
26e jaargang – (2015) nr. 3



THREANT
is het kwartaalblad van
NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel

INHOUD:

Van de voorzitter 57

Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 58

Ledenmutaties 59

Vacatures Threant 59

In memoriam Floris Hijmans 60

Inzenddatum volgende Threant 61

Vrijwilligers gezocht – Steenwijkerwold 61

Aanvulling op een artikel in Threant 2015-1 64

Project: Delen en Vermenigvuldigen 64

Weg met die zooi 66

Leermomentjes? (aflevering 2) 69

Joodse Genealogieën 73

Kwartierstaat Wemeltje Nijboer deel I) 74

Tijdschriften Historische verenigingen 83

Regels voor het inzenden van kopij vindt u op onze afdelingssite.

De  Threant verschijnt 4 x per
jaar. Leden van NGV Drenthe
en  Noordwest-Overijssel  ont-
vangen de Threant geheel gra-
tis.

Redactie Threant
eindred.: Marc Fieret
lay-out: Geert Kamphuis 
redactielid: Jan Ridderbos 
Redactie-adres:
Laan van  de  Iemenhees 566,
7823 JX Emmen,
0591-629327
mjc.fieret@home.nl 

Ook  niet-leden  kunnen  zich
op  Threant  abonneren  voor
€9,50 per jaar, losse nummers
€3,00 (incl. portokosten).
De bedragen kunnen worden
overgemaakt  op  rek.  nr.
NL48INGB0003067169  ten
name  van  NGV  Drenthe  en
Noordwest  Overijssel  te
Wanneperveen.
Bij  nabestellingen  verzoeken
wij u de jaargang(en) c.q. het
nummer van de te ontvangen
Threant te vermelden.

De  redactie  aanvaardt  geen
verantwoordelijkheid  aan-
gaande de inhoud van de  ge-
nealogische artikelen.

Bronvermelding:
Ons tijdschrift is van en voor
onze  leden.  Dit  willen  we
graag zo houden. Om zoveel
mogelijk  bekendheid  aan
onze vereniging  en ons  blad
te  geven,  vraagt  de  NGV
Drenthe u overgenomen arti-
kelen met bronvermelding op
te nemen.

Threant wordt gedrukt bij 
Promens Care in Hoogeveen.
ISSN: 1380 – 393 X



I
In  het  vorige  nummer  van  Threant  kon  u  in  dit  voorwoord  lezen  dat  het
bestuur op zoek was naar bestuursleden en verderop dat Jan Ridderbos uit
Assen  zich  kandidaat  had  gesteld  voor  secretaris.  Vervolgens  stond  ons  lid
Aaldert  Otten  uit  Haren  op  om  zich  te  melden  als  kandidaat  bestuurslid.
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering werden beide heren met algemene
stemmen  benoemd.  Aaldert  Otten  is  vervolgens  onze  PR  functionaris
geworden.  Daarmee  zit  ons  bestuur  weer  op  de  sterkte  van  de  periode
daarvóór,  maar  zijn  we  nog  steeds  op  zoek  naar  één  bestuurslid.  Twee
bestuursvergaderingen verder, hebben beide bestuursleden zich al behoorlijk
ingewerkt en hebben we een frisse start kunnen maken. Henk Jonkman heeft
de functie van bibliothecaris van Jan Pol overgenomen. Overigens blijven Jan
Pol en Hans Huizing bezig met de advertentiecollectie en kunnen de knippers
hun werk blijven doen, terwijl  Promens Care zich nog steeds ten volle inzet
voor het scanwerk. Helaas heeft Anneke Pol-Snippe te kennen gegeven dat ze
met ingang van 1 september van dit jaar stopt met het werk voor Facebook.
Graag wil  ik  haar bedanken voor alles wat zij  in de afgelopen periode voor
Facebook heeft gedaan. We zijn daarom op zoek naar iemand die dit werk van
haar wil overnemen. U kunt zelfstandig thuis bezig en zelf bepalen hoe u een
en ander aan dit medium wilt toevertrouwen. Ter geruststelling wil ik er nog bij
vermelden,  dat  het  niet  nodig  is  om  vergaderingen  te  bezoeken.  Hebt  u
interesse om het werk van Anneke over te nemen, neem dan contact op met
de voorzitter.
Als lid van onze afdeling denk je mogelijk dat het bestuur bezig is  met een
zomerreces. Alles ligt even stil, er wordt niet vergaderd en iedereen geniet van
de  mooie  zomerzon.  Alleen  dat  laatste  is  echter  het  geval.  Uw bestuur  zit
beslist  niet  stil,  maar  is  bezig  zich  voor  te  bereiden  op  de  eerstvolgende
bijeenkomsten. In deze Threant kunt u daarover al het een en ander lezen. Wat
we erg belangrijk vinden, dat zijn de contacten met onze leden. Die contacten
zijn  er  via  Threant,  de  website,  Facebook  en  op  de  bijeenkomsten.  Die
bijeenkomsten vinden wij op z’n minst gezegd zorgelijk en dan doelen we op
de opkomst. Landelijk is de toeloop tijdens de bijeenkomsten redelijk stabiel
en op een hoger niveau dan bij ons het geval is. Dit heeft er toe geleid dat wij
eens  zijn  gaan nadenken over  een iets  andere opzet.  Op 19 september zal
daarvan het eerste resultaat zichtbaar zijn. We willen proberen onze leden (en
ook onze gasten) meer te gaan betrekken bij onze afdeling. Jan Ridderbos zal
dan een inleiding  houden over  de  Joodse  genealogie  in  Drenthe  en  hoe  u
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daarbij mogelijk een rol kunt spelen. Verder zal Aaldert Otten verder ingaan op
zijn artikel dat u in deze Threant kunt lezen. Alles staat en valt echter met een
goede opkomst. Dus beste mensen, wij hopen jullie dit keer in een volle zaal te
mogen begroeten.  Dit  is  echter nog niet  alles.  De lezingen hebben we niet
geheel laten vallen, maar hier en daar voegen we een workshop in. Over de
onderwerpen  zullen  we  u  uiteraard  via  de  voor  u  bekende  kanalen  op  de
hoogte  houden.  In  oktober  start  verder  een  tweede  deel  van  de  cursus
GensDataPro, waar we ons bezig gaan houden met de manier waarop we in
GDP  een  dossier  kunnen  aanleggen,  hoe  we  een  juiste  uitvoer  op  papier
kunnen maken (voor bijvoorbeeld een boek) en hoe we onze stamboom op
internet kunnen plaatsen. Uiteraard zijn er altijd mogelijkheden om vragen te
stellen  over  andere  onderwerpen,  of  waarop  u  bent  vastgelopen.

Uw voorzitter, Harm Hillinga.

Zie voor aanvullende informatie onze afdelingswebsite: drenthe.ngv.nl.
(klik in de kolom links op de site op het tabblad: “afd. Agenda”).

zaterdag 19 september 2015:
13.30 uur: Jan Ridderbos  informeert  ons  over  de Joodse  Genealogie  in

Drenthe en vraagt hierbij medewerking. Aaldert Otten neemt
ons  mee  in  het  project  “delen  en  vermenigvuldigen’’,   het
scannen  van  o.a.  geboortekaartjes  –  zie  hierover  meer  op
pagina 63.

Locatie: kerkelijk centrum De Vredehorst,
Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen.

  
zaterdag 21 november 2015:

13.00 uur: Algemene Ledenvergadering
in een volgend nummer hierover meer

14.30 uur: Workshops voor leden en niet leden
in het volgend nummer hierover meer informatie

Locatie: kerkelijk centrum De Vredehorst,
Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen.

zaterdag 23 januari 2016:
13.30 uur: Lezing of workshops – invulling moet nog komen
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Locatie: kerkelijk centrum De Vredehorst,
Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen.

Ledenmutaties afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel in de periode 1-3-
2015 tot 1-7-2015.

Ledentallen afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel:
1-03-2015 leden: 207; bijkomende lidmaatschap 52; totaal 259
1-07-2015 leden: 202; bijkomende lidmaatschap 49; totaal 251

Ledentallen NGV:
1-03-2015 leden: 7856; bijkomende lidmaatschap 750; totaal 8606
1-07-2015 leden: 7803; bijkomende lidmaatschap 749; totaal 8552

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:  Frambozenhof  14,  9408  BL  Assen of  via  mail
secretaris@drenthe.ngv.nl.

De redactie van Threant bestaat op dit moment uit drie leden: een 
eindredacteur, een medewerker voor lay-out en een vertegenwoordiger vanuit 
het bestuur van de afdeling.
Twee leden van de redactie hebben aangegeven per 1 januari 2016 hun 
werkzaamheden voor Threant te beëindigen.
Bestuur en Redactie zijn daarom met SPOED op zoek naar een

EINDREDACTEUR (m/v)
Benodigde kennis:
- voldoende ervaring op het gebied van genealogie;
- taalkundige ervaring en feeling (spelling, interpunctie, woordkeuze, 

tekstindeling);
- kundig om zelf artikelen te schrijven over o.a. diverse aspecten binnen de 

genealogie en aanverwante wetenschap(pen);
- goede contactuele eigenschappen (overleg met inzenders van artikelen 
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v.w.b. wijzigen opzet inzending, mogelijke ongeschikte inzendingen, e.d.).

LAY-OUTMEDEWERKER (m/v)
Benodigde kennis:
- m.b.v. Open/Libre Office of MSWord aangeleverde bestanden 

samenvoegen in een basis Threant-document; 
- de lay-out consistent maken (lettertype, lettergrootte, alinea- en pagina-

opmaak) en de aflevering voorzien van de juiste paginanummering;
- Illustraties op de juiste plaats invoegen en van onderschrift voorzien.
- over de vier nummers van een afgelopen jaar een namenindex maken en 

als in te voegen document opstellen; 
- het eindresultaat als pdf-document(en) afleveren, eerst in concept voor 

correctie en vervolgens als definitief voor de drukker.

