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VAN DE VOORZITTER 

 
Opnieuw heeft het bestuur de bijeenkomsten voor het najaar 2020 moeten 
annuleren vanwege corona en ook voor het eerste halfjaar van 2021 zijn er 
geen bijeenkomsten gepland. Dit alles komt de onderlinge verbondenheid 
van onze afdeling NGV, Drenthe en NW-Overijssel niet ten goede, want ook 
de algemene ledenvergadering kon niet doorgaan en we hebben onze 
leden de benodigde stukken digitaal doen toekomen. Voor zover ik nu weet 
zijn hierover geen vragen en/of opmerkingen binnengekomen, zodat wij als 
bestuur op onze vergadering in december 2020 zullen besluiten dat de ALV 
het financieel verslag over 2019 heeft goed gekeurd en dat we op die 
manier de penningmeester, Bert Heidmeijer, met dank zullen déchargeren. 
Doordat alle financiën nu door het hoofdbestuur worden gedaan, is er ook 
geen begroting 2020 en 2021 en hoeven we ook geen kascommissie meer 
te benoemen. 
Ook hebben de leden stilzwijgend de voorstellen van de kandidaten voor 
het bestuur en hun functies goedgekeurd. Hartelijk dank hiervoor. 
Aan het eind van dit jaar nemen wij afscheid van Foppe Kooistra als 
penningmeester en waarnemend secretaris; zijn functies zijn door anderen 
overgenomen. Foppe, bedankt! 

Van het hoofdbestuur kwamen de afgelopen tijd geen mooie berichten; de 
één na het andere hoofdbestuurslid bedankte zodat er op een gegeven 
moment nog maar twee hoofdbestuursleden in functie waren. Anderen 
deden nog wel wat werkzaamheden, maar het werk kwam wel op een paar 
schouders terecht. Vandaar dat er een noodkreet is uitgegaan om meer 
bestuursleden aan te trekken.  
 

Juist deze week (eind november 2020) kregen wij het volgend bericht van 
het hoofdbestuur: 
Mede naar aanleiding van de NOODKREET kan ik u mededelen dat er vanuit 
de leden van de NGV door negen personen gereageerd is op een of 
meerdere vacatures. Na overleg met betrokkenen via telefonisch contact en 
of email hebben we 5 personen uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. De overige personen hebben afgehaakt vanwege 
het tijdsbeslag of zijn doorverwezen naar afdelingsbesturen.  
Op basis van die gesprekken kan ik u mededelen dat we voornemens zijn 
om het hoofdbestuur met de volgende personen te gaan uitbreiden:  
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Jan Seij: 1e secretaris;  
Ab van der Noll: 2e secretaris;  
Leo van Raad: 1e penningmeester;  
Ron Weening: 2e penningmeester. 
Guus van Gameren: algemeen bestuurslid;  

Begin oktober 2020 heeft het hoofdbestuur een vergadering belegd met 
afgevaardigden van de drie noordelijke afdelingen. Daar zijn grote zorgen 
geuit over het financieel beleid van het hoofdbestuur. Je kunt zeggen dat 
de NGV aan een zijden draadje hangt, zowel bestuurlijk als financieel. Zelf 
heb ik me daarom bij het hoofdbestuur aangemeld om wat te helpen; ook 
aan andere afdelingen is gevraagd om menskracht. 
 
Voor  u ligt weer een nieuw exemplaar van Threant. Als bestuur hopen wij 
dat het mogelijk blijft om deze uit te blijven geven. Van de redactie kreeg 
ik het volgend bericht: Omdat wij te weinig kopij hebben kunnen wij deze 
Threant niet volledig met 28 bladzijden vullen. Wij moeten het doen met 24 
pagina’s. Dit is besproken tijdens de bestuursvergadering. 
Daarom hierbij mijn nadrukkelijke oproep dat u als lezers wat meer in de 
pen moet klimmen om eens te laten horen waar u mee bezig bent in uw 
genealogisch onderzoek. Ook mag u leuke ervaringen op papier zetten die 
u bent tegengekomen tijdens uw familieonderzoek. Er zijn genoeg 
verhalen, ze moeten alleen op papier gezet worden. Ook als u met vragen 
zit willen wij als bestuur graag helpen.  
 
Een nieuw jaar is weer ingegaan; we hopen dat we wat meer 
bewegingsvrijheid krijgen en ik wil u motiveren om zoveel mogelijk bij 
oudere familieleden op bezoek te gaan en de familieverhalen op papier te 
zetten. Juist met het wegvallen van onze oudere familieleden valt ook een 
geweldig stuk familiegeschiedenis weg.  
Genealogie is een hobby; soms ben je er zo mee bezig dat het bijna op 
werken lijkt. Soms moet ik ook tegen mezelf zeggen: Henk, het is toch een 
hobby! Maar het is wel een heel leuke hobby en je komt met vele mensen 
in contact. Daarom hoop ik met u dat genealogie niet alleen een zaak is van 
achter de computer, maar ga zoveel mogelijk mensen opzoeken en deel je 
verhalen, ook schriftelijk via Threant. Daar zullen wij bijzonder blij mee zijn. 
 
Namens het bestuur een hartelijke groet, Henk Jonkman 
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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 2021 verschijnt, moet voor 22 februari 2021 
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! Het adres en telefoonnummer van de redactie 
zijn te vinden achterin deze Threant. 
 
 

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 of kleur. 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 

mailto:threantdrenthe@gmail.com
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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, behalve als hier toestemming voor is verleend; 

 

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

Algemene regels: 

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

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. 

 

 

 

19e- EEUWSE FAMILIEAANTEKENINGEN SANTING 

Ingezonden door: Petronella J.C. Elema. e-mail: elema055@planet.nl 
 

Deze familieaantekeningen Santing zijn aangetroffen op de schutbladen 
van een kleine bijbel in concentrisch geperst zwart segrijn uit 1794, 
vermoedelijk uitgegeven bij J. Bouwer en de wed. J. Ratelband te 
Amsterdam. 

mailto:elema055@planet.nl
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# # # 
 
Hendrik [onleesbaar] 
En Klaas [onleesbaar] is geboren den 22 october in het jaar 18[?]4 
 
# # # 
 
Klaasje H. Kuiper, geboren den 12 januarij in’t jaar 1819, en overleeden 
den 26 december in 1855. 
Jan H. Witte, geboren den 27 januarij in 1822, en overleeden 14 
september 1885. 
 
