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VAN DE VOORZITTER 

 

Ik schrijf dit bericht midden februari en de berichten vanuit de overheid zijn 
niet zo dat we binnen korte tijd weer volop bij elkaar kunnen komen. Dat 
betekent dat het bestuur vooralsnog geen nieuwe bijeenkomsten heeft 
gepland. Wanneer het weer mogelijk is, zullen we hier meteen werk van 
maken. De onderlinge ontmoetingen en het delen van elkaars onderzoeken 
stimuleert geweldig. Ook de informatievoorziening rondom genealogie 
verandert door de digitalisering heel snel; bijna elke week krijg je weer nieuwe 
informatie, soms zoveel dat het niet meer bij te houden is. Daarin hebben 
onze bijeenkomsten ook altijd in voorzien. 
 

U hebt wel gemerkt dat het bestuur niet blij is met deze situatie en als het 
goed gegaan is dan hebt u in februari de nieuwsbrief ontvangen met 
tussentijdse informatie. We hebben daarop heel leuke reacties en 
bemoedigingen gekregen. 
 

Nu ligt voor u weer een nieuwe Threant. Vorige keer moesten we melden dat 
we te weinig kopij hadden, maar nu vernam ik dat voor dit nummer genoeg 
materiaal voor handen was, mede doordat we een paar mensen persoonlijk 
benaderd hadden. En, zie daar een paar mooie verhalen. We hopen dat u er 
plezier aan beleeft en wellicht doet het u in de pen klimmen om voor het 
volgend nummer uw verhaal te laten lezen. 
 

Vanuit het hoofdbestuur en de landelijke NGV (www.ngv.nl) krijgen wij op dit 
mooie berichten: 
- het hoofdbestuur is redelijk goed aangevuld; 
- de financiën waren een grote puinhoop, maar er komt gaandeweg meer 
informatie zodat we binnenkort een goed overzicht zullen krijgen hoe de 
landelijke NGV er financieel voor staat; 
- de ontwikkeling van de landelijke website gaat gestaag voort; er worden 
steeds meer informatieve artikelen geplaatst; ook scans komen er nu in groten 
getale bij; maar ik mis daarbij nog wel de grote hoeveelheid die vanuit Drenthe 
en NW-Overijssel is aangevoerd en waar we met smart op zitten te wachten; 
- in januari 2021 is er een digitale algemene vergadering geweest, waar een 
aantal eenvoudige besluiten is genomen, die niet konden wachten totdat de 
afgevaardigden weer fysiek bij elkaar kunnen komen; 
- de contributie voor de NGV voor 2021 is een klein beetje verhoogd; 
binnenkort zult u het verzoek wel krijgen om de contributie van 2021 te 

http://www.ngv.nl/
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betalen. 
- van het computerprogramma GensDataPro is een nieuwe versie verschenen: 
GensDataPro 3.x; het is wel zaak om telkens je computerprogramma te 
updaten. Meer informatie is te vinden op de website www.ngv.nl  
 

Als afdelingsbestuur Drenthe en NW-Overijssel hebben we ondertussen 
onderzocht of we niet een eigen website kunnen opzetten. Onze webmaster is 
er mee bezig geweest en heeft een ontwerp gemaakt. Nu de landelijke website 
duidelijk in de lift zit en we spoedig mogen verwachten dat de afdelingen 
daarin een eigen plek krijgen, willen we nog even afwachten voor wij zelf 
hiermee verder gaan. 
 

Ondertussen hebben we de afgelopen weken weer een paar afleveringen van 
‘Verborgen Verleden’ op televisie kunnen zien. Daarin viel me op hoe 
belangrijk het is om de levensgeschiedenissen van mensen op papier vast te 
leggen. In deze tijd waarin alles digitaal wordt verstuurd, wordt er weinig 
bewaard. Daarom opnieuw mijn pleidooi (zie de nieuwsbrief van februari) om 
zoveel mogelijk levensgeschiedenissen van jezelf, van je vader en moeder, van 
je opa en oma op schrift te stellen met daarbij zoveel mogelijk foto’s en geef 
dan ook een exemplaar aan je lokale historische kring of aan een 
archiefinstelling. Wanneer je een mooi verhaal hebt dat geschikt is voor 
Threant, houden we ons van harte aanbevolen. Denk daarbij wel aan de regels 
voor privacy met betrekking tot de mensen die nog leven. 
 

