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VAN DE VOORZITTER 

 
Ik ben nog maar net terug van 3 maanden Portugal en meteen mag ik van alles 
gaan oppakken, zowel thuis als ook het werk voor de NGV, afdeling Drenthe en                    
Noordwest-Overijssel. Als eerst schrijf ik een voorwoord voor dit tweede 
nummer van Threant 2020. Dat betekent dat ik weinig weet van wat er zich in 
Nederland heeft afgespeeld op genealogisch gebied. Zelf ben ik in Portugal 
heerlijk in de avonduren bezig geweest om een bepaalde lijn van mijn voorouders 
verder uit te zoeken. Een groot voordeel is dat je – waar je ook bent – digitaal 
bijna alles binnen handbereik heb. Steeds meer bronnen worden ontsloten. 
Daarom is het bijzonder jammer dat de overlijdensadvertenties die door de NGV, 
afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel zijn gescand nog steeds niet terug te 
vinden zijn op de website van de NGV (ontdekjouwverhaal.nl). Daarin staan veel 
gegevens die je niet via officiële kanalen kunt inzien. Ik heb wel dankbaar 
gebruikgemaakt van www.graftombe.nl 
 – www.online-begraafplaatsen.nl en heb daardoor vele foto’s van 
grafmonumenten in mijn bestand kunnen opnemen en van daaruit heel wat 
gegevens aangevuld. 
 
Intussen heeft het bestuur hier in Nederland ook niet stilgezeten. De 
bijeenkomsten voor dit jaar zijn ingevuld. We hebben bij het verschijnen van dit 
nummer onze eerste bijeenkomst van 2020 al gehad. De eerste vergadering moet 
nog plaatsvinden op het moment dat ik dit voorwoord schrijf: 
Zaterdag 14 maart 2020: lezing van Sarah D’Huys over het zoeken in Delpher met 
meer dan 100 miljoen kranten, boeken en tijdschriften. Zij geeft uitleg over hoe 
je moet zoeken in Delpher. 
Zaterdag 15 april 2020: lezing van Ferry Sieders van het Drents Archief, hij gaat 
vertellen over diverse bronnen. Onder andere Militaire Stamkaarten, 
Rechtbankarchieven en Kadasterarchief komen voorbij. 
Zoals het in vorig nummer al is aangegeven houden we in het voorjaar twee 
lezingen en in het najaar ook twee. Ik hoop dat meer mensen deze bijeenkomsten 
bezoeken. We hebben gezocht naar onderwerpen waarmee we onze leden een 
plezier kunnen doen bij het uitvoeren van hun genealogisch onderzoek. 
 
Een verdrietig bericht: de koster van de Vredehorst in Hoogeveen (waar we altijd 
heel hartelijk welkom zijn), André Flens, heeft vanwege ernstige ziekte zijn taak 
moeten neerleggen. Bij zijn afscheid hebben we als bestuur een reactie van 
dankbaarheid geschreven en er waren bestuursleden aanwezig. 
Ook hebben we bericht gekregen dat de vrouw van Hans Huizing in de afgelopen 

http://www.graftombe.nl/
http://www.online-begraafplaatsen.nl/
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tijd is overleden. Hans Huizing heeft met zijn vele zorg voor zijn vrouw toch nog 
veel kunnen doen voor onze vereniging en wel in het bijzonder in het digitaliseren 
van de familieadvertenties. 
Gewoonlijk vermelden we geen personalia, maar hierbij gaat het wel om mensen 
aan wie we veel te danken hebben als NGV, afdeling Drenthe en                    
Noordwest-Overijssel.  
 
Rest mij niets anders dan u veel plezier te wensen bij het lezen van dit nummer 
en bij uw onderzoek naar uw familiegeschiedenis, in het groot en in het klein. 
 
Met een hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Henk Jonkman 

 

 

ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 

 
14 maart: lezing door Sarah D’Huys van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag over 
Delpher. 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. 
 
25 april: ledenbijeenkomst aanvang 13.00 uur en lezing door Ferry Sieders. De 
aanvang is 14.00 uur. 
 

ACTIVITEITEN VAN ANDERE NGV-AFDELINGEN 

 
11 april: afdeling Twente, lezing door Hennie Kok over sociale onrust in Twente 
door de dienstplicht (1811 – 1820) begint om 14.00 uur in Stefanshof Grotestraat 
207 Borne. 
 
9 mei: afdeling Twente, film over Joodse kinderonderduik 1942 – 1945 (adres en 
aanvangstijd zie boven) 

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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WIJZIGING REKENINGNUMMER NGV 

 
Voor de betaling van een abonnement op Threant is het rekeningnummer 
gewijzigd in: NL73INGB0589619802 ten name van NGV onder vermelding 
‘Threant’. 
 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 

 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer moet voor 23 mei 2020 binnen zijn bij het mailadres van de 
redactie: threantdrenthe@gmail.com Bij voorbaat onze dank! Lever uw kopij bij 
voorbaat aan per mail op A4-formaat, lettertype Calibri, puntgrootte 15. Voor 
andere vormen van kopij indienen kunt contact opnemen met de redactie. Zie  
voor adres en telefoonnummer achterin deze Threant. 
 
 

HET BESTUUR VAN ONZE AFDELING HEEFT TWEE VACATURES 

SECRETARIS 
Het bestuur van de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel  is nog steeds 
opzoek naar een nieuwe secretaris. 

Kandidaten die interesse hebben in deze functie  worden verzocht  contact op te 
nemen met onze voorzitter Henk  Jonkman. Bij gebleken belangstelling kan de 
kandidaat alvast de bestuursvergaderingen bijwonen om een indruk te krijgen 
van onze werkwijze, waarna de benoeming kan zal plaatsvinden op de algemene 
ledenvergadering later dit jaar. 

Verder zijn wij nog opzoek naar een algemeen bestuurslid die de functie van 
pr/communicatie op zich wil nemen. 

Voor beide functies kunt u contact opnemen met onze voorzitter Henk 
Jonkman. Het adres is te vinden achterin deze Threant.  
 

JAARVERSLAG 2019  

 
Het afgelopen jaar 2019 is een erg enerverend jaar geweest. Om persoonlijke 
redenen hebben de voorzitter en het bestuurslid pr/communicatie hun functie 

mailto:threantdrenthe@gmail.com
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neergelegd, terwijl de penningmeester en de secretaris hebben aangegeven hun 
functie niet langer te kunnen uitoefenen. Dit heeft er in geresulteerd dat op 28 
september en daarna op 16 november 2019 een ledenvergadering is gehouden, 
waarin de aanwezige leden zich hebben uitgesproken om de afdeling niet op te 
heffen. Het bestuur bestaat aan het eind van 2019 uit:  
Voorzitter Henk Jonkman, 
Secretaris (tijdelijk) Foppe Kooistra, 
Penningmeester Foppe Kooistra, 
Bibliotheek en activiteiten: Jan Pol 
Algemeen bestuurslid: Bas de Wit 
Algemeen bestuurslid Sib de Jong 
Algemeen bestuurslid en webmaster Geert Jan Pottjewijd. 
Verder zijn er een viertal bijeenkomsten geweest, waarbij tussen de 20 tot 30 
personen aanwezig waren. Ook is deelgenomen aan de Dag van de Drentse 
Familiegeschiedenis en de Duitslanddag en is er diverse malen een 
inloopspreekuur voor stamboomonderzoek gehouden. Het ledental is aan het 
eind van het jaar 170 en er zijn 44 niet leden, die zich uitsluitend op Threant 
hebben geabonneerd. Dit is een geringe teruggang ten opzichte van vorig jaar. 
Het blijft dus belangrijk dat er actief aan ledenwerving wordt gedaan. 
 