# # # 
 
Albert Santingh geboren den 2 februarij 1842, overleden 1 juli ’15. 
Grietje Witte, geboren den 31 maart 1849, overleden 19 april ’29. 
Getrouwd den 22 april 1871. 
Hendrik A. Santing, geboren den 12 januarij 1872. 
Klaasje A. Santing, geboren den 17 januarij [sic]1874. 
Jan A. Santing, geboren te Staphorst den 20 julli 1877. 
Roelof A. Santing, geboren den 15 januari 1880. 
Herman A. Santing, geboren den 19 augustus 1882. 
Albertus Gerhardus A. Santing, geboren den 1 februari 1885. 
Frederik A. Santing, geboren den 16 october 1888. 
 
Tevens bevindt zich in de bijbel een krantenknipseltje: 
Ondertrouwd: J. Santing en K. Ruiter 
Dedemsvaart, ) 
Steenwijk,      ) 16 Juni ’99. 
 
Kwartierstaat. 
 
1a Hendrik Santing, geb. De Wijk 12 jan. 1872, beambte 

staatsspoorwegen, overl. Leeuwarden (oud 79 jr.) 10 mei 1951, tr. 
Leeuwarden 9 okt. 1897 Jannigje Geldersma, geb. Sint Jacobiparochie 
(gem. Het Bildt) 14 febr. 1877, overl. Leeuwarden 15 febr. 1953, dr. 
van Pieter Geldersma en Aafje Huigen. 
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1b Klaasje Santing, geb. Koekange (gem. De Wijk) 17 jan. 1874, overl. 
Enschede 19 febr. 1949, tr. Staphorst 8 juni 1901 Klaas Mol, geb. 
Steenwijkerwold 17 sept. 1877, spoorwegwerker (1901), overl na 
1949,  zn. van Albert Mol en Hendrikje ten Wolde. 

1c Jan Santing, geb. Staphorst 20 juli 1877, overl. Meppel (oud 66 jr.) 26 
juni 1944, tr. Steenwijk 1 juli 1899 Klaasje Ruiter, geb. Steenwijk 19 
dec. 1878, overl. Zuidbroek (oud 58 jr.) 25 april 1937, dr. van Albert 
Ruiter en Maria Otter. 

1d Roelof Santing, geb. Staphorst 15 jan. 1880, overl. Enschede 14 okt. 
1962, tr. Staphorst 3 sept. 1904 Hendrina de Jonge, geb. Avereest 15 
mei 1884, overl. Enschede (oud 66 jr.) 26 juli 1950, dr. van Berend de 
Jonge en Hillegien Lindeboom. 

1e Herman Santing, geb. Staphorst 19 aug. 1882, spoorwegbeambte, 
overl. na 1956, tr. Hoogeveen 6 mei 1911 Lammigje Kuik, geb. 
Hoogeveen 24 juli 1885, dienstbode, overl. Hoogeveen 21 maart 1956, 
dr. van Hendrik Kuik, koopman, en Maria Martinus. 

1f Albertus Gerhardus Santing, geb. Staphorst 1 februari 1885, 
woonachtig in Assen, later Midwolde/Leek, stationschef (1944), overl. 
Groningen (akte ook ingeschreven te Leek, oud 58 jr.) 14 jan. 1944, tr. 
Hasselt 28 okt. 1915 Jantje Last, geb. Hasselt 24 dec. 1887, overl. 
Oldebroek (oud 87 jr., in het rusthuis De Hullen) 12 febr. 1975, dr. van 
Barteld Last en Aagje Lindeboom. 

1g Frederik Santing, geb. Staphorst 16 okt. 1888, rangeerder (1915), 
overl. Beilen (oud 71 jr.) 27 juni 1960, tr. 1. Nieuwleusen 15 febr. 1915 
Hendrika Seinen, geb. Nieuwleusen 23 mei 1894, overl. Nieuwleusen 
(oud 30 jr.) 31 mei 1924, dr. van Jan Thijs Seinen en Fennigje van 
Spijker, tr. 2. Nieuwleusen 27 aug. 1925 Vroukje Rook, geb. Avereest 
20 jan. 1895, overl. Meppel (oud 90 jr.) 5 okt. 1985, dr. van Jacob Rook 
en Geesje Neuteboom. 

 
2 Albert Santing, geb. De Wijk 2 febr. 1842, rietdekker, overl. 

Nieuwleusen 1 juli 1915, tr. De Wijk 22 april 1871  
3 Grietje Witte, geb. Staphorst 31 maart 1849, dienstmeid (1871), 

wachteres (1911), overl. Coevorden (oud 80 jr.) 19 april 1929. 
4 Hendrik Alberts Santing, geb. De Wijk 15 sept. 1815, landbouwer, 

arbeider, overl. Noord (gem. Hoogeveen, oud 37 jr.) 25 febr. 1853, zn. 
van Albert Arends Santing en Jentien Hendriks Haze [ook: Hoijer], tr. 
De Wijk 24 dec. 1840 
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5 Roelofje Jans Gort, geb. Koekange (de Wijk) 19 maart 1816, dr. van Jan 
Bartels Gort, dekker, en Geesje Willems Steenbergen; zij hertr. 
Hoogeveen 23 jan. 1858 Harm Jans Darks, geb. Veldhuizen (Duitsland) 
6 jan. 1809, landbouwer, zn. van Jan Derks en Jenni Hendriksen. 

6 Jan Harms Witte, geb. Staphorst 27 jan. 1822, arbeider, overl. 
Staphorst (oud 63 jr.) 14 okt. 1885, zn. van Harm Witte en Grietje Prins, 
tr. Staphorst 3 febr. 1844 

7 Klaasjen Hendriks Kuiper, geb. Koekange (gem. De Wijk) 13 jan. 1819, 
overl. Staphorst (als dagloonster, oud 36 jr.) 26 dec. 1855, dr. van 
Hendrik Jans Kuiper, landbouwer, en Roelofjen Jans. 

 
 

DRIE GENERATIES MULDER IN HOOGEVEEN 
Ingezonden door: Jan Pol, email: janpol48@kpnmail.nl 

 
Vroeger had je in elke stad, plaats en dorp veel bakkers die voor de 
plaatselijke bevolking brood bakten. Ook in Hoogeveen had je veel bakkers. 
Onlangs sprak ik Roelof Mulder, die de bakkerij van zijn vader Harm in 1967 
overnam, om te vragen of ik zijn genealogische gegevens en de 
geschiedenis over zijn leven als bakker mag publiceren.  
Daar gaf hij toestemming voor. 

Harm begon in 1938 als bakkersknecht bij  
Hendrik Masselink aan de van 
Echtenstraat 54 tegenover de molen van 
Thomas. Masselink was toen gehuwd met 
Aaltje van Aalderen. Op een ochtend 
kwam Masselink  de bakkerij binnen om 
een kopje koffie te drinken met zijn 
knechten en onder het koffie drinken zei 
hij ineens: ‘jullie moeten je maar redden’ 
en vertrok iets later met zijn vriendin 
Alberdina Klok naar Amsterdam. Daar is hij 
ook gehuwd met Alberdina. Ze zijn beiden 
overleden in Amsterdam. 
 
