 en 3 van de statuten van de NGV, kunnen leden 
zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie tot uiterlijk één week voor
aanvang van de vergadering, schriftelijk en ondersteund (ondertekend) 
door minimaal vijf leden van de afdeling. De leden hebben zitting voor 
drie jaren en zijn vervolgens terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt 
een zodanig rooster van aftreden vast, dat telkens ongeveer 1/3 van het 
aantal leden aftredend is, waaronder tenminste één lid van het dagelijks 
bestuur. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
rooster de plaats in van zijn voorganger. Het bestuurslidmaatschap eindigt 
voorts door het beëindigen van het lidmaatschap. 
Het rooster van aftreden ziet er thans als volgt uit: 
2015: DB lid dhr. Nico Scheffer, secretaris.
2015: Alg. bestuurslid dhr. Jan Pol.
2016: Alg. bestuurslid dhr. Henk Jonkman.
2016: DB lid. dhr. Bert Heidmeijer, penningmeester.
2017: DB lid. dhr. Harm Hillinga, voorzitter
2017: vacant
De heren Nico Scheffer (secretaris) en Jan Pol (alg. bestuurslid) zijn 
aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn bij het opstellen van deze agenda 
geen (tegen)kandidaten.
Voor de vacature voor secretaris heeft dhr. dr. J. Ridderbos uit Assen zich 
als kandidaat gemeld. Twee vacatures voor algemeen bestuurslid moeten 
nog ingevuld worden. Het bestuur roept leden op zich hiervoor verkiesbaar
te stellen.

9. Kort verslag van de ALV op 29 november 2014 te Driebergen. Deze werd 
bijgewoond door de afgevaardigde van de afdeling de dhr. Harm Hillinga in
tegenwoordigheid van de heer Bert Heidmeijer. *)

10. Kort verslag van het regio overleg met de secretaris van het hoofdbestuur 
en de voorzitters van Groningen, Friesland en Drenthe op 21 januari 2015 
te Drachten. *)

11. Korte voorbespreking van de ALV te Driebergen op 25 april 2015.*)
12. Benoeming en mandatering afgevaardigde en plv. afgevaardigde naar de 

ALV te Utrecht.
Zoals besloten in de najaarsvergadering van 2014 van onze afdeling zal de 
voorzitter de algemene ledenvergaderingen als vaste afgevaardigde 
bezoeken en is de secretaris de vaste plaatsvervangende afgevaardigde. 
De bestuursleden zullen bij toerbeurt de voorzitter begeleiden om zo 
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zoveel mogelijk betrokken te raken bij het beleid van het hoofdbestuur. De
afgevaardigde zal namens de afdeling naar eer en geweten de ter tafel 
komende onderwerpen afhandelen. Voorstel tot continuering van dit 
beleid.

13. Bestuursbeleid.
12. Rondvraag.
14. Sluiting. 

Bij de agendapunten met een *) behoren schriftelijke stukken. Deze stukken 
zijn uitsluitend door leden te lezen op en af te drukken van de website van de 
afdeling. 
Ze liggen niet meer ter inzage ter vergadering. 
Uitsluitend leden zonder internet, kunnen de stukken schriftelijk en per post 
opvragen bij de secretaris, de heer Nico Scheffer via email 
secretaris@drenthe.ngv.nl of telefonisch 0522-445416. 

18 april 2015, 14.30 uur:  Lezing “Weg met die zooi”
Hans van Felius neemt ons mee in de zoektocht van weggooien of bewaren.
Velen  van  ons  worstelen  met  dit  dilemma,  bewaren  en  uitzoeken  of
weggooien.  Als  voorzitter  van  de  werkgroep  collectiebeheer  van  het
Documentatiecentrum in Weesp wordt hij dan ook regelmatig geconfronteerd
met  deze  vraag.  Wat  kunnen  wij  genealogen  zelf  doen  om  ons  archief
“bewaarbaar” te maken en te zorgen dat het geen “zooi” wordt. Of om een
uitspraak van drs. H.H.W. van Eijk aan te halen: ‘Een genealoog is iemand die
zijn hele leven besteedt aan het ijverig bijeengaren van aantekeningen over
zijn verwanten, die na zijn  dood door zijn erfgenamen vol opluchting in de
kachel  worden  gegooid!’.  Hoe  zorgen  we  ervoor  dat  dit  ons  archief  niet
overkomt?

Zaterdag  30  mei  organiseert  de  NGV  afd.  Drenthe  en  NW-Overijssel  een
middag over de Veenontginningen rond Veendam en de schippers uit Pekela.
We zijn  dan  welkom in  het  VM te  Veendam.  Misschien  meer  Historie  dan
Genealogie?  We verwachten  dan  een  rondleiding  door  een  'genealoog'  als
deskundige. Er is ruimte aanwezig voor 20 mensen.
Het  museum  maakt  gebruik  van  de  korting  d.m.v.  de  Museum-jaarkaart.  
Daardoor gelden er voor ons 2 all-in tarieven:  mét MJK = 5,25; zonder MJK =
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10,25.
Ook niet-NGV-leden zijn welkom in Veendam (als er nog ruimte beschikbaar is)
Opgave vóór 1 mei 2015 via Bert Heidmeijer (0522-281642) m.v.v. MJK en/of
NGV-lid.  Betaling  vóóraf:  IBAN-nr.  NL48 INGB 0003 0671 69 t.n.v.  NGV Afd.
Drenthe en NW-Overijssel.
In de vroege Middeleeuwen werd er overal in Nederland al gebruik gemaakt
van turf, het gedroogde en in blokken gestoken veen. Hout begon als brandstof
steeds zeldzamer te  worden en turf  kreeg een steeds grotere economische
waarde. Het werd niet voor niets het 'bruine goud' genoemd. Eerst werden
veengebieden  dicht  bij  de  (Hollandse)  steden  vergraven.  Dit  waren  vooral
laagveengebieden  waar  men  turf  moest  baggeren.  Door  deze
baggerwerkzaamheden ontstonden vele meren. De Hollandse steden gingen
daarna op zoek naar nieuwe veengebieden. Deze werden o.a. gevonden in de
kop  van  Overijssel  en  in  Friesland.  Voor  een  deel  vergroef  men  ook  hier
laagveenmoerassen.  (Giethoorn,  Beulakker,  Belter  en  Eernewoude)  
In  Friesland  werd  door  jonkheer  Van  Vegeling  een  nieuwe  manier  van
turfgraven geïntroduceerd om hoogveengebieden te vergraven. Eerst werden
de hoogveengebieden ontwaterd door middel van een systeem van greppels
en sloten.  Was het gebied voldoende ontwaterd dan konden de kanaalgravers
komen. Zij legden een systeem van wijken en kanalen aan. Het systeem van
wijken  en  kanalen  bleek  enorm succesvol.  In  1599 sloegen de  Friezen  hun
vleugels uit naar Groningen. Zowel in wat we nu Oude Pekela noemen als in
Hoogezand en Sappemeer gingen Friese compagnieën aan de slag. Vóór 1599
werd  er  overigens  ook  al  turf  gestoken  in  de  Groninger  Veenkoloniën.
Bewoners van omliggende dorpen op de hogere zandgronden zoals Roswinkel
en Onstwedde, staken turf voor eigen gebruik.
Daarnaast  waren  kloosterlingen  actief  in  het  veen.  Zo  bezat  de  abdij  van
Aduard een groot stuk veen ten oosten van het Zuidlaardermeer. Het plaatsje
De Groeve dankt haar naam aan deze turfgraverij.  Turf was in toenemende
mate  ook  de  brandstof  van  de  steenbakkerijen.  Het  aantal  steenbakkerijen
nam  in  de  Middeleeuwen  steeds  toe.  De  brandgevaarlijke  houten  huizen
werden  immers  steeds  vaker  vervangen  door  bakstenen  huizen.  Bovendien
werden  steeds  meer  kerken  gebouwd  met  baksteen.  Veengebieden  in
Groningen profiteerden van deze ontwikkeling.
In 1268 kwam de bisschop van Utrecht persoonlijk  de kapel te  Wolfsbarge,
liggende in  het  veengebied  van  de  abdij  te  Aduard,  inwijden.  De  bisschop
dacht bepaald niet negatief over dit gebied. In zijn enthousiasme noemde hij
de kolonie Hortus Sancti Bernardi, de tuin van Sint Bernhardus.
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Ik ben ...
Jan Ridderbos,  en ben in  1942 in  het  oosten van Drenthe geboren.  In  een
veenkoloniaal dorp met de fraaie naam 2e Exloërmond. In het leven zijn er nu
eenmaal lusten en lasten. En zo had ik af en toe last van die geboorteplek.
Want  de  zwemleraar  in  Amsterdam  had  nog  nooit  van  de  veenkoloniën
gehoord,  en  liet  mij  die  naam  spellen.  Oom  agent  kende  evenmin  die
plaatsnaam en besloot: Als jij je geboorteplaats verzonnen hebt, dan zul je de
rest van je gegevens ook wel verzonnen hebben. Dus mee naar het bureau.
Maar er waren niet alleen lasten. Toen we trouwden, zei ik tegen mijn vrouw:
Je zult weten waar ik vandaan kom. En nam haar op huwelijksreis mee naar
Drenthe. De jeugd van tegenwoordig zal dat een weinig uitdagend doel van
een huwelijksreis  vinden, maar wij  waren gelukkig in Drenthe. En natuurlijk
bezochten wij samen mijn geboortedorp.
En nu, na vele jaren met allerlei zwerftochten door ons land, ben ik weer op
stee  en  wonen  we  in  Drenthe.  In  Assen-Kloosterveen,  dicht  tegen  het
Fochteloërveen aan.
Er  zijn  in  mijn  leven  twee  sporen  te  vinden.  Reeds  als  kind  was  ik
geïnteresseerd in geschiedenis. Ademloos las ik de historische jongensboeken.
En omdat er weinig geld was, las je en herlas je de weinige boeken die je bezat.
Ik las de boeken uit de band. En als een souvenir uit mijn jeugd bewaar ik tot
de dag vandaag de losse rug van het boek  De Scheepsjongen van Michiel de
Ruyter van  de  toen  bekende  schrijver  Joh.  H.  Been.  Vele  jaren  later
promoveerde ik op het complex collaboratie, aanpassing en verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Het andere spoor is mijn theoloog zijn. Mijn werkend leven lang ben ik met
veel plezier predikant geweest. Samen met mijn vrouw en kinderen woonde ik
in wat wordt aangeduid als het glazen huis. Ik moet zeggen, dat wij nooit veel
last gehad hebben van dat glazen huis. Het zal ook wel te maken hebben met
de  tijd  waarin  we  leefden.  Een  tijd  waarin  allerlei  omgangsvormen
veranderden en we met elkaar anders tegen autoriteiten gingen aankijken.
Na  mijn  pensionering  gingen  wij  in  Assen  wonen.  Voor  ons  een  goed
compromis. Voor mijn vrouw een plaats dichtbij de natuur. Voor mij een plaats
met een station, waardoor ik gemakkelijk naar het Westen kan reizen. Maar ja,
van dat reizen kwam veel minder dan ik gedacht had. Want enkele weken na
mijn pensionering brak ik voor het eerst een wervel. Dat betekende dat ik aan
haard en huis gekluisterd was. Om de ledige tijd te vullen stortte ik mij op het
zeer omvangrijke archief dat mijn moeder nagelaten had. Zo had mijn moeder
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allerlei genealogische gegevens over de families van haar man en van haar zelf
achtergelaten, inclusief een schat aan foto’s. Zoals het materiaal er lag, konden
we het niet aan een archiefbewarende instelling overdragen. En zo raakte ik
thuis in de wereld van de genealogie. Ik maakte kwartierstaten van mijn beide
ouders, maakte stambomen van beide families, ordende het fotomateriaal. En
kwam al doende onder de indruk van de bijdrage van de genealogie aan de
geschiedschrijving. In feite is een genealogisch overzicht de meest beknopte
wijze om de geschiedenis van een familie te vertellen.
Nadat ik het genealogisch materiaal van mijn moeder geordend en bewerkt
had, kwam ik `toevallig` in aanraking met de Joodse begraafplaats in Assen. We
lanceerden een website, www.joodsebegraafplaatsassen.nl en op die website
plaatste ik genealogische overzichten van de Asser Joodse families.
U kunt wel zeggen dat ik met het genealogisch virus besmet ben. En nu dat zo
is, ben ik ook bereid mijn aandeel te leveren aan de Drentse vereniging van
genealogen.

