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VAN DE VOORZITTER 

 

Mogelijk hebben jullie wel van hem gehoord of herinneren jullie hem als 

voormalig voorzitter van onze afdeling, Godwin (G.D.) Zwanenburg. Godwin is 

nog steeds lid van de NGV, alsmede van onze afdeling. Verder behoort hij 

momenteel tot de enige redacteur van het Drents Genealogisch Jaarboek, 

onderdeel van de Drentse Historische Vereniging (DHV). Waarom vertel ik 

jullie dat? Welnu Godwin is 40 jaar lid van de NGV en daarom mocht ik hem 

namens het hoofdbestuur een oorkonde overhandigen. Dat is gebeurd op 

zaterdag 14 

februari ten huize van de familie Schelhaas. Godwin zou daar samen met 

Schelhaas de kascontrole verrichten, uiteraard in aanwezigheid van de 

penningmeester. Ook Ruud Hermans (tweede penningmeester) was aanwezig. 

Godwin keek wel een beetje vreemd op toen daar iemand stond met een grote 

envelop en een bos bloemen. Hij was blij verrast. Binnenkort mogen we nog 

iemand blij maken. Er is ook nog een dame die 40 jaar lid is van de NGV, maar 

daarover later meer. 

Nu iets heel anders. In het tweede gedeelte van dit artikel wil ik even de 

aandacht vestigen op Zuidoost-Drenthe. Daarbij gaat het om de plaatsen 

Coevorden, Dalen, Wachtum, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo, Emmen, Odoorn, 

Borger, Gasselte, Gieten en Hardenberg. Op internet kwam ik de site 

www.stambomen-zodrenthe.nl tegen. Ik trof daar maar liefst 197.500 personen en 

circa 400 parentelen aan; keurig gerangschikt op alfabet. Al deze parentelen zijn 

gegenereerd met Aldfaer versie 6.2. De gegevens zijn afkomstig uit zowel de 

Drentse-, het Overijsels- en het Rijksarchief.  Het is beslist de moeite waard om 

eens een kijkje te gaan nemen. 

Als Threant 2019 nummer 2 bij jullie op de mat valt, zal het rond 6 april zijn. Op 

die dag is onze Duitslanddag met als thema ‘Klim ook eens in jouw Duitse 

stamboom’. Het programma is op het moment als ik dit schrijf nog niet rond. We 

zijn dus aangewezen op de agenda die je op de website kunt vinden en uiteraard 

komt er ook nog een nieuwsbrief. 

 

Jullie voorzitter, Harm Hillinga 

 

 
 

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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ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 

 
6 april: Duitslanddag: De Vredehorst. Vanaf 11.00 tot 16.00 uur 
10 april: Genealogisch inloopspreekuur, aanvang 13.30 uur: gratis voor leden 
en niet-leden. 
13 april: Algemene ledenvergadering: aanvang 13.00 uur, alleen voor leden 
13 april: Lezing over het genealogisch programma Aldfaer door Han Kortekaas. 
Aanvang 14.00 uur; ook voor niet-leden. 
15 mei: Genealogisch inloopspreekuur, aanvang 13.30 uur. Gratis voor leden 
en niet-leden. 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

 
13 april: afdeling Twente, het gebruik van de NGV website, aanvang 14.00 uur. 
Niet-leden betalen een bijdrage van 2 euro.  
16 april: afd. Groningen, Genealogisch spreekuur, aanvang 19.00 uur.  
11 mei: afdeling Twente, Lezing over het kasboek van het Catharinaklooster bij 
Almelo. De aanvang is 14.00 uur.  
21 mei: afdeling Groningen, Genealogisch spreekuur: 19.00 uur. 
18 juni: afdeling Groningen, Genealogisch spreekuur: 19.00 uur. De lezingen 
van de afdeling Twente worden gehouden in Stefans-Hof te Borne. De lezingen 
van de afdeling Groningen worden gehouden in de Groninger archieven, 
Cascadeplein 4 Groningen. 
 

GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR 

 
De NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel houdt in samenwerking met 
de Bibliotheek Hoogeveen een genealogisch inloopspreekuur. Dit genealogisch 
inloopuur is elke tweede zaterdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur in de 
bibliotheek. Deze middag is bestemd voor als u wilt beginnen met 
stamboomonderzoek naar uw voorouder en niet weet hoe en waar, als u al 
bent begonnen en u bent vastgelopen in het onderzoek en als u vragen heeft 
over stamboomonderzoek, bronnen, archieven en webadressen. De vragen 
hoeven niet specifiek over Hoogeveen of Drenthe te gaan , in principe is dit 
inloopspreekuur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. Het is niet zo dat 
wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag weer op weg 
helpen. Het inloop uur wordt verzorgd door Anneke en Jan Pol en is gratis 
toegankelijk. De volgende data zijn: 14 april en 12 mei 2018. Locatie: 
Bibliotheek Hoogeveen aan de Willemskade 27 in Hoogeveen. 
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CONCEPT AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Het bestuur van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel roept haar 
leden op voor de te houden voorjaarsvergadering op zaterdag 13 april 2019. 
De vergadering wordt gehouden in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 
AD te Hoogeveen van 13.00 uur tot 13.45 uur. 
 
Onderstaand is een concept agenda. De uiteindelijke agenda staat op onze 
website. 
  
1. Opening en vaststelling agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Notulen van de ledenvergadering van 17 november 2018 te Hoogeveen. *) 
4. Afdelingsjaarverslag 2018 van de secretaris. *) 
5. Afdelingsjaarverslag 2018 van de penningmeester.*) 
6a. Verslag van de kascommissie, bestaande uit de heer J. Schelhaas 
(Hoogeveen, 2e keer) en G.D. Zwanenburg (Drachten, 3e keer). 
6b. Verzoek tot het verlenen décharge aan penningmeester en bestuur. 
7a. Benoeming van de kascommissie. 
Indien de heren akkoord gaan, bestaat de nieuwe kascommissie uit de heren J. 
Schelhaas (Hoogeveen, 3e keer) en J.A.A.M. Dierckxsens (Hoogeveen, 1e keer). 
7b. Er moet ook een nieuw reserve-kascommissielid worden benoemd (Iemand 
die nu geen bestuurslid of lid van de kascommissie is). 
8. Bestuursverkiezing. 
Conform artikel 27 lid 2 en 3 van de statuten van de NGV, kunnen leden zich 
(tegen)kandidaat stellen voor een bestuursfunctie tot uiterlijk één week voor 
aanvang van de vergadering, schriftelijk en ondersteund (ondertekend) door 
minimaal vijf leden van de afdeling. 
  
Het rooster van aftreden ziet er thans als volgt uit: 
 
2019: Bé Sloots (secretaris). Aftredend en herkiesbaar. 
2019: Henk Jonkman (bestuurslid en bibliothecaris) Nog niet bekend ten tijde 
van het opstellen van deze concept agenda. 
2020: Harm Hillinga (voorzitter) 
2020: Bas de Wit (bestuurslid/activiteiten). 
2022: Jeannette Brown-Altena (pr/communicatie) 
2022: Bert Heidmeijer (penningmeester). Aftredend en niet herkiesbaar. 
2022: Ruud Hermans (bestuurslid) 
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“In de regels voor het aftreedrooster staat het volgende:  
De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het 
bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast, dat telkens ongeveer 1/3 van het 
aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het dagelijks bestuur.  
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 
plaats van zijn voorganger in.  
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het beëindigen van het 
lidmaatschap.” 
 
Bé Sloots heeft voorzien in de vacature van zijn voorganger (Jan Ridderbos) en 
neemt in het rooster zijn plaats in en is derhalve aftredend en herkiesbaar. Dit 
lijkt daardoor een beetje vreemd, omdat Bé in november 2019 pas in het 
bestuur is benoemd. 
Bert Heidmeijer heeft vorig jaar aangegeven dat hij zijn nieuwe periode niet 
gaat uitzitten en in 2019 aftredend en niet herkiesbaar zal zijn. 
 
8a. Herbenoeming van de heer Bé Sloots als secretaris van de afdeling. 
8b. Henk Jonkman (is aftredend, nog niet bekend of hij herkiesbaar is, hij 
verblijft momenteel niet in Nederland). 
8c. De heer Bert Heidmeijer is aftredend en niet herkiesbaar. 
8d. Het bestuur stelt voor de heer Ruud Hermans te benoemen als 
penningmeester van de afdeling. 
 
9. Voorbespreking van de ALV te Driebergen op 25 mei 2019.**) 
10. Benoeming en mandatering afgevaardigde en plv. afgevaardigde voor de AV 
te Driebergen op zaterdag 22 april aanstaande. Onze voorzitter is reeds eerder 
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. De afgevaardigde zal namens de afdeling naar eer en geweten 
de ter tafel komende onderwerpen afhandelen. Voorstel tot continuering van 
dit beleid. De voorzitter en de secretaris zullen de vergadering namens de 
afdeling bijwonen. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
*) Bij deze agendapunten behoren bijlagen. Deze stukken zijn via de website 
van onze afdeling in te zien. 
Zie hiervoor onder ‘Publicaties’ > ‘Algemene Ledenvergadering’. Daar kun je de 
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stukken downloaden en lezen in PDF formaat (wel eerst inloggen als lid!) 
 
**) Bij dit agendapunt behorende bijlagen kun je vinden op de landelijke 
website. 
Onderaan de homepage > ‘Actueel’ > ‘ Stukken Algemene Vergadering 25 mei 
2019’ (wel eerst inloggen als lid!) 
 