 
 
 

Hendrik Masselink. (foto: collectie Jan Pol) 

mailto:janpol48@kpnmail.nl
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Direct na de oorlog in 1945 ging Harm 
verder als bakkersknecht in loondienst 
bij Masselinks eerste vrouw. Hij heeft zijn 
diploma’s gehaald in oorlogstijd. Hij deed 
de avondstudie aan de gereformeerde 
school aan Het Haagje en heeft daar zijn 
middenstanddiploma gehaald. 
Zijn theorie- en praktijkexamen voor 
bakker deed hij aan de Ambachtsschool 
aan de Grote Kerkstraat. Ook Uge de 
Vries, de latere bekende bakker uit 
Hoogeveen, deed daar zijn opleiding. Hij 
had zijn winkel aan Het Haagje. 
 
 
 

Harm Mulder. (foto: familiearchief) 

 

    Jantje Mulder-Kats. (foto: familiearchief) 

 
Harm haalde zijn diploma handelskennis in 1941 en zijn diploma 
vakbekwaamheid voor broodbakkers in 1944. In november 1945 startten 
Harm Mulder en zijn vrouw Jantje Mulder-Kats met de bakkerij aan de 
Hoofdstraat 67. 
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Met behulp van makelaar 
Hup kon hij in 1945 het pand  
Hoofdstraat 67 huren van 
wijlen Joodse bakker Lion 
Wijnberg, die al in de 
jaren ’30 een banketbakkerij 
had. Samen met zijn zus 
Sippora maakte hij matzes. 
Ze zijn in de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen. 
 

Lion Wijnberg met zus Sippora. (Foto: collectie Jan Pol) 

 
In het pand Hoofdstraat 67 stond alleen nog een oven, de rest was er 
schijnbaar allemaal uitgehaald. Deze oven kon Harm goed gebruiken. Maar 
de trog voor het deeg moest worden geleend van bakker Haveman uit 
Havelte, zijn vroegere werkgever. 
Harm en zijn vrouw Jantje hadden de winkel voor brood en banket in het 
pand  aan de Hoofdstraat 67 en woonden achterin hetzelfde pand naast de 
bakkerij.  
De officiële opening was op 2 maart 1946. 
 
Na enkele jaren het pand aan de Hoofdstraat 67 gehuurd  te hebben,  kon 
hij in 1953 het pand nr. 69 ernaast kopen van Willem Bloot. Na een paar 
jaar noeste arbeid heeft Harm het pand Hoofdstraat 71 in 1960 erbij 
gekocht. De heropening van beide panden was in december 1961. 
 
In 1949 was zijn zoon Roelof 10 jaar oud en moest hij zaterdags met zijn 
vader mee venten. Op die manier leerde hij het vak. Het venten ging hem 
goed af, want amper 15 jaar oud moest hij zelf het brood uitventen, eerst 
voor zijn vader, maar de laatste 34 jaar deed hij dat voor zichzelf. 
Omstreeks middernacht, als heel Hoogeveen nog op één oor lag, werd er 
in de bakkerij al druk gewerkt om te zorgen dat er vers brood in de rekken 
lag als de winkel open ging. 
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Roelof Mulder. (foto: familie archief) 
 
Roelof was in 1953 bezig met een basisopleiding voor bakker. In 1956 nam 
hij al het ventwerk van zijn vader over. Iedere dag, door weer en wind, 
bezocht hij trouw zijn klanten met zijn transportfiets met dubbele stang en 
een grote bakkersmand voorop. 
Nadat Roelof al zijn diploma’s had gehaald, nam hij in 1967 de bakkerij van 
zijn vader over. Dat deed hij samen met zijn vrouw Wapke Oost. 
In de jaren zeventig werden er aanpassingen aan de winkelpui gedaan. De 
jaren negentig waren jaren van grote veranderingen. In 1991 werd de 
bakkerswinkel in Hoogeveen uitgebreid met een ‘Konditorei’ waar je onder 
genot van een kopje koffie of thee uit de vele soorten gebak kon kiezen om 
even tot rust te komen na het winkelen. 
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Diny Mulder (foto: familiearchief) 
 
Aan de Brinkstraat in Beilen werd in 1992 een nieuwe winkel geopend. 
Zijn zuster Diny Mulder werkte daar in de winkel tot aan haar pensioen. 
In 1997 nam Harrie, de zoon van Roelof, samen met zijn zakenpartner Rob 
Hooijer, de zaak van zijn vader over. 
In 1999 nam Roelof afscheid als brood- en banketbakker, maar hij bezorgt 
nog steeds de broden aan diverse supermarkten, zorginstellingen en 
horeca in de regio Hoogeveen en bij de winkel in Beilen. 
 
Stamreeks van Roelof Mulder 
 
Generatie VII 
 

Roelof Mulder geboren Hoogeveen 11-12-1939, brood en banketbakker, 
gehuwd te  Hoogeveen 18-08-1964 met Wapke Oost, geboren te Linde 
12-11-1941 dochter van Hendrik Oost en van Tetje Beijert. 
 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Harry Henk Mulder, brood en banketbakker, trouwt/relatie  Sri 

Sunarti. 
 

2. Henk Theo Mulder. 
Generatie VI 
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Harm Mulder, geboren Ruinen 18-02-1918, brood en banketbakker, 
overleden 13-04-1987, gehuwd te Hoogeveen 27-12-1939 Jantje Kats, 
geboren 22-12-1916, overleden 17-09-2010 dochter van Jacob Kats en van 
Berendina Kuilman. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Roelof Mulder, geboren Hoogeveen 11-12-1939. 
 

2. Dina Jantina Mulder, geboren Hoogeveen 04-08-1944. 
 

3. Jennette Jacquline Mulder, geboren Hoogeveen 11-03-1958,  
 overleden Hoogeveen 27-08-1972. 

 
 
Generatie V 
 
Roelof Mulder, geboren Ruinen 16-02-1876, landbouwer, overleden 
Ruinen 25-12-1932, gehuwd te Ruinen 12-10-1910 Jentje Dekker, geboren 
Havelte 23-12-1883, overleden Ruinen 15-08-1958 dochter van Meeuwes 
Dekker en van Aaltje Tap. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Roelofje Mulder, geboren Ruinen 22-11-1911, overleden Ommen 

24-03-1995, gehuwd met  Roelof Wever, geboren 20-12-1907, 
overleden Ommen 22-09-1992. 

