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VAN DE VOORZITTER 

 

In de vorige Threant hebben jullie in de uitvoerige intro kunnen lezen over de 

nieuwe wet op de privacy (AVG). Nog steeds is het hoofdbestuur in Bunnik er 

mee bezig. Naar het schijnt is daar alles al goed uitgewerkt, maar toch kan ik 

me voorstellen dat een en ander de hersenen van de bestuursleden aldaar nog  

behoorlijk prikkelen. Vooralsnog maak ik me niet zoveel zorgen over de 

nieuwe wet op de privacy, maar je weet maar nooit wat er nog op ons afkomt in 

deze woelige dagen binnen de nieuwe wet, die de hele Europese Unie danig 

bezighoudt. Als je dit voorwoord in Threant nr. 4 leest, is het afdelingsbestuur 

al weer volop bezig de agenda voor het volgend jaar in te vullen. Tot de zomer 

van 2019 zijn de bijeenkomsten alweer gepland met naar ik hoop interessante 

lezingen tijdens onze bijeenkomsten. Uiteraard staat de Dag van de Drentse 

familiegeschiedenis in Assen op het programma op 27 januari 2019. Dat belooft 

weer een mooie en drukke dag te worden.  

De week daarvóór komt Fred Janssen nogmaals naar Hoogeveen. Na een 

succesvolle bijeenkomst eerder dit jaar gaat hij ons nu laten zien hoe je 

stamboomonderzoek kunt bedrijven met Facebook. Vervolgens kunt u op 16 

maart Henk Wierts ontmoeten met het onderwerp ‘Foto’s dateren’. Hoe kun je 

bijvoorbeeld aan de hand van een oude foto zien in welk jaar deze is gemaakt? 

Daaropvolgend organiseren de afdelingen Groningen, Friesland, Twente, 

Drenthe en Noordwest-Overijssel op 6 april  een Duitslanddag met het thema 

‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom’. Na een gezamenlijke en succesvolle 

Duitsland dag in 2018 in Rolde met de afdeling Groningen, wordt dit groots 

aangepakt. Uiteraard horen jullie hierover in de komende tijd nog meer, onder 

andere via de nieuwsbrief, de afdelingswebsite en Facebook.  

De NGV wordt vaak in één adem genoemd met het genealogieprogramma 

GensDataPro, waaraan onze afdeling zo’n twintigtal cursussen heeft besteed. 

Omdat we weten dat er ook liefhebbers zijn van het programma Aldfaer, komt 

de heer Kortekaas op 13 april daarover spreken en laat hij jullie zoveel mogelijk 

alle onderdelen van dat programma zien. In tegenstelling tot GensDataPro is 

Aldfaer geheel gratis en dat heeft al velen gestimuleerd om het programma te 

gebruiken. Tot slot wil ik iedereen nog eens oproepen een artikel te schrijven 

voor Threant. De nood is hoog! De redactie krijgt bijna geen kopij meer binnen 

en als dat niet snel verbetert, moeten er maatregelen worden getroffen die 

bestuur en de redactie liever niet nemen. 

 

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

 
17 november 2018: Algemene Ledenvergadering in De Vredehorst aan de 
Zuidwoldigerweg 32, aanvang 13.00 uur. 
 
17 november 2018: Lezing: achter de schermen van verborgen verleden. 
Spreker: Jan van Holsteyn, aanvang 14.00 uur.  
 
12 december 2018: Genealogisch Inloopspreekuur.  
Adres: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, aanvang 13.30 uur 
 
9 januari 2019: Genealogisch Inloopspreekuur.  
Adres: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, aanvang 13.30 uur 
 
27 januari 2019: Dag van de Drentse familiegeschiedenis. Samen met het 
Drents Archief organiseren we op 27 januari 2019 weer de Dag van de Drentse 
Familiegeschiedenis. Wij zullen daarbij ook weer aanwezig zijn, alsmede Jan en 
Anneke Pol met de Nationale Militie. De toegang is geheel gratis. Het thema is 
dit jaar 'Misdaad en Straf'. Het programma wordt later bekend gemaakt. 

6 april 2019: Duitslanddag in samenwerking met de afdelingen Friesland, 
Groningen, Twente en Drenthe en Noordwest-Overijssel. (zie artikel verderop). 
 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
22 november 2018: Groninger toparchitect A.Th. van Elmpt. 
Spreker: Bertus Vennema. 
Adres: Cascadeplein 4 Groningen (NGV afd. Groningen), aanvang 20.00 uur. 
 
13 december 2018: 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 2018: Afdelingsbijeenkomst met lezing. 
Spreker: Onderwerp en spreker onbekend. 
Adres: Groeneweg 1 Leeuwarden (NGV afd. Friesland), aanvang 13.30 uur. 
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ACHTER DE SCHERMEN VAN VERBORGEN VERLEDEN 
 

Deze lezing wordt gehouden op 17 november aanstaande ná de Afdeling 
Leden Vergadering. De lezing wordt verzorgd door Jan van Holsteyn. Hij is 
eindredacteur bij de NTR en maakte naast ‘Verborgen Verleden’ ook 
programma’s als ‘Verre Verwanten’, ‘Hier zijn de Van Rossums’ en ‘Van DNA 
tot Z’. 
In ‘het zeer populaire ‘Verborgen Verleden’ gaan een bekende Nederlander op 
zoek naar zijn voorouders. Het programma is eigenlijk een 
geschiedenisprogramma aan de hand van stamboomonderzoek. Het is echter 
meer dan alleen een televisieprogramma. Zo is er ook een ‘Verborgen 
Verleden Stamboomboek’ uitgebracht, geschreven door Rob van Drie, waarin 
de eerste stappen van genealogisch onderzoek duidelijk worden uitgelegd en 
wat je er allemaal op internet kunt vinden. De NTR werkt nauw samen met het 
CBG, dat het vooronderzoek doet en informatie geeft op haar website. Omdat 
de NTR onder de NPO valt, moet het zich onderscheiden van populaire zenders. 
De NTR brengt met name programma’s op het gebied van informatie, educatie, 
kunst, cultuur en wetenschap. 
‘Verborgen Verleden’ is de opvolger van ‘Verre Verwanten’, waarin het zoeken 
naar en het vinden van voorouders een kleine rol speelde. Bij ‘Verborgen 
Verleden’ gaat het juist om emotie die bij het vinden van een voorouder naar 
boven komt. Dat is wat ze op televisie willen laten zien. Het programma is 
gemaakt naar het voorbeeld van het Engelse ‘Who do you think you are?’. 
Bij de keuze van de hoofdpersoon wordt goed gekeken of deze wel geschikt is. 
Voorouders van verder weg zeggen sommige BN’ers weinig, maar de meesten 
worden er wel door aangesproken. Mensen die nogal secundair reageren zijn 
minder geschikt. Soms melden mensen zichzelf aan met relevante vragen en 
soms krijgt men ook tips van genealogen. 
Jan van Holsteyn zal tijdens de lezing uitgebreid ingaan over het maken van 
‘Verborgen Verleden’. Daarbij zal naar voren komen dat alles ‘echt’ is en dat 
de kijker niet voor de gek wordt gehouden. Twee redacteuren starten een 
vooronderzoek, na het maken van een kwartierstaat gemaakt door het CBG 
die vaak niet verder gaat dan zes generaties. Van Holsteyn maakt met de 
redacteuren de grote lijnen en maakt een script. Wat volgt is een verhaal die je 
als bezoeker van de lezing zélf moet meemaken: een kijkje achter de schermen 
van het immens populaire ‘Verborgen Verleden’. 
 

De toegang is voor leden en niet-leden  gratis. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 NOVEMBER 2018 

Het bestuur van de NGV Afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel roept haar 
leden op voor de te houden najaarsvergadering op zaterdag 17 november 
2018 in de Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD  Hoogeveen. De 
vergadering wordt gehouden van 13.00 tot 13.45 uur. Deze vergadering is 
alleen bedoeld voor leden van onze afdeling. 
 
