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VAN DE VOORZITTER 

 
Een uurtje geleden ben ik weer thuisgekomen na gast te zijn geweest in het 
programma ‘de Noordmannen’ van Radio Noord. Het programma werd live 
uitgezonden vanuit Termunterzijl. Uiteraard heb ik geprobeerd de genealogie te 
noemen. Er werd onder andere verteld dat het vroeger in Drenthe gebruikelijk 
was dat de man vóór het huwelijk moest aantonen dat hij in staat was om een 
kind, de opvolger van het geslacht, te verwekken. In de provincie Groningen 
kennen ze dat verschijnsel niet. Op de algemene ledenvergadering waren we 
verheugd dat we vijftien leden konden verwelkomen. Ik merkte op dat er vijftien 
jaar geleden slechts vijf leden aanwezig waren; een vooruitgang zou je zeggen…. 
Hoewel, met 256 leden mag je toch wel wat meer verwachten. Bas de Wit uit 
Hoogersmilde werd unaniem als zesde bestuurslid met applaus benoemd. Het 
bestuur deelde bij monde van ondergetekende mee dat zij de stukken voor de 
AV te Driebergen op 26 november steunden en de vergadering ging daar 
unaniem mee akkoord. Als aandachtspunten werden genoemd de 
werkzaamheden die in 2017 door het HB zullen worden aangepakt met 
betrekking tot een nieuw contributiesysteem, alsmede de eventuele verkoop van 
het verenigingscentrum te Weesp; daaraan gekoppeld het huren van een nieuwe 
ruimte in de Munt te Utrecht. Bij het onderdeel bestuursbeleid van de afdeling 
werd nog even stilgestaan bij de activiteiten die door het bestuur worden 
opgezet. Het komt er op neer dat het bestuur er is vóór de leden en dat daar bij 
in de planning ook terdege rekening mee wordt gehouden. Helaas is het echter 
zo dat als gevraagd wordt zaken en ideeën in te brengen, men meestal de lippen 
stijf op elkaar houdt. Dat vindt uw bestuur erg jammer. Na een korte pauze kwam 
er een flinke hoeveelheid gasten bij om de luisteren naar Lion Tokkie met zijn 
indrukwekkende verhaal over de werkkampen in Drenthe. De toehoorders 
luisterden met volle aandacht. Inderdaad: je kon een speld horen vallen. Als 
webmaster was ik van plan om een verslag van zijn verhaal te maken. Na drie 
minuten wist ik al dat ik dat niet op die manier moest doen. De hoeveelheid 
informatie was dusdanig veel dat het onmogelijk bleek om zijn verhaal op een 
half A-4tje weer te geven. De conclusie dat het Nederlandse ambtelijk apparaat, 
ongewild(?), heeft meegewerkt aan de uitzettingen valt rauw op je dak. Echter, 
wij ‘wassen onze handen in onschuld’. 

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

 
Zaterdag 21 januari 2017: Onze afdeling houdt een bijeenkomst over 
genealogische onderwerpen in De Vredehorst te Hoogeveen. De aanvang is om 
13.30 uur en de toegang is gratis voor zowel leden als niet leden. In Nederland 
kom je de familienaam Booij(y) in alle provincies tegen. In de een wat meer dan 
de ander. Stammen zij allemaal af van dezelfde stamvader of hebben zij 
verschillende stamvaders? Zie het artikel over de Genealogische middag in De 
Vredehorst verderop in de Threant. 
Het tweede deel van de middag zal de voorzitter van onze afdeling een 
presentatie geven over de NGV. Men name voor nieuwe leden, maar ook voor 
leden die wat meer over de NGV willen weten, kan dit verhaal mogelijk een 
goede bijdrage leveren aan de kennis van de NGV in het algemeen. Tijdens het 
derde gedeelte van de middag wordt een Powerpoint-presentatie gegeven over 
kernbegrippen en regels voor genealogie. Zo wordt onder meer vertelt wat een 
akte van indemniteit is en hoe een kwartierstaat wordt opgebouwd. De 
honderdste penning komt aan de orde, maar ook de heraldiek en de zegelkunde 
krijgen een plaatsje op deze genealogische middag.  
  
Zaterdag 28 januari 2017: Dag van de Drentse geschiedenis, Assen.  
 
Zaterdag 25 februari 2017: Duitsland(mid)dag in samenwerking met de 
afdeling Groningen in Rolde. 
 
Zaterdag 1 april 2017: lezing over genealogie: Etstoelen en 
momberprotocollen; haardsteden. 
 
Zie voor aanvullende informatie onze afdelingswebsite: drenthe.ngv.nl. 
(klik in de kolom links op de site op het tabblad: ‘afd. Agenda’). 
 

GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR 

 
De NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel houden in samenwerking met de 
Bibliotheek Hoogeveen een genealogisch inloopspreekuur. Dit spreekuur is elke 
tweede zaterdag van de maand vanaf 13.30 tot 15.30 uur in de bibliotheek. 
Deze middag is bestemd voor u als u wilt beginnen met stamboomonderzoek 
naar uw voorouder en niet weet hoe en waar, als u al bent begonnen en u bent 
vastgelopen in het onderzoek en als u vragen heeft over stamboomonderzoek, 
bronnen, archieven en webadressen. 
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De vragen hoeven niet specifiek over Hoogeveen of Drenthe te gaan , in principe 
is dit inloop uur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. 
Het is niet zo dat wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag 
weer op weg helpen. Het spreekuur wordt verzorgd door Anneke en Jan Pol en 
is gratis toegankelijk. 
De volgen data zijn: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei 2017. 
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27 Hoogeveen. 
 

DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS 

 
Het Drents Archief houdt in samenwerking met de NGV afd. Drenthe en 
Noordwest-Overijssel op zaterdag 28 januari 2017 voor de derde keer op rij De 
Dag van de Drentse Familiegeschiedenis die duurt van 10.30 uur tot 16.30 uur. 
Het eerste jaar waren er ruim 300 bezoeker en vorige jaar kwamen bijna 550 
bezoekers een kijkje nemen, waarvan heel veel de hele dag zijn geweest. 
 
Lancering database Post van Weldadigheid 
Lancering van de database Post van Weldadigheid. Door de inzet van vele 
handen is de uitgebreide correspondentie van de Maatschappij van 
Weldadigheid nu doorzoekbaar op naam! Deze presentatie is toegankelijk voor 
genodigden. Het project Post van Weldadigheid is financieel mogelijk gemaakt 
door de Provincie Drenthe. Studio, 10.30-10.45 uur.  
 
Informatiemarkt 
Ervaren genealogen van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) 
afdeling Drenthe en Noordwest Overijssel geven informatie voor starters en 
gevorderden. Met onder meer informatie over militaire voorouders en over het 
genealogieprogramma GensDataPro. Probook laat zien hoe je een boek in kleine 
oplages kunt publiceren en vanaf 13.00 uur is Ron Habiboe aanwezig om tips te 
geven over onderzoek naar Molukse voorouders. 
Laarwoudzaal en Digilounge, 11.00-16.30 uur.  
 
Heerlijke Indische lunchhapjes 
Mw. Ita Thenu-Tobing) zal op deze dag heerlijke hapjes koken. Je kunt bij haar 
terecht voor een lekker gado-gado lunchgerecht of kleinere hapjes.  
 
Film: Het veen 
Aan de hand van historische filmfragmenten beleef je het dagelijks leven in 
Drenthe in de vorige eeuw. Prachtige films uit de collectie van het Drents 
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Audiovisueel Archief (DAVA)  brengen het werk in het veen in beeld. De 
filmcompilatie wordt doorlopend vertoond. 
Digilounge, 11.30-16.30 uur.  
 
Zoeken in de databases 
Ben je nieuwsgierig naar het verleden van je familie? In de Digilounge kun je 
met hulp van medewerkers van het Drents Archief zoeken in ‘alledrenten.nl’ in 
de nieuwe database Post van Weldadigheid en zoeken naar geëmigreerde 
Drenten. Digilounge, 11.00-16.30 uur.  
 
Levend verleden 
Drentse landverhuizers op weg naar Amerika komen op bezoek vanuit de 17de 
eeuw. Levend verleden door Die Luyden van ’t Hooge Veene.  
Digilounge en andere locaties, 11.00-16.30 uur.  
 