De agenda en de bijlagen liggen niet ter inzage ter vergadering en worden niet 
post verzonden. De laatste stand van zaken met betrekking tot de stukken 
kun je op de website vinden via ‘Agenda’. 
 

Namens het bestuur, 
Harm Hillinga 

 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 

 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer moet voor 30 mei 2019 binnen zijn bij het mailadres van de 
redactie: kopij@drenthe.ngv.nl. Bij voorbaat onze dank! Lever uw kopij bij 
voorbaat aan per mail op A4-formaat, lettertype Calibri, punt grootte 15. Voor 
andere vormen van kopij indienen kunt contact opnemen met de redactie. Zie 
voor adres en telefoonnummer achterin deze Threant. 
 

DE ENQUETECOMMISSIE VEENDERIJEN 1891 (deel 1) 
Ingezonden door Foppe Kooistra, email: fd.kooistra2812@gmail.com 
 

Op 19 januari 1890 werd een staatcommissie ingesteld die de maatschappelijke 
toestanden van de arbeiders in verschillende bedrijven moesten onderzoeken. 
Het ging met name om het sociale leven en de verhoudingen tussen arbeiders 
en werkgevers. 
Ik ben sinds kort in het bezit van het verslag van de enquêtecommissie: een 
boekwerk met meer dan 12000 vragen, die 220 getuigen tijdens verhoren te 
beantwoorden kregen. Bij het doornemen van de verslagen krijg je een goede 
indruk, hoe de situatie toen was in de veengebieden in Friesland, Drenthe en 
Overijssel. Alhoewel ik wel mijn twijfels heb, of iedereen vrij kon antwoorden. 
Want, het kwam nog al eens voor dat een veenarbeider zijn loon moest 
besteden in de winkel van zijn veenbaas. Deed hij dat niet, dan kreeg hij het jaar 
daarop geen werk aangeboden. Dus wat antwoord je? De commissie vraagt hier 
een paar keer goed op door. Daarnaast viel het me op, dat de ‘turfproductie’ 

mailto:fd.kooistra2812@gmail.com
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van een arbeider gemeten werd met een roede. Deze was eerst 3.85 meter 
lang. In eens was deze 4.00 meter lang, maar men kreeg er geen extra geld 
voor. Toen er onrust ontstond over dit soort zaken, maar met name ook over 
het geld dat men verdiende, het zogenaamde ‘bollejagen’, werd de 
marechaussee ingeschakeld. En dat iets meer dan 100 jaar geleden! 
Het doet mij een beetje denken aan de huidige arbeidsmarkt: iedereen is 
ZZP’er, en men is niet zeker van werk en inkomen. 
Tot nu toe heb ik nergens op internet verslagen kunnen vinden. Wel zijn er een 
aantal onderzoekingen gedaan naar de arbeidsomstandigheden, waarbij de 
gegevens van het verslag van de enquêtecommissie zijn gebruikt en die op 
internet zijn te raadplegen. 
 

 
(staatcourant 31-10-1891) 

 

Met dit artikel wil ik genealogen toegang bieden tot verslagen van familieleden.  

 Eerst een korte beschrijving van de leden van de commissie,  

 vervolgens de data en plaatsen waar de commissie zitting heeft gehouden  

 om tenslotte een alfabetisch lijst te presenteren van alle getuigen, die zijn 
opgeroepen.  

 
Ik heb de verslagen van de verhoren reeds in Word uitgewerkt en overweeg 
deze beschikbaar te stellen aan het provinciale archief Tresoar en Drenthe. Bij 
voldoende belangstelling wordt het misschien ook in boekvorm uitgegeven, 
maar dit zal redelijk kostbaar worden. Maar leden kunnen mij benaderen voor 
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het verslag van het verhoor van een familielid. Ik ben nu bezig van de mensen 
de personalia te verzamelen. 
Er zijn reeds enkele verslagen eerder gepubliceerd in verschillende tijdschriften, 
zoals “De Veenmol 1990-4, 19912 en 4 en 1992-1. 
 
Wie waren de commissieleden? 
 

Mr. J.D. Veegens 
 

(foto bron: Beeldbank Nationaal Archief)  
 
Hij was een vooruitstrevend liberaal politicus. Succesvol 
advocaat, die in 1881 zijn vader opvolgde als griffier van 
de Tweede Kamer. Zeer nauwgezet met veelzijdige 
kennis. Centrale figuur van het tijdschrift Vragen des 
Tijds. Secretaris van de enquêtecommissie 
arbeidsomstandigheden. In de Tweede Kamer, waarvan 
hij sinds 1888 deel uitmaakte, een veelzijdig en actief 
lid. Eén van de voormannen van de vooruitstrevend-

liberale kamerclub. Verloor in 1901 als vrijzinnig-democraat zijn zetel aan K. ter 
Laan (SDAP). Had als minister in het kabinet-De Meester onvoldoende tijd voor 
het realiseren van sociale-wetgevingsplannen. Principieel, weinig geneigd tot 
compromissen. 

 
 

J. (Jan) van Alphen 
 

(Foto bron: Onze Afgevaardigden)  
 
Hij is 1 december 1829 in Hengelo (Ov) geboren en 
overleed 15 juli 1911 te Hengelo (Ov). Hij was Twentse 
afgevaardigde voor de antirevolutionairen, die tot de 
vooruitstrevende vleugel van zijn partij behoorde. Hij 
was voorstander van kiesrechtuitbreiding. Enige tijd 
voorzitter van de ARP-Kamerclub. Maakte deel uit van 
de enquêtecommissie naar de toestand in fabrieken en 

van de Staatscommissie inzake de arbeidsverzekeringen. Zijn kracht lag niet in 
de eerste plaats in het houden van openbare redevoeringen, maar meer in het 
werk in de afdelingen van de Kamer. De laatste jaren van zijn leven als oudste 

https://www.parlement.com/9353000/1/j4nvj5tjwh5wopw_j9vvknrezmh4csi/vg09llbaanz9?w=269&h=368
https://www.parlement.com/9353000/1/j4nvj5tjwh5wopw_j9vvknrezmh4csi/vg09llbaanz9?w=269&h=368
https://www.parlement.com/id/vg09ll2mh80b/k_ter_laan
https://www.parlement.com/id/vg09ll2mh80b/k_ter_laan
https://www.parlement.com/9353000/1/j4nvj5tjwh5wopw_j9vvknrezmh4csi/vg09lkxdirzs?w=283&h=436
https://www.parlement.com/9353000/1/j4nvj5tjwh5wopw_j9vvknrezmh4csi/vg09lkxdirzs?w=283&h=436
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'deken' van de Tweede Kamer. Hij was een beminnelijke en eenvoudige 
persoon, die bescheiden was in zijn optreden. 
 

Jhr. Mr. O. Q. van Swinderen 
 

Oud-President van de Arrondissements-
Rechtbank te Groningen. Als rechtsgeleerde 
bekwaam als weinig anderen, gaf hij 
daarvan door woord en geschrift menigmaal 
de blijken. De lijst zijner geschriften telt niet 
minder dan 188 nummers, waarbij vele 
werken op het gebied van het strafrecht. 
In rechtskundige weekbladen en 
tijdschriften zijn een groot aantal artikelen 
van de hand van den heer Van Swinderen 
opgenomen. Jhr. Van Swinderen werd in 
1868 benoemd tot substituut-griffier bij de 
rechtbank te Arnhem. In 1871 ging hij over 
naar de rechtbank te Almelo, waar hij als 
rechter zitting nam, om op 7 december 
1872 hetzelfde ambt bij de 

arrondissements-rechtbank te Groningen te aanvaarden. Sinds 10 December 
1902 was Mr. Van Swinderen president van de rechtbank aldaar, welke functie 
hij tot 1910 waarnam. Hij werd door Hare Majesteit de Koningin benaderd om 
op voordracht van de  Tweede Kamer, tot lid van den Hoogen Raad te worden 
benoemd. Tot blijdschap van de Groningers verkoos hij echter om in hun stad te 
blijven. 
De Christelijke actie op allerlei gebied vond bij hem steeds krachtigen steun, 
o.a. de strijd tegen de prostitutie. Het Christelijk onderwijs heeft de liefde van 
zijn hart. Hij steunde het met woord en daad. De Christelijke pers moet hier niet 
vergeten worden, waar hij een der oprichters is van de ‘Nieuwe Provinciale 
Groninger Courant’. 
 
(Uit weekblad De Spiegel, Geheugen van Nederland).  
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N. Reeling Brouwer 
 

(Foto Tresoar: door H. Deutmann,   
's-Gravenhage, Prov. Bestuur 1813-1922, 
Ryksargyf Foto’s) 
 
Nicolaas Brouwer is geboren op 20 mei 1838 
te Bergum (Fr) als zoon van Sytze Brouwer en 
Joukien Reeling. 
Hij overleed 4 februari 1915 te ’s-Gravenhage. 
Op 20 december 1866 liet hij bij K.B. zijn 
achternaam veranderen in Reeling Brouwer.  
Op 6 mei 1864 trouwde hij met Jkvr. Aurelia 
Anna Maria Vegelin van Claerbergen  
Zij is geboren op 21 april 1837 te Joure (Fr) op 
Herema-state. 
Zij overleed op 28 januari 1923 te  

’s-Gravenhage.   
Hij was doctor, arts, geneesheer te Bergum en te Leeuwarden, lid Provinciale 
Staten vanaf 1880 en Gedeputeerde Staten vanaf 1898 van Friesland, Verder 
was hij wethouder van Leeuwarden in de periode 1887-1898.  
Hij was bestuurder van Old Burger Weeshuis te Leeuwraden van 1882 tot -1906 
 
 

De data en plaatsen, waar de verhoren plaats vonden.   
 
