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VAN DE VOORZITTER 

Het zit erop! De leden en gasten die het nieuwe Vereniging Centrum (VC) al 
hebben bekeken, zullen het eens zijn: dit is een grote vooruitgang. Alles is 
mooi ruim ingericht en het gebouw is prima toegankelijk voor iedereen. Het 
hoofdbestuur kan zich nu weer met andere zaken bezighouden, zoals 
bijvoorbeeld de website en de toekomst van de NGV. Wat de website betreft, 
deze wordt toch weer twee maanden later dan verwacht gelanceerd: begin 
november. Dan moeten alle webmasters de input van de eigen webstek ook 
hebben ingevoerd. Of dat allemaal soepel gaat verlopen, betwijfel ik toch wel 
een beetje. Met de ‘normale teksten’ zal dat wel lukken, maar onze afdeling 
heeft een aantal zeer specifieke pagina’s en of die zonder meer opgenomen 
kunnen worden, moeten we nog afwachten. Als ik dit schrijf is er een 
informatiemiddag op komst voor de webmasters en daar zullen we hopelijk 
wel wat wijzer worden. Bij het lezen van dit voorwoord zou de nieuwe website 
al online moeten zijn. We zijn zelf ook erg benieuwd wat het gaat worden. 
Inmiddels is onze afdeling weer vol frisse moed na de zomer van start gegaan. 
De oproep voor hulp bij de digitalisatie van Hans Huizing en Jan Pol heeft 
resultaat gehad en heeft minstens één belangstellende opgeleverd die al 
wordt ingezet. Ook de vraag van het bestuur aan de leden om zich aan te 
melden als bestuurslid is opgevolgd, waardoor het gat dat ontstond na het 
wegvallen van Aaldert Otten opgelost kan worden. Jeannette Brown-Altena uit 
Koekange meldde zich bij het bestuur. Zij wilde de PR/communicatie-functie 
wel op haar nemen. Op onze algemene ledenvergadering van 18 november 
stellen wij onze leden voor haar te benoemen als zesde bestuurslid. U kunt 
een en ander zien op de agenda van de ALV die in dit nummer is opgenomen. 
Op zaterdag 28 oktober stond er iets bijzonders op het programma. Wim 
Ensing ‘and crew’ bracht toen de ‘dood van Justina Abelina’ middels een 
talkshow ten tonele, waarbij de zaal meedacht over wie de moord op Justina 
op zijn of haar geweten had. Ook de genealogie rond haar werd besproken. Bij 
onze afdeling heeft nog nooit een dergelijke ‘opvoering’ op het programma 
gestaan en we zijn dan ook benieuwd hoe jullie dit hebben ervaren. Als ik dit 
schrijf is het nog even afwachten of ik de bijeenkomsten dit jaar wel kan 
bijwonen. Zo ja, dan is het ongetwijfeld op krukken, want ik sta op de lijst om 
operatief in het bezit te komen van een nieuwe knie (knieprothese). De datum 
is nog niet bekend, maar wel is mij meegedeeld dat ik moet rekenen op een 
revalidatieperiode van 6 tot 12 maanden, waarbij ik langer dan zes weken van 
krukken gebruik zal moeten maken. Ik wens jullie een goed afdelingsjaar in 
goede gezondheid en in opperbeste stemming. We gaan ervoor! 
 
Harm Hillinga, uw voorzitter 
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ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 

18 november 2017: Algemene Ledenvergadering in De Vredehorst aan de 
Zuidwoldigerweg 32, aanvang 13.00 uur. 
 
18 november 2017: Lezing: de vernieuwde website van de NGV. 
Spreker: Harm Hillinga, aanvang 14.00 uur.  
 
9 december 2017: Genealogisch Inloopspreekuur.  
Adres: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, aanvang 13.30 uur 
 
27 januari 2018: Dag van de Drentse familiegeschiedenis in het Drents archief 
te Assen. Het thema is dit keer ‘wonen’. Meer hierover in de eerste Threant 
van 2018. 
 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
18 november 2017: Inloopspreekuur stamboomonderzoek 
Adres: Centrale Bibliotheek Emmen, Noorderplein 101, aanvang 13.30 uur. 
 
22 november 2017: Groninger toparchitect A.Th.van Elmpt. 
Spreker: Bertus Vennema. 
Adres: Cascadeplein 4 Groningen (NGV afd. Groningen), aanvang 20.00 uur. 
 
13 december 2017: De geschiedenis van de Hunze en het Hunzedal. 
Spreker: Marnix Deterd Oude Weme. 
Adres: Cascadeplein 4 Groningen (NGV afd. Groningen), aanvang 20.00 uur. 
 
16 december 2017: Afdelingsbijeenkomst met lezing. 
Spreker: Onderwerp en spreker onbekend. 
Adres: Groeneweg 1 Leeuwarden (NGV afd. Friesland), aanvang 13.30 uur. 
 
16 december 2017: Inloopspreekuur stamboomonderzoek 
Adres: Centrale Bibliotheek Emmen, Noorderplein 101, aanvang 13.30 uur. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 18 NOVEMBER 2017 
 

HET BESTUUR VAN DE NGV AFD. DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 
ROEPT HAAR LEDEN OP VOOR DE TE HOUDEN NAJAARSVERGADERING OP 
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 IN DE VREDEHORST, ZUIDWOLDIGERWEG 32, 
7908 AD TE HOOGEVEEN VANAF 13.00 UUR.  
 
13.45 UUR. Deze vergadering is alleen bedoeld voor de leden van onze 
afdeling. Bij de agendapunten, 3, 4, 5, 7, 9 en 10 behoren schriftelijke stukken.  
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag van de ledenvergadering 8 april 2017 te Hoogeveen.  
4. Kort verslag AV op 22 april 2017 te Driebergen.  
5. Voorbespreking van de AV op 25 november 2017 te Driebergen. Zie stukken 
op de website van de NGV. 
6. Benoeming en mandatering afgevaardigde en plv. afgevaardigde voor de AV 
te Utrecht op zaterdag 25 november aanstaande. Onze voorzitter is als vaste 
afgevaardigde benoemd en de secretaris als plaatsvervangend afgevaardigde. 
De afgevaardigde zal bij toerbeurt worden begeleid door een ander 
bestuurslid. Derhalve hoeft er geen benoeming en mandatering meer plaats te 
vinden. 
7.0 Begroting 2017 NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel.  
7.1 Begeleidende brief bij de begroting van 2018.  
8. Vacature bestuurslid. Voor de functie van algemeen bestuurslid heeft mevr. 
J. Brown-Altena (Jeannette) uit Koekange zich bij het bestuur aangemeld. Zij 
heeft al een keer meegedraaid tijdens een bestuursvergadering en dat is 
wederzijds positief bevallen. Indien zij door de leden wordt gekozen, zal zij de 
taak van PR (communicatie) op zich nemen. Het bestuur stelt voor haar te 
benoemen in de functie als algemeen bestuurslid.   
9. Threant digitaal of in papieren vorm ontvangen?  
10. Bestuursbeleid.  
11. Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt. 
12. Sluiting. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Uw voorzitter, Harm Hillinga 
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GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR 

 
De NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel houdt 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. 
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: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april en 12 mei 2018. 
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27 in Hoogeveen. 
 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 

 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in januari 2018 verschijnt, moet 22 november 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. 
 

JEANNETTE BROWN-ALTENA 

De vacature in Threant voor een bestuurslid met de functie PR/communicatie 
voor de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel, is iets waarvan je 
kennis neemt en daar blijft het meestal bij. Hier is dat niet anders. Even blader 
ik door de rest van het vriendelijke blauwe boekje om het vervolgens op te 
bergen bij de stapel van nog verder uit te spitten leesmateriaal. Een stapel die 
hoger is dan de bedoeling, maar een mens heeft het nu eenmaal druk. Ik ook. 
Niet druk met een betaalde baan, maar met al die leuke dingen waarvoor 
vroeger de tijd ontbrak. 
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Mijn man, die niet aan genealogie doet en kennelijk daardoor de tijd heeft om 
wél al ons leesmateriaal uit te spitten, wees op de vacature met de woorden: 
'echt iets voor jou'. Ik antwoordde niet, zat tot over m'n oren in de Hugenoten 
van de 16e eeuw, waar mijn roots liggen. Ik ben vanaf mijn prille jeugd 
geïnteresseerd in genealogie, al wist ik toen nog niet dat dat zo heette. Als 
goed gedrilde zesjarige troonde mijn moeder me mee naar haar ooms en 
tantes. Die mensen waren stuk voor stuk vreselijk oud maar dat maakte ze niet 
onaardiger. Men mocht mij graag en ik was in hun ogen een erg braaf meisje; 
ik kon nauwelijks anders. In die tijd was ondernemend rondrennen alleen 
weggelegd voor hen die anderen de schuld konden geven van hun 
misdragingen. Als enig kind heb je dan een behoorlijk probleem. Ik zat 
zwijgend op een stoel met een kopje thee, bestudeerde de vergeelde foto's op 
het dressoir en luisterde naar de verhalen van mijn moeder en de tantes. 
Tijdens die ontelbare kopjes thee moet het genealogiezaadje in mijn hoofd zijn 
gaan ontkiemen. Op weg naar huis was het (eindelijk) mijn beurt en 
torpedeerde ik mijn moeder met vragen. Het zaadje werd een leuk boompje. 

