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VAN DE VOORZITTER 

 

Het laatste halfjaar van 2019 is voor de NGV, afdeling Drenthe en Noordwest-
Overijssel, een tamelijk heftige periode geweest. De vorige keer schreef ik over 
de crisis binnen het bestuur van onze afdeling met de vraag of we wel konden 
doorgaan. Nu, een paar maanden later kunnen we zeggen: gelukkig kunnen we 
doorgaan! 
Een aantal nieuwe mensen willen zich mede inzetten om het mooie werk van 
onze verenging van genealogie verder helpen. Op de algemene 
ledenvergadering van 16 november 2019 konden nieuwe mensen in het 
bestuur worden benoemd, zodat het bestuur er nu als volgt uitziet: 
Henk Jonkman – voorzitter 
Foppe Kooistra – penningmeester en tijdelijk waarnemend secretaris 
Jan Pol – bibliothecaris 
Geert Jan Pottjewijd – webmaster 
Bas de Wit – die samen met Jan Pol zorgt voor sprekers  
Sib de Jong – algemeen lid 
Dat betekent dat de post van secretaris nog vacant is; is er iemand van u die 
zin en tijd heeft met ons mee te gaan doen? Graag ontvangen wij uw reactie! 
 

Daarbij hebben we afscheid genomen van Harm Hillinga als voorzitter en 
webmaster; hij heeft in de afgelopen ruim 6 jaar ontzettend veel voor onze 
afdeling gedaan. Ook nemen we per 1 januari 2020 afscheid van Bert 
Heidmeijer, die ruim 6 jaar op voortreffelijke manier de penningen heeft 
beheerd en daarnaast op landelijk niveau zijn steentje heeft bijgedragen. 
Daarnaast hebben we 16 november afscheid genomen van onze secretaris, 
Ruud Hermans; hij heeft maar kort deel kunnen uitmaken van het bestuur en 
we vinden het jammer dat daar nu een eind aan is gekomen. 
Vanwege allerlei zaken van opnieuw opstarten en ingroeien heeft het bestuur 
in overleg met de leden besloten om voor het komend jaar de bijeenkomsten 
terug te brengen tot 4 bijeenkomsten, twee in het voorjaar en twee in het 
najaar.  Ook als bestuur zullen we niet zoveel vergaderen omdat een aantal 
bestuursleden wat verder van Drenthe af wonen. We zullen als bestuur ook 
veel digitaal regelen. Wel willen we dat ons blad Threant voluit kan 
verschijnen, omdat we menen dat dit boven alles ons aan elkaar verbindt in de 
genealogie uit Drenthe en Noordwest-Overijssel. 
Onze eerste ledenbijeenkomst zal zijn op zaterdag 14 maart 2020 om 14.00 
uur in de Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen. Het thema en 
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spreker moeten nog worden ingevuld. U krijgt daarover nog een apart 
schrijven via de mail. Op zaterdag 25 januari 2020 hopen we als bestuur 
aanwezig te zijn op de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis in het Drents 
Archief in Assen. Maar nu hebt u weer een mooie uitgave van Threant voor u 
liggen, met dank aan de redactie. Ik wens u weer veel plezier bij het lezen 
hiervan en ongetwijfeld krijgt u dan weer zin en ideeën om uw eigen 
onderzoek voort te zetten. 
 

Namens het bestuur 
Henk Jonkman 

 

ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 

 
26 januari 2019: Dag van de Drentse Familiegeschiedenis 

Bijna iedereen is nieuwsgierig naar het verborgen verleden van zijn eigen 
familie. De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis biedt tips, 
achtergrondinformatie en inspiratie voor het in beeld brengen van de eigen 
familiegeschiedenis. Het Drents Archief staat bol van de activiteiten rondom 
het thema van dit jaar: ‘Arm en Rijk’. Zo is er een informatiemarkt, zijn er 
workshops, lezingen, kan er achter de schermen worden gekeken en is een 
proeverij. De aanvang is 11.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 17.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op www.drentsarchief.nl 

Zaterdag 14 maart 2020 
Lezing van Sarah D’Huys van Koninklijke Bibliotheek Den Haag. 
In Delpher vindt u meer dan 100 miljoen gedigitaliseerde pagina’s uit 
Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften die allemaal woord voor woord 
doorzocht kunnen worden. Zo kunt u heel gemakkelijk uw familienaam 
terugzoeken in oude kranten van 1618 tot 1995. Maar wat is Delpher nu 
eigenlijk en waarom zou Delpher interessant zijn voor u? In deze lezing krijgt u 
een kijkje achter de schermen van Delpher en wordt er uitgelegd waarvoor en 
hoe u de dienst het beste kunt gebruiken. Ook is het een uitstekend moment 
om al uw vragen te stellen en meer te leren over het zoeken in Delpher.  
 

Zaterdag 15 april 2020 
Lezing van Ferry Sieders van het Drentsarchief. 
Thema: bronnen over Militaire Stamkaarten, Rechtbankarchieven en 
Kadasterarchief. In het volgende nummer meer informatie hierover.  
 

http://www.drentsarchief.nl/
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INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 

De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in april 2020 verschijnt, moet voor 15 februari 2020 
binnen zijn bij het mailadres van de redactie: threantdrenthe@gmail.com 
Lever uw kopij aan per mail op A4-formaat, lettertype Calibri, puntgrootte 15. 
Bij voorbaat onze dank! Voor andere vormen van kopij zie artikel hieronder. 
Het adres en telefoonnummer zijn te vinden achterin deze Threant. 
 

NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR 
 

Geert Jan Pottjewijd: Ik ben geboren in Emmen op 27 november 1953. Ik zit 
dus vlak voor mijn pensioen, hoewel het best mogelijk is dat ik nog een tijdje 
doorga als ZZP'er voor 3 dagen per week. Van beroep ben ICT-Consultant en 
heb ik bij veel bedrijven allerlei automatiseringsprojecten geleid. 
Ik ben eigenlijk in de genealogie verzeild geraakt door een stamboom van de 
familie Pot(t)jewijd, gemaakt door Dr. Teunis Pottjewijd uit Winschoten in de 
jaren '60 en '70 van de vorige eeuw. 
Al zijn gegevens heb ik overgenomen in Aldfaer en op grond van deze 
gegevens ben ik me eens gaan verdiepen in deze tak van sport. 
Dankzij de huidige uitgebreide mogelijkheden op het WWW heb ik inmiddels 
heel veel informatie kunnen toevoegen en nieuwe bronnen ontsloten. 
Ook ben ik bezig met de stambomen van moederszijde en die van mijn vrouw 
en onlangs ben ik begonnen met het uitzoeken van de stamboom van mijn 
tweede moeder. Een andere passie van mij is het uitzoeken van de 
orgelgeschiedenis van Drenthe (www.orgelsindrenthe.nl) en de orgels van de 
orgelmakers Standaart en N.A. van Dam. Hiervoor ben ik regelmatig in het 
Drents Archief en allerlei andere archieven te vinde 
 
Jan Pol: ik ben vanaf de jaren ’80 samen met mijn vrouw (Anneke) begonnen 
met de boeiende hobby genealogie. Wij hebben onze eigen website 
www.hoogeveense-voorouders.nl. Verder hebben wij informatie over de 
Nationale Militie van Hoogeveen, Smilde en Zuidwolde. Al deze gegevens 
worden geplaatst op Geneaknowhow.net/GeneScript. Onze afdeling heeft in 
meer als 25 jaar ook  geboortes, huwelijken en overlijden verzameld.  
Bij Cosis worden deze gescand, dit doen wij al circa 10 jaar op de website  
www.ontdekjouwverhaal.nl Vorig jaar zijn wij begonnen met het digitaliseren 
van 70.000 bidprentjes van de afdeling Twente.  Een paar maanden geleden 
zijn wij met het digitaliseren begonnen met de  advertenties van de NGV. Op 

mailto:threantdrenthe@gmail.com
http://www.hoogeveense-voorouders.nl/
http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
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landelijk niveau. Verder hou ik me  bezig met de historie van Hoogeveen. Ik 
geef privé-lezingen over de geschiedenis van Hoogeveen. Ook ben ik stadsgids 
bij Tourist Info in Hoogeveen. 
 
