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VAN DE VOORZITTER 

 
Met de geslaagde Dag van de Drentse Familiegeschiedenis in januari nog vers in 
het geheugen besef ik dat, terwijl jullie dit lezen, de bijeenkomst van 12 maart 
ook alweer achter de rug is. Wat gaat de tijd snel. Ik kom nog even terug op de 
lezing die Jan Ridderbos vorig jaar hield over de Joodse genealogie in Drenthe. Hij 
is verheugd dat hij daar een medewerker aan heeft overgehouden en dat er nu 
een team is gevormd waarmee ze het project om alle Joden in Drenthe tot 1945 
in kaart te brengen verder gaan uitwerken. Daarvoor is subsidie aangevraagd en 
een en ander zal gaan plaatsvinden onder auspiciën van onze afdeling Drenthe 
en Noordwest-Overijssel. Verder heeft het bestuur het idee opgepakt om 
mogelijk een project te starten over genealogie samen met de bibliotheek. 
Binnenkort hebben we daar een gesprek over met de projectmanager. Dit 
project wordt speciaal gericht op de (basis)scholen. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Het derde punt wat ik hier even aan de orde wil stellen is onze 
Nieuwsbrief, waarbij de vraag werd gesteld om daarop te reageren: een 
nieuwsbrief of ‘losse e-mails’? Uiteraard hoopte ik dat de mailbox werd 
overspoeld met reacties. Dat gebeurde niet: er reageerde niemand! Desondanks 
werd een tweede nieuwsbrief naar leden en gasten gestuurd. Ook wil ik hier de 
cursus GensDataPro nog noemen. De oproep heeft tot resultaat gehad dat als 
alle belangstellenden inderdaad komen, de cursus is volgeboekt. Dat is dus een 
mooi resultaat. Niets van dit artikel zou gelezen kunnen worden zonder Threant. 
De nieuwe redactie heeft de draad erg snel opgepakt en ons blad ziet er even 
fraai uit als dat we gewend waren. Dat is toch wel een compliment waard! Al een 
aantal keer heb ik in dit voorwoord geschreven over mijn eigen 
onderzoekservaringen. Daar kan ik een mooie gebeurtenis aan toevoegen. Via de 
Duitse theoloog en genealoog Bern Jozef Jansen ontdekte ik mijn oudste 
stamvader Godde Hilling in 1355. Bronnen en verhalen waren er echter nog niet 
totdat ik een pakket in de brievenbus vond van een zwager van mijn vrouw. Hij 
vertelde me dat hij in Leer (Dld) was op zoek naar boeken over onder andere 
kerken. Toen hij daarmee klaar was en ging zitten om te genieten van zijn 
aanwinsten, zag hij naast zich een kist staan met boeken en tijdschriften. Hij 
pakte het bovenste exemplaar, sloeg deze open en las: ‘Die Nachkommen Godde 
Hillings auf Hof Hilgen bei Lathen an der Ems’. En zo mocht ik een paar dagen 
laten het boekwerkje in mijn brievenbus vinden met een vrijwel volledige 
genealogie van mijn voorouders, compleet met bronnen, verhalen en foto’s, 
geschreven door een verre familielid, dr. Hans Jürgen Hilling uit Hamburg. Wat 
kan een mens zich dan gelukkig voelen. 

Uw voorzitter, Harm Hillinga 
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ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 

 
16 april, 13.00 uur-14.30 uur. Algemene Ledenvergadering in De Vredehorst te 
Hoogeveen. 
 
16 april, 14.30 uur. Bijeenkomst voor leden en niet-leden. De inhoud van deze 
bijeenkomst wordt bekendgemaakt via de mail en onze website. 
 
Zie voor aanvullende informatie onze afdelingswebsite: drenthe.ngv.nl. 
(klik in de kolom links op de site op het tabblad: ‘afd. Agenda’). 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

  
9 april 2016, aanvang 14.00 uur.  
Enterse zompen ten oosten van de IJssel 
Spreker: Gerrit Kraa 
Organisator: NGV afd. Twente 
Adres: Grotestraat 207 in Borne 
 
16 april 2016, aanvang 13.30 uur 
Onderzoek naar militaire voorouders 

Spreker: Drs. Saskia J. Klooster (NIMH) 
Organisator: NGV, afd. Friesland 
Adres: Groeneweg 1 in Leeuwarden 
 
20 april 2016, aanvang 20.00 uur 
Lezing over molens en het landschap 
Spreker: Rolf Wassens en Thomas Sleyfer 
Organisator: NGV, afd. Groningen, Stad & Lande en RHC Groninger Archieven 
Adres: Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen 
Meer informatie: www.groningerarchieven.nl.  
 
14 mei 2016, aanvang 14.00 uur 
Kees Schaepman houdt presentatie over boek ‘Mag ik mijn fiets terug’ 
Spreker: Kees Schaepman 
Organisator: NGV afd. Twente 
Adres: Grotestraat 207 in Borne 
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Haal meer profijt uit uw lidmaatschap en kijk bij de andere afdelingen of daar 
ook lezingen en excursies gehouden worden die u interesseren. Door een 
bezoek aan de website van de NGV krijgt u zeer veel informatie.  
Wellicht werkt het goed, wanneer u via deze link: 
http://www.ngv.nl/Regios/homepage.php?frams=n naar het overzicht van de 
provincies gaat. U kunt dan de provincie van uw keuze aanklikken.  
Een paar afdelingsvoorbeelden:  
Friesland: http://www.ngv.nl/wwwFRL/index.php?site=FRL&frams=n  
Groningen: http://www.ngv.nl/wwwGRN/  
Twente:http://www.ngv.nl/wwwTWE/index.php?site=TWE&frams=n 
 

DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS 

 
Meer dan vijfhonderd enthousiaste bezoekers namen zaterdag 30 januari deel 
aan de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis 2016. Ze kwamen af op de vele 
workshops en lezingen, de informatiemarkt, presentaties van ervaren 
genealogen en er kon een kijkje genomen worden achter de schermen in de 
schatkamers van het Drents Archief. 
Enkele activiteiten: Suzanna Jansen vertelde over de zin van familieonderzoek 
en Drentse familiebedrijven presenteerden zich met hun bedrijfsgeschiedenis 
en met lekkere hapjes. Ook gaf Yme Drost een korte lezing over DNA- en 
stamboomonderzoek. Hoe kan DNA-onderzoek je familieonderzoek 
ondersteunen? Drost gaf een korte, boeiende inleiding over dit bijzondere 
onderwerp. 
Ook werd het onderwerp ‘Boeren in de familie’ uitgelicht. Met Drentse 
voorouders heb je al snel boeren in je familie. Richard Paping vertelde over de 
boerderij als familiebedrijf in de 19e eeuw en de rolverdeling binnen de 
boerenfamilie. Ook waren er vertegenwoordigers aanwezig van meerdere 
veelgebruikte genealogische computerprogramma ’s. 
Laat ik maar direct met de deur in huis vallen; het was druk, heel druk! Met 
onze NGV-stand stonden we evenals vorig jaar in de Laarwoudzaal. En ik 
overdrijf niet als ik zeg dat we geen tijd hadden om rustig een kopje koffie te 
drinken. Veel bezoekers met gerichte detailvragen, maar ook veel bezoekers 
met heel basale vragen. Hoe begin ik met mijn onderzoek? Welk genealogie 
programma kan ik het beste gaan gebruiken? En, heel opvallend veel vragen 
over zoeken in met name Polen. Ook werden er veel gerichte vragen gesteld 
over het gebruik van een bepaald genealogie computerprogramma. Hoe 
verwerk je sommige gegevens? Veel bezoekers hebben we direct een 
bevredigend antwoord kunnen geven, en een aantal krijgt nog een antwoord 
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of heeft dat al gehad. Het kost vrij veel tijd om alle antwoorden te verwerken. 
En in een geval heb ik zelfs al een ingang kunnen vinden om te zoeken naar 
voorouders in Polen. Dat geeft voldoening! Ook voor onze advertentiecollectie 
was ruime belangstelling. Vooral voor de uitbreiding die nog niet online 
beschikbaar was. Inmiddels zijn online ruim 110.000 advertenties in te zien. En 
binnenkort komt er weer een update met 25.000 nieuwe advertenties. Wat 
mij ook opviel was, dat er relatief veel jongere mensen met vragen kwamen. 
Fijn, want dat is de toekomstige generatie onderzoekers. Je bent nooit te jong 
of te oud om met stamboomonderzoek te starten! Ook dit jaar waren er weer 
enkele bezoekers, die hun hele onderzoek bewaren in een ordner met 
allemaal losse A4-tjes. Dat is prima, maar er kan zoveel meer bereikt worden 
met een goed computerprogramma en een gestructureerde aanpak. Hopelijk 
leiden de adviezen ertoe dat men overstapt op een goede computer 
programma. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag! 
Heb je de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis gemist? In januari 2017 
wordt opnieuw een Dag van de Drentse Familiegeschiedenis gehouden. De 
Dag van de Drentse Familiegeschiedenis is een jaarlijks evenement van het 
Drents Archief in samenwerking met de NGV Drenthe/Noordwest-Overijssel en 
de Drentse Historische Vereniging.  