Foppe Kooistra, waarnemend secretaris  
 

FAMILLEMENT  2020 IN AMSTERDAM 

Bron: NGV website 

Ontdek je roots op het grootste familiegeschiedenis-evenement van Nederland 

Het grootste familiegeschiedenis-evenement van Nederland komt op 27 juni 
2020 naar Amsterdam. In samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam 
brengt het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis het Famillement naar de 
hoofdstad. Deze lustrumeditie belooft extra bijzonder te worden. Voor twee 
locaties, het Stadsarchief en het DeLaMar Theater, is een uitgebreid programma 
in de maak met sprekers uit binnen- en buitenland, exclusieve rondvaarten en 
een grote informatiemarkt. 

De toegang is gratis. 

De lustrumeditie van het Famillement biedt een gevarieerd programma voor elke 
beginnende en gevorderde stamboomonderzoeker. Net als voorgaande jaren 
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kan de bezoeker gaan kijken en luisteren naar interviews en lezingen, meedoen 
aan workshops, rondleidingen volgen en de informatiemarkt bezoeken. 

Grootste familiegeschiedenis evenement 

In een boeiend programma kunnen de bezoekers kiezen uit presentaties van 
bekende Nederlanders en (internationale) experts, waaronder Harmen Snel, Leo 
Lucassen en Maarten Larmuseau. Het centrale thema is deze keer migratie. 
Onderwerpen die tijdens het evenement aan bod komen, zijn onder meer 
ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek, nieuwe informatiebronnen, 
familiegeschiedenis en identiteit, familiegeschiedenis in lokale en regionale 
context. Verder zullen er weer ‘meet & greet’-sessies met experts zijn en krijgen 
(amateur)genealogen in de vorm van GenTalks een podium om in korte 
presentaties hun onderzoekservaring en tips te delen. Het evenement vindt 
plaats in het statige DeLaMar Theater en het monumentale gebouw De Bazel, 
waarin het Stadsarchief Amsterdam zich bevindt. 

Kortom, mis het niet! Zet vast in je agenda: Famillement 2020 op 27 juni in 
Amsterdam. 

Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG| Centrum voor 
familiegeschiedenis en Stadsarchief Amsterdam samenwerken. Meer informatie 
is te vinden op www.famillement.nl 
 
 

AANVULLENDE INFORMATIE LEZING WIL SCHACKMANN 

 
Op 28 september 2019 hield Wil Schackman een lezing over de Koloniën van 
Weldadigheid. Toen stelde iemand een vraag over de familie Van Jeveren. Hij kon 
hier toen geen antwoord op geven. De heer Schackmann liet ons nu weten meer 
informatie gevonden te hebben.  
Op de site http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Jeveren.html 
kunt u meer over deze familie uit Rotterdam lezen. 
 
De Commissie van Oppertoezigt over 't Algemeene Armbestuur te Rotterdam 
mag contracten sluiten om een heleboel weeskinderen en gezinnen naar de 
kolonie te sturen en in dat kader dragen ze op 29 april 1820 het gezin Van Jeveren 
voor: invnr 55 scan 228. 
Zo ook de famile Van Jeveren. 

http://www.famillement.nl/
http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Personen/Jeveren.html
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Dirk van Jeveren is volgens Rotterdam dan 40 jaar oud, volgens de 
kolonieadministratie is hij geboren 19 maart 1780 te Delft. Hij is 'gereformeerd 
maar geen lidmaat' en 'sjouwer van beroep'. Hij is op 1 februari 1807 getrouwd 
met: Maria van der Pol, oud 47 jaar, geboren 23 februari 1772 te Rotterdam. Ook 
zij is 'gereformeerd, maar mede geen lidmaat'. Ze komen naar de kolonie met 
hun kinderen. Hoe het verder met de familie is gegaan kunt u dus op de site van 
Wil Schackmann lezen.   
 

WO-II STRAATNAAMPERIKELEN IN HOOGEVEEN 
Ingezonden door: Ronald Wilfred Jansen, email: info@rwj-publishing.com 
 

In dit artikel staan straatnamen in Hoogeveen centraal die een link hebben met 
de Tweede Wereldoorlog. Ik laat me niet uit over (vermeende) verzetshelden en 
vervolgden en hun monumenten, omdat ik geen inzage heb in primaire bronnen, 
ik niet louter vertrouw op literatuur en dergelijke en ik over deze (gevoelige) 
kwestie dus geen verantwoord oordeel kan vellen en dit onderwerp bovendien 
buiten het bestek van dit artikel valt.  
 
Straat- en buurtnamen in de gemeente Hoogeveen zijn geen vaststaand gegeven. 
Zo liet in het gebied tussen de Willemskade en de Grote Kerkstraat de 
Bouwvereniging Hoogeveen tussen 1914 en 1920 de Oranjebuurt bouwen naar 
een stedenbouwkundig ontwerp van gemeentearchitect Jan Carmiggelt (1854-
1930) en werd in 1925 naar aanleiding van het (vermeende) 300-jarig bestaan 
van Hoogeveen in 1925 het weggedeelte tussen de toenmalige hoek van de 
Kleine Kerkstraat tot aan de Robaardswijk (nu: Wilhelminastraat) herdoopt in 
Van Echtenstraat. Nog een voorbeeld: in 1928 wijzigde de gemeente Hoogeveen 
de ‘Pesserstraatweg’ in ‘Pesserstraat’.  
 
De Tweede Wereldoorlog loerde aan de horizon en zou ook haar (externe) 
invloed op het straatnamenbeleid in Hoogeveen gaan uitoefenen. Hoewel er in 
1938 geen grote angst voor een oorlog was, werden er in Hoogeveen al 
verduisteringsoefeningen gehouden.  Boekhandel Stoter was van alle markten 
thuis en verkocht verduisteringspapier op rollen. In 1939 ontstond er 
toenemende angst voor de oorlog. Op 28 augustus 1939 begon de algemene 
mobilisatie van het Nederlandse leger.  De gevreesde Duitse inval vond plaats op 
10 mei 1940. Het gemeentehuis in Hoogeveen was (inmiddels) in 1940 gebouwd: 
uit deze tijd stammen de nog steeds actuele ‘Prins Bernardstraat’ en ‘Prinses 
Beatrixstraat’.  
 

mailto:info@rwj-publishing.com
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De Duitse bezetter was echter niet zo gecharmeerd van straatnamen in 
Hoogeveen, die herinneren aan de Nederlandse Koninklijke Familie en verbood 
dan ook na Anjerdag (Anjerdag is de aanduiding voor 29 juni 1940, de eerste 
verjaardag van een lid van het koninklijk huis na de inval van de Duitse troepen 
in Nederland op 10 mei van dat jaar. De jarige was Prins Bernard) de vermelding 
van namen van leden van het Koninklijk Huis in media, zoals de krant of op de 
radio. Een aantal geschiedenisboekjes voor het onderwijs werd daarom 
aangepast.  
De Duitse bezetter liet de mensen in het begin van de oorlog verder met rust. 
Kinderen uit oorlogsgebieden kregen in 1940 verzorging in het Noorderhuis en 
geld werd in Hoogeveen ingezameld voor oorlogsgebieden. Burgemeester Jetze 
Tjalma (1893-1985) was in 1940 aanwezig bij een ceremonie van Kornelis 
Loijenga (1919-1940) die was geboren op 2 december 1919 in Sneek, vocht tegen 
de Duitse bezetter en op 12 mei 1940 in ziekenhuis Bethesda overleed aan zijn 
oorlogsverwondingen, aldus het Nieuwsblad van het Noorden, 08-07-1940.  
 