Wilt u THREANT liever digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail verzoek aan 
onze secretaris Nico Scheffer (secretaris@drenthe.ngv.nl) onder vermelding 
van uw lidnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en uw e-mailadres. U 
krijgt dan de volgende nummer van THREANT per e-mail als PDF-bestand 
toegezonden. U ontvangt dan uiteraard geen papieren versie van THREANT 
meer.

Onze bibliothecaris Jan Pol heeft veel tijd en energie gestoken in de bibliotheek
om  deze  op  orde  te  krijgen.  Het  kerkgebouw  De  Vredehorst  heeft  ons  de
mogelijkheid geboden om onze bibliotheek hier te huisvesten. Jaarlijks wordt
onze collectie weer uitgebreid met nieuwe aanwinsten.
De in de bibliotheek aanwezig bladen van zusterafdelingen van de NGV en via
ruilabonnement verkregen periodieken van historische verenigingen binnen en
buiten Drenthe worden aan leden te koop aangeboden. Via onze website kunt
u boeken reserveren, die kunnen worden afgehaald tijdens bijeenkomsten.
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In het jubileumjaar 2014 bestond de redactie van het afdelingsblad Threant uit 
de heren: M.J.C. Fieret, eindredactie

G. Kamphuis, layout
N. Scheffer, afgevaardigde van het bestuur

Voor de in 2014 uit te brengen edities werd vier maal vergaderd bij de heer
Kamphuis in Rolde. Er verschenen drie reguliere edities. De vierde uitgave, nr. 4
van  dat  jaar,  was  een  zeer  dun  exemplaar  waarin  alleen  bestuurlijke
mededelingen waren  opgenomen.  Het  vormde,  wel  als  apart  nummer,  het
middenkatern van het jubileumnummer.
Dat jubileumnummer werd uitgegeven als gevolg van het 25-jarig bestaan van
de  afdeling.  De  redactie  van  dat  jubileumnummer werd  eenmalig  verzorgd
door het afdelingsbestuur. Het bevatte een keur aan artikelen, waarvan slechts
één ook voorkwam op de naar aanleiding van het jubileum uitgebrachte CD. In
totaal besloeg in 2014 de omvang van Threant:
2014 nr 1 begin januari 28 pagina’s + 4 pagina index  over 2013
2014 nr 2 medio maart 28 pagina’s
2014 nr 3 begin augustus 28 pagina’s
2014 nr 4 medio oktober 4 pagina’s
Jubileumnummer medio oktober 66 pagina’s
Hoewel er met enige regelmaat sprake was van krapte in de voorraad kopij,
blijkt  toch  ook  dat  er  nog  voldoende  leden  en  niet-leden  zijn  die  hun
genealogisch onderzoek via publicatie in Threant met anderen willen delen.
Met  name  in  de  loop  van  november  werden  daartoe  de  nodige  bijdragen
ontvangen.  Hoewel  niet  alle  inzendingen  voor  publicatie  in  aanmerking
kwamen, kunnen de inzenders rekenen op dank van de redactie. Wat echter
continue  buiten  de  inzendingen  blijft  is  informatie  over  nieuwe  bronnen
(digitaal  of  in  boekvorm),  wetenswaardigheden,  bijzondere  zoektochten,
markante zaken, enz. De redactie zou in die categorie graag meer inzendingen
ontvangen.
De druk van Threant gebeurde andermaal bij PromensCare in Hoogeveen. De
verzending via Post-NL werd verzorgd door de heer Pol.
De centrale ledenadministratie voor verzending van Threant berust bij de NGV
in Weesp. De administratie van de losse abonnementen op Threant  berust bij
de afdelingspenningmeester.
2014 is ook het jaar waarin een redactiestatuut tot stand kwam en het jaar
waarin  – eindelijk  –  de regels  omtrent  inzending van publicaties  schriftelijk
werden vastgelegd. De redactie wil ieder die, in wat vorm dan ook, zijn of haar
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steentje heeft bijgedragen aan Threant hartelijk dank zeggen. Zonder hun hulp
was het uitgeven van Threant niet mogelijk geweest.

Namens de redactie van Threant, Marc Fieret, eindredacteur.

Regelmatig is in de loop van de jaren kopij gevraagd. Een enkele keer was de
kopijvoorraad nihil, waardoor over dit blad bijna in de verleden tijd gesproken
kon  worden.  Op  dit  moment,  maart  2015,  is  de  kopij  voorraad  gelukkig
dusdanig dat voor meer dan een jaar kopij aanwezig is. Dat wil zeggen: aan
kwartierstaten, matrilineaire lijnen, stamreeksen, enz. Daarnaast worden in elk
nummer ook bestuurlijke mededelingen gedaan. 
Maar, Threant is meer dan de som van deze zaken, dient in ieder geval meer te
zijn!
De  inhoud  van  Threant  moet  een  afwisseling  zijn  van  te  publiceren
onderzoeksresultaten, van nieuwe bronnen, wetenswaardigheden, ervaringen,
ontdekte fouten, curiosa, enz. Dat maakt het voor de lezer juist interessant.
De redactie  heeft  als  taak een periodiek te vullen,  dat is  correct.  Daarvoor
starten  ook  nieuwe  rubrieken  als  “Het  weten  waard”  en  “Tips,  voor  o.a.
beginners”.  De redactie  kan dat  echter  niet  allemaal  alleen.  Daarvoor is  en
blijft uw hulp nodig. Met name op die andere terreinen vraagt de redactie uw
hulp. En u komt ongetwijfeld tijdens uw zoektochten door en in de archieven
en over internet het nodige tegen. Niemand vindt zijn stamboom langs louter
geëffende paden! 
Deel  uw ervaringen,  uw kennis  met  ons  en  met  anderen.  Of  het  nu  leuk,
minder leuk, ontroerend of wat dan ook is: DEEL HET!
De redactie en de lezers zien uw bijdragen op dat punt graag tegemoet.