Hans Huizing 
 

THREANT JAARVERSLAG 2015 

 
Het jaar 2015 was het jaar waarin vele mutaties in de samenstelling van de 
redactie plaats vonden. Aan het begin van het verslagjaar bestond de redactie 
uit M.C. Fieret (eindredacteur), G. Kamphuis (lay-out) en N. Scheffer 
(afgevaardigde van het bestuur).  
In de voorzomer van 2015 trad dhr. Scheffer terug als lid van het 
afdelingsbestuur. Zijn plaats in het bestuur, en dus ook in de redactie werd 
overgenomen door dhr. J. Ridderbos. 
Dramatischer was het terugtreden van de man, die jarenlang leiding gaf aan de 
redactie: Marc Fieret. Op grond van een zeer ernstige medische aandoening 
moest hij in het najaar van 2015 plotseling al zijn werkzaamheden neerleggen. 
Het bestuur heeft hem bedankt voor zijn grote inzet. 
Min of meer parallel aan het terugtreden van dhr. Fieret gaf Geert Kamphuis 
te kennen, dat hij de tijd gekomen achtte om zijn werkzaamheden voor 
Threant neer te leggen. Het bestuur was zeer dankbaar toen op vrij korte 
termijn de twee lege plaatsen opgevuld konden worden: 
Mw. H. Meppelink nam zowel de taak van dhr. Fieret als van dhr. Kamphuis 
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over 
Mw. A. Pol stelde zich verantwoordelijk voor het genealogische gedeelte van 
de inhoud van ons afdelingsblad. 
Ultimo december bestond de redactie uit: mw. H. Meppelink (eindredacteur 
en lay-out), mw. A. Pol (verantwoordelijk voor het genealogie-gedeelte) en J. 
Ridderbos (redactielid). De verzending van ons blad wordt, als vanouds, 
verzorgd door dhr. J. Pol. 
In het jaar 2015 verschenen naar vaste regelmaat vier nummer 
2015, nr. 1           omvang 28 pagina’s (p. 1-28) 
2015, nr. 2           omvang 28 pagina’s (p. 29-56) 
2015, nr. 3           omvang 28 pagina’s (p. 57-84) 
2015, nr. 4           omvang 28 pagina’s (p. 85-112). 
De redactie is niet meer dan de redactie. Voor de inhoud van ons blad is zij 
afhankelijk van de inzending van kopij door onze leden. Ieder die aan het tot 
stand komen van de vier nummers van deze jaargang heeft meegewerkt, 
zeggen wij hartelijk dank.  
 

GEMEENTEARCHIEF STEENWIJKERLAND ONLINE DOORZOEKBAAR 

 
We wisten dat ze actief waren in Steenwijkerland en we wisten dat ze online 
wilden; want ze vroegen extra vrijwilligers. Toen kwam er dit bericht: 'Dit 
bericht even ter informatie. In december is het project, waarbij alle 
bevolkingsregisters van het gemeentearchief Steenwijkerland werden 
geïndexeerd door vrijwilligers, afgerond. Die zijn nu via 
www.steenwijkerland.nl/gemeentearchief onder de knop ‘Voorouders’ 
doorzoekbaar op naam, geboorteplaats en beroep: 
• Steenwijk (1830-1939) 104.800 stuks 
• Steenwijkerwold (1840-1939) 97.602 stuks 
• Stad Vollenhove (1830-1939) 26.277 stuks 
• Ambt Vollenhove (1830-1939) 31.621 stuks 
• Oldemarkt (1829-1939) 41.783 stuks 
• Blokzijl (1826-1937) 31.257 stuks 
• Giethoorn (1840-1939) 29.209 stuks 
• Wanneperveen (1830-1939) 19.642 stuks 
• Kuinre (1831-1939) 17.676 stuks 
• Blankenham (1830-1939) 11.013 stuks 
Bij een zoekopdracht komt ook automatisch de betreffende scan naar voren. 
Met vr. groeten, Martine de Boer, trainee historisch archief' 
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Handige tips voor bij het zoeken in deze bevolkingsregisters: 
1. Vul zo weinig mogelijk gegevens in voor een optimaal zoekresultaat. Er kan 

later alsnog extra informatie worden ingevuld. 

2. De gegevens zijn letterlijk overgenomen. Dat kan tot gevolg hebben dat namen 
niet correct zijn gespeld. Bijvoorbeeld Janssen of Jansen, Huls of Hulst, 
Oldemarkt of Oldenmarkt. Het kan daarom handig zijn om gebruik te maken 
van het teken %, bijvoorbeeld Jan% of Olde%. De machine doorzoekt dan alle 
opties. NB: dus daarvoor geen * gebruiken! 

3. Het komt voor dat de voornaam afwijkt van de naam in de burgerlijke stand en 
dat in de plaats daarvan hier de roepnaam is gebruikt. 

4. Weet u niet precies hoe te zoeken of komt u de juiste persoon niet tegen? De 
bevolkingsregisters zijn online door te bladeren, net zoals u dat ook in een 
boek zou doen. 

5. Als het geboorteplaatsveld leeg is, is de kans groot dat de geboorteplaats de 
gemeente van het betreffende register moet zijn. Met name in Oldemarkt 
komt dit  vaak voor. Kennelijk was het vanzelfsprekend voor de 
ambtenaren  om het veld dan leeg te laten.  

Dus werd het tijd om eens op zoek gegaan wat er zoal te vinden is; want 
Kuinre, Blankenham, Blokzijl en Vollenhove zijn alle vier gelegen aan de 
(kwetsbare) dijk van de Zuiderzee. In 1825 brak die dijk hier op 22 plaatsen 
door; vandaar al die bochten in de dijk en de kolken er achter. Daarachter ligt 
een groot veengebied met plaatsen als Giethoorn, Oldemarkt, Eesveen, 
Wanneperveen, Zuidveen, Onna en het verdronken dorp Beulaeke. De vesting 
Steenwijk werd omgeven door het landelijke Steenwijkerwold. Zo ook de stad 
Vollenhove door het landelijke Ambt Vollenhove (vooral St. Jansklooster).  

De volgende Registertype's zijn online aanwezig: het bevolkingsregister, de 
gezinskaarten, het dienstbodenregister, 2 Volkstellingsregisters, het 
schippersregister en het Armenhuis-register. Allemaal online te doorzoeken 
tot + 1939. Je zoekt een persoon en vindt een gezin op een bepaald huisadres. 
Bij de gezochte persoon staat alvast diens geboortedatum in de lijst. Als je die 
persoon selecteert dan zie je alle personen die wonen/woonden op dat adres. 
Daardoor vind je bijvoorbeeld een overleden oma, een dochter die bij haar 
introuwde. Het jonge stel kreeg twee kinderen in oma's huis. Daarna verhuisde 
het gezin naar een ander dorp. 

Daardoor vind je hier soms recentere gegevens dan in de burgerlijke stand. 

http://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Gemeentearchief/Voorouders/Bevolkingsregisters
http://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Gemeentearchief/Voorouders/Bevolkingsregisters
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Maar het zoekt anders dan Wie WasWie: niet op twee personen, dus geen 
huwelijken, geen geboortes enz. Van de personen op een bepaald adres kun 
je, door erop te klikken, per persoon de gegevens zichtbaar maken. Ook is de 
gezins-scan te raadplegen; met de bijbehorende schuif- en pijltjes-toetsen is 
alles goed leesbaar! Op de scans is onder meer vermeld wat de relatie is tot 
het hoofd van het gezin; zoon, dochter, vader, schoonvader, inwonende 
knecht, enz.enz. 
Verder zijn er interessante bronnen/schatten te vinden in de gemeente 
Steenwijkerland: 
- De monsterrollen bevatten lijsten met de namen van soldaten die dienst 
namen of aanmonsterden in het Staatse Leger. De soldaten waren onder 
andere in Steenwijk gelegerd. 
Omdat de monsterrollen voor één seizoen werden opgemaakt komt het 
regelmatig voor dat de naam van een militair meerdere malen wordt 
vermeld. Er was nog geen standaardspelling van namen, zoals we die nu 
kennen, daarom komt het voor dat een naam op verschillende manieren 
wordt geschreven. Het verdient dan ook aanbeveling om verschillende 
schrijfwijzen te proberen, bij het onderzoek in deze bron. 
- De burgerboeken bevatten de namen van burgers, ook wel poorters 
genoemd, die door het betalen van een som geld het burgerrecht of 
poorterrecht kochten. Het Steenwijkse burgerboek loopt van 1583 t/m 1851. 
Dat van Blokzijl van 1700 tot en met 1811. In de tweede helft van de 17e 
eeuw begint men ook de plaats van herkomst te vermelden, een voor 
genealogen belangrijk gegeven. 
- In het fraaie Serckeboek (ook wel Zerckenboeck) van de Grote Kerk van 
Steenwijk staan afbeeldingen van grafzerken van mensen die in de kerk 
begraven waren, met de namen die daar bij hoorden. Er zijn 3 groepen: De 
Zuidkerk, de Middelkerk en het Koor. De afbeeldingen bevatten vaak 
familiewapens of huismerken. 
-Van Vollenhove zijn vele middeleeuwse requesten getranscribeerd; onder 
andere over Trajectum.  
Raadplegen van www.steenwijkerland.nl/gemeentearchief is van harte 
aanbevolen.  