Algemeen:
Per kalenderjaar verschijnen vier edities van Threant. Ongeveer een maand 
voor verschijnen vindt een redactievergadering plaats. Voor reiskosten en 
mogelijke andere kosten bestaat, naar redelijkheid,  een vergoeding door de 
afdeling.
Informatie:
Marc Fieret, Laan van de Iemenhees 566, 7823 JX Emmen.
Telefoon: 0591-629327 (nà 20:00 uur) of via mail mjc.fieret@home.nl  

Marc Fieret, Emmen; email: mjc.fieret@home.nl

Op 21 maart van dit jaar overleed Floris Eduard Hijmans.
Floris was al enige tijd geen lid meer van onze afdeling, maar toch ….
Floris en ‘zijn’ Eva bezochten zeer regelmatig onze bijeenkomsten. Tot weder-
zijds genoegen, naar mijn opvatting. 
Eva was weliswaar geen lid van de NGV, maar beiden toonden meer dan alleen
belangstelling. Enkele keren was Floris ook lid van de kascommissie. Totdat zijn
zichtvermogen  steeds  beperkter  werd  en  een controle  van  de  boeken niet
meer tot de mogelijkheden behoorde. Die beperking was voor Floris een moei-
lijk te accepteren feit, mede omdat ook een bepaalde vorm van dementie zich
voordeed. Evenals tijdens onze bijeenkomsten zorgde Eva, waar mogelijk, voor
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een goede begeleiding van Floris.
Omdat de algehele gezondheid van Floris minderde, was het des te verwon-
derlijker dat we in april 2013 bericht ontvingen dat juist Eva was overleden.
Floris  heeft  daarna nog een korte  periode in  hun afgelegen huis  gewoond,
maar  dit  bleek  niet  verantwoord  meer.  Hij  verhuisde  naar  verpleeghuis
Bornholm in Hoofddorp, in de omgeving van zijn familie. Daar mocht hij nog
een  periode  goede  verzorging  ontvangen  in  een  voor  hem  steeds  kleiner
wordende wereld. 
Ik herinner me nog de opmerking van zijn dochter hoe enthousiast Floris was
toen één van de andere verzorgden Maleis bleek te praten. Een ‘oude wereld’
ging voor hem open, want Floris was in 1934 geboren op Java. Die afkomst was
trouwens merkbaar. Als Floris, een rijzige man, binnenkwam kwam er ook ie-
mand binnen qua persoonlijkheid en qua status.
Met hem is een markante persoonlijkheid heengegaan.
We wensen de familie Hijmans sterkte dit verlies te kunnen verwerken. 

Uiterlijk 1 oktober 2015 moet kopij voor de volgende Threant, 2015 nummer
4, bij de redactie ontvangen zijn, via mjc.fieret@home.nl .
Lever u kopij bij voorbaat aan per mail op A4-formaat, lettertype Calibri, punt-
grootte 15.
Voor andere vormen van kopij indienen kunt u contact opnemen met de redac-
tie. Zie voor adres en telefoonnummer achterin Threant.

Helpt  u  mee  de  bevolkingsregisters  (1826-1939)  van  het  gemeentearchief
Steenwijkerland te indexeren via www.velehanden.nl? 

Benieuwd wie er in de 19e en begin 20e eeuw in Steenwijkerwold, Kuinre, Vol-
lenhove, Blokzijl, Giethoorn, Oldemarkt en Wanneperveen woonden? En wat
zij deden? Bent u geïnteresseerd in (familie-) geschiedenis en wilt u graag een
handje helpen om deze gegevens voor iedereen toegankelijk te maken? Meld u
dan aan voor het project  bevolkingsregisters  Steenwijkerland 1826-1939 op
www.velehanden.nl .

Wat zijn bevolkingsregisters?
De bevolkingsregisters vormen een mooie bron voor wie zich voor familiege-
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schiedenis interesseert. Naast de namen van onze voorouders kan er nog veel
meer interessante informatie uit  de registers worden gehaald.  Gegevens als
geboorte, overlijden, verhuizing en beroep werden allemaal genoteerd. Het le-
ven van onze voorouders komt als het ware voorbij in de registers. Zo komen er
ook  uitgestorven  beroepen  in  voor.  Wij  vonden  in  onze  registers  al  een
‘suikerballenmaker’ en een ‘kippenkoopman’. Waar kom je deze nu nog tegen?
Ook allerlei oude Zuiderzee-ambachten, als de ‘nettenboeter’, vinden we terug

in onze gemeente. 
Voor  1795  had  Nederland  nog
geen  goed  georganiseerde
bevolkingsadministratie.  De
kerk  hield  doop-,  trouw-  en
begraafregisters  bij  en  er
werden af en toe volkstellingen
gehouden.  In  de  Franse  tijd
vanaf 1811 werd de burgerlijke
stand ingevoerd, waarna er ge-
boorte-,  huwelijks-  en
overlijdensaktes  werden
opgesteld  en  bewaard.  Vanaf
1850 werden alle gemeenten in
Nederland verplicht gesteld een
doorlopende
bevolkingsadministratie  bij  te

houden aan de hand van de bevolkingsregisters. Dit alles maakt het zoeken
naar onze voorouders een stuk gemakkelijker.
De volgende gegevens kunt u tegenkomen in de bevolkingsregisters:
familienaam en voornamen, geslacht, positie van elk persoon in het gezin, ge-
boortedatum en -plaats, burgerlijke staat, kerkgenootschap, beroep, adres, da-
tum  van  vestiging  in  de  gemeente,  vorige  woonplaats,  vertrek  uit  de  ge-
meente, waarheen vertrokken, datum van overlijden, eventuele opmerkingen.

Over het project en hoe het werkt
Het project bevolkingsregisters Steen-wijkerland 1826-1939 is op 24 februari
2015 officieel van start gegaan met het invoeren van de eerste namen door
wethouder  Wim  Brus.  De  originele  bevolkingsregisters  van  de  voormalige
gemeentes  Steenwijkerwold,  Kuinre,  Vollenhove,  Blokzijl,  Giethoorn,  Ol-
demarkt en Wanneperveen zijn allemaal ingescand. Van deze scans neemt u
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vervolgens  de  volgende  gegevens  op  een  online  formulier  over:  naam,
geboorteplaats, geboortedatum en beroep. 
Deze gegevens zullen na afloop online (via de website van het gemeentearchief
en www.archieven.nl ) worden gezet, zodat u ook daadwerkelijk resultaat ziet
van uw inspanningen. Iedereen kan dan op naam van zijn of haar voorouders
zoeken!

Wilt u meehelpen met het project? Maak
dan  een  account  aan  op  www.velehan-
den.nl.  Vervolgens kunt u zich aanmelden
bij  het  project  bevolkingsregisters
Steenwijkerland 1826-1939, door te klikken
op ‘meedoen met dit project’. Als u klikt op
‘invoeren’ krijgt u een scan te zien en kunt
in  de  desbetreffende  velden de  gegevens
overnemen.  Wanneer  u  voorouders  in
bijvoorbeeld  Blokzijl  heeft,  kunt  u  dit  als
voorkeur  aangeven.  U  krijgt  dan  alleen
scans  van  Blokzijl,  tot  zover  deze
beschikbaar zijn, om in te voeren.
Iedereen  die  het  leuk  vindt  kan  aan  dit
project deelnemen; ervaring met indexeren
is niet nodig. U kunt zelf uw tijd indelen en
vanuit huis een bijdrage leveren wanneer u
dat  uitkomt,  er  zijn  geen  verplichtingen.
Een  enkele  keer  kunnen  de  oude
handschriften wat lastig te lezen zijn, maar
we hopen dat u dit als uitdaging ziet! 

Wat krijgt u er voor terug?
Per scan zijn er 6 punten te verdienen: 3 na invoer, 3 na controle. Met de pun-
ten kunt u sparen voor het mooie boek ‘Ontmoetingsplaats van verhalen’ ge-
schreven door Jolanda de Kruyf. Daarnaast kunt u zich als deelnemer opgeven
voor een rondleiding door het depot waar onze archiefschatten bewaard lig-
gen. Het benodigde aantal punten voor het boek en de rondleiding zal op onze
projectpagina  bekend  worden  gemaakt.  En  misschien  wel  de  mooiste  op-
brengst: met uw deelname zorgt u ervoor dat de gegevens van onze voorou-
ders voor iedereen toegankelijk worden!
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Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met het gemeentearchief, telefoonnum-
mer 14 0521. Het is ook mogelijk om eerst te oefenen op de website van Vele
Handen. 

Namens gemeentearchief Steenwijkerland,
Martine de Boer.

In Threant 2015 nummer 1 is op bladzijde 9 bij de boekbespreking “Huwelijks-
register Erica” vergeten te vermelden wie de schrijver en de schenker van dit
boek is.
Het boek “Huwelijksregister Erica” is geschreven door dhr. Gerard H.J. Kolker,
die tevens zo vriendelijk was om een exemplaar van dit boek te schenken aan
de bibliotheek van onze afdeling. Wij danken de heer Kolker langs deze weg
voor deze vriendelijke geste en bieden ons excuses aan voor het feit dat wij
deze aanvulling vergeten waren te melden bij de boekbespreking.