Uiterlijk 1 augustus 2015 moet kopij voor de volgende Threant, 2015 nummer
3, bij de redactie ontvangen zijn, via mjc.fieret@home.nl .
Lever  uw kopij  bij  voorbaat  aan per  mail  op A4-formaat,  lettertype Calibri,
puntgrootte 15.
Voor  andere vormen van kopij  indienen kunt  op  contact  opnemen met de
redactie. Zie voor adres en telefoonnummer achterin Threant.
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In het jubileumnummer van onze afdeling, dat medio oktober 2014 verscheen, 
stond op de pagina’s 61 tot en met 65 een artikel van de heer Jaap Schelhaas 
onder de titel: “Fraude met identiteit”.
Tijdens gedeeltelijke herschrijving van dat artikel zijn enige storende fouten en 
onvolkomenheden ontstaan. In volgorde van de tekst van het artikel volgen 
daarom enkele correcties:
1. blz. 62: tweede alinea, de tweede en derde regel lezen als:

Jan’s vader was schipper van beroep. Hij (de baby) overleed te De 
Slood B 18 (Hoogeveen) op 11-03-1863 om 21:30 uur.

2. blz. 62: tweede alinea, laatste volzin
Deze  volzin vervalt in zijn geheel

3. blz. 64: derde alinea, eerste regel:
02-01-1964 moet zijn 02-01-1864

4. blz. 64: derde alinea, vierde regel
De overlijdensdatum 10-11-1964 moet zijn 10-10-1940 te 
Rotterdam.

5. blz. 64: vierde alinea, vierde regel
Overl. 17-02-1944 te Elburg moet zijn Overl. 17-02-1954 te Hasselt 
(Ov).

6. blz. 64: vierde alinea, aan het eind toevoegen
De 3e Jan overlijdt op 21-01-1944 te Elburg (akte 6). Deze akte 
wordt overgeschreven in zijn woonplaats Hasselt (Ov.) op 08-02-
1944 (akte 4).

De redactie van Threant, op aangeven van de auteur van het stuk.

Hans Huizing, Meppel, hanshuizing@home.nl 

Er ligt een flink pak sneeuw als ik de spullen in mijn auto laad. De provinciale
weg van Meppel naar Pesse is nog niet sneeuwvrij, dus heel voorzichtig rijden.
De A28 is gelukkig redelijk goed berijdbaar. 
Bij de zijingang van het Drents archief staat al een vriendelijke medewerker te
wachten om ons binnen te laten. Binnen staan we (NGV afdeling Drenthe en
Noordwest-Overijssel) in de kleine, maar daardoor gezellige Laarwoud-zaal. Nu
snel de apparatuur opstellen. De bedoeling is dat we mensen met vragen /
problemen op  het  gebied  van  genealogie  verder  helpen,  zowel  starters  als
gevorderden. Met onder meer een database met ca. 93.000 namen uit Drentse
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overlijdensadvertenties  (bijna  onmisbaar  voor  de  start  van  je
familieonderzoek!),  informatie  over  militaire  voorouders  (o.a.  de  Nationale
Militie  Hoogeveen  en  Zuidwolde  1814-1923  en  de  schutterij)  en  over
genealogieprogramma’s  zoals  Aldfaer  en  GenoPro.  De  mensen  van
GensdataPro hebben afgebeld, maar dat is ook niet verwonderlijk met deze
barre  weersomstandigheden.  Dus  dan  zullen  wij  de  honneurs  maar
waarnemen. 
Zo rond 11:00 uur begint het al gezellig druk te worden en dat blijft over de
hele  dag  zo!  Er  melden  zich  veel  mensen  met  specifieke  problemen  die
meestal  snel  opgelost  kunnen worden.  De advertentiecollectie  is  niet  zo in
trek, maar misschien weten geïnteresseerden zelf de website met relevante
informatie te vinden. Voor hulp bij andere problemen en vragen is zoveel te
meer  belangstelling.  Soms  is  het  zelfs  zo  druk  dat  geïnteresseerden  even
moeten wachten. Wat mij vooral verbaasde dat nog steeds vrij veel mensen
hun  hobby  beoefenen  zonder  computer,  en  dus  ook  zonder  goed
genealogieprogramma. Eén bezoeker had zijn kwartierstaat meegenomen op
een groot vel (A0) papier. En inderdaad: alles stond er op! En er was ook een
meneer die vertelde dat al zijn informatie keurig was opgeborgen in een aantal
ordners…. Toch maar even laten zien wat GensdataPro en Aldfaer zoal kunnen.
Gelukkig worden mensen daar dan wel blij van en raken ze enthousiast. Wel
even verteld dat het heel verstandig is om altijd een back-up van je gegevens
te maken op bijv. een externe harde schijf, of nog beter bij een online Cloud
dienst zoals bijv. BitCasa of Google Drive. Daar kan je respectievelijk 10 Gb en
15 Gb gratis opslaan!
En inmiddels heb ik de gemaakte beloftes ingelost, antwoorden gegeven en
tips waar informatie te vinden is. En dat geldt ook voor andere leden die de
NGV stand op deze dag bemanden. Het was een gezellig drukke dag waarvan
we als NGV deelnemers met voldoening huiswaarts keerden. Ondanks ijzel en
sneeuw brachten meer dan 300 beginnende en gevorderde onderzoekers een
bezoek aan de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis . Perfect georganiseerd
en zeker voor herhaling vatbaar! Misschien iets voor een jaarlijks evenement?

Enkele punten uit het aantrekkelijke dagprogramma:
Website Alle Drenten
De opvolger van  www.drenlias.nl ,  is  www.alledrenten.nl  en werd om 11:00
uur officieel gelanceerd. 
Bevolkingsregisters
De Drentse bevolkingsregisters staan nu online op  www.alledrenten.nl  Deze
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registers maken het mogelijk een reconstructie te maken van het leven van een
persoon  of  een  gezin  vanaf  1850  tot  1938.  André  Clement,  projectleider
indicering bevolkingsadministratie van het Drents Archief, vertelde daarover en
volgde daarbij het spoor van kunstenares Roelfien Marissen. 
Historische filmbeelden
Aan de hand van historische filmfragmenten (30 min.) beleefde je het dagelijks
leven in Drenthe in de vorige eeuw. Prachtige films uit de collectie van het
Drents  Audiovisueel  Archief  (DAVA)   brengen  het  leven  van  de  Drenten  in
beeld,  vanaf  de  kleutertijd  tot  aan  het  huwelijk.  Daarna  maakte  je  als
volwassen  man  of  vrouw  onderdeel  uit  van  de  dorpsgemeenschap.
Verenigingsleven en naoberschap speelden hierin een belangrijke rol. 
Kijkje in de depots van het archief
Meer dan tien kilometer aan archiefmateriaal wordt door het Drents Archief in
geklimatiseerde depots bewaard. Niet alleen de akten van de burgerlijke stand,
maar  ook  bijzondere  documenten.  Depotbeheerder  Jan  de  Lange  gaf  een
rondleiding  door  het  depot.  Hij  vertelde  over  het  beheer  en  behoud  van
archiefstukken en liet enkele fraaie archiefschatten zien. 
Historische kaarten
Egbert  Brink,  conservator  historische  kaarten,  ging  in  vogelvlucht  door  de
kaartencollectie  van  het  Drents  Archief  en liet  de  nieuwe kaartenapplicatie
zien:  hoe  vind  je  oude  kaarten  van  de  plek  waar  je  woont  of  waar  je
voorouders vandaan kwamen? En hoe betrouwbaar zijn die kaarten eigenlijk?
Familiegeschiedenis en immaterieel erfgoed
Albert van der Zeijden vertelde boeiend over deze meestal wat onderbelicht
blijvende materie. Het gezin is de plek waar tradities worden doorgegeven. Het
gaat bij immaterieel erfgoed om tradities die je van huis uit hebt meegekregen
en vervolgens ook wilt doorgeven aan volgende generaties. Hoe werden die
tradities  doorgegeven  en  welke  rol  speelde  het  gezin  daarbij?   Met  welke
tradities bent u opgevoed en wat wilt u doorgeven? Soms speelt ook de buurt
daarin een rol met tradities als naoberschap of met tradities die typerend zijn
voor een dorp of streek.
Lief en leed in de Koloniën van Weldadigheid
Meer dan één miljoen Nederlanders heeft een voorouder in de Koloniën van
Weldadigheid. Als geen ander weet  Wil Schackmann het dagelijks leven van de
kolonisten  te  schetsen,  het  lief  en  leed,   aan  de  hand  van  bijzondere,
ontroerende en vaak ook humoristische ‘cases’. Wil Schackmann schreef twee
boeken over de Koloniën van Weldadigheid: ‘De proefkolonie’ (2006) en ‘De
bedelaarskolonie’ (2013)
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Kledingshow: Wat hadden mijn voorouders aan?
Met een beetje geluk kun je op de nieuwe site www.alledrenten.nl vinden wat
voor kleding je voorouders in huis hadden. Maar wat moet je je voorstellen bij
zo’n ‘buisje’, ‘lakens pak’ of ‘japon’? Stichting Dwingels Eigen showde hoe deze
kleding  uit  de  18de en  19de eeuw gedragen werd.  De  kleding  werd  destijds
gedragen  door  dames  uit  de  schulte-families  Prins,  Hiddingh  en  Alingh  uit
Dwingeloo en Gasselte. 
Maak je eigen familieroute
Verhalen  over  je  voorouders  en  de  plekken  waar  ze  woonden  op  een
aantrekkelijke en interactieve manier presenteren? Dat kan door het maken
van een familieroute die je via de gratis app. annodrenthe publiceert. Karlijn
Donders vertelde tijdens een workshop daarover.
AlleDrenten en nu verder
Nieuwe  bronnen  op  www.alledrenten.nl,  zoals  de  archieven  van  de
schultegerechten  en  de  repertoria  van  de  notarissen,  bieden  aanknopings-
punten  voor  verder  onderzoek.  Bijvoorbeeld  naar  materiële  cultuur.  Wat
hadden mijn voorouders in huis en welke kleding droegen ze? Erwin de Leeuw,
beheer Studiezaal Drents Archief, gaf hier een workshop over.