Foppe Kooistra: In de afgelopen periode stond regelmatig een oproep in 
Threant voor verschillende bestuursfuncties. Nu vind ik het belangrijk dat een 
vereniging goed draait en het bestuur door zijn leden wordt ondersteund. Al 
woon ik in Brabant, mijn roots liggen in Friesland en Drenthe. Vanwege de 
afstand naar het noorden heb ik mij dan ook maar aangemeld voor de functie 
van penningmeester, omdat volgens mij die functie het beste op enige afstand 
met de nodige internetverbindingen vervuld kan worden. Vanwege de verdere 
vacatures zal ik daarnaast het secretariaat zoveel mogelijk verzorgen, maar 
voelt u zich geroepen dit werk van mij over te nemen, dan zal ik hier geen 
bezwaar tegen hebben. Eerder zal ik het geweldig vinden. Ik ben al vanaf mijn 
17e jaar bezig met de geschiedenis van mijn voorouders. Toen nog lekker 
ouderwets in Leeuwarden in de kanselarij tienjarige tafels doorwerken en 
vervolgens de originele akten er bij zoeken. Een gezellige, maar zeer 
tijdrovende zaak. 
Door mijn werkzaamheden, werden deze bezoeken iets minder. Toen ik mijn 
vrouw leerde kennen, waren ook bezoeken aan het archief van Assen nodig 
om een beeld van haar voorouders te krijgen. Zij is een Timmerman uit Hijken 
en Hooghalen en heb ik samen met Tine Drenth, die toen ook in Veldhoven 
woonde, en Henk Zomer het plaatje van die familie nagenoeg rond gekregen. 
Zo kom je trouwens ook weer eens in je geboortestad Assen. 
Nu krijgen mijn neven en nichten, wanneer ze trouwen een boek over hun 
voorouders. En dan zijn onderzoeken in Groningen en over de grens in 
Meppen (D) aan de archieven een nieuwe ervaring.  
Mijn kinderen hebben partners gekozen, die bezoeken aan ander archieven 
noodzakelijk maakten, om ook een beeld van hun voorouders te krijgen. De 
voorouders van mijn schoondochter komen uit Friesland, maar ook van 
Schokland. Gelukkig is daar een zeer enthousiaste vereniging bezig alles te 
verzamelen en te publiceren over de geschiedenis van dat eiland met zijn drie 
dorpen. Toen de regering vond dat die domme en arme mensen maar van het 
eiland af moesten, werden de protestanten naar Kampen gebracht en de 
Rooms-Katholieken naar Vollenhove. Maar een bezoek aan het archief te 
Zwolle is dan weer noodzakelijk voor genealogisch onderzoek, want lang niet 
alles is te vinden via internet. 
Mijn schoonzoon is een echte Brabander. Gelukkig hebben ze in Den Bosch en 
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Eindhoven ook een goed archief met fijne medewerkers. Maar het gaat mij 
niet zo zeer om de namen, geboortedata en woonplaatsen, maar veel meer 
om de geschiedenis van voorouders. Hoe hebben ze geleefd, waar woonden ze 
en wat deden ze. En dan is er een groot verschil met de Brabantse 
geschiedenis en de geschiedenis in Friesland en Drenthe.  
Ik ben nu met een werkgroep bezig om kadaster-gegevens van de dorpen Aalst 
en Waalre te verwerken, zodat er een beeld ontstaat, wie waar woonde, of het 
huis er nog is, wat er met linnen- en sigarenfabrieken gebeurd is en hoe de 
boerderijen van de heide tussen Aalst, Waalre en Eindhoven zijn verdwenen. 
Nu ligt daar de A67 en is er de High Tech Campus. 
Daarnaast vind ik dat de genealogisch vereniging ook in Drenthe en Noordwest 
Overijssel bestaansrecht heeft. Ik ben nu de verslagen van de parlementaire 
enquête in 1890 over de arbeidsomstandigheden in de veengebieden aan het 
uitwerken. Behalve in Heerenveen, hebben de verhoren ook in Hoogeveen en 
Emmen plaatsgevonden. En je krijgt dan een goed beeld van de woon- en 
werkomstandigheden. Zoals die man uit Kerkenveld, die verklaart, dat hij 
vaartwater drinkt. Het is in de zomer niet zo goed, maar we koken het ook wel, 
maar we drinken het ook zo. Hij kan er niet zo goed tegen en daarom drinkt hij 
er niet van. De andere familieleden dus wel. En dat is dan familie van je 
zwager. 
Met het uitzoeken en publiceren van deze gegevens wordt een 
familiegeschiedenis levendig. Ik probeer daarom vanuit het zuiden, zo groot is 
Nederland nu ook weer niet, mijn bijdrage te leveren aan het in stand houden 
van die Genealogische Verenging Drenthe en Noordwest Overijssel, die zijn 
leden ondersteund bij het verzamelen van de gegevens over hun voorouders. 
 
Sib de Jong: Ik ben Sibbele Sytse de Jong, bijna 72 jaar, geboren in het mooie 
Friese dorpje Mantgum, getrouwd en ik heb 2 dochters en 8 kleinkinderen. 
Voor het gemak heb ik mijn naam maar afgekort naar Sib.  
Na ons trouwen in 1975 zijn we in Eelde gaan wonen. Voor geschiedenis heb ik 
altijd interesse gehad. In 1976 heeft een familielid van mijn vrouw mij 
geïntroduceerd in het familiegeschiedenis-werk. Ik beperk mij niet alleen tot 
de naam De Jong, ook onderzoek ik de familiegeschiedenis van mijn vrouw en 
van mijn aangetrouwde familie. Kortom, ik ben breed geïnteresseerd.  Ik hoop 
dat ik samen met de andere bestuursleden de gelegenheid krijg om de afdeling 
Drenthe & Noord West-Overijssel een goede toekomst te kunnen geven. 
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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 
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artikelen onbeperkt gebruik te maken op welke tijd, in welke vorm en via 
welke informatiedrager dan ook. 

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.  

 

VERSLAG LEZING 16 NOVEMBER 2019: HOE BEGIN JE GENEALOGISCH 
ONDERZOEK? 

 

Zaterdag 16 november 2019 was er in Hoogeveen in de Vredehorst aan de 
Zuidwoldigerweg een bijeenkomst van de NGV-afdeling Drenthe en NW-
Overijssel. Voor een gezelschap van twintig mensen hield Antonia Veldhuis 
een boeiende lezing over het beginnen van een genealogisch onderzoek, of te 
wel, hoe begin je een onderzoek naar de geschiedenis van je voorouders en 
verdere familie. Het gaat dan niet alleen om namen en data, maar ook om de 
verhalen van die mensen. Zij gaf tips over het gebruik van internet, maar 
waarschuwde ook voor de vele valkuilen. 
Het klakkeloos overnemen van gegevens, die je vindt is riskant. 
Alleen de brongegevens, zoals die in de archieven te vinden zijn, zijn 
betrouwbaar. 
 

Ook verhalen en artikelen over voorouders, die in een stamboom voorkomen, 
zijn belangrijk. In bijvoorbeeld oude kranten, kan gezocht worden naar 
mogelijke verhalen over je voorouders. 
 
Ook is het belangrijk dat je familiefoto’s bewaard. Zet met potlood de namen 
op de achterkant, want later weet je vaak niet meer wie wie is.  
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Alle aanwezigen hebben een hand-out toegezonden gekregen. 
Al met al was het een boeiende bijeenkomst. 

 
De volgende bijeenkomst van de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-
Overijssel is 14 maart 2020. Hierover volgt nog nader bericht. 
 
 

VERHOOR VAN JAN BERENDS POL 
Ingezonden door Foppe Kooistra, email: fd.kooistra2812@gmail.com 

 

Verslag 4 september 1891 te Hoogeveen. 
 

Verhoor van Jan Berends Pol, oud 57 jaar, baggelaar en turfmaker te Alteveer, 
gemeente Hoogeveen. 
 

Jan Berends Pol is geboren 22 juni 1834 te De Huizen, Hoogeveen, zoon van 
Berend Egberts Pol, landbouwer, en Trijntje Jan Swiers. 
Jan trouwt op 4 mei 1864 te Hoogeveen met Hendrikje Wimmenhove, geboren 
7 februari 1837 te Zuidwolde, dochter van Roelof Harms Wimmenhove en 
Jentje Alberts Zanting. Jan is dan arbeider. 
Uit het huwelijk worden geboren: 

levenloos kind, geboren 24 september 1864 te Alteveer, Hoogeveen 
zoon Berend, geboren 31 maart 1866 te Alteveer, Hoogeveen; 
zoon Roelof, geboren 20 april 1869 te Alteveer; 
zoon Jan, geboren 15 mei 1783 te Alteveer; 
zoon Johannes, geboren 15 februari 1879 te Alteveer, hij overlijdt 20 juni 
1880 te Alteveer. 