Uit de enquête van enkele jaren geleden is gebleken dat u graag een actieve
opstelling van uw bestuur wilt.  Zoals u weet loopt in Drenthe al een aantal
jaren het project ‘advertenties’. Een aantal leden en gasten knipt daartoe uit de
Drentse kranten de overlijdensadvertenties die bij Promens Care te Hoogeveen
worden gescand (als afbeelding) en van een naam voorzien. Als lid van de NGV
heeft u daar exclusief toegang toe.
Een succesvol project, vooral dankzij de inzet van de vrijwilligers. Genealogen
kunnen  deze  data/afbeeldingen   gebruiken  als  aanvulling  van  hun  eigen
stamboom. Maar, bij het invoeren van genealogische data wordt niet alleen
een  overlijdensdatum  ingevuld,  maar  ook  een  geboortedatum  en  een
eventuele doopdatum en velen van u voegen graag wat extra informatie toe
om het geheel op te fleuren.
Als  je  dat  zo  leest  komt  de  gedachte  op:  wat  doen  we  zelf  met  onze
rouwkaarten,  geboortekaarten  en  huwelijksaankondigingen  die  we  ooit  als
familielid hebben ontvangen? Wie van ons heeft geen stapel geboortekaartjes,
trouwkaarten  en  rouwkaarten  in  huis  liggen.  Wat  doen  we  er  mee?  Laten
liggen, afstoffen en ’t ja, te zijner tijd zullen ze de prullenbak in gaan. Of, en dat
kan ook, een zoon of dochter ontfermt zich over de stapel en legt die in de
eigen woning. Totdat, ja totdat ook die stapel weer …. et cetera. En tenslotte
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toch de prullenbak? Sommigen van u hebben lange reizen gemaakt, uren in het
archief  gezeten,  vele  stukken  uitgeplozen  en  ja,  het  dichtstbijzijnde  en
gemakkelijkste wordt dan vergeten. 
Sommigen  van  u  hebben  toch  aan  het  nageslacht  gedacht  en  de  kaarten
gescand. Gekoppeld aan het familiebestand levert dat een mooi stukje extra
informatie op. Wij van de NGV vinden dat scannen natuurlijk het beste idee en
willen u aanmoedigen dat, net als de rouwadvertenties, te delen met de leden
van de NGV.
We noemen dit project ‘delen en vermenigvuldigen’.
In de genealogie bestaat per definitie veel overlap. Het ene familielid  is  nu
eenmaal ook lid van het andere. En als beiden hun stamboom in kaart willen
brengen, dan kunnen ze dat ieder apart doen maar ook samen en dus delen.
Een genealogisch bestand maken is een hobby. Gegevens worden her en der
gevonden.  Op  internet  vinden  vele  nieuwsgierigen  informatie  over  hun
vroegere voorvaderen. Van vóór internet ligt nog veel in de lade. Keurig op
kaarten,  in  boekvorm en  in  mappen.  Sinds  de  computer  zijn  intrede  heeft
gedaan  is  veel  opgeslagen  in  een  bestand  van  één  van  de  meer  dan  800
softwareprogramma’s.  Gelukkig  is  er  een  standaard,  Gedcom  geheten,
waarmee bijna alle programma’s uit de voeten kunnen en bestanden op dat
niveau  gedeeld  kunnen  worden.  Het  leuke  ervan  is,  dat  niemand  iets  is
kwijtgeraakt. Mooier gezegd: zo ’n bestand heeft zich vermenigvuldigd. 

Familiegebeurtenissen scannen en publiceren: dus delen
U begrijpt het waarschijnlijk al, wij nodigen u uit om uw familiekaarten met de
leden van de NGV te  delen.  Als  uw kaarten op de website  van de NGV te
vinden zijn, kan uw familielid (achter achterneef) die ook bezig is met zijn deel
van  de  stamboom,  gebruik  maken  van  deze  gedeelde  informatie.  En  daar
worden waarschijnlijk veel mensen blij van.
Wie kan mee doen? U, als lid of gast van de NGV in ieder geval. U hoeft alleen
maar  zelf  te  willen.  Wat  is  daarvoor  nodig?  Hieronder  volgt  een  aantal
belangrijke punten. 

Scannen:  U moet zelf scannen en dat doet u met uw computer en uw
scanapparaat.  Voor  de  meesten  van  u  zal  de  printer  tevens  het
scanapparaat zijn.
DPI:  bij  het scannen staat een getal  achter dpi.  Dit  getal moet op 300
staan. Het heeft iets te maken met de grootte en scherpte van de scan. 
Kleur: bij het scannen kan gekozen worden uit zwart of kleur. Wij kiezen
altijd voor kleur,  dat geeft de beste resultaten en op de familiekaarten
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staat  vaak  een  kleurtje.  Soms  staat  er  ook  ‘24-bit  kleuren’,   kies  dan
daarvoor.
Extensie: als er gescand is, wordt gevraagd hoe deze op te slaan. Wij doen
dat altijd in de extensie *.jpg. Omdat deze uitgang bij een afbeelding hoort
is het dus: mijnafbeelding.jpg.
Omkadering: bij een scan met een printer, is het standaard formaat van de
scan A4, het bekende velletje papier. Er ontstaat zo een witte rand. Het is
de bedoeling dat bij het scannen de omkadering wordt verkleind tot het
formaat van de afbeelding zelf.
Kaartenverzameling:  als  u  aan  de  slag  gaat,  is  het  handig  om  zoveel
mogelijk kaarten van uzelf en uw familie verzameld te hebben. Hoe meer
hoe beter. Het is ook gemakkelijk om ze alvast soort bij soort te leggen. 
Bestandsnaam:  de  naam  van  de  scan/afbeelding  bevat  tevens  de
zoekgegevens. U kunt dit vergelijken met het bekijken van afbeeldingen
via  de  verkenner,  die  geeft  uw  afbeeldingen  op  de  computer  in
alfabetische volgorde weer. Daarom is het belangrijk dat u dit direct op de
juiste manier doet. Vraag mij per mail (050.535.0293 of mail: a@aotten.nl)
naar de juiste werkwijze. U mag ook bellen wanneer u hulp nodig heeft bij
het aanmaken.

Actie en doe dag
Op  zaterdag  19  september  2015  organiseren  we  als  afdeling  hierover  een
speciale  middag,  naast  een  inleiding  door  Jan  Ridderbos  over  de  Joodse
genealogie in Drenthe. De uitnodiging hiervan ontvangt u ongeveer een week
van te voren per e-mail.

Namens het bestuur,
Aaldert Otten, bestuurslid PR.

Verslag van een door Hans van Felius gehouden lezing.
Hans van Felius deelde met ons zijn overpeinzingen bij de vraag “genealogische
collectie: bewaren of niet?”
Als voorzitter van de werkgroep collectiebeheer van het Verenigingscentrum in
Weesp wordt hij regelmatig geconfronteerd  met de vraag: "Willen jullie deze
verzameling documenten opnemen in het Verenigingscentrum?" 
Bij het beoefenen van de genealogie ontstaat al gauw een grote verzameling
aantekeningen, documenten, foto's en fotokopieën die de basis vormen voor
een genealogie of  kwartierstaat.  Voor degene die dit  alles,  vaak gedurende
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vele jaren  heeft verzameld, heeft dit grote waarde en hij vindt het jammer zo-
maar weg te gooien. Toch komt er een moment waarop de hobby niet meer
beoefend wordt  of  dat  de  genealoog  overlijdt.  Geldt  dan  de  uitspraak  van
drs.H.H.W. van Eijk, oud-voorzitter NGV: "Een genealoog is iemand die zijn hele
leven besteedt aan het ijverig bijeengaren van aantekeningen over zijn verwan-
ten, die na zijn dood door zijn erfgenamen vol opluchting in de kachel worden
gegooid!"? 
Of wordt zo'n verzameling dan aan de NGV aangeboden in de verwachting dat
de verzameling dan in stand blijft? 

Functie Verenigingscentrum
Het Verenigingscentrum is echter geen archiefinstelling. Het voldoet niet aan
de eisen die aan een archief worden gesteld, namelijk dat de documenten tot
in lengte van jaren in goede conditie kunnen worden bewaard. Denk daarbij
aan het beheersen van luchtvochtigheid en temperatuur, brandveiligheid en
opslag  c.q.  verpakking  van de archivalia.  Ook komt het  Verenigingscentrum
ruimte te kort. 
Het doel van het centrum is een andere: men kan er genealogische informatie
vinden die elders lastig of niet te verkrijgen is. Er zijn geordende collecties op-
gebouwd van boeken en tijdschriften (= de bibliotheek), van familiedrukwerk,
bidprentjes  en  biografische  documenten  zoals  trouwboekjes  en  diploma's.
Nieuwe  objecten kunnen pas in de collectie worden opgenomen wanneer zij
adequaat beschreven zijn (te denken valt aan de er in voorkomende namen,
een korte inhoudsopgave en de plaats binnen het Verenigingscentrum, waar zij
te vinden zijn). Alleen dan kunnen andere onderzoekers er hun voordeel mee
doen.
Voordat een collectie of onderdelen daarvan raadpleegbaar zijn, moet er dus
wel het een en ander gebeuren:
• de collectie moet geordend en uitgezocht worden;
• de collectie moet zo verpakt worden dat de onderdelen vanuit de stellin-

gen (= het depot) naar de studiezaal kunnen worden gebracht;
• de collectie moet opgenomen zijn in het catalogussysteem van het Docu-

mentatiecentrum.
Een collectie die wordt aangeboden, dient dan ook reeds goed geordend te zijn
en voorzien zijn van een inhoudsopgave. De eigendom van de collectie gaat
over aan de NGV. De NGV zal slechts die onderdelen behouden die in de collec-
tie passen en daar een aanvulling op zijn. Het overige wordt vernietigd. Dat
geldt ook voor boeken en tijdschriften. Zo worden jaargangen van Gens Nostra,

Threant jaargang 26 (2015) nr. 3 67



afdelingstijdschriften, jaarboeken en tijdschriften van het CBG en andere boe-
ken die al aanwezig zijn geweigerd of vernietigd. Ook over een collectie waarin
alleen de collectioneur de weg wist, valt onherroepelijk het in de titel genoem-
de oordeel.

