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VAN DE VOORZITTER 

 
De aanhouder wint. Vorig jaar is voor het bestuur een wat roerige tijd 
geweest. Door het plotseling overlijden van Jan Ridderbos verloren we een 
energieke en gewaardeerde secretaris. Onze tweede secretaris, Henk 
Jonkman, nam zijn taak tijdelijk over. Omdat de penningmeester op de 
algemene ledenvergadering in april 2018 had aangegeven dat hij nog slechts 
voor een jaar in die functie werkzaam wilde zijn, moesten we dus op zoek naar 
én een nieuwe secretaris én een nieuwe penningmeester. Op onze website, in 
de Nieuwsbrief én in Threant werden oproepen geplaatst. Hierop reageerde in 
de loop van oktober Bé Sloots uit Gieten. Hij wilde wel secretaris worden en 
zou zich eerst vooral bezighouden met de verslaglegging van de vergaderingen 
om zich daarna in te werken in zijn functie. Op de algemene ledenvergadering 
van 17 november werd hij in functie gekozen als  nieuwe secretaris. Een aantal 
dagen voor de ALV bood zich ook Ruud Hermans uit Zorgvlied aan. Hij bleek 
beschikbaar voor diverse functies en kon op dezelfde vergadering benoemd 
worden als nieuw bestuurslid. Omdat de huidige penningmeester nog in 
functie is tot de algemene ledenvergadering van 13 april 2019 werd hij 
gekozen tot bestuurslid van de afdeling. Vervolgens kan hij op die bijeenkomst 
dan in functie worden gekozen als de nieuwe penningmeester. Dit houdt in dat 
ons bestuur tot genoemde datum tijdelijk uit zeven personen bestaat. Wat 
voelen we ons even rijk. Het zou zo mooi zijn als ons ledenaantal ook een 
dergelijke lijn zou gaan vertonen. Dit zou kunnen. Eigenlijk zijn al onze leden 
ambassadeur van de NGV. Dus beste mensen hierbij alweer een oproep. 
Probeer niet-leden te porren voor een lidmaatschap. Wijs ze eens op de 
website www.ontdekjouwverhaal.nl en vertel ze ook dat ze onder de kop 
‘Onze afdelingen’ (in de bovenste bruine balk) kunnen klikken, om vervolgens 
naar de afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel te gaan. Maak ze ook attent 
op onze bijeenkomsten. 
Ons programma voor 2019 belooft weer veel moois. Helaas staat er weer geen 
excursie op het programma. Heb je een idee? Vertel het ons. Alle 
bestuursleden zijn duidelijk herkenbaar op onze website, dus contact 
opnemen is nooit een probleem. Zoals jullie al hebben kunnen zien, zijn de 
bijeenkomsten ná de zomer nog niet ingevuld. Maak je echter geen zorgen, 
bestuurslid Bas de Wit probeert ook voor die bijeenkomsten weer interessante 
onderwerpen te plannen. Hoewel we proberen alle ledenbijeenkomsten in 
Threant te plaatsen, wil ik jullie erop attenderen dat de laatste bijzonderheden 

http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
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over een bijeenkomst altijd op de website te vinden zijn. Klik op ‘Agenda’, 
vervolgens scrol je automatisch naar beneden. Onder ‘Afdelingsnieuws’ lees je 
nieuwtjes over de afdeling en onder ‘Bijeenkomsten’ vindt je alle 
bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten. 
Het bestuur wenst eenieder een bijzonder mooi afdelingsjaar! 
 

Uw voorzitter, Harm Hillinga 
 

ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 

 
9 januari: Inloopspreekuur stamboomonderzoek, aanvang 13.30 uur. 
19 januari lezing: Facebook & Genealogie, door Fred Janssen. 
26 januari 2019: Dag van de Drentse familiegeschiedenis (een artikel hierover 
is verderop in Threant te vinden).  
13 februari: Inloopspreekuur stamboomonderzoek, aanvang 13.30 uur. 
13 maart: Inloopspreekuur stamboomonderzoek, aanvang 13.30 uur. 
16 maart: Oude foto’s dateren door, Henk Wierts. 
6 april: Duitslanddag (een artikel hierover is verderop in Threant te vinden). 
10 april: Inloopspreekuur stamboomonderzoek, aanvang 13.30 uur. 
13 april:  afdelingsledenvergaring, alleen voor leden. 
13 april:  Aldfear genealogisch programma.  
 
Alle lezingen beginnen om 14.00 uur. 
Aanvullende informatie is te vinden op onze afdelingswebsite (klik in de kolom 
links op de site op het tabblad: ‘afd. Agenda’). 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 

De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in april 2019 verschijnt, moet voor 15 februari 2019 
binnen zijn bij het mailadres van de redactie: kopij@drenthe.ngv.nl. Bij 
voorbaat onze dank! Lever uw kopij 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. Het adres en 
telefoonnummer zijn te vinden achterin deze Threant. 
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REGELS VOOR HET INZENDEN VAN KOPIJ 

 
De redactie streeft enerzijds naar afwisseling van artikelen in Threant, maar 
anderzijds naar uniformiteit in de uitvoering. Dat verhoogt respectievelijk de 
interesse en de leesbaarheid. 

Voor die uniformiteit gelden enkele regels: 

1. In de kop van een artikel (met uitzondering van redactie en bestuur) wordt 
vermeld: titel, naam auteur, telefoonnummer of e-mailadres; 

2. Gebruik bij voorkeur geen symbolen, maar de volgende afkortingen: ged., 
geb., otr., tr., get., ovl. (of overl.), begr., z.v., d.v. Gebruik in geen geval 
afkortingen en symbolen door elkaar; 

3. Alleen de namen van personen in vet. Alleen de beginletter van een naam 
als hoofdletter plaatsen; 

4. Alleen bij een huwelijk kan de naam van de gemeente volstaan; 

5. Bij een artikel zijn illustraties welkom. Foto’s voldoende scherp, minimaal 
200 dpi in zwart-wit. Scans bij voorkeur in jpg-bestand. Stuur foto’s en scans 
apart op met het artikel; 

6. Een genealogische publicatie moet voor tenminste 50 procent betrekking 
hebben op het grondgebied van de afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel; 

7. De inzender dient rekening te houden met de regels rond privacy van 
levende personen; gegevens van levende personen mogen niet in een artikel 
worden vermeld; 

8. De lengte van een artikel mag niet meer dan 22 pagina’s op A4 bedragen, 
uitgaande van een lettertype Calibri, puntgrootte 15. Het artikel moet in vier, 
maximaal vijf uitgaven van Threant te plaatsen zijn. 

Algemene regels: 

9. De inzender van een artikel doet door haar of zijn inzending afstand van 
copyright. Het staat de afdeling of de vereniging (NGV) vrij om van ingezonden 
artikelen onbeperkt gebruik te maken op welke tijd, in welke vorm en via 
welke informatiedrager dan ook. 
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10. De redactie reageert altijd op een inzending; 

11. Het staat de redactie vrij om een artikel in redelijkheid aan te passen voor 
publicatie; 

12. Het staat de redactie vrij een ingezonden artikel niet te publiceren.  
De redactie informeert de inzender daarover. 

13. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van ondertekende 
inzendingen. Deze regels staan ook vermeld op de website van de afdeling. 

 

GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR 

 
De NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel houdt in samenwerking met de 
Bibliotheek Hoogeveen een genealogisch inloopspreekuur. Dit spreekuur is 
elke tweede zaterdag van de maand vanaf 13.30 tot 15.30 uur in de 
bibliotheek. 
Deze middag is bestemd voor u als u wilt beginnen met stamboomonderzoek 
naar uw voorouder en niet weet hoe en waar, als u al bent begonnen en u 
bent vastgelopen in het onderzoek en als u vragen heeft over 
stamboomonderzoek, bronnen, archieven en webadressen. 
De vragen hoeven niet specifiek over Hoogeveen of Drenthe te gaan, in 
principe is dit inloop uur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. 
Het is niet zo dat wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag 
weer op weg helpen. Het spreekuur wordt verzorgd door Anneke en Jan Pol en 
is gratis toegankelijk. 
De volgen data zijn: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 15 mei 2017. 
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen aan de Willemskade 27 in Hoogeveen. 
 

DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS 
 

Misdaad en straf op 26 januari 2019 in het Drents Archief 

Bijna iedereen is nieuwsgierig naar het verborgen verleden van zijn of haar 

eigen familie. Het Drents Archief houdt daarom op zaterdag 26 januari voor de 

vijfde keer de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis. Het thema dit jaar is 

‘Misdaad en Straf’, een onderwerp dat niet zonder reden is gekozen. Het 

afgelopen jaar is namelijk een index gemaakt op de vonnissen uit de periode 
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1838-1877 van de arrondissementsrechtbank te Assen. Tijdens de Dag van de 

Drentse Familiegeschiedenis wordt deze index – die met name betrekking 

heeft op kleine vergrijpen en straffen – online gepubliceerd. 

Workshops, lezingen, informatie en muziek 

Bezoekers aan de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis kunnen op 26 

januari hulp krijgen bij het zoeken naar hun eigen ‘roots’ en inspiratie opdoen 

voor hun zoektocht. Ervaren onderzoekers en archiefmedewerkers geven tips 

voor het in kaart brengen van de eigen familiegeschiedenis, het CBG is 

aanwezig met informatie over het Algemeen Politieblad, er worden diverse 

interessante workshops en boeiende lezingen gegeven. Het publiek kan 

luisteren naar moordliederen en proeven van een galgenmaal. Tussen 11.00 

en 17.00 staat het archief bol van de activiteiten. De toegang is gratis en 

aanmelden is niet nodig. Houd de website van het Drents Archief 

(www.drentsarchief.nl/familie) in de gaten, daar wordt binnenkort het 

volledige programma op gepubliceerd. 

Uiteraard is ook de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel, alsmede de 

stand over de Nationale Militie weer aanwezig. Tevens kun je informatie 

krijgen over het genealogieprogramma GensDataPro. 

Dag van de Drentse Familiegeschiedenis 

Zaterdag 26 januari 2019, 11.00 – 17.00 uur 

Drents Archief, Brink 4 (entree Museumlaantje) 

9401 HS Assen 

www.drentsarchief.nl/familie 

 

De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis wordt georganiseerd door het Drents 

Archief in samenwerking met de NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel. 

 

Zie onderstaand schema voor de tijden en activiteiten die dag.  

http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2AQp4BQp0ZwRzMKWjqzA2pzSaqaR9Zmp4AmV3AmL4Way2LKu2pG0kAmDjZGD0AGRjZ08
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2AQp4BQp0ZwRzMKWjqzA2pzSaqaR9Zmp4AmV3AmL4Way2LKu2pG0kAmDjZGD0AGRjZ08
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KLIM OOK EENS IN JOUW DUITSE STAMBOOM 
Ingezonden door: Harm Hillinga; email: voorzitter@drenthe.ngv.nl 

 

Onze afdeling hield in 2016 samen met de afdeling Groningen een 
Duitslanddag in Rolde. Gezien het succes daarvan hebben we afgestemd om in 
2018 een gezamenlijke dag te organiseren met de afdelingen Friesland, 
Groningen en Twente. In april van dit jaar zijn afgevaardigden van de 
afdelingen in Hoogeveen bij elkaar gekomen en hebben we besloten samen 
een dergelijk evenement te gaan organiseren. Er is gekozen voor 6 april 2019 
van 11.00 uur tot 16.00 uur in De Vredehorst te Hoogeveen, vanwege de 
centrale ligging voor zowel de afdelingen als Duitse zusterverenigingen. Bij de 
organisatie fungeert Jos Kaldenbach inzake zijn kennis over Duitse genealogie 
als adviseur. 
Inmiddels is iedereen al druk doende om deze dag tot een succes te maken. De 
(grote) ontmoetingsruimte van De Vredehorst is gereserveerd in verband met 
de stands zowel uit Duitsland als van onze afdelingen, alsmede van de te 
verwachten bezoekers. Bij de stands kunnen leden, maar ook 
belangstellenden, informatie inwinnen over ‘zoeken in Duitsland’.  
In een afzonderlijke zaal worden lezingen gehouden over het zoeken in 
Duitsland, waardoor de stands hun waarde behouden, en de bezoekers bij de 
lezingen niet gestoord zullen worden. 
Op dit moment is het nog niet mogelijk een compleet programma te 
presenteren met daarop alle deelnemers en de tijdstippen waarop de lezingen 
worden gehouden. Zodra een en ander volledig geregeld is, kun je het 
programma op de websites van de deelnemende afdelingen vinden. 
Bovendien wordt er voor die tijd nog een Nieuwsbrief verzonden met als 
thema ‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom’. 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE VAN HET HOOFDBESTUUR 

 
Met deze extra informatie vraagt het hoofdbestuur uw aandacht voor de  

volgende onderwerpen: 

 

Heraldisch Tijdschrift en Gens Nostra 

Met ingang van 2019 ontvangen alle leden het Heraldisch Tijdschrift als 

zelfstandige uitgave in de vorm van een middenkatern in Gens Nostra.  
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Zo zijn beide bladen zelfstandig op te bergen. De redacties zijn al druk doende  

met de voorbereiding. We ontvangen regelmatig vragen welk bedrag er nu  

betaald moet gaan worden. 

 Er zijn twee mogelijkheden: 

* Een digitaal lidmaatschap voor €36,- per jaar, waarbij u Gens Nostra en het 

Heraldisch Tijdschrift op uw beeldscherm kan lezen. Ze zijn niet te ownloaden! 

* Een lidmaatschap voor €45,- per jaar, waarbij u beide bladen gedrukt per 

post ontvangt. 

De contributie van €20,- voor een abonnement voor leden op het Heraldisch 

Tijdschrift vervalt dus! 

 Leden die nu een digitaal lidmaatschap hebben en een abonnement op het  

Heraldisch Tijdschrift ontvangen een bericht om hun keuze kenbaar te maken, 

beide digitaal, of, beide gedrukt. 

Niet leden met een abonnement op het Heraldisch Tijdschrift binnen 

Nederland blijven €30,- per jaar betalen en als ze buiten Nederland wonen 40,- 

per jaar 

Gebruik website en ledenadministratie 

De website ontdekjouwverhaal is ruim een jaar in gebruik. We ontvangen veel 

e-mails met vragen over het gebruik of met suggesties voor verbeteringen. Dit 

past bij de NGV ‘van, voor en door leden’. Inmiddels hebben we veel 

verbeteringen doorgevoerd. Dank voor uw betrokkenheid en meedenken. 

We hebben een aantal veel gestelde vragen voorzien van een antwoord. Kijk 

https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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daarvoor naar de rubriek veel gestelde  vragen In dit bericht vraag ik uw 

aandacht voor twee rubrieken die relatie hebben met het gebruik van de 

website en onze ledenadministratie. 

* Vragen over lidmaatschap: 

     o Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen? 

* Vragen over de website: 

     o Hoe moet ik inloggen bij de NGV? 

     o Ik ben mijn wachtwoord kwijt of ik wil mijn wachtwoord wijzigen? 

     o Hoe wijzig ik mijn e-mailadres? 

 Opzegging 

Een opzegging kan u voor 1 december doorgeven 

aan  ledenadministratie@ngv.nl of via het opzeggingsformulier dat u op uw 

scherm krijgt als u uw profiel ziet na een inlog. 

Inloggen 

Voor het inloggen is het van belang dat u gebruikersnaam en wachtwoord 

beschikbaar hebt. De gebruikersnaam is uw lidnummer, een zelf gekozen 

gebruikersnaam of het bij de NGV bekende e-mailadres. Het bijbehorende 

wachtwoord is versleuteld en veilig opgeslagen. U kunt dat zelf wijzigen. 

 E-mailadres 

Uw opgegeven e-mailadres is van belang voor het ontvangen van de landelijke 

https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC9jb250YWN0L3ZlZWxnZXN0ZWxkZS12cmFnZW4v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:ledenadministratie@ngv.nl
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nieuwsbrieven of van uw afdeling dan wel van Gens Data Pro. Ook is het van 

belang als u Gens Nostra elektronisch wilt lezen. 

Van veel leden hebben we geen of een onjuist e-mailadres. Deze leden missen 

veel informatie. 

Tevens wordt het e-mailadres gebruikt voor de jaarlijkse inning van contributie 

of bij bestellingen van producten in de webwinkel. Als u bent ingelogd wordt u 

doorgeleid naar de betaalmodule waarin u zelf een keuze kan maken via welke 

veilige betaalmethode u wil afrekenen. 