Marc Fieret, Emmen, mjc.fieret@home.nl  

Uit een in 2012 binnen onze afdeling gehouden enquête bleek al eens dat een
aantal lezers een rubriek miste voor beginnende genealogen. Daar was en is de
redactie het wel mee eens, per slot van rekening vormen met name ook de
beginnende genealogen een doelgroep voor de NGV.  Recent kwam ik de vraag
naar zo’n rubriek nog eens tegen. Maar, automatisch is de daarop volgende
vraag: wie gaat die rubriek dan schrijven?  
Nu  ik  zelf  een   cursus  voor  beginnende  genealogen  heb  gegeven  in
Hollandscheveld en in Havelte, lijkt de tijd rijp om dan toch zelf maar eens een
start met een dergelijke rubriek te maken. Voor beginners dus, maar wellicht
dat gevorderden ook op ideeën gebracht worden ….. 
Een vaste naam…..
Deze eerste keer is het onderwerp: Een vaste naam.. 
Napoleon verplicht ons in 1811, met een herkansing in 1825/6 door Willem I,
tot het aannemen van een vaste familienaam. Dat is wel bekend. Voornamen
waren er al, dus daar werd toen niet of nauwelijks over gerept. Maar, hoe vast
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is zo’n familienaam en zo’n voornaam eigenlijk als je het over de schrijfwijze
hebt? 
Vóór 1811 is de schrijfwijze van namen zeer variabel te noemen en voor toen
al  aanwezige  familienamen gold  dat  soms ook.  Dat  is  in  het  algemeen wel
bekend. Dat variaties in zowel familienamen als voornamen nà 1811 ook niet
ongebruikelijk is, in ieder geval de eerste decennia van de burgerlijke stand,
blijkt tot mijn verbazing regelmatig niet bekend. Ook niet bij genealogen die al
een  paar  jaar  meelopen.  In  die  categorie,  en  bij  beginners,  wordt  soms
hardnekkig vastgehouden aan ‘die ene naam’.
Vóór 1811 was in het algemeen de uitspraak en/of het horen van een naam
bepalend.  En  dat  was  ook  waar  het  merendeel  van  de  bevolking  het  mee
moest doen. Het aantal mensen dat kon lezen of schrijven was immers niet
groot. Iemand kon bekend zijn onder de voornaam Hendrik, maar was dat ook
zo? Het klinkt wat merkwaardig om te zeggen dat iemand ‘ongeveer’ Hendrik
heet, maar zo was de praktijk toen eigenlijk wel.
Het  is  makkelijk  om  te  weten  dat  via  een  website  als  www.alledrenten.nl
allerlei  variaties  op  die  naam  worden  meegenomen.  Je  kan  namelijk  zelf
aangegeven  hoe  je  op  voornaam  of  familienaam  zoekt:  Standaard,  Bevat,
Begint met, Eindigt op, Letterlijk en Verwant aan.
Zoek  je  via  de  keus  ‘Standaard’  op  Hendrik,  dan  krijg  je  ook  de  variaties:
Hienderick, Hindrik, Hindrick, Hinderick, Hinrich, Hendrik, Hendrick, Henderik,
Henderick, Henrick, Hijnrich, Hijnrick, en wellicht nog meer.
Dat geldt ook voor de vrouwennamen, bijv.: Maria, Mari, Marij, Marija, Marrij,
Marij, enz. En bijv.: Jantje, Jannegien, Jannechien, Jantina, Jantiena, Janneke,
Jantjen, Johanna, enz.
Ook dezelfde persoon kan in de loop van de tijd anders benoemd worden:
vader  Johannes kan bij  een volgende doop Johannus of  Johan zijn.  En een
moeder Maria kan later Maritgen zijn.
Datzelfde geldt ook voor de patroniemen vóór 1811.
Misschien heb je geluk en wordt de naam eenduidig geschreven, maar er zijn
meer wegen naar Rome. Zeker als je vast loopt met je onderzoek, maar ook
anders wel, is het praktisch om eens te zoeken op een variant van de naam. 
Het is, onder andere in verband hiermee, goed om op combinatie van namen
te  zoeken.  Soms op  voornaam  van  de  vader  en  met  patroniem,  eventueel
familienaam van de moeder, of op andere wijzen van combineren. 
Daarnaast is het goed om altijd alle kinderen uit een huwelijk te zoeken. In het
algemeen werd netjes vernoemd naar wederzijdse ouders of eerder overleden
partners. Ook dat kan houvast geven bij onzekerheid over voornamen.
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Evenals voornamen zijn ook familienamen vóór 1811 geen vast gegeven.
Los  van  de  schrijfwijze  kan  een  familienaam  zelfs  totaal  verschillen.  In
bijvoorbeeld  Zuidoost-Drenthe,  Twente,  De  Achterhoek,  de  Gelderse  Vallei,
Brabant en Vlaanderen, werd een familienaam ook bepaald door de boerderij
waar je woonde. Trouwde je en trok je daardoor bij een andere familie in, en
dus vaak op een andere boerderij, dan nam je de (familie)naam aan die aan die
boerderij was verbonden. Het kon dus voorkomen dat in een aantal generaties
ook de familienaam een aantal keren wisselde als er ‘ingetrouwd’ werd of als
je op een andere boerderij kwam te werken.
Een aantal jaren geleden heb ik een lezing mogen horen onder de titel “Een
vastgelopen  onderzoek”.  Daarin  bleek  dat  de  spreker  jarenlang  niet  verder
kwam  met  zijn  onderzoek.  Hij  was  vastgelopen  met  de  familienaam
Wieldraaijer. Na een flink aantal jaren bleek in een naburig plaats een familie
Rademaker gewoond te hebben. Die familie bleek de lang gezochte aansluiting
te zijn. Want zeg nu zelf: Rademaker en Wieldraaijer zijn dezelfde professie.
Kom alleen maar eens op dat idee tijdens je zoektocht.
Na invoering van de Burgerlijke Stand wordt het allemaal wat minder onzeker.
Maar zeker in de eerste decennia is het niet allemaal koek en ei. De manier van
gegevens  controleren  en  uitwisselen  was  nog  lang  niet  zo  up-to-date  als
tegenwoordig. En al helemaal niet als het op snelheid en afstand aan kwam. 
Zo zie ik in mijn eigen stamboom de namen Offringa en Offeringa onstaan. En
een  tweede  voorbeeld,  gebruikt  in  mijn  cursus:  het  paar  Jan  Lamberts  en
Jacobje  Hofman  trouwt  in  1817  in  Norg.  Uit  dat  huwelijk  worden  negen
kinderen  geboren:  4  x  met  familienaam  (=  patroniem)  Lamberts,  4  x  met
familienaam Bueving en 1 x met familienaam Beuving. 
Zelf  zie ik mijn familienaam in Zuid-Holland na 1811 terug als Feret (1815),
Fiereth (1863), Fierett (1831), Firett (1919), Vieret (1840), Viriet (1846).
Samengevat: Bindt u niet vast op één schrijfwijze: noch van voornaam, noch
van familienaam en noch vóór 1811, noch ná 1811.
Overigens  is  het  ook  goed  er  rekening  mee  te  houden  dat,  wat  ditzelfde
onderwerp betreft, de ene zoekmachine de andere niet is. Evenzeer geldt dat
voor  de  verschillende  manieren  waarop  sites  zijn  ingericht.  Soms  met
verschillende manieren van zoeken binnen één site.
Daarover een volgende keer.
Als u trouwens zelf een verzoek voor een onderwerp heeft, reageer dan. Dan
bekijk ik wat er mogelijk is. 
En … ik hoef niet altijd zelf de auteur te zijn ….!
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Marc Fieret, Emmen, mjc.fieret@home.nl  

Deze  rubriek  is  bedoeld  om  webadressen,  boeken  en  andere  publicatie-
vormen, 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. 