Lezing De honkvaste Drent? 
Van Drenthe bestaat vanouds het beeld van een verzameling besloten 
gemeenschappen, met een bevolking die gehecht is aan de geboortegrond. 
Richard Paping en Erwin Karel, docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
onderzochten of dit werkelijk het geval is. Ze maakten daarbij gebruik van 
databestanden met gegevens uit alle geboorte- huwelijks- en overlijdensakten 
van 1811 tot het begin van de twintigste eeuw. Vertrokken er naar verhouding 
weinig Drenten uit de provincie? En als ze weggingen, waar gingen ze dan 
naartoe? Is de migratie van veenarbeiders naar Drenthe terug te zien in de 
cijfers en hoe zat het met de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid?  
Studio, 11.00-11.30 uur.  
 
Lezing Post van Weldadigheid 
Vandaag gaat de database met namen uit de correspondentie van de 
Maatschappij van Weldadigheid online! Wil Schackmann geeft naar aanleiding 
daarvan deze lezing over het lief en leed van enkele koloniebewoners en over 
het unieke heropvoedingsexperiment van de koloniën. Als geen ander weet hij 
het dagelijks leven van de kolonisten in de Maatschappij van Weldadigheid te 
schetsen aan de hand van bijzondere, ontroerende en vaak ook humoristische 
‘cases’; opmerkelijke verhalen die de deelnemers aan het project Post van 
Weldadigheid hebben opgediept. Wil Schackmann schreef drie boeken over de 
Koloniën van Weldadigheid: ‘De proefkolonie’, ‘De bedelaarskolonie’ en ‘De 
kinderkolonie’. Het project Post van Weldadigheid is financieel mogelijk 
gemaakt door de Provincie Drenthe. Studio, 11.45-12.15 uur.  
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Lezing Lodewijk van Heiden, admiraal in dienst van de Russische tsaar 
Niet alleen arme lieden verlieten huis en haard op zoek naar een beter bestaan. 
Ook adellijke personen konden door omstandigheden gedwongen worden hun 
geluk elders te beproeven. De uit het Drentse Zuidlaren afkomstige graaf 
Lodewijk Sigismund Jacob van Heiden doorliep zijn maritieme carrière eerst in 
Nederlandse dienst. Tijdens de Bataafse revolutie leken zijn kansen echter 
verkeken en vertrok hij naar Rusland. Na veel tegenslag lukte het hem eindelijk 
daar carrière te maken. Hij behaalde wereldfaam bij de slag bij Navarino (1827) 
als admiraal in Russische dienst. Zijn levensverhaal was misschien de inspiratie 
voor het bekende liedje over Berend Botje. Lezing van Hans van Koningsbrugge 
naar aanleiding van nieuw onderzoek in onder meer Russische archieven en het 
Koninklijk Huisarchief. Hans van Koningsbrugge is hoogleraar Geschiedenis en 
politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen.  
Studio, 12.30-13.00 uur.  
 
Historisch vluchtelingeninterview 
Interview over vluchtelingen in het verleden en het heden. Sophie Timmer 
(RTVDrenthe) zal proberen paralellen te trekken of juist verschillen te 
onderzoeken tussen vluchtelingen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog en 
vluchtelingen nu. Met medewerking van Jan Lagendijk en Heleen Meijboom 
(Integratie Drenthe Noord / VluchtelingenWerk Noord-Nederland). 
Studio, 13.15-13.45 uur.  
 
Lezing Veenarbeiders  
Lange tijd was turf de voornaamste brandstof in Nederland. Nadat in veel 
gebieden in Nederland het veen al was afgegraven of uitgebaggerd, bereikte de 
vervening rond 1870 Zuidoost-Drenthe. Het leidde tot een sterke 
bevolkingsgroei in het gebied. In dezelfde periode zette echter de verdringing 
van turf door steenkool versneld door. De verslechterende 
marktomstandigheden voor de turf leidden ook tot slechtere 
arbeidsomstandigheden voor de veenarbeiders. 
De bedrijfstak kende een grote opleving in de Eerste Wereldoorlog, doordat de 
grenzen dicht gingen en de import van steenkool wegviel. Een grote toevloed 
van veenarbeiders was het gevolg en de lonen verviervoudigden. Met het weer 
op gang komen van de steenkoleninvoer in 1920 stortte de bedrijfstak in. Er 
ontstond grote werkloosheid en armoede en velen vertrokken naar de 
opkomende industriële centra elders. 
Lezing door Jan Kalter. Studio, 14.15-14.45 uur. 
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Het verhaal van Itja 
Een indrukkend optreden van het duo Matahary. René Akihary vertelt het 
verhaal van Itja, een Molukse Nederlander op zoek naar zijn identiteit. Zijn 
dochter Eleonora zingt bij de voorstelling prachtige liedjes. 
We volgen Itja op zijn reis naar Nederland in de buik van zijn moeder. Als een 
van de vele Molukse jongeren wordt hij in een woonoord geboren. Hier groeit 
hij op en maakt hij zich de Molukse cultuur eigen: de adat, het geloof, het RMS-
ideaal. Dan verhuist Itja en komt hij ineens tussen Nederlanders te wonen. Zijn 
vader heeft een keus gemaakt: “Wij blijven in Nederland, hier ligt onze 
toekomst”. Tijdens zijn studie ontdekt Itja dat hij als geboren Nederlander geen 
Nederlands paspoort bezit. Hij heeft een vreemdelingenpaspoort en kan niet 
vrij door Europa reizen. Erger nog, hij heeft ook geen stemrecht. Op zoek naar 
zijn identiteit gaat Itja op vakantie naar Java, waar hij 55 jaar geleden verwekt 
is. Hier ziet en ervaart hij voor het eerst waar zijn ‘roots’ liggen.  
Studio, 16.00-16.45 uur 
 
Workshop Maak je eigen familieboek 
Heb je al tijden het idee om een boek van je familiegeschiedenis te maken, maar 
weet je niet hoe dit aan te pakken? Met behulp van Word kun je eenvoudig je 
eigen boek schrijven en klaarmaken voor het drukproces. Tijdens de workshop 
nemen de medewerkers van Pro-book je op praktische wijze bij de hand. Hoe 
ziet een boek eruit? Waar komt de Franse titelpagina en wat is een colofon? 
Ook items als het formaat, de marges en afbeeldingen worden behandeld. Je 
ontvangt tevens een praktische handleiding op papier, waarin je alles nog eens 
rustig kunt nagelezen. En er liggen diverse voorbeeldboeken voor klaar om in te 
zien. Studiezaal, 11.00-11.30 uur. Maximaal 8 deelnemers 
 
Workshop Duitse voorouders 
Héél erg veel Nederlanders hebben ook Duitse voorouders. In de loop van de 
eeuwen emigreerden veel Duitsers naar Nederland op zoek naar werk of een 
beter leven. Grote kans dat je Duitse voorouders tegenkomt wanneer je in je 
familiegeschiedenis duikt. En wanneer je vervolgens naar de roots van die 
migranten wilt zoeken in het land van herkomst heb je er een uitdaging bij: een 
andere archieftraditie, andere wetgeving, andere bronnen, een andere taal. 
Johan Waterborg geeft een workshop over het doen van onderzoek naar Duitse 
voorouders.  
Studiezaal, 11.45 -12.15 uur. Maximaal 8 deelnemers.  
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Workshop emigranten 
Welke websites kun je gebruiken voor het onderzoek naar emigranten? En hoe 
zoek je handig in de databases? Tips en tricks door André Clement van het 
Drents Archief.  Studiezaal, 12.30-13.00 uur. Maximaal 8 deelnemers 
 
Workshop voorouders in de Koloniën van Weldadigheid 
Wil Schackmann spit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid door 
op zoek naar verhalen over kolonisten en ambtenaren. Hij stelde een 
uitgebreide zoekwijzer samen voor onderzoek naar personen in de koloniën. 
Deze middag vertelt hij hoe je het beste uit je onderzoek kunt halen.  
Wil Schackmann schreef drie boeken over de Koloniën van Weldadigheid: ‘De 
proefkolonie’, ‘De bedelaarskolonie’ en ‘De kinderkolonie’. 
Studiezaal, 13.15-13.45 uur. Maximaal 8 deelnemers.  
 