Namens het bestuur met hartelijke groet en hopelijk weer tot ziens 
Henk Jonkman 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 
 

De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in augustus 2021 verschijnt, moet voor 26 mei  2021 
binnen zijn bij het email-adres van de redactie: threantdrenthe@gmail.com 
Bij voorbaat onze dank! Lever uw kopij bij voorbaat aan per mail op A4-
formaat, lettertype Calibri, punt grote 15. Bij voorbaat onze dank! Voor andere 
vormen van kopij indienen kunt op contact opnemen met de redactie. Het 
adres en telefoonnummer zijn achterin deze Threant te vinden. 
De redactie roept de leden en anderen op om kopij aan te leveren. 
De volgende Threant verschijnt in augustus. Heeft u een leuk verhaal of 
genealogie? Stuur het ons. Wij kunnen niet zonder uw bijdrage. 
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DE FRIESE FAMILIE JONKERS IN DRENTHE 
Ingezonden door: Bouwe van der Meulen te Leeuwarden. email: meulen68@xs4all.nl 

 

            
 

VERLOREN DOCHTER SYTSKE VAN BOUWE DANIËLS EN PYTTJE WILLEMS  

 
Sinds 1999 heb ik aan de wand in de kamer een fraai ingelijste stamboom van 
de familie van der Meulen, ter gelegenheid van mijn 55e verjaardag getekend 
door de toenmalige voorzitter van de NGV afdeling Friesland, Cornelis 
Bolderman, op basis van gegevens die ik had geleverd. Daarop staan in 
volgorde de voorouders in mannelijke lijn, beginnend bij Daniël Jans, die in 
1640 molenaar was in Lippenhuizen, en eindigend bij mijzelf, Bouwe Daniël 
van der Meulen, geboren in 1944 te Rotterdam. Van elke in deze lijn vermelde 
persoon zijn vrouw en kinderen vermeld. Kinderen anders dan de stamhouder 
komen er pas vanaf de vijfde generatie in voor, die van Daniël Jans en Sytske 
Bouwes. Opvallend is dat het steeds grote gezinnen waren, rond de tien 
kinderen, behalve bij Bouwe Daniëls en Pyttje Willems. Van hen waren maar 
drie kinderen ingetekend: Trijntje, Daniël en Willemke. De huisvaders stierven 
in de 18e eeuw op vrij jonge leeftijd, vermoedelijk door hun beroep van 
molenaar en bakker. 
Op 3 juli 1747 kocht Bouwe Daniëls (in die tijd nog zonder achternaam) de 
Roodkerkster Molen te Molenend bij Oenkerk van zijn zwager Cornelis Willems 
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(SIKMA). De bekende genealoog R.S. Roorda schreef over Bouwe en Pyttje: 
“Hja sille minnist west ha, om ’t hja net ûnder de ledematen foarkomme en ek 
de doop fan de bern net”. Hij veronderstelde dus dat zij doopsgezind waren en 
daarom niet voorkwamen in het lidmatenboek en het doopboek van Oenkerk. 
Pyttje Willems was eerder getrouwd geweest met Harmen Jans en uit haar 
eerste huwelijk had zij ook kinderen. Bij de Quotisatie in 1749 waren er 3 
personen boven de 12 en 5 onder de 12 jaar. Maar wie waren dat nu precies? 
Pas jaren later kwam ik er achter dat twee dochters niet in de stamboom 
voorkwamen omdat zij mij onbekend waren en dus in de familie vergeten! Dat 
waren Sytske en Akke. Akke is ongehuwd gebleven, maar van Sytske vond ik 
een uitgebreid nageslacht, vooral in Drenthe. Ja, daar wonen veel mensen met 
Friese voorouders. Eerder vond ik aan mijn moeders kant al grote aantallen 
Friese familieleden in de omgeving van Hoogeveen. 
 