Een  welkome  bron  voor  emigratie  van  Drenten  is  de  database  van  de
Hoogevener Arend Everts. Hij doorzocht de bevolkingsregisters van de toen 34
Drentse  gemeenten  en  van  de  aanpalende  gemeenten  in  Overijssel  en
Groningen. De zo verzamelde gegevens van vertrokken personen tussen 1840
en 1930 werden gecontroleerd in archieven in de Verenigde Staten (Holland,
Grand Raids, Orange City en Pella).
Deze site is niet te benaderen via AlleDrenten, maar via de website van het
Drents  Archief.  Als  u  specifiek  wilt  zoeken  in  deze  database  gaat  u  naar
http://www.drentsarchief.nl/  en  klik  vervolgens  aan  de  rechterzijde  op
<zoeken>  zonder dat u een naam heeft ingevuld. Klik in het volgende scherm
aan  de  rechterzijde,  onder  <onderzoeken>  op  <Emigranten>.  U  kunt  via
<zoeken> zelf een geslachtsnaam intypen, via <Geslachtsnamen> krijgt u een
alfabetische  lijst  met  geslachtsnamen.  De  vermelde  aanvullingen  zijn  in  de
totaallijst opgenomen. 
Bij een gevonden persoon kunt u in de horizontale balk meer informatie lezen
over o.a. de stamboom, lijsten of opmerkingen. Dat laatste betreft reacties van
bezoekers. Soms gaat dat over fouten en soms zijn het aanvullingen. Helaas
zijn de inzenders van de opmerkingen nu geanonimiseerd. 
Dat  was  niet  zo  via  de  oude  wijze  van  benaderen  via  Drenlias
http://www.drenlias.nl/emigranten/index.php?option=home 
Die wijze van benaderen is  trouwens nog wel mogelijk.  Wellicht  tot  1 april
2015 als DrenLias offline gaat?
In  den  vreemde  overleden  Nederlanders,  met  name  in  de  staat  Michigan
(USA), zijn te vinden via de site http://www.macatawa.org/~devries/  .
Dit is een site van Luann Hughes DeVries. Helaas is de site sinds 2009 niet meer
bijgewerkt, maar ze bevat nog wel veel informatie. De Hollandse familie- en
plaatsnamen  vliegen  je  om de  oren.  Families  o.a.:  Cremers,  Heins,  Struick,
Hofma, Brummel.  En plaatsnamen als: Noordeloos, Overisel,  North Holland,
Graafschap, New Groningen, Zeeland. Er staat genealogische informatie op en
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informatie van begraafplaatsen. Er is geen algemene index, dus u moet zelf per
plaats, per kerkhof kijken. 
Een veel meer omvattende site is http://www.findagrave.com/  
Deze site bevat onder meer gegevens uit met name de USA van meer dan 121
miljoen graven. Klik op deze site in de rechterkolom op het bovenste item <
Search 121 million Grave records>. Ook hier kunt u geëmigreerde familieleden
tegenkomen. In mijn geval Alfred J. Aalderink, *1918, †1999.
Houdt er wel rekening mee dat op grafstenen getrouwde vrouwen vaak de
familienaam van hun man dragen.
Een  toevalstreffer,  maar  je  weet  het  natuurlijk  nooit,  kunt  u  mogelijk
tegenkomen  op  de  site  http://www.shgv.nl/naturalisaties.htm waarop  ruim
11000 tot Nederlander genaturaliseerde personen staan uit de periode 1850-
1934. Deze site van het Historisch Genootschap Valkenswaard is gebaseerd op
publicaties in het Staatsblad.
Wat dichter bij huis is de site http://home.hccnet.nl/j.gaal/giethoorn.htm 
Hier vindt u gezinsreconstructies uit Giethoorn voor 1811. Hiervoor is gebruik
gemaakt van de boeken uit het HCO in Zwolle: doopboeken van 1728 – 1813
(nrs.  136 en 137) en trouwboek van 1733-1813 (nr.  139),  aangevuld net de
volkstelling  van 1748 in het Schoutambt Giethoorn. De (nog?) niet gebruikte
boeken  van trouwen 1626-1733 en 1694-1792 (de nrs.  138 en 143) zijn te
downloaden.
Deze site vormt een aardig variant op de in 2007 uitgebrachte CD “Gietersen
van  toen”  van  Klaas  Kruithof  uit  Bergschenhoek.  Die  CD  is  aanmerkelijk
omvangrijker met 141 verschillende familienamen en 480 stambomen. Of de
CD nog verkrijgbaar is, is mij niet bekend. 
Huwelijken  van  militairen  zijn,  zoals  bekend verondersteld,  te  vinden in  de
collectie  Wolters.  Uit  die  collectie  zijn  per  provinciaal  archief  alleen  die
huwelijken vinden die gesloten zijn binnen het gebied van die provincie. 
Alleen (?) het CBG in Den Haag heeft de volledige collectie Wolters op fiches
staan. Soms onderneemt een particulier iets op dat gebied. Zo zijn de militaire
huwelijken in Steenwijk  en Steenwijkerwold (collectie  Wolters)  door Geert
Kuipers  gefotografeerd  en   op  internet  gezet.  Zie
https://picasaweb.google.com/genkuiper/SoldatenHuwelijkenSteenwijkSteenw
ijkerwold#  
Tot slot een algemene site met te veel informatie om hier te benoemen. Maar
u  kunt  dat  zelf  in  alle  rust  thuis  nader  bekijken.  Ga  daarvoor  naar
http://www.genlink.nl/  .
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De Historische  Vereniging  Hardenberg  en  Omgeving laat  ons  weten dat  de
studiezaal is verhuisd en dat email adressen zijn gewijzigd.
Het museum blijft gevestigd aan de Voorstraat 34 in Hardenberg, maar voor
stamboomonderzoek, fotodatabank en de museale collecties moet u voortaan
naar: Karel Doormanlaan 64a, 

7772 XZ Hardenberg  (ingang met lift aan de achterzijde)
Telefoon: 0523-265624
Email: info@hvhardenberg.nl of secretariaat@hvhardenberg.nl

Voor een overzicht van de mogelijkheden naar stamboomonderzoek bij deze
historische  vereniging,  verwijs  ik  u  naar  het  artikel  dat  in  Threant  2012
nummer 1 stond op pagina 11-13. Voor geïnteresseerden is het artikel nog per
mail te verkrijgen via de eindredactie van Threant.

Ingezonden door: Mw. G. Dijkstra-Bos, grietje.bos@ziggo.nl

Generatie IV
IVa. Jan Kruit, (zn. van IIIb), geb. Gasselte op 22-09-1832, ovl. Vlagtwedde

op  14-12-1910,  begr.  Vlagtwedde,  tr. Gasselte  op  02-05-1862  Aagtje
Springer, dr. van Willem Springer en Jaapkje Jacobs Nieuwenhuis, geb.
Gasselte op 09-01-1838, ovl.  Vlagtwedde op 13-01-1904, begr.  Vlagt-
wedde.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Willem, geb. Emmen op 24-06-1863, ovl. Emmen op 24-06-1864,

begr. Emmen.
2. Willem, geb. Emmen op 11-02-1865, volgt Va.
3. Jacobje, geb. Emmen op 05-12-1867, volgt Vb.
4. Pietertje, geb. Emmen op 12-03-1871, volgt Vc.
5. Aagtje, geb. Emmen op 08-04-1874, ovl. Emmen op 13-11-1896,

begr. Emmen, tr. Hendrik Gringhuis. 
6. Geesje, tr. Emmen op 05-04-1898 haar neef Jan Spreeuwers, (zn.

van IVb), geb. Emmen op 31-03-1872, koopman, ovl. Vlagtwedde
op 21-05-1918, begr. Vlagtwedde. 

IVb. Geesien Kruit, (dr. van IIIb), geb. Borger op 03-11-1839, ovl. Emmen op
24-04-1916, begr. Emmen, tr. Gasselte op 14-07-1864 Derk Spreeuwers,
zn. van Jakobus Spreeuwers en Haike Swiers, geb. Gasselte op 07-05-
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1838, ovl. Emmen op 04-01-1916, begr. Emmen.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Heike, geb. Gieten op 01-05-1865, ovl. Emmen op 03-03-1926,

begr. Emmen, tr. Emmen op 05-08-1898 Geert de Blouw, zn. van
Eelkes de Blouw en Grietje Geerts Goossen, geb. Leek op 15-08-
1845, arbeider, ovl. Emmen op 27-08-1928, begr. Emmen. Uit dit
huwelijk één dochter.

2. Willem, geb. Gieten op 29-01-1867, groenteventer/schipper, ovl.
Zuidlaren  op  07-09-1943,  tr. Emmen  op  17-04-1894  Jantina
Smid, dr. van Hendrik Smid en Geeske van der Veen, geb. Odoorn
op 01-08-1870. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

3. Jacobus,  geb.  Emmen  op  27-07-1869,  schipper/  turfschipper,
tr. Emmen op 28-04-1899 Gesina Kamp, dr. van Freerk Kamp en
Aafke Venhuizen, geb.  Loppersum op 22-03-1874,  ovl.  Lopper-
sum op 19-04-1952, begr. Loppersum. Uit dit huwelijk 3 zonen.

4. Jan, geb. Emmen op 31-03-1872, koopman, ovl. Vlagtwedde op
21-05-1918, begr. Vlagtwedde, tr. zijn nicht Geesje Kruit, (dr. van
IVa) (zie IVa). 

5. Derk, geb. Emmen op 30-03-1874, ovl. Emmen op 03-11-1918,
begr. Emmen, tr. Emmen op 11-05-1905 Albertje Lindeman. 

6. Pietertje, geb. Emmen op 20-03-1877, tr. Emmen op 15-08-1907
Harmen Spreeuwers, zn. van Augulius Spreeuwers en Lamberdi-
na Stoker,  geb.  Emmen op 15-04-1875, ovl.  Emmen op 08-07-
1945, begr. Emmen. 