1. Opening en vaststelling agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Verslag van de ledenvergadering 14 april 2018 te Hoogeveen. 
4. Voorbespreking van de AV op 24 november 2018 te Driebergen.   
Zie de stukken op de landelijke website van de NGV. Op verzoek kunnen deze 
stukken eventueel in uitzonderingsgevallen gemaild worden.  
5. Benoeming en mandatering afgevaardigde en plv. afgevaardigde voor de AV 
te Driebergen op zaterdag 24 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. 
6.0 Begroting 2019 NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel 
6.1 Begeleidende brief bij de begroting van 2019.  
6.2. Begroting bij ‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom’ op 6 april 2019. 
7. Vacatures bestuursleden.  
7.1 Het bestuur heeft een kandidaat bestuurslid gevonden die het secretariaat 
wel wil overnemen, in de heer Bé Sloots uit Gieten.  Het bestuur stelt aan de 
leden voor Bé Sloots te benoemen als de nieuwe secretaris. 
7.2 Er moet per circa 1 mei 2019 een nieuwe penningmeester komen, omdat 
de huidige penningmeester gezien zijn leeftijd vertrekt. Kandidaten worden 
opgeroepen zich te melden bij het bestuur. 
8. Bestuursbeleid 2019. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 
Bij de agendapunten, 3, 4, 6.0, 6.1, 6.2 behoren schriftelijke stukken. 
Deze stukken worden (indien mogelijk) per mail als bijlage meegezonden aan 
de leden. De stukken worden niet meer per post verstuurd of ter inzage gelegd 
vóór de vergadering.  
 
Opmerking: Op de website van onze afdeling vind je een bijgestelde agenda. 
Op het moment van schrijven kon de volledige versie nog niet worden 
voltooid. 
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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 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 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 in 2019 zijn: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 8 mei. 
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 2019 verschijnt, moet 21 november 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, 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. 
 
Heeft u een leuk verhaal of genealogie? Stuur het ons. 
 

STAMBOOMONDERZOEK IN DUITSLAND/HOOGEVEEN 

‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom (2019).’ Vorig jaar hielden de 
afdelingen Groningen, Drenthe en Noordwest-Overijssel een Duitslanddag in 
Norg. Dit was een succesvolle bijeenkomst met afgevaardigden uit Duitsland. 
Ook onze bijeenkomst in De Vredehorst met Rob Dix ‘Zoeken in Duitsland’ was 
een succes. Derhalve werd het plan gelanceerd om in 2019 een dergelijke dag 
te gaan houden in samenwerking met vier afdelingen, te weten, Friesland, 
Groningen, Drenthe en Noordwest-Overijssel, alsmede de afdeling Twente. In 
een gezamenlijke vergadering is besloten dat we samen deze dag zullen gaan 
organiseren op zaterdag 6 april 2019 in De Vredehorst van 11.00 uur tot 
16.00 uur. 
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Jos Kaldenbach van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek in Duitsland, 
speelt daarbij een adviserende rol. Het thema van die dag is ‘Familieonderzoek 
in Duitsland’. Uiteraard is het nog erg vroeg en is het programma nog lang niet 
compleet. Er staat al wel een vooraankondiging op onze website. Daar vind je 
t.z.t. ook het complete programma. Omdat we een grote opkomst verwachten 
is het voorste deel van De Vredehorst volledig afgehuurd, alsmede een zaal 
voor de lezingen. 
Genealogisch en historisch onderzoek in de jonge BRD  is  veel lastiger dan  wij 
in Nederland gewend zijn. Er bestaat  geen NGV of CBG, geen WieWasWie of 
zoekakten.nl. (deze laatste website bestaat niet meer). Sinds  W.O. II  gelden 
er strengere wetten  (Datenschutz)  i.v.m. de privacy  van gegevens, ook al zijn 
die in theorie versoepeld.  Begrijpelijk, maar  heel lastig, als u aktes van  na 
1875  zoekt. Pas in dat jaar was het hele rijk  voorzien van een Burgerlijke 
Stand, daarvóór alleen die delen langs de Rijn die onder Franse invloed 
stonden. Dat  u een historische atlas nodig heeft, zal  ook  duidelijk  gemaakt 
worden.  
De huidige 16 Duitse deelstaten bestonden vóór Napoleon uit  zo’n 2000 
hertogdommen, prinsbisdommen, graafschappen, Hanzesteden, etc. Dus het 
onderzoek en de versnippering van historische en genealogische verenigingen  
zal eerst moeten worden bekeken.  
Langzaam komen er ook genealogische digitale mogelijkheden, b.v. via 
archinsys + deelstaat. Deze geschriften behandelen ook onbekende bronnen 
en mogelijkheden van onderzoek in Duitse  archieven. Maar vooral  de 
voorbereiding die in Nederland gedaan kan worden is belangrijk, vóór u zich 
waagt aan een archief- of kerkbezoek in Duitsland. Dat kan teleurstellingen 
voorkomen. Ook voor oud-Duits schrift is Jos Kaldenbach een expert. Neemt u 
daarom een kopie van uw probleemakte mee, want op die dag zelf zal het 
door de drukte wat moeilijk zijn. 
 

DE (BEWONERS) GESCHIEDENIS VAN ALTEVEESTRAAT 90-92, HOOGEVEEN 
Ingezonden door: Ronald Wilfred Jansen; email: info@rwj-publishing.nl 
 

Wie op de Alteveerstraat loopt moet goed zoeken om nog iets van een oude 
gevel te vinden. De arbeiderswoningen, scheepswerven en fabriekshallen die 
ooit langs het kanaal stonden zijn voorgoed verdwenen. Beton- en hoogbouw 
domineert tegenwoordig het straatbeeld. Tussen deze ‘witte schimmel’ staat 
op de Alteveerstraat 90-92 nog een dubbelwoning met op de achtergrond de 
‘melkfabriek’, welke herinneren aan weleer. Het is een van de nog resterende 
woningen in Hoogeveen die dan wel geen officiële monument is,  maar uit 
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architectonisch, historisch en bewoners oogpunt de moeite is om bewaard te 
worden. 
Volgens het kadaster is huidige dubbelwoning Alteveerstraat 90-92 in 1915 
gebouwd. Op deze plek (nu: Alteveerstraat 90 en 92, Hoogeveen) stond rond 
1890 al bebouwing: hiervan heb ik geen bouwtekeningen gevonden. Rond 
1900 zag Hoogeveen er heel anders uit. De turf was helemaal afgegraven. 
Nieuwe industrieën waren in opkomst.  In 1895 verscheen de coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek (‘melkfabriek’) opgericht (nu: Alteveerstraat 70, DOC Kaas) 
op het toneel, hetgeen de bouw van arbeiderswoningen en bedrijfjes 
stimuleerde.  
Door het kanaal (Alteveerse Opgaande) voeren vrachtschepen af en aan. 
Hoogeveen bleef tot het begin van de 20e eeuw een belangrijk centrum voor 
de binnenvaart. De eerste bewoners waren getuige van al deze industriële 
ontwikkelingen. (Mede)eigenaar rond 1900 van de (dubbel) woning (nu locatie: 
Alteveerstraat 90 en 92, Hoogeveen) was Albert Masselink (1829-1906) (hierna: 
Albert). Albert werd geboren op 11 september 1829 aan de Molendijk B417 
(nu: Schutstraat), Hoogeveen. Hij was hoofdbewoner en als zodanig 
belastingplichtig.   
Albert woonde eerst op B22 (Alteveerstraat 92), wat later werd B23 (nu: 
Alteveerstraat 92). Albert was arbeider en schipper. Hij huwde in 1857 met 
Annigje Gort (1833-1916) (hierna: Annigje). Annigje werd op 1 januari 1833 
geboren aan De Slood B367 (nu: Alteveerstraat, Hoogeveen). Albert en Annigje 

waren gedoopt en gereformeerd. Ze kregen 8 
kinderen, waarvan er een vroegtijdig overleed. 
Hun kinderen bleven volgens mijn gegevens 
ongehuwd.  
Omstreeks deze periode woonde hier Johannes 
Eshuis (1865-1938) (hierna: Johannes E), geboren 
op 3 februari 1865 aan Het Schut B268, 
Hoogeveen. 
Johannes E scheidde in 1890 van Roelofje 
Masselink (1860-1930), dochter van 
Albert en Annigje. Johannes E. hertrouwde in 
1894 met Antje Seinen (1857-1929). Antje kom ik 
niet als (hoofd) bewoner tegen Albert overleed in 
1906. 