 
2. Jan Mulder, geb. Ruinen 20-11-1912, overleden Ruinen 07-10-2009. 
 
3. Aaltje Mulder, geboren Ruinen 19-04-1914, overleden Ruinen  

15-02-2004, gehuwd met  Harm Oving, geb. 29-10-1907, overleden 
17-05-1974 zoon van Hilbert Oving  en van Grietje Luning. 
 

4. Meeuwes Mulder, geboren Ruinen 22-06-1915, overleden Ruinen 
02-06-2005, gehuwd met  Arendje Doorten, geboren 24-12-1916, 
overleden 10-02-2008. 

 
5. Harm Mulder, geboren Ruinen 18-02-1918, overleden 13-04-1987. 
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Generatie IV 
 
Jan Mulder, geboren Pesse 24-04-1845, landbouwer, overleden Pesse 
31-05-1879, gehuwd te Ruinen 08-05-1875 met Roelfien Smid, geboren 
Ruinen 22-10-1840, overleden Ruinen 03-11-1919 dochter van Albert Smid 
en van Maggeltje Harms Veurman. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Roelof Mulder, geb. Ruinen 16-02-1876, overleden Ruinen 

25-12-1932. 
 
 
 
Generatie III 
 
Roelof Koop Mulder, geboren Ruinen 14-05-1813, boerenknecht, 
overleden Pesse 15-01-1892, gehuwd te Ruinen 08-09-1838 met Hillechien 
Harms Zwiers, geboren Ruinen 16-09-1818, landbouwster, overleden 
Pesse 15-07-1882 dochter van Harm Wolters Zwiers  en van Jentien Jans. 
Uit dit huwelijk: 
1. Harm Mulder, geboren Pesse 02-02-1839, landbouwer, overleden 

Pesse 09-01-1895, gehuwd te Ruinen 15-04-1871 met Margje 
Hulzebos, geboren Ruinen 09-02-1842, overleden Pesse 22-01-1888. 
dochter van Jan Meeuwes Hulzebos en Henderkien Jans Stevens, 
 

2. Koob Mulder, geboren Pesse 01-02-1842, landbouwer, overleden 
Pesse 08-03-1880, gehuwd (1) Ruinen 01-10-1864 Jantien Bazuin, 
geboren Beilen 12-08-1842, overleden Pesse 06-10-1876 dochter  van 
Jan Bazuin en van Roelofje Lamberts Oosting. 
gehuwd  (2) te Ruinen 12-10-1878 Hendrikje Knippels, geboren 
Ruinen 22-03-1850, overleden Dwingeloo 11-05-1936 dochter van 
Meeuwes Roelofs Knippels en van Aaltje Roelofs Seubring. 
 

3. Jan Mulder, geboren Pesse 24-04-1845, overleden Pesse 31-05-1879. 
 

4. Roelof Mulder, geb. Pesse 21-10-1851, overleden Pesse 29-08-1886, 
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gehuwd  (1) te Ruinen 25-04-1874 met Zwaantje Waninge, geboren 
Ruinen 20-05-1850, overleden Pesse 23-03-1884 dochter van Evert 
Derks Waninge, en van Albertje Alberts Veurman. 
gehuwd (2) Ruinen 25-07-1885 met Marchien Waninge, geboren 
Pesse 04-01-1862, overleden Pesse 03-12-1936 dochter van Willem 
Waninge en van Zwaantien Snijder. 
 

 
Generatie II 
 
Coob Mulder/ alias Muller, gedoopt Ruinen 11-12-1758, molenaar, 
overleden Pesse 14-10-1825, gehuwd te Hoogeveen 10-01-1810 met 
Roelofje Otto Bisschop, geboren/gedoopt Hijkersmilde 08-08/10-09-1788, 
overleden Hoogeveen 23-04-1833 dochter van Otto Geerts en van Roelfien 
Freriks. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Grietien Koops Mulder, geboren/gedoopt Ruinen 01/11-03-1810, 

overleden Ruinen 03-10-1850, gehuwd te Ruinen 06-05-1847 
Kornelis Jans Slagter, geboren Ruinen 23-07-1820, schoenmaker, 
overleden Ruinen 21-07-1874 zoon van Jan Cornelis Slagter en van 
Roelofje Frens Klein. 

2. Roelof Koop Mulder, geboren Ruinen 14-05-1813, overleden Pesse 
15-01-1892. 
 

3. Roelofje Mulder, geboren Ruinen 14-05-1813, werkbode, overleden 
Pesse 02-02-1854, gehuwd Jan Meeuwes Middelveld, 
geboren/gedoopt Havelte 23-09/06-11-1808, boerenknecht, 
overleden Echteld 16-07-1891 zoon van Meeuwes Middelveld en van 
Derkje Lammerts. 

 
4. Otto Mulder, geboren Ruinen 03-03-1822, arbeider, overleden 

Ruinen 03-07-1896, gehuwd te Ruinen 02-05-1855 Elisabeth de Boer, 
geboren Amsterdam 08-03-1826, werkbode, overleden Ruinen 
26-11-1900 dochter van Johannes de Boer en van Elisabeth Visser. 

 Waarschijnlijk geen kinderen. 
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Generatie I 
 
Roelof Roelofs, gehuwd  met Grietje Koops. 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Coob Mulder/Muller alias Muller, gedoopt Ruinen 11-12-1758, 

overleden Pesse 14-10-1825. 
 
2. Roelf Mulder/Muller, gedoopt Pesse 11-12-1758. 
 

4. Hendrikje Roelofs, gedoopt Pesse 19-07-1765, landbouwerse, 
overleden Ruinen 10-02-1812. 

 
 

VERHALEN UIT GENEALOGISCH ONDERZOEK VAN HENK JONKMAN (3) 
Ingezonden door: Henk Jonkman, emailadres: umfundisi049@gmail.com 

 
In Threant 2019-1 heb ik iets geschreven over de eerst Jonkmannen die in 
Hoogeveen zijn komen wonen (Berend Jans Jonkman, geboren te 
Vollenhove op 8 oktober 1798 en overleden te Kampen op 31 januari 1824. 
Daarbij heb ik iets verteld over de eerste Jonkmannen die in Hoogeveen zijn 
geboren.  
In Threant 2019-2 heb ik iets geschreven over de kinderen van die eerste 
Jonkmannen in en om Hoogeveen, Johannes Jonkman, geboren in 
Hoogeveen op 7 december 1820 en overleden te Hoogeveen op 4 juni 
1898; het was een begin van een omvangrijk geslacht. 
In dit derde deel wil ik iets vertellen over de ouders van Berend Jans 
Jonkman, afkomstig uit Vollenhove; dat zijn: Jan Berents Jonkman en 
Willempje Hendriks Doeve 
 
Jan Berents Jonkman / Jongman, zoon van Berent Gerrits Jonkman en 
Geesje Gerrits Beukema / Beukman, geboren te Ambt Vollenhove 
(Heetvelt) en gedoopt te Vollenhove op 23 oktober 1768, overleden 
(ongeveer 47 jaar oud) te Wanneperveen / Dinxterveen  op 
16 januari 1816.  
Jan Berents trouwt te Giethoorn op 15 juli 1798, met Willempje Hendriks 
Doeve. Bij het overlijden van haar dochter Annigje wordt zij Willempien 
PUTTERS genoemd; zij is een dochter van Hendrik Geerts Doeve en Annigje 
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Kiers Menten / Mensen / Hensen;  ze is geboren te Giethoorn op 
19 juli 1772 en overleden (84 jaar oud) te Zuidwolde (Westerveld) op 
1 juli 1857. 
 