7. Augulius,  geb.  Emmen  op  02-04-1881,  ovl.  Emmen op  11-02-
1882, begr. Emmen.

IVc. Jantien Kruit, (dr. van IIIb), geb. Borger op 30-03-1845, ovl. Loppersum
op 18-02-1907, begr. Loppersum, tr. Gasselte op 01-07-1865  Sikke En-
gelsman, zn. van Roelf Harms Engelsman en Bouke Heeres Koerts, geb.
Loppersum  op  10-04-1839,  schipper,  ovl.  Groningen  op  22-11-1914,
begr. Gasselte.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Willem, geb. Gasselte op 03-02-1870, begr. Gasselte, tr. Ooststel-

lingwerf op 01-03-1907 Aaltje van der Mei, dr. van Joeke Sikkes
van der Mei en Trientje Wietzes Hof, geb. Ooststellingwerf op 26-
04-1873. 

2. Heere,  geb. Gasselte op 09-06-1877, ovl.  Groningen op 31-05-
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1895, begr. Gasselte.

IVd. Willem Kruit, (zn. van IIIb), geb. Gasselte op 29-08-1848, landbouwer,
ovl.  Odoorn op 26-03-1926, tr.  (1) Gasselte op 11-09-1884  Hillechien
Buter, dr. van Kas Buter en Engeltje Piening, geb. Gasselte op 07-04-
1866, dienstmeid, ovl. Odoorn op 16-07-1907, begr. Odoorn.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Willem,  geb.  Gasselte  op  23-08-1885,  ovl.  Emmen  op  17-08-

1961, begr. Emmen.
2. Lukas,  geb. Gasselte op 07-06-1888, tr. Odoorn op 31-03-1915

Alberdina Geerts, dr. van Harm Geerts en Grietien Wichers, geb.
Emmen op 16-11-1892. 

3. Jan, geb. Gasselte op 25-01-1891, Landbouwer, tr. Odoorn op 25-
05-1917 Roelfien Schuiling, dr. van Hendrik Schuiling en Lamme-
chien Breider, geb. Gieten op 20-06-1887. 

4. Jannes, geb. Gasselte op 25-12-1893, tr. Emmen op 21-06-1919
Evertje Veenstra, dr. van Eeuwe Veenstra en Jitske Nonkes, geb.
op 30-06-1894. 

5. Pieter, geb. Gasselte op 10-03-1897.
6. Gezinus,  geb.  Odoorn  op  18-02-1900,  ovl.  Odoorn  op  23-02-

1900, begr. Odoorn.
7. Engelina,  geb.  Odoorn  op  03-07-1907,  ovl.  Odoorn  op  11-06-

1908, begr. Odoorn.
Willem Kruit, tr. (2) Odoorn op 11-05-1909 Annechien de Jonge, dr. van
Geert de Jonge en Gezina Niks,  geb. Onstwedde op 14-07-1861, ovl.
Onstwedde op 24-03-1935, begr. Onstwedde.

IVe. Jan Kruit, (zn. van IIId), geb. Gieten op 06-12-1843, ovl. Emmen op 05-
04-1912, begr. Emmen, tr. Emmen op 29-04-1875 Geertruida Kuiper, dr.
van Albert Kuiper en Gepke Mulder, geb. Emmen op 02-03-1850, ovl.
Emmen op 25-08-1929, begr. Emmen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Jans,  geb. Emmen op 05-07-1876, ovl.  Emmen op 06-10-1954,

begr. Emmen.
2. Eppina, geb. Emmen op 20-11-1879, ovl. Emmen op 01-10-1930,

begr. Emmen.
3. Albert, geb. Emmen op 08-08-1882, ovl. Emmen op 11-03-1953,

begr. Emmen.
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4. Hinderkien, geb. Emmen op 07-06-1885, ovl. Emmen op 11-07-
1943, begr. Emmen.

5. Hendrik,  geb.  Emmen  op  30-12-1887,  ovl.  Emmen  op  20-05-
1979, begr. Emmen.

IVf. Jan Boerma Kruit, (zn. van IIId), geb. Gieten op 27-07-1846, landbou-
wer,  ovl.  Emmen op 04-01-1919,  begr.  Emmen, tr. Emmen op 12-05-
1885  Geesje Scholten, dr. van Albertus Scholten en Trijntje Scholten,
geb. Dalen op 18-04-1852, ovl. Zuidlaren op 15-03-1943, begr. Dalen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Jannes, geb. Emmen op 23-09-1886, ovl. Emmen op 15-11-1911,

begr. Emmen.
2. Albertus Hendrikus, geb. Emmen op 07-01-1893.
3. Hendrik, geb. Emmen op 28-10-1895, tr. Emmen op 12-05-1923

Tijtje Bakker,  dr.  van Herman Bakker  en Trientje  Timmerman,
geb. Emmen op 22-05-1899, dienstbode. 

4. Trijntje, geb. Emmen op 20-09-1889, ovl. Emmen op 18-11-1932,
begr. Emmen.

IVg. Jacob Kruit, (zn. van IIId), geb. Gieten op 15-11-1849, landbouwer, ovl.
Borger op 12-01-1922, begr. Borger, tr. Gieten op 08-05-1875 Hillechien
Speelman, dr. van Harm Speelman en Jantien Sol, geb. Gieten op 03-10-
1850, ovl. Borger op 14-04-1942, begr. Borger.
Uit dit huwelijk 4 zonen:
1. Jans,  geb.  Borger  op  07-06-1877,  ovl.  Borger  op  17-06-1877,

begr. Borger.
2. Jannes, geb. Borger op 13-08-1878, ovl. Borger op 27-01-1958,

begr. Borger, tr. Borger op 20-05-1911 Lammechien Schulting, dr.
van Hendrik Schulting en Lammechien Braam, geb. Odoorn op
02-05-1882, ovl. Borger op 30-08-1957, begr. Borger. 

3. Harm,  geb.  Borger  op 24-12-1881,  ovl.  Borger op 31-07-1907,
begr. Borger.

4. Jan, geb. Borger op 08-06-1884, ovl. Borger op 02-10-1973, begr.
Borger, tr. Borger op 02-05-1914 Alida Pomp, dr. van Geert Pomp
en Aaltje Rekers, geb. Gasselte op 01-02-1883, ovl. Assen op 21-
12-1943, begr. Borger. 

IVh. Geesje Kruit, (dr. van IIId), geb. Gasselte op 11-12-1855, ovl. Deventer
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op 25-09-1914, begr. Zuidbroek, tr. Emmen op 01-11-1884 Jan Scholten,
zn.  van Albertus Scholten en Trijntje  Scholten,  geb.  Dalen op 13-09-
1855, rijksambtenaar, ovl. Hoogezand op 16-11-1944, begr. Hoogezand.
Uit dit huwelijk één zoon:
1. Jan, geb. Emmen op 05-04-1885.

IVi. Jan Kruit, (zn. van IIIe), geb. Gasselte op 08-07-1848, ovl. Wildervank op
18-10-1924,  begr.  Wildervank,  tr. Scheemda  op  17-04-1875  Trijntje
Dethmers, dr. van Jan Hessel Dethmers en Hillechien Dethmers, geb.
Scheemda op 27-06-1851, ovl. Gasselte op 03-08-1885, begr. Gasselte.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Hendrik, geb. Gasselte op 23-10-1876, ovl. Groningen op 20-02-

1944, begr. Groningen.
2. Jan Hessel, geb. Gasselte op 10-04-1879, landbouwer, tr. Haren-

karspel op 13-11-1908 Nellij Elisabeth Raap, dr. van Pieter Raap
en Elisabeth Rotgans, geb. Schagen in 1884. 

3. Henderikus Gerardus, geb. Gasselte op 17-04-1881, ovl. Gasselte
op 28-03-1900, begr. Gasselte.

4. Hillechiena, geb. Gasselte op 10-12-1882, tr. Gasselte op 17-01-
1906 Willem Kremer, zn. van Berend Kremer en Geesie Mulder,
geb. Hoogezand op 18-01-1880. 

5. Trijntje,  geb.  Gasselte  op  01-08-1885,  ovl.  Gasselte  op  07-09-
1885, begr. Gasselte.

6. Trijntje,  geb.  Gasselte  op  08-10-1888,  ovl.  Gasselte  op  17-04-
1906, begr. Gasselte.

IVj. Geesje Kruit, (dr. van IIIe), geb. Gasselte op 28-12-1852, ovl. Wildervank
op  18-12-1942,  begr.  Wildervank,  tr. Gasselte  op  31-03-1881  Hessel
Dethmers, zn. van Jan Hessel Dethmers en Hillechien Dethmers, geb.
Scheemda op 06-01-1856, landbouwer, ovl. Wildervank op 16-01-1934,
begr. Wildervank.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Hillechiena, geb. Gasselte op 24-03-1885, ovl. Assen op 08-06-

1946, begr. Wildervank.
2. Jan Gerhard, geb. Gasselte op 04-02-1887, landbouwer, tr. NwPe-

kela  op  23-07-1914  Harmanna de  Groot,  dr.  van  Eertwijn  de
Groot en Stientje Haijen Lott, geb. NwPekela op 14-11-1890. 