Mijn interesse in 'vroeger' deed de ronde en de oude tantes, die inmiddels 
weduwe waren, vonden nog steeds mijn luisterend oor. Op die manier 
verzamelde ik een schat aan verhalen, dikwijls begeleid met oude foto's en 
documenten die ik later mocht houden. Ik bewaarde alles en maakte 
aantekeningen van de gesprekken. 

In de jaren zeventig werd ik lid van het Centraal Bureau voor Genealogie en 
begon met het registreren van al mijn familieleden. Dit resulteerde in mappen 
vol kwartierstaten, ringbanden met originelen en kopieën van oude 
documenten en gelukkig heel veel foto's.  

Zo'n twintig jaar later gaf de computer uitkomst maar een goed 
genealogieprogramma had ik nog niet. Ik ontdekte GensDataPro en vol goede 
moed begon ik aan het programma... en bakte er niets van. Het cd-tje 
belandde in de kast waar het een jaar heeft gelegen. Toen las ik dat er in 
Hoogeveen een cursus GDP werd gegeven en eindelijk lukte het me om al die 
waardevolle informatie een goede plek te geven. De cursus was boeiend; ik 
ontmoette aardige mensen en bezocht daardoor ook de ledenbijeenkomsten. 

Die vacature zou dus inderdaad iets voor mij kunnen zijn, dus stel ik mij aan u 
voor: Mijn naam is Jeannette H. E. Brown-Altena, geboren 3 maart 1954 te 
Enschede. Woonde een lange tijd in Noord- en daarna Zuid-Holland.  
Ik werkte in de verpleging, later als secretaresse bij de overheid en vervolgens 
als zelfstandig ondernemer. 
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Sinds 15 jaar is Drenthe mijn provincie en heb ik alle tijd voor mijn passie: 
genealogie. 

Jeannette Brown-Altena 
 

NIEUW LID LUCAS ELTING 

Ingezonden door: Lucas Elting, e-mailadres: Lucas.elting@hotmail.com.  

 
Lucas Elting uit den Haag hebben we verwelkomd als nieuw NGV-lid van de 
afd. Drenthe & NW-Ov. Hij meldt het volgende: ‘Over mijzelf kan ik vertellen 
dat ik in Beilen ben geboren, de Rijkskweekschool in Meppel heb bezocht en 
twee jaar onderwijzer ben geweest. Daarna in Groningen mijn doctoraal 
Onderwijskunde gedaan met Rechten en Economie als bijvakken en 
afgestudeerd bij prof dr. G.P.A. Braam met een onderzoek naar het meten van 
de invloed van scholen op de overheid. Daarna ben ik naar Den Haag 
vertrokken. 
 
Mijn stamboom ziet er aldus uit: 
Mijn vader, Lucas Elting (Diever, 1-8-1909 tot 20-7-1990) en mijn moeder 
(Wapserveen, 1-1-1916 tot 4-10-1998) zijn gehuwd op 18-6-1938.  
Mijn vrouw (Paramaribo 18-7-1953) en ik huwden op 18-6-1985.  
We hebben 3 kinderen: Ryan, (7-10-1978), Tamar, (14-6-1986), gehuwd met 
Bas Koolhoven(?) hebben dochtertje Elana (20-9-2016) en Lute (8-10-1988). 
Voor het completere beeld verwijs ik naar de Eltingstamboom van Website 
Elting Genealogie (www.home.planet.nl/~eltingh/) 
 
De zoektocht. 
In het begin van de jaren 70 kreeg mijn vader bezoek van een Amerikaan die 
zich voorstelde met de woorden: ‘HALLO, I AM JOHN R ELTING, HOW DO YOU 
DO?’ Mijn vader sprak geen woord Engels en daarom heeft mijn broer 
Aaldert  dit 'gesprek’ voortgezet door hem een paar brieven te sturen. Zie 
website Bevier-Elting Family Association op www.b-efa.org/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.b-efa.org/
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De stamboomvragen: 
 
 

1. De oudste Eltingtak uit Nederland [Drenthe] gaat terug tot 1399. Mijn 
oudste bronnen gaan over ordelen van de Etstoel inzake Elting in 
Zwiggelte. Hoe ver gaat de geschreven informatie in Drenthe? 

2. Zijn er aansluitingen bekend in Oostelijke richting?  
-In het jaar 1399 vinden we ook een beginpunt voor de familie Elting in 
Vehs [= Noord Duitsland].  
 
-De familie Elting[shausen] sinds 8 oktober 777 tot aan 1465 wanneer de 
Eltings in Eltingshausen uitgestorven zijn.  
Twee dingen vallen op: Er ligt geen scherpe grens tussen ‘Duitsland’ en 
Drenthe. Het geslacht daarvóór is van belang om de herkomst van de 
naam Elting te begrijpen. Die afstamming lijkt me niet voor de hand 
liggend want dan had het moment dichter bij het jaar 1465 moeten 
liggen (het jaar van uitsterven van het oude geslacht Eltingshusen). Voor 
de grotere groep ‘horigen’ lijkt het waarschijnlijker dat ze een 
heenkomen zochten. 
-In de USA zijn er Eltings met een donkere huidskleur. Cultureel en 
politiek lastig om te zetten in een samenhangende visie. 
 

3. Waarom trokken de Eltings met een paar mensen al in het midden van 
de 17e eeuw naar Amerika? Jan Elting, als één van de Zwiggelter tak, 
vertrok naar Nieuw Amsterdam (USA) en moest voor zijn erfenis 
terugreizen. Deze Jan (*Zwiggelte 29-07-1632) vestigde zich vóór 1677 in 
New Paltz, een Hugenoten-nederzetting aan de Wallkill River. Zijn 
attestatie vanuit Beilen volgde pas op 20-01-1680. De Amerikanen laten 
alle familiegeschiedenissen beginnen met de eerste migrant. Alleen 
bouwkundig en taalkundig kijkt men verder terug. De oudste huizen in 
New Paltz (USA) hebben trekken van de Nederlandse (en Franse) neem 
ik aan. 
 

4. Centrale vraag is of en hoe deze 4 dossiers te koppelen zijn. 
 
Mijn genealogische vragen hebben één hoofdgedachte: hoe leg ik goede 
verbindingslijnen over tijd en ruimte? Welke methoden zijn hier bruikbaar? 
Wie zijn deskundig op dit gebied?  Zijn er spelregels als er leemtes zijn? Welke 
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conclusies kan men wél en welke kan men niet trekken? Kortom: Schop er 
maar eens tegenaan om te zien wat blijft staan en wat  omvalt.  
 
Tot slot: Er ligt een aantal documenten in het stadsarchief van Fulda 
[gedateerd 8 oktober 777 d.w.z. bijna 1250 jaren oud] die wijzen op een 
bijeenkomst van Karel de Grote met enkele plaatselijke boeren waarbij een 
‘Elting ’ deelneemt. Hoe organiseert men een goede kopie? 
 