Dan maar digitaal?
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat bestanden in digitale vorm wor-
den aangeboden. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat een grote hoeveelheid
gegevens slechts weinig plaats inneemt. Wanneer  de gegevens zijn ingebracht
met een genealogisch databaseprogramma, zijn zij in zekere mate geordend en
doorzoekbaar. 
Maar de technologische ontwikkelingen gaan snel.  Wie beschikt er nog over
apparatuur, waarmee 5¼ inch floppies of 3½ inch diskettes kunnen worden ge-
lezen? 
Als je je gegevens digitaal aanlevert, zorg er dan wel voor dat de gegevensdra-
gers door de apparatuur op het Verenigingscentrum kunnen worden gelezen
en dat de bestanden in GEDCOM-format worden aangeleverd. Alleen dan kun-
nen anderen je genealogische collectie raadplegen!
Wanneer je wilt dat de resultaten van je onderzoek ook door anderen gelezen
en eventueel gebruikt kunnen worden, schrijf dan een verslag zoals een genea-
logie of een kwartierstaat en leg die neer bij de NGV, het CBG en archieven
waar een groot deel van de gegevens vandaan komen. Vermeld dan wel de
bronnen van al je gegevens, zodat anderen deze kunnen terugvinden. Geef an-
deren de kans je fouten te herstellen of een andere interpretatie te geven.
Wellicht dragen anderen aanvullingen aan. En voeg ook een index toe.
Als je zelf gegevens  van derden overneemt, probeer dan een inschatting te
maken van de betrouwbaarheid. Neem niet zonder meer aan dat alles wat ie-
mand noteerde ook juist is, maar controleer die notitie ook; een schrijffoutje is
gauw gemaakt. 
Dat geldt ook voor gedigitaliseerde gegevens op internet, zoals WieWasWie,
ook al zijn die gecontroleerd. Wees ook achterdochtig als je stukken uit het
verleden raadpleegt.  Vraag  je  drie  dingen af:  wie  schreef  het  op,  wanneer
schreef hij het op en waarom schreef hij het op. Ieder schrijft met een bepaald
doel  en sluit wel eens de ogen voor sommige feiten die niet in het verhaal pas-
sen.
Als je de tekst in digitale vorm aanlevert, realiseer je dan wel dat die alleen
leesbaar is met het tekstverwerkingsprogramma waarmee het is opgesteld en
dat dit programma over tien of twintig jaar verouderd is en niet meer gebruikt
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wordt. Dus toch maar een tekst op papier?

Het verhaal van Hans van Felius was instructief en wees ons op de vergankelijk-
heid en futiliteit van onze inspanningen. Ik sluit daarom af met de oude spreuk:
"Die schrijft, die blijft", maar alleen als het nog gelezen kan worden.

-  .  -  .  -  .  - .  -
Aanvulling op de lezing Hans van Felius.

Digitale bewaarplaatsen
Er zijn diverse mogelijkheden om gegevens digitaal op te slaan op een externe
server. Zo beheert Archief Eemland “Het bewaren waard”, voorheen digitale
schoenendoos en biedt Coret Genealogie met ”Familie Archivaris” een beslo-
ten werkruimte waar een digitaal familiearchief gevormd kan worden.
Gegevens kan men ook aanleveren op talloze publicatiesites, zoals: Geneanet,
GenealogieOnline, Stamboom NGV, Stamboom Nederland van CBG en grote in-
ternationale sites, zoals My Heritage, Mundia.
Let wel op bij het online zetten van gegevens: zorg ervoor dat je het account
deelt  (gebruikersnaam en wachtwoord)  met  iemand anders.  Anders  kan  er
nooit meer iets gewijzigd of verwijderd worden na je overlijden.
En let ook op privacy bepalingen en eigendomsrechten van de verschillende
aanbieders.

Met toestemming overgenomen uit het blad Gepermeteerd van de NGV-afde-
ling 's-Hertogenbosch en Tilburg. Verslaglegging: Johan Kuijlman.

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

Deze rubriek vloeit voort uit een in 2012 gehouden enquête onder onze afde-
lingsleden en uit meer recente vragen daarnaar. In principe zijn beginnende
genealogen de doelgroep, maar wellicht dat meer gevorderden ook op ideeën
gebracht worden.
Na de aftrap in het vorige nummer met “Een vaste naam” is dit keer het onder-
werp: huwelijksbijlagen.

Het belang van huwelijksbijlagen
In het grootste deel van Nederland werd in 1811 de Burgerlijke Stand inge-
voerd met de registers van geboorte, huwelijk en overlijden. Alleen in het re-
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gister van huwelijksakten was het gebruikelijk dat er bijlagen aan de akte wer-
den toegevoegd.
Een huwelijksakte kan alleen opgemaakt worden op de dag dat het wettelijk
huwelijk gesloten wordt. Het sluiten van een kerkelijk huwelijk laat ik hier even
buiten beschouwing. En bij het te sluiten huwelijk moesten nogal wat officiële
bewijzen overlegd worden. Uiteraard had het sluiten van een huwelijk juridi-
sche gevolgen voor iemands status. 
Naast  de  aanwezigheid  van  de  wederzijdse  ouders  die  hun  toestemming
moesten geven, soms via een notariële akte als zij niet aanwezig kònden zijn,
moest  het voornemen tot  een huwelijk  ook twee keer  officieel  bekend ge-
maakt worden: er kon wellicht iemand bezwaar maken. 
Die bewijzen van gedane afkondigingen moesten overlegd worden. Evenals ge-
waarmerkte uitreksels,  van bruid en bruidegom, uit  het geboorteregister of
doopregister uit de plaats (of gemeente) waar zij geboren waren. Als één of
meer van de wederzijdse ouder(s)  was of  waren overleden, moest ook dat
door middel van een gewaarmerkt uitreksel overlegd worden. Ook van eerdere
partners van bruid of bruidegom moest een gewaarmerkt bewijs van overlijden
overlegd worden. Van de bruidegom moest een bewijs overlegd worden dat hij
had  voldaan  of  nog  voldeed  aan  zijn  vervulling  van  de  Nationale  Militie
(dienstplicht). Met een beetje geluk staat daarop zijn signalement ingevuld, zo-
dat hij voor ons een beetje ‘gaat leven’.
Dat zijn de reguliere bijlagen.
Interessanter wordt als wegens het ontbreken van een doop- of overlijdensre-
gister vòòr het huwelijk een akte van bekendheid opgemaakt wordt. Bekenden
verklaren dan officieel er weet van te hebben dat een nader genoemde op of
omstreeks een datum is geboren of overleden en wie de ouders of partner
was. Dat kan nadere familie-informatie geven.
Ook kan er familieberaad geweest zijn als van één van de toekomstige partners
geen ouders en grootouders meer in leven zijn. Dat vertaalt zich ook weer in
een officieel bewijsstuk. 
Maar er zijn wel meer interessante bijlagen mogelijk. Lang niet iedereen kijkt
naar de bijgevoegde huwelijksbijlagen. Want in de akte zelf staan immers al
belangrijke gegevens? Ook de al gevorderde genealoog laat dat wel eens ach-
terwege. En toch kan het lonend zijn! 
Om dat kracht bij te zetten vermeld ik hierna een tweetal voorbeelden. Die ko-
men niet uit het grondgebied van onze afdeling, omdat ik daar zelf geen voor-
ouders heb. Het maakt de voorbeelden m.i. niet minder interessant en ‘smeu-
ïg’. 