Hendrikje overlijdt 14 februari 1912 te Alteveer, Hoogeveen. 
Jan overlijdt 14 mei 1912 te Alteveer, Hoogeveen. 
 

8275. De Voorzitter: Bij wien zijt gij werkzaam?  
A. Bij Nicolaas Wessels Boer. 
8276. V. Sedert hoe lang? 
A. 10 à 11 jaren. 
8277. V. Gij houdt u in het voorjaar bezig met baggelen. Werkt gij dus in 
laagveen? 
A. Ja; het veen moet uit het water geschept worden.  
8278. V. Werkt gij twee aan twee? 
A. Ja, ik werk met 2 jongens en soms met drie.  

mailto:fd.kooistra2812@gmail.com
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8279. V. Zijn het uwe zoons? 
A. Ja, en als ik het thuis wat druk heb, doen zij het ook wel onder elkander; een 
jongetje, dat op de schapen past, doet ook wel eens mede. 
8280. V. Hoe oud zijn uwe zoons? 
A. De een 25, de ander 23 jaar. 
8281. V. Hoevele dagen in de week werkt gij in den trekkerstijd? 
A. Meestal 6 dagen, heb ik het zelf wat druk, dan blijf ik wel eens een dag 
thuis. 
8282. V. Houdt het werk 's Zaterdags vroeger op dan anders? 
A. Dat doe ik, zooals het mij goeddunkt. 
8283. V. Gij zijt ook turfmaker: helpt uwe vrouw daarbij mede? 
A. Neen; vroeger wel eens een enkelen dag. maar nu niet meer. 
8284. V. Helpen uwe zoons u ook aan het turfwaken?  
A Ja, zij zijn er nu dagelijks wel eens in. 
8285. V. Hoeveel wordt voor het baggelen per roede betaald? 
A. 13 stuivers. 
8286. V. Is dat de korte roede? 
A. Ja. van 12 voet. 
8287. V. Hoeveel wordt voor het turfmaken per roede betaald? 
A. Nu, met het natte jaar krijgen wij een dubbeltje meer, 15 stuivers per roede; 
dit loon is zooals wij het, met mijnheer afspreken. 
8288. V. Woont gij in eene woning van uw patroon? 
A. Ja, ik betaal f 40 huur. 
8289. V. Hoeveel grond is er bij? 
A. Mijnheer betaalt het in orde maken van den grond, maar ik moet dien 
bemesten. 
8290. V. Kunt gij eene koe houden? 
A. 's Winters krijg ik eene koe voor de mest.  
8291. V. Houdt gij des zomers schapen? 
A. Ja, dan huur ik heideveld van iemand uit Ruinerwold. 
8292. V Hebt gij vrij brand? 
A. Neen, brand moet ik koopen. Ik heb van Jan Wessels Boer smoezen gekocht 
voor f 6, een 6 tons bokje, het was goede brandstof. 
8293. V. Moet gij de turf in het schip leveren?  
A. Neen, in het pakhuis. 
8294. V. Op welke manier wordt gij betaald ? 
A. Wij krijgen nu en dan wat geld, ik laat ook wat staan voor de huur. 
8295. V. Koopt gij uwe winkelwaren hier te Hoogeveen? 
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A. Ja, en ook wel in de winkels op het veld, om geen tijd te verliezen. 
8296. V. Scheelt het veel in de prijzen?  
A. Een cent. op het pond. 
8297. V. Hebt gij verleden jaar medegedaan aan de werkstaking? 
A. Neen. 
8298. V.. Zijn zij u er niet komen najagen? 
A. O neen, als wij iets meer moeten hebben, overleggen wij met den baas. 
8299. De heer Van Alphen: Kwamen de bollejagers niet in uwe buurt? 
A. Neen. Ik heb wel kwade bazen gehad, maar ik heb het altijd met hen 
kunnen vinden. want ik deed mijn werk goed. 
8300. De Voorzitter: Hebt gij wel eens uitgerekend, hoeveel gij in een jaar 
verdient? 
A. Dat heb ik nooit gedaan, maar ik weet wel, dat ik geen voordeelige daghuur 
heb. Ik heb verleden jaar wel de helft van mijn aardappelen moeten bijkoopen;  
25 schepel heb ik toen bijgekocht, en nu staat het land weder gelijk met het 
water. Als ik den wintervoorraad moet koopen. kan ik niet bestaan. 
8301. De heer Van Alphen: Als gij aardappelen genoeg kunt verbouwen, kunt 
gij goed rondkomen? 
A. Ja wel, sommige jaren kan ik nog wel wat verknopen ook. Maar wij gaan 
met de slechte jaren zoo hard achteruit als het gaan kan. 
8302. V. Hebt gij uwe zoons allen nog in huis?  
A. Ja. 
8303. De Voorzitter: Hebt gij er nog iets hij te voegen? 
A. Ja, dat de trekkers niet genoeg betaald worden naar gelang de baas voor de 
turf krijgt. 
8304. De heer Van Alphen: Is het loon dan lager geworden dan vroeger? 
A. Neen, maar de turf is duurder geworden. Van zonsop- tot zonsondergang 
moet men hard werken voor 26 stuivers. 
8305. De Voorzitter: Is er verschil in loon tusschen hen, die al dan niet eene 
woning van den baas in huur hebben? 
A. Neen. dat niet. 
8306. V. Heeft uw patroon arbeiders, die niet in woningen van hem zelf 
wonen? 
A. Een enkele, die hier te Hoogeveen woont. Over Wessels Boer is anders niet 
te klagen, het is een recht mensch. 
8307. De heer Van Alphen: Hebben alle trekkers hetzelfde loon ? 
A. In het Kerkenveld zijn verscheidene bazen, die wat meer geven, een stuiver 
meer per roede. 
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8308. V. Hebt gij er niet met uw patroon over gesproken om ook een stuiver 
meer te krijgen 
A, Neen, nog niet. 
8309. De heer Reeling Brouwer: Maakt gij geen akkoord met den baas, 
voordat gij aan het werk gaat? 
A. Als wij begonnen zijn, vragen wel eens wat wij verdienen, en dan krijgt men 
ten antwoord: wat anderen geven, krijgt gij ook, Maar bij afrekening zijn zij 
ons toch de baas. 
8310. V. Dan moet gij ook eerst een akkoord maken. 
A. Ja, maar als men vertrouwen in de menschen heeft, doet men dat zoo niet. 
 
 
 

DE GEWAPENDE BURGERWACHT 1797 EN 1798 HIJKEN. 
Ingezonden door Piet Molema, e-mail: molemap@xs4all.nl. Website: www.familiemolema.nl  
 

Na het uitbrengen van twee boeken over respectievelijk een Zeeuwse en een 
Zuid-Hollandse familie richten we ons nu op mijn Drentse voorouders in mijn 
kwartierstaat. Daarom ben ik ook lid geworden van deze afdeling van de NGV 
en van de Drentse Historische Vereniging.  
Naar aanleiding van de oproep van de redactie van Threant om kopij heb ik 
besloten om een artikel onder bovenvermelde titel aan te leveren. 
 

Uit ons onderzoek bleek ik, als oud-inwoner, zowel van vaders- als 
moederskant, voorouders in Hijken en omgeving te hebben. Om me de 
bronnen van Drenthe eigen te maken ben ik begonnen een aantal bronnen 
met betrekking tot Hijken uit te werken. Die uitwerkingen hebben we 
overigens ook op onze website opgenomen. Ze kunnen mogelijk leiden tot een 
reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van Hijken. De tijd zal het leren. 
 

Hans Homan Free heb ik, op basis van zijn expertise, gevraagd welke bronnen 
(naast de DTB-boeken) vóór 1811 worden gebruikt voor genealogisch 
onderzoek. Hij wees me onder meer op die van de gewapende burgermacht 
van 1797 en 1798 en op het boek ‘De gewapende burgermacht in Drenthe in 
1797 en 1798 Beilen’ van de ‘Stichting voorouderonderzoek Drenthe’ met 
daarin ook de gegevens van Hijken.  
Na eerst de gegevens van Hijken uit dat boek te hebben overgenomen 
ontdekte ik dat de scans van de originele bron ook op internet zijn te vinden 
via www.archieven.nl (zoek op gewapende burgermacht). Na een vergelijking 
met de scans bleken er enige transcriptiefouten in te zitten onder andere in 

mailto:molemap@xs4all.nl
http://www.familiemolema.nl/
http://www.archieven.nl/
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een paar leeftijden en een vermelding van een persoon was niet opgenomen. 
In mijn onderstaande overzichten kunnen ook fouten zijn geslopen. ‘Nobody is 
perfect’.  
 