De commissie kwam bijeen te Heerenveen in de Crackstate en te Hoogeveen en 
Emmen in het gemeentehuis: 
te Heerenveen van dinsdag 11 tot en met woensdag 26 augustus 1891; 
te Hoogeveen van donderdag 27 augustus tot en met maandag 1891; 
te Emmen van dinsdag tot en met vrijdag 11 september 1891 
te Hoogeveen zaterdag 12 september 1891. 
In Hoogeveen werden ook mensen uit Overijssel verhoord. 
 
 
 
 
 
 

http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/search/searchterm/Deutmann%2C%20H.%3A%20's-Gravenhage/field/creato/mode/exact/conn/and
http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/search/searchterm/Deutmann%2C%20H.%3A%20's-Gravenhage/field/creato/mode/exact/conn/and
http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/search/searchterm/Prov.%20Bestuur%201813-1922/field/niet/mode/exact/conn/and
http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/search/searchterm/Ryksargyf%20Fotos/field/format/mode/exact/conn/and
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1837/4/21
https://www.genealogieonline.nl/over-de-plaats/2753197/joure%2cgemeente%20skarsterl%c3%a2n%2cfriesland%2cnetherlands
https://www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1923/1/28
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd15mL2L_dAhVIIlAKHfbMBfYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/227150374932978516/&psig=AOvVaw23gj8c3YBEECzYbq1Ynjwr&ust=1537192651472929
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Wie zijn de verhoorde deskundigen en getuigen: 
(naam, beroep met woonplaats, bladzijden boek enquêtecommissie) 
 

Naam, beroep met woonplaats, bladzijden boek enquêtecommissie 
AKKER (H.), turfmaker te Weerdingermond     472 - 475  
AKKERMAN (J. H), landbouwer te Oosterzee      171 - 172 
AKKERMAN (J.H.), turfmaker te Oudehaske      131 - 132 
AMSHOFF (Dr. F. K.), geneesheer te Hoogeveen.     408 - 410 
ARDESCH, (H.), baggelaar en wegwerker te Den Ham.    317 - 349 
 
BARON (A. H.), baggelaar te Drachten       109 - 111 
BARSKÉ (C.), brigadier van de Rijksveldwacht te Lemmer         11 -  13 
BEIJENGA (II.). hoofd der school te Daarlerveen.     352 - 356  
BENJAMINS (J. O. H.), turfgraver te Brandligtswijk,  
gemeente Hoogeveen         424 - 426 
BERENDS Jr. (B.), lid van de Staten van Overijsel en vervener 
te Dedemsvaart          381 - 384 
BEVERSLUIS (M.), predikant hij de Nederlandsch-Hervormde  
gemeente te Oldemarkt        259 - 254 
BIJKERK (C.) vervener te Steenwijk        223 - 226 
BIJL (J.), turfgraver te Oranjedorp     `  529 - 530 
BINNEMA (J. H.), wed. Joost Van Vondel, 
arbeidster te Appelscha         236 - 237 
BOOIJ (H.), turfgraver te Krakeel, gemeente Hoogeveen    422 - 424 
BOS (K  J.). turfmaker te Delfstrahuizen         35 - 37 
BOUWER (G. H.). vervener te Gorredijk        99 - 95 
BRANDTSMA (J. R.), baggelaar te Terwispel       66 - 67  
BREMER (H.), vervener en turfstrooiselfabrikant  
te Hoogeveen           433 - 436 
BREUGELINK (H.), baggelaar te Oldemarkt      260 - 261 
BRINKER (B. H.), vervener en veenbaas te Erica     502 - 504  
BRUINSMA (B. T.), turfgraver te Appelscha      232 - 236 
BRUNINK (H.), turfgraver te Stad-Hardenberg      333 - 335  
BUITENBOS (R.), baggelaar te Nijeholtwolde       207 - 208 
BUNSKOEK (J.), turfgraver te Dedemsvaart     396 - 398 
BUWALDA (P.), arts te Oosterwolde       244 - 246 
 
DAM (J.), korte-turfmaker te Daarlerveen.     344 - 346 
DE  BOER (V. T.), baggelaar te Echten       157 - 160 
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DE BOER (J. G.), vervener te Boornbergum      118 - 120 
DE GEUS (A.), predikant bij de Christelijk-Gereformeerde  
gemeente te Wolvega          188 - 191 
DE JONG (L.), verslaggever van dagbladen te 't Meer  
bij Heerenveen                75 - 77 
DE Jorge (H. A.), baggelaar te Tjalleberd               13 - 15 
DE KLEIN (H. B.), turfgraver te Barger-Oosterveen     542 - 544  
DE VRIES (I), turfgraver te Amsterdamsche Veld     549 - 552  
DE VRIES (J. W.), vervener en landbouwer te Smilde     580 - 582  
DE VRIES (J.R), baggelaar te Munnekeburen      192 - 193 
DE WALLE (T. A.), arts ie Langweer        137 - 139 
DIJK (E. J.), voorzitter der afdeeling van Patrimonium  
en winkelier te Wolvega         201 - 204 
DOKTER (A.), turfgraver te Barger-Oosterveen     536 - 538 
DOMMERS (L. B. J.), burgemeester van Schoonebeek en 
administrateur der Drentsche Landontginningsmaatschappij  555 - 559 
 
ELEVELD (J.), vervener en landbouwer te Smilde.     589 - 584 
ELEVELD (K.), veenopzichter te Vroomshoop      364 - 367  
ENDENDIJK (H. J.), brigadier-majoor-titlair van de  
Rijksveldwacht te Hoogeveen       446 - 448 
EYSMA (A. W.), (deurwaarder bij de arr.-rechtbank te  
Heerenveen, lid van den gemeenteraad van Weststellingwerf,  
secretaris en ontvanger van den Teridzerder veenpolder,  
te Wolvega             180 - 183 
 
FAASSEN (H.), onderbaas en Turfmaker te Veenoord     464 - 465 
FABER (J. ), lid van de Staten van Friesland, wethouder  
en vervener te Gorredijk             61 - 64 
FEIKEM A (IJ. W.), wethouder van Ooststellingwerf en  
administrateur te Oosterwolde          278 - 280 
 
GEERDES (A. H.), vervener te Lutten       331 - 333  
GRATAMA (G, L.), burgemeester van Sleen      455 - 459 
GROENEBOOM (C.), geneesheer te Echten      139 - 142 
GROOTHUIS, (J.) hôtelhouder, winkelier en vervener te Emmen  518 - 521 
 
HABERMEHL (C. A. L.), geneesheer te Dedemsvaart.     377 - 380 
HAGEMAN (J.), pastoor te Slagharen       321 - 324 
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HARING (H.), menger in de korte turf te Veenoord    462 - 464 
HARTGERS (R.), turfgraver te Nieuw-Amsterdam     507 - 510  
HEKMAN (W), turfmaker te Weerdingermond     475 - 477  
HELDERING (H. T.), turfgraver te Appelscha      273 - 276  
HOGEVEEN (J. J.), vervener te Jubbega         40 - 42 
HOOGERBRUGGE (M. A.), lid der Staten van Drenthe,  
burgemeester en vervener te Smilde       570 - 574 
HOOGEZAND (H.), kolenbrander te Vroomshoop .     349 - 350  
HORSTRA (T.), vervener en winkelier te De Krim.     313 - 316  
HUIJGENS (P. H. R.), evangelist te De Krim     302 - 305 
HUMMEL (G.), turfgraver te Oranjedorp      533 - 536 
 
JAGT (J. C.), turfgraver te Schoonoord      465 - 468 
JOLING WZN. (J.), landbouwer en vervener te Weerdingerveen  489 - 491 
JONKER Jr. (W.), evangelist te Erica       693 - 497 
JORISSEN (J.), vervener te Nieuw-Dordrecht     526 - 529 
 
KAMPMAN (D.), baggelaar te Daarlerveen     341 - 344 
KEMME (J. H. J.), vervener te Nijega       142 - 144 
KEMME (T. H.), vervener ie Follega       168 - 171 
KIELSTRA (A.), turfmaker te Blesdijke       219 - 220 
KLOMPMAKER (M.J.), opzichter-slikmeter van den  
Haskerveenpolder te Oudehaske          100 - 103 
KLOMPMAKER (P. J.), vervener te Oldeouwer      145 - 147 
KLOOSTERMAN (P.), veenbaas te Nieuw-Dordrecht     540 - 542  
KOOIJ  (J.J.), vervener te Steenwijkerwold        254 - 257  
KOOPMANS (S. J.), hoofd eener school te Scherpenzeel    195 - 199 
KORF (G. A.), vervener te Heerenveen       128 - 131 
KOSTER (A. J.), turfgraver te Hoogeveen       419 - 421 
KOSTER (Dr. II. T. M.), geneesheer. te Lutten      369 - 373  
KRIKKE (M.), turfmaker te Nieuwebrug hij Heerenveen    133 - 134 
KRIST (H. S.), baggelaar te Terwispel        77 - 79 
KROESE (J. W.), opzichter en tapper te De Krim.     316 - 319 
KROESE, (W.), hoofd eener christelijke school te Drachten    184 - 188 
KROL (H.), baggelaar te Munnekeburen       194 - 195 
KROL, (J. A. T.), predikant bij de Nederlandsche- Hervormde 
gemeente  te Beetsterzwaag.          84 - 87 
KROMHOUT (A. H.), baggelaar te Jubbega-Schurega      33 - 35 
KRUGER (A.), turfgraver te De Krim       309 - 312 
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KRUITHOF (H.), baggelaar te Steenwijkerwold      217 - 219 
KUILDER (H.), turfmaker te Oldemarkt      261 - 265 
 