Bert Heidmeijer 
 

ZOEKAKTEN.NL GAAT DOOR 

Begin deze maand kondigde zoekakten.nl aan om te gaan stoppen. Triest 
nieuws voor een site die dagelijks rond de 3000 bezoekers trekt en blijkbaar 
voorziet in een behoefte. De reacties waren wisselend: geschrokken, 
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teleurgesteld, begripvol, maar soms ook erg negatief. 
Door sommige mensen zijn er zelfs openlijk conclusies getrokken, die meer 
weg hebben van het bekende ‘broodje aap’ verhaal. 
Zomaar een paar voorbeelden: 
- ‘Zoekakten gaat plat en er mag niet over gecorrespondeerd worden.’ ‘Je 
m'apercois que beaucoup ne sont pas au courant Zoekakten.nl est sur le point 
de disparaitre la raison ??? On cherche un repreneur (vertaling: Ik besef dat 
velen zich niet bewust zijn, dat Zoektakten.nl op het punt staat te verdwijnen. 
Reden: men zoekt een koper).’ 
- ‘Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet het geval zal zijn omdat iemand anders 
dit zal overnemen.’ 
- ‘Scenario 1: Zoekakten verdwijnt in WWW, achter een betaalgordijn of niet 
dat maakt niet uit, en WWW verdwijnt als database.’ 
- ‘...zodat er op zijn minst een oplossing gevonden kan worden, desnoods ben 
ik bereid om het juridisch aanhangig te maken.’ 
Maar zo kan het gelukkig ook: 
- ‘Hoe dan ook, bedankt voor de jarenlange hulp die U mij geboden hebt. 1000 
maal bedankt!’ 
- ‘Het is zeker voor startende genealogen een ‘hell-of-job’ om wegwijs te 
worden in de diverse manieren waarop archieven hun online akten 
toegankelijk hebben gemaakt. Daarbij heeft Zoekakten.nl een grote bijdrage 
geleverd.’ 
In een gesprek met FamilySearch zijn enkele zaken besproken, die in de loop 
van 2016 zullen resulteren in een nauwere samenwerking op vooral technisch 
gebied. Maar ook data (zoals gevonden fouten en dergelijke) zal voor zover 
mogelijk of noodzakelijk worden uitgewisseld. Zoekakten gaat dus gewoon 
verder volgens het Heintje Davids effect (zie derde alinea) met haar 
geboorteakte 836; uiteraard te vinden via zoekakten.  
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 

 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in juli 2016 verschijnt, moet voor 1 juni 2016 binnen 
zijn bij het mailadres van de redactie: kopij@drenthe.ngv.nl. Bij voorbaat onze 
dank! Lever uw kopij bij voorbaat aan per mail op A4-formaat, lettertype 
Calibri, puntgrootte 15. Bij voorbaat onze dank! Voor andere vormen van kopij 
indienen kunt op contact opnemen met de redactie. Zie voor adres en 
telefoonnummer achterin deze Threant. 
 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-1R3Z-Q5?i=737&wc=9PDN-JWL%3A114912701%2C116513101%3Fcc%3D1576401&cc=1576401
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INTERESSANTE FAMILIEONDERZOEKERVARINGEN - 2 

Aangeleverd door: H. Scholtens. Emailadres: hscholtens02@hetnet.nl 
 
In het Jubileumnummer van Threant in 2014 is een bijdrage van mij 
opgenomen onder de titel : Interessante familieonderzoekervaringen. Daarin 
schreef ik over de stand van mijn familieonderzoek op dat moment, maar 
schreef daarbij dat ik wilde blijven zoeken. Ik heb verder resultaat gehad en 
meen de sluitende verbinding met de voor ons bereikbare meest verre 
voorvader gevonden te hebben. Daarover wil ik u graag informeren. 
Mijn toen laatst  bekende voorvader was Jan Hindricks Schulte, tussen 1682 en 
1687 in Veendam getrouwd met Aeltien Jans. Een broer van hem, Hindrick 
Hindricks was in december 1681 getrouwd met Marchien Claesen, met 
vermelding dat hij afkomstig was van Nieuwveen en zij van Nijensleek. 
Na onderzoek in Gasselternieuwveen en Nieuwveen in Zuid-Holland was 
duidelijk dat ik in Nieuwveen/Nijeveen bij Meppel moest zijn. 
Een tante - zus van mijn vader – had mij verteld dat één van onze voorvaderen 
schulte in Gieten was geweest en dat we daaraan onze familienaam te danken 
zouden hebben. Daarom heb ik ook uitgebreid in Gieten gezocht maar zonder 
resultaat. 
Wel ontdekte ik dat een zekere Luitgen Geerts, zeer waarschijnlijk een zuster 
van de hierna ter sprake komende  Egbert Geerts dienstmaagd geweest is bij 
de Schulte van Giethoorn. Dit is waarschijnlijk voor de broers Hindrick en Jan 
Schulte aanleiding geweest Schulte als familienaam te kiezen. 
De moeder van de broers, Hindrick en Jan Schulte, heette Aeltien, wat ik kon 
vaststellen aan de hand van de namen die de beide broers aan hun kinderen 
hadden gegeven, maar haar patroniem was onbekend. In een gevonden acte 
van boedelscheiding kende de weduwe van Welmer Willems allerlei goederen 
toe aan zijn zuster Barteltje Jans, aan Jan en Hindrick Schulte, zusters kinderen, 
en aan een zuster Jantjen Willems.  
Jan en Hindrick waren dus zonen van een zuster van Welmer Willems, maar 
haar naam werd niet genoemd en ook geen patroniem. Dat zou Jans of 
Willems moeten zijn. Zoals gezegd heette ze Aeltien. De moeder van deze vier 
kinderen was kennelijk eerst getrouwd geweest met een Jan, omdat Barteltjen 
Jans eerstgenoemd werd, en daarna met een Willem. 
Tot zover kon ik zoeken in Veendam, maar nu moest ik m’n bronnen vinden in 
Nieuwveen/Nijeveen. De kerkelijke registratie is daar begonnen in 1707, dus  
was ik aangewezen op andere bronnen en die vond ik vnl. in de Etstoel en het 
Grondschattingsregister, en daar heb ik veel aan gehad. 
Verschillende uitspraken van de Etstoel inzake momberschappen maakten me 
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duidelijk  dat de moeder van Aeltien eerst getrouwd geweest is met een Jan 
Egberts, uit welk huwelijk Barteltjen en Aeltien zijn voortgekomen en na diens 
overlijden trouwde met zijn broer Willem Egberts, uit welk huwelijk Jantjen en 
Welmer zijn voortgekomen. Het was dus Aeltien Jans. 
Een aantal jaren na het overlijden van haar vader wordt Aeltien Jans in 
uitspraken van de Etstoel en in gegevens in het  Grondschattingsregister , in 
combinatie met personen met wie ze als Aeltien Jans contacten had, steeds 
Aeltien Egberts genoemd en een aantal jaren na het overlijden van Egbert 
wordt ze, ook in combinatie met personen met wie ze als Aeltien Egberts 
bekend was, Aeltien Geerts genoemd.  
De vader van Jan Egberts en van Willem Egberts, was een Geert, blijkens 
Etstoeluitspraken waarin deze beide broers samen met meer broers, als zonen 
van Egbert Geer(t)s voorkomen. Dat was raadselachtig. 
Het boek van Dr. Naarding ‘De geschiedenis van Nijeveen’ kwam me hier te 
hulp. Een dergelijke naamswijziging was voor Nijeveen niet ongebruikelijk. Op 
bladz. 56 zegt hij: In Nijeveen volgde men wat naamgeving betreft andere 
gebruiken dan wat in Drenthe gebruikelijk was. De Nijevener gaat in zijn 
patroniemen wat verder terug dan tot zijn vader en voegt zijn grootvaders 
naam zo nodig toe aan de zijne. Dit gegeven was uiterst belangrijk want toen 
kon ik verder komen. 
Ik kon nergens een huwelijk tussen een Aeltien Jans of Aeltien Willems  met 
een Hindrick ontdekken. Wel een Aeltien Geerts, zoals blijkt in uitspraken van 
de Etstoel inzake momberschappen, die getrouwd geweest is met Hindrick 
Hindricks Kicke.  
En, gelet op naamgeving Aeltien Geerts – oorspronkelijk Aeltien Jans - en 
Hindrick Hindricks Kicke zijn Hindrick en Jan Schulte uit dit echtpaar 
voortgekomen. Hindrick , genoemd naar de vader van de vader en Jan, 
genoemd naar de vader van de moeder. 
Toen ik dit had kunnen vaststellen waren de grootste moeilijkheden 
overwonnen. 
Uitspraken van de Etstoel inzake momberschappen en pandrecht- verlening op 
gekocht vastgoed leverden me de naam van de vader van Hindrick Hindricks 
Kicke op: Hindrick Luitjens, meermalen genoemd Hindrick Luitjens de Jonge. 
Wellicht leefde toen in Nijeveen ook Hindrick Luitjens de Oude.  
Hindrick Luitjens de Jonge kwam veel voor in uitspraken van de Etstoel en in 
de gegevens van het Grondschattingsregister, en meermalen tesamen met zijn 
moeder, genoemd weduwe Luitjen Hindricks. Daarmee was ook de naam van 
zijn vader bekend. Deze twee bleken invloedrijke personen in Nijeveen 
geweest te zijn. 
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Ik noem hiervan – wat vermeld wordt in het boek ‘Nijeveen, dorp uit moeras 
ontstaan, 1477-1977’, bladzijde 108 en 109 – dat Hindrick Luitjens de Jonge, 
als lid van het kerspelbestuur/dorpsvolmacht mede-ondertekenaar was van 
een overeenkomst, gedateerd 17 juni 1616,  tussen het kerspelbestuur en de 
‘griftheren’.   
En dat, blijkens vermelding in “De geschiedenis van Nijeveen” van Dr. 
Naarding, in het hoofdstuk “De overgang naar het Protestantisme”, bladz. 32, 
onder anderen Luichien Hindricks, dorpsvolmacht, mede afgevaardigde was 
van Nijeveen, naar de grote kerkvisitatie in 1608 in Assen. En éénmaal vond ik 
een aanwijzing dat Hindrick  Luitjens de Oude de vader was van Luichien 
Hindricks. 
Die moet dus geleefd hebben in de tweede helft van de 16e eeuw.  
Dr. Naarding schrijft in zijn boek, bladzijde 44: ‘Dit volkje heeft in de barre tijd 
van 1568 tot  plm. 1600 de grote guerilla-oorlog meegemaakt. Vooral na 1580 
is er geen moment van verademing geweest’.  Dat heeft dus Hindrick Luitjens 
de Oude meegemaakt maar hij heeft ook  de overwinning in 1598 door prins 
Maurits en stadhouder Willem Lodewijk meegemaakt.  
 