In het boek ‘Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe door 
Redmer Alma en Paul Brood, 1998’ wordt over de gewapende burgermacht 

het volgende geschreven.  
“In tijden van politieke spanning ging het gewestelijk bestuur van Drenthe er 
verschillende keren toe over om voorbereidingen te treffen 'dat alle 
d'íngesetenen deser landtschap op het geweer werden gestelt ende goede 
wachten gehouden'. 
Men zette als het ware een burgerwacht op. Dat was het geval ten tijden van 
de oorlogsdreiging in 1665, 1672 en 1689. 
Na de omwenteling van 1795 [de Bataafse Republiek 1795-1801] werd het 
nodig geacht een gewapende burgermacht in het leven te roepen. Deze 
burgermacht had tot taak 'het doen eerbiedingen der wetten, het beveiligen 
van personen en eigendommen, het tegengaan van oproer en geweld en het 
beschermen van de vrijheid en onafhankelijkheid van het vaderland', aldus het 
reglement. Alle manspersonen tussen 18 en 45 jaar werden verplicht, wanneer 
nodig, de wapenen op te vatten. Deze - naar het schijnt overgeorganiseerde - 
burgerbewapening verdween in 1801 al weer van het toneel. ... 
In 1797 werden de plaatselijke besturen verplicht lijsten aan te leggen van 
degenen die in aanmerking kwamen voor de gewapende burgermacht.” 
 

Gewapende burgermacht Hijken 1797 
De registratielijst is een lijst met huizen met alle bewoners (inclusief 
knechten), de burgerlijke staat en de leeftijd van de hoofdbewoner. 
In de lijst worden 44 huizen en 87 personen vermeld, waarvan 43 zijn 
doorgehaald. 
Onder ambt of bedrijf worden ook familierelaties als zoon (21x), broer (2x) en 
neef (2x) vermeld. In het dorp zien we als “bijzondere” beroepen:  twee 
timmermannen, twee schepers (schaapherders), één mulder (molenaar), één 
schoenmaker en één snider (kleermaker). 
 

 
Registratielijst Hijken 1797 
Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 1383.30. 

(Het register van Hijken begint bij scannr. 23.)  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafse_Republiek
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Gewapende Burgermacht 
     Registratie-lyst (Register van ingezetenen) van Hijken 1797 

  44 huizen 
 

87  personen 
    

        

 
Naam en toenaam 

 
Ouderdom 

Ampt of 
Bedrijf Weduwe 

 240 Jan 
 

Popinge 56 boer getr. 
 

 
Roelof 

 
Popinge 47 broer 

  241 Albert Jans 
 

52 boer getr. 
 

 
Jan Alberts 

 
24 zoon getr. doorgehaald 

242 Roelof Wessels 
 

60 boer getr. 
 

 
Wiger Jacobs 

 
53 swager wedn. 

 
 

Tijme Alberts 
 

19 knegt 
 

doorgehaald 
243 Roelof Roelofs 

 
63 mulder wedn. 

 
 

Harm Roelofs 
 

36 zoon getr. doorgehaald 
244 Albert 

 
Woerding 49 boer getr. 

 
 

Hendrik Alberts 
 

21 zoon 
 

doorgehaald 
245 Jan Hendriks Coops 80 boer 

  
 

Albert Remmels 
 

33 neve getr. doorgehaald 

 
Frerik Jacobs 

 
20 neve 

 
doorgehaald 

246 Jans Pieters 
 

53 keuter getr. 
 247 Hendrik 

 
Bening 43 keuter wedn. 

 248 Jan Hendriks 
 

35 keuter getr. doorgehaald 

 
Wilem Willems 

 
29 scheper 

  249 Hanne  
 

Sloot 60 schoemaker getr. 
 Arm Jan Hanne 

 
30 zoon arm doorgehaald 

250 Jan Harms 
 

36 keuter getr. doorgehaald 

251 Jan Geers 
 

47 timmerman getr. 
 

 
Harm Jans 

 
19 zoon 

 
doorgehaald 

252 Hendrik Alberts 
 

60 keuter dood doorgehaald 

 
Annegin  

 

wed. H. 
Tap 44 boerin wed. 

 253 Roelof  Jacobs 
 

55 boer getr. 
 

 
Jacob Roelofs 

 
30 zoon getr. doorgehaald 

 
Jan Roelofs 

 
22 zoon 

 
doorgehaald 

254 Jacob Jacobs 
 

40 boer 
 

doorgehaald 

 
Roelof  Jacobs 

 
22 knegt 

 
doorgehaald 

255 Gerrit Jacobs 
 

52 boer wedn. 
 

 
Jacob Alberts 

 
26 zoon 

 
doorgehaald 

 
Geert Alberts 

 
20 zoon 

 
doorgehaald 

256 Geert 
 

Katerborg 26 keuter getr. doorgehaald 
257 Koert Geers 

 
50 timmerman getr. 

 258 Jan 
 

Wibbelinge 42 boer getr. 
 

 
Egbert Jans 

 
48 knegt 

  259 Albert Hendriks 
 

47 boer getr. 
 260 Albert Alberts 

 
42 scheper getr. 
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Lambert Alberts 

 
42 

 
vertrokken doorgehaald 

261 Luikas Remmels 
 

58 boer wedn. 
 

 
Remmelt Luicas 

 
25 zoon getr. doorgehaald 

262 Jan 
 

Tinge 36 boer 
 

doorgehaald 

 
Tijme  Derks 

 
40 swager getr. 

 263 Albert Arents 
 

33 keuter 
 

doorgehaald 

264 Hillegijn Jans 
 

40 
boer Jan 
Alberts wed. 

 
 

Pieter Leffers 
 

45 knegt 
  265 Jan Berents 

 
65 boer dood doorgehaald 

 
Heebbetin Derks          Jan Berens 60 

 
weduwe 

 
 

Berent Jans 
 

36 zoon getr. doorgehaald 

 
Derk Jans 

 
33 zoon getr. doorgehaald 

 
Jan Roelofs 

 
20 knegt 

 
doorgehaald 

266 Hendrik Jacobs 
 

46 boer getr. 
 

 
Albert Jacobs 

 
41 broer 

  
 

Jan Alberts 
 

18 knegt 
 

doorgehaald 
267 Jan Derks 

 
59 boer getr. 

 
 

Derk Jans 
 

30 zoon getr. doorgehaald 

 
Jan Jans 

 
25 zoon 

 
doorgehaald 

 
Luicas Jans 

 
19 zoon 

 
doorgehaald 

268 Bartelt Roelofs 
 

68 boer wedn. 
 

 
Roelof Bartels 

 
31 zoon 

 
doorgehaald 

 
Luicas Bartels 

 
25 zoon 

 
doorgehaald 

269 Jan R. Seubering 60 boer getr. 
 

 
Pieter Jans 

 
25 knegt 

 
doorgehaald 

270 Jan L. Seubering 47 keuter getr. 
 271 Roelof Jans 

 
68 keuter getr. 

 
 

Roelof Roelofs 
 

25 zoon 
 

doorgehaald 
272 Hendrik  

 
Keen 47 snider getr. 

 
 

Harm  Hendriks 
 

19 knegt ongeschikt 
 273 Roelof Hendriks 

 
65 keuter wedn. 

 
 

Hendrik Roelofs 
 

22 zoon getr. doorgehaald 
274 Albert 

 
Oostinge 40 keuter getr.   arm 

 weg Swier Jans 
 

45 arbeider vertrokken doorgehaald 
275 Hendrik Alberts 

 
24 boer getr. doorgehaald 

 
Jan Bartels 

 
19 knegt 

 
doorgehaald 

276 Roelof Eevers 
 

35 keuter getr.   arm 
 277 Jan Jacobs 

 
36 keuter getr. doorgehaald 

278 Roelof Jacobs 
 

60 boer getr. 
 

 
Jacob Roelofs 

 
34 zoon getr. doorgehaald 

279 Geert Freriks 
 

42 keuter getr. 
 