Workshop Molukse voorouders 
Ron Habiboe vertelt tijdens een workshop hoe je op zoek kunt gaan naar je 
Molukse familiegeschiedenis. Hij is daarnaast van 13.00-16.00 uur aanwezig op 
de informatiemarkt om tips te geven over stamboomonderzoek. 
Ron Habiboe is auteur van de onderzoeksgids ‘Silsilah Maluku, Molukse  
Stamboom’ in de reeks ‘Voorouders van verre’. Studiezaal, 14.15-14.45 uur.  
Maximaal 8 deelnemers.  
 
Presentatie project Molukse foto’s en verhalen 
Otis Polnaya geeft een presentatie over een nieuw fotoproject met als doel 
foto’s van Molukkers in Drenthe voor de toekomst te bewaren. Buiten de 
workshop om is hij aanwezig op de informatiemarkt in de Digilounge.  
Studiezaal, 15.00-15.30 uur. Maximaal 8 deelnemers.  
 
Kijkje achter de schermen 
Meer dan tien kilometer aan archiefmateriaal wordt door het Drents Archief in 
geklimatiseerde depots bewaard. Het gaat bijvoorbeeld om de akten van de 
burgerlijke stand, maar ook om bijzondere brieven uit het archief van de 
Maatschappij van Weldadigheid. Vandaag krijg je een kijkje achter de schermen. 
Ferry Sieders en André Clement nemen je mee met een rondleiding door het 
depot. Ze vertellen over het beheer en behoud van archiefstukken en laten 
enkele archiefschatten zien. 
Start bij entreebalie 
11.00-11.30 uur 
11.45-12.15 uur 
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12.30-13.00 uur 
13.15-13.45 uur 
14.14-14.45 uur 
15.00-15.30 uur 
15.45-16.15 uur 
Maximaal 15 deelnemers.  
 
Kolonieverleden verteld 
Zestien videoportretten van mensen die hebben gewoond of gewerkt in de 
voormalige koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord, 
Wilhelminaoord, Willemsoord en Boschoord op film is gezet nu het nog kan, 
want veel van de geïnterviewden zijn diep in de zeventig. Onderwerpen die aan 
de orde komen zijn onder andere de zo specifieke kolonietaal, het ontstaan en 
het reilen en zeilen van twee koloniewinkels, ‘bestedelingen', oftewel wezen uit 
de grote steden die bij gezinnen geplaatst werden om verzekerd te zijn van een 
behoorlijke opvoeding en een betere toekomst. Er komen pachters aan het 
woord, de koloniedokter, de directeur, een boswachter met een 40-jarige staat 
van dienst. Kelder Operatie Sigismund, 11.00-14.15 uur (doorlopend).  
 
Addergebroed – Het Leven van Johannes van Lier: Try out van de nieuwe 
muziektheaterproductie van het historische verhaal over de 18e-eeuwse 
Drentse belastingontvanger Meester Johannes van Lier. Addergebroed’ 
dompelt inwoners van Drenthe onder in de verhalen van hun provincie. 
Verhalen die niet even bekend zijn, maar des te meer bijdragen aan de trots van 
de Drent. Centraal in de musical staat Johannes van Lier. In het Drenthe van de 
18e eeuw behoort hij tot de elite van de provincie. Daarnaast houdt hij zich 
bezig met zijn passies: wetenschap en natuur. Maar terwijl van Lier werkt aan 
een publicatie van zijn wetenschappelijk onderzoek naar slangen, raakt hij zelf 
verwikkeld in een politieke slangenkuil. Uiteindelijk ziet hij zich gedwongen om 
Drenthe te ontvluchten. Kelder Operatie Sigismund, 15.00-16.00 uur.  

KORT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING IN DRIEBERGEN 

Aangeleverd door Harm Hillinga.  
 
Voordat de vergadering een aanvang nam, werd het woord genomen door de 
afgevaardigde, voormalig bestuurslid, van de afdeling Den Helder en omstreken. 
Het was een onduidelijk, vreemd en warrig verhaal, waarbij de spreker aangaf 
niet te willen worden onderbroken en ook niet te willen antwoorden op vragen. 
Het komt er op neer dat het bestuur, de redactie en de webmaster van de 
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afdeling Den Helder met ingang van 1 november 2016 hun werkzaamheden 
hebben neergelegd en dat het HB het bestuur van de afdeling voorlopig heeft  
overgenomen. Vervolgens verliet spreker de zaal en kon de voorzitter de 
vergadering openen. 
Zoals gebruikelijk begon voorzitter Toon van Gestel met een stukje 
geschiedenis. Omdat hij het volgend voorjaar als voorzitter aftreedt, lagen van 
te voren een plaat/cd (van zijn zoon), een boek (van zijn dochter) en koek (van 
zijn voorouder nr. 50) klaar, om ingezien en/of gegeten te worden. Toon 
vertelde kort iets over zijn stamboom en de betekenis van koek, plaat en boek. 
Het boek is een uitgave van zijn dochter. Zij overleed nog vóór het uitkomen van 
haar boek. De plaat (cd) is van zijn zoon. Hij heeft de uitgave niet meer mogen 
meemaken, omdat hij een tumor in zijn hoofd kreeg. Drie maanden later 
overleed hij. Er werd een filmpje van 58 seconden vertoont, waarop zijn 
zingende zoon met gitaar was te zien en te horen. Een emotioneel moment. 
Van de afdelingen was 100 procent aanwezig. Het agendapunt 8, het ingekomen 
stuk van de afd. Rotterdam over de huisvesting, werd door dezelfde afdeling 
ingetrokken. Het verslag van de vorige vergadering werd ongewijzigd  
vastgesteld. Ook ongewijzigd werden goedgekeurd en vastgesteld: het HR 
(voorstel tot wijziging), het beleidsplan 2017-2020 (met als kern de  
Familiekunde), het Werkplan 2017, de begroting 2017 en de contributie en 
bijdragen voor 2017 (ongewijzigd). 
De huisvesting werd door Jos Taleman (goed gespeld?) toegelicht. De Munt in 
Utrecht is verkocht in twee delen. Een bedrijf uit België heeft het slaan van de 
munten overgenomen en de gebr. Vermaat hebben voor 11.1 miljoen euro het 
gebouw van de Munt (monument aan de voorzijde) gekocht. Aan de zijkant 
komen mogelijk appartementen.  
De huur van de NGV betreft een gedeelte van de voorkant. Het VC kan in de 
verkoop, wat een bedrag kan gaan opleveren tussen de 4 á 5 ton. Een 
projectontwikkelaar heeft plannen om er appartementen te bouwen. De huur 
van de NGV in de Munt bedraagt in eerste instantie 45.000 euro per jaar, dat is 
inclusief alle vaste lasten en kosten. 
De vergadering ging met overgrote meerderheid van stemmen akkoord met de 
verkoop van het VC en de huur van een gedeelte van de Munt. Een en ander kan 
al rond zijn per 1 januari aanstaande, maar daarover is nog geen zekerheid. 
De werkzaamheden rond het contributiesysteem werden goedgekeurd en de 
meerjarenplanning werd voor kennisgeving aangenomen. Hierin zaten nog een 
paar (tel)fouten, maar dat mocht de pret verder niet drukken. 
Kees Alders van Klokwerk-Design uit Amsterdam vertelde over de vernieuwde 
website, waarvan hij denkt, dat als zijn voorstellen worden aangenomen, de 
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vernieuwde site per 1 sept. 2017 een feit kan zijn. Hij liet de vergadering een 
voorproefje zien over wat het zou kunnen worden. Het overzetten van de data, 
het testen en de introductie behoeven veel tijd. De vernieuwde site en de 
websteks van de afdelingen zagen er goed en vernieuwend uit. Zijn 
werkzaamheden hebben tot nu toe 7000 euro gekost. Het HB zal bezien of en 
in hoeverre Kees Alders door kan gaan met de uitwerking. 
Een afgevaardigde meldde dat zijn afdeling er voor pleit dat er meer aandacht 
moet komen voor de afdelingen. Dat is de plaats waar het allemaal gebeurt. Een 
en ander moet men name worden gedeeld in het regio overleg. 
Met ingang van 1 december zal het niet meer mogelijk zijn om langer dan één 
maand gast te zijn op de website. Dit is conform een eerder besluit van de AV. 
De 10.000 slapers zullen worden verwijderd. 
Aan het eind van de vergadering kreeg het HB bij monde van een afgevaardigde 
een pluim voor het gevoerde beleid, hetgeen met applaus werd bekrachtigd. 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING EN LION TOKKIE 