Threant jaargang 26 (2015) nr. 3 70



Voorbeeld 1: Vader van de bruidegom leeft nog.
Carel de Heer (~ 14-4-1751, Den Haag) trouwt op 5-4-1772 in Zutphen met
Anna Catharina Leffelaar (~ 10-11-1740, Zutphen). Het echtpaar krijgt in Zut-
phen  vier  kinderen:  Reintje  (1773),  Johannes  (1774),  Johannes  Engelbartus
(1776) en Maria (1778) .
Het gezin vertrekt naar Rotterdam en daar wordt nog geboren Anna Chatriena
(1782) die echter ook in Rotterdam (1784) overlijdt. Als men na verloop van
tijd weer terugkeert in Zutphen betreft dat alleen de moeder met de nog in le-
ven zijnde kinderen. De vader, Carel de Heer, komt niet mee naar Zutphen. Het
vermoeden is eerst dat hij in Rotterdam is overleden. In Rotterdam is daarvan
echter geen bewijs te vinden, hoewel Rotterdam ook vóór 1811 daarvan een
goede registratie had. 
Anna Catharina Leffelaar overlijdt in  Zutphen op 18-1-1812. Haar overlijden
wordt door buren aangegeven. In de overlijdensakte staat dat ze weduwe is
van Carel de Heer. Dat blijkt 12 jaar later onjuist!
Als zoon Johannes Engelbartus trouwt (Zutphen, 10-11-1824) wordt in de hu-
welijksakte vermeldt dat zijn vader in ’s-Gravenhage woont.
Bij de huwelijksakte is, als onderdeel van de huwelijksbijlagen, een notariële
akte gevoegd waarin Carel de Heer zijn toestemming geeft voor het huwelijk
van zijn zoon. Formeel leek dat m.i. niet nodig, want de bruidegom was inmid-
dels 48 jaar. 
Verder onderzoek in Den Haag leert dat Carel de Heer intussen niet stil heeft
gezeten: er zijn kinderen van hem geboren in Den Haag in 1794 , 1796, 1798,
1800 en 1808 en in Amsterdam in 1802 en 1804 . Steeds wordt als moeder dan
vermeld Maria Theresia d’Herripon. Een huwelijk  is  vooralsnog niet  in  deze
plaatsen gevonden.
Waarschijnlijk zijn Carel de Heer en Anna Catharina Leffelaar in Rotterdam uit
elkaar gegaan, om wat voor reden dan ook. Voor de omgeving in Zutphen is bij
terugkomst blijkbaar aangehouden dat Carel in Rotterdam was overleden. Ech-
ter: bij het huwelijk in 1824 moest Johannes Engelbartus, volgens de in 1811
ingevoerde Burgerlijke Stand, via een uitrekstel aantonen dat zijn vader was
overleden. En dat kon hij niet. Hij wist dus heel goed dat zijn vader nog in leven
was en ook dat die in Den Haag woonde. 
Carel de Heer overlijdt kort daarop wèl: op 16-11-1826, in Den Haag. In zijn
overlijdensakte staat vermeld dat hij weduwe is van Maria Theresia d’Herripon
(† 1817); Anna Catharina Leffelaar wordt niet (meer) genoemd.
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Voorbeeld 2: Ouders van de bruid in het gevang.
Willem Janse van der Haar (* 19-4-1794, Apeldoorn) en Geertje Ziel (*22-6-
1788, Vaassen) trouwen op 4-9-1819 (akte 24) in Epe. Van de bruidegom is de
vader aanwezig, de moeder is overleden. Van de bruid zijn beide ouders afwe-
zig, maar zij geven via notariële akte (15-7-1818, Arnhem) wel toestemming tot
het huwelijk. De aanwezige getuigen zijn twee veldwachters, een deurwaarder
en een bode. Die functies zijn niet uitzonderlijk, maar toch opmerkelijk te noe-
men. Vanwaar die specifieke beroepen en vanwaar de afwezigheid van de ou-
ders? Daar rept de huwelijksakte niet over, maar de genoemde notariële akte,
die als één van de huwelijksbijlagen is bijgevoegd, geeft die info wel. De betref-
fende akte is namelijk opgemaakt in ‘Provinciale Tugthuis te Arnhem’ met als
getuige o.a. de ‘tugthuismeester’. Zowel vader als moeder van de bruid blijken
in gevangenis te zitten. En zij niet alleen: ook hun overige drie dochters verblij-
ven in het tuchthuis!
Uit het register van misdaden en wanbedrijven (RA Arnhem) komt de volgende
informatie: 
1817
1e Ziel (Jan Derks), alias Jan Knip, 62 jr, geb. Vaassen, won. Epe, arbeider;
2e Ziel (Jannetje), 15 jr, geb. Apeldoorn, won. Epe, spinster;
3e Ziel (Dirkje), 28 jr, geb. Vaassen, won. Epe, breidter en daghuurster;
4e Vis (Roelofje Everts), huisvr. Van beklaagde, 53 jr, geb. Vaassen, won. Epe,
arbeidster;
5e Ziel (Willempje, 26 jr, geb. Vaassen, won. Op het Loo, dienstmeid.
Hen werd ten laste gelegd:
Vijfde beklaagde diefstal, overige beklaagden medeplichtigheid aan diefstal van
montering-rok  (=  soldatenkledij),  twee  hemden  en  een  vrouwenmuts  des
nachts van 24 op 25 juli 1817 met inklimming. De eerste en derde beklaagden
diefstal en de overige beklaagden medeplichtigheid aan diefstal van een jong
koebeest in augustus 1817.
De straffen, niet mals, waren als volgt: 
beklaagde 1): schandpaal voor een uur, brandmerk en tien jaar tuchthuis; 2)
gevangenis voor drie jaar; 3) tuchthuis voor vier jaar; 4) schandpaal voor 30 mi-
nuten en vijf jaar tuchthuis; 5) tuchthuis voor twee jaar.
De vader en moeder van de bruid, de nummers 1 en 4, werden later vervoerd
naar Vilvoorde, bij Brussel. Zij overleefden beiden het tuchthuis daar niet. Va-
der overleed 6-11-1819 en moeder 27-3-1821. 
(Informatie deels van: http://benwilbrink.nl/genealogie/horst.htm#Haar).
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Algemene informatie:
http://genver.nl/service/aktebyl.htm 
Geeft op alfabet van plaatsnaam aan over welke periode per plaats de huwe-
lijksbijlagen beschikbaar zijn via GenVer (Mormonen). Aanklikken brengt u di-
rect bij de beschikbare bron. Het is noodzaak om dan het nummer van de hu-
welijksakte in het betreffende jaar ter beschikbaar te hebben, anders wordt
het wel heel lastig zoeken.
http://cbg-bronnen.blogspot.nl/2011/12/beschikbaarheid-van-huwelijksbijla-
gen.html 
In het blad Genealogie van het CBG uit december 2011 geeft Rob van Drie een
algemeen overzicht van beschikbare huwelijksbijlagen per provincie.  En ook
van wat er met huwelijksbijlagen gebeurd is, met name na 1933. Let wel: dat
was de situatie per 2011; wijzigingen zijn dus zeker mogelijk. 

Een bestuur in nieuwe samenstelling denkt na over nieuwe mogelijkheden om
de leden meer bij de afdeling te betrekken. Op zaterdag 19 september gaan we
daar met elkaar over nadenken.
Ikzelf heb een voorstel gedaan. Ik ben al lang betrokken bij de website van de
Joodse  begraafplaats  Assen  (www.joodsebegraafplaatsassen.nl).  Op  die
website vermelden we ook alle Joodse oorlogsslachtoffers uit Assen. Wat ik in
toenemende mate hinderlijk vind is dat we de oorlogsslachtoffers als individu
vermelden.  En  dat  gebeurt  overal  in  het  land  waar  Struikelstenen  gelegd
worden.  Maar  ieder  mens  maakt  deel  uit  van  grotere  verbanden,  om  te
beginnen bij de familieverbanden. Als je daarover nadenkt kom je al gauw uit
bij  het  handwerk  van  ons  genealogen.  Wij  zijn  in  staat  om  die
familieverbanden met behulp van genealogieën in kaart te brengen.
Het opmerkelijke is dat uitgerekend voor Joden de naam iets zeer belangrijks,
haast  iets  heiligs  is.  Naar  onze  vaste  overtuiging  blijft  een  mens  in  de
herinnering voortbestaan zolang de naam van die persoon genoemd wordt.
Genealogieën bestaan uit namen, maar juist die namen zijn voor Joden zeer
kostbaar.
Ik heb een begin gemaakt met een ambitieus project. Ik ben bezig om een
totaaloverzicht  te  maken  van  alle  Joodse  oorlogsslachtoffers  uit  Drenthe.
Wanneer dat klaar is, hebben we in Drenthe iets wat in geen enkele andere
provincie bestaat: één overzicht van alle Joodse oorlogsslachtoffers uit  onze
provincie.  Aan  de  hand  van  dat  overzicht  wil  ik  de  familiebanden  in  kaart
brengen. Ik heb inmiddels een pilotproject uitgevoerd. Ik heb zo’n overzicht
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gemaakt voor de plaats Beilen. En van alle Joodse slachtoffers uit Beilen heb ik
door middel van beknopte genealogieën duidelijk gemaakt, welke familieleden
zij in onze provincie hadden.
Het is duidelijk dat het om een grote klus gaat. En daarom zoek ik mensen die
samen  met  mij  aan  dit  project  willen  werken.  Het  lijkt  me  aardig  om  als
genealoog niet alleen je eigen familierelaties uit te zoeken, maar dat ook voor
anderen te doen. De overgebleven Joodse groep is zo klein, dat deze niet in
staat is om deze klus te klaren. Wij zouden als project van de afdeling voor hen
en namens hen dit karwei kunnen doen. Het aardige voor ons is, dat wij dankzij
dit  project  eens  genealogisch  onderzoek  doen  op  een terrein  waarmee  de
meesten van ons niet vertrouwd zijn: de Joodse genealogieën.
Ik wil graag op 19 september u meer over dit project vertellen.

Jan Ridderbos, Assen

Ingezonden door: Age Stiksma, email: a.stiksma@hetnet.nl

Generatie I
1. Wemeltje Nijboer, relatie Hendrik Meijers.

Generatie II
2. Lambert Nijboer, geb. Drouwen op 20 mei 1880, landbouwer, ovl. Assen op

5 jun 1944 Trouwt Aaltje Hadders, tr. Borger op 6 mei 1911.
3. Aaltje Hadders, geb. Schoonloo op 4 mrt 1880.

Uit dit huwelijk:
1. Wemeltje, zie 1.

Generatie III
4. Jan Nijboer, geb.  Amen op 21 mrt 1842, landbouwer te Ees, ovl.  Drouwen

op 13 jan 1903, tr. Borger op 7 mei 1870.
5. Wemeltien Lanting, geb. Drouwen op 17 jan 1849, landbouwster, ovl. Drou-

wen op 5 jun 1920.
Uit dit huwelijk:
2a. Roelof, geb. Mantinge op 27 sep 1876, landbouwer.
2b. Lambert,  geb.  Drouwen op 20 mei 1880, ovl.  Assen op 5 jun 1944,

zie 2.
2c. Gerrit, geb. Drouwen op 25 mrt 1887, ovl. Trouwt Berendina Huiting.
2d. Grietje,  geb.  Drouwen op  12 aug 1884,  ovl.  Drouwen op

20 nov 1885.
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2e. Jantje, geb. Ees op 1 mrt 1871, ovl. Ees op 4 apr 1871.
2f. Jan,  geb.  Ees op  2 aug 1872,  landbouwer,  ovl.  Drouwen op

13 aug 1931 Ongehuwd.