Op de website zijn eind 2018 een aantal collecties beschikbaar gekomen 

waarvan een aantal alleen voor ingelogde leden toegankelijk zijn (zie: 

zoekmodule ). Nog een reden om te beschikken over een juiste combinatie 

van gebruikersnaam en wachtwoord. 

Controleer uw gegevens door in te loggen op de website, dan krijgt u uw 

gegevens te zien. Bij onjuistheden verzoeken wij u de wijzigingen door te 

geven via de formulieren die boven uw profieloverzicht staan of door een e-

mail met gewijzigde gegevens te sturen aan ledenadministratie@ngv.nl  

Zo draagt ook u bij aan een NGV ‘door’ leden en vermindert u de 

werkbelasting bij de vrijwilligers die zich bezighouden met de leden- en 

contributieadministratie. 

 

 Arie van Herk, secretaris hoofdbestuur 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC96b2VrbW9kdWxlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:ledenadministratie@ngv.nl


  

 

 

 Threant jaargang 30 (2019) nr. 1  11 

 

 

HOE WEET JE OF JE FAMILIE IN AMERIKA HEBT? 

Ingezonden door: Harm Hillinga; email: voorzitter@drenthe.ngv.nl 

De kans is erg groot dat iedereen wel familie in Amerika heeft. Maar hoe kom 
je daar achter? 

Als we het in dit artikel over Amerika hebben, bedoelen we de Verenigde 
Staten en niet Canada. Zeker in de 19e eeuw is Amerika een populair 
emigratieland geweest. In Nederland zijn de economische omstandigheden 
dan niet zo gunstig. Er heerst dan armoede onder grote groepen van de 
bevolking. Amerika is het land van de onbegrensde mogelijkheden. Vandaar 
dat velen daar heen trekken, vaak aangemoedigd door de enthousiaste 
brieven van familieleden die de oversteek al eerder hebben gemaakt. 

De kans is dus vrij groot dat ook jij (verre) familie in Amerika hebt wonen. Het 
ligt voor de hand om eens in een Amerikaanse telefoongids te zoeken op jouw 
familienaam, maar als er in Amerika inderdaad mensen met dezelfde 
familienaam als jou blijken te wonen, zegt dat nog niet zo veel. Zij hoeven nog 

niet perse familie van je te zijn. Om te achterhalen of 
er inderdaad familie van je naar Amerika vertrokken is 
kun je beter terug gaan in de tijd, namelijk naar het 
moment dat zij de oversteek hebben gemaakt. 

Het is daarbij wel van belang dat je je stamboom al 
een behoorlijk eind uitgezocht hebt. Zoeken in het 
wilde weg heeft namelijk weinig zin en kost veel tijd. 

Je moet daarom pas met het zoeken naar geëmigreerde familieleden 
beginnen, als je in je stamboom een aantal personen hebt waarvan je in 
Nederland niets kunt terugvinden, en waarvan je vermoedt dat ze weleens 
geëmigreerd zouden kunnen zijn. 

De eerste stap is dan het raadplegen van het bevolkingsregister. Bij vertrek uit 
een gemeente is dat namelijk in het bevolkingsregister aangetekend. Ook bij 
emigratie zal dat in het bevolkingsregister aangetekend moeten zijn. Helaas is 
dat niet altijd het geval. Velen zijn vertrokken zonder dat eerst bij de 
gemeente aan te geven. Vaak jaren later kan een ambtenaar alsnog 
aantekenen waar de bewuste personen gebleven zijn, soms tast men bij de 
gemeente in het duister. Maar wanneer iemand zonder verdere sporen blijkt  
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te zijn verdwenen, is emigratie een reële mogelijkheid en voor de 19e eeuw is 
Amerika dan de meest waarschijnlijke optie. Voor de periode waarin er nog 
geen bevolkingsregister is, sla je deze stap natuurlijk over. 

De tweede stap is het zoeken van sporen van de oversteek zelf. Tot ver in de 
20e eeuw is de enige mogelijkheid voor emigranten om in Amerika te komen: 
per schip. Op deze schepen worden passagierslijsten bijgehouden. Een groot 
deel daarvan is bewaard gebleven. Op de Ellis Island Records 
(https://www.libertyellisfoundation.org) kun je online zoeken in de lijsten van 
alle emigrantenschepen die tussen 1892 en 1924 aan zijn gekomen op Ellis 
Island bij New York. Van eerdere perioden zijn op diverse plaatsen op internet 
passagierslijsten te vinden. Neem maar eens een kijkje op 
http://www.voorouders.net/links/emigranten-c-49. 

Wanneer je in het bevolkingsregister en/of in passagierslijsten personen vindt 
die familie van jou zijn en die naar Amerika zijn geëmigreerd, weet je zeker dat 
er familie van jou in Amerika woont of gewoond heeft. Wanneer je bepaalde 
personen niet kunt terugvinden, noch in het bevolkingsregister, noch in 
passagierslijsten, bestaat er nog altijd een kans dat zij geëmigreerd zijn. Het 
kan daarom de moeite lonen om toch ook nog in Amerika zelf te zoeken. Hoe 
dat moet, wordt hieronder uitgelegd. 

Hoe u de nakomelingen van geëmigreerde familieleden vindt 

Natuurlijk ben je ook benieuwd naar de nakomelingen van eventuele 
emigranten. Met andere woorden: je wilt niet alleen weten dat er familieleden 
van jou de oversteek gemaakt hebben; je wilt ook zelf de oversteek maken en 
jouw stamboomonderzoek aan de overkant van de oceaan voortzetten. Al is 
het maar via internet. 

Nu is de bevolkingsregistratie in Amerika lang zo goed niet geregeld als in 
Nederland en andere Europese landen. Amerika kent geen burgerlijke stand en 
geen bevolkingsregister. Vandaar dat verkiezingen daar vaak zo chaotisch 
verlopen. De enige manier waarop de overheid de bevolking enigszins 
registreert is via 10-jaarlijkse volkstellingen, de Federale Census. De gegevens 
daarin lijken sterk op die in het Nederlandse bevolkingsregister, maar het zijn 
slechts momentopnamen. Wat er tussen twee tellingen gebeurd is, is dus 
alleen te achterhalen uit de verschillen tussen twee tellingen. Overlijdensdata 
staan er niet in, in plaats van geboortedata worden meestal alleen leeftijden 
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vermeld en van kinderen die tussen twee tellingen geboren zijn én overleden 
zijn, ontbreekt natuurlijk ieder spoor. 

De Census is dus een zeer beperkte bron, maar voor Amerika wel de best 
toegankelijke bron. Op internet zijn talloze indexen, transcripties en zelfs scans 
te vinden. Verreweg de meest complete collectie vind je bij Ancestry.com 
(https://www.ancestry.com/search). 

Aanvullende bronnen 

Via de eerder genoemde Census kun je de basisgegevens over je familie 
verzamelen. Vervolgens kun je aan de hand van die gegevens verder zoeken 
op internet. Als je eenmaal weet waar in Amerika jouw familie is gaan wonen 
(niet alleen de staat, maar ook de naam van het betreffende ‘county’) kun je 
kijken of er bijvoorbeeld kerkelijke huwelijksregisters of namenlijsten van 
begraafplaatsen te vinden zijn. Veel van dat soort gegevens kun je vinden via 
Rootsweb.com (https://www.rootsweb.com) en het US GenWeb Project 
(http://www.usgenweb.org). Veel gegevens over Ottawa County in Michigan 
(waar de Nederlandse kolonie van ds. Van Raalte met plaatsen als Holland, 
Drenthe, Zeeland en Overijsel toe behoort) vind  je bijvoorbeeld op 
https://www.miottawa.org/Departments/CountyClerk/VitalRecord/genealogy.
htm. 

Een andere belangrijke bron voor de 20e eeuw is de Social Security Index (SSI). 
Daarin vind je de overlijdensdata en -plaatsen van personen die in Amerika zijn 
overleden. Ook deze gegevens zijn op internet te raadplegen, bijvoorbeeld bij 
Ancestry.com (https://www.ancestry.com/search). 