 

VERHAAL BROER VOS 

Ingezonden door Henk Sijbom: email henksijbom@coevordendigitaal.nl    
       
Broer Vos werd geboren op 20 september 1858 
in Zijerveen. Zijn vader was Jan Vos en zijn 
moeder was Grietje Jagt. Broer kwam uit een 
gezin waarin totaal 10 kinderen geboren werden. 
Zijn vader en moeder woonden eerst in 
Kloosterveen (Assen), daarna in Zijerveen (Vries) 
en verhuisden daarna naar Nieuw- Amsterdam. 
Ze kwamen daar in 1861 te wonen op de plek 
waar nu de ‘Lunnenburg stede’ staat. Begon 
vader Vos als veenarbeider, later werkte hij zich 
op tot veenbaas en vervolgens begon hij ook zelf 
als vervener.  
Hij werkte als veenbaas voor de vervener Ensink in Noord-Barge, wiens bedrijf 
(dat meer dan 100 ha groot was) hij later overnam. Broer Vos was als 
landbouwer bij zijn vader werkzaam. Later was hij 
ook in de veenderij actief.  
 
Op 15 december 1882 trouwt hij in Emmen met 
Annechien Snippe (19 jaar) geboren in Smilde. Ze 
krijgen samen 11 kinderen waarvan er 3 op jonge 
leeftijd overlijden. Omstreeks 1910 verhuist hij 
van Nieuw-Amsterdam naar Erica                                 

                                                                                                              
Na het overlijden van vader Vos in 1900 werden 
door de familieleden de veengronden in een NV 
ondergebracht. Een paar maanden daarvoor was   
er nog  2,5 ha veen en bouwland met daarop een woning verkocht welke 
toebehoorde aan gezamenlijke de nazaten van Vos sr.   

mailto:henksijbom@coevordendigitaal.nl
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Op 5-9-1901 verschijnt in de Staatscourant het bericht van oprichting van de  
NV.,, De Veen Maatschappij voorheen Vos”. De NV werd opgericht door drie 
broers en een zwager te weten: Broer Vos, vervener; Bouke Vos, Commies der 
Belastingen; Henderikus Vos, onderwijzer; Wiebe Hoogeveen, smid (getrouwd 
met Geesje Vos).  
 
 

 
De vennootschap werd aangegaan voor een periode van twintig jaar. In artikel 
twee van de oprichtingsakte staat het volgende: 
 
Het doel dezer vennootschap is het exploiteren van hoogveen, het ontginnen 
en in cultuur brengen van dalgronden, het koopen en verkoopen van veen- en 
ondergronden, het verhuren van eigen-dommen en in het algemeen het doen 
van die zaken behorende tot de vervening en veenkoloniale landbouw, alsmede 
het houden van een winkel in koloniale en bakkerswaren en manufacturen. 
 
Het kapitaal van de vennootschap was ƒ 
100.000,- verdeeld in twintig aandelen 
van ƒ 5000,-. Hiervan zijn geplaatst 14 
aandelen van ƒ 5000,-; door de drie 
broers elk vier aandelen van ƒ 5000,-, 
voor zwager W. Hoogeveen twee 
aandelen van ƒ 5000,-. 
 
Dat vader Vos niet slecht geboerd had 
bleek uit de ingebrachte gronden door  
de familie. 
Door de vennoten zijn ingebracht ca 
110 hectare grond (bestaande uit veen, 
bouwland, groenland, dalgrond) en 16 
woningen. 
Als directeur van de vennootschap 
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wordt Broer Vos aangesteld. 
In oktober 1906 verschijnt nevenstaande advertentie in het Nieuwsblad van 
het Noorden. 
 

In april 1904 verschijnt er in diverse kranten een artikel geplaatst door de 
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid m.b.t. de aanleg van de 
spoorlijn Coevorden- Gasselternijeveen. Hierin wordt aangekondigd dat bij 
ministerieel besluit diverse stukken land worden onteigend. Ook de naam van 
Broer Vos staat op de lijst. Hij moet een stuk veen van 9 are /40 centiare 
afstaan 
 

 
 

Broer is niet allen actief als directeur van de vennootschap, hij bezit zelf ook 
een boerenbedrijf. Op 3 juli 1907 verschijnen er bij notaris Weijs in Coevorden 
een aantal personen met het doel het oprichten van een stroocartonfabriek 
(de Cooperatieve Drentsch-Overijsselsche Stroocartonfabriek, gevestigd te 
Coevorden). Broer Vos is een van hen. 
In januari 1909 koopt hij uit het faillissement van Hofhuis het Hotel. 
Naar alle waarschijnlijkheid is het de bedoeling 
dat hij het vak van logementhouder wil gaan 
beoefenen. Op 28 maart 1909 staat er een 
advertentie in de krant dat er een boeldag 
gehouden zal worden i.v.m. het beëindigen van 
zijn boerderij. 
Aangenomen mag worden dat de eerste 
maanden er geen klandizie in het etablissement 
is geweest simpel omdat er geen vergunningen 
aanwezig waren. Vos had hier echter wel direct 
werk van gemaakt want op 29 juni 1909 komt er 
bij de gemeente Emmen een bericht van de 
provincie binnen voor vergunning voor 
‘logement’ aan het adres van Broer Vos te Erica 
(zegelkosten ƒ 0,75.-). Men kan nu in ieder geval 
onderdak bieden aan gasten, het schenken van 
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sterke drank echter was nog niet toegestaan waardoor sommige gasten voor 
een verblijf elders verkozen waar dit wel toegestaan was. Op 23 juli 1910 komt 
er bij de gemeente Emmen een aanvraag van Broer Vos, logementhouder te 
Erica, binnen voor verlof van verkoop van alcoholhoudende drank. Nadat de 
gemeente architect zijn goedkeuring over het gebouw had gegeven werd de 
vergunning op 14 augustus 1910 afgegeven. De vergunning gold alleen maar 
voor de zuidelijke gelagkamer met een oppervlakte van 50,56 m2. Het rapport 
van de architect vermeldt verder nog dat de gemiddelde hoogte van de 
lokaliteit 4 meter was en de hoeveelheid glas in de buitenwand 8,44 m2 was. 
Op de vergunning waren ook nog de volgende namen vermeld. Annechien 
Snippe (zonder beroep), Hendrik Vos (landbouwer), Jacob Vos (timmerman). 
In 1910 werd te Erica de coöperatieve Boerenleenbank opgericht. Broer Vos 
was daarbij ook aanwezig en ook als schriftelijk gemachtigde van 17 andere 
personen. 

 
                     Deel uit de oprichtingsakte van de Boerenleenbank 
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Als feestzaal voor verenigingen of voor 
vergaderingen werd het hotel blijkbaar 
niet veel gebruikt  want hierover was 
weinig te vinden. De tijd zat overigens 
ook niet mee want het was crisis. Het 
meeste inkomen zal bij de fam. Vos 
wel uit hun NV. gekomen zijn. Hij had 
nog wel enkele kleine stukken land in 
Veenoord en Nieuw-Amsterdam. Ook 
had hij nog een huis aan de Heerendijk 
te Erica.  In maart 1915 komt er een 
boekje uit met een lijst der aanslagen 
in de Rijks Directe Belastingen in de 
provincie Drenthe. Broer Vos 
(verlofhouder) wordt aangeslagen 
voor ƒ 2850,- ( ter vergelijking, zijn 
collega caféhouders in Erica, Fokkema, 
ter Haar, Jitse Hof, Wietse Hof en 

Nijman werden allen lager dan  ƒ 1000,- aangeslagen, alleen Beuker was hoger, 
ƒ 3200,-) 
Op 21 oktober 1916 staat er in de krant dat er in het Café van Broer Vos te 
Erica een publieke verkoop is. Het gaat hier om het café van Heise te Erica (het 
latere Lohues). Ook werden twee huisplaatsen te koop aangeboden.  
Op 28 november 2018 overlijd hij op zestig jarige leeftijd.  
Op 26 februari 2019 is er een verkoop van een aantal onroerende goederen. 
Het hotel wordt gekocht door Hendrik de Groot uit Nieuw-Amsterdam als 
mondeling gemachtigde voor Hendrikus Vos (broer van), hoofd der school in 
Tijnje. De acetyleen installatie moet daarbij voor ƒ 150,- worden overgenomen. 
Een perceel heide aan de Heerendijk wordt gekocht door Jitse Hof, caféhouder 
te Erica, als mondeling gemachtigde van Jan Geert ter Haar, caféhouder te 
Erica. Het huis dat op deze grond staat is niet bij de koop inbegrepen.  Een huis 
met erf te Veenoord wordt verkocht aan Jan Hilbing te Veenoord. 
Op 15 maart 2019 is er een grote verkoop van roerende goederen. Weduwe 
Vos biedt allerlei spullen te koop aan zoals: geit, schaap, kippen en haan, twee 
rijwielen, spinnewiel, koperen ketel, tinnen koffiepot, 2 toonbanken, stookpot, 
diverse tafels en stoelen, servies een partij hout etc. Spoedig na de verkoping 
verhuist zij naar Veenoord. 
In januari 1920 wordt de nalatenschap afgehandeld. Twee dochters zijn dan 
nog minderjarig. Jan Vos was arbeider in Nieuw-Amsterdam.  
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Dochter Henderkien was getrouwd met een directeur van 
aardappelmeelfabriek. Jan Willem was vervener in Erica. Hendrik was 
landbouwer in Erica. Jacob was kantoorbediende in Nederlands Indië. Bouke 
was bakker in Voorthuizen.  
Jan Vos, zoon van Bouke, wordt de nieuwe directeur van de NV. 
Annechien overlijdt op 11 februari 1942 in Zwolle. Ze wordt begraven in 
Nieuw-Amsterdam. 
 