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren: 
 

1. Berend Jans Jonkman, geboren te Vollenhove (Zuurbeke) op 
8 oktober 1798 en gedoopt te Vollenhove op 14 oktober 1798, van 
beroep boerenknecht en bij zijn overlijden is hij militair (flankeur), 
overleden (25 jaar oud) te Kampen op 31 januari 1824; hij is 
overleden in het garnizoen in Kampen, waar hij 14 dagen ziek is 
geweest en is overleden aan Zinkingkoorts.  

 Berend Jans trouwt te Zuidwolde op 14 februari 1817 met 
Marchijn (Margien/Marchien) Bosvelt(d), dochter van Jannes 
(Johannes) Bosvelt(d) en Jantje / Jantijn Jacobs; zij is geboren te 
Zwinderen / Oosterhesselen en gedoopt te Oosterhesselen op 
21 november 1790; zij is overleden (ongeveer 69 jaar oud) te 
Hoogeveen op 7 juni 1860. (zie hiervoor Threant 2019/1 en 
2019/2).  
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren. 

 
 
2. Hendrik Jans Jonkman, geboren te Dinxsterveen (Kerkenbosch) op 

2 oktober 1800 en gedoopt op 14 september 1800 in Kolderveen 
(Dinxterveen), van beroep arbeider, boerenknecht en landbouwer; 
hij is overleden (80 jaar oud) te Zuidwolde (Kerkenbosch) op 
3 februari 1881.  

 Hendrik Jans trouwt te Zuidwolde op 25 augustus 1822 met 
Hillegien Geugies(Geugjes) Mastenbroek, dochter van Geugjen 
Bartelds Mastenbroek en Geertjen Jans Konstapel; zij is geboren te 
Zuidwolde (Wemmenhove) op 14 juli 1800 en gedoopt te 
Zuidwolde op 17 augustus 1800; zij is overleden (62 jaar oud) te 
Zuidwolde (Wemmenhove) op 13 januari 1863.   

 Uit dit huwelijk zijn 6 zonen geboren. 
 
3. Geesjen Jans Jonkman, geboren te Wanneperveen op 

5 november 1802 en gedoopt te Nijeveen op 7 november 1802 te 
Colderveen; zij is overleden (70 jaar oud) te Ruinen (Pesse) op 
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6 september 1873. 
 Geesje Jans trouwt te Hoogeveen op 27 april 1831 met Hendrik 

Jans Stevens, zoon van Jan Stevens en Lammechien Hendriks 
Kamp; hij is geboren te Ruinen op 5 mei 1806, van beroep 
boerenknecht; hij is overleden (76 jaar oud) te Ruinen op 
11 augustus 1882.  
Geesje Jans is kinderloos gestorven en haar deel van de erfenis is 
verdeeld onder haar broers en zussen; zie Threant 2019/2 pagina 
48 

  
4. Klaas Jans Jonkman, gedoopt te Colderveen op 2 december 1804, 

van beroep dienstknecht; Hij is overleden (ongeveer 21 jaar oud) 
te Wanneperveen op 26 juni 1826  (5 maanden na zijn trouwen); 

 Klaas Jans trouwt te Staphorst op 21 januari 1826 met Grietje 
Vosseberg, dochter van Jan Derks Vosseberg en Woltertje Jans: zij 
is geboren te Avereest op 20 juni 1802 en gedoopt te Avereest op 
26 juni 1802.  

 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
5. Geert Jans Jonkman, geboren te Kolderveen op 11 maart 1807 en 

begraven te Dinksterveen op 27 mei 1809. 
 
6. Annigje Jans (Annechien) Jonkman, geboren te Kolderveen op 

5 november 1809 en gedoopt te Kolderveen op 
12 november 1809; van beroep dienstmeid en arbeidster; zij is 
overleden (81 jaar oud) te Ruinen op 25 april; 

 Zij trouwt te Zuidwolde op 18 april 1829 met Jan Gerrits Ham, zoon 
van Gerrit Reints Ham en Hilligje Roelofs Koopman; hij is gedoopt 
te Dwingelo op 7 dec ember1806; van beroep arbeider, slachter en 
kramer; hij is overleden (ongeveer 69 jaar oud) te Hoogeveen op 
29 oktober 1876. 
Zie gezin met kinderen in Threant 2005/2 p. 42. 

 Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren. 
 
7. Geertje Jans Jonkman, geboren te Wanneperveen op 

19 augustus 1812, van beroep dienstmeid; zij is overleden (72 jaar 
oud) te Meppel op 8 november 1884; 

 Zij trouwt te Wanneperveen op 1 april 1836 met Albert 
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Schuurman van Aalst, zoon van Klaas van Aalst en Femmegien 
Schuurman; hij is geboren te Meppel circa 1806; van beroep 
schoenmaker; hij is overleden (ongeveer 58 jaar oud) te Meppel op 
4 februari 1864.  

 Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren. 
 

 

 
Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-
Overijssel over de maanden juni tot en met september 2020. In deze 
bladen vindt u soms genealogische gegevens van familie. Want genealogie 
is ook historie. 
 
 

TIJDSCHRIFTEN HISTORISCHE VERENIGINGEN 

 
Plaats/Nr. 

