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VAN DE VOORZITTER 

 
AVG: een nieuwe wet 
In de afgelopen periode was de ‘Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming’ (AVG) een hot item. De kranten stonden er vol mee, op de televisie 
was er het een en ander over te zien en ook het hoofdbestuur van de NGV liet 
van zich horen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Driebergen voerde 
jurist Maarten van der Voort, tevens bestuurslid van de NGV, uitgebreid het 
woord over de AVG met een PowerPointpresentatie. Erg duidelijk kwam dit 
helaas niet over, maar gelukkig weten we uit andere bronnen inmiddels dat 
alle verenigingen, stichtingen, bedrijven en organisaties een ‘eigen AGV’ 
moeten hebben, een eigen protocol, Privacy Statement genoemd. De 
juridische bescherming van de gegevens die organisaties en bedrijven 
bijhouden van leden, klanten en meer bleek voor velen ingewikkelder te zijn 
dan ze aanvankelijk voor ogen hadden. In de hele Europese Unie is deze 
nieuwe privacywetgeving op 25 mei van dit jaar van kracht geworden. De 
betrokkenen, de mensen van wie gegevens worden verwerkt en bewaard, 
worden met de nieuwe wet beter beschermd en wordt daar niet aan voldaan, 
dan kunnen er zeer hoge boetes worden opgelegd. De betrokkenen, wij allen, 
hebben nieuwe rechten gekregen en de nadruk ligt nu meer dan ooit op de 
verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan 
de wet houden. Ieder persoon heeft het recht om zijn of haar gegevens in te 
zien, te doen laten aanpassen waar dat nodig blijkt en zelfs om ze helemaal te 
laten schrappen. Dat laatste houdt dan in principe tevens in dat je daarmee 
bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van die organisatie opheft. Het volledig 
laten schrappen is niet altijd van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de 
Belastingdienst. De nieuwe wet houdt ook in dat je zelf bepaald of je 
nieuwsberichten wilt ontvangen van ‘jouw’ organisatie of niet. Dat je daarmee 
niet meer op de hoogte wordt gehouden van alles rond die organisatie, zoals 
bijv. datums voor bijeenkomsten moet je dan voor lief nemen. We gaan er 
even dieper op in: 

Waarom nieuwe privacyregels? 

De privacy van mensen komt steeds meer onder druk te staan. Dat komt door 
de snelle technologische ontwikkelingen, de commerciële belangen die 
daarmee zijn gemoeid en de nadruk op de bescherming van de (inter)nationale 
veiligheid. Onze persoonlijke gegevens staan minimaal in 250 (!) databases en 
de verwachting is dat dit aantal in rap tempo zal toenemen. Misbruik van 
gegevens kan grote gevolgen hebben voor mensen. Je kunt hierbij denken aan 
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grote zaken als ‘identiteitsdiefstal’ maar ook aan het verhogen van  een 
verzekeringspremie op basis van het gedrag van iemand op internet. De AVG 
zorgt ervoor dat het gebruik van de persoonsgegevens aan strengere regels 
verbonden wordt, zodat misbruik wordt voorkomen of wanneer misbruik 
plaats vindt, gestraft kan worden. 
 
De hoofdpunten van de AVG zijn de volgende: 

 Ruimere rechten voor individuen, met grotere verplichtingen voor de 
organisatie aan de andere kant. 

 Verantwoordingsplicht van de organisatie die persoonsgegevens 
verwerkt, zogeheten accountability. 

 Verruiming van de aansprakelijkheid voor degene die persoonsgegevens 
verwerkt. 

 Meldingsplicht voor inbreuken, datalekken. 
 Versterking van het toezicht en de handhaving door Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 
Wat wordt er verstaan onder persoonsgegevens en het verwerken van 
persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, herleidbaar zijn tot 
een individu. Dat wil zeggen gegevens die laten zien wie een persoon is, bijv. 
sekse, nationaliteit, godsdienst, leeftijd, BSN, NAW-gegevens, IP-adres. 

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt in het algemeen bedoeld 
het verzamelen, delen en opslaan van persoonsgegevens. Maar ook het 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen 
van persoonsgegevens, zijn manieren van het verwerken van 
persoonsgegevens. 

Wanneer is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken? 

De AVG noemt 6 gronden waarop het toegestaan is om persoonsgegevens te 
verwerken. Van de 6 gronden waarop gegevensverwerking wél toegestaan, 
zijn er 4 relevant voor een ‘bedrijfsvoering’: 

 Expliciete toestemming van de betrokkene: de individuele burger, 
werknemer, of lid etc. van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, 
geeft hiervoor toestemming. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-6211
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht?qa=verantwoordingsplicht
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331
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 Uitvoering van een overeenkomst: voor de uitvoering van een opdracht 
bij een particulier heeft een bedrijf de NAW-gegevens (Naam, Adres, 
Woonplaats) van de opdrachtgever nodig om materialen te kunnen 
leveren. Dit wordt opgenomen in het contract. 

 Een wettelijke verplichting: je verstrekt persoonsgegevens van 
werknemers aan de Belastingdienst in verband met de belasting-
wetgeving. 

 Een gerechtvaardigd belang van de organisatie bij de verwerking van de 
persoonsgegevens. Je kunt je op deze grondslag baseren als je aan drie 
voorwaarden voldoet: (1) je hebt een gerechtvaardigd belang, (2) de 
verwerking is noodzakelijk om dit gerechtvaardigde belang te behartigen 
en (3) je hebt een afweging gemaakt tussen je eigen belangen en die van 
de personen van wie je persoonsgegevens verwerkt.  
Een gerechtvaardigd belang kan het voeren van een personeels- 
of een ledenadministratie zijn. 

De andere 2 grondslagen: 

 Een vitaal belang (ziekenhuis, huisarts, apotheek) 
 Vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van 

openbaar gezag (gemeente, belastingdienst) 
 

Welke persoonsgegevens mag je verwerken? 
Een organisatie mag alleen persoonsgegevens verwerken voor een specifiek, 
vastgesteld doel. Je mag deze gegevens ook niet langer bewaren dan nodig is 
voor dit doel. Dit betekent dat je intern goed moet nagaan welke gegevens je 
verwerkt en of daarvoor specifieke bewaartermijnen gelden. Voor bijzondere 
persoonsgegevens (bijv. gezondheid/ziekte, ras, religie, politieke 
overtuigingen) gelden strengere eisen. 
 