STAMREEKS VAN BROER VOS 

 Ingezonden door: Anneke Pol-Snippe, emailadres: jan-annekepol@kpnmail.nl.  
 

Generatie IV 
 
Broer Vos, geb. Vries 21-09-1858, landbouwer vervener, overl./begr. 
Erica/Nieuw-Amsterdam 28-11-1918, tr. Emmen 15-12-1882 Annechien 
Snippe, geb. Smilde 20-01-1863, overl./begr. Zwolle/Nieuw-Amsterdam 
11-02-1942 dv. Jan Albert Snippe  en van Hendrikje Woltman. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Vos, geb. Emmen 09-04-1883, winkelier, overl. voor. 1967, tr. 

Emmen 08-03-1906 Ebelina Grietina Wever, geb. Emmen 15-04-1884 
overl. Rijnsburg 05-02-1967 dv. Roelof Wever en Lina Boonstra. 

2. Henderkien Vos, geb. Emmen 31-07-1884, tr. Emmen 25-10-1905 Jan 
Hendrik van Veen, geb. Borger 14-05-1881 zv. Ebertus van Veen  en 
Henderina Veldman. 

3. Jan Willem Vos, geb. Emmen 05-08-1887, overl. Odoorn 22-06-1962, tr. 
Emmen    
 
24-02-1910 Jantje Bouwmeester, geb. Emmen 10-03-1888, overl. 
Odoorn 12-04-1968 dv. Pieter Bouwmeester en Harmke de Jonge. 

4. Hendrik Vos, geb. Emmen 19-12-1889, overl. Borger 22-03-1969, tr. (1) 
Emmen 25-04-1912 Willemtje Jonker, geb. Emmen 29-10-1893 overl. 
Emmen 02-10-1918 dv. Johannes en Willemtje Kortwijk. 
tr. (2) Emmen 08-04-1922 Berendina Masselink, geb. Emmen 14-11-
1902 overl. Borger 25-04-1977 dv.  Jan Masselink en Geesje Bult. 

5. Jacob Vos, geb. Emmen 07-05-1892, overl. Utrecht 04-03-1958, tr. Beilen 
15-03-1922 Annigje Tonkens geb. Termunten 09-07-1887 dv. Albertus 
Tonkens en Hilligje Bening. 

6. Bouke Vos, geb. Emmen 12-10-1894, overl. Emmen 15-08-1969, tr. 
Finsterwolde 31-05-1923 Maria Perton, geb. Finsterwolde  05-01-1895 
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overl. Emmen 11-01-1978 dv. Geert Perton en Antje Tuin.  
7.Gerrit Hendrikus Vos, geb. Emmen 31-12-1896, overl. Emmen 
29-12-1897. 

8. Grietje Vos, geb. Emmen 22-10-1898, tr. Sleen 04-02-1921 Martinus List, 
geb. Kantens 16-08-1898, zn. van Jan List en van Trijntje Bos. 

9. Jacobina Alberdina Rensina Vos, geb. Emmen 17-04-1901, overl. Zwolle 
01-06-1971, tr. Sleen 04-02-1921 Jan van den Berg, geb. Zwolle 15-11-
1898 zv. Hendrik van den Berg en Johanna Jacoba Loff. 

10. Marchien Vos, geb. Emmen 12-08-1904, overl. Emmen 20-03-1905. 
11. Hendrikus Vos, geb. Emmen 01-07-1905, overl. Emmen 21-07-1905. 

 
 
Generatie III 
 
Jan Vos, geb. Smilde 14-01-1829, veenbaas, overl. Emmen 24-02-1900, tr. 
Assen 05-06-1850 Grietje Jagt, geb. Smilde 18-06-1827, overl. Emmen 
13-02-1903 dv. Bouke/Bauke Jagt en van Catharina Piers Hollander. 
Uit dit huwelijk: 
1. Marchien Vos, geb. Assen 13-07-1850, overl. Emmen 28-02-1903, tr. 

Emmen 28-04-1871 Frederik Beuker, geb. De Wijk 26-07-1843, overl. 
Emme 13-01-1906, zv. Harm Beuker en Femmigje ten Broeke. 

2. Bouke Vos, geb. Assen 12-10-1851, overl./begr. Rotterdam/Nieuw 
Amsterdam 21-11-1905, tr. Hardenberg  04-08-1881 Geertruida 
Hamberg, Hardenberg geb. 1861  dv. Hendrik Jan Hamberg en Christina 
Elisabeth Lugtenaar 

3. Catharina Vos, geb. Assen 30-11-1852, overl. Emmen 13-03-1939, tr. 
Emmen 23-10-1874 Jan Oldenkamp, geb. Smilde 27-11-1851 zv. Harm 
Oldenkamp en Jacobje Haveman 

4. Hendrik Vos, geb. Vries 07-06-1854, overl. Grand Rapids, Michigan 
Canada 16-04-1939, tr. Emmen 05-02-1874 Femmigje (Fanny) Kootstra, 
geb. Smilde 05-07-1856, overl. Grand Rapids, Michigan Canada 
22-01-1917 dr. van Hendrik Kootstra en van Grietje van der Velde. 

5. Geesje Vos, geb. Vries 16-05-1856, overl. Cramersburg Saskewatchan, 
Canada 1916, tr. Emmen 17-04-1874 Wiebe Wietze Ho(o)geveen, geb. 
1846 Ooststellingwerf  overl. Munster Lake County Indiana 04-1926 zv. 
Wietze Wiebe Ho(o)geveen en Jentje Hendriks Tiegelaar. 

6. Broer Vos, geb. Vries 08-07-1857, overl. Vries 20-07-1858. 
7. Broer Vos, geb. Vries 21-09-1858, overl./begr. Erica/Nieuw-Amsterdam 

28-11-1918. 
8. Jentje Vos, geb. Vries 29-01-1860, overl. Emmen 04-03-1938, tr. Emmen 



  

 Threant jaargang 28 (2017) nr. 4  99 

 

02-07-1880  Jan Booij, geb. Hoogeveen 1854 zv. Jan Roelf Booij en 
Stijntje Oldenkamp 

9. Stientje Vos, geb. Emmen 05-01-1862, overl. Emmen 11-06-1863. 
10. Hindrikje Vos, geb. Emmen 09-03-1863, overl. Emmen 29-04-1863. 
11. Stientje Vos, geb. Emmen 24-08-1864, overl. Hilversum 02-08-1943, tr. 

Emmen 01-06-1888 Jakob Ulehake, geb. Smilde  1862  overl. Hilversum 
27-05-1930 zv. Hendrik Ulehake en Grietje Brinkman 

12. Hinderikus Vos, geb. Emmen 27-03-1866, overl. Bathmen 12-06-1936, tr. 
Emmen 22-06-1888 Hendrika Christina Eggink, geb. Haarlem 
20-12-1864, overl. 1963 dv. Christiaan Eggink en van Johanna Christina 
Bosman. 