 
Albert Arens 

 
34 scheper 

  280 Albert Willems 
 

75 keuter getr. 
 

 
Willem  Alberts 

 
27 zoon 

 
doorgehaald 

281 Roelof Luicas 
 

46 boer getr. 
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282 Jannes Jans 
 

31 keuter getr. doorgehaald 
283 Jan 

 
Husinge 68 keuter dood doorgehaald 

 
Harmpien Alberts 

 
60 Jan Husing arm 

  

Gewapende burgermacht Hijken 1798 
 

De registratielijst is een lijst met huizen met alle bewoners (inclusief 
knechten), de burgerlijke staat, de leeftijden en tevens het aantal kinderen dat 
men heeft. In deze lijst worden 44 huizen, 90 personen en 70 kinderen 
vermeld. 
Onder "Quaiteit Affaire, Beroep, Ambacht, Bedieninge" worden naast de (32) 
familierelaties als zoon (26), schoonzoon (1), stiefzoon (1), broer (1), zwager 
(2) en moeder (1) vermeld als ‘bijzondere’ beroepen: drie  snijders 
(kleermakers), één timmerman en één mulder (molenaar). 
Er zijn in Hijken drie gewapende burgers, te weten één kapitein en twee 
schutters. 
 
Afwezig 
Onderaan de registratielijst (scannr. 113) wordt nog het volgende vermeld: "PS 

nog Apsent eenige scheepers" (= schaapherders). Van Hijken zijn dat Albert 
Arents en Jan Koehof. 
 

Registratielyst des Carspels Beijlen, Hijken 1798 
 

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 1383.30. URL: www.archieven.nl 
(Het register van Hijken begint bij scannr. 106 met huisnummer 240.). 
 

Gewapende Burgermacht 
      Registratie-lyst (Register van ingezetenen) van Hijken 1797 

    44 huizen 90  personen 
      

          

    
Ouder- 

Quaiteit 
Affaire,  

Gehuwd of 
ongehuwd Gewapende 

 
Voor en toenaam 

 
dom 

Beroep, 
Ambacht en hoeveel kinderen burgers 

     
Bedieninge 

    240 Jan 
 

Popping 57 boer getr. 
   

 
Jan Jans 

 
18 zoon 

    
 

Roelof 
 

Popping 51 boer ongetr. 
   241 Albert Jans 

 
54 boer getr. 

   
 

Jan Alberts 
 

26 zoon getr. 1 kint 
 242 Roelof Wessels 

 
69 boer getr. 1 kint 

 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=34&miaet=1&micode=0001&minr=5319844&miq=1299935904&miview=inv2&milang=nl
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Wijger Jakobs 

 
56 schoonzoon wedn. 

   243 Roelof Roelofs 
 

66 mulder wedn. 
   

 
Harm Roelofs 

 
37 zoon getr. 4 kind: 

 244 Albert 
 

Woering 56 boer getr. 1 kint 
 

 
Hendrik Alberts 

 
23 zoon ongetr. 

   
 

Jan Albert 
 

18 zoon ongetr. 
   245 Jan Hendriks 

 
83 boer ongetr. 

   
 

Frederik Jakobs 
 

22 zoon ongetr. 
   

 
Albert Remmelts 

 
35 zwager getr. 1 kint 

 
 

Lutgertijn Coers 51 moeder van weduwe 
   

     
bovengem. 

    246 Jans Peeters 
 

57 keuter getr. 5 kind. 
 247 Hendrik 

 
Beening 45 keuter wedn. 1 kint 

 248 Jan Hendriks 
 

37 keuter getr. 
   

 
Jan  Hendriks 

 
43 keuter getr. 2 kind. 

 
 

Roelof  Geerts 
 

60 snijder wedn. 
   249 Hanne  

 
Sloot 70 keuter getr. 

   250 Jan Harms 
 

40 keuter getr. 
   251 Jan Geerts 

 
49 keuter getr. 2 kind. 

 
 

Harm Jans 
 

22 zoon ongetr. 
   252 Mans Jans 

 
40 keuter getr. 2 kind. 

 253 Roelof  Coers 
 

60 boer getr. 
   

 
Jacob Roelofs 

 
32 zoon getr. 1 kint 

 
 

Jan Roelofs 
 

25 zoon ongetr. 
   

 
Albert Roelofs 

 
18 zoon ongetr. 

   254 Jan 
 

Bloembarg 47 boer getr. 2 kind. 
 

 
Roelof  Blamb: 

 
87 kostgang[er] wedn. 

   255 Gerrijt Freeks 
 

56 boer wedn. 
   

 
Jacob  Albert 

 
27 zoon ongetr. 

   
 

Geert Alberts 
 

21 zoon ongetr. 
   

 
Jan Alberts 

 
18 zoon ongetr. 

   256 Geert 
 

Caterberg 28 keuter getr. 1 kint 
 257 Coert Geerts 

 
52 timmerman getr. 3 kind. 

 
 

Peeter Coers 
 

16 zoon ongetr. 
   258 Jan 

 
Wubbeling 44 boer getr. 2 kind. 

 
 

Jan Harms 
 

18 knegt ongetr. 
   259 Albert 

 
Assen 50 boer getr. 

   260 Albert Alberts 
 

45 keuterboer getr. 
   261 Luicas 

 
Schuiring 60 boer wedn. 

   

 
Remmelt Luicas 

 
27 zoon getr. 1 kint 

 
 

Jan Alberts 
 

21 knegt ongetr. 
   262 Jan 

 
Tingen 37 boer ongetr. 

   
 

Tijm Dercks 
 

42 zwager getr. 2 kind. 
 263 Albert Arents 

 
35 keuter ongetr. 

   
 

Jan Arents 
 

28 snijder getr. 
   264 Peeter Lefferts 

 
47 boer getr. 2 kind. 
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Albert Jans 

 
18 stiefzoon ongetr. 

   

 
Roelof Lefferts 

 
45 slegt persoon 

   265 Beerent Jans 
 

40 boer getr. 3 kind. 
 

 
Derck Beerent 

 
37 boer ongetr. 

   266 Hendrik Jacobs 
 

48 boer getr. 
   

 
Albert Jacobs 

 
43 broer ongetr. 

   
 

Roelof Jacobs 
 

24 knegt ongetr. 
   267 Jan 

 
Beugel 63 boer getr. 

   
 

Derck Jans 
 

34 zoon getr. 
   

 
Jan Jans 

 
25 zoon ongetr. 

   
 

Luikas Jans 
 

20 zoon ongetr. 
   268 Bertelt Roelofs 

 
70 boer wedn. 

   
 

Roelof Bertels 
 

33 zoon getr. 4 kind. Capt. Arms 

 
Luikas Bertels 

 
27 zoon ongetr. 

  
schutt[er] 

 
Jan Bertels 

 
20 zoon ongetr. 

   269 Jan 
 

Seubering 64 boer getr. 5 kind. 
 

 
Jan Reinders 

 
26 knegt ongetr. 

  
schutt[er] 

270 Jan Jans Seubering 49 keuter getr. 
   271 Roelof 

 
Heim 70 keuter getr. 

   
 

Roelof 
 

Heim 27 zoon ongetr. 
  

schutt[er] 
272 Hendrik  

 
Kien 50 snijder getr. 1 kint 

 273 Roelof Hendriks 
 

63 keuter wedn. 
   

 
Hendrik Roelofs 

 
26 zoon getr. 2 kind. 

 274 Albert 
 

Oostijng 42 keuter getr.  2 kind. 
 275 Altijn Hendriks 

 
61 boerin weduwe 

   
 

Hendrik  Alberts 
 

26 zoon getr. 2 kind. 
 

 
Egbert Jans 

 
50 knegt ongetr. 

   276 Roelof Everts 
 

38 keuter getr.  4 kind. 
 277 Marghijn 

 
Tijms 63 keuter weduwe 

   
 

Jan Jakobs 
 

37 keuter getr. 
   278 Roelof Jakobs 

 
63 boer getr. 

   
 

Jacob Roelofs 
 

36 zoon getr. 4 kind. 
 279 Geert Freeks 

 
44 keuter getr. 1 kint 

 280 Albert Willems 
 

78 keuter getr. 
   

 
Willem  Alberts 

 
28 zoon getr. 

   281 Roelof 
 

Vordinge 47 boer getr. 3 kind. 
 282 Jans Jans 

 
34 keuter getr. 3 kind. 