Afb. A 

In 1912 werd de nieuwe hoofdbewoner van de (dubbel)woning Alteveerstraat 
90-92 Johannes van Aalderen (1848-1915) (hierna Johannes). Johannes werd 
geboren op 4 december 1848 aan De Slood B301 (nu: Alteveerstraat). 
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Johannes was landbouwer/ timmerman en huwde in 1875 met Woltertje 
Moes (1851-1941).  
Uit een brief d.d. 13 januari 1912 blijkt dat Johannes aan de gemeente 
Hoogeveen vergunningen aanvroeg voor het bouwen van twee 
arbeiderswoningen (naar model van de meegeleverde bouwtekeningen) en 
het plaatsen van een regenbak. Mogelijk liet Johannes de nette, 
handgeschreven brief (afbeelding A) door iemand anders schrijven. Veel 
arbeiders waren toen namelijk ongeletterd. De nieuwe dubbelwoning (B23, 
wijk B Alteveers Opgaande) stond op sectie I, nummers 697 en 698 en werd 
gebouwd op rekening van Johannes.  
 

De arbeiderswoningen (afbeelding B) die Johannes liet bouwen waren 
eenvoudige gespiegelde vertrekken met elk een voorkamer van 5,50 x 4,75 
meter. Elk verdiepingloze pand had achter 
een washok en een schuurtje. Achter de 
voorkamer lagen twee bedsteden, een 
portaal (naar washok) en twee kasten. Elke 
woning had in de schuur ook een ‘privaat 
met tonstelsel’. De achterzijde van de 
dubbelwoning liep schuin af en had twee 
houten deuren en vier kleine ramen Een 
openbaar riool bestond toen nog niet.  
           Afb. B 

Het benodigde water werd in een regenbak achter het huis (3m3 inhoud) 
opgevangen. Veel afvalwater belande in het kanaal. 
De moderne beschouwer ziet het  als een boerderij. De omgeving was toen 
ook compleet anders dan nu. Het dubbele woonhuis lag aan het kanaal 
(Alteveers Opgaande). In de nabije omgeving lagen tal van arbeiderswoningen 
en bedrijfjes, waaronder een scheepswerf. Tegenwoordig is er niets meer over 
van het aanzien van de boerderij van Johannes.  
 
Johannes genoot slechts kort van zijn optrek: hij overleed in 1915 op 67 jarige 
leeftijd. In de loop der jaren zouden diverse kostgangers het dubbele 
woonhuis betrekken. In 1916 was Albert Masselink (1872-1945) (hierna: Albert 
M. ) –zoon van Albert-  eigenaar van Alteveerstraat 92 (linkerwoning van de 
dubbelwoning). Johannes E. was in ieder geval tot 1923 mede hoofdbewoner 
op Alteveerstraat 92. Vele kostgangers, waaronder de stuurman Johan 
Schepers uit Zwolle woonden hier, getuige de bewonerslijst. De 
hoofdbewoners, kostgangers en huurders moeten getuige zijn geweest van de 
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bouw van de fabriekspijp van de huidige zuivelfabriek DOC Kaas: die werd rond 
1916 gebouwd door de firma Canoy.  
Woltertje woonde (na het overlijden van Johannes in 1915) aan de 
Alteveerstraat 207 (1940). Zij hertrouwde niet en overleed op 12 februari 1941 
in Hoogeveen op 89 jarige leeftijd.  Een gezegende leeftijd die in deze tijd niet 
voor veel mensen was weggelegd.  
Tussen 1929 en 1940 zie ik naast Albert M. (bewoner Alteveerstraat 92) als 
hoofdbewoners van Alteveerstraat 90 ondermeer Hendrik Oost en Geertje 
Smit de revue passeren. Aan Alteveerstraat 92 overleed Roelofje op 2 
December 1930 en Albertje op 15 januari 1932, dochters van Albert en Annigje. 
In het dubbele woonhuis woonden tussen 1944 en 1953 diverse kostgangers 
en huurders, waaronder Lammert Hartman en Arend Barelds.  
Hoogeveen behoorde inmiddels al lang niet meer tot de grootste binnenhaven 
van Nederland. De schippersfamilie Masselink maakte plaats voor de 
houthandel familie Van Aalderen. Op de vervallen dalgronden van de veenderij 
ontstond een bloeiende bosbouw. In ieder geval tussen 1953 en 1956 
behoorde het dubbele woonhuis aan een enkele hoofdbewoner: een zoon van 
Johannes en Woltertje, Roelof van Aalderen (1881-1962) (hierna: Roelof) werd 
de nieuwe eigenaar  van de complete dubbelwoning ( Alteveerstraat 90 als 92).  
Roelof werd op 5 juni 1881 geboren aan De Slood WZ (Westzijde). Behalve 
houthandelaar (aan de Schutstraat 195), was Roelof ook landbouwer en 
koopman in allerlei waren.  
Zie krantenadvertenties. 

   
 
Roelof stond aan het hoofd van de firma 
(familiebedrijf) R. van Aalderen en Zoon 
(Schutstraat 195, Hoogeveen). De firma bezat naast 
de houthandel, een bedrijfsgebouw en 
landbouwgronden ten zuiden van de Schutstraat. 
De benzinepompen en garage van ‘Klok’ lagen toen 
aan de Schutstraat 187. Nog steeds is er een 
benzinepompstation. 

Roelof huwde in 1906 met Lammigje Dekker (1886-1907). Hun geluk was van 
korte duur. Hun enige kind Woltertje van Aalderen stierf enige dagen na de 
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geboorte (13 oktober- 21 oktober 1906). Lammigje overleed 19 april 1907 in 
Hoogeveen op 21-jarige leeftijd. Roelof hertrouwde in 1908 met de dienstbode 
Hendrikje Reinders (1875-1960). Hendrikje was geboren in Hollandscheveld op 
7 mei 1875. Het echtpaar kreeg 6 kinderen, waarvan drie bij of vlak na de 
geboorte stierven. Hun tweede kind, Johannes van Aalderen (1909-1988) 
(hierna: Johannes A.) werd geboren op 18 februari 1909: hij werd een bekende 
verzetsheld.  
Achter de dubbele woning lag een stuk grond van 170 m2 met mogelijk een 
groentetuin. De afstand van de achtergevel van het gebouw tot de erf 
afscheiding bedroeg 19 meter. Het woonoppervlak besloeg 71 m2. De hoogte 
van het gebouw tot de dakrand was 3 meter. De dakbedekking bestond uit 
rode Hollandse dakpannen. Het huis was niet aangesloten op een openbare 
riolering. De afvoerleiding voor het regenwater was van beton gemaakt, die 
van het gootsteenwater ‘gres’ (bruin, beige of grijs). De eenvoudige riolering 
bestond uit het storten van het afvalwater achter het perceel. Hiertoe 
gebruikte men een septic tank (1.500 L). Zoals op de bouwtekening is te zien 
had de dubbele woning schoorstenen (wasem/rookkanalen). 

Tegenwoordig liggen de woningen op 
de hoek van de Alteveerstraat en 
Kortenaerstraat er geïsoleerd bij, maar 
rond 1952 (afbeelding C) waren rondom 
nog tal van arbeiderswoningen 
gevestigd. De Kortenaerstraat was nog 
niet doorgetrokken tot de 
Alteveerstraat.  
 

afb.C  
Op 24 januari 1953 kreeg Roelof van de gemeente Hoogeveen een vergunning 
om Alteveerstraat 90 en 92 te verbouwen (afbeelding D). Het bedrijf van 
Roelof hield zich bezig met de hout- en looistoffen handel. De dubbelwoning 

stond toen op het kadastrale perceel 
sectie O, nummer 84 en 85. Volgens ‘De 
Directeur der Gemeentewerken’ Ir. R. 
van den Bout bedroegen de 
bouwkosten f 11.928,=. De vergunning 
tot verbouwing vond plaats ‘onder 
toekenning van premie van 
Overheidswege’. In de jaren van  
wederopbouw was er woningnood en  

afb. D. 
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de overheid stimuleerde de (ver)bouw van woningen door het verstrekken van 
premies. Geert van Aalderen (1907-1987) (hierna: Geert) was zowel ontwerper 
als uitvoerder van het bouwplan. Geert woonde in 1940 althans aan de 
Alteveerstraat 96, dus naaste buur. 