13. Levenloos Vos, geb. Emmen 04-06-1868, overl. Emmen 04-06-1868. 
 

 
Generatie II 
 
Hendrik Vos, ged. Meppel 20-11-1796,  overl. Emmen 31-10-1874, tr. Dalfsen 
28-03-1818 Marchien Huizingh/ Huzen, geb. Dalfsen 12-06-1796, overl. Assen 
16-04-1867 dr. van Arend Huizingh en van Henderkien Peters Alteveer. 
Uit dit huwelijk: 
1. Margien Vos, geb. Smilde 04-10-1818, overl. Odoorn 03-07-1894, tr. (1) 

Smilde 29-03-1844 Willem Jans Smidt, geb. Smilde 08-10-1820, overl. 
Assen 20-08-1849 zv. Jan Willem Smidt en Marchien Brans. 
tr. (2) Smilde 04-02-1860 Gerrit Vos, geb. Smilde 05-03-1811, overl. 
Assen 20-07-1886 zv. Hendrik Roelofs Vos en Stijntien Jans. 

2. Arend Vos, geb. Smilde 15-10-1820, koopman, tr. (1) Assen 14-04-1852 
Trijntje Wijkel, geb. Smilde 1829, overl. 30-06-1853 dv. Feije Jan Wijkel 
en Geertruid Bremer, tr. (2) Assen 01-03-1854 Jantien Alberts, geb. 
Assen 18-01-1821 dv. Meindert Alberts en Grietien Jans. ( Gezin vertrekt 
18 maart 1866 naar Noord Amerika) 

3. Henderkien Vos, geb. Smilde 29-03-1823, overl. Emmen 28-03-1875,tr. 
(1) Smilde 28-04-1843 Roelof Willems Veeninga, geb. Smilde 1820 zv. 
Willem Roelofs Veeninga en Henderkien Hendriks,  tr. (2) 22-04-1869 
Emmen  Hendrik Pieters van Aalst, geb. Coevorden 06-02-1821 zv. Abel 
Wigbolt van Aalst en Hester Aleida Johanna Kramer 

4. Klaas Vos, geb. Smilde 25-11-1825, overl. Emmen 08-11-1881, tr. Assen 
17-04-1850 Sijbrigjen van den Berg, geb. Terwispel 08-12-1829, overl. 
Emmen 03-07-1913 dv. Hendrik Egberts van den Berg en Jentien Theunis 
Dragstra 

5. Jan Vos, geb. Smilde 14-01-1829, overl. Emmen 24-02-1900. 
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6. Jentje Vos, geb. Smilde 30-09-1831, overl. Emmen 16-10-1902, tr. Assen 
03-07-1853 Albert Moes, geb. Smilde 1825 zv. Albert Harms Moes en 
Wijtske Geerts Klok. 

7. Geesje Vos, geb. Smilde 09-08-1834, overl. Emmen 15-04-1871, tr. Assen 
19-06-1856 Jan de Roo, geb. 1833 zv. Jannes de Roo en Jantien Kuik. 

8. Hendrik Vos, geb. Smilde 28-09-1838, tr. Grootegast 30-04-1864 Voske 
de Wit, geb. Doezum 22-02-1844 dv. Dirk Klasens de Wit en Trientje 
Reinders Noordhof. (Gezin vertrekt 19 maart 1873 naar Holland, 
Michigan)   

9. Henderikus Vos, geb. Smilde 25-01-1845, overl. Assen 01-01-1869. 
 

 
Generatie I 
 
Klaas Hendriks Vos, geb. 1770, begr. Smilde 30-09-1809, tr. Margien Hendriks 
Mulder, geb. Meppel 20-06-1764, overl. Smilde 18-11-1837 dv. Hendrik 
Mulder en Femmegien Wildeboer. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Vos, ged. Meppel 20-01-1791, tr. Meppel 27-12-1817 Marchien 

Catharina Hartsuiker, geb. Meppel 1798 dv. Remmelt Hartsuiker en 
Hillechien Veuger. 

2. Femmegien Vos, ged. Meppel 28-08-1793, overl. Meppel 17-11-1835, tr.  
tr. (1) Meppel 30-12-1815 Jan Willem Westenberg, geb. Noordhoorn 
1795, overl. Middelburg 16-09-1832 zv. Jan Westenberg en Hendrika 
Jacobs, tr. (2) Meppel 23-02-1835 Jan van Urk Uiterwijk, geb. Meppel 
1800 zv. Jan Uiterwijk en Janna van Urk. 

3. Hendrik Vos, ged. Meppel 20-11-1796, overl. Emmen 31-10-1874. 
4. Henderikus Vos, ged. Meppel 20-02-1799, overl. Smilde 25-01-1857, tr. 

Smilde 09-01-1824 Hendrikien Klasen, geb. Smilde 1802 dv. Klaas Jans 
en Hendrekien Hendriks. 

5. Berend Vos, ged. Meppel 21-01-1801, overl. Vries 05-08-1879, tr. Smilde 
01-04-1825 Aaltien Broers Hollander, geb. Smilde 1805 dv. Pier Broers 
Hollander en Andriesje Alberts Riksen. 

 

 

 

 

 

 

 

BETOVERGROOTMOEDER JOHANNA BOS (1839-1866) 



  

 Threant jaargang 28 (2017) nr. 4  101 

 

Ingezonden door: Ali Nederlof-Streutker, e-mailadres: anederlof@onsbrabantnet.nl 

 
Inleiding 
Johanna Bos is op 30-05-1839 geboren. De aangifte bij de burgerlijke stand in 
Hoogeveen wordt gedaan door Jan Beugelink, 39 jaar oud, kuiper van beroep 
op 1 juni 1839. In de akte staat: naam van de vader onbekend. Moeder Jantien 
Bos is ongehuwd, 34 jaar en arbeidster. Johanna is in het huis van Jan 
Beugelink geboren, streek het Hollandsche Veld, wijk A, nummer 177.  
Op 18-07-1866 overlijdt Johanna ’s middags om halfvijf aan boord van een 
vaartuig ‘leggende’ in het Meppelerdiep, gem. Zwartsluis. In de overlijdensakte 
staat, dat de naam van de moeder onbekend is en dat haar vader Jan Bos heet 
en landbouwer van beroep is.  
Dit roept vraagtekens op! Vader of moeder onbekend? 
 

 Geboorte akte Johanna Bos 
(Beugelink) 

 
Op zoek naar mijn voorgeslacht 
Mijn onderzoek richt zich op 
Jantien Bos en Jan Beugelink. Van 
Jantien heb ik geen geboorte-of 
doopakte kunnen vinden. Van Jan 
wel. Hij is getrouwd geweest met 
Jannetje Hufen en naar alle 
waarschijnlijkheid is Jan voor het 
overlijden van Jannetje een relatie 
aangegaan met Jantien Bos.  
Jan Beugelink, geboren Meppel 
18-01-1797, kuiper, overleden 
Hollandsche Veld (Hoogeveen) 28-02-1875, zoon van Arent Beugelink en Janna 
de Klerk, trouwt Meppel 10 mei 1815 Jannetje Hufen, geboren Hoorn, gedoopt 
Hoorn 07-05-1790, spinster, dochter van Roelof Hufen en Geertje Tuinman.  
Uit dit huwelijk: 

1) Johanna Beugelink, geboren Meppel 14-02-1815, dienstmeid, overleden 

Amsterdam 05-12-1849, trouwt Amsterdam 05-07-1843 Jan Nicolaas 

Blok, geboren Amsterdam 24-08-1821, schoenmaker, overleden 

Amsterdam 13-01-1892 zoon van Jan Blok en Anna Sipgen.  

2) Cas (Karst) Beugelink, geboren Meppel 24-06-1819, overleden Meppel 

19-11-1826. 

mailto:anederlof@onsbrabantnet.nl
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3) Arend Beugelink, geboren Meppel 28-11-1822, schippersknecht, 

overleden Hoorn 05-12-1868, trouwt Hoorn 02-12-1853 Anna de Bont, 

geboren Hoorn ca. 1832, overleden Hoorn 21-06-1870. 

4) Roelofje Beugelink, geboren Meppel 28-11-1822, overleden Meppel 13-

12-1822. 

5) Frans Beugelink, geboren Meppel 23-08-1826, overleden Meppel 26-06-

1827. 

6) Roelof Beugelink, geboren Meppel 23-08-1826, overleden Meppel 08-

09-1826. 