LAGEVEEN (M. H.),karre man te Beets         58 - 60 
LANDMETER (F.) boekhouder van het burgerlijk armbestuur en  
vervener te Appelscha         280 - 283 
LANKHORST (J.H.), vervener te Beetsterzwaag        89 - 92 
LEERTOUWER (H.), turfgraver te Smilde      578 - 580 
LEUTSCHER (J.), vervener, koopman en winkelier te  
Weerdingerveen            491 - 493 
LINDENHOVIUS (J.E.), vervener te Den Ham       356 - 359  
LOK (G.), vervener te Oldemarkt        268 - 270 
 
MASTENBROEK (G.), turfgraver te Oranjedorp     521 - 523  
MEEMS onderbaas en veenarbeider te Weerdingermond   477 - 480 
MEESTER (A. R.), baggelaar te Wolvega       152 - 154  
MEESTER (J K.), turfmaker te Nijega       134 - 136 
MEESTERS (T.), vervener en winkelier te Zuidwolde     565 - 567 
MEIJER (E. H.), opzichter der gemeentewerken en van den  
Trijegaster  veenpolder, te St. Nicolaasga      149 - 152 
MEIJERING Lzn. (J.), landbouwer en vervener te Westenesch  504 - 506 
MEIJNERS (J. H.), vervener le Luinjeberd            20 - 29 
MELGERT (W. F. P.), turfgraver te Erica      500 - 509  
MIDDELBOS (H.), turfgraver te Oranjedorp     515 - 516  
MIDDELBOS (W.), turfgraver te Smilde      576 - 578 
MINKE (B. M.), lid der firma Minke & kappen, briquettenfabrikant  
te Dedemsvaart           388 - 389 
MINKE (H. J. M.); lid der firma Gebr. Mink; vervener  
te Dedemsvaart          386 - 388 
MULDER (L.B.) (leken, kanunnik en pastoor te Wolvega   183 - 184 
MUURLINK (J. A. D.), candidaat-notaris en vervener te Oldemarkt  265 - 268 
 
NIEUWENHUIS (F.), turfgraver te Avereest      373 - 375  
 
OORD (S.), vervener te Oldemarkt        271 - 273 
OOSTING (L.), turfgraver te Banger-Oosterveen    547 - 549  
OTTER (A.K.), vervener te Oudeschoot      103 - 105 
OVERBERG (H. T. W.), landbouwer te Vroomshoop     362 - 363  
OVERDIEP (J. A.), kassier en voorzitter van de kamer van  
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koophandel en fabrieken te Heerenveen (Schoterland)       4 - 5 
 
PADDING (J.), bakker, winkelier, vervener en landbouwer  te 
Dedemsvaart          398 - 399 
PALMERS (H.), baggelaar te Zuidwolde      561 - 563 
PEEL (DR. P.), geneesheer te Kuinre       214 - 217 
PEN (J J.), koopman en winkelier te Lemmer      162 - 164 
PEN (V. H.), vervener te Delfstrahuizen         37 - 39 
PETERS (J.), turfgraver, te Vroomshoop       350 - 352  
PEUL (H. F.), turfmaker te Oudega        111 - 112 
PIT (D).), baggelaar te Eesveen        257 - 260 
PLASMAN (L.), baggelaar op de Vossebelt, gemeente Coevorden 293 - 296 
POL (J. B.). baggelaar en turfmaker te Alteveer, 
gemeente Hoogeveen         399 - 401 
POSMA (B.), onderwijzer te Appelscha en voorzitter van de  
afdeeling  Appelscha van den Bond voor algemeen kies- en  
stemrecht             226 - 232 
POSMA (J. B.), turfmaker te Beets         56 - 58 
POSTHUMA (R.), evangelist te Beetsterzwaag         81 - 84 
POSTHUMUS (H. J.), baggelaar te Wolvega      154 - 157 
PROFIJT (H.), turfgraver in het Zwindersche veld onder  
Oosterhesselen          450 - 452 
 
RAHDER Jr. (J.), vervener te Hoogeveen      428 - 431  
REITSMA (IJ.), lid der Staten van Friesland en vervener te  
Appelscha             246 - 248 
ROBAARD (F. H.), vervener te Hoogeveen     443 - 444  
RODENHUIS (A.), gemeente-secretaris en secretaris- ontvanger  
van het burgerlijk armbestuur van Schoterland, te Heerenveen      23 - 25 
ROESSINGH (Dr. P. H.), predikant hij de Nederlandsch-Hervormde  
gemeente te Emmen         485 - 489  
 
SCHAAP (W. A.), vervener te Scherpenzeel      209 - 212 
SCHIPPERS (L. J.), turfmaker te Beets        68 - 70 
SCHOEMAKER (H.), turfmaker te Steenwijkerwold.     220 - 222 
SCHOKKER (J. A.). turfmaker In Weststellingwerf bij Mildam    47 - 49  
SCHOLTE (H.), logementhouder en vervener te Nieuw-Amsterdam 497 - 500  
SCHOLTEN (A.), landbouwer te Hollandsche Veld.     417 - 419 
SIEDERS (A.), mr. timmerman te Hoogeveen     391 - 394 
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SIMONS (K. J.), vervener en turfmaker te Beets       79 - 81 
SLANGE (H.J.), slikmeter van het 4e en 5e veendistrict van 
 Aengwirden, te Tjalleberd             8 - 11 
SLEESWIJK (S.), lid der Staten van Friesland en burgemeester van  
Weststellingwerf, te Wolvega        173 - 177 
SLOT (E. BOOIJ), lange-turfgraver te Hollandsche Veld.    406 - 407 
SLOT (G.), turfmaker te De Krim        305 - 308 
SNIPPE (S.), turfgraver te Amsterdamsche Veld     544 - 547  
SOK (M.), turfgraver te De Krim       312 - 313 
STRAMPEL (F. A.), turfmaker te Oldelamer       208 - 209 
 
TACONIS (O.T.), meubelmaker te Joure         99 - 100 
TAK (J.), opzichter le klasse van den provincialen waterstaat in  
Friesland, te Wolvega           71 - 75 
TEN BRINK (J. J.), landbouwer, veehouder en vervener te  
Zuidwolde           567 - 570 
TEN BROEKE (G. J.), baggelaar te Stad-Hardenberg.     335 - 337 
TEN CATE (L. S.). klijn-landbouwer te Boven-Knijpe       28 - 29 
TEN KATE WZN. (R.), vervener te Lutten       326 - 331 
TER HEIDE (J.), onderwijzer te Tiendeveen .     448 - 450 
TER STEEGE (H. P.), vervener, veenbaas en landbouwer te 
 Hollandsche Veld         431 - 433 
THALEN (H.), turfgraver in het Zwindersche veld onder  
Oosterhesselen          452 - 454 
THIEME, ( D.F.), predikant bij de Nederlandsch-Hervormde  
gemeente te Wolvega          177 - 180 
TIJMES (W.), burgemeester van Emmen      481 - 485  
TILLEMA (S.), hoofd der school en secretaris-boekhouder  
van het burgerlijk armbestuur te Echten. [Friesland, fk]   166 - 168 
TOBBE (Dr. H. ), geneesheer te Heerenveen       42 - 45 
TOERING (H.J.), vervener en winkelier te Beets     120 - 123 
TRIP (W. J. L.), onder-voorzitter van de kamer van koophandel en 
fabrieken te Avereest, vervener en kalkfabrikant te Dedemsvaart. 384 - 386 
TUITEN (H. J.), turfmaker te Oldeouwer       136 - 137 
 