Onlangs verscheen er in het nieuws dat een bepaald archief veel geld moest 
betalen voor het plaatsen van 25 ansichtkaarten op hun website. De rechter 
bepaalde dat hiervoor 75 euro per foto en 12.500 euro aan kosten betaald 
moest worden. De maker van de afbeeldingen was weliswaar overleden (en 
dan mag je deze zonder meer ‘gebruiken’), maar de rechten waren 
overgedragen aan een derde partij. Dat zou bijvoorbeeld een familielid kunnen 
zijn. Hierop hebben tal van archieven al hun afbeeldingen van hun website 
gehaald. Heeft dit ook te maken met de nieuwe wet? Het antwoord luidt: nee. 
Echter mensen gaan nadenken en gaan zoeken. Er valt wellicht geld te 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-uitvoering-overeenkomst-6332
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-wettelijke-verplichting-6333
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-vitale-belangen-6343
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-algemeen-belang-of-openbaar-gezag-6329
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-algemeen-belang-of-openbaar-gezag-6329
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verdienen. Gaat dit te ver? Mogelijk wel en daarom wordt dit nog verder 
uitgezocht, wat jaren kan gaan duren. 
Onlangs hebben zo’n 3000 leden van de NGV een e-mail gekregen van een 
datalek in de oude website. Daarmee kwamen de gegevens van al die mensen 
heel even (gelukkig maar), ‘op straat te liggen’. Het hoofdbestuur was er snel 
bij en het ‘lek’ kon snel worden ‘gedicht’. Hoe dit heeft kunnen ontstaan is 
duidelijk gebleken. Iemand, mogelijk een lid, heeft een ledenlijst gemaakt en 
die met een ‘link’ online gezet. Het hoofdbestuur heeft onder de nieuwe wet 
(echter ook al daarvóór) een meldplicht. De AVG stelt strengere eisen aan de 
registratie van datalekken die zich in een organisatie voordoen. Alle 
datalekken moeten gedocumenteerd worden. Met deze documentatie moet 
de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen controleren of je aan de 
meldplicht hebt voldaan. Dit gaat verder dan de huidige protocolplicht uit de 
Wbp (de oude wet), die alleen betrekking heeft op de gemelde datalekken. Bij 
een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van 
persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze 
organisatie. Een dergelijke meldplicht bestaat al sinds 2016, maar de AVG stelt 
er nog strengere eisen aan. 

Nu doen wij allemaal aan genealogie in de zin van ‘stamboomonderzoek’. Mag 
je nu wel al die gegevens van al die mensen in de stamboom verwerken? Nou, 
zolang je dat thuis op de computer doet is er niets aan de hand. Het wordt 
anders als je deze gegevens gaat publiceren, op internet gaat zetten of gaat 
plaatsen in een boek. Wie geïnteresseerd is in stamboomonderzoek, vindt op 
internet steeds meer bronnen, zowel gedigitaliseerd archiefmateriaal als 
onderzoek door (amateur-) genealogen. Omdat de AVG niet van toepassing is 
op overleden personen, zijn er vanuit de AVG weinig bezwaren tegen het 
publiceren van een stamboom op internet. Toch ontvangt het CBG regelmatig 
vragen en klachten over stambomen op internet. In het begrijpelijke streven 
naar volledigheid bevatten veel stambomen informatie over levende 
personen, zoals hun geboortedatum. In sommige stambomen worden zelfs de 
ziekten vermeld waaraan mensen zijn overleden. Dergelijke informatie kan 
betrekking hebben op nabestaanden en dus een persoonsgegeven zijn, als het 
gaat om erfelijke ziekten waarmee de kinderen kunnen zijn belast. Dat kan het 
geval zijn bij een moeder die aan hemofilie leed. Omdat deze ziekte is 
gebonden aan een gen in het X-chromosoom, geeft zij de ziekte in ieder geval 
door aan zonen. In dit voorbeeld is de AVG dus wel weer van toepassing. 
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Echter een foto van een grafzerk mag je zonder meer publiceren: de persoon is 
overleden en een foto van een zerk wordt gezien als ‘openbaar’. 

Heeft de AGV gevolgen voor stamboomonderzoek? 

Wie een stamboom wil publiceren op internet of elders, doet er verstandig aan 
om zich in eerste instantie te beperken tot gegevens van overledenen en 
alleen gegevens op te nemen over levende personen als zij daarin 
ondubbelzinnig (!) hebben toegestemd. De AVG kent géén principe als 'wie 
zwijgt, stemt toe' bij het publiceren van persoonsgegevens. De publicist moet 
reële moeite doen om de (levende) familieleden te bereiken en hen -
voorafgaand aan de publicatie van hun persoonsgegevens - vertellen wat hij 
over hen wil publiceren en met welk doel. Als een familielid geen toestemming 
geeft voor een dergelijke vermelding, mogen zijn of haar gegevens niet 
worden gepubliceerd.  

Tot zover dit voorwoord, dat eigenlijk geen voorwoord is, maar een uitleg over 
de AVG. Ik hoop dat je als lezer er ‘wat aan hebt’ en misschien zelfs wat van 
hebt geleerd. 

Uw voorzitter, Harm Hillinga 
 
 
 

ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 

  
12 september: Inloopspreekuur stamboomonderzoek,  aanvang 13.30 uur. 
 
29 september: lezing ‘Begraven door de eeuwen heen’,  aanvang 14.00 uur. 
 
27 oktober: lezing Militaire voorouders en genealogische bronnen, aanvang 
14.00 uur 
 
17 november: Algemene ledenvergadering. 
 
17 november: Verborgen verleden. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
8 september: afdeling Twente lezing over Armen- en ziekenzorg en bronnen 
voor genealogen. Locatie: Stevanshof, Grotestraat 207 Borne; aanvang 14.00 
uur. 
 