 
Op zaterdag 19 november werd door onze afdeling de Algemene 
Ledenvergadering gehouden in De Vredehorst. De agendapunten werden vlot 
doorlopen. Na jaren werd een zesde bestuurslid aan het bestuur toegevoegd. 
Bas de Wit uit Hoogersmilde werd als algemeen bestuurslid benoemd. 
Na de pauze kreeg Lion Tokkie het woord. Lion Tokkie geeft als kenner van de 
Joodse werkkampen en de Joden vervolging in Nederland lezingen. De lezingen 
worden afgestemd op de toehoorders. Onderwerpen die behandeld werden zijn 
onder meer: wat zijn werkkampen, hoe zijn ze tot stand gekomen, wie waren 

de bewoners, de 
omstanders, hoe was de 
Duitse en Nederlandse 
organisatie, waarom zijn 
de werkkampen 
vergeten. Ook kon de 
gang naar het oosten van 
onze voorouders worden 
gereconstrueerd op 
basis van de gegevens in 
de Nederlandse en Inter- 
nationale archieven. 
Werkkampen.nl is de 

website die gebruik wordt voor het onderzoek naar werkkampen in en rond de 
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Tweede Wereldoorlog. Het is geen vervanging van de website Joodse 
werkkampen. Werkkampen.nl kan wel als een aanvulling daarop gezien 
worden. Het onderzoek waarover Tokkie vertelde, ging over van de publicatie 
Samen-een, over het leven van de familie David Tokkie die als werkloze vrijgezel 
in de Tweede wereldoorlog een aantal maanden in het werkkamp Kremboong 
heeft verbleven. 
 
In dat onderzoek wordt 
een inventarisatie 
gemaakt van alle 
kampen in Nederland, 
hun geschiedenis en 
haar bewoners. 
Daarnaast wordt een zo 
compleet mogelijk 
beeld gegeven van de 
jodenvervolging tussen 
1941 en 1943 in 
combinatie met de 
werkkampen. De lezing was zeer indrukwekkend. Tokkie kon vol overgave en 
met gedegen kennis zijn verhaal overbrengen op het publiek. Met name het 
feit dat Nederlandse ambtenaren feitelijk hebben bijgedragen aan de 
uitzetting naar de werkkampen was zeer intrigerend. 
 

GENEALOGISCHE BIJEENKOMST IN DE VREDEHORST 

 

Op 21 januari 2017 houdt onze afdeling een bijeenkomst over genealogische 
onderwerpen in De Vredehorst te Hoogeveen. De aanvang is om 13.30 uur en 
de toegang is gratis voor zowel leden als niet leden. In Nederland kom je de 
familienaam Booij(y) in alle provincies tegen. In de een wat meer dan de ander. 
Stammen zij allemaal af van dezelfde stamvader of hebben zij verschillende 
stamvaders? Vijf jaar gelden is Jaap de Booy begonnen met het uitgeven van 
een familieblad, 'De Booij Bode'. De eerste jaargangen werden gevuld met 
verhalen en gegevens van en over Booij uit Krommenie, afstammelingen van Jan 
Jansz, Booij en Dieuwertje Joop. In het boek 'Het geslacht Reijne uit Krommenie', 
geschreven door Klaas Cornelis Booij, komen twee geslachten Booij voor, een 
uit Ilpendam en een uit Krommenie, maar beide geslachten hebben ook wortels 
in Wormerveer. Zijn zij familie van elkaar? Jaap de Booy zal over zijn familie een 
korte lezing houden. Tevens is hij aanwezig met een stand over zijn 
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familiegeschiedenis. 
Het tweede deel van de middag zal de voorzitter van onze afdeling een 
presentatie geven over de NGV. Men name voor nieuwe leden, maar ook voor 
leden die wat meer over de NGV willen weten, kan dit verhaal mogelijk een 
goede bijdrage leveren aan de kennis van de NGV in het algemeen. 
In het derde gedeelte van de middag wordt een Powerpointpresentatie gegeven 
over kernbegrippen en regels voor genealogie. Zo wordt onder meer vertelt wat 
een akte van indemniteit is en hoe een kwartierstaat wordt opgebouwd. De 
honderdste penning komt aan de orde, maar ook de heraldiek en de zegelkunde 
krijgen een plaatsje op deze genealogische middag.  
 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2016 

 

1. Samenstelling bestuur 
Het gehele jaar 2016 maakten deel uit van het bestuur: 
H. (Harm) Hillinga  voorzitter 
J. (Jan) Ridderbos   secretaris 
E.G. (Bert) Heidmeijer  penningmeester 
H. (Henk) Jonkman  algemeen bestuurslid (activiteiten; archief) 
A. (Aaldert) Otten  algemeen bestuurslid (PR) 
 
Op de algemene ledenvergadering van 19 november 2016 werd B. (Bas) de Wit 
verkozen tot algemeen bestuurslid; hij nam tot onze vreugde die benoeming 
aan. 
 
2. Bestuursvergaderingen 
In 2015 kwam het bestuur vijf keer bijeen en wel op 14 januari, 31 maart, 19 
mei, 15 september en 3 november 2016. 
 
3. Landelijke vergaderingen 
De voorzitter vertegenwoordigde de afdeling bij het voorzittersoverleg, en als 
afgevaardigde van de afdeling bij  de algemene vergaderingen (23 april en 26 
november). Hij werd daarbij vergezeld door één van de bestuursleden. Zaken 
die veel aandacht vroegen, waren de kosten, het drukken en het verspreiden 
van ons afdelingsblad, het vernieuwen van het abonnementenstelsel van de 
NGV, het verenigingsgebouw te Weesp, het Huishoudelijk Reglement met de 
Statuten. 
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4. Algemene Leden  Vergaderingen (ALV) 
De leden van de afdeling kwamen in vergadering bijeen op 16 april en 19 
november 2016 in De Vredehorst te Hoogeveen. 
 
5. Bijeenkomsten, excursie en cursussen 
Deze werden voor zowel leden als belangstellenden georganiseerd: 
30 januari  Dag van de Drentse Familiegeschiedenis. 
12 maart Lezing over Joodse genealogie en een lezing over het 

kadaster 2, 9, 16, 23 en 30 maart, cursus GensDataPro 
16 april Gesprek met de leden over onderwerpen bij de 

bijeenkomsten. 
27 augustus Cultuurhistorische markt Hollandscheveld 
24 augustus Lezing over het maken van ’n boek, te Rolde 
22 oktober  Gesprek met de zaal over Computeren voor genealogen 
19 november Presentatie over een deel van de Website NGV 
 
6. Afdelingsblad Threant (jaargang 27) 
Gedurende het jaar 2016 bestond de redactie van ons afdelingsblad Threant uit 
mw. H. (Henriëtte) Meppelink, eindredactie en lay-out en mw. A. (Anneke) Pol, 
genealogie. De secretaris maakt als toegevoegd lid deel uit van de redactie. Naar 
vaste gewoonte verschenen ook dit jaar vier nummers van ons afdelingsblad, 
met een totale omvang van 112 pagina’s. 
 
7. Ledenmutaties. 
Het bestuur heeft besloten de ledenmutaties niet meer elk kwartaal in Threant 
te plaatsen, maar alleen op te nemen in het jaarverslag. De stand op 30 
november 2016 is 255 leden.  
 
8. Facebook.  
Facebook werd ook in 2016 bijgehouden door Anneke Pol. Onze facebook 
pagina werd ook dit jaar goed bezocht, steeds meer leden weten hem te vinden: 
https://www.facebook.com/ngvafdelingdrenthe.  

 
9. Website.  
De website is in 2016 wederom onderhouden door webmaster Harm Hillinga. 
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10.  Digitalisere advertenties.  
Promens Care te Hoogeveen scant nog steeds met volle tevredenheid de 
advertenties en de kaarten. Er staan nu 13 computers. Jan Pol, Hans Huizing en 
Nico Scheffer verzorgen de indexering. In 2016 kon het zoeken in de database 
verder worden verfijnd. 
 
11.  Genealogisch inloopspreekuur. Anneke en Jan Pol verzorgen elke 2e  
zaterdag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur het spreekuur in de 
bibliotheek te Hoogeveen. 
 
12. Schenking boeken 
Het bestuur werd blij verrast door een aanzienlijke schenking van boeken over 
Judaica door R.W.C. Verouden. De boeken met betrekking op ons rayon werden 
onder dank opgenomen in onze bibliotheek. De andere boeken vonden bij 
verenigingsleden een goed onderdak. Ook kregen we enkele boeken van 
particulieren. 
 