Gegevens van andere genealogen 

Uiteraard kun je ook bij het zoeken naar Amerikaanse familieleden gebruik 
maken van het werk dat andere onderzoekers al gedaan hebben. Sterker nog, 
onder emigrantenfamilies is stamboomonderzoek buitengewoon populair, dus 
de kans dat jouw Amerikaanse familie al uitgezocht is, is heel groot. De kunst is 
alleen om in contact te komen met deze onderzoekers. Anders dan in 
Nederland zijn er in Amerika relatief weinig genealogen met een eigen 
website. Zoeken via zoekmachines als Google heeft daarom minder zin. Maar 
des te meer kans maak je op websites waar bezoekers Gedcom-bestanden 
kunnen uploaden en doorzoeken.  
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Als je zelf een website hebt, kun je overwegen om een Engelstalige versie te 
maken. Alleen al een intro op jouw website kan hulp bieden. Wie weet wordt 
uw site gevonden door een Amerikaanse achterneef of -nicht en kun je zo in 
contact komen met jouw Amerikaanse familie. 

VERHALEN VANUIT GENEALOGISCH ONDERZOEK VAN HENK JONKMAN (1) 
Ingezonden door: Henk Jonkman; email: harjo@solcon.nl 
 

Jonkmannen zijn net onkruid 
 
Van het bestuur van onze afdeling NGV, afdeling Drenthe en NW-Overijssel, 
blijkt dat ik de enige ben die zowel persoonlijk als voorouderlijk uit het gebied 
van onze afdeling kom. En toch ben ik de enige die niet in het gebied van onze 
afdeling woon. 
Daarom kwam de vraag van de redactie naar mij toe om wat meer te vertellen 
van mijn onderzoek naar mijn afkomst en dat te plaatsen in genealogisch 
perspectief. 
 
Ik begin daarom maar met de familie Jonkman. 
Wie een beetje bekend is in Hoogeveen en omgeving kent ongetwijfeld wel 
een Jonkman; dit geslacht is net onkruid – het wordt alleen maar meer. 
Wie met de familie Jonkman genealogisch aan de slag gaat, kan zich 
gemakkelijk vergissen om te denken dat alle Jonkmannen in Nederland familie 
van elkaar zijn. 
Je hebt verschillende geslachten Jonkman in diverse gedeelten van Nederland, 
die geen familie van elkaar zijn. Er is een geslacht Jonkman in Groningen, in 
Friesland, in Drenthe, in Overijssel, in Noord-Holland, in Zuid-Holland, die – 
voor zover ik heb kunnen nagaan - geen van allen familie van elkaar zijn.  
 
Mijn geslacht Jonkman komt van oorsprong uit de buurt van Vollenhove (OV). 
Daar komen op een bepaald moment twee verschillende geslachten 
Jonkmannen voor. Het ene geslacht Jonkman woont in de stad Vollenhove en 
is van oorsprong Rooms-Katholiek en zijn vooral vissers van beroep. Het 
andere geslacht Jonkman komt van het platteland, uit het Ambt Vollenhove; zij 
zijn Protestants en zijn vooral arbeiders van beroep. Van dit laatste geslacht 
stam ik af doordat een voorvader Berend Jans Jonkman rond 1800 naar 
Hoogeveen komt.  (zie hieronder een paar genealogische gegevens). 
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Deze Berend Jans Jonkman trouwt met een meisje uit Drenthe, Marchien 
Bosvelt.  Zij krijgen drie kinderen, waarvan twee kinderen heel jong overlijden. 
Deze kinderen zijn de eerste Jonkmannen die in en rond Hoogeveen zijn 
geboren. Het gezin is arm, de vader sterft op jonge leeftijd in militaire dienst 
aan koorts; de moeder sterft in het armwerkhuis. Uit die ene overgebleven 
Jonkman, Johannes, stamt het hele verdere geslacht Jonkman in en rond 
Hoogeveen. En inderdaad, het is net onkruid. In en rond Hoogeveen zijn nu 
ontelbaar vele Jonkmannen en het is voor mij als genealoog nauwelijks of niet 
meer bij te houden. 
Echter, bij mijn onderzoek naar de Jonkmannen in en rond Hoogeveen komt ik 
toch twee Jonkmannen tegen, die in Hoogeveen geboren zijn, die geen familie 
van mij zijn. Dat blijken twee kinderen te zijn uit een schippersgezin, die in 
Hoogeveen geboren zijn, terwijl hun schip in Hoogeveen lag. 
 
Als je met genealogie begint dan kun je je heel gemakkelijk vergissen. Je denkt 
stiekem dat er misschien wat belangrijke mensen in jouw voorgeslacht zitten 
of dat er een ‘wapen’ is. 
Zo ontdekte ik bij één van mijn familieleden, die ook begonnen was met 
onderzoek naar de Jonkmannen, op de gevel van een open haard een mooi 
wapen van de familie Jonkman. Hij had dat mooi laten uitvergroten en in een 
mooi frame gezet. Maar ik moest hem wel heel erg teleurstellen dat dat niet 
het wapen van de Hoogeveens Jonkmannen was, maar van een Gronings 
geslacht Jonkman. Volgens mij is dit familielid later gestopt met genealogisch 
onderzoek. Want als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een 
kwartje 
 
Genealogische gegevens van Berend Jans Jonkman en Marchien Bosvelt 
 
Berend Jans, ook wel geschreven als Berent Jans Jonkman, zoon van Jan 
Berents Jonkman / Jongman en Willempje Hendriks Doeve, is geboren te 
Vollenhove (Zuurbeke) op 8 okt 1798, gedoopt (NH) te Vollenhove op 
14 okt 1798, met vermelding van zijn geboortedatum. Van beroep is hij 
boerenknecht, maar militair bij zijn overlijden (flankeur). Hij is overleden (25 
jaar oud) te Kampen op 31 jan 1824, waar hij in de kazerne 14 dagen ziek is 
geweest (overleden aan Zinkingkoorts). Opmerkelijk genoeg  wordt in zijn 
overlijdensakte Berent vermeld als ongehuwd. De Veenmol 1999/1 p. 58. 
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Berend trouwt, op 18 jarige leeftijd te Zuidwolde op 14 februari 1817 met 
Marchijn (Margien/Marchien) Bosvelt(d), 26 jaar oud; zij is een dochter van 
Jannes (Johannes) Bosvelt (d)  en Jantje / Jantijn Jacobs. Marchien is geboren 
te Zwinderen / Oosterhesselen;, en gedoopt (NH) te Oosterhesselen op 
21 nov 1790, Marchien overlijdt (ongeveer 69 jaar oud) te Hoogeveen op 
7 juni 1860 in 't armenhuis in de Kleine Kerksteeg 
 
Marchien trouwt voor een tweede keer te Hoogeveen op 21 augustus 1839 
met Okko Fritsers Okken, zoon van Vrister Okken en Margrieta Jans; Okke is 
gedoopt (NH) te Hoogeveen op 28 mei 1780 en overleden te Hoogeveen op 
14 oktober 1857  
 
Omdat Berent jong is overleden en Marchien weer is getrouwd met Frits 
Okken, zijn de kinderen waarschijnlijk groot geworden bij grootouders 
Bosveld; mijn opa Johannes Jonkman (1886 – 1962) vertelde wel eens dat de 
kinderen genoemd werden met de achternaam "Bosveld". De oudste dochter 
Willempje is maar 9 jaar geworden; zij is overleden in het armwerkhuis in 
Hoogeveen; de derde zoon Jan is maar 6 jaar geworden en hij is overleden in 
het huis van opa en oma Bosvelt. Johannes zal dan waarschijnlijk opgegroeid 
zijn bij opa en oma Bosvelt. 
 
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen: 
 

1. Willemtje, geboren te Hoogeveen (Het Krakeel C 859) op 
24 januari 1818, overleden (8 jaar oud) te Hoogeveen op 
2 januari 1827. Zij is overleden in het armenwerkhuis. Want haar 
vader is in 1824 overleden en het gezin zal wel in armoede verkeerd 
hebben. 
 

2. Johannes, geboren te Hoogeveen (Het Krakeel C 842) op 
7 december 1820; hij arbeider van beroep en overlijdt op 77 jarige 
leeftijd op 4 juni 1898 te Hoogeveen (Achterom C 67). 

 Johannes trouwt op 22 jarige leeftijd op 16 augustus 1843 te 
Hoogeveen met Hillegonda Reinders, soms ook Hillechien Reinders 
Kleine genoemd, 21 jaar oud, dochter van Reinder Reinders Kleine en 
Hendrikje Teunis Nijboer; Hillegonda is geboren te Hoogeveen op 
29 december 1821 (vader Reinder en moeder Hendrikje waren nog 
niet gehuwd; zij huwen in 1824; dochter Hillegonda wordt in 1836 
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erkend en gewettigd - zie aantekening in rand van geboorteakte). 
Hillegonda overlijdt op 1 februari 1912 (90 jaar oud) te Zuidwolde. 
Hillegonda trok op 6 oktober 1910 in bij haar zoon Willem te 
Zuidwolde, waar zij is overleden.  