 283 Harmtijn 
 

Huising 60 arm weduwe 
   

 
Albertijn Evers 

 
35 arm weduwe 2 kind. 

 

      
doorgehaald 

  
      

Totaal 70 kinderen 
 

Aantal ingezeten van Hijken in 1798 
Op basis van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat er in 1798 in 
Hijken 207 personen woonden. Er worden namelijk 90 personen vermeld 
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(waarvan 47 getrouwd) en 70 kinderen. Dat houdt in dat de gezinnen of de 
bewoning per huis gemiddeld uit 4,7 personen bestond. Daarbij ga ik er dan 
vanuit dat de kinderen nog thuis woonden en de knechten e.d. ook bij de 
boeren verbleven. 
 
Door de vermeldingen van namen, beroepen, leeftijden, familierelaties, 
burgerlijke staat en het aantal kinderen dat men had vind ik deze 
registratielijsten van vóór de Burgerlijke Stand een bijzonder leuke bron. 
 

De ‘Vereniging Bataafsche Gewapende Burgermacht in het Departement van 
de Eems’ houdt zich bezig houdt met levende geschiedenis in de Bataafse Tijd, 

in het bijzonder die in de drie noordelijke provincies van Nederland.  Zie 
http://departementvandeeems.blogspot.com/. 
 
 
 

FAMILIESPEURDER WILLEM BRAAM: ‘HET IS VERSLAVEND’ 
Ingezonden door Wim Braam, e-mail: wimbraam@hetnet.nl.  

 

 
 

http://departementvandeeems.blogspot.com/
mailto:wimbraam@hetnet.nl
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Als lid van NGV Drenthe-NW Overijssel heb ik al een tijdje geleden  
het bericht gelezen dat deze afdeling stopt met de genealogische 
inloopmiddag.  Kort daarna heb ik jullie willen mailen over de genealogische 
zaken hier in de NOP.  Bij deze dan. 
 
Al 44 jaar woon ik in Emmeloord. Ik ben geboren in Zeijen. Omdat mijn  
familie, ook die van mijn vrouw, geboren in Anderen, nog in het Drentse  
wonen, blijven wij Drenten. Vandaar dat ik bijlid geworden ben van  
genoemde afdeling. Wel heb ik contact met de afdeling Flevoland. 
Omdat familiegeschiedenis één van mijn hobby's is ben ik mij daar jaren  
geleden in gaan verdiepen. Twee jaar geleden heb ik geprobeerd in overleg 
met NGV Flevoland een inloop in Emmeloord te houden. Dat is niet gelukt  
en ben ik samen met twee personen op zaterdagmorgen een inloop gestart.  
Ik ben penningmeester van SeniorWeb Noordoostpolder en heb het bestuur  
gevraagd gebruik te mogen maken van het leslokaal. Dat was akkoord.  
Vaak komt er wel iemand. Ik kan me daarom voorstellen dat jullie er mee  
gestopt zijn. 
Via via heb ik het klaar gekregen dat de redacteur van de krant De  
Noordoostpolder mij een interview afnam en dat op 11 september geplaatst 
is. 
Ik hou me bezig met de families Braam en Emmens (mijn ouders), Jobing en  
Trip (schoonouders) en mijn grootmoeders Wilkens en Dijkstra.  
Verder komt er nog wel wat om de hoek kijken. De familie Braam heeft hotels 
in bezit gehad. Van die familie heb ik veel plakboeken thuis gehad en gescand. 
Voor vele zaken heeft Deplher.nl mij geholpen.  
Mochten er nog vragen zijn reageer gerust. 
Willem Braam 
Riepel 14  
Postcode 8303 KP Emmeloord  
Tel. 06-10395629 
 

INTERVIEW WILLEM BRAAM DOOR: CEES WALINGA 

 
Emmeloord - Willem Braam (74) is al 7 jaar betrokken bij SeniorWeb NOP. 
Samen met Harry Kramer en Jaap van Woudenberg behoort hij tot de 
stamboomonderzoek specialisten bij de organisatie. Tegenwoordig wordt 
stamboomonderzoek vaak familiegeschiedenis genoemd. 
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Iedere tweede zaterdag van de maand is er tussen 10.00 en 12.00 uur een 
inloop in het lokaal van SeniorWeb NOP, gevestigd in een lokaal van 
basisschool De Planthof aan De Fjord in Emmeloord. Stamboomonderzoekers 
of mensen die daarmee aan de slag willen, kunnen dan bij een van deze drie 
heren terecht om wegwijs te worden.  
 
En dat is geen overbodige luxe weet Braam die al 25 jaar speurt. ‘Vroeger ging 
dat met bezoekjes aan de gemeentearchieven, maar de tijd dat de 
stamboomonderzoeker zich meldde bij de gemeentelijke archivaris en met 
deze persoon de kelders in dook om familieverbanden te ontrafelen is wel 
voorbij.' Het begint op Internet en er zijn leuke programma’s voor het 
vastleggen van gegevens, zoals ProGen en Aldfaer.’  

Computerwerk 

En daarom past het onderzoek mooi bij het werk van SeniorWeb NOP, stelt 
Braam. ‘Het is heel veel computerwerk geworden. Maar je moet er wel een 
beetje thuis in worden om de goede wegen te vinden. Het Centraal Bureau 
voor Genealogie biedt hele overzichten van overledenen.’ 
 
Braam, geboren en getogen in het Drentse Zeijen, begon na het overlijden van 
zijn moeder met de genealogie van de familie Emmens. Een CD-rom die hij van 
een familielid kreeg die al wat voorwerk had gedaan, hielp hem aardig op weg. 
De stamboom wortelt terug tot 1500 en is gelardeerd met prachtige verhalen 
van bijzondere mensen.  
 
Verslavend 
Uiteraard bleef het niet bij de familie Emmens. Hij dook ook in de eigen 
familienaam Braam en ging met de schoonfamilies aan de slag. ‘Het werkt 
verslavend’, zegt de oud-salarisadministrateur van Agrico, die dagelijks wel 
even bezig is met zijn hobby. ‘Ik kijk daarvoor iedere dag op de site 
Mensenlinq.’  
 
Braam heeft inmiddels 37.000 namen in zijn bestand staan. Hoe het parenteel 
van de families precies loopt is nog niet eens het meest interessante voor 
hem. ‘De geboortenaam en datum alleen is niet veel aan. Je wilt mooie 
verhalen opdoen en ik ga naar plekken toe voor bijbehorende foto’s, zoals van 
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boerderijen en hotels die familiebezit waren. En natuurlijk bezoek ik ook nog 
steeds archieven. Daar is veel te halen.’ 

Bramenboek 
Van de familie Braam heeft hij een lijvig boekwerk ‘Het Bramenboek’ 
samengesteld, dat overigens privé blijft. De nieuwe wet rond privacy maakt 
publiceren een heikele zaak. ‘Je mag niet veel met recente gegevens. Dat 
maakt het onderzoeken wel wat moeilijker.’ Het dubieus oorlogsverleden 
blootleggen van een familielid zijn van die dingen. Braam loopt in zijn 
speurwerk geregeld tegen zaken aan die hij weer verder wel uitpluizen. ‘Ik 
vond een kaart van een broer van mijn opa, die in 1938 verstuurd was uit 
Moskou. Wat moest hij daar in die tijd. Daar kan ik maar niet achter komen.’ 

Stamboomonderzoek stopt nooit. Wie er eenmaal mee begint raakt erin 
verslingerd. Braam is o.a. lid van de Nederlandse Genealogie Vereniging 
afdeling Drenthe en Overijssel (N.G.V.), omdat in die provincies voor hem de 
meest informatie te halen is. Ook heeft hij regelmatig contact met de N.G.V. 
Flevoland. 

Inloop 

De eerstvolgende inloop voor stamboomspeurders is op zaterdag 14 
september van 10.00 tot 12.00 uur in De Planthof in Emmeloord. Dit gaat door 
tot en met maart 2020. 