BEGRAVEN DOOR DE EEUWEN HEEN  

 
Op 29 september houdt Wim Vlaanderen voor onze afdeling een lezing in De 
Vredehorst.  
Wim Vlaanderen is 32 jaar beheerder geweest van begraafplaatsen in de 
gemeente Zwolle en daarvoor 6 jaar van de Oosterbegraafplaats te 
Amsterdam. Hij is medeoprichter van het Uitvaartmuseum en erelid van de 
Beheerdersvereniging Nederland-Oost. In de loop der jaren heeft hij zich 
verdiept in de geschiedenis van de gebruiken rond het begraven door de jaren 
heen. 
Hij laat tijdens de lezing een serie exclusieve dia’s zien over hoe onze 
voorouders hun doden begroeven, vertelt over knekelhuizen, duivelsroosters 
en dodenhuisjes. Ook staartbijtende slangen, gevleugelde zandlopers, 
afgeknotte pilaren en vlinders, allemaal symbolen die men tegenwoordig 
praktisch niet meer kent, komen ruimschoots aan bod. 
Naast de tragiek die je niet te zwaar moet nemen, is er ook humor. Onze 
voorouders hebben ons op dat gebied vaak een spiegel voorgehouden. Verder 
laat Vlaanderen ook dia’s zien van aparte graven, zoals ‘het graf met de 
handjes’, missers van steenhouwers en graven waarvan een zekere ijdelheid 
niet ontzegd kan worden. Tot slot neem hij enkele gebruiksvoorwerpen en 
kleding mee uit het funerair verleden. 
De aanvang is om 14.00 uur en de toegang voor leden en niet-leden is geheel 
gratis. Op de website van de afdeling kunt u nog meer informatie vinden over 
deze boeiende lezing. 
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MILITAIRE VOOROUDERS EN GENEALOGISCHE BRONNEN 

 
Op 27 oktober 2018 is er een lezing voor onze afdeling in De Vredehorst door 
mevrouw W. Bons.  
Mevrouw Bons zal de periode behandelen vanaf de Franse tijd tot nu, met 
name welke bronnen die bij diverse instanties geraadpleegd kunnen worden. 
Daarbij komen ook de bronnen bij het NIMH nog een keer aan bod en het 
Ministerie van Defensie. Ook de militieregisters zullen de revue nogmaals 
passeren. 
Op deze manier zal een zo volledig mogelijk beeld worden geschetst over 
genealogisch onderzoek naar militaire voorouders in de afgelopen twee 
eeuwen. 
Welmoed Bons is historicus en archivaris en werkt bij het NIMH, het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, als documentair 
informatiespecialist. Daar houdt zij zich bezig met het beheer van de collecties 
en het beantwoorden van militair-historische vragen, waarbij de genealogie 
uiteraard een belangrijke rol vervuld. 
De aanvang is om 14.00 uur en de toegang voor leden en niet leden is gratis. 
 

GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR 

 
Met ingang van het nieuwe seizoen 2018-2019 wordt het genealogisch 
inloopspreekuur gehouden op elke tweede woensdagmiddag van de maand 
in plaats van elke tweede zaterdagmiddag. 
 
De NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel houdt in samenwerking met de 
Bibliotheek Hoogeveen een genealogisch inloopspreekuur. Dit spreekuur is 
elke tweede woensdag 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 inloopspreekuur 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 spreekspreekuur wordt verzorgd door Anneke en Jan 
Pol en is gratis toegankelijk. 



  

 

Threant jaargang 28 (2018) nr. 3       64 

 

De datums in 2018 zijn: 12 september, 10 oktober, 14 november en  
12 december. Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27 Hoogeveen. 
 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in november 2018 verschijnt, moet voor 17 september  
2018 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, punt grote 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. 
Nogmaals  roepen wij onze leden en anderen op om kopij aan te leveren. 
Wij kunnen de volgende Threant die verschijnt in november nog voor de 
helft vullen. Heeft u een leuk verhaal of genealogie? Stuur het ons.  

 

HET BESTUUR VAN ONZE AFDELING HEEFT TWEE VACATURES 

SECRETARIS 
Het bestuur van de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel  is per 
ingang van 17 november 2018 op zoek naar een nieuwe secretaris. 
Kandidaten die interesse hebben in deze functie  worden verzocht  contact op 
te nemen met  Henk  Jonkman of Harm Hillinga. Bij gebleken belangstelling 
kan de kandidaat alvast de bestuursvergaderingen bijwonen om een indruk te 
krijgen van onze werkwijze, waarna de benoeming kan zal plaatsvinden op de 
ALV van 17 november aanstaande. 

PENNINGMEESTER  
Wij zoeken met ingang van circa 1 mei 2019 een nieuwe penningmeester voor 
onze afdeling. De huidige penningmeester beëindigt in verband met zijn 
leeftijd zijn werkzaamheden op de aangegeven datum. Inlichtingen kunnen 
worden ingewonnen bij de huidige penningmeester de heer Bert Heidmeijer.  
Kandidaten kunnen zich opgeven bij  Henk Jonkman of Harm Hillinga. 

De contactgegevens vindt u achter in Threant. 
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IN MEMORIAM DR. JAN RIDDERBOS 

 
Onze Jan, secretaris van onze afdeling, is niet meer onder ons. Hij overleed op 
7 maart in het ziekenhuis te Assen en op 14 maar jl. is hij begraven op 
Natuurbegraafplaats Hillig Meer te Eext.  
Namens het bestuur en leden en redactie  hebben Henk Jonkman, Bert 
Heidmeijer en Anneke en Jan Pol afscheid van hem genomen. Jan was een 
gedreven persoonlijkheid. Hij was niet alleen predikant, maar ook historicus, 
kunstkenner en een echte familieman. Vooral de Joodse gemeenschap in 
Drenthe heeft in hem een geliefd persoon verloren. 
Op het moment dat hij aantrad als secretaris van onze afdeling en lid van de 
redactie van ons lijfblad Threant, was Jan eigenlijk al ziek.  
Ondanks twee gebroken rugwervels was hij echter vrijwel altijd op de 
bestuursvergaderingen.  
Je vraagt je wellicht af, waarom hij dan toch ook nog wel secretaris wilde 
worden.  
Wel, hij had kort daarvoor enkele boeken uitgebracht en verwachtte na de 
afronding ervan in een gat te vallen. 
Toch presteerde hij het om naast zijn secretariswerk alsnog een aantal boeken 
te schrijven. 
Jan Ridderbos bedreef genealogie op een geheel eigen manier. Zoals hij dat 
ook deed in al het andere werk waarmee hij betrokken in het leven stond. 
Zelfs toen hij een derde rugwervel brak, bleef hij de vergaderingen bijwonen 
en  bleef hij het secretariaatswerk doen. 
Hij merkte tijdens zijn laatste bestuursvergadering gekscherend op: “Straks is 
alleen mijn hoofd nog op de vergadering en de rest niet meer”. 
Onze Jan bezocht vervolgens in veertien dagen tijd negen keer het ziekenhuis. 
Uiteindelijk werd Jan door griep geveld en kreeg hij een ernstige 
longontsteking. Toen ik dat hoorde, dacht ik meteen “Dit komt niet meer 
goed”. Ik kreeg contact met één van zijn twee dochters, Katinka, die vertelde 
dat het inderdaad niet meer goed zou komen. Dag en nacht werd er gewaakt 
aan zijn bed in het ziekenhuis, door zijn vrouw, zijn beide dochters en zijn 
zoon. Ook andere familieleden boden hulp en steun. 
We missen in Jan niet alleen een hard werkende secretaris, maar bovenal een 
gedreven man. Jan, we zullen je missen. 
 