 Volgens de geboorteakten van de kinderen kon Johannes t/m 1848 
niet schrijven; in 1850 ondertekent hij voor het eerst de akten. Uit dit 
huwelijk zijn 11 kinderen geboren 

 
3. Jan, geboren te Hoogeveen (Het Krakeel C) op 7 augustus 1823; in de 

geboorteakte wordt vermeld dat de vader ligt in het garnizoen te 
Zwolle; Jan overlijd op 5 jarige leeftijd te Hoogeveen (De Huizen B 532) 
op 5 juli 1829, overleden ten huize van buurman Klaas van der Wal. 

 

BIJDRAGE TOT EEN BIOGRAFIE VAN JAN WILLEMS GLOEN, COEVORDEN 
Ingezonden door: H.D.J. Krikke; email: hdj.krikke@ziggo.nl  

 
Onderstaand heb ik een eenvoudig en kort artikel opgesteld over een verre 
voorvader van mij, Jan Willems Gloen uit Coevorden.  In het jaar 1685 vraagt 
hij het burgerschap van Coevorden aan, in het burgerboek van Coevorden is 
het volgende te lezen.  
‘Op 24 november 1685 heeft Jan Willems Gloen, geboortigh van Ringen, 
getrouwt aan Geesijn Scheermans, dochter van sal. Jan Scheerman, in sijn 
leven borger dezer stadt, het borgerrecht gewonnen, den behoorlijcken eedt 
gepraesteert en het recht daertoe staende voldaen’. Ondertekend in 
Coevorden door: M. Lempereur  
In kennis van mij, R. Bartelinck, secret.  
 
Zijn voornaam is Jan en hij is geboren in Ringen, leden van de familie Gloen 
komen alleen uit de buurtschap Klein Ringe. Klein Ringe is onderdeel van de 
gemeente Emlichheim Dld. Jan zal geboren zijn ca. het jaar 1660. Zijn vader 
Willem Gloen zou in dat jaar aldus wonen in Klein Ringe. In dat jaar was er een 
lijst van weerbare mannen opgesteld in de z.g. Musterungsrollen van de 
Graafschap Bentheim, en dus ook van Ringe. In Ringe vond ik maar één 
persoon met de voornaam Willem. Deze genoemd als Loen Willem. Hij heette 
dus Willem Loen, maar dat is natuurlijk geen Willem Gloen. Toch laat ik deze 
Willem hier even staan. Later kwam ik de naam Loen in Klein Ringe of 
Emlichheim niet meer tegen. Het wringt natuurlijk wel. Jan Willems Gloen 
heeft in Coevorden dus de eed afgelegd en de leges betaald.  
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Daar zijn schoonvader niet meer leefde is Jan Willems Gloen bij zijn vrouw in 
Coevorden gaan wonen. Zij woonde in de Sallandsestraat in Coevorden. Wijlen 
zijn schoonvader Jan Scheerman stond daar eerder genoemd in dat huis. Deze 
hield paarden en was ook voerman, hij zal wellicht ook lid zijn geweest van het 
voerlieden-gilde van Coevorden. Nu Jan Willems Gloen daar woonde werd hij 
Jan Scheerman genoemd. Ik vermoed dat er in die periode nog een aantal 
jongere Scheerman-kinderen thuis woonden o.a. Geert en Klaas Scheerman. 
Ir. H. Brand noemde het huis in zijn boek immers het “Scheermanshuis”. Jan 
Willems Gloen zal allicht ook lid zijn geweest van het voerlieden-gilde. 
Overigens ook in het haardsteden-register van Coevorden in die jaren werd er 
een Jan Scheerman genoemd, zijn eigenlijke naam was dus Jan Willems Gloen. 
In het haardsteden register van 1692 stond: Jan Scheerman heeft peerden om 
sijn cost te winnen. In het jaar 1699 4 paarden.  
 
In de ambtelijke lijsten zoals het Burgerboek van de stad en het register van 
kerkelijke lidmaten werd Jan Willems Gloen met zijn eigen naam genoemd. 
Idem ook in de voogdij-akten. In de voogdij komt zijn naam drie keer voor.  
In 1710 staat zijn naam genoemd te samen met die van Geert Scheerman, de 
vader van zijn schoondochter. Zij werden samen mombers (voogden) over 
twee kinderen Geesje en Henderick Hendericks waarvan de moeder was 
overleden.  
In 1716 was Jan Willems Gloen keurnoot te samen met Rudolf Wilderick, 
stadsontvanger, waarbij de weduwe Swaentjen Jansen bij een tweede huwelijk 
nog (stief)kinderen heeft uit haar eerste huwelijk.  
In 1731 is Jan Willems Gloen momber comparant over vijf kleinkinderen van 
hem, Geesjen, Geert, Annigjen, Jantjen en Jan Gloen, kinderen uit het eerste 
huwelijk van zijn zoon Willem Gloen, die als weduwnaar in 1731 opnieuw 
trouwt met Marregjen Jansen   (Marregjen Jansen Streuven van de Scheer); de 
mombers waren Klaas Scheerman en Minne van Tarel.  
 
bronnen 
-B. J. Finke, Burgerboek Coevorden, Stichting Voorouderonderzoek Drenthe 
(Emmen 1996), p.51  
-B.J.Finke, Voogdijzaken Coevorden 1700-1733, Stichting Voorouderonderzoek 
Drenthe (Emmen 1997) nrs. 51,96,176  
-P. (Peter) Veddeler, Musterungsrollen der Bentheimer Landmiliz aus dem 
17.Jahrhundert, Quellen zur Militair- und Bevölkerungsgeschichte der 
Grafschaft (Sögel 2001)  
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-H.Brand, Gebouwen in de vesting Coevorden no.4, Het Proviandhuis (Ommen 
1993), p.34  
-Threant 2002 nr.1, familie Gloen.  
-G.Kleis, Het oudste register van lidmaten van de Ned. Hervormde Gemeente 
te Coevorden opgesteld in 1701 (Coevorden 2001); in de naamlijst Jan 
Willemse Chloor moet zijn Jan Willems Gloen.  
-Coevorder Familieboek, deel 2, familie Gloen, p.41. 
-Coevorder Familieboek, deel 4, familie Scheerman p.28; idem deel 4, familie 
van Tarel meldt op p.108 bij het huwelijk van Minne van Tarel in 1705 met 
Geesijn Gloen, haar leeftijd (1669-1741) en met haar jonge kinderen nog op 
hoge leeftijd. Is dat logisch? Misschien is er een jongere Geesijn Gloen 
bedoeld.  
 
 

HUWELIJKSBIJLAGEN IN HET DRENTS ARCHIEF 
Ingezonden door: Harm Hillinga; email: voorzitter@drenthe.ngv.nl 

 

Veel mensen zoeken in databases, zoals bijvoorbeeld www.alledrenten.nl 
alleen naar de algemene gegevens van personen, zoals geboortedatum en 
plaats, huwelijksdatum en plaats en overlijdensdatum en plaats. Daarnaast 
wordt er ook gezocht naar de data van de eventuele kinderen. Alleen, er zijn 
nog zoveel méér gegevens te vinden. Laten we eens stilstaan bij het huwelijk. 
Daaraan zijn vaak huwelijksbijlagen gekoppeld. Helaas, als ik schrijf 
‘gekoppeld’ dan is dat slechts ten dele waar. Een huwelijksbijlage hoort wel bij 
een huwelijk, maar als je het huwelijk hebt gevonden, heb je nog niet geen 
huwelijksbijlage. De huwelijksakte zelf geeft vaak al heel veel informatie, 
daarin zitten heel veel pareltjes die je kunnen helpen bij het opmaken van je 
stamboom, zoals de leeftijden, de namen van de ouders en de getuigen.  
De echte kersen op de taart vind je echter in de huwelijksbijlage. De 
huwelijksbijlage is een document die ruim van tevoren als bewijsstuk door o.a. 
de gemeente wordt ingeleverd om te kunnen trouwen.  
Daarin kun je heel veel gegevens vinden zoals: 
 