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE STAMBOOMONDERZOEKERS 

 
Het CBG en Het Utrechts Archief bieden genealogen een podium Het 
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis en Het Utrechts Archief houden op 
donderdag 2 juni 2016 het Famillement - het grootste evenement op het 
gebied van familiegeschiedenis in Nederland. Nieuw dit jaar is de rubriek 
GenTalks, waarmee (amateur)genealogen een podium wordt geboden om te 
vertellen over hun stamboomonderzoek.  
Het Famillement is het grootste evenement op het gebied van 
familiegeschiedenis in Nederland. Het is een gratis evenement dat zowel leken 
als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden heeft. 
Het CBG heeft samen met Het Utrechts Archief de organisatie in handen. Op 
het programma staan lezingen, workshops, interviews, een informatiemarkt 
en een boekenprogramma. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder 
andere ontwikkelingen op het gebied van de genealogie, innovatieve 
onderzoeksmethoden en storytelling. De komende maanden wordt het 
volledige programma bekendgemaakt op www.famillement.nl.  
In de rubriek GenTalk willen we (amateur)genealogen een podium bieden zelf 
onderdeel uit te maken van het programma om hun kennis én ervaring op het 
gebied van familie historisch onderzoek te delen. Een GenTalk duurt 10 tot 15 
minuten. Enthousiaste stamboomonderzoekers worden uitgenodigd te 
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vertellen over hun onderzoek en ontdekkingen. Ook kunnen tips worden 
gedeeld. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven vóór 17 april 2016. Er wordt 
een selectie gemaakt op basis van inhoud, relevantie en de diversiteit van de 
onderwerpen. Aanmelden en meer informatie is te vinden op 
www.famillement.nl.  
Tweejaarlijks houdt het CBG samen met een regionale partner-organisatie het 
Famillement. Na Maastricht (2012) en Leiden (2014) wordt met Utrecht (2016) 
van het Famillement een biënnale traditie gemaakt. Dat het evenement 
aanslaat blijkt uit de bezoekerscijfers van de voorgaande edities: bij de eerste 
editie in 2012 trok het evenement ca 1.500 bezoekers en bij de tweede editie 
in 2014 ca. 2.300 bezoekers. Het CBG is het landelijke expertise én 
informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Naast advies en 
onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch onderzoek door 
het beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van genealogie, heraldiek 
en familienamen. Naast de eigen genealogische en heraldische verzamelingen, 
beheert het CBG ook collecties van het Rijk, zoals het Nationaal Register van 
Overledenen.  
Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse 
geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. Het archief 
beheert de grootste historische collectie over stad en provincie Utrecht met 
meer dan 29 kilometer archieven, een half miljoen beelddocumenten en een 
bibliotheek met ruim 70.000 boeken, kranten en tijdschriften. Meer informatie 
is te vinden op www.famillement.nl.  
 

JOODSE GENEALOGIE 

Ingezonden door: Jan Ridderbos. Email: Jan.Ridderbos@zonnet.nl 
 
In allerlei zusterbladen van Threant staan berichten over Joodse genealogie. 
Als afdeling Drenthe & NW Overijssel willen we natuurlijk niet achter blijven. 
Nu behoeft dat ook niet omdat uitgerekend in onze provincie een uniek 
project van start gegaan is. In vele dorpen en steden van ons land worden 
Struikelstenen of Stolpersteine gelegd: hier woonde een Joods gezin, dat 
tijdens de bezetting werd afgevoerd naar Westerbork, en van daar naar een 
vernietigingskamp. Maar die struikelstenen zijn te klein om de familiale 
verhoudingen aan te geven. Iemand is echter nooit alleen bewoner van een 
pand. We maken deel uit van allerlei verbanden, om te beginnen met het 
familieverband. En juist wij genealogen zijn de aangewezen mensen om die 
familieverbanden in kaart te brengen. In Drenthe is men aan de slag gegaan 
om een zo precies mogelijk overzicht te maken van alle Joodse 
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oorlogsslachtoffers uit onze provincie. Dat overzicht is klaar en wordt op 
maandag 25 april in de boekhandel Iwema (Gedempte Singel te Assen) 
aangeboden aan de Commissaris van de Koningin. De bijeenkomst begint om 
16.00 uur en iedereen is van harte welkom. 
Die boekpresentatie is geen afsluiting van een project, maar juist een 
startpunt. Nu moet het echte werk beginnen. Op diezelfde dag wordt de 
nieuwe website gepresenteerd:  www.sjoa-drenthe.nl; hier is het overzicht en 
nog veel meer te vinden.  
Genealogen worden opgeroepen om deel-genealogieën op te zenden. En zo 
werken we met elkaar aan een zo uitgebreid mogelijk genealogisch overzicht. 
Omdat het om het genealogisch handwerk gaat, heeft het bestuur van onze 
NGV-afdeling besloten dat dit project onder auspiciën van onze afdeling plaats 
vindt. Dat betekent dat wij door middel van Threant u op de hoogte zullen 
houden van de voortgang van dit project. 
 
BEILEN

1
 

Als start zijn we begonnen met de uitwerking van Beilen. In dit dorp bestond 
sinds 1850 een georganiseerde joodse gemeente, maar deze viel tot 1885 
onder de joodse gemeente van Assen. De synagogediensten werden in een 
klein, oud huis gehouden. In 1885 werd Beilen als bijkerk erkend en werd een 
nieuwe synagoge ingewijd. De bouw van de synagoge vond plaats met 
financiële steun van niet-joodse inwoners. In 1860 werd een begraafplaats aan 
de Eursing aangekocht. Een genootschap droeg zorg voor de begrafenissen.2 
De joodse kinderen kregen godsdienstonderwijs van een leraar van buiten de 
plaats. Vanaf 1903 had dit schooltje een eigen gebouw. Voor het gebruik van 
het rituele bad was men aangewezen op Assen of Hoogeveen.3 
 
In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden Joodse Drenten door Nederlandse 
politieagenten uit hun huizen gehaald en naar het Kamp Westerbork 
getransporteerd. Slechts een enkele agent weigerde. Burgemeester Hendrik 
Jacob Wytema van Beilen weigerde om juridische redenen en werd direct uit 
zijn ambt wordt gezet (in 1945 wordt hij waarnemend-burgemeester van 
Westerbork).4 

                                                
1
 Zie ook http://www.stolpersteinebeilen.nl/.  

2
 Zie overzicht van de overgebleven stenen: 

http://www.stenenarchief.nl/phpr/nik/stenen_archief/nik_list.php?cemetery=Beilen.  
3
 Bron: http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/drenthe/beilen.  

4
 Bron: http://drentheindeoorlog.nl/?pid=47&Jodenvervolging.  

http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/woordenlijst/b/bijkerk
http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/woordenlijst/s/synagoge
http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/woordenlijst/b/begraafplaats
http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/woordenlijst/c/chewra-kadiesja-gemiloeth-chassadiem
http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/woordenlijst/m/mikwe
http://www.stolpersteinebeilen.nl/
http://www.stenenarchief.nl/phpr/nik/stenen_archief/nik_list.php?cemetery=Beilen
http://www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/drenthe/beilen
http://drentheindeoorlog.nl/?pid=47&Jodenvervolging
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Het 'Joods monument' in Beilen (gemeente Midden-Drenthe) is opgericht ter 
nagedachtenis aan 48 leden van de joodse gemeenschap die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn gedeporteerd en omgebracht. 
 
De namen van de 48 joodse slachtoffers luiden:5 
Carolina G. Denneboom, Elli H. Denneboom, Geertje R. Denneboom, Heiman 
Denneboom, Herman Denneboom, Joël Denneboom, Karel Denneboom, 
Robertus Denneboom, Rebekka Denneboom-Danneboom, Froukje 
Denneboom-Frank, Martha Denneboom-Hoogstraal, Sientje Denneboom-
Lehmans, Nathan Elzas, Rachel Elzas-Denneboom, Lazarus Frank, Abraham van 
Gelder, Abraham van Gelder, Salomon van Gelder, Salomon van Gelder, Sarlina 
van Gelder-Aronius, Hinderina van Gelder-Bos, Sara van Gelder-Seligmann, 
Antonie Kats, Betje Kats, David Kats, Jacob Kats, Mannes Kats, Nathan Kats, 
Rebecca Kats-Kropveld, Betje Kropveld-Frank, Betje Polak-Denneboom, Albert 
Wolff, Hedwig Wolff, Iwan A. Wolff, Ludwig Wolff, Senathe R. Wolff, Simon 
Wolff, Johanna Wolff-Samson en Hedwig Wolff-van der Walde. 
 
In 1941 woonden er 64 joden in Beilen. Twaalf van hen overleefden de 
bezettingsjaren door onder te duiken. De synagoge waar de gevelsteen op de 
plaquette vandaan komt is in 1952 gesloopt. 
Op de lijst met namen op het Joodse monument te Beilen staat een aantal 
namen van Joodse oorlogsslachtoffers, die wel familiale banden met Beilen 
hadden maar daar tijdens de bezetting niet woonden: Heiman Denneboom uit 
Assen,6 Sientje Denneboom-Lehmans uit Groningen,7 en Betje Polak-
Denneboom uit België8. Niet genoemd worden de Joodse patiënten van de 
Psychiatrische Inrichting Beileroord: zij worden in dit overzicht wel vermeld. 
 
Om het familieverband van de Joodse oorlogsslachtoffers uit Beilen te 
reconstrueren, zijn er genealogieën gemaakt; zie {genealogie Denneboom}, 
{genealogie Frank}, {genealogie van Gelder}, {genealogie Kats}, {genealogie 
Kropveld} en {genealogie Wolff). 
 
[ ] = niet woonachtig in de provincie Drenthe of geen oorlogsslachtoffer 
 
Wed. F. Denneboom-Frank, Brinkstraat 26 te Beilen 

                                                
5
 In de digitale versie van dit overzicht kunnen de namen van de Joodse oorlogsslachtoffers aangeklikt 

worden, waarna de betreffende pagina van het Joodse monument verschijnt. 
6
 Zie http://www.joodsmonument.nl/person/474530.  