Sytske Bouwes, de oudste dochter van Bouwe Daniëls en Pyttje Willems, 
geboren in Oenkerk in 1745, werd op 19 augustus 1770 te Dronrijp op 
belijdenis gedoopt. Zij trouwde daar op 26 april 1772 met Hylke Luitjens Jager, 
die op 14 juni 1744 in Oudehorne was gedoopt als zoon van Luitjen Dirks en 
Trijntje Sjoerds. Hij overleed te Makkinga op 26 juni 1814. 
Hylke en Sytske hadden zes kinderen: Bouwe, Trijntje, Luitjen, Pietje, Antie 
(tweeling met Pietje, maar jong overleden) en Sjoerd. Toen in 1811 een 
familienaam moest worden aangenomen, legde Hylke de naam JAGER vast 
blijkens de akte van naamsaanneming: 
Voor Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van het District Tietjerksteradeel, 
waarnemende de functiën van Maire der Gemeente, van Oostermeer, Canton 
Bergum, Arrondissement Leeuwarden, Departement Vriesland gecompareerd 
zijnde Hijlke Luitsens woonende te Suameer heeft dezelve verklaart, dat hij 
aanneemt den naam van Jager voor Familie-naam en dat hij heeft Kinderen en 
Kindskinderen als: Bouwe oud 36 jaar in Drenth, Luitsen oud 32 jaar te 
Wateren, Sjoerd Hylkes in Drenth, Tryntje oud 34 jaar in Drenth, Pyttje oud 29 
jaar in Drenth, Sjoerd Hylkes ald, Sytske oud 7 jaar, Hendrik oud 5 jaar, Hylke 
oud 1 jaar, kinders van Bouwe in Drenth, en heeft deze met onze President en 
Secretaris Vertekend den 28 December 1811. Hylke L Jager. JvSminia Hz. P.M.B. 
Braunius. 
Hoewel Bouwe en Sjoerd hier de familienaam JAGER hebben gekregen, blijken 
zij en hun kinderen later de familienaam JONKERS te dragen. Het is maar de 
vraag of zij van de naamsaanneming door hun vader iets wisten. Bouwe, 
Trijntje en Sjoerd hadden nageslacht in Drenthe en komen hierna aan de orde. 
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Pietje trouwde met Willem Kornelis Meekhof en overleed in Wapserveen. De 
familie van Luitjen Hylkes Jager kwam niet veel verder dan Ooststellingwerf. 
 