VAN BLANKEN (H. G.), baggelaar te Lutten.     324 - 326 
VAN DE BELT (R.), turfmaker te Zuidwolde     563 - 565 
VAN DEN BERG (H.), turfgraver te Ambt-Oranten     375 - 377  
VAN DEN BERG (P, J.), veenarbeider te Terwispel       64 - 65  
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VAN DEN BOSCH  (J. F.), vervener en winkelier te Appelscha     283 - 287 
VAN DER BRUG (J. S.)., gemeente-veldwachter te Jubbega-Schurega   25 - 28 
VAN DER DUIN (T. S.), turfgraver te Appelscha.     237 - 239  
VAN DER LAAN (T.), baggelaar te Boven-Knijpe       29 - 33 
VAN DER LOEFF (R. E.), burgemeester van Ooststellingwerf, te  
Makkinga            239 - 244 
VAN DER MEULEN (J. H.), lid der Staten van Friesland en voorzitter 
 van den grooten veen polder in Opsterland en Smallingerland, te   
Drachten            112 - 115 
VAN DER SANDEN Sr. (J. G. A.), administrateur en rentmeester 
te Bergentheim           337 - 340 
VAN DER SLEEN (H. L.), boekdrukker en secretaris der  
werkliedenvereeniging te Hoogeveen      410 - 411  
VAN DER SLUIS (J. A.), vervener te Nieuweroord     439 - 443 
VAN DER SLUIS (W. A.), vervener te Appelscha      287 - 291 
VAN DER SLUIS AZN. (A.), vervener te Schoonoord    468 - 472 
VAN DER VEEN (G.), gemeente-ontvanger van Haskerland en secretaris  
van het burgerlijk armbestuur te Joure        97 - 99 
VAN DER VLIET (F. A.). turfmaker te Terwispel        67 - 68  
VAN DER WOLDE (W. G.), arbeider in eene turfstrooiselfabriek en  
ziekenvader te Hoogeveen.         426 - 428  
VAN DER WAL (J. H.), turfmaker te Luidjeberd                 16 - 17  
VAN EK (J.H.), vervener te Oldeholtwolde      213 - 214  
VAN HOLTE TOT ECHTEN (Jhr. J. H.), directeur der Nieuw-Echtensche  
veencompagnie te Nieuw-Amsterdam      552 - 555 
VAN HOOGEN (D.), kapitein van eene stoomboot te Drachten  105 - 109 
VAN MAANEN (G.), arts te Gramsbergen      296 - 299 
VAN MARLE (D.), brievengaarder, winkelier, landbouwer en vervener  
te Hoogeveen           415 - 417 
VAN OMMEN (J. H.), turfmaker te Veenoord     460 - 461 
VAN RIEMSDIJK (O.), burgemeester van Gramsbergen   299 - 302 
VAN SLOOTEN (P. J. D.), predikant bij de Nederlandsch-Hervormde  
gemeente te Heerenveen .              5 - 8 
VAN TELLEGEN (W.), turfgraver te Barger-Oosterveen    538 - 540 
VAN ZINDEREN BAKKER (B .), timmerman en aannemer, voorzitter  
van de afdeeling Gorredijk van den Nederlandschen Bond voor 
algemeen kies- en stemrecht, te Kortezwaag        49 - 53 
VEENEMA (J. G.), turfgraver te Appelscha        276 - 278  
VEENHUIJSEN (P.), hoofd eener bijzondere school te Smilde    574 - 576 
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VEENING (J.), turfgraver te Oranjedorp      516 - 518 
VELDKAMP (B.). hoofd eener school te Hollandsche Veld   401 - 404 
VELDMAN BOER (S.), vervener te Hoogeveen     437 - 439  
VELDMAN Ezn. (J. E.), vervener te Joure      125 - 128 
VISSCHER (H.), burgemeester van Oldemarkt     249 - 259 
VISSCHER (J.), vervener en winkelier te Nieuw- Amsterdam  512 - 514 
VISSCHER HZN. (T), vervener en winkelier te Vroomshoop    359 - 369  
VISSER (J. A.), slikmeter van den veenpolder van Echten, te Echten  164 - 166 
VOGELZANG (H. S.), brigadier-majoor der Rijksveldwacht te  
Beetsterzwaag             87 - 89 
VOS (J. J.), turfgraver te Nieuw-Amsterdam     510 - 512  
 
WESSELS BOER (Mr. J.), advocaat te Hoogeveen     445 - 446  
WESTERHOF, (G.), hoofd eener school en secretaris- boekhouder  
van het burgerlijk armbestuur te Boornberguin     115 - 118 
WESTRA (S. B.), baggelaar te Lippenhuizen        53 - 56 
WEVER (R.), turfmaker te Oosterzee       160 - 162 
WOLTERS (A.), turfgraver te Oranjedorp      523 - 526  
WOLTINGE (H. R.), lange-turfgraver te Hollandsche Veld     404 - 406 
WOLTM AN (D.), burgemeester van Aengwirden en olieslager te  
Heerenveen.               1 - 4 
WOUDSTRA (L.), baggelaar te Oldeholtwolde        204 - 206 
WUITE (J. J .), veenbaas te Luinjeberd                   17 - 20 
 
ZWART (C.), veenopzichter en schuitenkruier te Oranjedorp   531 - 539 
ZWIERS (G.), turfgraver te Hollandsche Veld      394 - 396 
 

VERHALEN VANUIT HET GENEALOGISCH ONDERZOEK VAN HENK JONKMAN (2) 
Ingezonden door: Henk Jonkman, emailadres: harjo@solcon.nl 
 

In het eerste deel (Threant 2019/1) heb ik iets geschreven over de eerste 
Jonkmannen, die rond 1800 vanuit Vollenhove in Hoogeveen zijn komen 
wonen, Berend Jans Jonkman getrouwd met Marchijn (Margien/Marchien) 
Bosvelt(d). 
In dit gezin werden drie kinderen geboren, waarvan 2 op zeer jonge leeftijd zijn 
overleden. Er bleef één zoon over die de stamvader is geworden van bijna alle 
Jonkmannen in en om Hoogeveen, Johannes Jonkman. Van hem wil ik hier iets 
meer vertellen. 
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Johannes is 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 (vader Reinder en moeder Hendrikje 
waren nog niet gehuwd; zij huwen in 1824; 
dochter Hillegonda wordt in 1836 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. 
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: 
1. Margje is geboren te Hoogeveen (Achterom C 652) op 

11 december 1843 en is overleden te Hoogeveen op de leeftijd van 70 
jaar op 26 apr 1914. Margje trouwt te Hoogeveen op 25 april 1863 met 
Lambert Slomp, zoon van Ger(r)ard Lamberts Slomp en Jansien Harms 
Schra; Lambert is geboren te Hoogeveen op 3 januari 1839. 
Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren. 

2. Reinder is geboren te Hoogeveen (Achterom C 641) op 25 januari 1846 
          en is overleden op één jarige leeftijd te Hoogeveen op 1 maart 1847. 
3. Reinder is geboren te Hoogeveen (Achterom C 665) op 30 maart 1848, 

hij is eerst arbeider en later landbouwer; hij overlijdt op 79 jarige leeftijd 
te Hoogeveen (Alteveer F 77a) op 15 maart 1928. Reinder trouwt (1) te 
Hoogeveen op 29 april 1871 met Aaltje Slomp, dochter van  Ger(r)ard 
Lamberts Slomp en Jansien Harms Schra;  
Aaltje is geboren te Beilen op 6 november 1846 en is overleden op 59 
jarige leeftijd te Hoogeveen op 11 februari 1906.  

 Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren. 
 Reinder trouwt (2) te Hoogeveen op 6 februari 1907 met Jantje Seinen, 
         dochter van Seine Seinen en Anna Stoter, weduwe van Koert Winkel; 
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Jantje is geboren te Hoogeveen op 4 april 1847 en is overleden op 70 
jarige leeftijd te Hoogeveen op 9 april 1917  

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
4. Hendrikje is geboren te Hoogeveen (Achterom C 634) op 
         7 september 1850 en zij is overleden op 59 jarige leeftijd te Hoogeveen 
         op 25 augustus 1910. Hendrikje trouwt te Hoogeveen op 22 april 1871 
         met Jan Alberts Koops, zoon van Albert Jans Koops en Trijntje Roelofs 
         Strik; Jan is geboren te Beilen op 19 oktober  1846 en overleden te 
         Hoogeveen op 22 mei 1910.  

Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren. 
5. Berend is geboren te Hoogeveen (Achterom C 634) op 22 september 
         1852 hij is eerst arbeider en later landbouwer; hij is overleden op 71 

jarige leeftijd te Hoogeveen op 29 maart 1924. Berend trouwt (1) te 
         Hoogeveen op 18 september 1875 met zijn achternicht Trijntje  

Okken, dochter van Johannes (Jannes) Okken en Roelina Otten, geboren
 te Hoogeveen op 16 november 1853 en overleden te Hoogeveen op 
         14 oktober  1910.  
 Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. 
 Berend trouwt (2) te Hoogeveen op 28 december 1910 Berendje Sok, 
         dochter van Evert Sok en Gerritdina Wielink, weduwe van Roelof van 
          Zwol; Berendje is geboren te Westerbork/Nieuweroord op 22 september 
         1882 en te Hoogeveen overleden op 23 augustus 1976. 
 Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren. 
6. Johanna is geboren te Hoogeveen (Achterom C 40) op 12 januari 1855 
         en overleden te Hoogeveen op 18 februari 1855 (37 dagen oud). 
7. Janna / Johanna is geboren te Ruinen op 10 januari 1856 en op 29 jarige 

leeftijd overleden te Hoogeveen op 23 maart 1885; zij is in het kraambed 
overleden, een dag na de geboorte van haar dochter Rolina, die een 
week later is overleden. Janna is getrouwd te Hoogeveen op 
29 april 1876 met haar achterneef Jan Okken, zoon van Johannes 
(Jannes) Okken en Roelina Otten; Jan is geboren te Hoogeveen op 8 juni 
1850 en overleden te Ruinen (Stuifzand) op 20 april 1908. 
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren. 