Globale inhoud van het nummer 

Emsland 152 

Clara Eylert und die Töchterschule – 3 Generationen Windhoff – die 
Abzugsgeld-Akten Grafschaft Bentheim – Corveyer Güter in Meppen – 
Lengericher Gastronomie – Auswandererfam. Jan Hindrick Averes 
(Baltimore) – Buch: ‘Chronik Berlage’ aus Lengerich seit 1430 

ErfgoedMag.3 

Truus Wijsmuller-Meijer organiseerde kindertransporten ‘Geen tijd 
voor tranen’ zie https://issuu.com/archiefalkmaar/docs/ -Genealix .nl 
heeft nu ruim 160.000 links naar veel provincies en plaatsen !! – Victor 
in de molenaarsfam. – Samuel Rippe: declamator en voordrachts-
kunstenaar – enquete staatscomm.  arbeidsinsp. 1892: Th. Corn. 
Melchers, brander en distillateur te Schiedam – brandspuiten in 1690 

Waardeel 40-3 

De nagelaten bibliotheek van Michiel Jacobs Noordewier werd 
postuum geveild in 1866 – de hunebedfoto’s van F J von Kolkow – 
Meindert van der Thijnen, de verzetsheld uit 1672 in Coevorden – een 
vondeling op de Galgenkamp (onder Colderveen) werd op 20-07-1788 
gedoopt als Pieter Camp, later deurwaarder te Dalen 

Annen 15/3 

Abel Reitsema x Grietje Boer en hun zoon Jacob als schilders – de 
markestenen van Annen bij de Drostenkuil – de huur van het zwarte 
laken (200 x bij begrafenissen rond 1800) – de brand bij ons (Dekker) – 
Juf Lien Smit *03-03-1910 Groningen (Annen, Bedum, Groningen) 

Assen 30/3 De Spaanse griep in Assen – Faber Pallets: van meubels en botervaten 

https://issuu.com/archiefalkmaar/docs/
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tot pallets – bouwput Assen in foto’s – pinksterkamp Asser padvinders 
– Jan Janssen over de Zwartwatersweg – Jenny Stern van de textiel-
zaak – de heren van het Asserbos (Buitensocïeteit, nu Hertenkamp – 
een meester-schoenmaker aan de Gedempte Singel (Roelof Mennega) 

Beilen 32/3 
Geertjes op zoek naar uitbreiding – dagboek 1940-’45 van Klazina A. 
Dondorff – de grote brand van 1820 ontstond in de smederij van Kuik 
– de Israëlitische school en haar godsdienstonderwijzers – Telef.nrs. 

Borger ‘20/3 
De coöp. Boerenleenbank Buinen – 100 jr. geleden – de Gribbelgrab – 
het dorpsplein van Borger – Mien buur’n (Dalsheim) en de oale 
schuur’n (onderduik) – Miny Koornstra, een turn-fenomeen 

Coevorden 3 

Wie woonde waar ?: Friesestraat 42 (I) Kazerne Molenblok, van Tarel, 
Cohen – Veurlezen: achter 43 ‘lege’ voordeuren – de Mommeriete in 
Gramsbergen – Bevrijding (II): Vreugde of verdriet ? – de Joodse jeugd 
rond 1935 (Boek: ‘Nog 12 wilden er onderduiken’ met o.a. het verhaal 
van Izak Kan (te bestellen via info@synagoge-coevorden.nl) – Jan 
Harm Meppelink  –  4 Coevordense jongens (overleden) in de tropen 

Diever ‘20/3 

Levensloop Dirk Moes x Truida Haveman (getrouwd 03-05-1960) – 
Dhr. F W Ackermann kocht in 1919 het (verwilderde) landgoed 
‘Zorgvlied’; het was zijn jachtgebied tot medio 1938 – 2 Amerikaanse 
vliegeniers in onderduikershol de ‘Wigwam’ bij Wapse na luchtgevecht 
op 15-08-1944 (Harry Arthur Clark en James Thomas Moulton). Ze 
konden pas op 13-05-1945 weer voet zetten op Amerikaanse bodem 

Eelde 09-2020 

De kinderjaren van Hendrik Bakker *25-05-1950 te Groningen – 
Verzetsman Stoffer Holtjer (veldwachter) werd op 08-03-1945 
gefusilleerd bij Woeste Hoeve, nalatende zijn vrouw en 2 kinderen; die 
hadden het daarna moeilijk - van Zeehospitium naar Darling Harbour; 
het zeehospitium begon in Katwijk; het verhaal van Aafke Woldring –
van Overklift (oud tbc-patiënte) die later emigreerde naar Australie – 
Wandelkaart Paterswolde uit 1889 – ANWB-Wandeling in 1917 
(beschrijving van de wandeling door Eelde en Paterwolde) – 
Havezathe Oosterbroek (7) werd in 1913 gekocht door Engelke 
Johannes Anthonie Timmerman; op 09-03-1922 brandt het af. Daarna 
wordt al snel een nieuw Oosterbroek gebouwd. Later Jeugdherberg 

Emmen 28/77 

100 jr. geleden – het joodse onderwijs (vóór en na 1857) en de 
godsdienst-onderwijzers. In 1898/’99 werd een nieuwe synagoge 
gebouwd – Kinderen naar de Ostmark en Thüringen 1940-1943): 
blijkbaar was er weinig animo – een Eerbiedige Gelukwensch (I) van 
alle (101) verenigingen in de gemeente Emmen (huwelijk Prinses 

mailto:info@synagoge-coevorden.nl
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Juliana & Prins Bernhard) met o.a. foto boerderij en kerk uit Roswinkel 

Gieten 09-'20 

Plattelands-vrouwen (II) wederopbouw, groei en bloei (‘de vrouw is de 
scharnier bij de ontwikkeling van het platteland’ aldus Daisy Stork) – 
de Slag bij Ane leidde tot een Ballade; en nogmaals tot ruzie – Egbert 
Veenhof’s Museum ‘Op ’t Hoog’ (met historische verhalen) - Recepten 

Hardenb.37/3 

Het Waterschapshuis – Johan Christiaan Karres – Freek Hamberg over 
de bevrijding van de Hoogenweg – het begin van VV de Blauwen – de 
brand bij Hendrik Salomons aan de Van Royenswijk – de moedermavo 
– Verzetswerk in Heemse (Egbert Schutte, Ds. Slomp, koerier Ome Jan) 
– Dodenbezorging in de Steentijd (2) – het kinderserviesje van Lotte 
Blein werd niet meer opgehaald – De Oostenbrinks in Heemse (5b): de 
tochtjes met de amfibie-jeep; benzinestation Oostloorn; de markies 

Havelte ‘20/3 

Een jeugdherinnering van een halfjoods meisje (Sippora Stibbe) aan 
haar reis van Zwolle naar het werkkamp in Havelte; daar bezocht ze 
haar vader – Dorpshuis ‘De Vlasbarg’n in Uffelte (sinds 1974) – Jan 
Been en zijn (niet meer originele) arbeidershuisje uit 1930 in Darp -  