7
 Zie http://www.communityjoodsmonument.nl/person/133607.  

8
 Zie http://www.communityjoodsmonument.nl/person/213829.  

http://www.joodsmonument.nl/person/474530
http://www.communityjoodsmonument.nl/person/133607
http://www.communityjoodsmonument.nl/person/213829
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Froukje Frank, geboren op 24 mei 1863 te Veendam, dochter van Lazarus 
Frank en Jette (Judik) Sanders, overleden op 14 januari 1943 te Auschwitz. 
[Gehuwd op 15 maart 1892 te Veendam met 
Joel Denneboom, geboren op 17 september 1850, zoon van Heiman Mozes 
Denneboom en Bartha Heimans van Hasselt, overleden op 28 oktober 1938 te 
Beilen]. 
 
Gezin J. Denneboom, Paltz 1 te Beilen 
Joel Denneboom, coupeur, geboren op 5 februari 1894 te Beilen, zoon van 
Abraham Denneboom en Rebekka Rolina Danneboom overleden op 7 februari 
1945 te Gross-Rosen. 
Gehuwd op 18 juli 1921 te Groningen met 
Martha Hoogstraal, geboren op 14 juni 1892 te Leens, dochter van Hartog 
Hoogstraal en Geertje Nieweg, overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz. 
Kinderen uit dit huwelijk: 

1) Carolina Geertje Denneboom, leerling-verpleegkundige het Apeldoornse 
Bos, geboren op 6 augustus 1922 te Groningen, overleden op 5 februari 
1943 te Auschwitz. 

2) Geertje Regina Denneboom, leerling-verpleegkundige het Apeldoornse 
Bos, geboren op 21 augustus 1924 te Beilen, overleden op 25 januari 
1943 te Auschwitz. 

3) Elli Hermanna Denneboom, geboren op 22 maart 1929 te Beilen, 
overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz. 

 
K. Denneboom, Paltz 1 te Beilen 
Karel Denneboom, textielhandelaar, geboren op 8 april 1897 te Beilen, 
overleden op 31 maart 1943 in Midden-Europa. 
 
Gezin R. Denneboom, Julianastraat = tijdens de bezetting Koorstraat 12 te 
Beilen 
Robertus Denneboom, geboren op 13 augustus 1858 te Beilen, zoon van 
Heiman Mozes Denneboom en Bartha Heimans van Hasselt, overleden op 8 
oktober 1942 te Auschwitz. 
[Gehuwd op 27 december 1892 te Beilen met 
Leentje Heiman Trompetter, geboren op 14 oktober 1862 te Beilen, dochter 
van Heiman Trompetter en Hanna Salomon Cohen, overleden op 18 oktober 
1927 te Beilen]. 
Kinderen uit dit huwelijk o.a.: 
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1) Herman Denneboom, manufacturier, geboren op 19 juli 1893 te Beilen, 
overleden op 1 januari 1944 te Blechhamer in Opper-Silezië. 

 
Wed. R.R. Dennebooom-Danneboom, Paltz 1 te Beilen 
[Abraham Denneboom, winkelier, geboren op 14 augustus 1848 te Beilen, 
zoon van Heiman Mozes Denneboom en Bartha Heimans van Hasselt, 
overleden op 30 november 1938 te Beilen. 
Gehuwd op 12 augustus 1887 te Coevorden met Rebekka Rolina Danneboom, 
geboren op 10 maart 1854 te Emlichheim, dochter van Marcus Joseph 
Danneboom en Rachel Trompetter, overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz. 
 
Echtpaar Elzas-Denneboom, Paltz 1 te Beilen 
Rachel Denneboom, geboren op 2 oktober 1889 te Beilen, overleden op 8 
oktober 1942 te Auschwitz. 
Gehuwd met Nathan Elzas, rabbijn, geboren op 10 maart 1894 te Borculo, 
zoon van Wijnand Elzas en Esperance Tal, overleden op 12 oktober 1942 te 
Auschwitz. 
 
L. Frank, Stationslaan 24 te Beilen 
Lazarus Frank, handelsreiziger, geboren op 23 maart 1858 te Wildervank, zoon 
van Izaak Frank en Froontje de Vries, overleden op 8 oktober 1942 te 
Auschwitz. 
[Gehuwd (1) op 24 januari 1885 te Leek met Martha Aptroot (Leek, 10 
november 1852 – Wildervank, 14 februari 1906). 
Gehuwd (2) op 19 mei 1908 te Beilen met Aaltje Heiman Trompetter, geboren 
op 25 februari 1865 te Beilen, dochter van Heiman Trompetter en Hanna 
Salomon Cohen, overleden op 4 juni 1940 te Beilen]. 
 
Gezin A. van Gelder, Hekstraat 17 te Beilen 
Abraham van Gelder, geboren op 15 september 1862 te Beilen, zoon van Aron 
van Gelder en Rebekka van Hasselt. 
[Gehuwd (1) op 13 mei 1892 te Beilen met Sara Rosenberg, geboren in 1867 te 
Leer, dochter van Salomon Rosenberg en Mine Rosenstein, overleden op 15 
april 1903 te Beilen]. 
Gehuwd (2) op 26 april 1904 te Beilen met Sara Seligmann, geboren op 11 april 
1854 te Emden, dochter van Alexander Seligmann en Jette van Oss, overleden 
op 17 oktober 1942 te Auschwitz. 
 
Gezin S. van Gelder, Asserstraat 44 te Beilen 
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Salomon van Gelder, geboren op 4 maart 1874 te Beilen, zoon van Aron van 
Gelder en Rebekka van Hasselt, overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz. 
Gehuwd op 6 juni 1902 te Veendam met 
Henderina Bos, geboren op 13 februari 1876 te Veendam, dochter van Gossel 
Bos en Grietje Levitus, overleden op 26 oktober 1942 te Auschwitz. 
[Kind uit dit huwelijk: 
Gerard van Gelder, geboren op 18 december 1905; heeft de oorlog overleefd]. 
 
Gezin S. van Gelder, Hekstraat 13 te Beilen 
Salomon van Gelder, slager, geboren op 13 november 1897 te Beilen, zoon van 
Abraham van Gelder en Sara Rosenberg, overleden op 1 december 1942 te 
Blechhamer (Opper-Silezië). 
Gehuwd met  
Sarlina Aronius, geboren op 24 juni 1902 te Zwartsluis, dochter van Salomon 
Aronius en Saartje Simon, overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz. 
Kind uit dit huwelijk: 

1) Abraham van Gelder, geboren op 21 september 1934 te Beilen, 
overleden in 1942 te Auschwitz. 

 
Gezin D. Kats, Markt 4 te Beilen 
David Kats, slager, geboren op 3 juni 1890 te Beilen, zoon van Mannes Kats en 
Gesina van de Wijk, overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz. 
Gehuwd op 12 september 1928 te Beilen met 
Rebecca Kropveld, geboren op 13 maart 1900 te Beilen, dochter van Antonie 
Kropveld en Betje Frank (zie hieronder), overleden op 8 oktober 1942 te 
Auschwitz. 
Kinderen uit dit huwelijk 

1) Mannes Kats, geboren op 16 februari 1930 te Beilen, overleden op 8 
oktober 1942 te Auschwitz. 

2) Betje Kats, geboren op 25 februari 1931 te Beilen, overleden op 8 
oktober 1942 te Auschwitz. 

3) Antonie Kats, geboren op 10 oktober 1932 te Beilen, overleden op 8 
oktober 1942 te Auschwitz. 

4) Nathan Kats, geboren op 2 januari 1934 te Beilen, overleden op 8 
oktober 1942 te Auschwitz. 

 
J. Kats, Julianastraat = tijdens de bezetting Koorstraat 24 te Beilen 
Jacob Kats, slager, geboren op 18 mei 1888 te Beilen, zoon van Mannes Kats 
en Gesina van de Wijk, overleden op 23 november 1942 te Auschwitz. 
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[Gehuwd op 13 juni 1929 te Beilen met 
Elsje Padding, geboren op 14 augustus 1880 te Beilen, dochter van Arend 
Padding en Hillichje Krans; heeft de oorlog overleefd, overleden op 21 
december 1946 te Hoogeveen]. 
 
Wed. B. Kropveld-Frank, Markt 7 
Betje Frank, geboren op 8 november 1869 te Beilen, dochter van Nathan Frank 
en Vrougje Trompetter, overleden op 8 oktober 1942 te Auschwitz. 
[Gehuwd op 14 november 1894 te Beilen met 
Antonie Kropveld, geboren op 23 december 1869 te Coevorden, zoon van 
Jakob Kropveld en Rebekka Cohen, overleden op 19 mei 1938 te Assen]. 
 
Gezin wed. H. Wolff-van der Walde, Stationslaan 24 te Beilen 
Hedwig Wolff-van der Walde9, geboren op 6 oktober 1883 te Emden, dochter 
van Nachman Menachem van der Walde en Jetta Fulda, overleden op 9 
november 1942 te Auschwitz. 
[Gehuwd met 
Abraham Levij Wolff, geboren op 31 december 1865, zoon van Levy Wolff en 
Eva Wolffs, overleden op 23 december 1923 te Aurich]. 
Kinderen uit dit huwelijk: 

1) Ludwig Wolff, geboren op 14 oktober 1905 te Aurich; zie hieronder 
2) Iwan Abraham Wolff, landarbeider, geboren op 15 februari 1913 te 

Aurich, overleden op 30 april 1943 te Auschwitz. 
3) Senathe Ruth Wolff, geboren op 10 maart 1923 te Aurich, overleden op 

12 februari 1943 te Auschwitz. 
 