De basis van het huidige aanzien 
van de dubbelwoning lag in deze 
grootschalige verbouwing 
(afbeelding H) in 1952. 
 De woningen lagen (min of 
meer) in spiegelbeeld. Elke  
woning beschikte over een 
 

afb. H 

woonkamer aan de voorzijde, waar men uitkeek op het Alteveerse Opgaande. 
De woonkamer op nummer 92 was iets groter dan die van nummer 90. Op 
nummer 92 gaf een portaal toegang gaf tot de woonkamer. Nummer 90 had 
een lange gang. Tussen de keuken en de woonkamer was de trap naar de 
verdieping. Hier was een plat dak. 
 
In 1956 kwamen Geziena (‘Sientje’) Krikken (hierna: Geziena) en haar 
echtgenoot Roelof Krikken (hierna: Roelof K.) wonen aan Alteveerstraat 90. Ze 
woonden hiervoor aan de Wolfsbosstraat 69 in Hoogeveen. Roelof K. was 
houtbewerker en huurde de woning van de Firma R. van Aalderen, zijn 
werkgever. Geziena werd geboren in 1928 in de toenmalige gemeente 
Westerbork. Geziena en Roelof kregen twee zonen: Hilco en Gerard. Een van 
de dingen die het echtpaar het eerst deed, was de betimmering in hun nieuwe 
onderkomen binnen vervangen. Dat bestond uit goedkope hardboard 
afkomstig van de Firma R. van Aalderen. Geziena heeft nog veel herinneringen 
aan deze periode. Achter het huis had ze een (groente) tuin waarin ze graag 
kwam. In de winters schaatste ze op het kanaal Alteveerse Opgaande. 
Zwemmen deden ze niet in het kanaal, want het water was vervuild door het 
afvalwater van de melkfabriek en de landbouwbank. Als het donker was 
kwamen de ratten. Om 7.00 uur ’s ochtend klonk de schelle fluit van de 
melkfabriek: signaal dat de werktijd van de arbeiders van de melkfabriek 
inging. Met de nachtdiensten klonk de fluit ook in de nacht. Er kwamen hier 
veel klachten over binnen: het hield de mensen uit hun noodzakelijke slaap. 
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In de periode 1961-1963 
werden veel woningen aan de 
westzijde van de Alteveerstraat 
onteigend ten bate van 
uitbreiding van de melkfabriek 
(Coöperatieve Fabriek van 
Melkproducten Hoogeveen). Bij 
de afbraak ontving de gemeente 
‘krot- opruimingssubsidie’.  
 

Geziena Krikken met man en broer voor de woning. 
 

Alteveerstraat 90 en 92 overleefden deze onteigeningsronde: ze vielen net 
buiten de aangewezen gronden, waarover de gemeente kibbelde met de 
melkfabriek en de bewoners.  
In 1962 overleed Roelof van Aalderen op 80-jarige leeftijd in Hoogeveen. 
Erfgenamen van Roelof waren zijn drie kinderen: Johannes A., Wolter en Jantje 
van Aalderen. Johannes A. was inmiddels wethouder in de gemeente 
Hoogeveen (1958-1973). Het familiebedrijf verkocht in 1972 een deel van zijn 
grond aan de gemeente in verband met de aanleg van een weg over de 
gedempte Hoogeveensche Vaart. De houthandel aan de Schutstraat bleef 
vooralsnog bestaan, evenals de dubbelwoning aan de Alteveerstraat 90 en 92. 
Ook in de periode 1953 tot en met 1975 woonden er diverse kostgangers in 
het dubbele woonhuis. 
 

In 1965 werd de Kortenaer-
straat doorgetrokken tot de 
Alteveerstraat (Bijlage J).  
Het kanaal werd in 1972 
gedempt. In 1972 verkocht 
de gemeente Hoogeveen 

aan de melkfabriek percelen grond op de hoek van de Alteveerstraat en de 
Kortenaerstraat. Alteveerstraat 90, 92 en 94, 96 vielen hier net buiten en 
overleefden opnieuw een onteigeningsronde. De werf aan de Alteveerstraat 
was al lang verdwenen. Het aanzien van Hoogeveen veranderde compleet. 
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De indeling van de vertrekken en het exterieur was in 1994 (Afbeeldingen E, F, 
G, H) nog grotendeels als die tijdens de verbouwing in 1952. 

     
afb. E                 afb. F 
 
 

Op 18 april 1994 vroeg de eigenaar R.M. 
Timmer een bouwvergunning aan, waarbij werd 
verwezen naar de bouwvergunning uit 1952. 
Timmer kreeg op 31 mei/9 juni 1994 vergunning 
van de gemeente Hoogeveen om zijn 
woninggedeelte (Alteveerstraat 92) te 
verbouwen. De inspecteur der registratie en 
successie in Assen, kreeg een kopie van dit 
besluit. Het bouwplan conflicteerde niet met 
het bestemmingsplan ‘partiële herziening 
Venesluis (zuivelfabriek)’. Volgens de  
rapporteur W.W.M. Kampman voldeed het 
bouwplan aan de ‘redelijke eisen van welstand’. 
De leges werden vastgesteld op basis van de 
bouwkosten en bedroeg f 365,=. 

afb. G 

Dit werd aan de gemeente Hoogeveen betaald. De bouwkosten werden 
begroot op f 24.000,=.  
J. Bakker uit Hoogeveen ontwierp de nieuwe dakkapel aan de achter- en 
voorgevel. Verantwoordelijk voor de berekeningen van de sterkte van de 
constructie was de aannemer S.A. Haverkamp in Sint Nicolaasga (Friesland).  
De dakkapellen kregen nieuwe kozijnen, ramen met dubbele beglazing en 
werden bedekt met rode dakpannen. Volgens de gemeente Hoogeveen waren 
de kapellen groter dan was afgesproken. Alles liep met een sisser af.  
De buren maakten namelijk geen bezwaar en er werd geen bestuursdwang 
toegepast.  
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In 2007 verkocht Geziena haar woning aan de Alteveerstraat 90 aan de 
melkfabriek en verhuisde naar het verzorgingshuis De Westerkim in 
Hoogeveen. Mirelle Nijenhuis woont nog steeds op nummer 92. Afgelopen 
winter maakte ze nog deze foto (afbeelding O).  

           
Afb. O      afb. Q 
 
Achter nummer 92 ligt nog een flink stuk grond waarop een oude schuur staat 
(afbeelding Q).  
 
De voorzijde van de woningen zien er nog vrij authentiek uit (afbeelding U).  

 

 
afb. U 
Veel gebouwen zijn al lang geleden sloopt, 
zoals de Coöperatieve Landbouwbank 
(Alteveerstraat 101), Eierpakhuis Wijnberg 
& De Lange N.V. (Alteveerstraat 120), 
Gebouw Werklieden Vereniging Gezinus H. 
van Essen (Alteveerstraat 8), 

Gereformeerde School (Alteveerstraat 52) en de Gereformeerde Kerk 
(Alteveerstraat 48). Het gebouw van de voormalige Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek (in de volksmond ‘melkfabriek’ nu: DOC Kaas, 
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Alteveerstraat 70) en de dubbelwoning (Alteveerstraat 90-92 zijn behouden 
gebleven.  
Hopelijk blijft dit zo.  
 