6. Gerrit Geerts Hadders Harders, geb.  Grolloo op 19 mrt 1840, landbouwer,
ovl. Schoonloo op 20 jan 1915, tr. Rolde op 11 mei 1868.

7. Aaltje Strijker,  geb.  Schoonloo op  8 feb 1842,  ovl.  Schoonloo op
22 jan 1886.
Uit dit huwelijk:
3a. Aaltje, geb. Schoonloo op 4 mrt 1880, zie 3.
3b. Lens, geb. Schoonloo op 17 jan 1869, ovl. Ongehuwd.
3c. Geert, geb.  Schoonloo op 29 dec 1870, landbouwer, ovl.  Schoonloo

op 19 mei 1929 Ongehuwd.
3d. Trijntje,  geb.  Schoonloo op  21 okt 1873,  ovl. Trouwt  1.  met  Jan

Brands, en 2. met Berend Veenhof.
3e. Henderik Hendrik,  geb.  Schoonloo op 20 sep 1876, ovl.  Schoonloo

op 5 mrt 1938. Trouwt Aaltje Wendeling.

Generatie IV
8. Jan  Roelofs nijboer,  geb.  Gees op  24 dec 1801,  ged.  Oosterhesselen op

3 jan 1802, landbouwer te Westdorp, ovl.  Ees op 5 jan 1853, tr. Borger op
3 mei 1828.

9. Jantien Eising Jantje, geb.  Mantinge, ged.  Westerbork op 1 dec 1805, ovl.
Ees op 22 apr 1869.
Uit dit huwelijk:
4a. Lammechien  Jans,  geb.  Borger op  7 mrt 1839,  ovl.  Assen op

27 jul 1911.
4b. Jan, geb. Amen op 21 mrt 1842, ovl. Drouwen op 13 jan 1903, zie 4.
4c. Roelof, geb. Amen op 29 jan 1849, dienstknecht en landbouwer, ovl.

Westerbork op 22 feb 1920. Trouwt Annigje Arends.
4d. Roelofje,  geb.  Amen op 19 okt 1845,  landbouwster,  ovl.  Bronniger

op 9 jul 1911. Trouwt Hindrik Lubbers.
4e. Willemtien,  geb.  Borger op 14 okt 1832, landbouwersche, ovl.  Ees

op 26 mei 1882. Gehuwd met Jakob Wenning.
4f. Annechien,  geb.  Borger op  3 nov 1834,  dienstmeid  en  arbeidster,

ovl. Vetstukken-Odoorn op 12 jul 1894. Trouwt Thijs Zondag.

10. Roelof Alberts Lanting, geb. op 21 feb 1810, ged. op 4 mrt 1810, landbou-
wer te Drouwen, ovl. Drouwen op 3 mei 1855, tr. Borger op 27 mei 1843.

11. Grietien  Gerrits Daling,  geb.  Elp op  27 mrt 1815,  ovl.  Drouwen op
28 feb 1878. Kwam bij huwelijk uit Aalden.
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Uit dit huwelijk:
5. Wemeltien,  geb.  Drouwen op  17 jan 1849,  ovl.  Drouwen op

5 jun 1920, zie 5.

12. Geert  Hindriks Harders,  geb.  Grolloo op  9 mei 1808,  ovl.  Grolloo op
19 sep 1862, tr. Rolde op 7 jul 1832.

13. Aaltje Hendriks Hilberts Aaltien, geb.  Rolde op 9 apr 1811, ovl.  Zwiggelte
op 13 aug 1874.
Uit dit huwelijk:
6a. Gerrit Geerts Hadders, geb. Grolloo op 19 mrt 1840, ovl. Schoonloo

op 20 jan 1915, zie 6.
6b. Hendrik Geerts, geb. Grolloo op 17 apr 1833, landbouwer, ovl. Grol-

loo op 30 nov 1879. Ongehuwd.
6c. Jan Geerts,  geb.  Grolloo op 17 nov 1834, landbouwer, ovl.  Grolloo

op 20 aug 1908. Ongehuwd.
6d. Hendrikje  Geerts,  geb.  Grolloo op  21 dec 1836,  ovl.  Ees op

11 mei 1906. Gehuwd met Albert Popken.27-3-1841/8-1-1887.
6e. Jantje Geerts, geb.  Grolloo op 28 okt 1842, ovl.  Makkum onder Bei-

len op 9 aug 1880. Gehuwd met Albert Koerts.
6f. Anna  Geerts,  geb.  Grolloo op  31 okt 1845,  ovl.  Grolloo op

15 sep 1906. Ongehuwd.
6g. Hilligje Hadders, geb.  Grolloo in 1857, ovl.  Ees op 12 aug 1927. On-

gehuwd.

14. Lense Strijker, geb. Schoonloo op 10 dec 1811, landbouwer, ovl. Schoonloo
op 24 jan 1878, tr. Rolde op 26 mei 1841.

15. Trijntje Oostebring,  geb.  Rolde op  4 feb 1817,  ovl.  Schoonloo op
24 apr 1851.
Uit dit huwelijk:
7a. Aaltje, geb. Schoonloo op 8 feb 1842, ovl. Schoonloo op 22 jan 1886,

zie 7.
7b. Roelofje,  geb.  Schoonloo op  4 feb 1845,  ovl.  Schoonloo op

7 feb 1879. Gehuwd met Geert Beuker.
7c. Grietje,  geb.  Schoonloo op 1 nov 1848, ovl.  Elp op 6 jan 1890. Ge-

huwd met Hendrik Eefting.
7d. Hilligje,  geb.  Schoonloo op  24 feb 1851,  ovl.  Schoonloo op

21 aug 1851.

Generatie V
16. Roelf Jansen Nijboer, geb. Zwinderen, ged. Oosterhesselen op 13 okt 1765,

landbouwer,  ovl.  Westdorp op  17 sep 1821,  kerk.huw. Oosterhesselen op
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2 mei 1790.
17. Willemtyn Hindriks,  geb.  Westerbork op  1 feb 1767,  ovl.  Westdorp op

2 jun 1821.
Uit dit huwelijk:
8a. Jan Roelofs, geb. Gees op 24 dec 1801, ovl. Ees op 5 jan 1853, zie 8.
8b. Grietien Roelofs, geb.  Zwinderen op 2 mei 1791, ovl.  Mantinge op

10 jan 1856.
8c. Hindrik Roelofs, geb. Zwinderen op 16 jun 1793.
8d. Jantien Roelofs,  geb.  Gees op  23 feb 1796,  ovl.  Ees op

18 nov 1848. Gehuwd.
8e. Lammechien Roelofs, geb. Gees op 17 feb 1799.
8f. Lambert Roelofs,  geb.  Gees op  20 jan 1811,  ovl.  Drouwen op

15 apr 1892. Ongehuwd.
8g. Roelof Njboer, geb. Gees op 15 okt 1807, dienstknecht, ovl. Rolde op

10 dec 1870. Trouwt met Geesien Rengers.

18. Jan Jans Eising Jan Tingen, geb. Mantinge circa 1758, kerk.huw. Westerbork
op 22 nov 1782.

19. Annigje Egberts, geb. Mantinge circa 1762.
Uit dit huwelijk:
9a. Jantien, geb. Mantinge, ovl. Ees op 22 apr 1869, zie 9.
9b. Jan Jans, geb. Mantinge, ged. Westerbork in feb 1784.
9c. Egbert Jans,  geb.  Mantinge, ged.  Westerbork op 1 mei 1786, land-

bouwer, ovl. Mantinge op 28 apr 1834. Gehuwd met Renssien Harms
Sikkens.

9d. Jan  Jans,  geb.  Mantinge op  25 jan 1787,  ged.  Westerbork in
feb 1787,  landbouwer,  ovl.  Mantinge op  1 feb 1836. Gehuwd  met
Grietje Roelofs Nijboer.

9e. Jannes  Jans,  geb.  Mantinge op  23 jul 1794,  ged.  Westerbork op
27 jul 1794,  scheper,  ovl.  Westdorp op  26 dec 1855. Gehuwd  met
Jantien Roelofs Nijboer.

9f. Thij Jans Nijboer, ged. Westerbork op 15 okt 1797, landbouwer, ovl.
Mantinge op 15 feb 1865. Gehuwd met Fennigje Vording.

20. Albert  Harms Lanting,  geb.  Bronniger op  28 jun 1763,  ged.  Borger op
3 jul 1763, ovl. Drouwen op 31 mei 1826, relatie

21. Wemeltien Roelofs,  geb.  Drouwen,  ged.  Borger op  9 jul 1775,  ovl.  op
19 dec 1813.
Uit deze relatie:
10a. Roelof Alberts, geb. op 21 feb 1810, ovl. Drouwen op 3 mei 1855, zie

10.
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10b. Harm Alberts, geb. Drouwen, ged. Borger op 23 mrt 1794.
10c. Harm Alberts, geb. Drouwen, ged. Borger op 14 jun 1785.
10d. Roelof Alberts, geb. Drouwen, ged. Borger op 16 sep 1797.
10e. Hinderkien Alberts, geb. Drouwen, ged. Borger op 7 okt 1798.
10f. Roelof Alberts, geb. Drouwen, ged. Borger op 15 nov 1801.
10g. Marchien Alberts, geb. Drouwen, ged. Borger op 10 mei 1804.
10h. Roelfien Alberts, geb. Drouwen, ged. Borger op 19 okt 1806.

22. Gerrit Berends Daling Geert, geb. Witten, ged. Assen op 12 mei 1768, boer
op  het  landschapserf  Dalinge  te  Witten,  ovl.  Bronniger op  3 nov 1855,
kerk.huw. Zweeloo op 18 mei 1799.