 
8. Klaas is geboren te Ruinen (Stuifzand) op 9 mei 1858 en overleden op 54 

jarige leeftijd te Hoogeveen op 2 april 1913. 
Klaas trouwt te Hoogeveen op 28 augustus 1880 met zijn achternicht 

         Hilligje Jonkman, dochter van Willem Jonkman en Jentje (Jantje) 
          Stegeman: Hilligje is geboren te Zuidwolde (Westerveld wijk C nr. 447) op 
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         11 november 1860 en overleden op 70 jarige leeftijd te Meppel op 
         7 maart 1931.  
 Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren. 
9. Willem is geboren te Ruinen (Stuifzand) op 15 oktober 1860 en 

overleden op 85 jarige leeftijd te Zuidwolde op 17 januari 1946.  
 Willem trouwt te Hoogeveen op 20 maart 1886 met Hilligje Spalling, 

dochter van Klaas Spalling en Aaltje van der Sleen: Hilligje is geboren te 
          Beilen (Tiendeveen) op 9 maart 1861 en overleden op 80 jarige leeftijd te 
         Zuidwolde op 20 september 1941. 
 Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren. 
10. Jan, ook bekend als "Jan Bosveld", geboren te Ruinen op 24 februari 
         1863, van beroep arbeider en later landbouwer, en is overleden op 74 
         jarige leeftijd te Hoogeveen op 22 augustus 1937. Jan trouwt te 
         Hoogeveen op 10 februari 1883 met Geesje Vlietstra, dochter van  
         Johannes Minnes Vlietstra en Hendrikje Gort: Geesje is geboren te 
         Hoogeveen op 17 november 1861 en overleden op 85 jarige leeftijd te 
         Hoogeveen op 13 september 1947.  
         Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren. 
 Jan en Geesje zijn mijn overgrootouders. 
11. Hillegonda is geboren te Ruinen op 20 oktober 1868 en is overleden op 
         37 jarige leeftijd te Emmen op 13 oktober 1906. Hilligje trouwt op 17 
         jarige leeftijd te Hoogeveen op 12 december 1885 met Hendrik de 

Wolde, zoon van Hendrik de Wolde en Trijntje Slot; Hendrik is geboren 
          te Ambt Hardenberg op 2 juli 1861 en is overleden op 85 jarige leeftijd te 
         Nieuw-Amsterdam op 5 juli 1946. 
 

Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren. 
 
Alles wel geteld hebben Johannes Jonkman en Hillegonda Reinders Kleine in 
totaal 75 kleinkinderen gekregen en dan kun je wel nagaan dat deze familie in 
en om Hoogeveen zeer uitgebreid zijn. 
 
Een bijzonderheid is dat Johannes Jonkman in een armoedige wereld is geboren 
en groot geworden (een broertje en zus overlijden in het armwerkhuis). Bij de 
geboorte van zijn kinderen en bij zijn overlijden is Johannes altijd arbeider 
gebleven. 
Toch heeft Johannes in 1873 na het overlijden van een oudtante een deel van 
de erfenis gekregen. In 1873 is zijn oudtante Geesje Jonkman, gehuwd met 
Hendrik Stevens, overleden en in dat gezin zijn geen kinderen geboren.  De helft 
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van de boedel wordt dan per memorie van successie verdeeld over de broers en 
zussen van Geesje. Maar de vader van Johannes (broer van Geesje) is dan al 
overleden, zodat diens portie bij Johannes terecht komt en hij is het enig 
overgebleven kind. Johannes krijgt dan 365 gulden; dat zal in die tijd wel een 
aardig bedrag geweest zijn voor een arbeider. 
 

ONBEKENDE PERSONEN 

 

 
 

Deze foto is afkomstig van mevr. Gonnie Hartog-Westening, zij wil graag weten 
wie de personen zijn op de foto. Het heeft te maken met de familie Hendrik 
Wessels Doldersum getrouwd met Aaltje Koes maar ook met de familie 
Mersman. 
 
Reacties mogen gemaild worden naar g.hartog@hotmail.com 
 

NIEUWS UIT DE AFDELINGSBIBLIOTHEEK 

 
Als bibliothecaris van onze bibliotheek NGV, afdeling Drenthe en NW-Overijssel, 
heb ik voor de nieuwe website van de NGV de hele lijst van boeken met 
uitgebreide omschrijving van de inhoud opnieuw opgezet. Daarbij is soms ook 
een andere nummering gekomen. 
Ook een heel aantal boeken die voor Drenthe van belang zijn, zijn toegevoegd; 
onder andere boeken die door het Drents archief zijn uitgeven, zoals de Drentse 

mailto:g.hartog@hotmail.com
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Genealogische Jaarboeken en de Nieuwe Drentse Volksalmanakken. Ook is een 
nieuw onderdeel toegevoegd met een aantal boeken, namelijk over het 
Jodendom. 
 
Nu mis ik een aantal uitgaven; misschien hebt u die thuis liggen en zou u die wel 
willen afstaan aan onze bibliotheek. Zou ik die dan mogen ontvangen? 
De volgende uitgaven ontbreken: 

- Drents Genealogisch jaarboek 2014; 

- Nieuwe Drents Volksalmanak van 1964, 1965, 1971, 1972, 1980 en 1983. 

Daarnaast ben ik een prachtig boek uit de bibliotheek kwijt; wellicht door 
iemand geleend maar nog niet terug gebracht: Familie Bremer,  auteur:   
A. Middel;  een boek over de familie Bremer uit Hoogeveen. 
Graag een reactie naar Henk Jonkman 
Emailadres: harjo@solcon.nl 
Wie met een gmailadres werkt, graag uw reacties naar: 
umfundis049@gmail.com 
 
 

Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-Overijssel 
over de maanden oktober tot en met december 2018. In deze bladen vindt u 
soms genealogische gegevens van familie. Die met een ‘*’ zijn elders in dit blad 
wat uitgebreider belicht. Want genealogie is ook historie. 
 
 

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer (zie ook de **) 

Emsland 145 Samern - Holtgeerts* - Salzbergen – Bramsche – Deitering - Lingen 

Emsland 146 Danckelman – Aschendorf – Lingen – Meppen – Bentheim 1918 

ErfgoedMag.4 
Badcultuur – Transcriberen – J.A. Koenerding* - Site ‘Open 
Archieven’ 

Annen 13/4 Hendrik Seggers* - Brands-Schröder* - Herinneringen G. Rademaker 
Assen 28/4 Huize Vredeveld – Kegelbaan – Oude foto’s – A. Hulshof – het Hotel 

Beilen 30/4 Verhoor J ter Heide* - Tekeningen Sam Oedin – Dekstation Muggen  

Coevorden 4 
Biografie J B van Heutsz – kolonel Wilhelm Staehle – IJzerkoeken-
oproer – de Kerkstraat – bewoners Friesestraat 14 - Tolgaarders 

Diever 18/4 Jan Grit* - Berkenheuvel – Thijs Drupsteen (Max) – Oase Wateren 

Eelde 12-'18 IJsvereniging – Kerstverhaal R Reijntjes – Kleding van toen - Griep 

mailto:harjo@solcon.nl
mailto:umfundis049@gmail.com


  

 Threant jaargang 30 (2019) nr. 2  51 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer (zie ook de **) 

Emmen 26/70 
4-daagse wandeling in 1886 – Broer en Hinderikus Vos in Erica* – 
Spaanse griep – Burgerwacht 1919 – Steekpartij in Zwartemeer* 

Gasselte 18/3 Prins en het Schultehuis* - Nijveenstermond – herberg Smeeman 

Gieten 12-'18 Molen Greving* (+ aanvull.) – Verdwenen wegen - Annie Warringa* 
Hardenb.35/4 Kleermaker Nijzink – Akten* - Armenjagers* - Begraafplaats Heemse  

Havelte '18/4 Langs het tuinpad (4) - Gezondheidszorg – Arend Jetten - Hunebed 

Hoogeveen /4 Jan Sol – Toldijk - Krakeel 31* - fam. Pet* - Frederik ’s Jacob* - Toen  

Nijeveen 18/4 Bewoners Kolderveen 100 - idem Dorpsstraat 93* - idem KBB 8* 
Odoorn '18/4 Mythe Hunsow – Hobbe Smith – 1e Exloërmond 100 jr. – Spekriederij 

Oosterhess. 4 Fam. Mensingh in Zwinderen*(2) - IJsvereniging – Ruilverkaveling (2) 

Peize 79 + 80 De Centrumschool – Reinder Scheltens 4 x gehuwd - Weerwolf 

Rolde 18/4 Emmie Suichies – Ruigeveld (5) slot – Rondom Rolde (vroeger en nu) 
Ruinen 18/4 Kerstmis 1964 – de walnotenbomen – Wold Aa – 100 jr. kerk Pesse 

Ruinerwold 4 De Onderl. Brandwaarborg Mij. – Jan Werner Pol – Leuke websites 

Sleen 21/4 Dorpspomp – fam. Laarman – Boermarke – Brand* - Jans Hilbrands 

Smilde 15/4 
Verleden en heden* - Assenrode* - Ds. Doorenbos* - Rieks Hopman 
– Column van Jan Beijert – Jan Nannes Wiersma* en Hendrik Meijer*  

Staphorst 4 
Onrust in Staphorst (1812) – Atomium – Foto uit 1949 – 
Omslagfoto ? 

Vollenhove 4 
Pastoor Waeijer (2) – 150 jaar Nut – Bloedreliek ‘zijde van 
Gerrisheim’ 

Vries 17/68 Peter Westera – Koops-Karsten* - Digitale Tijdreis* - fam. Oortwijn* 
Westerbork 3 Boerenleven rond 1950 – Diverse foto’s – Brommerraces + 1982 

Westerbork 4 Werkboekje veldwachters – Foto’s – Kanaalplan 1931 - Schuurmans 

Westerwolde 
De SDB* - Bruining-Bima – Harpel* - Lammert Huizing* - Jan Gerrits 
Rijkens 1835* - Resoluties en Rekesten (15) – het Bisschopskerkhof* 

de Wijk 18/4 Op Voorwijk rond 1900 – Schoonvelde* - Albert Veld - Fotohoekje 

Zuidlaren 4 Duvelsoord* - Millystraat* - Wierdegrond – Café Abels* - Uit de krant 

Zuidwolde 3 Jan Smit* - Steenbergen-Posthoorn* - de meule van Wassens – 
Linde*  

Zwartsluis 84 Ridderinkhof (3) – Molen Varwijk* - Rooroede* - de Jonge-Jonkman* 

Zweeloo 60 Het Witte Zand in Aalden* - de E.D.S.-tramlijn Coevorden-Assen v.v.* 
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DIVERSE GENEALOGIEëN UIT DE BLADEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGINGEN 

 

Geneal. Erfgoed 
Magazine pg 19 
(5 pg’s) 

Lief en Leed van de Remonstrantse Predikant Johannes Andreas 
Koenerding (1590- 1657). Hij studeerde in Leiden, werd 
predikant in Gronau. Hij trouwde met Haasje van Loon. In 1635 
vertrokken ze naar Zwammerdam. Kinderen Annetje (1623), 
Steven (1625), Georgius (1629), Johan(1632) werd bekend als 
chirurgijn en schrijver/dichter. 