3. Trijntje, geb. Gasselte op 03-02-1889, ovl. Stadskanaal op 19-09-
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1971, begr.  Stadskanaal,  tr. Gasselte op 02-05-1912  Jan Wilem
Weenink, zn. van Johan Weenink en Jenneke Berenk, geb. Rhe-
den op 07-06-1886, predikant, ovl. Stadskanaal op 11-06-1975,
begr. Stadskanaal. 

4. Dieverdina  Henderika  Afina,  geb.  Gasselte  op  31-10-1893,
tr. (Burgerlijke Stand) Wildervank op 07-07-1922 Hendrik Bruins
Slot, zn. van Warner Bruins Slot en Hilligje van Hees, geb. Hooge-
veen op 20-03-1891, landbouwer. 

IVk. Jan Kruit, (zn. van IIIf), geb. Gasselte op 20-06-1860, ovl. Borger op 11-
07-1934, begr. Borger, tr. (1) Gasselte op 07-05-1884 Janna Habbing, dr.
van Wander Everts Habbing en Geertien de Jonge, geb. Borger op 17-
10-1852, ovl. Borger op 12-12-1884, begr. Borger.
Uit dit huwelijk één zoon:
1. Geert, geb. Borger op 25-10-1884, ovl. Emmen op 16-12-1963,

begr. Emmen, tr. Gasselte op 03-05-1912 Antje Veninga, dr. van
Koert Veninga en Riemke Oostma, geb. Gasselte op 06-08-1891,
ovl. Emmen op 19-07-1967, begr. Emmen. 

Jan Kruit, tr. (2) Gasselte op 10-03-1886  Henderkien Oosting, dr. van
Berend Oosting en Harmke Kwebeman, geb. Gasselte op 27-06-1866.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1. Berend,  geb.  Gasselte  op 01-11-1886,  ovl.  Gasselte  op  08-11-

1886, begr. Gasselte.
2. Roelfje, geb. Gasselte op 28-05-1888, ovl. Borger op 17-06-1975,

begr.  Borger, tr. Borger op 16-08-1913  Wolter Timmer,  zn. van
Roelof Timmer en Jantien Trip, geb. Borger op 27-08-1891, ovl.
Borger op 04-10-1969, begr. Borger. 

3. Berend, geb. Gasselte op 26-07-1889, tr. Gasselte op 25-04-1914
Hinderika Eggedina Drenth, dr. van Willem Drenth en Franciska
Arendina Hoving, geb. Gasselte op 05-09-1895. 

4. Harmanna, geb. Gasselte op 18-07-1891.
5. Jannes,  geb.  Gasselte  op  24-06-1893,  ovl.  Gasselte  op  30-10-

1964, begr. Gasselte, tr. Borger op 31-10-1914 Christina Harders,
dr. van Hindrik Harders en Aaltien Pomp, geb. Borger op 21-05-
1895, ovl. Borger op 29-03-1932, begr. Borger. 

6. Hendrik, geb. Gasselte op 17-04-1895, ovl. Groningen op 22-06-
1914, begr. Gasselte.

7. Grietina Geessina Jantina Roelina, geb. Gasselte op 30-03-1897,

Threant jaargang 26 (2015) nr. 2 52



ovl. Gasselte op 05-03-1900, begr. Gasselte.
8. Jan, geb. Borger op 26-07-1899, ovl. Borger op 20-12-1995, begr.

Borger, tr. Arentje Bos, dr. van Geert Hendrik Bos en Johanna Ge-
lijk, geb. Odoorn op 28-02-1901, ovl. Borger op 26-12-1981, begr.
Borger. 

9. Grietina Geessina Jantina Roelina, geb. Borger op 31-10-1901,
ovl. Borger op 06-03-1956, begr. Borger, tr. H Haandrikman. 

10. Geert,  geb.  Borger  op 10-08-1908,  ovl.  Borger op 26-10-1908,
begr. Borger.

11. Kindje, geb. en ovl. Borger op 13-08-1907 (doodgeb.), begr. Bor-
ger.

IVl. Jantje Kruit, (dr. van IIIf), geb. Gasselte op 06-04-1868, ovl. Assen op 06-
06-1947, begr. Onstwedde, tr. Gasselte op 30-05-1891 Evert Corporaal,
zn. van Geert Corporaal en Catharina Bellinga, geb. Muntendam op 03-
03-1861, schipper, ovl. Gasselte op 21-10-1915, begr. Gasselte.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Geert, geb. Utrecht in 1892, groentekweker, tr. Gasselte op 26-

05-1920 Marchien Jonkman, dr. van Berend Jonkman (schipper)
en Willemtien Salomons, geb. Gasselte op 21-04-1898, ovl. Gas-
selte op 31-05-1927, begr. Gasselte. 

2. Gerhardus,  geb.  Gasselte  op  13-04-1894,  rijwielhandelaar,
tr. Gasselte  op  20-05-1920  Wichertje Bijmholt,  dr.  van  Geert
Bijmholt en Annechien Kremers, geb. Borger op 25-07-1895. 

IVm. Roelina Kruit, (dr. van IIIf), geb. Gasselte op 02-12-1870, ovl. Groningen
op 11-04-1917, begr. Gasselte, tr. Gasselte op 12-05-1900 Jan Bok, zn.
van Jan Bok en Grietje Sermon, geb. Gasselte op 10-10-1867, koopman.
Uit dit huwelijk één dochter:
1. Grietje, geb. Gasselte op 19-06-1902.

IVn. Geesje Kruit, (dr. van IIIf), geb. Gasselte op 08-09-1863, ovl. Emmen op
14-05-1949, begr. Emmen, tr. Gasselte op 28-04-1894  Hilbrandus Ger-
hardus Wiersema,  zn.  van  Jan  Wiersema  en  Elizabeth  Schuur,  geb.
Oude Pekela op 14-03-1860, arbeider/botermaker/winkelier, ovl. NwPe-
kela op 06-02-1940, begr. NwPekela.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Elizabeth, geb. Gasselte op 06-04-1895.
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2. Geert, geb. Gasselte op 05-09-1896, ovl. Gasselte op 19-05-1900,
begr. Gasselte.

3. Jan, geb. Gasselte op 28-10-1898.
4. Roelfien, geb. Gasselte op 20-01-1901, ovl.  Gasselte op 08-12-

1906, begr. Gasselte.

IVo. Grietje Kruit, (dr. van IIIf), geb. Gasselte op 14-11-1861, ovl. Borger op
20-01-1931, begr. Borger, tr. Gasselte op 07-05-1884  Henderikus Oos-
ting, zn. van Berend Oosting en Harmke Kwebeman, geb. Gasselte op
18-09-1859, ovl. Borger op 10-01-1930, begr. Borger.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Berend, geb. Gasselte op 17-03-1885.
2. Roelfien, geb. Gasselte op 27-04-1887, ovl.  Gasselte op 23-07-

1887, begr. Gasselte.
3. Geert, geb. Gasselte op 28-08-1888, ovl. Gasselte op 25-01-1950,

begr. Gasselte, tr. (1) Gasselte op 05-11-1914 Meintje Kamps, dr.
van Geert Kamps (schipper) en Anna Thiewes (dienstmeid), geb.
Gasselte op 03-06-1894, ovl. Gasselte op 29-11-1918, begr. Gas-
selte.  tr. (2) Gasselte op 28-08-1920 Jantje Heikens, dr. van Jan
Heikens en Jantje Mulder, geb. Slochteren in 1888. 

4. Kindje,  geb.  en  ovl.  Gasselte  op  25-05-1891 (doodgeb.),  begr.
Gasselte.

5. Roelf,  geb.  Gasselte  op  03-08-1892,  tr. Borger  op  12-05-1917
Grietje Hulshof, dr. van Jacob Hulshof en Geertje Knol, geb. Bor-
ger op 25-08-1894, ovl. Assen op 21-07-1945, begr. Borger. 

6. Harm, geb. Gasselte op 27-11-1894.
7. Jan, geb. Borger op 21-08-1897.
8. Hendrik, geb. Borger op 31-03-1900.

Generatie V
Va. Willem Kruit, (zn. van IVa), geb. Emmen op 11-02-1865, tr. Odoorn op

02-04-1889  Siemtje Kalsbeek,  dr.  van Kornelis  Kalsbeek en Dieuwkje
Wilschut, geb. Leek op 13-02-1868.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Aagje,  geb.  Vlagtwedde  op  17-06-1890,  tr. Emmen  op  03-03-

1910  Willem Lindeman,  zn.  van  Filppus  Lindeman  en  Aaltje
Feenstra, geb. Emmen op 03-07-1890. 
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2. Kornelis, geb. Emmen op 05-03-1894, ovl. Vlagtwedde op 03-02-
1915, begr. Vlagtwedde.

3. Dieuwkje,  geb. Emmen op 09-04-1897, ovl.  Emmen op 21-01-
1985, begr. Emmen, tr. Emmen op 28-02-1918 Oomke Veen, zn.
van Jan Veen en Antje van Veen, geb. Emmen op 19-07-1896, ovl.
Emmen op 01-01-1973, begr. Emmen. 

4. Johanna,  geb.  Emmen  op  05-04-1900,  ovl.  Emmen  op  07-04-
1992, begr. Emmen, tr. Emmen op 26-06-1920  Roelof Tent, zn.
van Harm Tent en Janna Plat, geb. Odoorn op 08-11-1897, ovl.
Emmen op 26-04-1976, begr. Emmen. 