Namens het bestuur, Harm Hillinga, 
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EEN VERGISSING MAKEN IS MENSELIJK 

Ingezonden door Gea Martijn. 
 

Tijdens mijn onderzoek naar mijn familie kom ik erachter dat op de 
overlijdensakte van mijn opa Borcheld, Harmans, vermeld staat dat hij 
geboren is te Vlagtwedde op 07-10-1920. Dit moet echter zijn 09-07-1890. 
Tevens staat vermeld dat zijn moeder Jantien Staaf zou heten.  
Dit moet echter zijn Jantien Staas. 
Wat mij verbaasd heeft, is dat niemand van de familie die ik gesproken heb dat 
is opgevallen, totdat ik deze akte onder ogen kreeg. 
Borcheld, Harmans, is overleden op dinsdag 18 november 1986 om 03.45 uur 
te Borger op 96 jarige leeftijd en begraven op vrijdag 21 november 1986 te 
Borger, Westdorperstraat 1, om 13.30 uur. 
Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1986 door: Albert Katuin, oud 
62 jaar, van beroep uitvaartverzorger, wonende te Emmen. Verdere gegevens 
van Harmans Borcheld (mijn opa) en Geesje Klasens (mijn oma). 
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Overlijdensakte van Harmans Borcheld. 

 

Harmans BORCHELD, van beroep arbeider, geboren op woensdag 9 juli 1890 
om 05.00 uur te Vlagtwedde, zoon van Meind BORCHELD, van beroep 
landbouwer, en Jantien STAAS, van beroep landbouwster. Van de geboorte is 
aangifte gedaan op 10-07-1890 door Meind Borcheld, oud 33 jaar, van beroep 
arbeider, wonende te Ter Apelkanaal, gemeente Vlagtwedde in 
tegenwoordigheid van: Roelof Mulder, oud 40 jaar, van beroep veldwachter, 
wonende te Vlagtwedde en Albert Stubbe, oud 25 jaar, van beroep secretaris, 
wonende te Vlagtwedde (gezindte: Nederlands Hervormd), overleden op 
dinsdag 18 november 1986 om 03.45 uur te Borger op 96 jarige leeftijd. Van 
het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1986 door: Albert Katuin, oud 62 
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jaar, van beroep uitvaartverzorger, wonende te Emmen, begraven op vrijdag 
21 november 1986 te Borger, Westdorperstraat 1, om 13.30 uur.  
Harmans trouwt op 29 jarige leeftijd op zaterdag 28 februari 1920 te Borger 
(getuigen): Geert Reurink, oud drieëndertig jaar, van beroep landbouwer, 
wonende te Odoorn, neef van den bruidegom en Hendrik Tiesing, oud 
drieëndertig jaar, van beroep adjunct commies ten secretarie, wonende te 
Borger. Het huwelijk is gesloten door: Harm Tiesing, Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand van de gemeente Borger met Geesje KLASENS, 22 jaar oud, 
geboren op donderdag 14 oktober 1897 om 18.00 uur te Exloërveen (Odoorn), 
dochter van Lambert KLASENS, van beroep arbeider, en Jantien 

PRUISSCHER, zonder beroep. 
Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1897 door Lambert Klasens, oud 
34 jaar, van beroep arbeider, wonende te Exloërveen, gemeente Odoorn, in 
tegenwoordigheid van: Aron Moses oud 36 jaar, van beroep koopman, 
wonende te Exloo en Wander Wanders, oud 37 jaar, van beroep arbeider, 
wonende te Exloërveen, gemeente Odoorn (gezindte: Nederlands Hervormd), 
overleden op zondag 24 juli 1955 om 11.15 uur te Borger op 57 jarige leeftijd. 

Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1955 door: Pieter Bodegom, 

oud 69 jaar, van beroep aanspreker, wonende te Borger, begraven op vrijdag 29 

juli 1955 te Borger, Westdorperstraat 1, om 13.00 uur,  
 
 

JANNA HOF-BIESTEHIERDE, VROEDVROUW TE DRENTHE, 1909-1947 
Ingezonden door W.C. Emmens. Email: wcemmens@kpnplanet.nl 

 
Janna Biestehierde werd op 1 december 1891 geboren te Zweeloo (Dr) als 
oudste dochter van een boerengezin met acht kinderen die het huis verder 
moesten delen met hun grootvader en een oom en een tante. Nu was het 
leven in een typisch agrarisch dorp als Zweeloo wel rustig, maar niet altijd een 
luxe. Janna moest dan ook in 1899 als dienstbode in dienst treden bij een 
ander gezin zoals in die tijd het lot was van veel meisjes.  
 
Toch werd zij in de bijzondere gelegenheid gesteld om in Groningen een 
opleiding te volgen voor vroedvrouw, en zij behaalde in 1909 haar diploma 
waarbij zij in die tijd extra inkomsten had als naaister. 

http://www.perger.nl/?Familie_foto%27s:Borcheld_Harmans_%26amp%3B_Klasens_Geesje:Klasens_Geesje_%26amp%3B_Borcheld_Harmans
mailto:wcemmens@kpnplanet.nl
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Teruggekeerd naar 
Drenthe was ze korte tijd 
werkzaam als waar-
neemster in Klaziena-
veen, maar vestigde zich 
daarna op verzoek van 
een plaatselijk arts in 
Denekamp (Ov.). Ook dit 
was echter van korte 
duur en zij vestigde zij 
zich in 1910 als 
vroedvrouw in Erica 
(Dr.).  
Daar leerde zij de jonge 
smid Gerrit Hof kennen, 
en het jaar daarop 
trouwden ze. 
Aanvankelijk gingen de 
zaken goed in de 
smederij, maar in de 
eerste wereldoorlog 
ontstond er een tekort 
aan grondstoffen, met 
name aan ijzerplaat voor 
het maken van kachels. 

De zaken gingen zelfs zo slecht dat in 1917 de smederij met inventaris, 
gebouwen en grond verkocht moest worden. Dat was een zware tijd waarin 
Gerrit naar ander werk moest omzien. 
Gelukkig was er wel voldoende werk voor vroedvrouw Janna in een groeiende 
plaats als Erica. Maar dat werk was zwaar, de werkomstandigheden in een  
veengebied waren bijzonder slecht, en ook de vrouwen moesten overdag in 
het veen werken.  
De mensen waren arm, het leverde maar 8 gulden per bevalling op, minder  
dan in de rest van het land, en vakantie bestond niet. Uiteindelijk werd het  
werk zo belastend dat het gezin met hun vier kinderen in december 1921 
verhuisde naar Urk in de hoop in een kleinere plaats wat meer rust te krijgen.  
 