Hoogeveen /3 

Berend Eleveld *22-07-1854 +08-03-1929 is altijd ongehuwd gebleven. 
Hij woonde in het huis ‘Den Clarenberg’ en was grootgrondbezitter. 
Over hem enkele anekdotes – Achterom 1 rond 1950: een schets – 
Annie Hup-Veldman – Voetbalver. Hoogeveen 90 jaar – het 
Zuideropgaande (ooit een kanaal met wijken; nu een vrij brede weg – 
dichter Lambertus van de Belt x Engelina Knigge – de eigen archieven 
ontsluiten: een grote uitdaging - Harm Bruins Slot x Geesje Haar kocht 
in 1923 het tjalkschip Zeester; het wordt herdoopt in ‘Risico’, 1e reis  – 
het aangrijpende verhaal van Pieter Westerveen over werkkamp 
Espenhain (Dld) in WO II en uiteindelijk hun terugreis naar Zwolle – 
Pas op voor de tram – Boek ‘Hoe de Rahders Drenthe veranderden’ -  

Meppel 42/3 

Tandarts Jan Frederik Haijtink raakte betrokken bij de GDN (Geheime 
Dienst Nederland) – Nel Stefes, koerierster van het verzet rondom 
Meppel (verslag door haar zoon Rudi ter Heide) – Dagboek (91 
brieven) van verpleegster Elly Mulder uit Amersfoort (2) – Heinke 
Nederlof: opgeklommen tot  bibliotheek-directeur; duikt daarna in de 
Meppeler Historie – De Meppeler grachten (2) bleven dankzij de 
Grachtwacht open – Kinder-grafjes terugvinden ? – Jan Mankes, 
schilder van tederheid – Grossiersbedrijf Theunissen; ze bezaten ook 
een bloedzuiger-kwekerij ‘Villa Ruimzicht’ bij de Pijlebrug in Havelte 

Nijeveen 20/2 
Klaas Kleine: smid, vioolbouwer, geitenhouder, schrijver – 4 oudere 
Nijeveners (Broer, Nijmeijer, de Boer en Pol) over hun jeugd (1920-
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1950) - Klassefoto OLS groep 8 in 1990/’91 – over het ‘Huus van de 
Toal’ (Drents, Nedersaksisch) – eerste woningbouw aan de Burgem. 
van Veenlaan – bewoners Nijev. Bovenboer 21 (v.h. A175) vanaf 1764 
– Interview met Jan Nooy x Roelie Jonas: oog hebben voor oplossingen  

Odoorn '20/3 

Spelletjes/Volksvermaak: hanengevecht, katknuppelen, ganstrekken, 
palingtrekken – Café Germs – de 3 podagristen (lijders aan jicht): boek 
Gerard Stout m.b.t. Odoorn/Exloo – Margaretha, patroonheilige van 
(de kerk van) Odoorn – Gedicht Twaidemond – Foto’s – Ds. Van 
Lunzen weer ‘in beeld’  bij zijn pastorie – Ds. De Wit en V.V. ‘de Hunze’  

Oosterhess. 3 
Henk Kamping  over de boerderij ‘Witte Zand 18’ (van der 
Wijckshoeve) – Kroniek van de Zuidenveld-tentoonstellingen van het 
DLG (1920-2020) – Alg. Begraafplaats met diverse graven toegelicht -  

Peize 87 
De nationale feestrok (bedacht in 1946 door Mevr. A M Boissevain-van 
Lennep) – Zwemclub Peize – Tennisver. Peize – Diverse Merklappen 

Rolde ‘20/3 

Zandverstuivingen – Hunebedden D 17 en 18 werden in 1847 te koop 
aangeboden (1) – de Ree-wegen in Drenthe (of Liek-wegen in Dld) 
stonden onder toezicht van de kerken – De Nieuwe Drentsche 
Volksalmanak bevat o.a. info over de 80-jarige oorlog in Rolde 

Ruinen ‘20/3 
Het begin van de DABO – Op naailes – Scharrel – Aller noodlot – 
Afbraak van de fabriekspijp in 1982 – Slapen in de Anserdennen – het 
Anser lied – Poesie-album Jantje ten Oever met tips voor het leven 

Ruinerwold 4 

Interview met Jan Derks Alberti *20-01-1908 – Het boerderijenboek 
vraagt veel werk – De hoge brug bij Tweeloo; sinds 1941 Meppel – 
Meilof Bulder *1866: woonde tot 1916 thuis, daarna in Veenhuizen, 
vanaf 03-07-1919 werd hij boerenknecht bij de fam. Geerts – Frontale 
treinbotsing op 02-01-1888 bij halte Ruinerwold door vertraging en 
miscommunicatie – Buurtver. Oosteinde bejubeld in 1951 en 2001 – 
Ansichten nu (gelukkig) weer in te zien op onze website  

Sleen 23/3 
Ontwikkelingen in de landbouw, bezien als dierenarts – Kazemat S40 
(type Stekelvarken) met de instructie-teksten – de woninginrichting in 
schultambt Sleen rond 1800 – de groene keet – Huizen in Sleen +1990 

Smilde 17/3 

Hendrik van Deemter x Hinderkien Schoonhoven, burgemeester 
tijdens WO II – de moord in 1886 op Aaltje Doorten/Doorn – Burgem. 
W P Berghuis in 1949 over zijn gemeente – verhalen van het 
Wiekevolk (fam. Bos, Veenlust) – de enquete over de veenderijen (5): 
Jacob Wietze de Vries, vervener en landbouwer op de Grietmanswijk 

Staphorst 41/3 Fam. Kruidhof en Tippe in en na WO II – 2 Brieven van Willy Bouwman 



22 

 

-Kerkhoff, geschreven in 1944/45 aan haar moeder in Apeldoorn – de 
Oorlogswinter – de bunkerbouw in Rouveen – Roelof Mulder *1915  

Vollenhove 3 

Het Vollenhoofs Volkslied – Joodse gemeente Blokzijl in opspraak – 
Hendrika Johanna Helderman *1883: onderwijzeres in Heetveld, 
Oldemarkt en later St. Jansklooster. Ze overlijdt op 37-jarige leeftijd 
aan de Spaanse griep. Neogotisch zaalkerkje ‘de Hoeksteen’ (1913) 

Vries 19/75 

Markante Vriezenaren - Turfwinning – Belgische vluchtelingen WO I uit 
Boom en Bechem in de pastorie – Kanaaldijk Noord-Willemskanaal pas 
laat verhard – Bunne en Winde: klooster – Landbouwcrisis leidde tot 
innovatie en onderwijs - Olde Druuz (53) en de Markegrenzen 

Westerbork nr 2 

50 jaar Volleybalver. Quinto – uit de krant van 75 jr. geleden, ook 
vermisten in de oorlog – 50 jr. ‘Museumboerderij de Ar’ (Bert Klomp x 
Gerda Hoogeweg): ze kwamen van Baarn naar Eursinge. Bruune bonen 
stonden op de menukaart voor Prins Claus. Nu vooral een restaurant 