Vanaf 1941 werd de sfeer grimmiger. Op 17 september 1941 publiceerde de 
Duitse bezetter een verordening in de krant: namen van levende leden van het 
Koningshuis (Wilhelmina of Koningin Wilhelmina, Juliana of Prinses Juliana, 
Beatrix of Prinses Beatrix, Irene of Prinses Irene, Bernhard zur Lippe Biesterfeld 
of Prins Bernard of Bernard) mochten ook niet meer worden gebruikt bij 
benaming van straten, gebouwen en dergelijke. Arthur Seyss-Inquart (1892-
1946) was toen ‘Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete’, 
de koningin en het kabinet verbleven in ballingschap in Londen en de 
secretarissen-generaal van de departementen waren de hoogste Nederlandse 
gezagdragers. Het ‘Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz’ deed het 
dunnetjes over en meldde op 3 januari 1942 aan de Nederlandse secretarissen-
generaal '…dass Strassen, Plätze, Parks und ...., in deren Bezeichnung die Namen 
lebender Mitglieder des Königshauses verwandt sind, eine neue Bezeichnung 
erhalten.' Op last van de Duitse bezetter was het in 1942 ook in Hoogeveen streng 
verboden om straatnamen, maar ook andere objecten, zoals pleinen, huizen, 
parken te noemen naar nog levende leden van het Koninklijk Huis (van het 
Koninkrijk der Nederlanden). Wat opvalt aan dit alles is dat in Hoogeveen geen 
enkele straat, en in Nederland slechts één straat naar een nationaalsocialist werd 
genoemd. In Valkenburg (Limburg) werd de Kloosterweg omgedoopt in de Adolf 
Hitler-Allee. 
Gemeenten en waterschappen moesten onverwijld een lijst van te veranderen 
namen met een voorstel voor nieuwe namen indienen bij de ‘Commissaris der 
Provincie’. ‘Burgemeester van Hoogeveen’ gaf op 2 februari 1942 een overzicht 
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met voorgestelde naamswijzigingen van straten in Hoogeveen aan de ‘Heer 
Commissaris der Provincie Drenthe’ te Assen. Het ‘Kabinet Provinciaal Bestuur 
van Drenthe’ in Assen gaf in haar brief op 4 maart 1942 aan het gemeentebestuur 
van Hoogeveen het volgende advies mee: ‘ook dan, wanneer de straat, het 
gebouw enz. niet uitdrukkelijk naar een van de levende leden van het Koninklijk 
is genoemd’ de naam uit veiligheidsoverwegingen te wijzigen, hierbij verwijzend 
naar een circulaire van ‘den Departement van Binnenlandse Zaken’ op  28 januari 
1942. Blijkbaar ging er veel dreiging uit van de Duitse bezetter. De ‘Commissaris- 
Generaal voor de Openbare Veiligheid’, Hanns Albin Rauter (1895-1949), 
Gruppenführer Generalkommissariat für das Sicherheitswesen, Höherer SS- und 
Polizeiführer (HSSPF)] liet in zijn verordeningen op 17 september 1941 weten dat 
particuliere huizen buiten beschouwing blijven, echter gaf het advies mee: ‘Het 
is echter natuurlijk niet wenschelijk en zal eventueel als provocatie moeten 
worden beschouwd, wanneer iemand na het uitvaardigen der Verordening van 
17 september 1941 ostentatief dergelijke namen kiest’. De bronnen wijzen er op 
dat men in Hoogeveen de wil van de Duitse bezetter volgde. 
 
De ‘Weer-Afdeeling der N.S.B.’ was gevestigd aan Nieuwe Huizen 3 in Assen. 
Bankwartiet Kringhuis N.S.B. deed haar uiterste best om overtreders te straffen. 
Bij de gemeente Hoogeveen kwam op 7 maart 1942 een brief binnen 
ondertekend door de ‘Bandcommandant, de Opperhopman’ T. Buursma. In de 
nacht van 16 op 17 juni 1944 vond in Musselkanaal een overval plaats op het huis 
van de verzetsman Luken Riensema, waarbij Tunnis Buursma (1904-1944) werd 
doodgeschoten. Buursma schreef: ‘Tot mijn grote verwondering ‘prijken’ te 
Uwent [Hoogeveen] nog steeds de straatnaambordjes Prins-Bernardstraat, 
Julianastraat, Wilhelminastraat en plein enz.’ Hij sommeerde namens de N.S.B. 
het gemeentebestuur van Hoogeveen om de borden uiterlijk op donderdag 12 
maart 1942 te verwijderen. Een nogal kortzichtig antwoord van de N.S.B., die 
graag haar invloed wilde laten gelden. De gemeente Hoogeveen liet vervolgens 
in haar brief d.d. 9 maart 1942 aan de N.S.B. weten aan hun verzoek niet te 
kunnen voldoen omdat de gemeente Hoogeveen haar voorgestelde 
straatnaamwijzigingen had voorgelegd aan de ‘Commissaris der Provincie’, die 
op haar beurt wachtte op uitsluitsel van de Duitse autoriteiten. Tot die tijd wilde 
de gemeente Hoogeveen de bestaande straatnamen in stand houden zodat de 
PTT de post kon bezorgen en de politie zo nodig op de plaats delict proces 
verbalen kon opmaken.  In haar brief op 11 maart 1942 aan de gemeente 
Hoogeveen gaf de ‘Commissaris der Provincie Drenthe’ aan: ‘de door u 
voorgenomen verandering van straatnamen enz. bij deze door mij wordt 
goedgekeurd’.   
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Een dag hiervoor – 10 maart 1942- besloot het bestuur van de ‘Vereeniging voor 
Christelijke belangen’ al uit veiligheidsoverwegingen de naam van haar gebouw 
Irene te wijzigen in Lokaal voor Christelijke Belangen en de naam Irene van haar 
gebouw te verwijderen.  

 
 

6750 Archief secretarie, gemeente Hoogeveen. Namen van wegen, straten, pleinen enz. 1922-1958 
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Bestaande naam Nieuwe naam Overzicht 

gemeente  

Hoogeveen  

d.d. 2 

februari 

1942 

Anno 2019 Provinciale  

Drentsche en Asser courant,  

14-03-1942 

     

Wilhelminastraat 

(Oranjebuurt) 

Ambachtsstraat x Wilhelminastraat 

 

Wilhelminaplein 

(Oranjebuurt) 

Berkenplein x Wilhelminaplein 

Julianastraat 

(Oranjebuurt) 

Eschdoornstraat x Julianastraat 

Prins 

Bernardstraat 

Liguserstraat x Prins 

Bernardstraat 

 

Personen waarvan men 

toentertijd het idee  

had dat ze overleden waren 

vanwege verzetsactiviteiten, 

bleken als 

represaillemaatregel door 

de Duitse bezetter vermoord 

te zijn. 

 

Prinses 

Beatrixstraat 

Parallelstraat x Prinses 

Beatrixstraat 

Julianabrug Veenebrug x Verwijderd 

Wilhelminabrug 

(Oranjebuurt) 

Willemsbrug x Verwijderd  

Beatrixstichting Tehuis voor 

Ouden van 

dagen en wezen 

x de Tamboerijn,  

Bentinckslaan 

20A 

Gebouw Irene Lokaal voor 

Christelijke 

belangen 

 Schutstraat 39 

 

Hoogeveen werd op 10 en 11 april 1945 bevrijd door het 1st Belgium SAS 
Parachute Regiment en de XII Manitoba Dragoons uit Canada. Bijna vijf jaar lang 
was Nederland bezet geweest door de Duitsers. Hoe blij de mensen na de 
bevrijding waren werd beschreven door een Canadese militair, die betrokken was 
bij de bevrijding van Hoogeveen. Toen op 11 april 1945 de Duitsers definitief 
Hoogeveen hadden verlaten, trokken de militaire voertuigen van de bevrijders 
door de straten. Kilometers achter elkaar stonden jong en oud langs de kant van 
de weg, in oranje kleding, met linten en vlaggen. Overal werd het teken van de 
vrede het V-teken getoond. Op 11 april 1945 kreeg Hoogeveen een tijdelijk 
gemeentebestuur. Jan Marinus Veldhuis (1901-onbekend), die sinds 1944 
burgemeester van  Hoogeveen was, moest meteen na de bevrijding  aftreden. Hij 
was namelijk lid van de N.S.B. Ook begon het gemeentebestuur met de arrestatie 
van de collaborateurs, zo werden mensen genoemd die met de vijand hadden 
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samengewerkt. Kort na de bevrijding keerde de echte burgemeester van 
Hoogeveen, Jetze Tjalma, terug. Het herdenken van het verzet begon eigenlijk al 
op vrijdag 20 april 1945.  In zijn toespraak d.d. 20 april 1945 zei burgemeester 
Tjalma onder meer: ‘Op een dag als deze gedenken we ook hen, die in de 
meidagen van 1940 en tijdens de bezetting het leven gegeven hebben voor de 
vaderlandse zaak. In deze kring van gemeentepersoneel denken we dan in het 
bijzonder aan Albert Rozeman, die zijn taak als ambtenaar steeds uitstekend 
heeft verricht en daarnaast zicht in de laatste jaren zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt bij de geheime organisatie, waarbij hij op meer dan één terrein zeer 
velen geholpen heeft, tot dat hij door de vijand lafhartig om het leven werd 
gebracht’. 
 