Gezin L. Wolff, Eursingerweg 1 te Beilen 
Ludwig Wolff, geboren op 14 oktober 1905 te Aurich, zoon van Abraham Levij 
Wolff en Hedwig van der Walde, overleden op 31 maart 1944 in Midden-
Europa. 
Gehuwd met 
Johanna Samson, geboren op 28 februari 1913 te Aurich, dochter van , 
overleden op 9 november 1942 te Auschwitz. 
Uit dit huwelijk: 

1) Albert Wolff, geboren op 20 augustus 1937 te Aurich, overleden op 9 
november 1942 te Auschwitz. 

2) Simon Wolff, geboren op 11 november 1938 te Beilen, overleden op 9 
november 1942 te Auschwitz. 

                                                
9
 Zie https://stolpersteineaurich.wordpress.com/aktion/.  

https://stolpersteineaurich.wordpress.com/aktion/
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3) Hedwig Wolff, geboren op 6 juni 1941 te Beilen. overleden op 9 
november 1942 te Auschwitz. 

Van de zestien Joodse patiënten in Beileroord, Altingerweg 1, kwamen om:10 
Helene Grünebaum 
Geboren op 16 december 1890 te Bürgel, dochter van ?, overleden op 12 
oktober 1942 te Auschwitz.11 
Roosje Philippina Horneman 
Geboren op 1 oktober 1869 te Woerden, dochter van Philip Horneman en 
Marlina Oppenheimer, overleden op 11 december 1942 te Auschwitz. 
[Hendrika Joosten 
Geboren op 15 september 1907/1909, dochter van Israel Joosten en Eva Gans, 
overleden op 12 oktober 1942 te Auschwitz. Gehuwd met Philip Bargeboer 
(Scheemda, 11 september 1896 – Midden Europa, 29 februari 1944)]12 
Annigje Keizer 
Geboren op 29 april 1874 te Hasselt, dochter van Soes Manus Keizer en Rika 
Keizer (Kijzer), overleden op 15 oktober 1942 te Auschwitz. 
Diena de Leeuw 
Geboren op 25 november 1891 te Hengelo, dochter van Levie Joseph de 
Leeuw en Regina de Leeuw-de Leeuw, overleden op 2 november 1942 te 
Auschwitz (ook haar twee zussen kwamen om, Geertruida de Jong-de Leeuw 
(Hengelo, 31 december 1884 – Auschwitz, 19 februari 1943; laatst woonachtig 
Molenstraat 42, te Assen) en Mietje de Jong-de Leeuw (Hengelo, 26 januari 
1889 – Auschwitz, 5 november 1942; laatst woonachtig Rolderstraat 57 te 
Assen). 
Margaretha Mug 
Geboren op 12 mei 1910 te Rotterdam, dochter van Barend Mug en Hanna 
Melhado, overleden op 9 juli 1943 te Sobibor. 
Levie Rintel 
Geboren op 20 april 1884 te Anloo, zoon van Abraham Rintel en Rebecca 
Mozes, overleden op 25 januari 1943 te Auschwitz. 
Lena Vegt 
Geboren op 20 januari 1887 te Zwolle, dochter van Mozes Vegt en Rebecca de 
Leeuwe, overleden op 25 januari 1943 te Auschwitz. Lena Vegt was de 
ongehuwde moeder van Rebekka Levie-Vecht [Groningen, 22 december 1912 
– Auschwitz, 12 oktober 1942; gehuwd op 26 juni 1933 te Hoogezand met 
Zadok Levie (Hoogezand, 30 augustus 1901 – Gross-Rosen, 4 mei 1942; 

                                                
10

 Zie http://www.joodsmonument.nl/page/370357/nl, en http://stolpersteinebeilen.nl/styled-16/index.html.  
11

 Zie http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/westerborkpad/index.html?verhaal=33.  
12

 Bron website Stolpersteine Beilen. Volgens het Joods Monument woonde zij echter op Nieuwstad 45 te 
Groningen. 

http://www.joodsmonument.nl/page/370357/nl
http://stolpersteinebeilen.nl/styled-16/index.html
http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/westerborkpad/index.html?verhaal=33


  

Threant jaargang 27 (2016) nr. 2   20 

veehandelaar), moeder van Mozes Levie (Slochteren, 28 september 1933 – 
Auschwitz, 12 oktober 1942) en Izak Levie (Slochteren, 17 februari 1941 – 
Auschwitz, 12 oktober 1942)]. 
Julius Wijnberg 
Geboren op 1 juni 1902 te Winschoten, zoon van Wolf Wijnberg en Hulda 
Aptroot, overleden op 31 augustus 1943 in Midden-Europa. Julius Wijnberg 
was o.a. de broer van Betje Boekbinder Wijnberg, Oranjestraat 45 te Assen. 
Rosette Zilverberg 
Geboren op 29 september 1884 te Coevorden, dochter van Samuel Zilverberg 
en Betje Stoppelman, overleden op 15 oktober 1942 te Auschwitz. Rosette 
Zilverberg was o.a. de zuster van drie broers Zilverberg in Coevorden. 
Bertha van Zuiden 
Geboren op 15 augustus 1858 te Assen, dochter van Samuel van Zuiden en 
Hinderientje Heimans van Hasselt, {zie AG II, p. 58, onder 2.h}, overleden op 5 
november 1942 te Auschwitz. 
 

KWARTIERSTAAT VAN WEMELTJE NIJBOER 

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

3520. Herman Homan, geb. Yde circa 1550, landbouwer te Yde,op plaats nr. 4, 
ovl. Yde circa 1630 Was er ook nog een dochter Catharina, gehuwd met 
Roelof Geerts?, Wordt in 1612 vermeld in het register bezaaide landen. 

 Goorspraak 23-3-1574 te Vries: Jonge Steven then Ove laet gerichtlycken 
esschen van syn swager genochsame quitantie, de voer recht bestaene 
mach, van alle alsodanigve belovede boelpenningen mit ooick kleerderenk, 
klenten, clenodyen und sulverwarck, als Harmen Hoevemans voors mit syn 
huisvrouwe Wendele in hylicks voirwaerden beloeft, ontfangen und 
genoten heft van hoeren vaeder olde Steven then Hove und hoer moeder 
Lamme then Hove XIe novembris 73. Antwoirdt Harmen Hoevemans: kan 
Steven bewysen dat hy vol betaelt is wyl hem geerne quitantie geven naer 
behoerene. De buiren vertuigen jonge Steven op eene onrechte esschinge, 
soe hy eerst behoert betalinge toe bewysen, eer quitantie toe esschen. 

 Goorspraak 12-3-1599 Eelde: De 12 sepembris 98 heft Hinrick Bavinck met 
haer soen Harmen Hoveman gerichtlyck laeten af esschen alsodanige 
ringen, alse Harmen voergenoempt van hoer soene Dierick ontfangen 
hadde; tuigen des gerichts Roeleff Hermans en Jacob Alberts. Sechten 
partien verdragen 't wesen, my betaelt 99. 

 Op 9-11-1611 trad Herman Homan met zijn zonen Sicke en Johan op in een 
kwestie inzake een anpart in Beurkes-erve te Donderen, geërfd van Bertolt 
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Kiers, dat geruild werd met de neven Roelof en Freerk Homan voor een 
anaprt in Olde Johan Bickens-erve te Yde. Zie archief Homan in archief 
Overcinge, kerk.huw. Vries op 11 nov 1573. 

3521. Wendele then Hove. 
 Uit dit huwelijk: 

1760a. Johan, geb. Yde circa 1575, ovl. Yde voor 1654, zie 1760. 
1760b. Sicke, geb. Yde circa 1575, ovl. Yde tussen 1646 en 1654, Was 

volgens het Grondschattingsregister 1630 eigenaar van plaats nr. 5 " 
het olde erve" te Yde. Gebruiker was Hendrik Alberts. Idem eigenaar 
in 1642 en 1646. Darna ging de boerderij naar zijn oomzeggers 
Luchien Homan en Dubbelt Willinge. Hij bezat ook een boerderij in 
Peize, waarop in 1642 olde Wolter Drees woonde. In 1654 wordt de 
boerderij genoemd in bezit van de erven Sicke Homans. Meier was 
Philip Dreeuwes. 

 Hij was op 31-10-11631 verweerder tegen Alef Homan aangaande 
de naaarkoop van een half erf lands te Yde, die aanleggers oom 
Harmen Wiltinck met Lucia Homan aan hem had verkocht. Idem 
verweerder tegen Albert Homan en Harmen Wiltinck voor 15 
guldens en 1 stuiver, op 27-10-1634. 

  
3536. Willem Willems Hidding, geb. Rolde in 1503, ette van Rolde 1532-1551, 

ovl. Rolde voor 1554 Eerste huwelijk met N.N.II, relatie. 
3537. Johanna Valcke, geb. circa 1542, ovl. circa 1581. 
 Uit deze relatie: 

1768a. Sebastiaan, geb. Rolde op 5 okt 1546, zie 1768. 
1768b. Hille, geb. Rolde, ovl. Emden op 21 jul 1603 Verkoopt op 2-11-1601 

aan " minen lieven broeder "" Bastiaan met zijn drie zoons Willem, 
Johan en Hennick haar deel in het erf te Elderslo in de marke 

 Nijlande, en ook haar aandeel in Mulders erve te Rolde, haar " beyde 
van mijnen saligen broeder Johan Hyddinck angearvet". 

 Verm. woont zij in 1587 te Groningen. 
1768c. Johan, ovl. voor 1601 Erfenis ging naar zijn zusters Gese en Hylle. 
1768d. Gese, ovl. Zie H. Homan Free blz. 5 VIII.7. 
1768e. Lukas, ovl. in 1608 Zie H. Homan Free blz. 5 VIII.8. 
 Zijn erven waren de kinderen van zijn broer Sebastiaan. 
1768f. Willem, geb. Rolde, ovl. Zie H. Homan Free blz. 5-6 VIII.9. 

 Willem Willems Hidding. 
2 kinderen: 
1768g. Johan olde Johan, olde Jan, geb. Rolde circa 1520, ovl. Gasselte 

tussen 1579 en 1595 Zie Drents Genealogisch Jaarboek 1999 
blz.112-113. 