23. Grietien Egberts,  geb.  Westerbork op  22 mei 1774,  ovl.  Buinen op
27 sep 1859.
Uit dit huwelijk:
11a. Grietien  Gerrits,  geb.  Elp op  27 mrt 1815,  ovl.  Drouwen op

28 feb 1878, zie 11.
11b. Berend Gerrits, geb.  Mantinge op 27 feb 1802, ged.  Westerbork op

7 mrt 1802.
11c. Trientje Gerrits, geb.  Mantinge op 5 jun 1804, ged.  Westerbork op

10 jun 1804.
11d. Gerrit Gerrits,  geb.  Mantinge op 21 dec 1806, ged.  Westerbork op

28 dec 1806.
11e. Grietje Gerrits, geb.  Mantinge op 26 jan 1811, ged.  Westerbork op

3 feb 1811.

24. Hindrik Geerts Harders Hadders, geb.  Westerbork op 17 apr 1777 Volgens
overlijdensakte,  Doopdatum  onvolledig,  landbouwer  te  Grolloo,  in  1810
woonde hij op de zaagmolen te Assen, ovl.  Grolloo op 18 jun 1856 Neemt
voor zichzelf en zijn kinderen in 1811 de achternaam Herders aan, die als
Harders steeds terugkeert, kerk.huw. Westerbork op 5 mei 1805.

25. Jantien Reinders,  geb.  Ruinen op  27 dec 1780,  ovl.  Grolloo op
9 sep 1829. Bij huwelijk van Benneveld.
Uit dit huwelijk:
12a. Geert  Hindriks,  geb.  Grolloo op  9 mei 1808,  ovl.  Grolloo op

19 sep 1862, zie 12.
12b. Hinderkien  Hindriks Hendrikje  en  Henderkien,  geb.  Grolloo op

23 aug 1810, ged.  Rolde op 21 sep 1810, ovl.  Gasselterboerveen op
28 feb 1884.

12c. Jan Hendriks Hadders, geb. Grolloo op 8 mrt 1825, landbouwer, ovl.
Grolloo op 12 mei 1868. Ongehuwd.

12d. Grietje, geb.  Grolloo op 12 mei 1819, dienstmeid, ovl.  Bovensmilde
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op 8 jul 1880 Gehuwd met Henricus Woltherus Hekker.
12e. Jantje  Hendriks,  geb.  Grolloo op  13 mrt 1813,  ovl.  Grolloo op

17 nov 1829.
12f. Reinder  Hendriks,  geb.  Grolloo op  31 aug 1815,  landbouwer,  ovl.

Grolloo op 9 nov 1850. Ongehuwd.

26. Hendrik  Berends Hilberts,  geb.  Grolloo op  13 jul 1783,  landbouwer,  ovl.
Grolloo op 2 sep 1835, kerk.huw. Rolde op 15 apr 1810.

27. Jantien  Gerrits Haange,  geb.  Grolloo op  21 mei 1780,  ovl.  Grolloo op
6 okt 1862.
Uit dit huwelijk:
13a. Roelofje  Hendriks,  geb.  Grolloo op  15 feb 1820,  ovl.  Grolloo op

4 mrt 1895.
13b. Aaltje  Hendriks,  geb.  Rolde op  9 apr 1811,  ovl.  Zwiggelte op

13 aug 1874, zie 13.
13c. Lamina  Hendriks,  geb.  Grolloo op  26 sep 1816,  ovl.  Grolloo op

8 dec 1865. Ongehuwd.
13d. Berend Berends, geb. Grolloo op 20 dec 1823, landbouwer, ovl. Grol-

loo op 25 jan 1899. Ongehuwd.

28. Roelof Klaasen Strijker Striker, geb. Echten op 27 feb 1767, ged. Ruinen op
1 mrt 1767,  landbouwer  en  bijenteler  te  Schoonloo,  ovl.  Schoonloo op
2 sep 1838, kerk.huw. Rolde op 14 jun 1795.

29. Aeltien Lensche (Aaltje  Heuker,  Aaltien  Lensen),  geb.  Lieveren op
14 mei 1773,  ged.  Norg op  23 mei 1773,  ovl.  Schoonloo op  8 jun 1849.
Overleed als Aaltje Heuker.
Uit dit huwelijk:
14a. Klaas Roelofs, geb. Schoonloo in 1797, ovl. Schoonloo voor 1799.

14b. Klaas Roelofs, geb. Schoonloo, ged. Rolde op 7 apr 1799, ovl. Schoonloo 
voor 1808.
14c. Grietien Roelofs,  geb.  Schoonloo,  ged.  Rolde op  21 dec 1806,

ovl. Jong overleden.
14d. Klaas Roelofs, geb.  Schoonloo, ged.  Rolde op 8 mei 1808, landbou-

wer, ovl. Schoonloo op 19 jul 1881 Trouwt met Marijke Houkes.
14e. Jan  Roelofs,  geb.  Schoonloo op  27 feb 1814,  landbouwer,  ovl.

Schoonloo op  30 dec 1877 Trouwt  1-6-1836  te  Rolde  met  Aaltje
Boer, 24 jaar, dochter van Jan Boer en Zwaantje Zuid.

14f. Lense,  geb.  Schoonloo op  10 dec 1811,  ovl.  Schoonloo op
24 jan 1878, zie 14.

30. Roelof Helprichs Oostebring Oostebrink, geb.  Grolloo in 1789, ged.  Rolde
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op  26 jul 1789,  landbouwer,  ovl.  Schoonlo op  26 jun 1850,  tr. Rolde op
22 jun 1813.

31. Roelofje Marring,  ged.  Rolde op  25 okt 1789,  ovl.  Schoonloo op
19 feb 1847.
Uit dit huwelijk:
15a. Willem Oostenbrink Oosterbring,  geb.  Schoonloo op 12 nov 1821,

ovl. Schoonloo op 8 dec 1876.
15b. Helprich Oostebrink, geb. Rolde op 8 jul 1814, landbouwer, ovl. Bor-

ger op 23 jan 1883.
15c. Trijntje, geb. Rolde op 4 feb 1817, ovl. Schoonloo op 24 apr 1851, zie

15.

Generatie VI
32. Jan Willems, geb. Gees, kerk.huw. Zweeloo op 5 apr 1750.
33. Grietien Everts, geb. Benneveld.

Uit dit huwelijk:
16a. Roelf Jansen Nijboer, geb. Zwinderen, ovl. Westdorp op 17 sep 1821,

zie 16.
16b. Willem Jans, geb.  Zwinderen, ged.  Oosterhesselen op 24 sep 1755.

Trouwt Geesijn Willems, van Gees.
16c. Roelofje Jans, geb. Zwinderen, ged. Oosterhesselen op 13 jan 1759.
16d. Jantjen Jans, geb. Zwinderen, ged. Oosterhesselen op 15 mrt 1761.
16e. Egbert Jans, geb. Zwinderen, ged. Oosterhesselen op 25 sep 1763.

34. Hendrik Harms,  geb.  Mantinge op  29 feb 1728,  ged.  Westerbork op
7 mrt 1728, kerk.huw. Westerbork op 23 apr 1752.

35. Lammechien Harms Lummechien, geb. Zwinderen.
Uit dit huwelijk:

17a. Willemtyn Hindriks, geb. Westerbork op 1 feb 1767, ovl. Westdorp op 2 jun 1821, 
zie 17.
17b. Rikien Hendriks, geb. Mantinge, ged. Westerbork op 25 feb 1753.

40. Harm Roelofs Harm Klein, geb. Bronnniger, boer, van 1761-1767 meijer van
de Kleijnsplaats te Borger, van 1769 tot 1793 op Lantinge te Drouwen, ovl.
na 1793,  kerk.huw. Borger op  18 feb 1753 Bij  huwelijk  beide  van  Bronni-
ger.`.

41. Marchien Arents, geb. Bronniger.
Uit dit huwelijk:
20a. Albert Harms Lanting, geb. Bronniger op 28 jun 1763, ovl. Drouwen

op 31 mei 1826, zie 20.
20b. Roelof Harms, ged. Borger op 6 mei 1753.
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20c. Niesjen Harms, ged.  Borger op 19 jan 1756, ovl. Getrouwd met Lu-
gien Roelofs, van Drouwen.

20d. Arent Harms, ged. Borger op 7 apr 1760.
20e. kind Harms, ged. Borger op 4 sep 1766.

42. Roelof Hindriks Roelof Tijmens, ovl. circa 1791 Volgens Schultegerecht wa-
ren op 1-4-1791 Roelof Hendriks van Buinen als hoofdmomber, Jan Dilling
van  Bronniger,  Hendricus  Hendricks  en  Hendrik  Thijs  als  medemombers
over de drie kinderen van hem, kerk.huw. Borger op 29 nov 1767.

43. Trijntje Hendriks Trijntje Roelfs bij haar huwelijk`, geb. Eext, ged. Anloo op
16 dec 1742.
Uit dit huwelijk:
21a. Wemeltien Roelofs, geb. Drouwen, ovl. op 19 dec 1813, zie 21.
21b. Hendrik Roelofs Hendrik  Kuiter,  geb.  Drouwen,  ged.  Borger op

6 aug 1768.
21c. Roelof Roelofs, geb. Drouwen, ged. Borger op 21 jun 1772.
21d. Trijntien Roelofs,  geb.  Drouwen, ged.  Borger op 23 nov 1777,  ovl.

voor 1791.

44. Berend Remmelts Daling, ged.  Assen op 2 mrt 1732, boer te Witten, ovl.
Witten na 1786, kerk.huw. Assen op 2 mei 1762.