13. Lesprogramma 
In samenwerking met mw. Jannie ten Hove van de bibliotheek Hoogeveen 
werden twee lesprogramma’s over genealogie ontwikkeld voor de basisschool. 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 

 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in april 2017 verschijnt, moet voor 1 februari 2017 
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. 
 
 

BAS DE WIT STELT ZICH VOOR 

 
Als nieuw algemeen bestuurslid wil ik mij graag even aan jullie voorstellen. Ik 
ben Bas de Wit 69 jaar jong en ik ben ruim veertig jaar getrouwd met Anneke. 
Samen hebben wij een zoon, een dochter en vier kleinkinderen. Ik ben geboren 
in Dordrecht en woon al meer dan dertig jaar in Hoogersmilde. Na te zijn 
afgestudeerd in de Elektrotechniek (1971) en Economische Bedrijfstechniek 
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(1972) aan de HTS te Dordrecht, ben ik na het vervullen van mijn dienstplicht 
gaan werken. In 2014 ben ik bij Shell in Noorwegen gepensioneerd. Reeds in 
mijn Dordtse tijd ben ik gestart met de genealogie om uit te zoeken waar mijn - 
en Anneke's 'roots' liggen. Echter eerst nu heb ik meer tijd beschikbaar om 
daadwerkelijk hiernaar te zoeken.  
De zoektocht van de vereniging naar een algemeen bestuurslid, om het bestuur 
compleet te maken, heeft mij aan het denken gezet en mij doen besluiten 
hierop in te gaan ondanks mijn beperkte ervaring met de materie en de ziekte 
van Anneke. Ik zal mij zo goed als ik kan inzetten voor de vereniging. De ziekte 
van mijn vrouw kan mijn beschikbaarheid soms beïnvloeden, hier is echter niets 
aan te doen. Ik ben bereikbaar in Hoogersmilde waar ik woon aan de Vaartweg 
141, telefonisch ben ik bereikbaar onder nummer 0592- 459713 en  
wit02893@planet.nl is mijn e-mailadres. 
 

HELDEN  VAN TOEN ….: JANTJE REINS 

Inzender: Marc Fieret, Emmen. Lidnr.: 125784. E-mail: mjc.fieret@home.nl 
 
Wie vindt dat iemand een redding met gevaar voor eigen leven heeft verricht òf 
met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres is gesprongen, kan 
diegene voordragen voor een onderscheiding door het Carnegie Heldenfonds. 
Dit fonds werd begin van de 20ste eeuw o.a. in Nederland opgericht. Zie voor 
meer informatie http://carnegiefonds.org/ 
In onderstaand situatie wordt een redding door de weduwe W. Reekers (= Jantje 
Reins) nader toegelicht.   
De weduwe W. Reekers, oud 77 jaar, te Hoogeveen, heeft 8 September 1917 uit 
het Krakeelsche Opgaande (een water diep 1.70 M.) gered een jongmensch, dat, 
door een toeval getroffen, te water was geraakt, door zich gekleed te water te 
begeven en den drenkeling vast te grijpen, waarna beiden met behulp van 
handreiking op het droge zijn getrokken. Haar is eene belooning, groot ƒ 50.-, 
geschonken. 
(Uit: “Redders Gered”, een boekje, met CD, over het 100-jarig bestaan van het 
Carnegie Heldenfonds). 
 
Wie was deze weduwe W. Reekers ofwel Jantje Reins? Een kort overzicht. 
I 
Egbert Reinds, geb. Hardenberg 27-8-1803, landbouwer, ovl. Zuidwolde 1-12-
1874, tr. Zuidwolde 15-5-1830 met 
Jentien Jans Linde, geb. Zuidwolde 22-3-1803, ovl. Zuidwolde 25-6-1889. 
Uit dit huwelijk: 
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1 Jentje Reints (Reins), geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 28-11-1830 , 
arbeidster, ovl. Westerveld (Zuidwolde) 26-9-1859, tr. Zuidwolde 20-3-
1858 met  Berend Krikken, geb. Het Krakeel (Hoogeveen) 27-2-1831, 
arbeider, ovl. Emmen 24-4-1904, zv Jacob Beenen Krikken en Hillichjen 
Bartelds Krol; 

2 Geertje  Reints (Reinds), geb. Zuidwolde 28-6-1835, ovl. Zuidwolde 21-7-
1835; 

3 Gerrit Reints (Reins), geb. Westerveld (Zuidwolde), landbouwer, ovl. 
Westerveld (Zuidwolde) 9-11-1916, tr. Zuidwolde 29-10-1864 met Aaltje 
Dekker, geb. Staphorst 3-6-1835, ovl. Zuidwolde 5-5-1917, dv Jan Dekker 
en Lubbigje Roelofs Jongerman; 

4 JANTJE REINS (zie II); 
5 Jan Reins, geb. Westerveld (Zuidwolde) 27-2-1844, landbouwer, arbeider, 

ovl. Westerveld (Zuidwolde) 25-10-1912, tr. Zuidwolde 3-11-1866 met 
Hendrikje Klomp, geb. Veeningen (Zuidwolde), 21-6-1844, arbeidster, 
wonend Zuidwolde, ovl. Ruinerwold 27-8-1914; 

6 Hendrik Reins, geb. Westerveld (Zuidwolde) 3-11-1849, arbeider, 
landbouwer, ovl. Zuidwolde 24-12-1926, tr. de Wijk 6-5-1871 met 
Femmigje Doelen, geb. de Wijk 7-11-1851, arbeidster, ovl. 9-8-1935 
Zuidwolde dv Meilof Geerts Doelen en Margje Hendriks Tukker. 

 
II 
JANTJE REINTS, geb. Westerveld (Zuidwolde) 21-2-1840, wonend Ruinen, ovl. 
Hoogeveen 2-7-1923 (Pesserstraat, ten huize van Jan Reekers, haar zoon), tr. 
Zuidwolde 27-6-1863 met  
Willem Rekers, geb. Ambt-Ommen 4-3-1834, timmerman, tolgaarder, ovl. De 
Slood (Hoogeveen) 7-12-1905, zv Willem Rekers en Zwaantje Bouwhuis. 
Uit dit huwelijk: 
1 Zwaantje, geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 14-12-1863; 
2 Egbert, geb. Toldijk (Ruinen) 16-09-1865; 
3 Jentien, geb. Noord (Hoogeveen) 7-8-1867; 
4 Willem, geb. Noord (Hoogeveen) 27-12-1868; 
5 Jan, geb. Fluitenberg (Ruinen) 17-9-1870; 
6 Janna, geb. Fluitenberg (Ruinen) 16-11-1872; 
7 Willemina, geb. Fluitenberg (Ruinen) 19-8-1875; 
8 Herman, geb. Toldijk (Ruinen) 13-7-1877; 
9 Hendrik, geb. Toldijk (Ruinen) 3-2-1879; 
10 Johannes, geb. Fluitenberg (Ruinen) 5-11-1881; 
11 Dina, geb. Fluitenberg (Ruinen) 15-1-1883; 
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12 Rika, geb. Fluitenberg (Ruinen) 7-7-1885. 
 
Als Jantje Reints op 8 september 1917 in het water springt om ‘een jongmensch’ 
van de verdrinkingsdood te redden is ze 77 jaren oud en heeft ze 12 kinderen 
gebaard. Ze is gekleed en gelet op de gegeven waterdiepte van 1,70 m. zal ze de 
bodem van het Krakeelsche Opgaande niet gevoeld hebben. M.a.w.: ze zal de 
zwemkunst machtig geweest zijn. Voorwaar een krasse dame. Zelfs in onze tijd 
kun je haar zonder overdrijving zo betitelen. 
Om het verhaal compleet te maken is nog even de waarde van de haar 
toegekende beloning omgerekend naar huidige waarden. De in 1917 
toegekende ƒ 50,00 zou in 2015 ƒ 858,53 waard zijn. Ofwel € 389,54.  
Zie voor omrekeningmethode: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php 

 

DRENTEN GEZOCHT! 

Ingezonden door: Jan Ridderbos. Email: jan.ridderbos@zonnet.nl.  
 