Bouwe Hylkes JONKERS, geb. te Augustinusga op 20 april 1775 en daar 
gedoopt op 20 mei 1775, ovl. te Holthe (bij Beilen) op 23 november 1827, 
trouwde op 7 november 1802 te Beilen met Hindrikje Jannes ten Kleij, 
dochter van Jannes Hindriks ten Kleij en Hendrikje Willems, geb. te 
Westerbork op 10 maart 1775 en aldaar gedoopt op 26 maart 1775, ovl. te 
Makkum (bij Beilen) op 4 juni 1843. 
Bouwe en Hindrikje hadden vier kinderen: Sijtske (op 22 maart 1828 te Beilen 
getrouwd met Jan Gerrits Kuik; negen kinderen, geboren te Holthe, Makkum 
en Hijken), Hendrik (overleden op 17 december 1831 te Utrecht als korporaal), 
Hijlke (overleden op 30 januari 1835 te Breda als soldaat, oud 22 jaren) en 
Willem Bouwes Jonkers (op 28 april 1838 te Beilen getrouwd met Aaltje Jacobs 
Pol, vijf kinderen; hij was landbouwer te Laaghalen en te Hijken en overleed 
daar op 4 mei 1876). 
Trijntje Hylkes JAGER, geb. te Augustinusga op 11 mei 1777 en daar gedoopt 
op 25 mei 1777, ovl. te Wapse op 21 mei 1862, trouwde op 22 mei 1803 te 
Diever met Hendrik Roelofs SANTING, geb. te Wapse op 17 mei 1768, ged. te 
Diever op 23 mei 1768, landbouwer te Wapse, ovl. aldaar op 20 oktober 1821. 
Hendrik en Trijntje hadden vier kinderen: Roelof, Sijske (dat had Sijtske 
moeten zijn), Hijlke en Marchien (geb. te Wapse op 17 januari 1812, ovl. te 
Diever op 5 maart 1886; op 16 november 1838 te Diever getrouwd met Jannes 
Lieuwes Oostra). Deze tak heb ik nog niet verder uitgezocht. 
Sjoerd Hylkes JONKERS, geb. te Oudehorne op 6 juli 1785 en aldaar gedoopt 
op 7 augustus 1785, schaapherder te Beilen, ovl. te Beilen op 16 april 1830, 
trouwde op 10 mei 1819 te Beilen met Aaltien Geerts, dochter van Geert Jans 
en Margje Roelofs, geb. te Brunsting, ged. te Beilen op 27 april 1788, ovl. te 
Beilen op 1 november 1868. 
Sjoerd en Aaltien hadden drie kinderen: Hendrik (op 28 mei 1851 te Beilen 
getrouwd met Jantje Seubring), Geert (op 26 april 1850 te Beilen getrouwd 
met Grietien Reinds) en Lucas Sjoerds Jonkers (op 17 april 1862 te Beilen 
getrouwd met Aafje Veeninga uit Beilen). 
 
De laatstgenoemden, het gezin van Lucas en Aafje, vertrokken op 27 april 1870 
naar Noord-Amerika. Volgens een mededeling die ik in 2008 ontving van de 
heer L. Tiesinga te Oosterwolde woonden ze in het jaar 1900 in Holland, Ward 
2, Ottawa (County), Michigan. 
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Als bijzonderheid meld ik nog dat mijn vrouw Aaltje Trientje van Wijk op 10 
april 1944 in Brunsting is geboren ten huize van haar oom Eiso Piel, zoon van 
Egbert Piel en Aaltje Spiegelaar. Een groot deel van de familie Piel / Pijl, 
oorspronkelijk uit Beilen, is na de Tweede Wereldoorlog naar Canada 
vertrokken. 
Over het nageslacht van Sytske Bouwes hebben wij nog meer gegevens. Als er 
NGV-leden zijn die in het bovenstaande voorouders of familie zien, zouden wij 
daarvan wel willen horen. Wij kunnen hen dan van dienst zijn bij verder 
onderzoek, ook over allerlei hier niet genoemde families. 
 

EEN STAMREEKS VAN HENDRIK HENDRIKS 
Ingezonden door: Janny Goutier-Zwiers email: jgzwiers@hotmail.com 

 
Een stamreeks van Hendrik Hendriks, 1763-1816 

 
Roelof Zwier, 1797-1862 

 
                                       Berend Zwiers, 1837-1913 
 
                                  Geert Zwiers, 1893-1976 
 
                            Berend Zwiers, 1918-2015 
 
                       Geert Zwiers, geb.1941 
 
                  Berend Zwiers, geb.1964 
 
             Brendan Zwiers. Geb.1996 

  
Een familiegeschiedenis van acht generaties, 
             vanaf circa 1763. 
 

Zwiers, de zoon van Zwier, een jongensnaam waarvan 
de betekenis is  

dappere strijder 
 

Deze naam stamt af van Sweder, een Duits Germaanse naam.  Bron: Wikipedia 
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PROLOOG           
 

Hendrik Hendriks 
 
De eerste keer dat ik in het Drents Archief de naam Hendrik Hendriks las, was 
een lichte schok. Hij was de vader van de bruidegom Roelof Hendriks Zwier. 
Het klopte! Zo kort bestond onze familienaam Zwiers dus pas. (1824) Waar 
komt de naam Zwier vandaan? Waarom is voor deze naam gekozen? Dit heb ik 
niet kunnen achterhalen. Hendrik Hendriks is een patroniem, dit betekent: hij 
is de zoon van Hendrik. 