- de aankondiging van de ondertrouw 
- de bruidegom die de dienstplicht heeft vervuld of een militiebewijs heeft         
overlegd 
-  een overzichtspagina met basisgegevens 
- bij minderjarigheid, de officiële toestemming van een ouder of voogd 

mailto:voorzitter@drenthe.ngv.nl
http://www.alledrenten.nl/
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-  een uittreksel van doop-, geboorte- of overlijdensakte van de ouders of waar 
dat niet mogelijk is een zgn. ‘akte van bekendheid’ waarin getuigen verklaren 
het paar en de ouders te kennen 
- een ‘verklaring van onvermogen’ als het echtpaar de kosten van het huwelijk 
niet kan betalen 
- een document van de kantonrechter als een ouder geen toestemming geeft 
(bij bijv. een minderjarige) 
-  documenten met de vermelding van de geloofsovertuiging 
-  toestemming om als neef en nicht te mogen trouwen 
-  dispensatie of ontheffing bij een huwelijk tussen neef en nicht 
-  een vermelding van vermissing of onvindbaarheid van een ouder of een  
voogd. 
Sommige van bovenstaande voorbeelden komen vaak niet meer voor, zoals 
bijvoorbeeld een bewijs dat de aanstaande echtgenoot heeft gediend bij de 
militie. 
Huwelijksbijlagen zijn vooral interessant bij huwelijken in het begin van de 19e 
eeuw, omdat juist die verwijzen naar documenten van vóór het 
bevolkingsregister (1811). 
 
Op zoek naar huwelijksbijlagen 
Stel dat je op zoek bent naar het huwelijk tussen Albert Tissing en Roelfien 
Beuling in 1820 te Borger (24-06-1820). Ga naar www.alledrenten.nl, vermeld 
het aktenummer (nummer 10) en de huwelijksdatum, je vinkt alléén 
‘Huwelijken’ aan en bij ‘Opties’ vul je bij ‘Periode’ ‘1820 tot 1820’ in. Zo krijg je 
de kortst mogelijke lijst. Tot slot vul je achter ‘Gemeente’ ‘Borger’ in en klik 
dan op ‘Zoeken’ Ziedaar de beide personen staan in de lijst. Je bekijkt de scan 
die je kunt opslaan en/of printen of je bekijkt de akte door respectievelijk op 
het rode ‘fototoestel’ of het blaadje met ezelsoor te klikken. Als je al die 
gegevens noteert heb je al heel veel zaken over het huwelijk op papier of in je 
stamboomprogramma. 
 
Boven de grijze balk lees je onder andere ‘Scans van eventuele 
huwelijksbijlagen vindt u hier’ (het woord ‘hier’ is rood van kleur). Klik je 
daarop dan krijg je alle huwelijksbijlagen uit 1820 van de gemeente Borger. Er 
staat echter ook een waarschuwing bij. Niet alle huwelijksbijlagen zijn 
aanwezig. Je hebt dus kans dat de link niet werkt. 
 
 

http://www.alledrenten.nl/
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In dit geval hebben we echter geluk, de link werkt en we zien onderaan dat er 
33 pagina’s zijn die we moeten doorzoeken op een mogelijke juiste bijlage. Na 
even zoeken vinden we deze op scan nr. 24. We lezen o.a. dat de bruidegom 
meerderjarig en 25 jaar is en dat hij geen Albert heet, maar Albert Jans. De 
bruid blijkt 51 jaar te zijn. Ook toen kwamen grote leeftijdsverschillen dus al 
voor. Het document is waarschijnlijk opgemaakt omdat niemand op het 
gemeentehuis bezwaar heeft gemaakt tegen dit huwelijk. In deze 
huwelijksbijlage van 17 juni 1820 staan helaas maar weinig bijzonderheden, 
maar toch… 
Deze methode van zoeken werkt uitsluitend op www.alledrenten.nl. Bij andere 
archieven is er weer een totaal andere wijze van zoeken en in veel gevallen 
kun je je gegevens uitsluitend vinden in het archief zelf. Heb je al wel een 
huwelijksakte/inschrijving gevonden, neem deze dan mee. In de meeste 
gevallen is men het een archief tijdens openingstijden altijd bereid te helpen. 
 
 

EEN GOUDEN VONDST 
Ingezonden door: Hans Huizing; e-mail: hanshuizing@xs4all.nl 

 
Hoeveel geluk kan je hebben! 
De familienaam Huizing is in Groningen en Drenthe een vrij veel voorkomende 
naam. Toen ik begon met mijn onderzoek was ik dan ook al tamelijk snel in 
Wildervank bij Eisse Willems Huisinge. En het duurde ook niet zo lang voor ik 
de verbinding van Wildervank, waar alle kinderen zijn geboren, met Zuidbarge 
had gevonden. Eisse Willems en zijn echtgenote Swaantjen Egberts zijn tussen 
30 april 1741 (hun huwelijk in Zuidbarge) en 10 december 1745 (Swaantjen 
wordt aangenomen als lid van de kerk in Wildervank) vertrokken naar 
Wildervank. En speurwerk in de kerkgemeente Emmen (waartoe ook 
Zuidbarge behoort) bracht mij uiteindelijk met redelijke zekerheid bij mijn 
vroegste voorouder, Harmen Oldenhuisinge. Geboren ongeveer 1560 te 
Zuidbarge. De Huizing-kant van mijn kwartierstaat heb ik inmiddels goed in 
beeld. Maar van moeders zijde was dat een heel ander verhaal. Mijn vader is 
in de tweede wereldoorlog als krijgsgevangene naar een werkkamp in 
Duitsland afgevoerd. Hij heeft het begin van de oorlog meegemaakt op de 
Grebbeberg bij Rhenen. Later is hij via de Arbeitseinsatz te werk gesteld in 
Polen in Marienburg. (tegenwoordig Malbork) En zoals dat zo vaak gaat, leerde 
hij daar mijn moeder kennen. Zij kregen een relatie en in augustus 1944 werd 
ik in Marienburg geboren. Begin januari 1945 besloten ze in de totale chaos 

http://www.alledrenten.nl/
mailto:hanshuizing@xs4all.nl
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aan het einde van de oorlog te vluchten voor het oprukkende en niets 
ontziende Russische leger. Na een barre tocht met trein, vrachtauto, schip (ze 
hebben het torpederen van de Wilhelm Gustlof van heel dichtbij meegemaakt) 
en te voet, kwamen ze na 4 weken veilig aan in Havelte, de toenmalige 
woonplaats van mijn vader. Mijn vader heeft nooit iets willen vertellen over 
die tijd. Gelukkig was mijn moeder wat spraakzamer. Van haar wist ik ook de 
namen van haar ouders, mijn grootouders. Franz Kinder en Valeria Strenga. 
Dat was zo ongeveer de informatie die ik had en daar begin je in Polen niet 
zoveel mee. Ik had de moed dan ook al min of meer opgegeven ooit meer te 
zullen vinden. Dat zou een enorme toevalstreffer geweest zijn! Mijn moeder 
overleed vrij jong en mijn vader kreeg na verloop van tijd weer een relatie. 

Enkele maanden na het overlijden 
van mijn vader belde zijn partner 
en ze vertelde dat ze nog een 
mapje met wat oude papieren 
had gevonden. Niet veel 
bijzonders, maar omdat ik 
stamboomonderzoek deed, moest 
ik maar even komen kijken of ik er 
nog wat mee kon, anders gooide 
ze het weg. Ik heb gezegd: Niets 
doen, ik stap nu in de auto en kom 
er aan. Uit haar verhaal had ik 
begrepen dat er misschien wel 
zeer waardevolle informatie in dat 
mapje zat. Volgens mij ben ik nog 
nooit zo snel van Meppel naar 
Emmeloord gereden. Toen ik 
aankwam zat Marie al op mij te 
wachten met het mapje op tafel. 
Toen ik het mapje openmaakte en 
de documenten bekeek kon ik wel 
een gat in de lucht springen! Mijn 

moeder had dit mapje met documenten op haar lichaam meegenomen op de 
vlucht van Polen naar Nederland had ze wel eens verteld. Documenten die 
nodig waren om toen, in de Nazi-tijd te kunnen trouwen met een 
buitenlander. 
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 Eén van de documenten was de Heiratsurkunde van Franz Kinder en Valeria 
Anastasia Strenga, mijn beide grootouders. Op dit document zijn ook de 
gegevens van hun ouders, dus mijn overgrootouders vermeld. 
Nu had ik eindelijk toch een startpunt om te kunnen zoeken in Polen! Hoe 
gelukkig kan je zijn! Zonder goede startgegevens zoals religie, doopdatum en 
doopplaats is effectief zoeken in Polen bijna onmogelijk.  
Toen (zo ‘n 10 jaar geleden) was zoeken in Polen via internet nauwelijks 
mogelijk. De enige mogelijkheid was om bij de LDS-kerk (Mormonen) films te 

bestellen en ter plaatse (in mijn 
geval Apeldoorn of Groningen) te 
bekijken. 
  