 Zie Theo Spek:Het Drentse esdorpenlandschap blz. 317 e.v. 
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1768h. N, geb. voor 1540. 
  

Generatie XIII 
  

7040. Johan Homan, geb. circa 1520, ovl. Yde na 1578, Hij wordt genoemd in de 
reeds aangehaalde brief van de marke Yde. 

 Met Herman Homan eist hij op de Goorspraak van 15-3-1578 te Vries de 
paarden terug van Johan Bensinge, die waren geschut op de Zwinemaet, 
waar de buren van Zeegse, Tynaarlo en Schipborg al meer dan 30 jaar hun 
naweide voor paarden hadden. De weduwe van Bensinge ontkende; zij 
beweerde het recht van paardendrift te hebben. De buren van Zeijen 
moesten uitspraak doen, en verplichtten de eiser dat hij moest bewijzen 
dat de 3 buurschappen het al 30 jaar lang fout hadden gedaan. De Homans 
konden dit niet bewijzen, kerk.huw. Vries in 1540 , G.J. Struik. 

7041. Hendricka Baving Bavinck, ovl. na 1599. 
 Uit dit huwelijk: 

3520a. Johan Olde Johan, geb. Yde circa 1540, landbouwer te Yde, ette van 
Drenthe 1595-1604, ovl. Yde in 1609 Was gemachtigde voor 
ddominee Eildert Huisman te Vries. Hij werd in 1577 verbanne 
wegens moord op Reyner Jans Bavinck,en werd later in eer hersteld. 
Was de nieuwe leer toegedaan, Getrouwd met onbekende vrouw. 

 Ette van het Noordenveld 1595-1609. Woonde op plaats nr. 8 of 9 te 
Yde. 

 Werd in verbannen en later gerehabiliteerd wegens moord op 
Reijner Jans Bavinck. Hij was in 1595 aan hanger van " de nije lere." 
Hij wordt op 31-1-1600 genoemd in een zaak tussen Jan Thedema en 
de buren van Roden. 

 Hij was op 23-9-1603 gecommiteerde. In juni 1608 was hij 
gemachtigde voor 

 de predikant Eildert Huisman te Vries. 
3520b. Herman, geb. Yde circa 1550, ovl. Yde circa 1630, zie 3520. 
3520c. Freerk, geb. Yde circa 1555, ovl. voor 1600, Akte 23-3-1633: Johan 

Reyners, getrouwd met Niesjen Homan, woonden te De Punt, 
verkoopt aan Jakob Schikhart, landschrijver van Drenthe, een zekere 
halve erve land, olde Homans erve genaamd, gelegen te Yde, 
waarvan den Ed. mester Hidding Homan de andere helft toebehoort. 
Jan Reyners erfde het land van Freerk Homan met halve bouw- en 
weilanden. 

3520d. Adolf Alef, geb. Yde circa 1555, ovl. Groningen? voor 1609 Getrouwd 
met Annetien M, De erven van Alef Homan klagen op paasdag 1609 
Allert Titsinge te Yde aan. 
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7042. Steven then Hove, Getrouwd met Lamme N. 
 een dochter: 

3521. Wendele, zie 3521. 
  

7072. Willem Jans Hidding, geb. Rolde circa 1465, schulte te Rolde, ette aldaar 
1517-1532, ovl. na 1519, relatie. 

7073. Talle Dissinck, geb. circa 1565. 
 Uit deze relatie: 

3536a. Willem Willems, geb. Rolde in 1503, ovl. Rolde voor 1554, zie 3536. 
3536b. Jan Willems, ette van Rolde 1546-1547, 1549, 1553, 1558, in de 

plaats van zijn broer Willem. 
  

Generatie XIV 
  

14080. Johan Homan, geb. circa 1480, ovl. na 1565 Hij is erg oud geworden. 
Mogelijk gaat het hier om twee personen, vader en zoon, van dezelfde 
naam! 

 In 1492 droegen Jan Havinge en Wobbe Homan hun goed te Schipborg(het 
later Jachtlust, de eerste boerderij links vanuit Anloo) over aan de 
Groninger Broeders des gemenen Levens, alsmede hun goederen te 
Zuidlaren en Anne. Ook nog "tyen mudde roggen ende een scat erfflicken 
renthen sunder werdloese van welken die negen over Hoevemansgoet 
staen end uitgaen to Yde in den kerspel van Vries".In 1530-151 was er een 
geschil tussen Johan Homan en Johan Knassen met de pater van het 
fraterhuis over deze schenking. Maar die bleef van kracht en Johan kreeg 
niets uit de erfenis van zijn zuster Wobbe. 

 Op pimksteren 1560 is er een kwestie " tuscchen Hendrick Campinge te 
Taerle, ten eenre und Hoveman 't Hye (Yde) ter anderen sijden toet susters 
ex und broeders sijn, is voir teerste gewijst op een fruntlichen scheyt" 

 Op de Goorsprake te Norg van 13-3-1563 klaagt olde Johan Hoveman over 
Cornelis Luitkens, die een belediging moest waarmaken. 

 Op de goorsprake van 24-3-1565 te Vries klaagt Olde Johan Hoveman over 
Henrich Kiers, die land en goederen te Vries gebruikte, maar had daartoe 
niet het recht, omdat het een " kamerkoop" zou zijn geweest. 

 Op de goorspaak te Peize van 14-7-1565 liet Sicko Kampinge te Taarlo, met 
zijn broers, zijn oom Johan verbieden het aandeel in de Flichtemaet te Yde 
te gebruiken. Homan ging in beroep, Ette van het Noordenveld 1517-1557. 
In 1516 wordt vermeld: jonge Hoefman nye ette Noerdenvelt. In 1518: 
Jonge Johan Hoffman, olde ette. 

 Lid van de Etstoel 1516-1518, 1532 (nije ette-1533 (olde ette), 1547, 1553, 
1557. 
4 zonen: 
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7040a. Sicke, geb. circa 1510, ovl. na 1571 Ongehuwd, Ette van 
Noordenveld 1550 en 1559. 

 Hij woonde ws. op de Olde Homans erve te Yde, nr. 5. Verm. de 
voorvaderlijke boerderij. Hij wordt genoemd in het marke-archief 
van Yde in een brief van 7-9-1571: Sicke, Jan en Hermans en Jonge 
Jans Homans goederen een volle uytdrift heeft verwisselt blyckende 
zegel en de brieven in dat 1571 de 7 septembris. 

7040b. Johan, geb. circa 1520, ovl. Yde na 1578, zie 7040. 
7040c. Herman, geb. Yde circa 1520, ovl. Overleden voor 14-7-1587, 

Misschien wordt hij in 1547 genoemd als keurnoot te Eelde. 
 Op de Goorspraak van 4-3-1579 te Vries eist Reynt van de Clooster, 

namens de weduwe van Johan van Ewsum en de voogden van haar 
kinderen, dat Ave Herema de schuur zou afbreken diehij had tegen 
de kerkmuur en pastorie te Vries. Herema verweert zich en zegt dat 
hij de schuur al jaren had gehuurd van Herman Homan en al vier jaar 
gebruikte. De pastoors hadden nooit bezwaar genaakt en niet 
geprotesteerd tegen de bouw van de schuur. De buren van Vries 
wijzen de eis toe, mits de beklaagde het bewijs kan leveren dat hij 
de grond reeds huurd etoen hij de schuur bouwde. 

 Goorspraak 9-6-1584 Westerbork: 
 Den 9 junij 1584 hefft Herman Hoeveman the Yde den buren van Elp 

gerechtlich lathen verbeden hoer bouwlandt ende hoijlandt dat sie 
in den marke van Elp hebbben, niet tho weiden off thoe gebruicken; 
het waer dan sake, dat de buer de leninge daervan betaledenn, mit 
burenn Willem Frerikes ende Johan Emlichem. 

 Op de lotting van 28-5-1615 is sprake van " noch een half waar van 
zaligen Herman Homans kinderen gekofft in dato 1610, den 14 
februari.". 

7040d. Jonge Johan, H.H.F. werkt hem niet verder uit. In het Homanboek 
wordt gesuggereerd dat hij de voordvader van de tak Noordlaren 
zou kunnen zijn. Overleden aldaar na 15-3-1572. op die datum moet 
hij 25 goudguldens betalen voor een nederslach van Hendrick 
Hardrinck. 

  
14144. Johan Hidding. 

2 kinderen: 
7072a. Willem Jans, geb. Rolde circa 1465, ovl. na 1519, zie 7072. 
7072b. N.N, ovl. Was nog minderjarig op 23-10-1662. Etstoel 14 deel 18 fol. 

208. 
  

14146. Egbert Dissinck. 
 een dochter: 
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7073. Talle, geb. circa 1565, zie 7073. 
  

Generatie XV 
  

28160. Johan Homan, geb. circa 1450, ovl. na 1516 In 1516 was er voor de Etstoel 
een kwestie tussen Johan Houeman en Reinth Mepsche. 

 Getrouwd met onbekende vrouw, Er is nog een dochter geweest, getrouwd 
met Hendrick Campinge. 
3 kinderen: 
14080a. Johan, geb. circa 1480, ovl. na 1565, zie 14080. 
14080b. Wobbe, geb. circa 1480, ovl. in 1530. 
14080c. N, ovl. voor 1560. 

  
28288. Johan Hiddingh, geb. circa 1430, schulte te Rolde van 1460-1479, 

dedingsman in 1440, leengetuige in 1443 (de laatste feiten wijzen qua 
leeftijd op dat hij te jong is en dus een kleinzoon moet zijn.Zijn vader, de 
tussenliggende schakel was dan ook een Johan, getrouwd met N.N. Daaruit 
ook nog een ombekende Hidding,getrouwd met Wobbe Avinge. Daaruit 
twee kinderen, zonder voortzetting, t.w. Hillebrandt en Johan Hidding 
Avinge, ovl. Zie gegevens H. Homan Free, relatie. 