 
In het 
Drents 
Archief te 
Assen vond 
ik het 
huwelijk van 
Hendrik 
Hendriks 

met Eva Margaretha (Grietje) Christoffels.        
Zij zijn getrouwd op 16 oktober 1796 in Sleen. Men spreekt het uit als Slien, in 
de tijd van de Bataafse Republiek. Men was toen nog blij met de Franse 
overheersing; gelijkheid, vrijheid en broederschap.  
 

Den 4 8ber (oktober1796) zijn aangegeeven de huwelijksgebo- 
den van Hendrik Hendriks van den Haar- en  

Eva Margaretha (Grietien) Christoffels Bekkendorf  van Anlo- zijn 
gemelde perzonen op 8 sept. na 3 mali(g)e proclamaties den 16 ejusdem 

ober(oktober) in  
den huwelijken staat bevestigt.  

 

 
Ik las de trouwakte van Hendrik Hendriks uit 1796 en ontdekte dat hij op De 
Haar woonde, een kleine buurtschap, ca 10 kilometer ten noorden van 
Coevorden. Zijn zoon Roelof Zwier is overleden op de Schimmelarij, een 
buurtschap naast de Haar 
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Bron: Landkaart uit1850 www.topotijdreis.nl 

 
Het gezin van Hendrik Hendriks, generatie één, circa 1763-1816 

 
Hendrik Hendriks is geboren rond 1763.  
Overleden op 07-02-1816 op de Haar. (Haar is een buurtschap in het dorp 
Sleen, gemeente Coevorden). 
 
Getrouwd in de leeftijd van 33 jaar, op 16-10-1796 te Sleen met Eva 
Margaretha  (Grietien) Bekkendorf. Afkomstig uit Anloo, zij is in 1771 in 
Groningen gedoopt. 
 
Uit dit huwelijk vijf kinderen:  

http://www.topotijdreis.nl/
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Vanaf 1811 worden officiële achternamen verplicht. 
 
Roelof Hendriks Zwier, (onze voorvader) is gedoopt op 22-08-1797 in de 
toenmalige gemeente Sleen, overleden 14-02-1862 op de Schimmelarij, 
gemeente Sleen. Gehuwd in Sleen op 08-05-1824 met Berendina 
Schollenbergh, dochter van Pieter Hansen en Hendrika Roelofs Schollenbergh. 
 
Jantijn Hendriks Zwier, gedoopt op 02-06-1800 (tweede pinksterdag)  
akte 6, overleden op 03-10-1874 in Sleen, akte 45. Getrouwd op 10-05-1843 in 
Anloo met Albert Geerts Klement uit Vries, 35 jaar, dienstknecht, woonachtig 
te Gasteren, gemeente Anloo. Overleden op 12-07-1866 in Sleen. Zoon van 
Geert Klament en Kristina Bentendorf 
 
Albertijn Hendriks Zwier, gedoopt op 04-03-1804, overleden op  
25-10-1859 in het armenhuis in Sleen. 
 
Hendrik Hendriks Zwiers, gedoopt op 7-01-1807. Overleden op 
 03-01-1880 in Sleen, akte 2. Getrouwd op 21-11-1844, akte 12, met Jantje van 
der Tuik uit Dalerveen, koopvrouw. Dochter van Albertus van der Tuik en 
Hillegien Zuidema. Doopplaats van de bruid is Winschoten, weduwe van Jan 
Jansen. 
 
Stoffer Hendriks Zwier, gedoopt op 06-08-1809. Overleden op  
06-02-1883 in Emmen. Beroep boerenknecht, woonplaats Koekange  
(De Wijk).  
Eerste huwelijk 01-07-1843 te Ruinen met Lammechien Alberts Mulder uit 
Hoogeveen, 27 jaar, dienstbode. Akte 10. 
 