 



  

 

Threant jaargang 28 (2018) nr. 3       70 

 

 

Janna met twee van haar kinderen voor hun huis in Nieuw-Amsterdam in 1924.  

 
Op Urk hoefde je in ieder geval niet bij nacht en 
ontij op de fiets over de donkere zandwegen en 
sluizen naar een bevalling in een plaggenhut 
toe. Echter vond Gerrit in Urk geen passend 
werk, en hij ging dan ook regelmatig voor 
kortere of langere tijd terug naar Erica om daar 
als veenarbeider geld te verdienen; daar 
woonde nog familie van hem.  
Uiteindelijk bleek deze situatie toch niet 
houdbaar, en het gezin verhuisde in november 
1923 weer terug naar Drenthe en ging wonen 
in Nieuw-Amsterdam, Zijtak Westzijde 1, niet 
ver van Erica. Daar startte Gerrit een 
bloemenkwekerij, de leefomstandigheden 
werden steeds beter en het gezin vond  

Janna en haar 2 zonen.                       toch eindelijk rust.   
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Foto gemaakt tijdens haar 25-jarig ambtsjubileum in 1935 

 
 
Nieuwsblad van het Noorden - 05-06-1935: 
 

DRENTHE. 
NIEUW AMSTERDAM, 3 Juni. Zaterdag 1 Juni vierde mej. Hof-Biestehierde, verloskundige alhier, 
haar 25-jarig jubileum als zoodanig. Mej. Hof aanvaardde op 1 Juni 1910 haar benoeming te Erica 
na het diploma te Groningen te hebben verkregen, terwijl zij in October 1921 naar Urk vertrok. 
Sedert 1 Dec. 1923 is zij als zoodanig alhier werkzaam, terwijl ook weder in Erica haar hulp wordt 
ingeroepen. Talrijk zijn de gevallen waarin mej. Hof hulp mocht verleenen. Zelfs assisteerde zij 2 
maal bij de geboorte van een drieling. In de jaren welke zij alhier heeft doorgebracht heeft men 
haar leeren kennen als een plichtsgetrouwe en serieuse persoonlijkheid 's Middags hield de 
jubilaresse ten haren huize een receptie waarin het niet aan belangstelling ontbrak. Talrijk waren 
diegenen die haar kwamen complimenteeren en als blijk van waardeering werden haar eenige 
cadeaux aangeboden, t.w. van de moeders te Erica, idem N. A'dam, Veenoord en omgeving, van de 
vereen. Moeder en kind, dokters alhier en te Erica, dames Kletstra, Voor en Eisema als resp. ex- en 
tegenwoordige kraamvrouwverzorgsters en verloskundigen uit de omgeving. Een en ander ging 
met een passend woord gepaard. Een en ander werd door mej. Hof in dank aanvaard. 
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In 1934 vierde Janna daar haar 25-jarige ambtsjubileum. Janna bereikte in 
1946 de pensioengerechtigde leeftijd maar bleef nog doorwerken omdat er 
nog geen vervangster was. Maar in 1947 stopte Janna echt met werken, en in 
1953 verhuisde zij met haar man naar Emmen waar Janna is overleden op 27 
november 1969. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janna en haar man Gerrit achter hun bejaarden woning aan de Picardtstraat te Emmen in 1953. 

 
Gedurende haar hele loopbaan als vroedvrouw heeft Janna bij meer dan 6000 
bevallingen geassisteerd, dat komt neer op een gemiddelde van zo'n drie per 
week. Behalve talloze tweelingen behoort tot de wapenfeiten ook de bevalling 
van twee drielingen; die hebben het allemaal overleefd, iets wat in die tijd niet 
vanzelfsprekend was. 
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Tekst uit (vermoedelijk) Emmer Courant, 15 of 16 augustus 1947 

 

"DE JUFFROUW"  
uit Nieuw-Amsterdam gaat met pensioen 
Mej. J. Hof—Biestehierde verleende in meer dan 6000 gezinnen verloskundige hulp  
 

 