Toen mijn moeder overleed, kwam ik als Amsterdamse straatjongen opeens 
voor een onverwachte klus te staan. Na een actief leven kon zij moeilijk wennen 
aan de tijd van pensionering. Ze schafte zich een nieuwe hobby aan, de 
genealogie. Want, zei ze steevast: Genealogie is net patience; je kunt het in je 
eentje doen. En zo had ze ontdekt dat de familie van haar man afkomstig was 
uit Dwingeloo, of misschien nog exacter gezegd: uit Leggeloo. Het waren 
Hessels-en. En met een echte Hessels toog ze naar het Drents Archief om daar 
haar genealogische naspeuringen te doen. Haar plotselinge dood maakte dat zij 
haar werk niet kon afmaken. En zo zat ik opeens met allerlei genealogische 
brokstukken. Om van die brokstukken een eenheid te maken, moest ikzelf aan 
de bak. En dan ga je op het net aan het zoeken. Al zoekend doe je vreemde 
ontdekkingen: zo bleek de man met de meeste Hessels-en in zijn bestand in 
Limburg te wonen. Af en toe verzuchtte ik: Ik wou dat er een goed overzicht van 
de Drentse families was; een overzicht van de websites waarop betrouwbare 
genealogische informatie over Drentse families te vinden is. 
Nu ik na zoveel jaar zelf in Drenthe woon, wil ik aan de realisering van dat 
verlangen werken. Ik heb daarbij uw hulp nodig. Ongetwijfeld bent u bij uw 
naspeuringen van die websites tegengekomen. Ik noem er zo maar een paar: 
http://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/genealogische-gids  
http://drentsarchief.nl/onderzoeken/zoektips/stamboomonderzoek  
http://www.voorouders.net/links/drenthe-r-3  
http://www.homanfree.nl/Drenthe/drenthe.htm  
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-doldersum-schonewille/  
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http://home.hccnet.nl/p.molema/drweb.htm  
https://www.stamboomforum.nl/profiel/691 (Henny Savenije, met ’n half 
miljoen namen) 
http://www.veenkolonialevoorouders.nl/voor/browsemedia.php?mediatypeI
D=histories. 
http://www.stambomen-zodrenthe.nl/  
http://www.noordelingen.nl/  
http://www.hoogeveen-historie.nl 
http://www.historischekringerica.nl 
http://www.arendarends.nl 
http://www.hulsman.tk 
http://www.roosjeroosje.nl 
http://www.werkgroep-sconebeck.nl 
http://www.hzomer.antenna.nl 
 
Het gaat om een toevallige greep. Mijn ideaal is, dat er een betrouwbaar gidsje 
komt, waardoor mensen zoals ik, die hun weg in de Drentse genealogie moeten 
zoeken, geholpen worden. Zoek je naar mensen, woonachtig in die en die 
Drentse plaats, kijk dan daar. Zoek je naar mensen, afkomstig uit die en die 
streek, kijk dan daar. Wellicht bestaat er een overzicht van veel voorkomende 
Drentse achternamen; het zou mooi zijn wanneer we per naam naar een of 
meerdere websites kunnen verwijzen. Als titel boven deze bijdrage heb ik gezet: 
Drenten gezocht. Nu formuleer ik het nauwkeuriger: ik ben op zoek naar 
Drenten, die mij willen helpen tot een betrouwbaar overzicht te komen. Die 
Drenten worden door mij gezocht! Ik hoop dat er lezers van Threant zijn, die 
door het bovenstaande aangesproken worden en die bereid zijn om hun kennis 
met mij te delen. Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie! 
 
 

BIJZONDERE GEGEVENS 

Ingezonden door: Foppe Kooistra, email: fd.kooistra2812@gmail.com.  
 

Als genealoog wil je je gegevens en de bijbehorende verhalen zo volledig 
mogelijk hebben. Samen met Henk Zomer, die hier al eens over publiceerde in 
Threant, ben ik bezig gegevens over de familie Timmerman uit Hijken en Beilen 
te verzamelen, waarbij gebleken is dat er veel relaties zijn met andere Beiler- en 
Hijkerfamilies. Zo ook de familie Brink-Timmerman. Hein Brink werd op 1 
november 1850 in Beilen geboren en trouwde op 8 juli 1855 met Geziena 
Timmerman, een dochter van ds Koert Jacob Timmerman. Het gezin bleef 
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kinderloos. Hein had verschillende beroepen, zoals veehouder en tabaksverver. 
Ook was hij actief in de Gereformeerde Kerk van Beilen. Hij was 30 jaar lid van 
de Gemeenteraad Beilen, als ook 16 jaar werkzaam als wethouder van de 
Gemeente Beilen. In 1926 stopte hij met zijn actieve leven. 
Hein was het enige kind van Hendrik Brink en Aaltje Nijsing. Deze laatste kwam 
uit Beilen. Hendrik Brink was winkelier en was op 10 augustus 1827 in Steenwijk 
geboren. Zijn ouders, dus de grootouders van Hein Brink, waren Jacob Brink en 
Jentje Harms Schans. Jacob was veerman, gedoopt op 21 januari 1776 in 
Meppel. Hij trouwde op 48-jarige leeftijd met de toen 25-jarige leeftijd Jentje 
Harms Schans op 8 oktober 1824 in Steenwijk. Jacob had uit een eerdere relatie 
al twee kinderen. Het leven van Jacob als veerman eindigde triest: hij verdronk 
op 1 november 1835 op volle zee bij Marken. Zijn overlijdensakte, die 
opgemaakt is op 3 mei 1836 (nr 22) beslaat, met doorhalingen van reeds 
voorgedrukte tekst, 3 ½ bladzijde. Dit komt met name door het bijna letterlijk 
overnemen van de uitspraak van de rechtbank van Zwolle. 
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Dit de langste overlijdensakte, die ik tot nu toe ben tegengekomen. 
Uit de gepubliceerde uitspraak in de overlijdensakte blijkt dat er een 
getuigenverhoor heeft plaats gevonden. Voor mij was dit reden om het  
Historisch Centrum Overijssel in Zwolle te bezoeken. En zowaar ik kreeg een  
dikke map met getuigenverslagen van de Rechtbank Zwolle, niet 
gecatalogiseerd en daar zat het verslag tussen. ( toegang 0091, inv 81). Met dit 
verslag wordt duidelijk wat er op 1 november 1835 tijdens een storm bij Marken 
is gebeurd op het beurtschip, dat van Steenwijk onderweg was naar 
Amsterdam. Ik heb de uitspraak en het getuigenverhoor, dat op 31 maart 1835 
plaats vond, zoveel mogelijk letterlijk overgenomen. Dit geeft een goede indruk 
hoe men destijds met een dodelijk ongeval omging. Duidelijk is dat het lijk van 
Jacob Brink niet is gevonden. 
 
Uit het overlijdensregister gemeente Steenwijk 1836, no 22 blijkt: 
Op heden den derden der maand Mei des jaars één duizend acht honderd zes en 
dertig ontvangen bij mij Jan Zomer Burgemeester der Stad Steenwijk Provincie 
Overijssel, waarnemende de functien van Officier van Burgelijken Staat de 
effecttien van het volgende vonnis In Naam des Konings 
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De Rechtbank van eersten aanleg zitting houdenden te Zwolle, Hoofdplaats der 
Provincie Overijssel heeft het onderstaande vonnis  
geveld, op den Rekesten van volgenden inhoud: 
Aan de Heren Voorzitter en Leden der Rechtbank van eersten aanleg, zitting 
houdende te Zwolle 
Wel EGestrengen Heeren! 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Jantje Harms Schans, weduwe van 
Jacob Brink, zonder beroep, wonende te Steenwijk en dat bij vonnis van ulieden 
van 8 maart 1836, waarvan zij de eer heeft de behoorlijken geregistreerde 
expeditie bij dit Rekwest over te leggen, is gelast, dat er, alvorens omtrent het 
slot van het daarvorenstaande verzoek worden beschikt, een getuigen verhoor 
zoude plaats hebben ten einde te doen blijken, dat de persoon van Jacob Brink, 
beurtschipper van Steenwijk op Amsterdam op den 1 November 1835 op die reis 
van Steenwijk naar Amsterdam van het schip overboord is gevallen, en 
verdronken, en zulks ten overstaan van den Heer Regter Hubert dat ter 
voldoening aan welgemeld vrouw, dat getuigen verhoor op den 31 maart 
laatstleden heeft plaats gehad, door het weer voor geschrevene ?  doodzaken 
ter vollen zijnde bewezen geworden, blijkens het 
Hiervan geannecteerd procesverbaal van het getuigen verhoor, behoorlijken 
geregistreerd. 
waarvan zij Rekwestranten op gronde van art 46 en 99 van het Wetboek van 
Burgerlijk regt, art 855 en volg: van het Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging 
benevens het advies van den Staatraad van den 12e Brumaire, 11e jaar, thans 
verzoekt  
Dat de ambtenaar van den Burgerlijken stand te Steenwijk bij Ulieder vrouw zal 
worden gemachtigd om het overlijden van voornoemden haren Echtgenoot 
Jacob Brink op den eersten November 1835 waarvan het lijk verzuimd is 
aangaven ten doen en daar volgens gene acte is opgemaakt alsnog in het 
Overlijdens Register in te schrijven. 
Het werk doende enz. 
Get. Mr J.J. Hinden Brigen . Proc. 
 
De Rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Zwolle 
Gezien hebbende het voorstaande Verzoekschrift, benevens de behoorlijke 
geregistreerden daarvan vermelden stukken, zijnde expeditien van het 
preparatoir vonnis dezer Rechtbank en dat zaken van den achttienden maart 
laatstleden en van het dien hem gevolgen, het overstaan van den Heer Regter 
Commissaris Hubert op den eenendertigsten van diezelfde maand gehouden 
getuigen verhoor, waarvan ook het procesverbaal blijkens de expeditien 
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behoorlijk is geregistreerd. Gelet op het rapport in een vorigen publieken te 
regtzittingen door den Heer Regter Hubert betrekkelijk deze zaak uitgebragt. 
Gehoord de conclusie van het Publiek Ministerie strekkende tot het toestaan van 
het ten Rekeste gedaan verzoek---- overwegende dat het uit genoemden 
procesverbaal van het getuigen verhoor genoegzaam zeker blijkt, dat Jacon 
Brink indertijd beurtschipper van Steenwijk op Amsterdam op ene reis van eerst 
gemelde, naar laatst genoemde plaats op den eersten November 
achttienhondert vijfendertig in volle zee op de hoogte van Marken overboord is 
geslagen en is verdronken--- Overwegende dat daar van dit overlijden in der tijd 
geen aangifte bij den Officier van den Burgerlijken stand is geschied, dit verzuim 
alsnog behoord te worden hersteld. 
Gezien art 46. 99. en 104 van het Burgerlijke Wetboek, alsmede art 855 en 
volgenden van het Wetboek van burgelijken Regtspleging--- 
Recht doende in naam der Konings. 
 
Accordeert het ten Rekesten gedaan verzoek aantormeert ....? dezen ten gevolge 
den Officier van het Burgerlijken staat te Steenwijk, om den akten van het 
overlijden van Jacob Brink in leven beurtschipper van Steenwijk op Amsterdam 
gewoond hebbende te Steenwijk, voorgevallen op den eersten November 
achttienhondert vijfendertig als nog op te maken. 
Gelast voorts dat die akte met dit vonnis door gemelde Ambtenaar in het 
Overlijdens Register van het lopende Jaar voor de Gemeente Steenwijk zal 
worden ingeschreven en dat aantekening daarvan aan het Hoofd der overlijdens 
Registers van die Gemeente over den jaren achttienhondert vijfendertig en in 
daarbij gevoegden aangehouden betussen lijsten zal gemaakt worden. 
Aldus gedaan en gewezen bij de Rechtbank voornoemd Een ten kam en openlijk 
gepronnuceerd op den zevenentwintigsten April achttienhondert zesendertig, 
present de Heeren H.M. Greven President, Hubert, Heerkens en Helmien Regters, 
Baron van Dalhamert offiecier van de Griffier 
H.M Greven 
Abr. Van de Graaf griffier 
Voor expeditie 
(Was getekend) Abr. Van den Graaf, griffier 
Geregisteerd te Zwolle, houdende vier bladen en geen renvoyen, den 
negenentwintigsten april achttienhondert zesendertig, deel negenen twintig, 
folio eenenzeventig cum twee en drie, ontvangen twee gulden en veertig cents 
voor registratie en twee gulden vijftig cents voor Griffie regt tezamen 
uitmakende met de 38 opcenten, zes gulden zesenzeventig en een halven cents 
Den Ontvanger 
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A.C. van Plettenberg 
(Get) 
Voor eensluidend afschrift 
 
Getuigenverhoor: 
"Op heden 31 Maart 1836 's morgens om tien uren" vindt er een 
getuigenverhoor plaats op het Stadhuis in Zwolle voor Mr. Zoaar Everwijn 
Hubool, regter in de regtbank van eerste aanleg in Zwolle.... tot het hooren van 
de getuigen, ten einde te bewijzen dat de persoon van Jacob Brink, beurtschipper 
van Steenwijk op Amsterdam op den eersten November achttienhonderd 
vijfendertig op een reis van Steenwijk naar Amsterdam van het schip over boord 
is gevallen en verdronken.... " 
 
In totaal worden vier getuigen opgeroepen, die alle vijf dezelfde vragen 
voorgelegd krijgen: 
 
1e Vraag. Of Getuige niet op den eersten November achttienhonderd 
Vijfendertig uit de haven van Blokzijl naar Amsterdam is gevaren met Jacob 
Brink, beurtschipper van Steenwijk op Amsterdam, na den vorigen dag met 
dezelven van Steenwijk te Zijn vertrokken? 
 
2e Vraag. Of zij op den avond van dien dag omstreeks acht uren Marken 
gepasseerd zijn? 
 
3e Vraag. Of men aldaar uit hoofde der sterke Zuidweste Wind niet getracht 
heeft het anker uittewerpen en of bij die gelegenheid dan de schipper Jacob Brink 
niet is overboord geslagen? 
 
4e Vraag. Of hij toen genoemde Jacob Brink niet om hulp heeft hooren roepen 
en of men niet vergeefsch alle moeite heeft aangwend om hem te redden? 
 
5e vraag. Of dat niet in Volle Zee voorgevallen is en of hij getuige het er niet voor 
houdt dat Jacob Brink bij die gelegenheid verdronken is? 
 
De vier mensen die als getuige zijn opgeroepen zijn: 
1. David van Velzel, oud een en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te 
Steenwijk. 
2. Hendrik Lute Fluks, oud achtendertig Jaren, wonende te Steenwijk. 
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3. Harmen Brink, oud zesentwintig jaren, wonende te Blokzijl, een volle neef van 
Jacob Brink. 
4. Anne Hendrik Idzerda, oud twee en veertig jaar, landbouwer, wonende te 
Wapse 
 
Alle vier getuigen beantwoorden de eerste drie vragen met ja. 
 
David van Velzel antwoordt bij vraag 4: Zegt dat hij Jacob Brink tweemaal om 
hulp had hooren roepen, doch dat er geen mogelijkheid was om hem te redden. 
Hendrik Lute Fluks antwoordt bij vraag 3: Zegt, dat de schipper Jacob Brink bij 
die gelegenheid na vooraf geroepen te hebben dat het anker moest worden 
uitgeworpen over boord gevallen is. 
Bij vraag 4: Zegt, dat hij Jacob Brink twee maal om hulp heeft geroepen doch 
hem niet heeft kunnen redden. 
Hij krijgt als getuige een vijfde vraag: Of hij getuige ook weet of Jacob Brink 
konde zwemmen? 
Zegt, zulks niet te weeten, en ook niet te vermoeden uit hoofde dat Jacob Brink 
een zwaarlijving man en in de zestig jaren oud was. 
 
Harmen Brink antwoord bij vraag 4: Zegt, Ja, dat hij hem tweemalen om hulp 
heeft hooren roepen, doch dat geen mogelijkheid bestond om hem te redden. 
Ook hij kreeg een extra vraag: Of hij ook weet of Jacob Brink zwemmen kon? 
Hij antwoordt: Zegt, dat Jacob Brink wel eens gezegd heeft niet te kunnen 
zwemmen. 
Anne Hendrik Idzerda antwoord bij vraag 3: Zegt dat de schipper bij gelegenheid 
dat men het anker wilde uitwerpen over boord is gevallen. 
Bij vraag vier is het antwoord: Zegt dat hij wel heeft hooren roepen, doch dat 
alle moeite te vergeefsch geweest is. 
Op de vraag: "Of zulks niet in Volle Zee heeft plaats gehad en of hij getuige het 
er zal voorhoudt, dat Jacob Brink bij die gelegenheid is verdronken", antwoord 
hij: Ja..Iedere getuige ontvangt een vergoeding van zes gulden twee en zestig en 
een halve Cent. (Hist. Centrum Overijssel, toegang 0091, inv 81). 
 