Westerwolde 2 

Ruiten Aa Kanaal 100 jaar; initiatiefnemer was Boelo Luijtjens Tijdens – 
Een historische levensader voor het klooster in Ter Apel – Het Aaltje-
project uit Smeerling – De uitzetting van Duitse burgers na de oorlog: 
Interview met Fritz Wünker die de voorbereidingen meemaakte – 
Bescherming Cultureel erfgoed in Westerwolde is nobele plicht – Hans 
Thedinga, Ford dealer in Emmen o.m. over zijn moeder Lena Anna Vos 
*1917 en haar ouders – Jacobus Heres *1768, boer en maire -  

de Wijk 2020/3 Special ‘Landgoed Dickninge’ – Veel info over de tolheffing – Foto’s 

IJsselham 28/3 

‘Figuren’ langs de zeedijk bij Blankenham (met veel info o.m. op 
satellietdataportaal.nl) – Indiëgangers Arp Ernst en Wieger de Ruiter 
(tevens info over Arp’s naaste fam.) – de oude schutsluis te Ossenzijl – 
Jannes Zephat werd onder de wapenen geroepen tijdens de Belgische 
Opstand in 1830/’31 (van Kalenberg tot Lubbeek (B)) – Uit de krant 
(1963) – Archiefstukken oorlogs-slachtoffers gem. Oldemarkt (nrs.) 

Zuidlaren 27/3 

de Spaanse griep (met namen overledenen) – 750 jaar Zuidlaarder-
markt – het notarishuis (Stationsweg 30), gebouwd door J Q Dorhout 
Mees; notaris Jan ter Haar en de Rabobank waren er ook gehuisvest – 
Derk Weesjes x Grietje Vellinga woonden aan de Schapendrift 2 op de 
boerderij Eben Haezer. Ze waren jarenlang betrokken bij Dennenoord 
– Zuidlaren hielp Wanssum (L) bij de wederopbouw na WO II (met veel 
info) -  Berichten uit Oostermoer Noordenveld in 1943 

Zuidwolde 34/2 
Boerderijenboeken Schrapveen (gereed) en Drogteropslagen – De 
aardappelstomer (1950-1955): opkomst, nut,  gebruik – De pokken-
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EEN INTERESSANT WEBSITE IS GENEAKNOWHOW 

 
https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html 
Korte rondgang over de site Digitale 
Bronbewerkingen Nederland en België. Dit is een 
onderdeel van Geneaknowhow. De 
nieuwe  bronnen op deze site ziet u via de 
link Nieuw. Op de provinciale pagina's staan 
meestal eerst enkele gegevens die de hele provincie 

betreffen of een groot deel er van, waarna de individuele plaatsen 
(heerlijkheden, dorpen e.d.) zijn genoemd. Let op: de plaatsen staan onder 
de provincie waartoe zij heden ten dage behoren! Bij plaatsen waar veel 
links staan wordt een aantal rubrieken aangegeven, om het zoeken 
makkelijker te maken. Voor zover van toepassing zijn dit de rubrieken dtb 
(Nederland) of pr (België), bs en bev.reg., overig kerkelijk en overig niet-
kerkelijk: - dtb (doop- trouw en begraafboeken): de bronnen die normaliter 

epidemie in Schottershuizen (1844) kwam vanuit Slagharen – de 1127 
foto’s van meester Willem de Vries uit Linde staan op de beeldbank 
van het Drents Archief. Daaronder 29 (bruggen) over de Reest – 
Johannes van Uthlo werd in al 1543 pastoor in Kemnade (Kemenade) 
bij Bodenwerder; afstammend van Ten Utlo uit Nolde (Met veel info) 

Zwartsluis nr 88 

Arie Kronenberg *1925 vertelt over de buurtschap de Velde in WO II – 
Oorlogsherinneringen Gerrit Kappers *1928 – Harm Corporaal en 
Hennie Kappers konden via Harm’s zus veilig onderduiken in 
Apeldoorn – uit de krant van 1939 – dagboeknotities Lucas Dragt over 
zijn tewerkstellingstijd in Duitsland (toegelicht door zijn dochter 
Roelie) – Het droevige lot van onderduiker Roelof Schraa: hij was 
ondergedoken bij Egbert Kragt in Oldebroek via zijn oom die daar 
onderwijzer was; ook werkte hij mee aan ‘Strijdend Nederland’ 

Zweeloo nr 65 

Diaconie en Armenzorg vanaf 1613: Fennigje Hosting, Geert Erkelens – 
de scherensliepers-harbarg in Oud Aalden: Frederik Keen herbergier – 
Spiensters – Foto’s – de Franse tijd (2): ongeregeldheden berecht, 
Hendrik Askes *1809 ging  naar Rusland als infanterist, huisvesting van 
de Gendarmerie bleef een probleem – de 10e garve (2) Zweeloo met 
Oosterhesselen en Weerdinge (zie evt. ook het blad ‘Waardeel’) 

https://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
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in de Nederlandse archieven zijn opgenomen in de dtb-reeksen (d.w.z. 
inclusief registers als schepentrouwen en belastingen op trouwen en 
begraven), en evt. latere doop-, trouw en begraafregisters van na 1811.  
- pr (parochieregisters), voor de Belgische (dtb-)reeksen, die beperkt zijn 
tot de doop-, trouw en begraafboeken - bs en bev.reg.(burgerlijke stand en 
bevolkingsregister): akten van de burgerlijke stand en onderdelen van het 
bevolkingsregister. De overige bronnen zijn gesplitst in kerkelijk en niet 
kerkelijk van aard, d.w.z. dat deze bronnen onderdeel uitmaken van een 
kerkelijk archief of niet.  
 
GENEASCRIPT is het onderdeel binnen het domein van de Stichting 
Geneaknowhow waar bewerkingen van genealogisch archiefmateriaal 
wordt bewaard. De bewerkingen verschillen van aard (bijv. index, 
transcriptie) en bestandstype (bijvoorbeeld word, pdf), maar zij geven 
allemaal tenminste een volledig overzicht van de persoonsnamen in een 
archiefbron. Het online delen van bronbewerkingen is een prachtige hulp 
voor onderzoekers, al blijft controle van de gevonden gegevens in het 
origineel noodzakelijk. Deze bronnen worden door diverse personen 
vrijwillig aangeleverd.  
 
 
De Stichting Geneaknowhow is een vrijwilligers organisatie. 
 

 
 
HET BESTUUR WENST U EEN GOED GENEALOGISCH JAAR! 
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