Ga “de juffrouw" maar halen, het is zover. In hoeveel duizenden gezinnen in Erica en Nieuw-
Amsterdam zal dat niet gezegd zijn, zo tegen de tijd, dat de ooievaar werd verwacht.  
Als de lepelaar een kindje komt brengen is er blijde verwachting in het hele gezin. Of het de eerste 
of de tiende is, altijd is er spanning rondom de komst van de nieuwe wereldburger(es). De moeder 
heeft het moeilijk en de vader is zenuwachtig tot het grote moment, waarop “de juffrouw" wordt 
geroepen.  
Ieder, die kinderen heeft in Erica of Nw.-Amsterdam, weet wie de juffrouw is. Dat is juffrouw Hof. 
Op z'n stads gezegd, zou juffrouw Hof eigenlijk mevrouw Hof-Biestehierde moeten heten, want de 
juffrouw is zelf getrouwd en heeft vier grote kinderen, die allen reeds een eigen gezin hebben 
gesticht. Maar in Nieuw-Amsterdam is het “juffrouw Hof".  
We hebben de juffrouw eens opgezocht in haar huis aan de Zijtak no. 1 in Nieuw-Amsterdam.  
“Meneer gaat u in die gemakkelijke stoel zitten, zegt ze, bij de verwelkoming “neem het ervan".  
Zelf gaat juffrouw Hof op een gewone stoel zitten. “Ik kan niet goed stil zitten", vertrouwt, ze ons al 
dadelijk toe. “Ik ben graag in beweging en moet altijd wat omhanden hebben. Als ik op een stoel 
zit, wil ik wat breien of zo, maar niks doen, nee..."  
Op 13 December 1909 legde de juffrouw, toen nog mejuffrouw Biestebierde, met goed gevolg 
examen af voor verloskundige en kwam zij al gauw in de praktijk, als assistente te Klazienaveen. En 
nu, bijna 38 jaar later, op 1 September a.s. zal voor de juffrouw de rustperiode worden ingeluid. 
Dan zal zij, het werk, dat zij gedurende zovele jaren met liefde en toewijding verrichtte aan de 
nieuwe vroedvrouw, mej. S. Klapwijk, thans nog assistente in Vries, kunnen overlaten.  
In Meppen (gemeente Zweeloo) geboren is juffrouw Hof van jongsaf mee- en samengegroeid met 
het Drentse leven. Na de eerste praktijk-jaren kwam zij in Erica, waar juffrouw Hof meer dan elf 
jaar haar taak verrichtte: Tevoet of per fiets, over slechte wegen en dwars door het veen, bij nacht 
en ontij, ging zij naar de gezinnen, waar men haar hulp, wachtte. Het viel juffrouw Hof soms, 
zwaar om naast de zorg voor haar eigen gezin zovele anderen van dienst te zijn. Maar zij kende 
haar krachten, ook al had zij soms 30 gevallen in één maand. Tot het erg werd en het gezin Hof een 
tweetal jaren op Urk de Drentse venen ontvluchtte.  
Maar het werk en de streek trokken te zeer. Op 1 December 1923 kwam juffrouw Hof met man en 
kinderen weer naar Drente, nu naar Nieuw-Amsterdam. En, daar heeft zij haar tijd uitgediend. 
Reeds op 65-jarige leeftijd zou zij heengaan, maar het gemeentebestuur deed - en niet tevergeefs 
— een beroep op haar. Zij bleef, tot er een plaatsvervangster gevonden was. De trouwe juffrouw 
Hof zal bij het afscheid nemen van haar werk met 1 September door allen, die haar kennen zeker 
niet vergeten worden. Toen zij in 1935 haar 25-jarig jubileum vierde, stonden 4500 bevallingen op 
haar naam. Thans bij haar afscheid zijn het er ruim 6000. Zullen Erica en Nw.-Amsterdam deze 
bejaarde vertrouwde vergeten als zij afscheid neemt of wordt zij spontaan in de eerste plaats door 
de moeders, maar ook door de vaders en de inmiddels ouder geworden borelingen, gehuldigd? 
Voor een bescheiden huldiging zou er nu zeker alleszins aanleiding zijn. Wij wensen mejuffrouw Hof 
toe nog vele jaren te genieten van de rust, die haar na een moeitevol leven, zeker toekomt  
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“Juffrouw Hof heeft tijdens haar 38-jarige praktijk als verloskundige in Erica en Nieuw-Amsterdam 
in meer dan 6.000 gevallen de ooievaar een handje geholpen. Tweemaal is het gebeurd, dat er een 
drieling werd geboren. Op het plaatje zien we rechts mej. Hof, toen zij jaren geleden in het gezin 
Welman een drieling verzorgde, samen met mej. Jalving (links op de foto) thans mevrouw 
Klijnstra—Jalving. Het is een foto uit de oude doos (2 zijn al groot en no. 3 van de drieling 
overleden) maar zij geeft juffrouw Hof weer in de sfeer, waarin zovelen haar gezien en gekend 
hebben  

 
 

STAMREEKS VAN JANNA BIESTEHIERDE 
Ingezonden door Anneke Pol-Snippe. Email: jan-annekepol@kpnmail.nl 

 
Generatie V 

 
Janna Biestehierde geboren Zweeloo 01-12-1881, vroedvrouw, overleden 
Emmen 27-11-1969, trouwt Emmen 09-03-1911 Gerrit Hof geboren Nieuw-
Amsterdam 13-09-1887, smid, overleden Emmen 08-02-1974 zoon van Pieter 
Hof en Jakobtje Snippe. 
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Uit dit huwelijk: 

 
1. Geesje Hof geboren Emmen 15-02-1905, overleden Coevorden 

05-12-1998, trouwt Emmen 09-10-1928 Jan Luitsen Koster geboren 
Emmen 07-02-1902, overleden Coevorden 03-02-2004 zoon van Jan 
Koster  en Lutina Posma. 

2. Pieter Jan Hof geboren Emmen 14-12-1911. 
3. Bernardus Albertus Hof, geb. Emmen 20-07-1913, overleden  

Hoogeveen 13-07-1988, trouwt Hoogeveen 22-11-1939 Pieterke Nijhof, 
geboren Hoogeveen 25-12-1914, overleden Hoogeveen 17-04-1998 
dochter van Hilko Nijhof en Aaltje Stevens. 

4. Jakoba Hendrika Wilhelmina Hof, geboren Emmen 15-08-1919, trouwt 
Geert Emmens. 
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Generatie IV 
 
Bareld Biestehierde geboren Dalen 23-11-1844, landbouwer, overleden 
Zweeloo 31-03-1910, trouwt Zweeloo 25-04-1881 Geessien Keen geboren 
Oosterhesselen 27-01-1858, overleden Zweeloo 14-05-1934 dochter van Klaas 
Keen en Janna Nijmeijer. 
 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Janna Biestehierde, geboren 

Zweeloo 01-12-1881, zie gen.V 
2. Lammichje Biestehierde, 

geboren Zweeloo 02-12-1883, 
overleden Assen 02-04-1959, 
trouwt Jan Hidding. 

3. Klazina Biesthier, geboren 
Zweeloo 08-07-1886, 
overleden Sleen 25-09-1964, 
trouwt Roelof Tijben.  

4. Albert Beestheer, geboren  
Zweeloo 15-06-1888. 

5. Jantje Beesthier, geboren  
Zweeloo 14-12-1890. 

6. Johanna Beestheer, geboren 
Zweeloo 12-08-1893. 

7. Klaas Beestheer, geboren 
Zweeloo 07-11-1895, 
overleden Zweeloo 
01-11-1973, trouwt Grietje 
Timmer. 

8. Roelofje Beestheer, geboren 
Zweeloo 12-04-1899. 

 
 
 
 
        De achternaam van de twee zusters is op 
        verschillende manieren geschreven. 
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Generatie III 
 
Jans Biestehierde/Biesteheerde  geboren Ambt-Ommen 25-12-1807, 
overleden Sleen 07-12-1888, trouwt Dalen 02-12-1838 Lammechien Habing 
geboren Sleen 21-05-1819, overleden Sleen 30-04-1894 dochter van Bareld 
Habing en Hillechien Klamers/Clamer. 

 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Hillechien Beestheerde / 
 Biestehierde geboren Sleen 
25-01-1839, trouwt (1) Sleen 
01-05-1866 Klaas Dening, 
geboren Sleen 15-04-1825, 
overleden Sleen 23-11-1866; 
trouwt  (2) Sleen 20-11-1868 
Roelof Walkot geboren 
Coevorden 18-04-1841  (gezin 
vertrekt op 24-03-1873 naar 
Noord Amerika) 
 
 
 

 

 
www.alledrenten.nl bevolkingsregister Sleen 1860 - 1880 

 
2. Jennigje Biestehierde/Beesteheerde geboren Dalen 09-10-1841, 

overleden Sleen 02-07-1874, trouwt Hendrik Schutterup, geboren 
Slappeterp 1833. 