Na de gemeenteverkiezingen in 1946 was de democratie hersteld. In haar brief 
op 20 januari 1947 schreef het gemeentebestuur van Hoogeveen aan ‘den Heer 
wnd. Directeur Commissariaat voor Oorlogsschade ‘dat na de bevrijding de oude 
straatnaamborden weer waren aangebracht, en daarmede de oorspronkelijke 
straatnamen weer in eere hersteld’. Uit ongedateerde losse notities (uit 1947)  
blijkt dat er diverse straatnamen werden voorgesteld, zoals Synagogeweg, 
Jodenkerkstraat, Jodenbreestraat en Canadastraat en men tevens nieuwe 
straten wilde noemen naar gefusilleerde Nederlanders in de oorlog. In 1948 
vroeg de gemeente Hoogeveen schriftelijk aan familieleden toestemming om 
straten te noemen van hun omgekomen familieleden. Bij haar uitbreidingsplan 
van het stratennetwerk dacht het gemeentebestuur getuige haar brief aan de 
gemeenteraad op 22 november 1948 ‘in de eerste plaats (…) aan die inwoners 
onzer Gemeente, die in de achter ons liggende bezettingstijd door de vijand zijn 
omgebracht omdat zij goede vaderlanders waren, exponenten van de geest van 
verzet’. Dus het gemeentebestuur doelt in eerste instantie op verzetsmensen die 
in Hoogeveen woonden. Alleen mw. De Wed. M.J.T. Schipper- Wildschut 
reageerde afwijzend getuige haar brief aan het gemeentebestuur van Hoogeveen 
op 15 oktober 1948: ‘met alle waardering voor uw goede intentie meen ik toch 
in de geest van mijn man te handelen wanneer ik u verzoek geen straat naar hem 
te noemen’. 
 
Verwarrend zijn de sterk gelijkende namen van Albert Rozeman (geboren) en 
Albert Jan Rozeman (1914-1944). Albert Rozeman was een neef van Albert Jan 
Rozeman. Mejuffrouw G. Rozeman, p/a Pessertraat 2, te Hoogeveen schreef in 
haar brief op 12 oktober 1948 aan het gemeentebestuur van Hoogeveen dat zij 
instemde met het benoemen van een straat ‘tussen de Bentinckslaan en Het 
Haagje’ naar haar broer Albert Jan Rozeman (1914-1944). Ook zijn ‘vroegere 
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verloofde’ mw. L. ter Stege, stond vierkant achter deze straatbenoeming.  
In de Verzetsbuurt is een straat naar Albert Rozeman (niet gesneuveld) vernoemd 
en niet naar Albert Jan Rozeman (gesneuveld tijdens de oorlog).  
 
In 1948 wilde de Schoolvereniging van de Gereformeerde School in Hoogeveen 
een nieuwe school bouwen op een hoek waar twee straten samenkwamen en 
die noemen naar hun leraren: Johannes Mulder (1887-1943) en Hendrik Raak 
(1929-1944), aldus een notitie in:  6750 Archief secretarie, gemeente Hoogeveen. 
Namen van wegen, straten, pleinen enz. 1922-1958 Dit werd nooit verwezenlijkt. 
De Gereformeerde School is al jarenlang geleden afgebroken, evenals vele 
andere monumenten in Hoogeveen. Op de overlijdensakte staat echter dat 
Hendrik Raak kantoorbediende was, niet dat hij (ook) onderwijzer was. Bronnen 
wijzen er op dat Johannes Mulder alleen werkte als notaris en niet als 
onderwijzer, ook niet als nevenverdienste. Dus ik neem aan dat de gemeente 
Hoogeveen een vergissing maakte.  
 

 
Overlijdensakte van Hendrik Raak http://alledrenten.nl/ 
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Overlijdensakte van Johannes Mulder  http://alledrenten.nl/ 

 

 

 

     

     

 Verzetsbuurt     

      

Persoon Beroep Levensperio

de 

Door gemeente 

benaderd om 

naamstelling  

straat in 1948 

Straat Familie 

      

Adiaan 

Baas 

Onderwijzer 1913-1943 Mw. De Wed. 

P. Baas- 

Marijs, 

Kanaalweg 18, 

Adriaan 

Baasstraat, 

Hoogeveen 

Poulina 

Neeltje 

Marijs 

(1915-
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Hoogeveen.  

 

2014) 

Albert 

Rozeman 

Voorzitter van de 

Hervormde 

Jongelingsvereenigi

ng 

1922-

onbekend 

 Albert 

Rozemanstraat,  

Hoogeveen 

 

Gebroeder

s Post 

   Gebroeders 

Poststraat, 

Hoogeveen 

 

Hermannu

s Schipper 

Tandarts Onbekend- 

onbekend 

Mw. De Wed. 

M.J.T. 

Schipper- 

Wildschut, 

Stationsstraat 

33, Hoogeveen 

Tandarts 

Schipperstraat, 

Hoogeveen 

Ander 

adres: 

Hoofdstraa

t 11 

Isaac 

Philipson 

Leraar Joodse 

gemeente 

1902-1944  I. 

Philipsonstraat, 

Hoogeveen 

Selina 

Philipson-

Simons 

(1908-

1942), 

dochters 

Rika Sara 

(1933-

1942), 

Sarah 

Eline 

(1934-

1942) 

Jan 

Dekker 

Laborant 1921-1945 J.C.J. Dekker, 

Oranjestraat 

19, Hoogeveen 

(vader) 

Jan 

Dekkerstraat, 

Hoogeveen 

 

Johannes 

Mulders 

Notaris, Regent van 

de Beatrix Stichting 

1887-1943 Mw. De Wed. 

A.A.  

Mulder-Tulp, 

Hoofdstraat 3, 

Hoogeveen.  

 

Notaris 

Mulderstraat, 

Hoogeveen 

Betreft  

Alida 

Anna Tulp 

Klaas de 

Raad 

Onderwijzer 

Gereformeerde 

School 

1900-1945 Wed. W. de 

Raad- 

Schipper, 

Kanaalweg 24, 

Hoogeveen 

K. de 

Raadstraat, 

Hoogeveen 

 

Pieter 

Cornelius 

Marinus  

van de 

Velde 

Geneesheer-

directeur 

1897-1945 Mw. I.J. v.d. 

Velde-

Nebbelinge, 

Pesserstraat 1, 

Hoogeveen 

Dokter Van de 

Veldestraat, 

Hoogeveen 

Pesserstraa

t 1 

Pleunis 

Dubbelma

n 

Instrumentenmaker 1914-1945 Wed. L.  

Dubbelman- 

Cuperus, 

Steenwijkerstra

Pleunis 

Dubbeldamstra

at, Hoogeveen 
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at 5, Meppel 

Reinder 

Eikelboo

m 

Bakker 1889-1947  Reinder 

Eikelboomstraa

t, Hoogeveen 

Stationstra

at 44  

 

 

 

Pieter Cornelis Marinus van 
de Velde 

 

 

 

 

Naoorlogse foto. 

Wethouder Jos van 

Aalderen uiterst  

rechts in beeld.  