28289. Hille Lunsche, ovl. Verm. dochter van Jacob Lunsche. 
 Zie voor Lunsche: 
 H.M. Luning:De familie Lunsche. Drents Genealogisch Jaarboek II, blz. 1 e.v. 
 Uit deze relatie: 

14144. Johan Hidding, zie 14144. 
  

Generatie XVI 
  

56320. Sicko Homan, geb. Yde circa 1420, ovl. Yde voor 1475 Vermoord door 
Johan (J)Alinge. 

 Ordelen van de Etstoel 1475: Tusschen zalige Sicko Houemans vrennden an 
de eene zijdt ende Johan Jalinge an de ander zijdt js gewijst, want de 
dootslach gesoent was, dat de eerste dach van betaelt js, ende want Johan 
sijn dage van betalinge niet geholden hefft, szo is dat eerste gelt verloren; 
ende de soeningen van geenre weerden, ende sal dat vort uthrichten, nha 
uthwissinge des nijen landesbreef. 

 een zoon: 
28160. Johan, geb. circa 1450, ovl. na 1516, zie 28160. 

  
56576. Arp Hiddingh. 
 een zoon: 

28288. Johan, geb. circa 1430, zie 28288. 
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56578. Jacob Lunsche. 
 een dochter: 

28289. Hille, zie 28289. 
  

Generatie XVII 
  

112640. Johan Homan, geb. circa 1390, ovl. na 1456 De Ordelen van de Etstoel 
vermelden dat Johan Hoveman in 1426 borg was voor Geert Bezueden, in 
een kwestie met de buren van Zeegse. Deze kwestie komt in 1430 
nogmaals voor de Etstoel.Op de lijst van hoofdgelden wordt in 1430 Johan 
Haueman vermeld te Zeegse/Taarlo.In 1441 is er een kwestie tussen Jacob 
Schultinge en Homan:Is verwijst van den dardennn penninck gheen goet 
offte beeste afgepandet heft ende pantweringhe deden. In 1450 was er een 
kwestie tusen Homan en Albert Titsinge te Yde.In 1454 idem over het 
testament van dochter Iden, Hoefmans dochter:So js gewijst ende de 
Droste mith den Etten ouergedragen dat het testament, dat arffgenamen 
Iden, Johan Hoefmansdochter, gemaeckt hebben nae Jden doet, dat het 
van weerden wesen soll, want het redelick is, ende dat testament, dat Jden 
beschreuen hadde, in oer ekranckheit, dat sol van geene waarden wesen, 
want het onredelicjk is, ende niet gegeven bij wetten der arffgenamen als 
rechte is. 

 In 1456 een kwestie tussen Johan Homan en Ludeken Houekinge en 
Meisteringe. Hij trouwt met een onbekende vrouw, Wordt in 1426 te 
Zeegse genoemd. 
3 kinderen: 
56320a. Sicko, geb. Yde circa 1420, ovl. Yde voor 1475, zie 56320. 
56320b. Roelof, geb. Yde circa 1420, brouwer, ovl. Hij was getrouwd met 

N. Oving/Hoving, In 1460 werd Roelof Hooman lid van het 
brouwersgilde te Groningen. 

 Mr. Roelof Vrije, Eppe Allema, Sicke Houeking en Roelof Mepsche als 
scheidslieden tussen Reinolt Jarghes, abdis te Assen en Johan 
Hoofman, ende genoemde joncfrou aldaar, en Roeloff Hoofman 
(voor zijn dochter Yeje/ Ide), en zijn zwager Roelof ten Holte (voor 
zijn vrouw), in een geschil over de nalatenschap van Luter Bayens, 
dat de beide Roeloffen aan de abdij zullen betalen op 2 termijnen 
telkens 200 Arnhemsgulden; dat zij na het overledijden van Johan 
Hoofman de rente van 5 mudden rogge, daer joncfrou Johans breeff 
van sprekende is, zullen laten aan de abdij of aflossen met 100 
Arnhemse guldens; dat zij zullen vestigen voor de abdij uit het huis 
van Bernier Bayens c.a. aan de Vismarkt Z.Z. te Groningen een 
losrente van 6 Arnhemse guldens, tot behouff joncfrou Johan voirs. 
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oer levent lange hoer kruut mede te kopen oft anders, wes joncfrou 
Johan believet ofte noot is van to hebben. Na de dood vervallende 
aan de Abdij. 

56320c. Iden Yeje, ovl. voor 1454. 
  

113152. Johan Hiddingh Jan, ovl. Overleden voor 26-11-1406. In 1395 vermeld 
als" Ridder ende Knecht uyt den Lande van Drenthe, die vyant geworden 
zijn Ao XVV. Volgens Blok:Oorkondenboek Groningen en Drenthe. 

 Zie H. Pol: Het Drentse geslacht Hidding. Drents Genealogisch Jaarboek 3, 
blz. 108 e.v, relatie. 

113153. Ghissel Pipe Ghyszele Pijpe, geb. circa 1355, ovl. na 1423. 
 Uit deze relatie: 

56576a. Arp, zie 56576. 
56576b. Herman Hidding, geb. circa 1376, ovl. in 1433 Getrouwd met N.N. 
56576c. Johan Hidding, pastoor te Ruinen in 1419. 

  
Generatie XVIII 

  
226304. Alardus Hiddingh, geb. circa 1355. 
 een zoon: 

113152. Johan, zie 113152. 
226306. N. Pipe, relatie. 
226307. Fosse Syghers. 
 Uit deze relatie: 

113153. Ghissel, geb. circa 1355, ovl. na 1423, zie 113153. 
  

Generatie XIX 
  

452608. Warmoldus Hiddingh, geb. Gasselte voor 1325, ovl. Zie H. Pol: Het 
Drentse geslacht Hidding. 

 Drents genealogisch Jaarboek III, blz. 108 e.v. 
 een zoon: 

226304. Alardus, geb. circa 1355, zie 226304. 
 

 

   TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

 
Annen 10-4 Familie Dekker- Restauratie kerk Anloo. 
Assen 25-4 Ds.Tatum Zubli- Hotel De Poort van Cleef. 
Beilen 27-4 Onderduiken op de Beilervaart- Geert Kuiper. 
            28-1 Station Beilen- Steeg Noordhuis- Groninger pioniers Doornbos. 
Borger 2015-4 Draadomroep- Buinerveen- Het jaar 2015. 
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             2016-1 Verhalen van oud- Borgerders- De glasfabrieken.         
Coevorden 18-4 J.H.de Reiger- Drie woonplaatsen op het Klooster. 
                    19-1 Cafe Ballast- Familie Dommers- Hendrik v.d. Weide. 
Diever 15-4 Benoeming schoolmeester Folmers- Abe Brouwer. 
             16-1 Meester Folmers- Rijksweg 66 Bij Witteterbrug. 
Dwingeloo 17-1 De kazerne en de marechaussee- Burenruzie. 
Eelde dec.2015 Het leven van Albert Smid. 
           Mrt.2016 Het gebied tussen Yde en Groningen Airport, 
Emsland 132-26 Grafschafter Juden- Arnold Jobst in 1639. 
                133-27 Namensregister VOC aus Emsland und Bentheim. 
Gasselte 24-5 Mobilisatie 1914/1918-  Aardappelmeelfabriek. 
                25-1 Onderwijs-  Ijsvereniging Oostermoer. 
GEM  23-4 Zeepbereiding- Dateren van familiefoto's. 
          24-1 De plaatsengids-Bijzondere namen van medici. 
Gieten 30-4 De Veenhof- Buurtschap Gieterveen in 1730. 
            31-1 Evacues De Veenhof 1945- De Lange Jacht /padvvinderij. 
H’berg 2015-32 Goghes te Heemse- Marke Radewijk. 
Havelte  2015-4 Veldwachter ter Haar- Mr.J.Linthorst Homan. 
Hoogeveen 33-1 De Alteveerstraat- Hendrikk Fictorie. 
Meppel 37-4 Zuideinde 108-  Scheepswef Westeinde. 
Nijeveen 20-4 Bovenboer 19- Kolderveen 45- De bibliotheek. 
Norg 74 Ben Snijders- Verenigingsarchieven. 
         75 Oosteind 10/Tietema-  Ijsvereniging Langelo. 
Odoorn 2015-4 Patriotten- Belgische vluchtelingen – De Semslinie. 
O'hesselen 16-1 Wolfskuilen- De Podagristen- Westerhesselen/Gees.  
Peize 68 Het Huis te Peize- Onderwijs 1930-1988. 
Rolde 18-4 Hans Katerberg- De katoenweverij. 
           19-1 De katoenweverij- Dierenarts Jaap Kooke. 
Ruinen 34-4 De begraafplaats- Schoolmeester Tale Zondag. 
            35-1 Burgemeester Faddegon- Oude molenboeken. 
Ruinerwold 32-1 Polentransport. 
Sleen 18-4 Huisartsen-  
Smilde  2015-4 W.G.v.d.Hulst sr.- Rustplaats Adriaan Pauw. 
Vries 57 De kerk van Vries- Het torenuurwerk- Tynaarlo. 
Westerbork 15-4 Kamp Westerbork- De camera van Herwig. 
De Wijk 18-4 Café Wittink- Reinds textiel in Koekange. 
               19-1 Café Centraal- Posthuis Struikberg- Geert Broekhuizen. 
Zuidlaren 22-4 Het Veerhuis- Familie Pen- Eekschillers. 
                23-1 Beklemrecht- Begraafplaats Dennenoord- Familie Zondag, 
Z.O.-Drenthe nr.58 De tocht naar Rusland 1811- Verveners en verveningen. 
Zuidwolde 29-3 De naam Drogt of Koekoek- Recht van overpad. 
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