3. Bareld Biestehierde geboren Dalen 23-11-1844, zie gen.IV  
4. Jan Biestehierde geboren Dalen 26-08-1848, overleden Sleen 

30-08-1925. 
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5. Johanna Biestehierde geboren Dalen 04-05-1853, overleden Sleen 
20-06-1917, trouwt Geert Oldebeuving, geboren Sleen 1845. 

6. Johannes Biestehierde geboren Dalen 17-12-1857, overleden Sleen 
31-08-1875. 

 
Generatie II 
 
Jan Beesteheerde overleden  Ambt Hardenberg 30-12-1836, trouwt  Jennigje 
Jansen Reinders overleden Ambt Hardenberg 23-06-1837 dochter van Jannes 
Reinders op Spijker en  Jennigje Hendriks. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Jans Biestehierde/Biesteheerde geboren Ambt-Ommen 25-12-1807. zie 

gen.III 
2. Hendrik Beestehierde geboren Ambt Ommen 16-08-1813, overleden 

Dalen 26-04-1860, trouwt 1 Grietje Raterink en trouwt 2 Gerrigje 
Meijering. 

 
Generatie I 
 
Jan Janssen Beestheer trouwt Fennegien Schutman. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Beesteheerde zie gen. II 

 
STAMREEKS VAN GERRIT HOF 

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

Generatie V 
 
Gerrit Hof geboren Nieuw-Amsterdam 13-09-1887, smid, overleden Emmen 
08-02-1974, trouwt Emmen 09-03-1911 Janna Biestehierde geboren Zweeloo 
01-12-1881, vroedvrouw, overleden Emmen 27-11-1969 dochter van Bareld 
Biestehierde en Geessien Keen. 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Geesje Hof geboren Emmen 15-02-1905, overleden Coevorden 

05-12-1998, trouwt Emmen 09-10-1928 Jan Luitsen Koster geboren 
Emmen 07-02-1902, overleden Coevorden 03-02-2004 zoon van Jan 
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Koster en  Lutina Posma. 
 
2. Pieter Jan Hof geboren Emmen 14-12-1911. 
3. Bernardus Albertus Hof geboren Emmen 20-07-1913, overleden 

Hoogeveen 13-07-1988, trouwt Hoogeveen 22-11-1939 Pieterke Nijhof 
geboren Hoogeveen 25-12-1914, overleden Hoogeveen 17-04-1998 
dochter van Hilko Nijhof en  Aaltje Stevens. 

4. Jakoba Hendrika Wilhelmina Hof geboren Emmen 15-08-1919, trouwt 
Geert Emmens. 

 
Generatie IV 
 
Pieter Hof geboren Havelte 
01-06-1860, grofsmid, overleden 
Emmen 18-08-1899, trouwt Emmen 
09-10-1885 Jakobtje Snippe, 
geboren Smilde 12-07-1866, 
overleden Emmen 23-05-1936 
dochter van Jan Albert Snippe en 
Henderika Woltman. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Gezina Hof geboren Nieuw-

Amsterdam 22-09-1886, 
overleden Emmen 29-09-1886. 

2. Gerrit Hof geb. Nieuw-
Amsterdam 13-09-1887, zie 
gen.V 

3. Hendrikje Hof geboren Nieuw 
Amsterdam 14-09-1889, 
overleden Emmen 23-12-1939, 
trouwt Emmen 27-04-1909 
Evert Jan Claus geboren Smilde 
1886, overleden na 1939 zoon van Johannes Claus en Jantje Haveman. 

4. Jan Albert Hof geboren Nieuw-Amsterdam 30-05-1891, overleden 
Nieuw-Amsterdam 01-08-1894. 

5. Willem Hof geboren Nieuw-Amsterdam 05-06-1893, overleden Nieuw-
Amsterdam 19-07-1894. 
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6. Willemtje Hof geboren Nieuw-Amsterdam 09-03-1895, overleden 
Enschede 13-09-1978, trouwt Emmen 30-04-1914 Pieter Witvoet 
geboren Emmen 01-04-1891, overleden Enschede 18-03-1970 zoon van 
Teunis Witvoet en Hilligien Tangenberg. 

7. Jan Albert Hof geboren Nieuw-Amsterdam 15-04-1896, overleden 
Oldenzaal 12-08-1946, trouwt Emmen 17-04-1919 Maria Clara Louisa 
van Eerdewijk. 

8. Renske Hof, geboren Nieuw-Amsterdam 08-03-1898, overleden Nieuw-
Amsterdam 28-09-1899. 

 
 
Generatie III 
 
Gerrit Hof geboren Steenwijkerwold 14-09-1836, overleden Steenwijkerwold 
05-03-1866, trouwt Nijeveen 14-02-1860 Reinsje Bouwknegt geboren 
Nijeveen 16-05-1837, overleden Emmen 08-10-1927 dochter van Evert Jans 
Bouwknegt en  Aaltje Jans Oostenbrink. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Hof geboren Havelte 01-06-1860, zie gen.IV 
2. Evert Hof geboren Havelte 10-01-1863, overleden Emmen 20-01-1946, 

trouwt Sleen 25-07-1903  Hillechien Koens geboren Emmen 1881 
dochter van Jan Koens en Helena Jacobina Gerritdina de Vries,  scheiding 
Assen 17-01-1922. 

3. Aaltje Hof geboren Dwingeloo 15-07-1866, overleden Sleen 03-05-1900, 
ongehuwd. 

 
Generatie II 
 
Pieter Jans Hof gedoopt Steenwijkerwold 16-10-1801, overleden Vledder 
23-02-1852, trouwt (1) Steenwijkerwold 07-05-1824 Aaltje Nijk gedoopt 
Steenwijkerwold 18-08-1805, overleden Steenwijkerwold 02-02-1846 dochter 
van Anne Lubberts Nijk en  Etje Hendriks  trouwt (2) Steenwijk 01-10-1847 
Jantje Boxem geboren Kolderveen 10-01-1802 dochter van Arend Jacobs 
Boxem en Jantien Waanders, overleden Steenwijk 12-05-1863. 
 