 

 

  

https://www.monumentwoestehoeve.nl/ https://www.geheugenvandrenthe.nl/  

 

 

Overige wijken   

      

Persoon Beroep Levensperio

de 

Straatnaan Door 

gemeente 

benaderd om 

naamstelling  

straat in 1948 

Familie 

      

Cornelis 

Flokstra 

 1877-1960 Cornelis 

Flokstrapad 

  

Dwight 

David 

Eisenhow

er 

Opperbevelhebbe

r geallieerde 

strijdkrachten 

1890-1969 Eisenhowerstra

at, Noord 

  

Hendrik  

(Henk) 

Raak 

Kantoorbediende, 

Loketbeambte 

P.T.T. 

1929-1944 Hendrik 

Raakweg, 

Hollandschevel

d 

Vader G. 

Raak, 

Hollandscheve

ld 13, 

Hollandscheve

ld  

 

Henry 

Duncan 

Graham 

"Harry" 

Crerar 

Commandant van 

het Canadese 1e 

leger  

1888-1965 Crerarstraat , 

Noord (1954) 

  

Jetze 

Tjalma 

Burgemeester van 

Hoogeveen 

1893-1985 Burgemeester 

Tjalmapark 

(1958) 

  

Johannes 

Post 

Landbouwer en 

wethouder 

1906-1944 Johannes 

Poststraat, 

Nieuwlande  

(rond 1952) 

 Echtgenote  

Dina 

Salomons 

(1903-1991) 

Jonkheer 

Marinus 

Directeur 

Drentsche 

1881-1943 Jonkheer de 

Jongestraat, 

Mw. 

Douariére de 

Echtgenote 

Catharina 
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Willem 

Cornelis 

de Jonge 

Kanaalmaatschap

pij 

Centrum Jonge- van 

Holte  

tot Echten, 

Parklaan 15, 

Bloemendaal 

Martha van 

Holte tot 

Echten (1884-

1971). 

Jos van 

Aalderen 

Houthandelaar 

(na de oorlog: 

wethouder) 

1909-1988 Jos van 

Aalderenlaan,  

De Weide 

 Echtgenote 

Wilhelmina 

Ekhart (1906-

1988), 

Bentinckslaan 

98. 

Marten 

Kuiler 

 1919-1940 Marten 

Kuilerweg, 

Elim (1955) 

 Vader J. 

Kuiler, 

Carstendijk 

102, 

Hollandscheve

ld 

 

 Johannes 

Post 

 Marinus 

Post 

    

http://www.drentheindeoorlog.nl/  http://www.drentheindeoorlog.nl/  

    

 

Marten 

Kuiler 

 

Jetze 

Tjalma 

    

https://oorlogsgravenstichting.nl/  https://nl.wikipedia.org/  

 

Toen de straatnamen werden veranderd, was er nog geen volledig beeld van het 
verzetswerk in Hoogeveen. ‘Ook in Zuid- Drenthe waren verzetsgroepen 
werkzaam. Zij hielden zich bezig met het vervoer en verzorging van ontsnapte of 
neergeschoten geallieerde piloten. De Bronzen Leeuw is hiervoor toegekend aan 
de res. Majoor J. van Aalderen uit Hoogeveen (…) en de [heer] J. Naber [Jan Naber 
(1923-1957) was gehuwd met Jannie Raak (1922-1957), zuster van Henk Raak 
(1929-1944) ]te Hoogeveen’, aldus het Nieuwsblad van het Noorden  
d.d. 10-07-1952. Verzetsmensen in Hoogeveen hielden zich ook bezig met 
gewapende acties met gevaar voor marteling, concentratiekamp, eigen leven en 
represailles (tegen familieleden). De Oranjekrant (vivere militare est) op 1 
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augustus 1943 berichtte: Door verzetslieden, aangesloten bij den Raad van 
Verzet [De RVV was de koepelorganisatie van het verzet] zijn (…) de navolgende 
verzetsdaden gepleegd 25 en 26 juni 1943: Overval Gewestelijk Arbeidsbureau 
te Hoogeveen. In brand gestoken en W.A. gebouw te Hollandscheveld verbrand’. 
Vanaf 1949 gaf het gemeentebestuur opdracht aan Gemeentewerken om 
nieuwe naamborden die herinneren aan de oorlogshelden te bestellen. Mw. De 
Wed. M.J.T. Schipper- Wildschut werd extra onder druk gezet: ‘Indien B. en W. 
zich verenigen met de gedachte één dezer straten naar tandarts Schipper te 
noemen, zal het nodig zijn de weduwe persoonlijk te bezoeken, teneinde te 
bewerkstelligen, dat zij de bezwaren die ze toen had, laat vallen. De vorige keer 
is het verzoek schriftelijk gedaan’, aldus een brief op 16 september 1952 
aangaande straatnaamwijzigingen. Rond 1952 werd er tevens een straatnaam 
genoemd naar I. Philipson. Het gemeentebestuur meldt in haar brief op 16 
september 1952 dat I. Philipson volgens hun info geen rabbi was en dat in 1942 
in Hoogeveen 213 joden leefden en dat 35 van hen na de oorlog terugkeerden. 
M. Philipson, voorganger en leraar van de Nederlandsche Israëlitische Gemeente 
in Haarlem liet in zijn brief op 21 november 1952 waardering blijken aan 
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen voor het feit dat een straatnaam 
naar zijn broer werd genoemd: ‘omdat U in de naam van I. Philipson mede de 
nagedachtenis van Uw vermoorde Joodse medeburgers in ere wilt houden’. 
Hierbij aangetekend dat eigenlijk elke Joodse slachtoffer herinnert moeten 
worden, waaronder minder bedeelden die buiten beeld zijn gevallen. 
 
 

 

Isaac Philipson (1902-1944), 

Selina Philipson-Simons (1908-

1942) en hun dochters Rika  

Sara (1933-1942) en Sarah Eline 

(1934-1942) 

 

 

 

https://www.joodsmonument.nl/   
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Anno 2019 zijn veel huizen in de Oranjebuurt goed bewaard gebleven en haar 
straatnamen herinneren aan ons Koninklijk Huis. De Landelijke Organisatie voor 
hulp aan Onderduikers (LO) wordt herdacht. Waar het rayon Hoogeveen bij 
elkaar kwam, bijvoorbeeld in het pand van Arnold Zandbergen aan de Grote 
Kerkstraat is door het Albert ten Heuvelfonds een plaquette opgehangen.  
 
Bronnen: 
 
6750 Archief secretarie, gemeente Hoogeveen. Namen van wegen, straten, 
pleinen enz. 1922-1958 
 
Albert Metselaar. De Joodse dodenakker bij de Grote kerk te Hoogeveen, 
http://www.hollandscheveld.nl/content_images/1700joodsebegraafplaatskerk.
pdf (2014) 
 
Albert Metselaar. Het begin van het dempen rondom de Kerk, Krakeel en 
Hoofdstraat, http://members.home.nl/albertmetselaar/dempen1krakeel.pdf 
(2014) 
 
Albert Metselaar. Hoogeveen en de L.O. Voor hulp aan onderduikers (2017) 
 
Hendrik Raak (1929-1944), een levensschets van een verzetsman (Albert 
Metselaar, Hoogeveensche Courant, 5 mei 2018) 
http://alledrenten.nl/ 
http://www.drentheindeoorlog.nl/ 
https://berendhenkhuizingdotnl.wordpress.com/ 
https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jetze_Tjalma 
https://oorlogsgravenstichting.nl/ 
https://www.4en5mei.nl/ 
https://www.dvhn.nl/ 
https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/ 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/ 
https://www.genealogieonline.nl/ 
https://www.hoogeveenschecourant.nl/ 
https://www.joodsmonument.nl/ 
https://www.online-begraafplaatsen.nl/ 
https://www.tracesofwar.nl/ 
Inventarisatieproject Sporen  

http://alledrenten.nl/
http://www.drentheindeoorlog.nl/
https://berendhenkhuizingdotnl.wordpress.com/
https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jetze_Tjalma
https://oorlogsgravenstichting.nl/
https://www.4en5mei.nl/
https://www.dvhn.nl/
https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/
https://www.geheugenvandrenthe.nl/
https://www.genealogieonline.nl/
https://www.hoogeveenschecourant.nl/
https://www.joodsmonument.nl/
https://www.online-begraafplaatsen.nl/
https://www.tracesofwar.nl/
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van de Tweede Wereldoorlog in Drenthe (uitgevoerd door het Erfgoedhuis van 
Drenthe in opdracht van de provincie Drenthe) 
Oorlogsmonument Spier gerenoveerd (Dagblad van het Noorden, 24 maart 
2016), 
www.oorlogsslachtofferszeeland.nl 
https://www.wiewaswie.nl/ 
https://www.erelijst.nl/ 
 