Annen Toen pg 6 
 
 
Idem pg 14 

Hendrik Seggers * 1870, Schaapherder en Keuter aan de 
Wilgendijk in Annen. Hij trouwde in 1893 met Hinderkie 
Drenth, dochter van een turfschipper. Ze overleed al in 1901.  
Hendrik hertrouwde in 1904 met een weduwe. Zie verhaal. 
-Egbert Jans Brands * 1813 te Warffum, veldwachter, trouwde 
in Hoogezand met Catharina Schröder, dienstmeid uit 
Midwolde. Zoon Hillebrand * 1849 trouwde 2 x en kreeg 10 
kinderen. Hij overleed in 1922 in Midlaren. Zie verhaal. 

Beilen pg 7 (6 
pg’s) 

Jan ter Heide * 14-06-1863 te Hoogeveen trouwde als 
‘photograaf’ op 23-04-1913 met Elisabeth van Genne uit 
Hoogeveen. Hij overleed op 22-02-1936 in Antwerpen door 
kolendampvergiftiging. Vóórdat hij trouwde was hij onderwijzer 
te Tiendeveen, getuige een enquete-verslag over de onderwijs-
situatie in de Veenderijen. Die was niet best. Jan pleit dan ook 
voor leerplicht. Zie de vragenlijst van de enquete. 

Diever pg 2 (9 
pg’s) 

Jan Grit, zoon van Jochem Grit en Aaltje Achtersmit. De 
geschiedenis van de fam. Grit sinds 1685 is beschreven in het 
boek ‘De Gritterij’. Zie verder het uitgebreide interview. 

Emmen pg 11 (6 
pg’s) 
 
 
 
 
 
 
  
Idem pg  30  
(3 pg’s) 

Broer Vos * 20-09-1858 in Zeijerveen, zoon van Jan Vos en 
Grietje Jagt, kwam uit een groot gezin. Zijn vader was eerst 
veenarbeider, later veenbaas bij Ensink in Noordbarge. Ze 
verhuisden in 1861 naar Nieuw-Amsterdam. Broer trouwde op 
15-12-1882 te Emmen met Annechien Snippe uit Smilde. 
Omstreeks 1910 verhuisden ze naar Erica. Zijn broer Hinderikus 
Vos * 27-03-1866 in Nieuw-Amsterdam trouwt met collega 
onderwijzeres Hendrika Christina Eggink. Zie verhaal. 
-Steekpartij in Zwartemeer: vader Gerhardus Lippold overlijdt 
onderweg naar het ziekenhuis. Zie het verhaal en het gezin. 

Gasselte pg 86 
(8 pg’s) 

Het Schultehuis was één van de grootste boerderijen van 
Gasselte. Er woonden vele generaties schulten en 
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burgemeesters uit de fam. Alingh. De achterkleinzoon van Jan 
Aling en Greta Bronninger Hamming sterft in 1841.Dan vererft 
de boerderij aan Jans neef Frederik Hendrik Prins, zoon van zijn 
zuster Roelofje en de schulte H C Prins van Dwingeloo. Daarna 
volgt een beschrijving van het Schultehuis en van de families 
Prins en Alingh. Zie verder het artikel zelf.   

Gieten pg 3 en 
22 (10 pg’s) 
 
 
Idem pg 19 
( 2 pg’s) 

De fam. Greving, afkomstig uit Kropswolde/Vries, Anloo 
pachtte in 1932 de korenmolen Hazewind van de fam. Homan 
Free. In 1946 werd Greving de eigenaar en redde zo de molen 
van de sloop. Zie verder het uitgebreide interview. 
-Levensverhaal van de avontuurlijke Annie Warringa uit 
Bonnen, die eerst als au pair naar Engeland ging en daarna met 
haar Engelse vriendin Amy Stevens naar Nelson in Canada 
emigreerde. Ze trouwde in 1968 met de weduwnaar Joseph 
Niven. Zie verder het korte verhaal van Klamer Bos. 

Hardenberg pg 
14 (info) 
 
 
 
 
Idem pg 16 (2 
pg’s) 

In mei 1996 heeft de werkgroep ‘Genealogie’ de 1e persoon 
ingevoerd in hun computerbestand; de laatste op 5-11-2018. 
Daarmee heeft men een compleet bestand in Pro-Gen van 
Hardenberg (Stad en Ambt) en Avereest, Gramsbergen en 
Ommen. Het betreft de geboorteakten t/m 1917, de 
huwelijksakten t/m 1942 en de overlijdensakten t/m 1967. 
-Een bekend geslacht van ‘armenjagers’ was het geslacht 
Magré. Over het doel van armenjagers gaat dit artikel. Meester 
Willem Willemse Magré  was gedoopt op 01-09-1708 als 
Guillaume Macray in Hanau (Hessen, Dld), zoon van Jacques 
Macray en Martha Joly. Hij woonde/werkte in Rheeze in het 
Ambt Hardenberg. Waarschijnlijk waren ze gevluchte 
Hugenoten uit Frankrijk. Zie verder dit informatieve artikel. 

Hoogeveen pg 
216 (4 pg’s) 
 
 
 
Idem pg 220 (7 
pg’s) 
Idem pg 235 (4 
pg’s) 

Seine Gosens woonde op het Krakeel. Zijn ouders Gosen Jans 
en Marrichje Wolters hoorden bij de eerste kolonisten van 
Hollandscheveld. Seine trouwde met Wichertien Arents 
Schonewille. Ze kregen 13 kinderen. Meer over de fam. en hun 
huis in dit verhaal van Albert Metselaar. 
-Het verhaal van Claas Pet en zijn 3 kinderen. Bekend van de 
Drukkerij en Boekhandel in Hoogeveen. 
-Frederik s’Jacob (1822-1901) kwam in 1858 terug in Nederland 
vanuit Nederlands-Indië. Hij had daar vrouw en kind verloren 
en de suikerfabriek Krembung verkocht. Hij werd commissaris 
( en later directeur-generaal) van de Maatschappij tot 
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Exploitatie van de Staatsspoorwegen. Ook investeerde hij in de 
regio Hoogeveen (Kremboong) als vervener. Zijn contacten 
waren van hoog niveau, getuige de aanleg van het spoor via 
Hoogeveen. 

Nijeveen pg 7,  
 
Idem pg 16  
 
 
Idem pg 23 

-Kolderveen 100 werd in 1832 gebouwd. Daarna o.a. bewoond 
door echtpaar Klomp-Beute. 
- Dorpsstraat 93 werd in 1744 bewoond door Hans Kiers, in 
1880 door Arent Pol, in 1933  gesloopt en opnieuw opgebouwd 
(met weer andere bewoners) 
-KBB 8 werd in 1822 bewoond door echtpaar Bouwknegt-
Rodermond. Vanaf 1908 tot 1937 woont Jentje Mulder er. Zie 
ook het naslagwerk ‘Boerderijen van Kolderveen’ 

Oosterhesselen 
pg 2 
 
 
Idem pg 16/22 

Fam. Mensingh(2) : Roelof en nicht Anna verhuizen in 1889 
vanuit Zwinderen naar Zweeloo (en in 1912 weer terug). Ze zijn 
een rijke familie. Dochter Geessiena Anna trouwt met Jan 
Rigterink. 
- Ruilverkavelen (2) in Oosterhesselen: Mars- en Westerstroom 
(Euving, Oldenbandringh, met schets uit ‘Het was de moeite 
waard’). Ook herinrichting  Nieuwlande 

Sleen pg 21 Boerderijbranden met beschrijving  en kaarten Den Hool 1832 
en Diphoorn 1832. Fam. Zegering en fam. ten Hool uit Den Hool 
in 1810. Gezin Lucas Dening uit Diphoorn in 1826.  

Smilde in foto’s 
Smilde pg 4 
 
Idem pg 8  
(9 pg’s) 
 
Idem pg 28  
(7 pg’s) 

Verleden en heden op basis van 100 oude foto’s (Bibliotheek) 
-Huize Assenrode: brief van J B F Rebenscheidt aan zijn zwager 
Maurits Sels over een nachtelijke overval/bedreiging. 
-Ds. H J Doorenbos, predikant van 1820 tot 1867 te 
Hijkersmilde en van 1826 tot 1858 Schoolopziener over 33 
scholen met 5014 leerlingen. Informatief artikel. 
-Twee voorgangers van de NPB (Wiersma en Meijer) ruilen in 
1901 van standplaats. Jan Nannes Wiersma *1833 gaat van 
Smilde naar Beilen; Hendrik Meijer *1874 van Beilen naar 
Smilde. Van beiden veel achtergrondinformatie. 