PURIT FABRIEK IN KLAZIENAVEEN 
 

Deze fabriek is in 1919 opgericht door Hermannus Oving, schoonzoon van Jan 
Evert Scholten, die toen de leiding had over de Maatschappij Klazienaveen, een 
verveningsmaatschappij en onderdeel van het Scholten-concern. De fabriek 
kwam echter in conflict met de NV Algemene Norit Maatschappij, waarbij 
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beschuldigingen omtrent prijsdumping en bedrijfsspionage vielen. Er volgden 
onderhandelingen die leidden tot een volledige overname in 1924 van Purit 
door Norit. In de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek gebombardeerd. Acht 
werknemers kwamen om het leven en vijf raakten gewond toen, twee weken 
voor de bevrijding op 23 maart, een Engelse bommenwerper zijn lading boven 
de fabriek loste. In 2010 werd er, na 65 jaar, een monument opgericht voor de 
nabestaanden. Het bombardement vond plaats op vrijdag 23 maart 1945 om 
13.30 en was er op gericht dat de Duitse strijdkrachten geen munitie, die 
opgeslagen lag in deze fabriek, kon meenemen. Meer dan vijftig projectielen 
verwoestten grote delen van de fabriek. Bij dit bombardement werd één schip 
tot zinken gebracht en nog eens zeven raakten beschadigd. 65 jaar na het 
bombardement is een monument onthuld ter nagedachtenis van de slachtoffers 
van dit bombardement. Het monument is gekomen dankzij de inspanningen van 
het Comité Monument Slachtoffers Bombardement Purit 1945 en subsidies van 
verschillende instanties. 
 
Heeft u ook een mooie foto in uw bezit? Stuur deze dan op en wie weet krijgt 
de foto een plekje in de volgende Threant.  
 

 
 

GRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN IN MEPPEL/NIJEVEEN 

Ingezonden door: Bert Heidmeijer, email: heidmeijer.e@planet.nl.  
 

Als je met genealogie bezig bent dan ben je vaak op zoek naar  voorouders: van 
jezelf, van je partner of van een ander 'familie'-lid. Waar zijn ze geboren, wie 
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waren hun ouders, waar en hoe hebben ze geleefd, wat was hun beroep, waar 
zijn ze begraven? DTB-gegevens, geboorte-akten, trouw-akten en overlijdens-
akten kun je, zoals bekend, vinden via WieWasWie.nl, Openarch.nl, Archieven.nl 
of een alternatief Internet-zoekprogramma als Geneanet, Stamboomforum en 
Google. Dan kun je al een hele stamboom opbouwen. Maar daar vind je vaak 
niet de gegevens van de laatste 60 jaar. Dan moet je zoeken in: 

 Advertentiecollectie, zoals op de site van de NGV (Drenthe, Twente)  

 Kranten-database, zoals in Delpher (met veel méér mogelijkheden) 

 Gegevens van begraafplaatsen en graven, zoals in Graftombe.nl.  

Online-begraafplaatsen.nl of evt. Begraafplaatsenonline.nl (Assen).  

 Bij het C.B.G. in den Haag kun je gegevens van ná 1938 aanvragen via 
een formulier. Dat zijn uittreksels van persoonskaarten/lijsten. 

 
 

 
Foto collectie Stichting Oud Meppel 
 

 
De gemeente Meppel heeft een grote, nieuwe database van hun mooie 
begraafplaats. Dit foto-archief is, vanaf nu, te raadplegen op de site van de 
Stichting Oud Meppel (www.oudmeppel.nl). Het omvat ruim 18.000 personen. 
Via de website kan op 'Naam' (2 x) worden gezocht, waarna foto's van het graf 
én de locatie ervan getoond worden. Novum: Als één van de eersten in Drenthe 
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worden in deze toepassing (voor de méér dan 64 jaar oude graven) ook direct 
de mogelijk relevante gegevens uit de Burgerlijke Stand geïntegreerd getoond. 
Maar let op: De 'Meppeler' gegevens worden geautomatiseerd opgehaald uit 
het Drents Archief; er kan dus een verschil in schrijfwijze van namen zijn, óf er 
zijn meer personen met dezelfde naam! Getoond worden alleen akten en 
inschrijvingen uit 'de stad' Meppel. Verder is op de website aanvullende 
informatie (statistieken) beschikbaar, plus diverse  plattegronden van de 
Begraafplaats aan de Zomerdijk in Meppel. De plattegronden (inzoomen + 
printen) helpen bij het vinden van een graf of urn. Daarnaast zijn op de website 
koppelingen aanwezig naar genealogische informatie uit het Drents Archief in 
Assen (o.a. Notariële akten), naar het uitgebreide Foto-archief van Meppel, naar 
de genealogiesite 'WieWasWie' (voor niet Drenten) én naar de oudere 
jaargangen van het blad 'Oud Meppel' (met een uitgebreid zoekregister). 
 
Graven: Van Meppel (incl. Nijeveen) zijn via Graftombe.nl van de volgende 
begraafplaatsen foto's aan te vragen: ( helaas niet de recente)  
Diezelfde aantallen foto's zijn via online-begraafplaatsen direct zichtbaar. 

 Meppel, Alg., Zomerdijk, 249 foto's (zie het artikel hierboven) 

 Meppel, R.K., Hesselingen, 228 foto's 

 Meppel, Joods, Steenwijkerstraatweg, (zie de toelichting hieronder) 

 Nijeveen, Alg., Schuurmansweg, 339 foto's 

 Nijeveen, Kerk, Kolderveen, 606 foto's 

 Nijeveen, Kerk, Dorpsstraat, 515 foto's 

 Nijeveen, Kerk, Gereform., 43 foto's  

Toelichting Joodse gemeenschap Meppel: Op de website van oudmeppel.nl 
staan 'Links', ook naar 'Internetsites over Joods Meppel': 

o Joods Monument Meppel (90 Joodse families in beeld) 

o  St. Joods Erfgoed Meppel (SJEM) (beheerder Joodse begraafplaats) 

Op hun website joodserfgoedmeppel.nl staat een folder met uitleg. 

o  Index Israëlische Begraafplaats Meppel: 357 namen mét graf-foto. 

 

   TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

         
Ontvangen bladen van de Hist. Ver. in Drenthe & NW-Overijssel over het 
vierde kwartaal van 2016. In deze bladen vindt u soms genealogische gegevens 
van familie. Want genealogie is ook historie. 
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Alg. GEM 
16/4 

Syfilis – Balsems Antje Groenewoud – Het vuurwerk - Beroepen 

Beilen 16/3 Eppo Stel – Carl Polak – Waterschap – Kamp Westerbork 
Dalen 57 Mans Hermelink – Etenhalers bij Habing – Hoe was 't vrogger 
Dwingeloo 3 De scholen en het onderwijs – E J Boneschanscher – J vd Laan 
Gasselte 16/3 Otto Prins: NOLS – fam. Brouwer – Wandeling - Braxhoofden 
Hardenberg 3 Ruilverkaveling – Collendoorn – Evacué Hélene Cappon - Dom 
Hoogeveen 4 Bodemvondsten – Beurtvaart Booij – Bethesda's 1e kind (Belg) 

Scheepsjager Sieders- Toen … en nu (25, 26) - Reacties 
Oosterhess. 4 Remember us (Moulton,Dolph) – Nots Tammens – fam Simons 
Peize 71 Haventje Roderwolde – Kunstweg 1855-'84 – Orgel Dorpskerk 
Vries 60 Luut Hoving – Ellegonda – Zeijen – Lebbestoak – Olde Druuz 
Westerbork 3 Munitie-complex Nw-Balinge – Foto's – de oostelijke rondweg 

  
  
Deze bladen liggen vanaf nu ter inzage op de leestafel tijdens de NGV-
vergaderdagen (één jaar lang). Ook worden ze ter lezing aangeboden aan de 
bestuursleden van de NGV Drenthe & NW-Ov. 

 

 

 

 
 

 

De redactie wenst u een voorspoedig 2017 met mooie genealogische vondsten 
toe.  
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