OPRICHTER PIETER BAAN CENTRUM 
Bron: Wikipedia 

BAAN, Pieter Aart Hendrik (1912-1975) 

Baan, Pieter Aart Hendrik, psychiater (Magelang (Java, Nederlands-Indië) 22-10-
1912 - Utrecht 18-7-1975). Zoon van Ysbrand Baan, eerste luitenant bij de 
infanterie, gedetacheerd in Nederlands-Indië, en Aaltje Remmelts. Gehuwd op 
18-7-1939 met Catharina Quirina Lulofs (1916-1990). Na echtscheiding (6-12-
1940) opnieuw met haar gehuwd op 19-12-1941. Uit dit huwelijk werden 2 zoons 
en 4 dochters geboren. 

Pieter Baan werd geboren in Nederlands-
Indië, maar werd op 11-jarige leeftijd voor 
zijn opleiding naar Nederland gestuurd. Hij 
bezocht het gymnasium in Amersfoort - de 
stad waar hij van 1923 tot 1940 zou wonen - 
en studeerde, na zijn eindexamen in 1930, 
vanaf september 1931 geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. Tijdens zijn 
studie ontwikkelde hij belangstelling voor het 
strafrecht en ging hij rechten studeren, in het 
bijzonder strafrecht bij de hoogleraar W.P.J. 
Pompe, die voor hem een substituut vormde 

voor 'een zeer bewonderde, te vroeg overleden vader' (Le Poole). Als leerling van 
Pompe - in 1934 de oprichter van het Criminologisch Instituut - werd hij ook actief 
op het terrein van de criminologie. Baan voltooide de rechtenstudie in 1936, en 
drie jaar later behaalde hij zijn artsendiploma, waarna hij zich - eveneens aan de 
Utrechtse universiteit - ging specialiseren in de psychiatrie en neurologie bij 
respectievelijk de hoogleraren H.C. Rümke en W.G. Sillevis Smit. 

Naar aanleiding van een klein artikel in ‘ons Ruinerwold 2018 nr.4’ over Pieter 
Baan, heb ik deze kwartierstaat gemaakt. 

http://www.oorlogsslachtofferszeeland.nl/
https://www.wiewaswie.nl/
https://www.erelijst.nl/
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KWARTIERSTAAT VAN PIETER AART HENDRIK BAAN 
Ingezonden door: Anneke Pol, email: jan-annekepol@kpnmail.nl 

 
 
Generatie I 
1a. Pieter Aart Hendrik Baan, geb. Magelang, Java, Ned. Indie 22 

oktober 1912, oprichter Pieter Baan Centrum Utrecht, overl. 
Utrecht 23 juli 1975, hij trouwt Amersfoort 18 juli 1939 met 
Catharina Quirina Lulofs, geb. Den Haag 1916, overl. 27 december 
1990, d.v. Johann Gerhard Lulofs en Jeanne Agatha van Gheel 
Gildemeester; gescheiden in 1940, op 19 december 1941 zijn ze 
weer getrouwd.  

1b. Anna Maria Gesina Baan, geb. Amersfoort 01-10-1923. 
 
 

Generatie II 
2. IJsbrand Baan, geb. 's-Heer Arendskerke 27 januari 1861, 

luitenant, overl. Amersfoort 14 januari 1951, zoon van Aart Baan 
en Anna Maria Pasveer. 
trouwt Ruinerwold 9 december 1911 

3. Aaltje Remmelts, geb. Ruinerwold 15 oktober 1890, overl. 
Amersfoort 15 juli 1965, dochter van Hendrik Remmelts en Geesje 
Spijkerman. 
3a. Albertje Remmelts, geb. Ruinerwold 29 september 

1888, overl. Meppel 28 mei 1956. 
3c. Geuchien Remmelts, geb. Ruinerwold 3 november 

1892, landbouwer, trouwt Meppel 12november 
1918 Antje Koopman, geb.   Meppel 24 juni 1898, 
overl. Meppel 1979 dr. van Tiemen Koopman en van 
Mina Schreur. 

 
Generatie III 
4. Aart Baan, geb. Vlissingen 2 februari 1852, overl. Middelburg 24 

oktober 1883. 
trouwt Middelburg 13 september 1871 

5. Anna Maria Pasveer, geb. Middelburg 22 september 1853, overl. 
Den Haag 3 december 1931. 

6. Hendrik Remmelts, geb. Ruinerwold 2december 1853, 
landbouwer, overl. Ruinerwold 12 februari 1910, zoon van 

mailto:jan-annekepol@kpnmail.nl
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Geuchijn Hendriks Remmelts en Albertje Egberts Trijp. 
trouwt Ruinerwold 16 juni 1888 

7. Geesje Spijkerman, geb. Ruinerwold 1854, overl. Ruinerwold 14 
maart 1925, dochter van Gerrit Klaas Spijkerman en Aaltje Huntel. 
6a. Margje Remmelts, geb. Ruinerwold 30 oktober 

1845, overl. Staphorst 22 juni 1919, trouwt  Jan 
Meesters. 

6b. Egbert Remmelts, geb. Ruinerwold 3 februari 1849, 
overl. Ruinerwold 30 maart 1849. 

6c. Aaltje Remmelts, geb. Ruinerwold 7 februari 1850, 
overl. Ruinerwold 9 juni 1916, trouwt  Lucas Pol. 

6e. Egbert Remmelts, geb. Ruinerwold 13 april 1857, 
overl. Norg 22november 1933, trouwt Hilligje ter 
Haar. 

6f. Geesje Remmelts, geb. Ruinerwold 18 februari 1860, 
overl. Dalen 7-juni 1918, trouwt  Albert IJdens. 

6g. Arend Remmelts, geb. Ruinerwold 26 maart 1863, 
onderwijzer, overl. Barneveld 30 maart 1899, trouwt  
Alijda Johanna van Goor. 

 
 

 

Generatie IV 

12. Geuchijn Hendriks Remmelts, geb. Ruinerwold 21 oktober 1824, 
overl. Ruinerwold 9 juni 1888, zoon van Hendrik Geuchien 
Remmelts en Margje Gerrits van Goor. 
trouwt  Ruinerwold 26 juli 1845 

13. Albertje Egberts Trijp, geb. Ruinerwold 30 oktober 1825, overl. 
Ruinerwold 22 augustus 1864, dochter van Egbert Alberts Trijp en 
Aaltje Arends Luning. 
12b. Jantjen Remmelts, geb. Ruinerwold 30 oktober 

1829, overl. Ruinerwold 16 februari 1888, trouwt  
Wolter Alberts Prins. 

12c. Jan Hendriks Remmelts, geb. Ruinerwold 29 
november 1833, overl. Ruinerwold 25 april 1908, 
trouwt  Hilligje Trijp, geb. Ruinerwold 18 november 
1833, overl. Ruinerwold 16 juni 1903 dr. van Roelof 
Alberts Trijp en van Roelofje Jans Timmerman. 

12d. Gerrit Remmelts, geb. Ruinerwold 19 maart 1840, 



  

 Threant jaargang 31 (2020) nr. 2  50 

overl. Ruinerwold 16 februari 1920, trouwt  Hilligje 
Jansen. 