Vries pg 8  
(4 pg’s) 
 
 
Idem pg 12 
 
 

Zoektocht naar nazaten Koops-/Karsens/Karsten o.b.v. een 
oude Statenbijbel uit Vries. Te beginnen met Otto Koops (1757-
1836) kastelein in Gasselte (tak uitgestorven) en Egbert Koops 
(1759-1818) x Jantien Smeenge uit Taarloo 
-Digitale tijdreis: Wat deed mijn familie, Hoe zag mijn 
woonplaats er uit, Kaarten, Wat gebeurde er, Geheugen, 
Handige websites. Welke mogelijkheden zijn er ? Enz. Enz. 
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Idem pg 18 -Administratie fam. Oortwijn: 140 jaar in één boek. Vanaf 1795 
heeft deze boerenfamilie dit kasboek gebruikt voor alle 
inkomsten en uitgaven, zowel in geld als in natura. 

Westerwolde pg 
6 
 
Idem 18 
 
 
Idem 23 
 
 
 
Idem 30 
 
 
Idem32 
 
Idem  34 

De Sociaal Democratische Bond: begon met Karl Marx (1818-
1883). Eerst zijn achtergrond en opleiding, huwelijk en werk. 
Dan via Ferdinand Domela Nieuwenhuis naar Tjerk Luitjes. 
-Harpel, de school, de kerk en boekweit. Een gesprek met 
Doede Bruinsma, van 1930-1950 hoofd van de Chr. Lagere 
School, schrijver van ‘Van Loug en Laand’. (www.harpel.nl) 
- Lammert Huizing, een boer uit Sellingen(2) gearresteerd 17-
06-1944 i.v.m. verschaffen onderduikplek aan Joodse fam. 
Sachs uit Vlagtwedde: naar Vught, Sachsenhausen, 
Neuengamme. Overleden 25-11-1944, infectie, 28 jaar oud. 
-Voetreis in 1835 door schoolmeester Jan Gerrits Rijkens van 
Winschoten, via Blijham, Wedde naar Vlagtwedde. Daarna op 
paard en wagen naar Ter Apel. Zie ‘Leenster Almanak’ 
-Feijo Sickinghe, commandeur van de ‘Langen Acker Schans’ 
(Nieuweschans) in 1687 (met gravure van deze schans). 
-Het Bisschopskerkhof van Jipsinghuizen: de 300 doden van ‘de 
Slag om Jipsinghuizen’ (bij Bourtange) zijn hier in een massagraf 
begraven. Op de steen een tekst naar kapitein Gajus van 
Jeltinga uit 1674.  

De Wijk pg 9 De buurtschap Schoonvelde ligt tussen de Wijk en Koekange. In 
1370 één boerderij, in 1759 kwam er één bij, en in 1883 de 
derde. Ook is er een NAM-locatie. Allemaal fam. Schoonvelde. 

Zuidlaren pg 8 
 
 
 
Idem pg 18 
 
 
 
Idem pg 28 

Duvelsoord is een naam van een buurtschapje bij Westlaren. 
Het ontstond vlak bij Dennenoord, de psychiatrische inrichting. 
Nu is het een kruispunt in de N34, de snelweg Emmen-
Groningen. Met namen van een aantal inwoners. 
 -Millystraat 25-27 is één van de oudste huizen van Zuidlaren.  
Het was sinds 1807 in het bezit van de bewoners van de 
havezathe Laarwoud: in 1830 is dat Sigismund Jacques Graaf 
van Heiden. Daarvóór was het een schuur, zie artikel. 
-Abel Abels x Gertruud Stoffers. Na het overlijden van haar man 
runde zij met zoon en 4 dochters het café, later omgedoopt tot 
‘Café Restaurant Het blauwe paard’.  

Zuidwolde 
 
 

Jan Smit * 1887 te Alteveer (Hoogeveen) werkt tijdens WOI in 
Duitsland. Na WOI komt hij terug in Zuidwolde maar kan er zijn 
draai niet vinden wat leidt tot de bijnaam ‘de bolsjewiek’, 

http://www.harpel.nl/
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Idem 
 
Idem 

wellicht i.v.m. een bedreiging/afpersing op oudejaarsavond 
1919 waardoor hij een jaar de cel in moet. 
-Statenbijbel Steenbergen-Posthoorn; zij trouwden 27-10-1837 
en kregen 7 kinderen. 
-Boerderijenboek Zuidwolde deel 3 ‘Linderveld’ verschijnt 
binnenkort. Ook die van Nolde en Wemmenhove zijn nog 
verkrijgbaar via de Oudheidkamer of de Wemme 

Zwartsluis pg 19 
 
 
 
Idem pg 21 
 
 
Idem pg 25 

In 1753 koopt Hendrik Appelo de korenmolen van Roelof Jans 
Mulder. In 1880 neemt Julius Bernardus Varwijk (*1845 
Wierden) uit Dedemsvaart de molen over. Tot 1905 draait de 
molen op wind; vanaf 1929 op electriciteit. De fam. Varwijk 
stamt uit Lingen (Dld) waar ze ook al molenaar waren. 
-Roode Roede, Armenjager of Amptsdienaar waren blijkbaar 
synoniemen voor: bewaker der openbare orde, een 
deeltijdbaan. 
-Jan de Jonge is een kleinzoon van Jan de Jonge en Henne 
Klaver uit Belt-Schutsloot en van Roelof Jonkman en Aole, die 
een boerderij aan de Belterweg hadden. 

Zweeloo pg 1 
 
 
 
 
 
 
Idem pg 13 

Het Witte Zand (Aalden) kreeg begin 1941 barakken, bedoeld 
om 48 werkloze jongeren te ‘vormen’, met de spade te gaan 
werken. Vanaf februari 1949 werd het kamp ingezet voor 
jongens van 10-14 die ‘op een hellend vlak’ waren geraakt. Ze 
verbleven er dan 3 maanden onder een strak regime. Na 1976 
werd het internaat vernieuwd; ook de werkwijze veranderde. 
Sinds 1994 is het een Asielzoekerscentrum geworden. 
-Op maandag 03-06-1918 reed de eerste tram door Zweeloo via 
de lijn Coevorden-Assen v.v. Verder een verslag met foto’s en 
schetsen omtrent het wel en wee van de lijn. Op 10 mei 1947 
was uiteindelijk de laatste rit. 

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

Bent u al lid van de NGV. 

www.ontdekjouwverhaal.nl 

http://www.ontdekjouwverhaal.nl/


  

 

 

NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel 
De afdeling is opgericht op 12 juni 1989.  
Afdelingswebsite: 
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/drenthe-en-noordwest-overijssel/ 
 

Bestuur 
Voorzitter:  H. Hillinga (Harm), Helios 11, 7904 HA Hoogeveen * 
  tel.: 0528-272433, e-mail: voorzitter@drenthe.ngv.nl 

Webmaster:  H. Hillinga (Harm), e-mail: webmaster@drenthe.ngv.nl 

Secretaris:  B. Sloots (Bé), Bonnerdijk 3, 9461 TE Gieten 
  tel.: 0592-261870, e-mail: secretaris@drenthe.ngv.nl 

Penningmeester: E.G. Heidmeijer (Bert), Veneweg 37, 7946 LC Wanneperveen 
  tel.: 0522-281642, e-mail: penningmeester@drenthe.ngv.nl 

Alg. bestuurslid:  H. Jonkman (Henk), Koggerdaalder 20, 8253 BW Dronten. 
  tel.: 0321-380494, e-mail: 1e_bestuurslid@drenthe.ngv.nl 

Bibliotheek:  H. Jonkman (Henk), e-mail: bibliothecaris@drenthe.ngv.nl 

Alg. bestuurslid:  B. de Wit (Bas), Vaartweg 141, 9423 RK, Hoogersmilde 
Activiteiten:            tel.: 0592- 459713, 3e_bestuurslid@drenthe.ngv.nl 

Pr/Communicatie: J.H.E. Brown-Altena (Jeannette), Oshaarseweg 65, 7958 PR Koekange. 
tel.: 0522-452657, prngvdre@gmail.com 

Alg. bestuurslid:  R.C. Hermans (Ruud), Juffrouw Bosstraat 4, 8437 PL Zorgvlied 
tel.: 0521-344779, e-mail: 4e_bestuurslid@drenthe.ngv.nl 

 
Redactie Threant 
Eindredactie: H. Meppelink (Henriëtte) 
Lay-out:  Jan Pol (Jan) 
Genealogie: A. Pol-Snippe (Anneke) 
Redactielid:  B. de Wit (Bas) 
Redactielid:   J. Pol (Jan) 
Redactieadres: Threant, p/a A. Pol, Prins Mauritsplein 30-23 
 7902 AG Hoogeveen, tel.: 0528-271915, e-mail: kopij@drenthe.ngv.nl 
 

Digitalisering advertenties: 
  J. Pol (Jan), tel.: 0528-271915, e-mail: janpol48@kpnmail.nl 
  H.J. Huizing (Hans), tel.: 0522-440717, e-mail: hanshuizing@xs4all.nl 

Hulp bij zoeken in Polen en Pruisen: 
  H.J. Huizing (Hans), tel.: 0522-440717, e-mail: hanshuizing@xs4all.nl 

Hulp (algemeen) bij genealogie: 
A. Pol-Snippe (Anneke), tel.: 0528-271915, e-mail: jan-annekepol@kpnmail.nl 

 
* en **  = respectievelijk afgevaardigde en plv. afgevaardigde naar de Algemene  

Vergadering van de NGV. 
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Afzender: 
NGV afd. Drenthe en NW-Overijssel 
Juffrouw Bosstraat 4,  
8437 PL Zorgvlied 
 