Bijlage Hoofdbewoners  

Begin Eind Alteveerstraat 90 Alteveerstraat 92 
    

1890 1899 Hendrik H. Mager,  
Frens Oljans, Johan 
Schepers 

Albert Masselink (1829-
1906),  
Johannes Eshuis (1865-
1938) 

1899 1909 Johan Schepers Albert Masselink (1829-
1906),  
Annigje Gort (1833-
1916) 

1912 1913 Johannes van Aalderen  
(1848-1915) 

Johannes van Aalderen  
(1848-1915) 

1913 1916  Annigje Gort (1833-
1916), Johannes Eshuis 
(1865-1938) 

1916 1923  Albert Masselink (1872-
1945),  
Johannes Eshuis (1865-
1938) 

1929 1935 Jan Hendriks Dekker Albert Masselink (1872-
1945) 

1935  Jan H. Dekker, Hendrik 
Oost, Geertje Smit 

Albert Masselink (1872-
1945) 

1940  Hendrik Oost, Geertje 
Smit, Weduwe H. 
Meesters 

Albert Masselink (1872-
1945) 

1941  Hendrik Oost  
(zie afbeelding N) 

 

1950 1967  Johannes Koops,  
Femmie van de Weide 

1953  Firma R. van Aalderen 
[Roelof van Aalderen 
(1881-1962)] 

Firma R. van Aalderen 
[Roelof van Aalderen 
(1881-1962)] 

1956 2007 Roelof en Geziena  
(‘Sientje’) Krikken  
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1957  Grietje Everts  
1967 1969  Gerard van de Weide 

1968  Jan Hartman Jacob Otten 

Na 1969   Jacob Everts, Hilbert 
Krikken, Martin 
Beekelaar,  
Rene Anninga, R.M. 
Timmer 

2008 heden  Mirelle Nijenhuis 

2012  S. Niphuis  

2017  Onbewoond  
 
Toelichting: 

Lijst hoofdbewoners is niet volledig en gebaseerd op de bestaande 
mondelinge en schriftelijke bronnen. 

Annigje Gort (1833-1916) werd geboren aan De Slood B367 op 1 januari 
1833. Zij overleed op 17 april 1916 in Hoogeveen. Ze was echtgenote van 
Albert Masselink (1829-1906)  
en dochter van Klaas Gort en Roelofje Hendriks Timmer.   

Albert Masselink (1829-1906) werd geboren op 11 september 1829 aan 
de Molendijk B147 in Hoogeveen. Hij overleed 30 augustus 1906 in 
Hoogeveen. Hij was arbeider en schipper en echtgenoot van Annigje Gort 
en de zoon van Jan Masselink en Albertien Alberts Stokvis.  

Albert Masselink (1872-1945) werd geboren op 1 januari 1872 aan De 
Slood in Hoogeveen. Hij overleed op 18 januari 1945 in Assen (zonder 
beroep). Hij was een zoon van Albert Masselink (1829-1906) en Annigje 
Gort (1833-1916). 

Johannes van Aalderen (1848-1915) huwde met Woltertje Moes (1851-
1941) op 15 oktober 1875 te Hoogeveen, hij was toen 26 jaar oud. Hij 
overleed in 1915 op 67 jarige leeftijd. Woltertje was op 23 juli 1851 
geboren in Avereest, Hardenberg (Overijssel) en overleed  
op 12 februari 1941 in Hoogeveen op 89 jarige leeftijd.  

Roelof van Aalderen (1881-1962) was een zoon van Johannes van 
Aalderen (1848-1915) en Woltertje Moes (1851-1941). Roelof was 
geboren op 5 juni 1881 aan De Slood F111 in Hoogeveen. Hij was 
echtgenote van Lammigje Dekker, geboren 16 maart 1886, Alteveer F48, 
Hoogeveen. Lammigje overleed op 19 april 1907 in Hoogeveen. Hij 
hertrouwde met Hendrikje Reinders, dienstbode. Hendrikje was geboren 
op 7 mei 1875 in Hollandscheveld op het adres E 536. Hendrikje overleed 
1 oktober 1960 in Hoogeveen op 85-jarige leeftijd.  
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De exacte gegevens van andere eigenaren (geen huurder, kostganger 
e.d.) heb ik niet met zekerheid kunnen achterhalen. Zo leefde er een 
Frens Oljans (1868-1945) die woonde aan  
De Slood in Hoogeveen en veldwachter was. Of het om deze persoon 
gaat weet ik niet. 

Johannes Eshuis (1865-1938), schippersknecht, werd op 3 februari 1865 
in Hoogeveen geboren. Hij huwde in 1886 in Hoogeveen met Roelofje 
Masselink (1860-1930), dochter van Albert Masselink (1829-1906) en 
Annigje Gort (1833-1916).  Hij scheidde in 1890 van Roelofje. In 1894 
hertrouwde hij met Antje Seinen. Antje werd geboren op 23 februari 
1857 in Hoogeveen, Noord C39. Antje overleed op 16 april 1929 op 72-
jarige leeftijd in Hoogeveen. Johannes E. stierf op 16 mei 1938 op 73-
jarige leeftijd in Hoogeveen. 

 
Bijlage Gezin Albert Masselink (1829-1906) en Annigje Gort (1833-1916) 

Naam Beroep Levensperiode Geboorteadres 

    
Jan Masselink Schipper, 

arbeider, 
pakhuisknecht 

1858, 27 maart- 
1945, 31 oktober 

De Slood B158 

Roelofje 
Masselink 

 1860, 10 
februari-1930, 2 
december 

De Slood B159 

Klaas Masselink Schipper, 
arbeider 

1862, 22 
oktober-1944, 6 
maart 

De Slood B157 

Albertje 
Masselink 

 1864, 15 
november-1864, 
7 december 

De Slood B157 

Hendrik Masselink Schippersknecht, 
arbeider 

1865, 5 
november-1902, 
29 maart 

De Slood B157 

Cornelis 
Masselink 

Arbeider 1868, 9 
november-1908, 
26 februari 

De Slood B157 

Albert Masselink  1872, 1 januari- 
1945, 18 januari 

De Slood B10 

Albertje 
Masselink 

 1874, 10 juli- 
1932, 15 juni  

De Slood B10 
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Bijlage Adressering 

1890 B22A (De Sloot 
WZ) 

B22 (De Slood 
WZ) 

1899 B22A (De Sloot 
WZ) 

B22 (De Slood 
WZ) 

1910 B24 (De Sloot 
WZ) 

B23(De Slood 
WZ) 

1923 Alteveerstraat 90 Alteveerstraat 92 

1929 Alteveerstraat 90 Alteveerstraat 92 

1935 Alteveerstraat 90 Alteveerstraat 92 

 
Bijlage Sectie en perceelnummers 

 Alteveerstraat 
90 

Alteveerstraat 92 

   

1912 Sectie I, 697 Sectie I, 698 

1915 Sectie I, 697 Sectie I, 698 
1953 Sectie O, 84 Sectie O, 85 

Bronnen gemeentearchief Hoogeveen: 
Adresboeken. De adresboeken bevatten in alfabetische volgorde gegevens 
over de hoofdbewoner(s) van een woning (niet van inwonende familieleden, 
of inwonende huurders). 
Bewonerskaarten. 
Bouwvergunningen. 
Grondaankoop van Firma R. van Aalderen en zn. Plan Venesluis 1959-1964, 
1972. 
Grondruil met de Coöperatieve Fabriek van Melkproducten Hoogeveen,  
Percelen aan de Westzijde van de Alteveerstraat 1961-1973. 
Kadaster 1832-1966. 
Internet 
http://database.onze-voorouders.nl/. 
http://www.graftombe.nl/. 
https://www.delpher.nl/ 
https://www.genealogieonline.nl/.  
https://www.geni.com/. 
 