 
 



  

 

Threant jaargang 28 (2018) nr. 3       82 

 

Kinderen uit eerste huwelijk: 
 
1. Geertje Hof geboren Steenwijkerwold 17-01-1825. 
2. Anne Hof geboren Steenwijkerwold 29-11-1826, overleden 

Steenwijkerwold 22-11-1842. 
3. Etje Hof geboren Steenwijkerwold 06-06-1829, overleden 

Steenwijkerwold 19-12-1842. 
4. Jan Hof geboren Steenwijkerwold 28-04-1832. 
5. Gerrit Hof geboren Steenwijkerwold 03-07-1834, overleden 

Steenwijkerwold 13-07-1834. 
6. Gerrit Hof geboren Steenwijkerwold 02-07-1835, overleden 

Steenwijkerwold 16-07-1835. 
7. Gerrit Hof geboren Steenwijkerwold 14-09-1836, zie gen.III 
8. Bart Hof geboren Steenwijkerwold 14-05-1839, overleden 

Steenwijkerwold 23-05-1910. 
9. Anne Hof geboren Steenwijkerwold 17-12-1842, overleden 

Steenwijkerwold 18-01-1847. 
10. Levenloos Hof dochter geboren Steenwijkerwold 14-06-1845, overleden 

Steenwijkerwold 14-06-1845. 
 
Generatie I 
Jan Gerrits Hof trouwt Geertje Peters. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Pieter Jans Hof gedoopt Steenwijkerwold 

16-10-1801, zie gen.II 
              
 
 
 
 
 
De winkel ’t Rokertje van Bernardus Hof  aan de 
Hoofdstraat 131 Hoogeveen.  
zie generatie V nr. 3 
 
 
 



  

 

Threant jaargang 28 (2018) nr. 3       83 

 

HISTORISCHE PERIODIEKEN VAN ANDERE VERENIGINGEN 

 
Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-
Overijssel over de maanden januari tot en met maart 2018. In deze bladen 
vindt u soms genealogische gegevens van familie. Want genealogie is ook 
historie. 
 
Deze bladen liggen vanaf nu ter inzage op de leestafel tijdens de NGV-lezingen 
(één jaar lang).  
 
 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Drenthe 18/1 De PSD na WO II (topotijdreis) - Frits Slomp - TT als Autoracebaan ? 

Annen 13/1 Onderduikershol - Stephan L Woudenberg - Lies Raad - Café de Zon 
Assen 28/1 Deurwaardershuis - Huizinga's huis - Garages - Vredeveld - Hummel 

Beilen 30/1 Dierenartsen - Vos-Hiegentlich - Beuving-Oosterhof - de Beylert 

Bentheim 
143 

Neuarenberg/Neuvrees/Neulorup (Bewohner 1832) - Erna de Vries - 
Die Emslandlager (Buch) - Heuerhäuser - Spurensuche - Hofschröer 

Coevorden 
/1 

August Falise - Fredrik Finke - De Coev. Courant - Phaeton - Clewits 

Diever 18/1 Fanfare 1958 - Landwacht 1944 - Wandtegels - Boerderijen Wittelte 
Dwingeloo /1 Ken Cottrel - het Smitsveen - Geertje Bomert - Geeske Kiers - Eier 

Eelde 03-'18 agent Mercuur - Haijo Arends - Grenspalen - gedicht Gemeentehuis 

Emmen 
26/67 

100 jr. geleden - de noordtangent - Bentlage/Brinker/Hofhuis in 
Erica 

Gasselte 
18/1 

T P van Boven en G vd Veen - bewoners langs de Vaart - Verveners 

Gieten 03-'18 de Veenhof - Jennie Keun - Teun Meertens - Moek v.d. Spekstoep 
Hardenb.35/
1 

Frans van Os - Snijder van de Wellehoek - de Loozensche Linie 

Havelte '18/1 100 jaar Zuivel - Mulder-Offerein - Gemeentearchitect F C J Brandt 

Hoogeveen 
/1 

Blikfabriek - Johan Nauta - Roelof Kerssies - N.H. kerk Pesse - 
Marktcafé Royal - Boer Koekoek - Toen/nu (31) - Goudsmid 
Hemmes 

Nijeveen 
18/1 

fam. Lubbinge - Burgem. Bosma - Notaris Gerrit Veld - 
Bootsmanweg 

Odoorn '17/4 Dokter Wijnne - Markus Meelker - Albert Barelds - Koning Turvan 
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 
Oosterhess. 
1 

Jan Elders - Roelof Havinga - Roelof Lanting - Foto's: Wie zijn ze ? 

Peize nr. 77 Raadslid Piet Beuker - Boerderij en bedrijf - het Wapen van Peize 

Rolde 18/1 Tocht naar Rusland (1812) - Recreatie-planning - Het Ruige Veld 
Ruinen 18/1 Geneesheren - Spaanse griep - Neringdoenden - Hoofd. omslag 

1920 

Ruinerwold 
/1 

Albert Morssink - Pruntel-van Dijk - Groenewold Vedder-Stapel 

Sleen 21/1 Straatnamen - Kampsbrink (schetsen, foto's, bewoners, gezinnen) -  

Smilde 15/1 
Jan Eleveld - Geldroof door KP - School Hoogersmilde - Bernardus 
Lok redde tientallen reeën - herkomst straatnamen - Berend J. Dik 

Staphorst /1 Tuberculose - Lubberink (Lankhorst) - Bruiloften - Boomplantdag 

Vollenhove 
/1 

Onderduikers bij Hilligje Winters - Benjamin de Levie - A M de Boer - 
Charles Philip Miller - Doeke de Graaff - Opgepakt - Jan van Welie  

Vries 17/66 Jannes Darwinkel - Tovenarij - Meester Withaar - Schietbanen 

Westerbork 
1 

Fokko Buitenkamp - Foto's - melkrijders Gerrit en Jan Meerlo 

Westerwolde 
Spleut - Gemeente - Tonnis Post - Kerk Vriescheloo - Dokter Bert 
Veerman - Migchels-Karskens - Stormvloed 1717 - Smeerling 

de Wijk 18/1 Uitblazingskom e.a. - Landbouw-CAO - Frans-Bailey - Tasje van Oma 

Zuidlaren 1 
Evacuaties in WO II - Molen de Wachter - Fröbelschool - Otters - 
Café Bentum - Boerderij en Dennenoord - Boek over fam. ten Haaf-
Alons 

Zuidwolde /1 Willem de Vries - Burgem. Steenbergen - Pastorie en Ds. Matingh 

Zwartsluis 82 Kasteel ? - Excelsior - Touwen-Knol - Ridderinkhof - Ruiten gespaard 
 

 

 

Het bestuur en  redactie wensen u een fijne 

zomervakantie. 
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