Een moeizaam proces, maar wel 
zeer lonend. Een extra handicap is 
het Sütterlin, een oud Duitse 
schrift wat vaak in hanenpoten is 
geschreven.  
Ook de verschillende schrijfwijzen 
van de namen kan soms behoorlijk 

verwarrend zijn. Soms zelfs zeer moeilijk te lezen en te ontcijferen. 
Gelukkig heeft www.ahnenforschung. net een sub-forum voor  

 
Lese- und Übersetzungshilfe. Meestal krijg 
ik daar binnen een paar uur antwoord. Ik 
ben de mensen daar dan ook zeer 
erkentelijk voor hun hulp! Langzaam maar 
zeker ontstaat er dan een raamwerk 
waarmee je verder kan. En de vele uren 
turen naar de viewer hebben het nodige 
opgeleverd. Sommige takken heb ik kunnen 
traceren tot voor 1700. Helaas is er in de 
tweede wereldoorlog veel verloren gegaan 
of ernstig beschadigd! En dan loopt het 
spoor dood. Tegenwoordig is er ook al heel 
veel via internet te vinden. Ook Poolse 
organisaties publiceren steeds meer 
gegevens. Maar het is zeker niet zo goed 
geregeld en toegankelijk als hier in 
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Nederland! In september 2017 is de LDS-kerk gestopt met het verhuren van 
films.  
Er wordt in razend tempo gedigitaliseerd en bijna per dag komt er informatie 
bij. Even een gratis account aanmaken (www.familysearch.org) en in veel 
gevallen zijn de films al aanwezig en online te raadplegen! Films waarnaar de 
vraag niet zo groot was, worden later gedigitaliseerd. Ik hoop de komende 
jaren nog het nodige te kunnen vinden om mijn kwartierstaat nog completer 
te maken. Van twee takken heb ik voor 1800 geen gegevens kunnen vinden. Zij 
stammen af van kolonisten die tussen 1780 en 1800 vanuit Duitsland 
verhuisden naar West- en Ost Preussen. Waar ze vandaan kwamen staat 
helaas niet in de kerkboeken vermeld. Maar, we geven niet op. En wie weet. 
Stamboomonderzoek is nooit af….. 
 
Inmiddels heb ik bij FamilytreeDNA in Amerika mijn DNA laten testen. Mijn Y-
DNA Haplogroep is I-BY13511. Mijn mtDNA Haplogroep is U5. En wie weet is er 
eerdaags een match. Mijn vroege voorouders, van zowel vaders als moeders 
kant, komen uit Scandinavië. De familienaam Strenga komt waarschijnlijk 
oorspronkelijk uit Letland. En een naamgenoot Huizing zal binnenkort ook zijn 
Y-DNA laten testen. Hij stamt af van een andere tak Huizing. Zo is misschien te 
achterhalen of er ergens een connectie is. Mocht u op basis van het 
bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact op.  
 
Hans Huizing 
Wapendrager 38 
7943 RP Meppel 
www.dehuizings.nl 
 

GENEAL - XL  
Ingezonden door: Harm Hillinga; email: voorzitter@drenthe.ngv.nl 
 

Soms kom je toevallig een website op internet tegen die je nog niet kende, 
www.genealix.nl is zo’n website. Bij het zoeken op internet kom je zoveel 
informatie tegen en zoveel websites over genealogie, dat je soms door de 
bomen het bos niet meer ziet. In Nederland zijn talloze regionale en 
plaatselijke archieven, waar online scans van originele doop-, trouw-, begraaf-, 
en lidmatenboeken worden aangeboden. Ook zijn veelal akten van de 
Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister te raadplegen.  
 

http://www.familysearch.org/
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Er is heel veel informatie digitaal en online beschikbaar, maar de grote vraag 
is: Waar vind je wat?  
Met de aangeboden links op deze site, kun je per provincie, per plaatsnaam, 
eenvoudig in één overzicht zien, welke boeken je online kunt raadplegen. Je 
hoeft niet eerst te zoeken bij welk archief je moet zijn, om vervolgens te 
verdwalen in de aangeboden mogelijkheden, die een archief kan bieden. 
Momenteel zijn op Geneal-IX veel links naar DTBL-boeken geplaatst, evenals 
de akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister, maar op termijn 
zal de site aangevuld worden met links naar andere akten en documenten, die 
online beschikbaar zijn gemaakt in Nederlandse archieven. 
Bovenaan de website zien we de namen van alle provincies. Klikken we op 
bijvoorbeeld op ‘Drenthe’ dan krijg je een overzicht van 83 plaatsnamen. Klik je 
vervolgens bijvoorbeeld op ‘Assen’, dan zie je drie categorieën, namelijk 
‘Bevolkingsregister’ (van 1826-1930), ‘Burgerlijks stand’, geboorte, huwelijk en 
overlijden en tot slot ‘Volkstelling’. De links verwijzen naar scans in de 
archieven, de plaats waar de vindbaar zijn in de archieven en meer. Bij ’s-
Gravenhage, waar het toch moeilijk zoeken is, kun je scans vinden van de 
volgende kerken: Engelse kerk, Evangelische-Lutherse kerk, Gereformeerde 
Gemeente, Hoogduitse Gemeente, Israëlische Gemeente, Nederlands 
Hervormde Gemeente, Oud-Katholieke Kerk, Portugees Israëlitische 
Gemeente, Remonstrantse Gereformeerde Gemeente, Remonstrantse 
Gemeente, Rooms-Katholieke Kerk en de Waals Hervormde Kerk. De 
verschillende gemeentes kunnen opgedeeld zijn in dopen, geboortes, 
trouwen, lidmaten, begraven, communie en besnijdenis.  
Al met al is het best de moeite waard om deze website eens te gaan bekijken. 
In totaal staan er tot nu toe 92.787 links op. Merk op dat als je een goede PDF-
reader hebt met tekstherkenning, deze ook kunt doorzoeken op bijvoorbeeld 
een naam. 
 

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

 
Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-
Overijssel over de maanden juli t/m september 2018. In deze bladen vindt u 
soms genealogische gegevens van familie. Die* zijn elders in dit blad wat 
uitgebreider belicht. Want genealogie is ook historie. 
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer (zie ook de **) 
ErfgoedMag.3 Site Nederlab - Hertogin Margaretha van Oostenrijk (1522- ?) - Post 

Drenthe 18/3 Het oude Darp - Hunebedden - Drentse kerkorgels - Turfbulten 

Annen 
13/2+3 

Rademaker-Scheper - Oude gebinten - Branden en Brandweer - 
Laansma-Rodenhuis - Aaldert Ridderbusch - Slagerij Aling e.a. 

Assen 28/3 Hotel 't Wapen van Drenthe' - Einde HBS - Aubusson - Molenstraat 

Beilen 30/3 Loodgietersbedr. Blom* - Brummels - Burg. Wytema - Beilermeer ? 