5. Jantje, geb. Emmen op 05-04-1900.
6. Jan, geb. Emmen op 18-09-1902, koopman, ovl. Vlagtwedde op

21-11-1920, begr. Vlagtwedde.

Vb. Jacobje Kruit, (dr. van IVa), geb. Emmen op 05-12-1867, tr. (Burgerlijke
Stand) Vlagtwedde op 28-04-1888 Jan Wiersema, zn. van Jan Wiersema
en Zwaantje Mulder, geb. Winschoten op 26-03-1865, ovl. Emmen op
17-03-1942, begr. Emmen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Jantiena Zwaantiena, geb. Vlagtwedde op 27-02-1891, ovl. Vlagt-

wedde op 19-08-1944, begr.  Vlagtwedde, tr. Emmen op 04-11-
1920  Johann Bernhard Schrap, zn. van Lambert Schrap en Wil-
lemtje Halm, geb. Schuttorf [Duitsland] in 1895. 

2. Jan, geb. Vlagtwedde op 08-05-1893.
3. Aagtje, geb. Vlagtwedde op 09-10-1895.
4. Grietje, geb. Vlagtwedde op 11-10-1898.
5. Willem, geb. Vlagtwedde op 28-07-1901.

Vc. Pietertje Kruit, (dr. van IVa), geb. Emmen op 12-03-1871, tr. (Burgerlijke
Stand) Emmen op 27-03-1894  Jakobus Spreeuwers,  zn.  van Augulius
Spreeuwers en Lamberdina Stoker, geb. Borger op 28-01-1867, petrole-
umventer, ovl. Groningen op 17-04-1933, begr. Vlagtwedde.
Uit dit huwelijk één dochter:
1. Lammerdina, geb. Odoorn op 06-05-1902.
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Annen 9-4 De school in 1814 - Jan Hoving.  
Assen 24-4 Klooster Maria in Campis - Windveren - Van  Lier Lels.
Borger 28-4 Schepersloon - Buinerveen - Elfstedentocht.  
Coevorden 17-4 W.O.1- Genealogie Soppe - Hoornstra en justitie.
Waardeel 34-4 Verzetstrijder Jan Bulthuis- Raadselachtig oorlogs-monument.
Diever 14-4 Wittelterweg 30 - De socialist Jan Draad.
Dwingeloo 15-3 Nummer over Lheebroek.
Eelde dec.2014 Eelde voor 1139 - Vennebroek en Friescheveen.
Eext 21-4 Juffrouw Sterenborg - De waog - Het bakkersvak.        
Gasselte 23-5 Mobilisatie 1914 - Bruggen - Geneesmiddelen.
GEM 23-1 Verdwenen nederzettingen - Kwartierherhaling - De  7de zoon.
Gieten dec. 2014 Muntvondst 1919 - De posterijen - De Eexter eekschillers
Hardenberg 31-4 Onderwijzer Jakob Duijtsch - Familie Plaggenmarsch.
Havelte 2014-4 Turfhandel - Dorpsstraat 21 en 23 aan de Brink te Havelte.
Hoogeveen 32-1 De begrafenisboot - Kremboong- Burgemeester Meijer.
Meppel 36-4 Catharina Semler - Familie Nijenhuis/Nieuwenhuis. 
Nijeveen 19-4 Schooljuf J.G. Leautaud - Doropsstraat 56 - Monsternemers.
Norg 18-69 De lieden van Norch - Hongersnood door aardappelziekte.
Odoorn 2014-4 Kerstdagen voor 1940 - Veldwegen - Oud en nieuw ca.1950.
O'hesselen 15-1 Oude stijgbeugels - Een boerenbruiloft - De boermarke van 

Gees.
Peize nr. 64 Lief en leed ca. 1850 - Scheiding Peizer marke 1577 - De Horst.
Roden 36-2 De  melkfabriek - Familie Scheepstra-  Begrafenisvoorganger.
Rolde 17-4 Volksgericht Balloo - Oorlogsvrijwilligers Ned. Indië.
Ruinerwold 31-1 Klooster Blijdenstein - Den Hof aan Oosterboerweg.
Sleen    17-4 De Bontekoepenning - De eerste wereldoorlog in de regio.
Smilde 2014-4 Familie de Roode - Smidsfamilie Keizer - Elfstedentocht Udding.
Vries     13-53 Openluchtspel “De toren spreekt” - Boerenboeldag.
Westerbork 14-4 Slachten aan huis - Organisatie Todt
De  Wijk 17-4 Dokterswoning 2 - Verenigingsleven Koekange.
Zuidlaren 21-4 Achternamen- Eerste wereldoorlog- Veeartsen.
ZO-Drenthe 23-54 Lambertus Bouwers 2 - Schansen in ZO-Drenthe.
Zuidwolde 28-2 Grenspalen - Veldnamen te Veeningen - Bedrijven Zuidwolde.
Zweeloo nr.48 Bakkerij Warmolts - Veenlijk in Juffersveen - In Franse 

krijgsdienst.
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	Met ‘De dag van de Drentse Familiegeschiedenis’ nog vers in het geheugen kunnen we terugzien op een uitzonderlijke en opmerkelijke winterse dag met veel sneeuw, maar ook met veel bezoekers. Als organisatie zouden we, vooraf gezien, al blij zijn met 300 bezoekers, maar toen de sneeuw die dag Drenthe overdekte, werd gevreesd voor het ergste. Dat begon voor mij die ochtend al met een auto die maar niet wilde starten. Eenmaal verlaat in Assen aangekomen was het druk in het Drents Archief en dat bleef het de hele dag. Soms was het zo druk dat er een ware file voor onze stand stond. Aan het einde van de dag stond de teller op 305 bezoekers en dan te bedenken als er géén sneeuw had gelegen… Het was een prachtige en interessante dag daar in Assen, waar alleen GensDataPro het door de weersomstandigheden moest laten afweten. Het zou niet vreemd zijn om er een jaarlijks terugkerende dag van te maken! Elders in Threant leest u er een artikel over van Hans Huizing.
	Zaterdag 30 mei organiseert de NGV afd. Drenthe en NW-Overijssel een middag over de Veenontginningen rond Veendam en de schippers uit Pekela. We zijn dan welkom in het VM te Veendam. Misschien meer Historie dan Genealogie? We verwachten dan een rondleiding door een 'genealoog' als deskundige. Er is ruimte aanwezig voor 20 mensen.
	Het museum maakt gebruik van de korting d.m.v. de Museum-jaarkaart. Daardoor gelden er voor ons 2 all-in tarieven: mét MJK = 5,25; zonder MJK = 10,25.
	Ook niet-NGV-leden zijn welkom in Veendam (als er nog ruimte beschikbaar is) Opgave vóór 1 mei 2015 via Bert Heidmeijer (0522-281642) m.v.v. MJK en/of NGV-lid. Betaling vóóraf: IBAN-nr. NL48 INGB 0003 0671 69 t.n.v. NGV Afd. Drenthe en NW-Overijssel.
	In de vroege Middeleeuwen werd er overal in Nederland al gebruik gemaakt van turf, het gedroogde en in blokken gestoken veen. Hout begon als brandstof steeds zeldzamer te worden en turf kreeg een steeds grotere economische waarde. Het werd niet voor niets het 'bruine goud' genoemd. Eerst werden veengebieden dicht bij de (Hollandse) steden vergraven. Dit waren vooral laagveengebieden waar men turf moest baggeren. Door deze baggerwerkzaamheden ontstonden vele meren. De Hollandse steden gingen daarna op zoek naar nieuwe veengebieden. Deze werden o.a. gevonden in de kop van Overijssel en in Friesland. Voor een deel vergroef men ook hier laagveenmoerassen. (Giethoorn, Beulakker, Belter en Eernewoude) In Friesland werd door jonkheer Van Vegeling een nieuwe manier van turfgraven geïntroduceerd om hoogveengebieden te vergraven. Eerst werden de hoogveengebieden ontwaterd door middel van een systeem van greppels en sloten. Was het gebied voldoende ontwaterd dan konden de kanaalgravers komen. Zij legden een systeem van wijken en kanalen aan. Het systeem van wijken en kanalen bleek enorm succesvol. In 1599 sloegen de Friezen hun vleugels uit naar Groningen. Zowel in wat we nu Oude Pekela noemen als in Hoogezand en Sappemeer gingen Friese compagnieën aan de slag. Vóór 1599 werd er overigens ook al turf gestoken in de Groninger Veenkoloniën. Bewoners van omliggende dorpen op de hogere zandgronden zoals Roswinkel en Onstwedde, staken turf voor eigen gebruik.
	Daarnaast waren kloosterlingen actief in het veen. Zo bezat de abdij van Aduard een groot stuk veen ten oosten van het Zuidlaardermeer. Het plaatsje De Groeve dankt haar naam aan deze turfgraverij. Turf was in toenemende mate ook de brandstof van de steenbakkerijen. Het aantal steenbakkerijen nam in de Middeleeuwen steeds toe. De brandgevaarlijke houten huizen werden immers steeds vaker vervangen door bakstenen huizen. Bovendien werden steeds meer kerken gebouwd met baksteen. Veengebieden in Groningen profiteerden van deze ontwikkeling.