 
 
 
 
 

http://database.onze-voorouders.nl/
http://www.graftombe.nl/
https://www.delpher.nl/
https://www.genealogieonline.nl/
https://www.geni.com/
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ZOEKPLAATJES 
Ingezonden door: Jeannette H.E. Brown – Altena, email: prngvdre@gmail.com 
 

In een doos vond ik twee foto's van onbekende dames. De foto's zijn genomen 
door H. Nieweg te Steenwijk. Ze horen mogelijk thuis bij mijn overgrootouders, 
het duo Pieter Trinks en Maria Martijn. Dit gezin woont rond 1877 in 
Steenwijkerwold en vertrekt rond 1905 naar Losser (Overijssel). Eén van de 
dochters van Pieter Trinks is Annigjen Trinks (1885-1969), zij trouwt in 1908 te 
Losser met Kerst Altena (1884-1963) uit Harlingen (Friesland). Kerst Altena laat 
een foto maken bij dezelfde fotograaf in Steenwijk waar ook de twee foto’s 
van de onbekende dames vandaan komen. Misschien horen de foto's helemaal 
niet thuis bij de Trinks familie maar juist bij de Altena's. Het is wel zo dat deze 
fotograaf bekend was in de noordelijke provincies en overal foto's maakte. De 
vraag is: weet iemand wie de dames op de twee foto's zijn. 
 

              
 
     

REGELS VOOR HET VERNOEMEN 

Ingezonden door Harm Hillinga, email: harmhillinga@kpnmail.nl 

Vroeger hebben de kinderen meestal dezelfde voornaam als een familielid 
gekregen. Hierbij een overzicht van de regels die daarvoor in die tijd hebben 
gegolden. 

Het gebeurt hier en daar (gelukkig) nog steeds. Maar vroeger is het algemeen 
gebruikelijk geweest om kinderen te vernoemen naar familieleden. Dat wil 
zeggen dat een kind dan dezelfde naam krijgt als een bepaald familielid. Daar 
hebben vrij strikte regels voor bestaan. Zeker voor de periode vóór 1811 zijn 

mailto:prngvdre@gmail.com


  

 Threant jaargang 29 (2018) nr. 4  104 

 

vernoemingspatronen daarom heel belangrijk bij het aantonen van 
verwantschappen. Weliswaar zijn het slechts gewoonteregels geweest waar 
regelmatig van afgeweken is, maar de ‘normale’ volgorde van vernoemen is in 
principe een vaststaand gegeven: 

1e zoon > grootvader: vaders vader 
2e zoon > grootvader: moeders vader 
3e zoon > oom: vaders oudste broer 
4e zoon > oom: moeders oudste broer 
5e zoon > oom: vaders 2e broer 
6e zoon > oom: moeders 2e broer 
enz. 

1e dochter > grootmoeder: moeders moeder 
2e dochter > grootmoeder: vaders moeder 
3e dochter > tante: moeders oudste zus 
4e dochter > tante: vaders oudste zus 
5e dochter > tante: moeders 2e zus 
6e dochter > tante: vaders 2e zus 
enz. 

Bij zonen heeft vaders familie dus voorrang en bij dochters moeders familie. 

Ook voor de uitzonderingen zijn er patronen te ontdekken.  

Overleden familieleden krijgen vaak voorrang bij het vernoemen. Als moeders 
vader al is overleden en vaders vader nog niet, wordt moeders vader vaak 
eerst vernoemd. Ook overleden jongere broers en zussen gaan vaak voor 
oudere nog levende broers en zussen.  

Als de eerste 3 of meer kinderen zonen zijn, wordt er wel eens een zoon 
genoemd naar een grootmoeder. En andersom: als de eerste 3 of meer 
kinderen dochters zijn, wordt er wel eens een dochter genoemd naar een 
grootvader.  

Kinderen die geboren worden na het overlijden van de vader worden vaak 
naar de vader genoemd (soms ook als het een meisje is).  

En als de moeder overlijdt in het kraambed, wordt het kind vaak naar haar 
genoemd (soms ook als het een jongen is).  
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Vaak hebben 2 of meer kinderen in een gezin dezelfde voornaam. Meestal 
omdat het oudere kind inmiddels al is overleden en het ontstane gat in de 
vernoemingsrij weer moet worden opgevuld. (Zij worden dus NIET genoemd 
naar het overleden kind, maar naar het familielid waarnaar ook het overleden 
kind genoemd is.) Maar soms wordt een naam ook vaker gebruikt omdat een 
naam zowel in vaders als in moeders familie voorkomt en dus meer dan 1 keer 
aan de beurt komt. In dat geval krijgt het kind soms het patroniem of de 
familienaam van het betreffende familielid erbij als tweede voornaam, wordt 
er onderscheid gemaakt door middel van een aanduiding als ‘de oudere’ en 
‘de jongere’ of wordt er een variant van dezelfde naam gebruikt (Kaatje en 
Trijntje komen bijvoorbeeld beide van Catharina).  

Buitenechtelijke kinderen worden meestal naar de grootouders van moeders 
kant genoemd en soms naar de vader, bijvoorbeeld als een drukmiddel om 
hem het vaderschap te laten erkennen. Echter, wanneer een huwelijk bij de 
geboorte vrijwel zeker is, worden gewoon de normale vernoemingsregels 
gevolgd. Een zoon wordt dan dus naar vaders vader genoemd. Wanneer een 
ongehuwde moeder later alsnog trouwt kan de naam van een eerder geboren 
zoon dus een aanwijzing vormen om vast te stellen of de bruidegom al dan 
niet zijn natuurlijke vader is. Bij een eerder geboren dochter is dat veel 
moeilijker, tenzij ze bij wijze van uitzondering naar haar vaders moeder is 
genoemd in plaats van naar haar moeders moeder. 

Als een van de ouders voor de tweede keer getrouwd is, wordt vaak ook de 
overleden man of vrouw vernoemd. Soms nog voor de ouders, maar meestal 
na de ouders en voor de broers en zussen.  

Ook stief- en pleegouders worden soms vernoemd. Soms zelfs in plaats van de 
eigen ouders, soms voor de eigen ouders, maar meestal na de eigen ouders en 
voor de broers en zussen. 

Op 22 mei 2017 kreeg ik een mailtje van een lezer van dit artikel. Hij vertelde 
dat hij een van een drieling was en dat deze drieling vernoemd was naar de 
Drie Koningen, Caspar, Balthazar en Melchior. 

Opmerking: – Er wordt regelmatig beweerd dat na het vernoemen van de 
grootouders niet de ooms en tantes, maar de overgrootouders zouden zijn 
vernoemd. Nu komt dat grotendeels op hetzelfde neer: ook de ooms en tantes 
zijn zelf immers vaak weer naar grootouders genoemd en vernoemen van 
ooms en tantes is dus indirect vernoemen van overgrootouders. Maar 
wanneer consequent overgrootouders vernoemd zouden worden, zouden 
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standaard ook de namen van de ouders zelf gebruikt moeten worden wanneer 
zij naar hun grootouders vernoemd zijn. Dat gebeurt echter niet. 

Een kind krijgt alleen de naam van zijn of haar vader of moeder wanneer het 
naar een grootouder of oom of tante genoemd wordt die toevallig dezelfde 
naam heeft of wanneer het direct naar de eigen vader of moeder genoemd 
wordt. Dat een kind direct genoemd wordt naar een overgrootouder waarnaar 
ook zijn of haar vader of moeder genoemd is, valt vrijwel niet aan te wijzen. 

Groningen 
Het is niet ongebruikelijk geweest om de oudste zoon naar de vader van 
moederszijde te vernoemen indien deze reeds is overleden en de vader van 
vaderszijde nog wel in leven is. De derde zoon of dochter wordt meestal 
vernoemd naar de oudste broer van vaderszijde of de oudste zuster van 
moederszijde.  

Drenthe 
Meestal komen eerst de voornamen van de voorouders aan de beurt. Eerst de 
grootouders van het kind (dat zorgt dan voor de voornamen van de eerste vier 
kinderen), en dan de overgrootouders (de volgende acht kinderen). Dat geeft 
twaalf kinderen totaal. 

Het getal 7 
7e kind moet priester worden of het klooster in 

7 jongens op rij: het peterschap van de Koning kan ingeroepen worden: 
Septimum consequentur filium 

7 meisjes op rij: het meterschap van de Koningin kan ingeroepen worden. 
Daarbij het recht om op kosten van de Koning een opleiding te volgen of te 
studeren. 