Coevorden 2 Hekscher - Overdracht - Joh. Schuuring - Holties-Witting - de Schutse 

Coevorden 3 Sallandsestraat - R.K Vrouwenbond - Sociëteit Kruik - Marechaussee 
Diever 18/3 Martinus de Graaf - Loek Bisschops - de Jachthut - Moord in Wapse 

Dwingeloo 2 van Lake tot Gowe - Geit op plaggenhut* - café Krol en de moord  

Eelde 09-'18 Gusta van Bergen - Arend Brookman - Zwembad Rottegat - de 
MAVO 

Emmen 26/69 Website - Kastelein Hofhuis - de Josephkerk - Brongers* - Jacobs*   

Gasselte 18/3 
Patentregister* - Leny Wijler - Strokarton - Salomons 'Catharina' - 
Slatius' bier - Jan Fabricius - Fokko Leutscher - Nijveenstermond 

Gieten 09-'18 Smederij Rubingh-Jansen - Molenaarsfam. Greving* - Spaanse griep  

Hardenb.35/3 Maalstenen - Klepperman - Dragant van Harthoorn - Roelof Vasse 

Havelte '18/3 Schoolfoto 3 kinderen Duiven - de wederopbouw van het dorp Darp   

Hoogeveen /3 
Kuik-Nieuwenhuis - Pension Rundervoort - 't Station - 't Badhuis - 
Golfkartonfabr. - 'Bart van Oosteringh' - ds. Günther - 't Grittenbosje 

Nijeveen 18/3 
Dorpsstr. 151 - Evert E. Akkerman - Drama da Costa - Burgem. 
Bosma 

Odoorn '18/3 Boerenbruloft - Boter maken - Vervening - Meester Bots - Prummel 

Oosterhess. 3 Volleybalver. - de diverse Ruilverkavelingen - de familie Mensingh*  

Rolde 18/3 't Ruige Veld - Meester Venekamp - Tankgrachten - Holbewoners 
Ruinen 18/3 Kanaalaanleg Meppel-Ruinen ? - Coaster Zijpe/Adriana - Oplichting  

Ruinerwold 3 De melkbusse - Albertje van Dijk - Rechtspleging - Grappenmarkt 

Sleen 21/3 fam. Zondag - RijksDriehoeks-meting - Scholten-Berends - Wandelen 

Smilde 15/3 Joke Kramer - de N.P.B. - Gemeentewapen Smilde - Koers transport 
Staphorst 3 Tuin-Brand naar Frankrijk - Postvervoer vanaf 1629 - de Werkhorst  

Vollenhove 3 A H Sloet* - Ds. van der Poel - Jan Scheer - priester Arnoldus Waeijer 

Westerwolde 
Koos Schipper - Hamster-Roelfsing - Kees Stip - Huizing en Sachs - 
Alle Wacht - Spekdikken-ijzer - Wilzing-Maarsingh - Langakkerschans 

de Wijk 18/3 
Huize Voorwijk – v.d.Linde-Zoetemeijer – De Struikberg en ‘t 
Posthuis  
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer (zie ook de **) 

Zuidlaren 3 
Westlaren en Dennenoord – Stationsweg 12 – Varkensmarkt – Ds. S 
H de Groot en de fam. Bouman – Schietbanen – Berichten 1942 

Zuidwolde 2 Beuker-Agtersmid aan de Egge – Kuikenbroederij Waning-Heerspink  

Zwartsluis 83 J. Ridderinkhof – Joodse school – VOC-opvarenden* – W. 
Westerhuis 

Zweeloo 59 ’t Witte Zand (Aalden) – de lijkwagen – Ds. H N Boukema – het 
landijs 

 
Diverse genealogieën uit de bladen van de Historische Verenigingen (2018-3) 

Kondschap 
Vollenhove i.v.m. 
de 
tentoonstelling 
'Oldruitenborgh 
en Oranje' tot 
28-10-2018 te 
zien in het 
Stadsmuseum te 
Vollenhove 

Anton Henri Baron Sloet van Oldruitenborgh (1798 - 1871). 
Geboren op 28-03-1798 als vierde zoon van Anthony Sloet en 
Isabella Antoinetta le Vaillant. Hij groeide op in Den Haag waar 
zijn vader Ontvanger-generaal van de loterij was. Henri koos 
voor een militaire loopbaan. (zie Kondschap). Eind 1849 
vestigde hij zich weer in Vollenhove. In 1850 trouwde hij met 
zijn familielid Maria Mechteld Florentina Sloet van 
Tweenijenhuizen. Ze kregen één zoon (Anthony) in 1851. Maria 
overleed in 1866 op 44-jarige leeftijd. Henri op 11-03-1871 in 
zijn huis aan de Diezerstraat in Zwolle. Hij werd 72. 

Op't Spoor 
Gasselte i.v.m. 
Patentregister 

Belastingplichtigen 1806: Pieter Tonnis (van Boven), Kier Jans 
(Kruize), Lourens Jans, Roelof Thalens (Hadderingh), Jacob 
Camps, Abram Mozes (Boekbinder), Wolter Hartgers. 

Sluziger Kroniek 
i.v.m. VOC-
opvarenden uit 
Zwartsluis (zie 
ook de website) 

als eerste: Rembrant Gerrets (1644), als laatste: Nanning 
Gerrits Hartsuijker (1791). In totaal 263 mannen waarvan 30 % 
terugkeerde. De meesten zijn matroos of bosschieter. Takonius 
(Nicolaasz) Kleij krijgt na 12 jaar dienst de doodsstraf. Hendrik 
Hendriks Kikke trouwt daar een mixtiese vrouw. Verder Arend 
Geerligs (Kisteman) overl. 09-04-1754 

Kroniek Zuid-
oost-Drenthe: 
Bob Brongers 
Gerben Dijkstra 
(7 pagina's) 
 
 

-Het geslacht Brongers (boek: Brongers geboekt) sinds 1624. In 
1826 wonen Klaas Jans Brongers en Rikste Jans Schir in 
Bellingwolde; ze kregen 6 kinderen (met veel extra info) 
-Het joodse geslacht Jakobs uit de Rosingehof in Noordbarge: 
'In dit artikel werden nazaten van Jonas Jakobs en Vrouwkje 
Israëls de Jong, die zich omstreeks 1787 in Noordbarge hadden 
gevestigd, beschreven'. 'Begin 1940 woonden en werkten in de 
gemeente Emmen 19 nakomelingen (incl. schoonkinderen) van 
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hen; 11 werden door het Naziregime vermoord; 8 overleefden 
de oorlog door onder te duiken'   

Ons Erfdeel, HV 
gem. Gieten  
(6 pagina's) 

'Greving, een echte molenaarsfamilie. Dit artikel start bij Egbert 
Geerts Greving, geb. 19-05-1837 te Tynaarloo die op 09-05-
1874 huwde met Aaltiena Alagonda Wilhelmina Burghgraaf uit 
de Wijk, wonend te Zuidlaren. Hij was eerst landbouwer te 
Schipborg; vanaf 1881 molenaar te Oudemolen op de molen de 
Zwaluw die hij kocht uit de erfenis van z'n zus Aaltien en haar 
man Gerard Willem Burghgraaf'. Broer en zus Burghgraaf 
kwamen uit een molenaarsfamilie. 
 

Klenckerheugte 
( 8 pagina's) 

De familie Mensing in Zwinderen (dl.1): Hoe komen de 
Mensinghs in het dorp en hoe vergaat het hen daar ? Geert 
Mensingh (1754-1810)  was getrouwd met Annechien 
Oldenschaange (1763-1837). Ze kwamen beiden uit rijke 
families. Hun zoon Jan Hessels Mensingh (1794-1865) koopt uit 
de veiling van Tijmen Kymmell (1749-1826) o.a. het Schultehuis 
in Zwinderen. In 1828 trouwt hij met Geessien Hadders (1798-
1866) uit Benneveld. Zie verder het blad zelf. 

Dwingels Eigen 
(4 pagina's over 
plaggenhutten 
en hun (arme, 
maar niet altijd 
brave) bewoners 
uit het 
Leggeloërveld) 

Vincent van Gogh: 'De natuur is hier (Stuifzand) wel prachtig en 
gaat mijn verwachting te boven …. Eene hut op de heide, 
geheel uit plaggen en stokken slechts gemaakt. Terwijl ik de hut 
zat te schilderen, kwamen er twee schapen en een geit, die op 
het dak van dit woonhuis begonnen te grazen. De geit klom op 
den nok en keek den schoorsteen in. De vrouw, die iets op het 
dak hoorde, schoot naar buiten en slingerde haar bezem naar 
de geit, welke daarna als een gems naar beneden sprong'. 

HV gem. Beilen Loodgietersbedrijf Blom: Drie generaties in Beilen. Herman 
(1871-1954 uitgebreid beschreven), Klaas (1931-), Johan en 
Albert)   

 
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 afdelingsbibliotheek. 
 



  

 

 

 

 

NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel 
De afdeling is opgericht op 12 juni 1989.  
Afdelingswebsite:  
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/drenthe-en-noordwest-overijssel/ 
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Redactie Threant 
Eindredactie: H. Meppelink (Henriëtte) 
Lay-out:  Jan Pol (Jan) 
Genealogie: A. Pol-Snippe (Anneke) 
Redactielid:  B. de Wit (Bas) 
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