 
Van de 6 kinderen (2 tweelingen) overlijden er 4 op zeer jonge leeftijd. Oudste 
dochter Johanna is op 14 februari 1815 voor het huwelijk van haar ouders 
geboren en wordt op 24 mei 1815 te Meppel gedoopt.  
Zoon Cas wordt op 24 juni 1819 geboren en gedoopt op 11 juli 1819 te 
Meppel. Hij overlijdt op 19 november 1826 op 7-jarige leeftijd. Hij wordt dan 
Karst genoemd. 
De tweeling Roelofje en Arend zijn op 28 november 1822 geboren. Roelofje 
overlijdt op 13 december 1822 (15 dagen). Moeder Jannetje wordt dan 
Heuving genoemd.  
Op 23 augustus 1826 wordt er weer een tweeling geboren. Roelof overlijdt op 
8 september 1826 en is pas 16 dagen oud. Frans wordt gedoopt op 10 
september 1826 en overlijdt op 26 juni 1827 en is dan 10 maanden oud. 
 
Na enig speurwerk vind ik in het bevolkingsregister van Meppel uit ca. 1823 op 
het adres AH (Armenhuis?) nummer 3 een Jan Beugelink, sjouwer, geboren op 
10 mei 1795. Het lijkt erop dat ze zijn trouw- en geboortedatum hebben 
gemixt. Hij woont hier samen met Jan Arendshorst, sjouwer, geboren 26 12-
1771 en Jannes Arendshorst, schippersknecht, geboren 27-03-1800. 
Het bevolkingsregister van 1826 (Meppel) geeft bijna hetzelfde weer. Alleen 
Jannes is dan vertrokken. 
In 1828 duikt Jan Beugelink op in het bevolkingsregister van Ommen. Twee 
jaar na de geboorte van de tweeling Frans en Roelof. 
In 1830 woont Jannetje Heuvink, spinster, 38 jaar geboren te Hoorn volgens 
het bevolkingsregister van Meppel 10e wijk, aan de Armstraat 3 te Meppel. 
Samen met haar zoon Arend Beugelink, jongeman, 8 jaar oud. Er wonen nog 
meer mensen op dit adres. In bevolkingsregister deel I van 1830 – 1850 lezen 
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we het volgende: Op Armstraat 3 wonen 2 huisgezinnen en 5 inwoners n.l. Jan 
Arendshorst, arbeider 60 jaar en gehuwd met Aaltje Smit, 60 jaar, Roelofje 
Arendhorst, 16 jaar, zonder beroep. Naar alle waarschijnlijkheid is Jan nu 
vertrokken en is zijn vrouw Jannetje en hun zoon Arend Beugelink ingetrokken 
bij Jan Arendshorst. Is de oudste dochter Johanna Beugelink al vertrokken en 
heeft ze een dienstje gevonden? 
De oudste dochter Johanna Beugelink (geboren 1815) heeft in 1843 
trouwplannen. In de huwelijksbijlagen is een document van notaris Gerhardus 
Lambertus Kniphorst te Meppel, waarin Jan Beugelink, kuiper, wonende te 
Staphorst en Jannetje Heuving, arbeidster, wonende te Meppel hun 
toestemming verlenen voor het huwelijk van hun dochter Johanna Beugelink, 
dienstbode en Jan Nicolaas Blok, schoenmaker. Zij trouwen op 05-07- 1843 te 
Amsterdam. 
Op 27-04-1848 overlijdt Jannetje te Meppel als Jansje Heuvink in het diaconie 
armenhuis, wijk 1 nummer 25. Zoals in de akte is vermeld ‘echtgenoot van Jan 
Beugelink, het beroep en de woonplaats niet door de comparanten kan worden 
opgegeven’. De moeder van Jannetje wordt nu Geertje Timmerman genoemd. 
De oudste zoon Arend Beugelink, schippersknecht, trouwt op 02-12-1853 te 
Hoorn met Anna de Bont. In de akte staat, dat zijn vader is overleden. Uit 
eerdere documenten kunnen we opmaken dat hij op 8-jarige leeftijd met zijn 
moeder op de Armstraat 3 woont en zal hij naar alle waarschijnlijkheid te 
horen hebben gekregen dat zijn vader is overleden. Het programma 
‘Spoorloos’ bestond toen nog niet. Arend overlijdt op 05-12-1868 te Hoorn en 
wordt dan Adriaan genoemd. Zijn moeder heet dan Jannetje Heuvel. 
 
Ik heb geen echtscheidingsacte van Jan Beugelink en Jannetje 
Hufen/Heuving(k) kunnen vinden. Ook geen trouwakte met partner (2) Jantien 
Bosch, geboren Hellendoorn ca. 1806, naaister, overleden Slagharen 
(Hardenberg) 04-10-1877. In haar overlijdensakte staat, dat de namen van de 
ouders niet bekend zijn.  
In de verschillende bevolkingsregisters wonen Jan Beugelink en Jantien Bosch 
op hetzelfde adres. Kinderen uit deze relatie worden Beugelink of Bosch 
genoemd. 

1) Hendrik Beugelink (Bosch), geboren Ommen 17-03-1836, arbeider, 

overleden Lutten (Hardenberg) 14-05-1897, trouwt Hoogeveen 13-09-

1862 Anna Schonewille, geboren Hoogeveen 23-02-1840, overleden 
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Slagharen (Hardenberg) 16-10-1915, dochter van Christiaan Hendriks 

Schonewille en Aaltje Harms Kok.1 

2) Johanna Bos (Beugelink), geboren Hoogeveen 30-05-1839, dienstmeid, 

overleden Zwartsluis 18-07-1866, trouwt Hoogeveen 15-08-1863 Albert 

Alberts Kats, geboren Hoogeveen 20-04-1844, overleden 03-09-1874, 

zoon van Albert Lamberts Kats, landbouwer, en Neeltje Arents 

Metselaar. 

3) Maria Beugelink (Bosch), geboren Staphorst 18-04-1843, overleden De 

Krim (Gramsbergen) 22-10-1921, trouwt Hoogeveen 16-06-1860 Geert 

Spang, arbeider, geboren Hoogeveen 2-1-1840, overleden De Krim 

(Gramsbergen) 06-03-1923, zoon van Joännis Spang (schoorsteenveger) 

en Jantje Kiers Doggen.2 

 
Op 17 maart 1836 geeft Jan zijn zoon Hendrik aan bij de burgerlijke stand in de 
gemeente Ommen. Zijn huisvrouw Jantien Bosch is de moeder. Een notitie uit 
het bevolkingsregister van Avereest 1836 laat zien dat Jan Beugelink 35 jaar is, 
Jantje Bos 30 en hun zoon Hendrik Beugelink is dan een ½ jaar oud. Zij hebben 
volgens de inwonerslijst van Avereest 9 jaar aan de Vaart gewoond. 
Daarna heeft het gezinnetje zich in Hoogeveen gevestigd, want op 1 juni 1839 
geeft Jan bij de burgerlijke stand in Hoogeveen de geboorte van een meisje 
Johanna aan.  
Op 18 april 1843 in Staphorst (Rouveen) wordt dochter Maria Beugelink door 
Jan aangeven bij burgerlijk stand in Staphorst. Jantien Bosch is dan zijn 
huisvrouw. 
 
We volgen het traject van Jan Beugelink en Jantien Bosch verder. 
Tussen 1850 en 1860 vindt er een volkstelling plaats. In Hoogeveen staan op 
het adres Wijk A: streek het Hollandsche Veld nr. 174. 187, 395, 387 
(doorgestreept), 117 de volgende personen genoteerd: 
 
 
 
 

                                                 
1 Zie voor hem en zijn uitgebreid nageslacht: 
https://www.genealogieonline.nl/stamboom_klavers/I631.php. 
2 Zie voor dit gezin: https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-
overijssel/I18004.php.  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_klavers/I631.php
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-overijssel/I18004.php
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-gegevens-uit-noord-oost-overijssel/I18004.php
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 Naam Geboren Burg. staat Godsdienst  Beroep  Vertr. 

 

1 Beugelink, Jan 1797 Meppel Weduwnaar Neder Duits Kuiper  

 

2 Bosch, Jantje 1807 

Hellendoorn 

Ongehuwd idem Naaister  

 

 

3 Bosch, 

Hendrik 

1836 Ommen idem idem geen  

 

4 Bosch, 

Johanna 

Arendina 

 

1839 

Hollandsche 

Veld 

  Schoolleerling  

 

 

 

5 Bosch, Maria 1843 Staphorst idem idem idem  

 

 

6 Schonewille, 

Femmigje 

1772 

Hoogeveen 

weduwe ? Overleden 

1853 

 

 

 

7 Groote, Harm 1816 

Hoogeveen 

Gehuwd ? Arbeider 1857 

 

 

 

Het valt op dat nu alle kinderen de achternaam Bosch hebben en Johanna 
heeft als tweede naam Arendina erbij gekregen.  
Maria en Hendrik trouwen respectievelijk in 1860 en 1862 en hebben in de 
trouwakte de achternaam Beugelink. Maria trouwt met Geert Spang en haar 
broer Hendrik met Anna Schonewille.  
 