Brabant/Limburg 

7e zoon: krijgt de voornaam Louis of Lodewijk 

Aan de zevende zoon worden bijzondere kwaliteiten toegeschreven. Dat heeft 
te maken met de goddelijke status die de middeleeuwse koningen kennen. Ze 
worden in staat geacht om bepaalde kwalen te genezen. Een Iers bijgeloof is 
dat de zevende zoon van een zevende zoon helderziend zal zijn.  

7e dochter: krijgt voornaam Louise 
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Overige wetenswaardigheden 

Rond vernoemen en dopen: Grootouders zijn vaak zelf aanwezig als 
doopgetuigen  

Als er twee kinderen in hetzelfde gezin dezelfde voorna(a)m(en) hebben, dan 
is er een grote kans dat het oudste kind overleden is voordat de tweede is 
geboren. Er zijn echter uitzonderingen bekend, vaak het gevolg van 
consequent vernoemen. Ter onderscheiding wordt dan als toevoeging 'de 
oude' of 'de jonge' vermeld. Ook dit is niet altijd het geval; 
hoogstwaarschijnlijk wordt dan ter onderscheiding een verschillende 
roepnaam gehanteerd. (b.v. Jan, Han, Hannes, Jo, Johan). 

Indien twee kinderen uit een gezin - vlak na elkaar geboren - dezelfde 
doopgetuigen hebben, dan is waarschijnlijk het oudste kind jong overleden.  

Je ziet vaak dat een kind naar de vader wordt vernoemd, indien het kind (kort) 
na diens overlijden wordt geboren (als postuum eerbetoon of om de 
voornaam in de familie te houden) 

Het eerste kind uit een tweede huwelijk wordt genoemd naar de overleden 
partner van een van de echtelieden.  

Broers en zusters worden als doopgetuigen genomen, als deze circa elf jaar of 
ouder zijn.  

Een jongetje geboren uit een onwettige relatie krijgt de voornaam van de 
vader. Dit kan een aanwijzing opleveren voor de mogelijke vader als zijn naam 
niet genoemd wordt in de doop- c.q. geboorteakte.  

Een meisje geboren uit een onwettige relatie krijgt de voornaam van de 
moeder.  

Het komt vaak voor dat de dopeling dezelfde voornaam heeft als een van de 
doopgetuigen.  
Plaatsvervangers bij dopen zijn (bijna) altijd vrouwen  



  

 Threant jaargang 29 (2018) nr. 4  108 

 

Bijzondere regel 
Een drieling bestaande uit drie jongetjes wordt vernoemd naar de Drie 
Koningen Caspar, Balthazar en Melchior.  

Het bewijzen van filiaties  
Hoe bewijst je dat persoon A een kind is van persoon B? 
Of beter: dat de persoon in bron 1 dezelfde is als die in bron 2? 

 
Genealogie is de wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoeken van 
afstammingsrelaties oftewel filiaties (Latijn: filius/filia = zoon/dochter). En 
zoals bij elke wetenschap is het ook bij genealogie van belang dat deze relaties 
bewezen worden. Een stamboom waarvan de afstamming niet voldoende 
bewezen is, is gebouwd op drijfzand. Het is dus van belang dat je als 
onderzoeker weet hoe je aan voldoende bewijzen komt. 
Wanneer je onderzoek doet in de burgerlijke stand, lijkt dat geen probleem te 
zijn. De aktes vormen immers het bewijs en als je de naam van de gemeente 
plus het jaar en het nummer van de akte noteert is dat bewijs genoeg. Denk je. 
Toch is dat niet helemaal waar. Waar het bij genealogisch onderzoek in de 
kern om draait, is dat je aantoont dat de persoon die in bron 1 (bijvoorbeeld 
als kind in een geboorteakte) genoemd wordt dezelfde persoon is als degene 
die in bron 2 (bijvoorbeeld als bruidegom in een huwelijksakte) genoemd 
wordt. 
Bij de meeste aktes uit de burgerlijke stand spreekt dat vanzelf. Namen, 
leeftijden of geboortedata, geboorteplaatsen en namen van ouders die in de 
aktes genoemd worden, zorgen er meestal voor dat het voor iedereen direct 
duidelijk is dat de persoon in de ene akte dezelfde is als die in de tweede akte. 
In dat geval mag je inderdaad volstaan met het vermelden van een 
bronverwijzing. 
Maar lang niet altijd is het zo vanzelfsprekend. Spellingsvarianten en foutieve 
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of ontbrekende gegevens in de aktes kunnen voor problemen zorgen. En bij 
oudere bronnen, zoals de DTB (Doop, Trouw, Begraven), is 
vanzelfsprekendheid eerder uitzondering dan regel. Dat het kind in het 
doopboek dezelfde is als de bruidegom in het trouwboek kan meestal pas 
vastgesteld worden na het opstellen van een meer of minder uitgebreide 
argumentatie. Want trouwboeken vermelden over het algemeen geen 
leeftijden, geboortedata of namen van ouders. Een simpele bronvermelding is 
dan dus niet voldoende, tenminste niet als je een wetenschappelijk bewijs wilt 
leveren. 

Nu denk je misschien dat dit voor de hobbyist niet zo belangrijk is. Oké, 
misschien is het dan voor jouw niet zo hard nodig om dergelijke argumentaties 
vast te leggen. Maar als je ook voor je zelf niet op de juiste manier 
argumenteert, is de kans groot dat je afstammingsrelaties in je stamboom 
opneemt die niet alleen niet bewezen zijn, maar die misschien zelfs onjuist 
zijn. Dat wil je natuurlijk niet. 

Voorbeeld 

Jan Harms x Grietje Arends 
 

Hendrik Pieters x Roelofje Geerts 

Harm Jans x Aaltje Hendriks 

Hoe stel je nu een dergelijke argumentatie op? Een voorbeeld: je hebt in een 
trouwboek een huwelijk gevonden tussen Harm Jans en Aaltje Hendriks. Nu 
wilt je de doopdata en de namen van hun ouders vinden. U kijkt in het 
doopboek van dezelfde plaats en vindt dat Harm Jans gedoopt is als zoon van 
Jan Harms en Grietje Arends en Aaltje Hendriks als dochter van Hendrik Pieters 
en Roelofje Geerts. Maar zijn die beide kinderen wel dezelfde als de bruid en 
bruidegom uit het trouwboek? Omdat aannemelijk te maken maak je de 
volgende stappen: 

Je probeert eerst alle kinderen van Harm Jans en Aaltje Hendriks te 
achterhalen. Het zelfde doe je met alle kinderen van Jan Harms en Grietje 
Arends en met alle kinderen van Hendrik Pieters en Roelofje Geerts. 
Vervolgens pas je de vernoemingsregels toe en kijk je of de namen van de 
kinderen van Harm Jans en Aaltje Hendriks corresponderen met die van hun 
ouders en hun broers en zussen. Zijn er onregelmatigheden in de vernoeming, 
dan kijk je of daar voor de hand liggende redenen voor kunnen zijn. (Meer 
hierover vind je bovenstaand). Klopt het allemaal, dan is dat een argument dat 
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de bruid en bruidegom inderdaad dezelfde zijn als de genoemde kinderen. 
 
Je kijkt of er geen andere mogelijkheden zijn. Zijn er in dezelfde periode in 
dezelfde plaats of in de omgeving andere kinderen gedoopt met de namen 
Harm Jans of Aaltje Hendriks? Zo ja, dan zoekt u ook van deze kinderen alle 
broers en zussen op en vergelijkt ook van hen de naam van ouders en broers 
en zussen met die van de kinderen van Harm Jans en Aaltje Hendriks. Zijn er 
geen andere mogelijkheden, of kloppen de vernoemingen niet, dan is ook dat 
een argument dat de eerder gevonden Jan Harms en Grietje Arends dezelfde 
zijn als die uit het trouwboek. (Stel je zelf ook de vraag of de doopboeken wel 
compleet zijn. Hoe waarschijnlijk is het dat deze Harm Jans en Aaltje Hendriks 
helemaal niet in een doopboek voorkomen?)  