Artikel en foto NDC/Cees Waling 

 

 

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-
Overijssel over de maanden juli t/m september 2019. In deze bladen vindt u 
soms genealogische gegevens van familie. Want genealogie is ook historie. 
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Emsland 149 

Über Grundlasten eigenbehöriger Bauernhofe in Bentheim – 
Totenschild (Rudolf) van Ittersum in Schüttorf/Bentheim – 
Nachkommen von Aleidis Pollman (Lingen/Bramsche) – 
Familie Wocken in Lehe – Interessante Artikel: David Jacobs, 
Schule in Handrup, Hungelmann und die Lingener 
Wilhelmshöhe, Das Torschreiberhaus in Lingen, Egge: 
Melkerknecht Jan Boers x Dienstmagd Aleida Winkels 
(Familientreffen Uelsen 2019 

ErfgoedMag.3 
‘Meer en Bosch’ en ‘Bethesda-Sarepta’ – fam. Van Kleffens uit 
Raard (bij Dokkum) – Jenever – KNAW: het ATHENA-platform 

Waardeel 39-3 

Huisplaatsen onlanden Roderwolde – behangsel Oldengaerde 
– Mark(t)e Midlaren en de gewaardeelden (o.a. van 
Swinderen) – Assen gephotografeerd (1860-1910) – Architect 
Dirk Monsma 

Annen 14/3 
Schulte Böttichius en zijn huis – ons dorpshuis – Willinge Prins 
en de huishoudschool – Toneelver. Advendo  

Assen 29/3 

Mr. J R Thorbecke uit Zwolle – Dirk Sytze Geursen x Eke Nap – 
Plekken van plezier – Asser Bos – Hans Stuurwold, bakker aan 
de Brink – Onderofficierswoningen aan de Oranjestraat - 
Vierluik 

Beilen 31/3 
Van Postweg naar A28 (1) – fam. Lunshof (Alting/Lieving), boer 
en wethouder – Harm Raterink, een handige jongen 
(touringcars)  

Borger ‘19/3 

100 jaar gymnastiek – Successiememories (1806-1928)(1) met 
60 Heerdsteden in 1804: Jakob Mosis overl. 10-06-1820, Thie 
Rossingh overl. 1840, Jan Hooijeveld overl. 17-03-1825 – 
Verbeeld Verleden 

Coevorden 3 
Bewoners Kerkstraat 4 – Goselink – Weijerswold 3 – 
Tentoonstelling 1916 – de (gedempte) Haven – Winkeliers-
Organisatie-Coevorden 

Diever ‘19/3 

Praotstoel: Janny Tuin x Jan Winters uit Uffelte – de Halifax 
van Diever – Vrijsteen of Oldenkamp (ouders waren niet 
getrouwd) – Eerpelkraben – van de Politierechter – leerlingen 
OLS Wateren 1946  
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Eelde 09-2019 

Archieven-inventaris op website oleel.nl thuis te raadplegen: 
dan weet je wat je kunt zien in het Historisch Centrum (alvast 
de nummers noteren !) – Foto’s villa Vosbergen (nu 
muziekmuseum) – Boerenjantje – Buurtschap Oosterbroek in 
de Franse Tijd(3) 

Emmen 27/73 

Boek: ‘Noordbarge, het verhaal van zien bewoners’ 
verschenen, 400 pagina’s, € 24,90, de wagen van Fokko Kalk – 
Dagboek Israel Jakobs bewerkt door Marcel Bulte is gedrukt 
en werd op 28-11-2019 gepresenteerd in Emmen – hoe de 
landbouwhuishoudschool in Emmen kwam (aanvraag 1918, 1e 
lessen 1923, opening gebouw 1934) – 100 jaar geleden – 
Hoogenberg x Veenstra – Thedinga 

Gasselte ‘19/3 

Nijveenstermond: Schoenmaker Schaap, Timmerman 
Kliphuis, Schilder Staal, Tangenberg brandstoffen, Kruidenier 
Meijer – Freijtag-orgel Gasselternijveen geleverd door van 
Oeckelen – Hendericus Conradus Prins *30-04-1824 Gasselte 
trouwde op 28-11-1845 met Henderika Alingh *21-11-1824, 
haar broer Roelf was getrouwd met zijn zus Jantina, ze 
overleden in 1896. In 1849 naar nieuwe boerderij in het 
Grotenend, boer en fervent jager, bestuurlijk actief, 
gebruiker kunstmest. Er was een grote nalatenschap, pas op 
01-11-1924 was de boedelscheiding – Kuilman en Salomons – 
Spaanse griep in 1918, Gasselte 32 doden - Bijgeloof 

Gieten 09-'19 

De Kalkamperweg (Oelenboom) en haar bewoners: Harders, 
Schiphouwer, Bos, Alting, Warringa, Schuiling, Hogenesch, 
Hadderingh (wat is de prijs) – Jan Edo Bos *12-04-1903 
Muntendam trouwt op 22-08-1925 in Gasselte met Johanna 
Aleida Hendriks *04-04-1907 in Emmen (wat een leven) – 
Schilders Wiegman (2) – het Paardenlot: geen geld maar een 
paard winnen – Vergaderlinde 

Hardenb.36/3 
Rolsteenhamers – de Zwarte Dijk – Casper Diemerschool 
Bergentheim(2) – Landbouwwinterschool 1922 – Postkantoor 
Hardenberg – Feestmarkten -  de Oostenbrinks in Heemse(3) 
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Havelte '19/3 

Kymmell-Lijzen-Vedder – geschiedenis brandweer(2) – de 
school van Piet Soer, later piloot, die in 1933 als co-piloot met 
de ‘Pelikaan’ naar Batavia vloog (met verslag van hem over 
deze vlucht) – ‘het geheim van de Bisschopsberg’ publicatie te 
koop voor € 3,-- bij J&J  

Hoogeveen /3 

Brand voorkomen en blussen – thuis slachten van varkens – 
toen moeder aan de was was – No name(3) – de zeven 
euvelties en het Noorderhuis – Jeugdherinneringen Herman 
Gort – Grunneger Sproak en toneelclub De Ploug – Wandellust 
– Drentse gezegden – het Kinholt – hoe het toen was…en nu 
is(37) Molenweg, Harkema, gedicht H Bisschop over molen 
weg (Noordseschut), Jacob Thomas 

Meppel 41/3 

Hendrik Hagen *1760 Westerkappeln, ‘een Prusensche smid’, 
trouwt in 1790 met Elisabeth Sterken *Hoogeveen en hun 
nazaten – het poppenhuis van van Esso – ORCOM organiseert 
wielerrondes enz. – Verzamelingen (speldjes, suikerzakjes, 
enz.) – Joods onderwijs vanaf 1700, begraafplaats, synagoge 
tot WOII – Stadsvernieuwing, Grachtwacht en Stadswacht, 
grachten dicht of open, tracé water- en snelweg A28 – de 
bruggen over de Reest  

Nijeveen 19/3 

Zuivel – Bewoners NBB 9: Schotman, Woltman, Duker x 
Woltman, id. x Rodermond, id. x Dekker, id. x Withaar – 
Beeldbank – Burgem. van Limburg Stirum, een man van adel – 
Feesten op de Bovenboer 

Odoorn '19/3 

D’Aol domnee (van Lunzen) gedicht, leven, Albert Schweitzer, 
kerk-krantje, vrij zinnig, oog voor de medemens, overleden 30-
10-’69 – Pikante dorpsruzie: Dominee vs burgemeester (één 
van de vele) 

Oosterhess. 3 
Bewoners van ‘De Klencke’ vanaf 1885: Na 20 jaar leegstand 
bood men het te huur aan: maar leest u zelf maar de 
moeizame in stand houding van dit bekende buitengoed. 
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Peize 27/83 

Straatnamen uitgebreid toegelicht: Westerweg, Havenstraat, 
de Aanleg, de Losplaats, de Overzet (fietsveer over 
Peizerdiep), de Steiger (idem uit Hopbel 16-04-1977) – 
Supermarkt Talens in 1959 – Telefoon in Peize – Oprichters in 
1896 van de Coöp. Handkracht-zuivelfabriek ‘De Goede 
Verwachting’ te Peize, ze kregen in 1922 telefoonnummer 1, 
de directeur verdiende in 1899 Hfl. 8,-- per/wk 

Rolde ‘19/3 

Boermarken, nog steeds actief in Drenthe, waardeel, 
boerhoorn, (12 pg’s) – Predikanten in Rolde: Melchior van 
Arnhem, Johannes Wassenberg, Johan Picardt (en een heel 
verhaal over de predikers) – Jolijt om een (melk)geit bij het 
huwelijk op 02-03-1940 van Hendrik de Jong en Geertje Jansen 
(met de toespraak en de namen) – Uit de krant geplukt (1774-
1782) – Stormschade 13-11-1972  