In het bevolkingsregister van Zuidwolde lezen we dat Jan Beugelink (wed.), 
Jantje Bosch (ongehuwd), Geert Spang (gehuwd) en Maria Beugelink (gehuwd) 
in mei 1862 in Kerkenveld nr. 363 a of b zijn gaan wonen.  
Dochter Johanna Bos is dan 23 jaar en wordt niet vermeld in het 
bevolkingsregister waarschijnlijk is ze in betrekking.  
Op 15 augustus 1863 trouwt Johanna Bos (Hoogeveen, 30 mei 1839) te 
Hoogeveen met Albert Alberts Kats (Hollandscheveld, 20 april 1844).3 Zoals we 
in de akte hebben kunnen lezen, is de naam van de vader van de bruid 
onbekend. Moeder Jantien Bos woont dan in Ambt-Hardenberg. 
Uit dit huwelijk: 

1) Albert Kats, geboren Hoogeveen 07-11-1863, overleden Zwartsluis 09-

06-1877 

2) Jantje Kats, geboren Hoogeveen 22-02-1866, overleden Hoogeveen 10-

02-1949 trouwt Hoogeveen 26-04-1888 Johannes van der Haar, geboren 

                                                 
3 Zie voor hem: https://www.genealogieonline.nl/stamboom_klavers/I28910.php.  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom_klavers/I28910.php
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Hoogeveen 11-06-1857, overleden Hoogeveen 07-02-1949, zoon van 

Berend van der Haar en Hannigje Thalen. 

 
Op 16-05-1870 vestigen Jan en Jantien zich weer in Hoogeveen met dochter 
Maria en schoonzoon Geert Spang. Zij komen dan uit Ambt Hardenberg.  
Jan Beugelink overlijdt op 28-02-1875 in Hollandsche Veld. In deze akte staat, 
dat hij gehuwd is geweest met Jantien Bosch. Na het overlijden van Jan, gaat 
Jantien op 30-11-1875 weer terug naar Ambt Hardenberg. 
Op 04-10-1877 overlijdt Jantje Bos te Slagharen. Volgens de overlijdensakte is 
Jantje Bos in 1801 geboren in Hellendoorn en is ze de echtgenote van Jan 
Beugelink. In andere documenten wordt 1807 als geboortejaar genoemd. 
 
Overl. akte Johanna Bos 

 
Johanna Bos is in 1866 
overleden. Albert Kats 
hertrouwt op 15 februari 
1868 te Hoogeveen met 
Lammigje Meijer 
(Hoogeveen, 18 
augustus 1845). In 1874, 
op 3 september, 
overlijdt ook Albert; hij 
is dan dertig jaar oud. 
 De kinderen van 
Johanna en Albert, 
Albert en Jantje, zijn dan 
10 en 8 jaar oud. Grootvader Lambert  A. Kats wordt tot voogd benoemd en 
Geert Spang tot toeziend voogd.  
De kinderen van Albert Kats en Lammigje Meijer, Hillie en Lammigje, zijn 3 en 1 
jaar oud.  
Na het overlijden van Johanna Bos en Albert A. Kats, is door notaris Carsten op 
19 februari 1875 de boedelbeschrijving in een akte vastgelegd. Johanna Bos 
heet nu Johanna Beugelink. Hun minderjarige kinderen Albert en Jentien 
(moet zijn Jantje), 2e partner Lammigje Meijer en de kinderen van Hilligje en 
Lammigje worden genoemd in deze akte. Om de minderjarige kinderen te 
kunnen onderhouden, is de boedel niet verdeeld. 
Opmerking: Het lijkt erop dat de notaris de namen in de boedelbeschrijving 
niet heeft gecontroleerd. En heeft hij gewoon opgeschreven wat de 
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comparanten hem vertelden. De mensen in haar omgeving hebben 
waarschijnlijk altijd aangenomen dat Johanna Bos een dochter van Jan 
Beugelink en Jantien Bosch is.  
 
Een half jaar later trouwt Lammigje Meijer met Berend Nijmeijer (Hoogeveen, 
30 juli 1842; weduwnaar van Geertje Guichelaar). Zijn zoontjes Roelof, Gerrit 
en Jan zijn dan 8, 6 en 2 jaar oud. Albert en Jantje verhuizen mee naar Noord 
268a, Hoogeveen. Lammigje overlijdt op 44-jarige leeftijd en heeft samen met 
Berend nog 6 kinderen gekregen. 
Als Albert op 13-jarige leeftijd in 1877 overlijdt, heeft mijn overgrootmoeder 
Jantje Kats als 11-jarige geen naaste bloedverwanten meer.4 Ze is niet in een 
weeshuis terecht gekomen.  
In het bevolkingsregister van 1880 staat ze ingeschreven bij haar oom Lambert 
Kats (1839-1905) en tante Annigje Strijker (1838-1922), Krakeel 142, 
Hoogeveen. Haar voogd opa Albert L. Kats is in 1879 overleden. Als hulp in de 
huishouding en oppas voor de kleine kinderen wordt ze binnen de familie 
opgevangen en te werk gesteld tot haar huwelijk in 1888 met Johannes van 
der Haar. Volgens familieverhalen is Jantje nooit naar school geweest. Met een 
apparaatje heeft heel goed leren rekenen. Als jong meisje loopt ze van 
Hollandsche Veld naar de Krim, waar haar toeziend voogd Geert Spang en zijn 
gezin wonen. 
 
Johannes van der Haar is geboren op 11-06-1857 in Krakeel (Hoogeveen), 

zoon van Berend (van der Haar) Berends en Hannigje Thalen. Van de geboorte 

is aangifte gedaan op 12-06-1857. Johannes is overleden op 07-02-1949 in 

Hoogeveen, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1949. 

Hij is begraven op 12-02-1949 in Hoogeveen. Johannes trouwde, 30 jaar oud, 

op 26-04-1888 in Hoogeveen met Jantje Kats, 22 jaar oud. Jantje is geboren op 

22-02-1866 in Hollandsche Veld (Hoogeveen), dochter van Albert (Alberts) Kats 

en Johanna (Jans) Bos Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1866. 

Jantje is overleden op 10-02-1949 in Hoogeveen, 82 jaar oud. Van het 

overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1949. Zij is begraven op 15-02-1949 in 

Hoogeveen.  

Uit dit huwelijk: 

1) Berend van der Haar, geboren op 20-01-1889 in Hollandsche Veld 

(Hoogeveen). Zie 1.1.  

                                                 
4 Zie voor haar: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-doldersum-schonewille/I43907.php.  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-doldersum-schonewille/I43907.php
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2) Albert van der Haar is geboren op 03-08-1890. Zie 2.1.  

3) Geesje van der Haar, geboren op 24-09-1892 in Noord (Hoogeveen). Van de 

geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1892. Geesje is overleden op 22-10-1896 

in Noord (Hoogeveen), 4 jaar oud.  

4) Johanna van der Haar, geboren op 04-12-1894 in Noord (Hoogeveen). Van 

de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1894. Johanna is overleden op 06-07-

1945 in Assen, 50 jaar oud Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1915 in 

Hoogeveen met Hendrikus (Rieks) ter Steege, 25 jaar oud. Rieks is geboren op 

25-11-1890 in Hollandsche Veld (Hoogeveen), zoon van Paulus (Prijs) ter 

Steege en Grietje Snippe.  

5) Lambertus van der Haar geboren op 25-08-1896 in Noord (Hoogeveen). Van 

de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1896. Lambertus trouwde, 23 jaar 

oud, op 24-01-1920 in Hoogeveen met Jentje Veldman, 24 jaar oud. Jentje is 

geboren op 23-11-1895 in Vreeswijk, dochter van Roelof Veldman en 

Femmigje van Aalderen.  

6) Johannes van der Haar, geboren op 05-02-1898 in Noord (Hoogeveen). Van 

de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1898. Johannes trouwde, 24 jaar oud, 

op 02-12-1922 in Hoogeveen met Lummigje (Lummie) Mennink, 21 jaar oud. 