14. Gerrit Klaas Spijkerman, geb. Meppel 17april 1831, overl. 
Ruinerwold 26 september 1904, zoon van Klaas Spijkerman en 
Geesje Gerrits van Dijk. 
trouwt Ruinerwold 17 september 1853 

15. Aaltje Huntel, geb. Ruinerwold 25 september 1831, overl. 
Ruinerwold 25 maart 1906, dochter van Barteld Huntel Wilhelmina 
Roemer. 
14a. Lammigje Spijkerman, geb. Meppel 31 december 

1820, overl. Havelte 10 maart 1866. 
14b. Hendrik Spijkerman, geb. Meppel 2 juli 1827, overl. 

Havelte 16 december 1899. 
14d. Roelof Klaas Spijkerman, geb. Meppel 28 november 

1834, overl. Ruinerwold 16 mei 1842. 
 

 
Generatie V 

24. Hendrik Geuchien Remmelts, ged. Ruinerwold 6 maart 1796, 
landbouwer, overl. Ruinerwold 23 april 1855, zoon van Geuchien 
Remmelts en Geesje Hendriks Koops. 
trouwt Ruinerwold 13 augustus 1824 

25. Margje Gerrits van Goor, ged. Ruinerwold 23 november 1800, 
overl. Ruinerwold 29 december 1861, dochter van Gerrit Gerrits 
van Goor en Jantje Hendriks Diphoorn. 
24a. Grietje Remmelts, ged. Ruinerwold 10 juni 1792, 

overl. 6 oktober 1854. 
24b. Remmelt Remmelts, ged. Ruinerwold 1 december 

1793, overl. Ruinerwold 28 augustus 1828. 
24d. Jan Luchjes Remmelts, ged. Ruinerwold 3 februari 

1799, ongehuwd, overl. Haarlem 17 april 1832. 
24e. Geesje Remmelts, ged. Ruinerwold 19 oktober 1800, 

overl. 14 juli 1844. 
24f. Koob Remmelts, ged. Ruinerwold 8 januari 1804, 

overl. Ruinerwold 30 januari 1865, ongehuwd. 
26. Egbert Alberts Trijp, geb. Ruinerwold 29-07-1781, overl. 

Ruinerwold 29-03-1864, zoon van Albert Egberts Trijp en Hilligjen 
Roelofs. 
trouwt 
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27. Aaltje Arends Luning, geb. Ruinen 27-12-1791, overl. Ruinerwold 
08-01-1863, dochter van Arend Luning en Margje Egberts. 

28. Klaas Spijkerman, ged. De Wijk 2 juni 1793, overl. Ruinerwold 24 
oktober 1870, zoon van Hendrik Spijkerman en Lammigje Gerrits. 
trouwt  Meppel 28 oktober 1817 

29. Geesje Gerrits van Dijk, ged. Nijeveen 1 januari 1791, overl. 
Ruinerwold 24 september 1866, dochter van Gerrit van Dijk en N.N. 
28a. Femmigje Hendriks Spijkerman, ged. De Wijk mei 

1787. 
28b. Willem Hendriks Spijkerman, ged. De Wijk 26 

januari 1789. 
28d. Hendrikje Hendriks Spijkerman, ged. De Wijk 16 

januari 1796. 
30. Barteld Huntel, ged. Beilen 11 maart 1802, overl. Dwingeloo 26 

februari 1887, z.v. Hendrik Huntel en Aaltje Thalen. 
trouwt 

31. Wilhelmina Roemer, ged. Emmen 7 juni 1799, overl. 31 mei 1880 
Dwingeloo, d.v. Machiel Roemer en Johanna Lamberta Fauro 

 
 

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

 
Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-Overijssel 
over de maanden oktober t/m december 2019. In deze bladen vindt u soms 
genealogische gegevens van familie. Want genealogie is ook historie. 
 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Emsland 150 

USA-auswanderer Johann Vogel aus Breddenberg (Börger) 6 
Gener. 
Evang. Volks- oder Bürgerschule Lingen (Kramer) – Wessel 
Friedrich Visch (1773-1860) – Synagogengemeinde Lingen - 
Familie Meyberg – digitalcollections.its-arolsen.org (Archiv 
gegen das Vergessen) 

ErfgoedMag.4 

Melgert van Oostvoorn, een Zuid-Hollandse schippersknecht in 
het leger van Napoleon naar Saksen (I) – Notariaat in NL – 
tienden, cijnsen en renten in de oudrechterlijke archieven – 
Wapenregister – BHIC en de Memories van Successie in 
Brabant – Ida Gielissen 



  

 Threant jaargang 31 (2020) nr. 2  52 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Waardeel 39-4 
Spraakmakende vrouwen in boek ‘Krachtstroom’ – Het Corpus 
Roemeling: Heiligen en heren in Drenthe online – De Drentse 
student – Een tortelduif in de woonkamer 

Drentse  Volks-
almanak 2019 

Geschiedenis: Conflict Hofstede en Kniphorst en de mobilisatie 
van 1830 – De boekerij van Mr. Oldenhuis Gratama – Rose 
Jacobs Gästebuch vom Wilden Land (’t Ruige Veld) – Piet en 
Tinie Beuker – 2 tijdreizigers: van leraar tot museumdirecteur -  
Archeologie: Bijlen van de Harz naar de Hondsrug – naar een 
nieuwe atlas van de Drentse hunebedden – 200 jaar 
Valtherbrug (een oude, 3 meter brede ‘weg’ door het veen 
tussen de Hondsrug en Westerwolde) – 2 vergelijkbare 
bronzen potjes 

Annen 14/4 
Het Jan Cremershuis – Gezinus Rademaker (2) – het Schulte- of 
Böttichiushuis(2) – Roelfien Kasemir uit Sappemeer -  

Assen 29/4 
Spoor van verwoesting: Bombardement 03-01-1941 – 100 jaar 
Asser Boys en HVA – Bejaardenhuis Boshof – Apothekerspot – 
Jan Lanting bevrijd – de Kerkstraat – Monteur Roelof de Weerd 

Beilen 31/4 
Van Postweg naar A28 (2) – buurt- en reisvereniging Emelang 
uit Wijster – Jan Raterink en het autobedrijf – Werkgroep 
Kerkhof 

Borger ‘19/4 

Sportherinneringen Harm Roelof Eising – 100 jaar geleden – 
19e-eeuwse Wandel-4daagse – Zonnedag 1962 
(Buinen/Bronneger) - Successiememories (1806-1928)(2) met 
60 Heerdsteden in 1804: Jan Tingen (2x), Jan Brongers, 
Johannes Berends – Begraafplaats als geschiedenisboek – Foto-
puzzel 

Coevorden 4 
Aleida Kramer Ziekenhuis – Wandtegels in boerderijen(1) – 
Hollandia Strokarton – WieWoondeWaar(10): Friesestraat 
28(1)  

Diever ‘19/4 
25 jaar Historische Vereniging Gem. Diever: een heel nummer 
vol ! Verder nog een kalender 2020 met 12 oude foto’s 

Eelde 12-2019 

Het Nijsinghuis – Dale Bradshaw-Heisler uit Nova Scotia in 
Eelde – Sprongregister stier Dirk II – Annechienus Kok van de 
houtzagerij – Havezathe Oosterbroek(4) en bewoner Wiardus 
Hora Siccama – Oorlogsverhalen – Leven op het Groote Veen – 
Kerstspel + vertell. 
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Emmen 27/73 

Bommen op het Station in Emmen: fam. Scholten en Lubbers – 
Het oude Zwembad – Echtpaar Hoogenberg-Veenstra en Geert 
Brink – 100 jaar geleden – Minister Ruijs de Beerenbroeck op 
bezoek (verslag) – Roelf Feringa & Ollaid Hartmann – boek 
Israël Jakobs 

Gasselte ‘19/4 

Bernhardus Fabritius: predikant of turfgraver ? – Prins-
Kniphorst, Willem Prins, Jan Prins, Prins-Prins, Arendina Rolina 
Prins, Prins-Jordaan, Cornelis en Roelfien Prins – Schipperskind 
Anda Eeftingh over de fam. Többen – Het café van Ruiter op de 
Nijveenstermond 