Samenvattend komt het dus steeds hier op neer: je onderzoekt steeds alle 
mogelijkheden die er zijn en van elke mogelijkheid bepaal je vervolgens hoe 
waarschijnlijk die is. Behalve op vernoemingen kun je natuurlijk ook letten op 
namen van doopgetuigen, vroege versies van familienamen (of bijnamen), 
plaats- of boerderijnamen, enz. Uiteindelijk kies je dan de mogelijkheid die je 
het meest waarschijnlijk lijkt. (Helaas: 100% zekerheid is vrijwel nooit te 
krijgen.) Wanneer er veel mogelijkheden zijn, ontkom je er vaak niet aan om 
complete stambomen te reconstrueren. Soms kun je de knoop pas definitief 
doorhakken wanneer je een vrij compleet beeld hebt van de hele bevolking 
van een bepaalde plaats in de betreffende periode. 

De argumenten die je er uiteindelijk toe brengen een keus te maken kun je het 
beste kort samenvatten, bijvoorbeeld in het kladveld van de betreffende 
persoon of relatie in jouw computerprogramma. Per geval kun je beoordelen 
of het noodzakelijk is deze argumentatie op te nemen in jouw uiteindelijke 
publicatie of dat een simpele bronverwijzing volstaat. 

NIEUWS VANUIT DE BIBLIOTHEEK 

Ingezonden door: Henk Jonkman 

Als bibliotheek kregen we een boek over de Stad Vollenhove: De poorte Rond. 

Dit boek is geschreven en samengesteld door Wim Willemsen en Jan B. Wester 

en uitgegeven in 1989. Een mooi fotoboek met beschrijvingen. Ook is een 

stukje geschiedenis van de stad Vollenhove meegenomen. 

Geschiedenis van Drenthe, 2 delen; deel 1: een nieuw perspectief en deel 2: 

een archeologisch perspectief 
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Onder redactie van Michiel Gerding en Jan van der Meer (deel 1), met 
medewerking van Wijnand van Santen (deel 2) 
De bibliotheek heeft met de aanschaf van twee dikke en zware boekwerken in 
één band een prachtig boekwerk over de geschiedenis van Drenthe verkregen. 
In deel 1 van deze twee kloeke boekwerken komen verschillende onderwerpen 
uit de geschiedenis aan de orde verzameld onder de volgende thema's: 
Drenthe als tuin van de bisschop (van Utrecht) voor 1500; Drenthe als 
assepoester van de Republiek (1500 - 1800); waar 't kind zijn moer verbrandt 
(1800 - 1900); de hordenloop van crisis en oorlog (1900 - 1945); wisselend getij 
(na 1945). In deel 2 komen allerlei onderwerpen aan de orde die door de 
tijden heen in Drenthe gevonden zijn met beschrijvingen van de wording van 
het landschap, de ontdekking van het verleden, de Neanderthalers in een leeg 
land, jagers, vissers en verzamelaars (12700 - 4900 vC); verandering (4900 - 
2750 vC); heuvels en bekers voor de doden (2750 - 1200 vC); cremeren en 
Celtic Fields (1200 - 50 vC); in de schaduw van een wereldrijk (50 vC - 450); 
graven rij aan rij (450 - 800); de Katholieke Middeleeuwen (800 - 1600) en 
sporen uit de vroegmoderne en moderne tijd (1600 - 1950). 
Beide boeken zijn met prachtige foto's verluchtigd en de vele verhalen over 
bijna alle plaatsen in de provincie Drenthe laten zich gemakkelijk lezen. 
 

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-
Overijssel over de maanden april tot en met juni 2018. In deze bladen vindt u 
soms genealogische gegevens van familie. Want genealogie is ook historie. 
 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Drenthe 18/2 
Bewoners Plaggenhut ( Wiekens-Meering, vd Sluis-Nijhof, van 
Tongeren-Hagedoorn) - Veenhuizen op stoom - Zandverstuivingen 

Assen 28/2 Mode Assen (Stern) - Holthinrichs - Notariskantoor - v. Wijngaarden  

Beilen 30/2 't Doktershuis - Viëtor en Wytema - Beijert-Hulzebos - Padvinderij 

Bentheim 144 
Rauchhuhn - Lohne 1749 - Die Post - Armutszeugnisse - Fundstücke - 
Johan Nieuhof - Bürgerbuch Schüttorf 1551-1920 - Godde Hilling - 
Eisenhütte Lingen - Rosette Grünberg - 28 Züge mit 25.000 deport. 

Diever 18/2 HAKA Coöp. Bakkerij/Winkelvereniging - Petroleum Gerrits - Nieuws 

Eelde 06-'18 Expositie Bekkering - Henk Hack - Geert Kamps - Vliegtuigcrashes 
Emmen 26/68 Jeudenveentien? - Brongers-Schoonbeek - De oude begraafplaats 

Gasselte 18/2 Oostermoerfeest: van landbouwtentoonstellingen tot zomerfairs 

Gieten 06-'18 de AVG - Bonnerveld - Toneelver. Helmers - Oogst- Hessel de Vries  
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Hardenb.35/2 
Zwarte Bende - Corn. Joh. van Riemsdijk - Bronzen zwaard - Willem 
Seinen - Spaanse griep (Jantina Bouwhuis) - Woonwagenkamp  

Havelte '18/2 Zuivel: Kwaliteit - Molenaars Wapserveen - Oud en nieuw Darp 

Hoogeveen /2 
Jan Luchies - Geert Schonewille - de DABO in 1940 - Geert Zwiers - 
Fred Mirande - Kattouw - Molen Pesse - Dien Thomas - Ds. Günther 

Nijeveen 18/2 
Hendrik Jans Martens - Nazaten Lubbinge-Nieuwenhuis in de VS - 
Evert Akkerman - Bewoners N.B.B. 27- Burgem. Bosma  (1905-1910) 

Odoorn '18/2 
Wandeling in 1886 van D A A de Neijn en C Gröntgen, Hunsow, de 
Valtherbrug, Odoorn - Dallen bij Exloo - Burgem. Johan van Roijen 

Oosterhess. 2 Sportver. VIOS (Vooruitgang is ons streven) 100 jaar (Overzicht) 
Peize nr. 78 Cabaret 'De Bekketrekker' (Bareld Lunsche) - Gemeentehuis - 'Opa' 

Rolde 18/2 Ruigeveld - Popken-Beijering uit Ekehaar - Gemeentehuis Rolde 

Ruinen 18/2 Agent Jan Hut - Mansier van Gijsselte - Kloeze-Engels - Boerenleven 

Ruinerwold 
/2 

Woldzang - J & P Stevens - 1923 - Café Westerbeek- Hielke vd Wal 

Sleen 21/2 Kleuterschool (Hofman)- Straatnamen - Jan Kroon - Keen-Weideman 

Smilde 15/2 
Architect Sorg- Koepelkerk - Ds. F.J.P.Moquette - Straatnamen - 
Harm Blijsie - Pol-Slomp - Pol-Bakker - Tigelaar-Pol - Pol-de Vroome 

Vollenhove /2 Harm en Reint Haasjes - Album Amicorum Anna - Georg Anton Blum 

Vries 17/67 Wessel Rona - De kogelvangers - Postkantoorhouder Jan Ananias  

Westerbork 2 Mantingerzand - diverse foto's - Edmund Schuhmann - Witteveen 

Westerwolde 
BB x RJ - Klaas Mulder en Ekke van der Net - Tonnis Post - Huizing-
Snelter - Harm Dijkmeijer - ter Borg - de Leidijk - blog Beth Chajiem 

de Wijk 18/2 
Boverhof-Muller - de Roo-Flinkert - Egbert Hielken - van der Linde-
Zoetemeijer - Frank-Sonies en hun dokterswoning in Koekange 

Zuidlaren 2 Dennenoord/Westlaren - Markte van Midlaren - Zonnehof - Hertz 

Zweeloo 58 Begraven - Pastorie Aalden verhoogd- Duitse inval - Het landschap 
 

Deze bladen liggen vanaf nu enige tijd ter inzage op de leestafels tijdens de 
bijeenkomsten van de NGV-afdeling. Ook worden ze ter lezing aangeboden 
aan de bestuursleden van de NGV Drenthe & NW-Ov. Ze worden niet 
opgenomen in de afdelings-Bibliotheek. 
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