Lummie is geboren op 09-05-1901 in Moddergat (Zuidwolde).  

1.1) Berend van der Haar, geboren op 20-01-1889 in Hollandsche Veld 

(Hoogeveen). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1889.  Berend 

trouwde, 27 jaar oud, op 29-01-1916 in Hoogeveen met Hendrikje ter Steege, 

22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 27-10-1893 in Hollandsche Veld 

(Hoogeveen), dochter van Paulus (Prijs) ter Steege en Grietje Snippe.  

Uit dit huwelijk: 

1. Johannes (Joop) van der Haar, geboren op 25-08-1916. 
2.1) Albert van der Haar is geboren op 03-08-1890 in Hollandsche Veld 
(Hoogeveen), Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1890.  
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 03-06-1911 in Hoogeveen met Femmigje Kelly, 19 

jaar oud. Femmigje is geboren op 06-10-1891 in Krakeel (Hoogeveen), dochter 

van Jan Kelly en Margaretha (Grietje) Schonewille. Femmigje is overleden op 

05-09-1911 in Krakeel (Hoogeveen), 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 

gedaan op 05-09-1911.  
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Kind van Albert en Femmigje: 

1) Jantje van der Haar, geboren op 17-08-1911. Zie 2.1.1  

2.1.1 Jantje van der Haar is geboren op 17-08-1911 in Hoogeveen, dochter van 

Albert van der Haar en Femmigje Kelly. Van de geboorte is aangifte gedaan op 

17-08-1911. Jantje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1935 in Hoogeveen met 

Gerrit Jan (Jan) Rundervoort, 28 of 29 jaar oud. Jan is geboren op 10-01-1906 

in Ambt Hardenberg, zoon van Gerrit Jan Rundervoort en Aaltje Lammerink. 

Jan is overleden op 20-08-1956 in Hoogeveen, 50 jaar oud. Hij is begraven op 

24-08-1956 in Hoogeveen. 

(2) trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1914 in Hoogeveen met Margje Seinen, 25 

jaar oud. Margje is geboren op 22-02-1889 in Zwartsluis, dochter van Arend 

(Hendriks) Seinen en Luchien Meijboom. Margje is overleden op 30-06-1962 

in Nieuweroord, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-07-

1962.  

Kinderen van Albert en Margje: 

2.1.2 Johannes van der Haar geboren op 19-02-1915 in Hoogeveen. Johannes 

is overleden op 20-03-1916 in Kerkenveld (Zuidwolde), 1 jaar oud. Van het 

overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1916. 

2.1.3 Arend van der Haar, geboren op 31-12-1916 in Kerkenveld.  

 
1938 Johannes van der Haar en Jantje Kats 50 jaar getrouwd. 
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Johannes van der Haar en Jantje Kats vieren in 1948 hun diamanten 
huwelijksfeest. Ze wonen dan aan het Omkanaal (of Kanaalweg 103). In de 
Hoogeveensche Courant is een artikel met foto gewijd aan dit heugelijke feit. 
Opoe Jantje is al een paar keer behoorlijk ziek geweest, maar komt er iedere 
keer weer boven op. Zij heeft zich tot doel gesteld om goed voor haar man te 
zorgen en hoopt ook vurig dat ze deze taak kan volbrengen. Dat is gelukt! 
Johannes overlijdt op 7 februari 1949 en Jantje drie dagen later. 
 
 

                
 
 

 
Johannes van der Haar en Jantje Kats 
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Artikel uit de Hoogeveensche Courant van 24 april 1948. 

 

 
Bronnen: 
Internet: DTB-boeken, Zoekakten, Bevolkingsregisters. 
Drents Archief, Assen: Boedelbeschrijving 
Herinneringen van familieleden 
 
 

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 
 

Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-
Overijssel over de maanden mei t/m juli 2017. In deze bladen vindt u soms 
genealogische gegevens van familie. Want genealogie is ook historie. 
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Deze bladen liggen vanaf nu enige tijd ter inzage op de leestafels tijdens de 
bijeenkomsten van NGV-afdeling. Ook worden ze ter lezing aangeboden aan 
de bestuursleden van de NGV Drenthe & NW-Ov. Ze worden niet opgenomen 
in de afdelingsbibliotheek. 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Drenthe 17/2 Wandeling Oost-Drenthe – Landrecht 1412 – Klaas Troost in Indië 
Annen 12/2 Jan Dijkema – Aanleg weg 1850 – Ida Leupen-Jansen - Zwembad 

Assen 27/2 Roodbaard – Arie Audier – 10 Grafstenen – Willem Homan – Kamp 

Beilen 17/2 Eleveld(2) – Adders – Woningen BNG – Popfestival – Joodse werkk. 
Bentheim 27 Inhaltsverzeichnis/Personenindex 2016 Hefte 133-137 (bis Seite 308) 

Bentheim 139 
Frei- und Wechselbriefe Rittergut Stovern (1510-1774) – Eigengebungen 
auf Bauernhöfen – Bürgerbücher – Modehaus Schröder – Zwafink – 
Silbermann – Stolpersteine – Post Twist -  

Coevorden 2 van Loe – Slag bij Ane – Tichelwark – School op Vlieghuis en Padhuis 

Diever 17/2 Adolf Klein – Vele oorlogsmonumenten – Verhalen van Klaas Kleine 
Dwingeloo 2 Klokken – Atletiek – Egbert Kuijer - Egbert Nijstad – Stroovledder  

Eelde 06-2017 Straatnamen(1) – Architect Hofstee – J R Bensink - Melkventers 

Emmen 06-'17 Bouwers flat – Veenbrand 1917 - Slik: Mei 1940 – 25 jarig Jubileum  
Gasselte 17/3 Hadders – Wemeltje Kruit – Notulen 1917 Landbouwver. - Reisclub 

Gieten 06-'17 Oud-Bonnen – Het Zwanemeer – Gieter molen – Vader-perikelen 
Hardenb.34/2 Pastoor Vergouw – de Vinke's uit Heemse – Bemboom – Bedstede 

Havelte '17/2 Bosnimf – Zuivelgeschiedenis – Hummelhof – Veenplassen – Hunehuis 

Hoogeveen 3 
Stuithekke – Koster Thalen – Harm Kleiman – Roelof Kerssies – Kerk Pesse 
– de NGF – Reacties Schutstraat – Andere reacties 

Meppel 39/2 QR-code bruggen – Oude duofiets – Genealogie Blom – Jodenkerk – 
Herinneringen – Herman Hartsuiker – Lyceum – Turfvaart de Harder 

Nijeveen 17/2 Kolderveen 8 (Thomas) – W G M Eyck van Zuylichem - Toevallig 

Odoorn '17/2 Naar de film – Veenbrand 1917 – Bebing – Iemkerij – Mijn streek 

Oosterhess. 2 Zwinderen 800 jr: Subbertshof, Familie, Kanaal, Bosbad, Brandweer  
Peize nr. 74 Orgel + Wolff – Drachtster tramlijn (Noord of Zuid) - Baggelklauw 

Rolde 17/2 de omstreden Kei – Francisca Koetse – 100 jaar Begrafenisvereniging  
Ruinen (5 st.) Dekstieren – Beerhouderij – K.I. (Reint Tuin) - De Tump - Bloemlezing 

Ruinerwold 3 UDI 100 jr.(2) – Vervening – Boek Oorlogsjaren € 25 - Digitaalkamer 

Sleen 20/2 Het Geslacht Klasen in Diphoorn – Zuidenveld-expo – Vernoeming   

Smilde 14/2 
Mijn straat in Smilde: Pauwstraat, Vaartweg, De Polle, Leemdijk, 
Kanaalweg, Tramweg, Jonkerswijk, Meesterswijk, Rozenstraat 

Vries 16/63 Wieandus Dijkstra – Smederij Klooster – Klokken omgesmolten  

Westerbork 2 Garminge – Noordanus-Nijlunsing – Eursinge – Brand in Mantinge 
de Wijk 16/2 Nering 't Pad(2) – Elck wat Wils – IJsver. Dickninge - Kraantjeskannen  

Zuidlaren 1 Oorlogs-sl. Alof Boer e.a. – (Volks)verhalen – Havezate Laarwoud -  
Zweelo 17/56 Benneveld – Zeilkamp – Scheper – Vliegtuigcrash – Lubbers-Boetting 
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