Ruinen ‘19/3 

Straatnamen toegelicht(2): Heurinks, Klinge, Kroezelot 
(grenspad), -maat (grasland), voor/achter de Blanken (gebied 
dat blank kwam te staan = onder water), Huttenweg 
(eendenkooi), Stoffersweg en Neuzendijk (beide namen zijn al 
oud) – Gedicht ‘Kopziekte’  e.a. – in het café van Tibbe in 
Ansen ( nu Zwerfkei) de 11-stedentocht zien 

Ruinerwold 4 

Landb. Ver. Vooruitgang – Jan Schoemaker *20-07-1917 
Nijeveen – 185 jaar Afscheiding in Drenthe o.l.v. Ds. H de Cock 
uit Ulrum – Mijmeringen vanuit Weerwille – Witte pastorie 
voor Ds. Verspuij 

Sleen 22/3 

Slener orgels: na het harmonium een orgel uit Cuijk, later 
Uden, gebouwd in 1848 door Jahannes Vollebregt. In 1948 
wordt dit aangekocht vanuit Driebergen-Rijssenburg, bij 
restauratie van de kerk in Sleen in 1961-‘63 orgel slecht 
beschermd waardoor schade – Wim Gijzen bezoekt gemeente 
Sleen in 1972 – Burg. S J van Royen – Aardrijkskundeboekje uit 
1822: Inleiding en 21e les ‘Schoonebeek’ – Damesteam 
Volleybal in 1982 – de werkgroep ‘redactie’ olv Dijkstra 
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Smilde 16/3 

Mr. Petrus van der Veen *05-10-1809 te Leeuwarden, 
advocaat, Kamerlid en landeigenaar trouwde op 08-11-1837 in 
Assen met Aleida Kniphorst * 07-1817 te Leeuwarden. Ze 
woonden op huize Rijbrugh, een buitenverblijf te Smilde, 
groot 450 ha, later gesloopt – de korenmolens in 
Hoogersmilde (Jan Thijs Wichers) en Bovensmilde(Kymmell en 
Jager) – Enquete Veenderijen(2): Verhoor Pieter Veenhuysen 
*1861 Amsterdam, schoolhoofd te Smilde – Onderwijzers aan 
de openbare school Hijkersmilde w.o. Jan Eikema uit Norg – 
uit het zakboekje uit 1894 van veldwachter van der Leij 

Staphorst 40/3 

Verraad in de Leyen (1813) naar een toneelstuk van Evert Jan 
Schuurman (1904-1985), gemaakt in 1934 op basis van feiten 
– Oprichting stierhouderij in Staphorst (1943) – ‘Kinderkerk’ – 
Lotjongens uit 1907 (namen) – Tragisch gebeuren in 1894 
tussen Staphorst en de Bovenboer in Nijeveen: Roelofje 
Meesters-de Boer 

Vollenhove 3 

Watergemaal A F Stroïnk 100 jaar – de Moespotvaart – 
Jennechiesmarkt (daten in 1953) – Predikanten in 
Blankenham(1): Jacob Momme (was eerst RK), Zacharias 
Wolfius (kwam uit Ruurlo), Henricus Alutarius, Gerardus 
Arsenius, Johannes Nieuwenveen 

Vries 18/71 
Vriezenaren(21) Grietje Jansen x Roelof Trip van het 
schildersbedrijf – Vliegveld Ubbena (1911-1912) – 
Middenstand – Olde Druuz (49)  

Westerbork 3 

Burg. Aaltje Emmens-Knol – Wolvenjacht (tot 1772) – 100 jaar 
terug – 6 Groepsfoto’s (met namen) – Woonwagenkamp 
Eursinge  vanaf 1938: Meinhardt, Weiss, daarna centraal 
woon-wagenkamp voor 50 wagens. Bewoners veelal 
‘zigeuners’ (Sinti en Roma). Op 16-05-1944 werden ze 
aangehouden en overgebracht naar kamp Westerbork. Op 19 
mei werden 245 Sinti en Roma gedeporteerd naar Auschwitz-
Birkenau. Van hen keerden slechts 32 terug. 
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de Wijk 19/ 

Dickninge(1) vanaf 1640, reis vanaf Hasselt naar Echten, 
dubbelklooster, abten, reformatie, souvenirs – Dorpshuis de 
Schakel 50 jaar (2) – Publieke verkoop in 1930 van 2 
boerenplaatsen gelegen te Schoonvelde (de hele procedure). 
Koper werden 2 achterneven, het waren de crisisjaren – 
Kroniek oorlogsjaren gem. de Wijk – Openluchtconcerten in de 
Witte Bergen – Foto’s, vragen 

IJsselham 27/3 
Oorlogskinderen in Ossenzijl – Schrijvers over Scheerwolde – 
Dubbele moord in 1911 in Ossenzijl ? – Uit de historie van 
Paasloo 

Zuidlaren 26/3 

Gedicht en uitleg ‘Eerappelkraamn’ – Zuivelfabriek de Groeve 
sinds 1896 Hofleverancier – Straatnamen: Schutsweg, 
Schutsbrink, Leenakkerweg (schutting tussen de Brink en de 
Esgronden) – Gerhard David Birnie *21-10-1837 te Kampen 
vertrekt in 1858 naar Djember op Java. Hij werd daar 
tabakteler en trouwt in 1863 met Djemilah. In 1879 koopt hij 
het landgoed Bloemert in Midlaren, op 31-03-1886 legt neef 
George de 1e steen voor de nieuwe boerderij (zie artikel) – 
Graf fam. Van der Haer, Sitter en Lijcklama á Nijeholt 
(uitvoerig artikel,verkochten landgoed de Bloemert aan Birnie) 
– Landbouwbeurs 1949 – Oostermoer Noordenveld sept/okt 
1942 

Zwartsluis 86 

Interview met 2 schippersdochters, *rond 1934 in Amsterdam 
en met Janny die met een schipper trouwde – Het 
ABC=Lageland – Drenkeling toch gered in 1772: Annigjen van 
Raalte door chirurgijn Johan Warneke – Meester Gerrit Jan 
Witvoet *1888 over zichzelf en Zwartsluis – Buitenplaats 
Arnichem, gelegen in de buurtschap Haerst langs de Vecht 
kwam in 1798 in handen van de familie Tobias, ze 
exploiteerden tot 1875 een kalkoven bij Zwartsluis 

Zweeloo 62 

Vroedvrouw Janna Biestehierde *1881 Meppen – Engelse 
brand-bommen op Benneveld – Longziekte bij 115 koeien van 
19 boeren in Aalden (1839-1844) – Pingo-ruïne Mekelermeer, 
nu monument 
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Deze bladen liggen vanaf nu enige tijd ter inzage op de leestafels tijdens de 
bijeenkomsten van de NGV-afdeling. Ook worden ze ter lezing aangeboden 
aan de bestuursleden van de NGV Drenthe & NW-Ov. Ze worden niet 
opgenomen in de afdelings-Bibliotheek. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Het bestuur en redactie van Drenthe  

en Noordwest-Overijssel wensen u  

allen een gezond 2020 

 

 
 



  

 

 

 

 

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. Jonkman (Henk),   20, 8253 BW Dronten * 
  tel.: 0321-380494, e-mail: umfundisi049@gmail.com 

Secretaris: F. Kooistra (Foppe) tijdelijk 
Penningmeester: F. Kooistra (Foppe) De Stoop 2, 5502 HL Veldhoven,  

e-mail: fd.kooistra2812@gmail.com 
Bibliotheek en  J. Pol (Jan), Schuttevaer 53, 7908 GA Hoogeveen, tel. 0528-271915  
Activiteiten: e-mail: janpol48@kpnmail.nl 

Alg. bestuurslid: B. de Wit (Bas), Vaartweg 141, 9423 RK, Hoogersmilde 
Activiteiten:            tel.: 0592- 459713, e-mail: wit02893@planet.nl 

Alg. bestuurslid: S.S. de Jong (Sib), Verdiweg 1, 9761 JL Eelde tel. 050-3094067,  
e-mail: sib.s.d.jong@home.nl 

Alg. bestuurslid en G.J. Pottjewijd (Geert Jan), De Woert 12, 9411 LZ Beilen,  
Webmaster: tel. 06-51453107  e-mail: geertjan@pottjewijd.net  
Pr/Communicatie: Vacant 
 

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, Schuttevaer 53 
 7908 GA Hoogeveen, tel.: 0528-271915, e-mail: jan-annekepol@kpnmail.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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