45. Grietje Gerrits, geb. Lhee, ged. Dwingeloo op 4 feb 1731.
Uit dit huwelijk:
22a. Willem Berends, geb. Assen op 31 jan 1773, voerman, ovl. Assen op

14 sep 1828.
22b. Remmelt  Berends,  geb.  Witten op  8 feb 1764,  ged.  Assen op

12 feb 1764, ovl. Balloo op 23 feb 1841.
22c. Gerrit Berends, geb. Witten, ovl. Bronniger op 3 nov 1855, zie 22.
22d. Annigje Berends, geb. Witten, ged. Assen op 24 nov 1765.
22e. Harmen  Berends,  geb.  Witten op  10 nov 1768 Volgens  akte  van

overlijden,  ged.  Assen op  7 sep 1770,  landbouwer,  ovl.  Smilde op
10 nov 1842 Trouwt Willemtje Arends, van Kloosterveen.

22f. Willemtien Berends, geb. Witten, ged. Assen op 6 mrt 1763.

48. Geert Hendriks Geert Scheper, relatie.
49. Jantien Alberts.

Uit deze relatie:
24a. Hindrik Geerts Harders, geb.  Westerbork op 17 apr 1777, ovl.  Grol-

loo op 18 jun 1856, zie 24.
24b. Albert Geerts,  ged.  Westerbork op  1 nov 1785,  ovl. Trouwt  Aaltje

Hindriks, weduwe van Garminge.
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24c. Zwaantien Geerts, ged. Westerbork op 16 mrt 1783.

50. Reinder Hilberts Reinder Timmerman, ovl. Ruinen tussen 1794 en 1804, re-
latie.

51. Hillechien Berends, ovl. na 1804 Volgens haardstedenregister 1804: arm.
Uit deze relatie:
25. Jantien Reinders,  geb.  Ruinen op  27 dec 1780,  ovl.  Grolloo op

9 sep 1829, zie 25.

52. Berend Roelofs, geb. Grolloo, ged. Rolde op 14 jul 1743, kerk.huw. Rolde op
24 mei 1779.

53. Aaltje Meints, ged. Rolde op 23 jan 1752.
Uit dit huwelijk:
26. Hendrik Berends Hilberts, geb.  Grolloo op 13 jul 1783, ovl.  Grolloo

op 2 sep 1835, zie 26.

54. Gerrit Willems Haange, geb.  Grolloo, ged.  Rolde op 9 dec 1742, landbou-
wer, ovl. Grolloo op 7 feb 1819 `er kinderen? O-k Rolde, kerk.huw. Rolde op
28 mei 1780.

55. Anna ten Berge Homan, geb. Elderslo, ged. Rolde op 1 jan 1756, ovl.  Grol-
loo op 17 feb 1817.
Uit dit huwelijk:
27a. Willem Gerrits, geb.  Grolloo, ged.  Rolde op 24 jul 1785, ovl. Trouwt

Jantje Roelofs Pepping.
27b. Aaltje,  geb.  Grolloo,  ged.  Rolde op  3 dec 1797,  ovl.  Ekehaar op

25 dec 1882.
27c. Jantien  Gerrits,  geb.  Grolloo op  21 mei 1780,  ovl.  Grolloo op

6 okt 1862, zie 27.

56. Klaas  Roelofs Striker,  geb.  Echten,  ged.  Ruinen op  24 jul 1735,
kerk.huw. Ruinen op 5 mei 1763.

57. Jentjen Arends Jantien, ged. Yhorst-De Wijk op 3 nov 1737, ovl. Grolloo op
7 apr 1816.
Uit dit huwelijk:
28a. Roelof Klaasen Strijker, geb.  Echten op 27 feb 1767, ovl.  Schoonloo

op 2 sep 1838, zie 28.
28b. Jentien Klaassens Strijker, geb. Rolde op 21 feb 1779, ovl. Grolloo op

10 sep 1842.

(Wordt vervolgd)
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Annen 10-1 Boerenwerk- Restauratie kerk te Anloo 1941-1944.
Annen 10-2 Bureaucratie in de Franse tijd- Boerenwerk.
Assen 25-1 Podagrist Harm Boom - Huis van Bewaring - Loon.
Assen 25-2 Herdenkingsbomen- Limburgse vluchtelingen.
Beilen 27-1 Landgoed Hooghalen- Franse tijd 1812. Bakkers.
Beilen 27-2 Razzia's , executies en slachtoffers 2de wereldoorlog,
Borger 2015-2 Buiner school 1878 - Schilderijen Borger-Vervening.
Coevorden 18-2 Boerderij Maties - Uithangborden en gevelstenen.
Dalen nr. 54 2de Wereldoorlog - Suze Zilverberg.
DHV Waardeel 35-1 Ruilverkavelingen - Anton Heyboer - Inspiratielijst.
Diever 15-1 Bewoning Wittelte - Familie Zaligman - Gemeentehuis.
Diever 15-2 De Gereformeerden in W.O.II - De landbouwschool. 
Dwingeloo 16-1 Speciaal nummer Dwingeloo in oorlogstijd.
Eelde mrt 2015 Het leven van Harm Hoff. 
Eelde juni 2015 Ap Odding - Ons Dorpshuis 100 jaar.
Eext 22-2 De bevrijding – Kermis - Kerkstraat 26 - De school.
Emsland Band 25 Inhaltsverzeichnis Heft 123-127
Emsland Band 26 Anton Dreesmann - Marieluise Galle im 3.Reich.
Gasselte 24-1 Familie Moek - Familie Leffers 7 - Geopark De Hondsrug.
Gasselte 24-2 Nummer tweede wereldoorlog en bevrijding.
Gasselte 24-3 Het armenhuis - Kolonisten - 400 jaar Semslinie.
GEM 23-2 Familiewapens - Familie Culp - Katholieke titulatuur.
Gieten 30-1 Muntvondst 2 – Gieten verdedigd 1944-1945.
Gieten 30-2 Dorsvereniging - Mevrouw Klaassens-Perdok.
Hardenberg 32-1 Tweede wereldoorlog – Grafzerken spreken.
Hardenberg 32-2 Mons Sancte Marie - Barak uit kamp Westerbork.
Havelte 2015-1 Bevrijding 1945 - Scheper H.A.de Jong van Darp - De turfvaart. 
Havelte 2015-2 Handwerken - Familie Oosterveen te Wapserveen.
Hoogeveen 32-2 Tweede wereldoorlog - Het Huis met de Duivengaten.
Meppel 37-1 Verhalen tweede wereldoorlog - Wateroverlast.
Meppel 37-2 De Brouwersstraat - De moord op van Esso en Gast.
Nijeveen 20-1 Burgemeesters - Kolderveense Bovenboer D.1096.
Nijeveen 20-2 De bibliotheek - Kolderveen 45 - Gorthoek 8.
Norg 19-70 Noordenveldtentoonstellingen - Kunstenaar Wim van der Hoek.
Norg 19-71 Nummer tweede wereldoorlog en bevrijding. 
Norg 19-72 Steeg 1 en 3 - Norgermarkt 1857 - De Kreeft in Zuidvelde.
Odoorn 2015-1 Verhalen uit de tweede wereldoorlog.
Odoorn 2015-2 Gerhard Grootjans - Hunebedden - Genealogie van Rossum.
O'hesselen 15-2 Evacuees - De Joden in Gees - Tweede wereldoorlog.
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Peize nr. 65 Meester Oosterman - Het onderwijs van 1872 tot 1900.
Peize nr. 66 Onderwijs 1900 tot 1920 - Schilderij familie De Coninck.
Roden 36-4 Tweede wereldoorlog- en bevrijdingsnummer.
Rolde 18-1 Papenvoort - Een ruzie in 1712 - Ekehaar voorstad Assen.
Rolde 18-2 Papenvoort - Riekent Jongman - Het Balloërveld.
Ruinen 34-1 Oude molenboeken - De dienstplicht.
Ruinen 34-2 Oude molenboeken – Drama Armweide 1943.
Ruinerwold 31-2 Verharding hoofdweg - Smederij van der Veen.
Ruinerwold 31-3 Houten boerenwagens - Veehandelaar Braaf.
Sleen 18-1 Tolheffing in Sleen - De Dwarswiek.
Sleen 18-2 Tolhuis Erm - Boomplantdag 1987.
Smilde 2015-1 Zeventig jaar na de tweede wereldoorlog.
Smilde 2015-2 Anne de Vries - Smilde en de eerste wereldoorlog,
Vries 14-54 Bunne, Winde, Bunnerveen - Dwangarbeid 1940-1945. 
Vries 14-55 Familie Boelens - Yde De Punt - De Toren sprek.
Westerbork 15-1 Artikelen over de tweede wereldoorlog.
Westerbork 15-2 Boerderij Fata Morgana - Electriciteit in Bruntinge.
Westerwolde 4-1 Semslinie - Resoluties en rekesten- Literatuur Westerwolde.
De Wijk 18-1 Dokterswoning 3 - Familie Heyer.

Bijlage: Wijker herinneringen van een Rotterdams jongetje.
De Wijk 18-2 Dorpsstraat en Vijverweg- Korfbalclub KIA.
Zuidlaren 22-1 Spec.nr.: 70 jaar bevrijding - Het postkantoor.
Zuidlaren 22-2 Familie Thije - Berend Botje en geslacht van Bon - 

Kloostermoppen.
Z.O-Drenthe 24-55 Grensarbeid - Pastoor Veltman - 125 jaar Santing.
Z.O.Drenthe 24-56 Grensarbeid 1918-1940 - Patriotten 1785-1787.
Zuidwolde 28-3 Bedrijven in Hoofdstraat, Meppelerweg, Willem Moesweg.
Zuidwolde 29-1 Het opvangskamp Ten Arlo - De Hoofdstraat.
Zweeloo nr.48 Artikelen tweede wereldoorlog en bevrijding.
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