Gieten 12-'19 

De Kalkamperweg(2) nrs. 9 t/m 20 (nu industrieterrein), de 
Zijtak nrs. 1 t/m 4 met gedicht ‘Nostalgie’ – Wieger Joel – 
Bakkerij Koops – ‘Otie’s Job’ (door Frouwien Klaassens-Perdok 
uit Middelstum) 

Hardenb.36/4 

Dodenbezorging – Freek Briene – Casper Diemerschool 
Bergentheim(3) – 200 jaar Scheuer-orgel – slager Ten Brink de 
Bruin – Jan Winter – een Heksenbal – Verlichting – de Chinezen 
– de luchtwachttoren – opmerkelijk buizentransport Wavin 

Havelte '19/4 
Leffert Soer x Margje Bos, Eursingerlaan 10 en zoon/piloot Piet 
– Zomerdag 1955 (groepsfoto) – Henk Bakker vertelt – IJsbaan 
Wapserveen – De barakken van de 3 Werkkampen in Havelte 

Hoogeveen /4 

Buurtver. Tuindorp-Zuid 70 jaar – de reservepolitie – de 
blikfabriek – Taiga op Kremboong – een entie rieden – 
wachtkamers – Fryske Krite – de Leyenhove 40 jaar – No Name 
popmuziek (4) – Veilinggebouw (38) – Nieuwe wijken: de 
Weide en de Erflanden  

Meppel 41/4 

Wandeling door Meppel – Asielzoekster overlijdt – Kwant en 
ten Cate in Zuidlaren – Herinn. Thijs Koeling – Reünie 
Emmaschool  - Keek op Meppel en Ruinerwold: Keizer, Torie, 
Smink – Grachtwacht 

Nijeveen 19/4 
Nijeveense kunst – boerderij Arend Tissingh aan de 
Dorpsstraat – bestuurslid Klaas Drost – Burgem. H F M E van 
Limburg Stirum(2) 

Odoorn '19/4 

Veldnamen: Heeveld – Ds. Harm van Lunzen en de Zwingli-
bond – Krabsporen – Hoofdstraat 84, Valthe – Mans Roossien – 
Kerkkoor – Albert Grooten over: Varkens, mallemolen en het 
wikwijf (1960) 
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Oosterhess. 4 
Jubileum 100 jaar muziekvereniging  ‘Excelsior’  met heel veel 
foto’s 

Peize 27/84 
Diepvrieskluis sinds 1958 – Zwembad – Veenbrand 1959 - 
Kortland 

Rolde ‘19/4 

Riek Lubbers over de brand in 1956 en 1996 op de 
Boerhaarshoeve in Grolloo – Volksvermaken – Henrica van 
Halsema, Margien Marissen en hun boze vaders – IJzelschade 
1972 – Uit de krant 

Ruinen ‘19/4 
Een aantal FEDOZ probleemgevallen - Crescendo 100 jaar – 
Zandverstuivingen bestreden – struikrover ‘de Wietse’ - 
Limeririck 

Ruinerwold 1 
Electriciteit start – Boverhof-Slomp – leve de ansicht – IJsclub 
100 – Villa Gomarus – Paardenkribben van Bentheimer 
zandsteen 

Sleen 22/4 
Slener 0rgels - Dorpskerk – het joodse kerkhof: Jacobs en 
Heckscher – Jan Bartelds en de Slener bibliotheek – Schoolfoto 
1977 Fontein 

Smilde 16/4 

Kamp Schattenberg en de Molukkers – Cornelis Pijnacker 
tekende de kaart van Drentia waarop Smilde… tot Francois 
Martens uit Amsterdam – Buschauffeur Bertho Dijk – 
Bedrijvigheid gewenst – De Polle: een bijzondere zandrug – 
Enquete(3): Wietze Middelbos  

Staphorst 40/4 

Moord in Rouveen opgelost: gerechtelijk onderzoek naar de 
moord op Roelof Visscher – Bruiloftsfoto Hol-Hol – Klaas 
Bunskoek woonde in de Leyen – Dienstplicht: Grote 
Manoeuvre 1954 (oefenen in Dld) 

Vollenhove 4 

Boerderijen in de stad Vollenhove (16 in 1810, 44 in 1890) met 
namen en adressen(1) – Nieuwjaar winnen – Gevelsteen 
Zondag-school ‘Jachin’ 1890 – Onrust in Blankenham in 1805 
(bedeling) 

Vries 18/72 

Vriezenaren(22) Jan Dolfing en zijn paarden - van papier 
naar .docx – Bakkerij Oude Asserstraat 18 – per spoor 
(trein/tram) naar Vries ? – Görtmakersgoorns (de tuinen van 
Gortemaker) – Gebruiksvoorw: de plaggensteker en de 
aardappelvernietiger - Olde Druuz (50)  
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Westerbork 4 

Burgem. Johan Franco Sylvius. Hij trouwde op 10-01-1907 met 
Florentien Henriëtte Meindersma. In 1913 nam hij weer 
afscheid – 100 jaar geleden – Schepershuisje aan de 
Pieterbergweg (Vroeger en nu) – Over het Schildersbedrijf  
Reinink 

Westerwolde 3 

100 jaar vrouwenkiesrecht – schilder Jacob Bruggink (1801-
1855) – docent geschiedenis Jan Groen – Joods leven in het 
grensgebied – tastbare herinnering – ‘Hutplak’, gebouwd door 
Jan Wakker (1872-1954) nu gekocht en gerestaureerd door 
nazaat – Valtherbrug (zie ook het artikel in de Drentse 
Volksalmanak 2019) – Postkoets in Ter Apel – Bombardement 
van 25-06-1943: 2 kinderen van toen blikken terug – Aaltje 
Hoising: het kasboekje van haar voogd in Smeerling 

de Wijk 2019/4 

Dickninge(2) vanaf 08-01-1796; het klooster was toen een 
ruïne met land. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk 
kocht het en bouwde er een fraai landhuis in empire-stijl. de 
eigenaars in schema – Dorpshuis de Schakel 50 jaar (slot) – 
Veeniger/Veningsche wijk: gegraven in 1813 voor de afvoer 
van turf – Klompenmakerij Pool 

IJsselham 27/4 

Herinneringen aan Oldemarkt(10) 1942-1954 – 100 joar 
bloas’n bij Excelsior Kalenberg/Hoogweg – IJsvermaak in 1871 
te Blankenham – Oorlogskinderen in Ossenzijl(2): Piet van Es 
en Opa en Oma Ram – 2 gedichten van J C Bloem uit Kalenberg 
– de Stephanuskerk van IJsselham – Paasloo-Horstweg op reis 
in 1950 (met foto) - Arreslee 

Zuidlaren 26/4 

Dekstation Boxen in de Groeve – Albert Pluis en Jan Bazuin: 
Vonnis – Olchert Hartholt alias Louis Hagenaar (vlgs Cateau 
Kray-Sijsma) – Joop Buma: verpleger en schrijver – Zeiltocht 
naar het Schildmeer in 1936: 3 jongens op vakantie met een 
BM – Café de Witte Hoek – Lunchroom Hoenderken – 
eerherstel Ten Haaf – Nieuws uit 1942 

Zuidwolde 33/3 
Schötteldoek(sbrugge) (zie ook de Wijk) – Schottershuizen – 
Tolgaarder Hendrik Nolde en zijn keuterij in Nolde - 
Woltingeslag 
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Zwartsluis 87 

De Buisman-schepen (17 stuks): van Johanna t/m Gesina 
Buisman – Polderjongens (NOP): Jan Elbers – Fortresse 
Zwartsluis (1685): geschilderd door Y. Glas – Roelie Dragt (1950 
t/m ….) – mijn oorlogsjaren door Cor Appelo – 1944 in de 
Sluus: o.a. Dolle Dinsdag 

Zweeloo 63 

Het Altinge Erve met bewoners – de kerk als 
grootgrondbezitter –  
’t Boerhoorn schalt in Wezup – Jan Lomans emigratie naar 
Canada 

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