Tweede huwelijk, (Stoffer is dan 44 jaar en knecht) 30-01-1854 te Emmen met 
Fenne Lemmerink, oud 41 jaar, weduwe van Daniel Fuller. Er wordt een kind 
gewettigd. 
Informatie/Bronnen: Drents Archief in Assen, dtb’s en BS 
Digitaal zoeken :www.alledrenten.nl  -home-zoek een persoon 
 

De volgende aflevering een stukje over de Franse tijd. De tijd waarin Hendrik 
Hendriks en zijn gezin leefden. 
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HEIT, VERTEL’S! 

Ingezonden door Nico Scheffer, email: nicoscheffer@gmail.com 

 

Genealogie en verhalen zijn met elkaar verbonden. In de loop van de jaren heb 
ik mij vaak afgevraagd hoe mijn vader en moeder, ooms of tantes over 
bepaalde zaken hadden gedacht of hoe bepaalde familiebanden nu precies in 
elkaar zaten. Vaak wist ik wel een beetje hoe het verhaal er uit zag, maar de 
details waren niet meer te achterhalen. Genealogie en verhalen horen bij 
elkaar en bij veel genealogen is het verhaal even belangrijk als de 
familieverbanden. Verhalen helpen ons om beeld te krijgen van de verbanden 
en de gebeurtenissen en dragen bij aan de waarheidsbeleving in die 
verbanden, want of de deur rechts of links in de kamer zit, hangt af van uit 
welke hoek je de kamer bekijkt.  
 
Pap, vertel ‘s! 
Op St. Nicolaasavond in 2008 kregen mijn vrouw en ik ieder een boek van onze 
jongste dochter, ‘Pap, vertel ‘s!’ en ‘Mam, vertel ‘s!’. Vanuit onze Friese 
achtergrond werd dit natuurlijk ‘Heit, vertel ‘s!’ en ‘Mem, vertel ‘s!’.  Een erg 
leuk idee, maar begin er maar eens aan! In de loop van 2009 heb ik het boek 
diverse keren ter hand genomen maar de gehanteerde verhaallijn paste niet 
zo goed bij mijn manier van vertellen. En ik ben van nature een verhalenman, 
zowel in mijn werk als privé wil ik zoveel mogelijk de zaken via een verhalenlijn 
duidelijk maken, wij kregen die boeken dan ook niet toevallig. Onze jongste 
dochter informeerde eind 2009 al eens wanneer zij het boek terug kon 
verwachten, jaja wij zijn er mee bezig. Mijn vrouw kon er al helemaal niet mee 
overweg en het is nog wel een ‘project’ voordat haar boek af is. Verhalen had 
ik wel, maar die pasten niet in het boek, dus begon ik die maar op een A-4 uit 
te schrijven en naar onze drie dochters rond te sturen onder het motto Heit 
vertel eens. Iedereen is druk met van alles en nog wat, dus beperkte ik mij tot 
zo’n vier A-4’tjes per jaar en stuurde die dan per post en later per mail rond 
aan de kinderen. Om u een beeld te geven hoe dit er dan uitzag hierna een 
voorbeeld van zo’n epistel.  

mailto:nicoscheffer@gmail.com


Threant jaargang 32 (2021) nr. 2      35 

 

deel 17.                               Heit, vertel ‘s!  35 

 

Vervolg m.s. Twenthe-IJssel 1967:  

Het leven aan boord bij Henk en Gré beviel goed en wij konden met zijn drieën dan ook prima door één 
deur. Het was plezierig werken aan boord, er werd veel gelachen en ook voor mij was het wat makkelijker. 
Gré zorgde voor het eten en ik was voor het warm eten bij hun in de kost, ook de koffie en thee werd 
gezamenlijk in de stuurhut gedronken. Ik hoefde dus alleen maar voor mijn eigen brood te zorgen en dat 
ging een stuk gemakkelijker met een koelkast op gas in het vooronder. Wat ook erg prettig was, Gré 
zorgde ook voor mijn was en dat was een uitkomst. Eén ding was jammer, begin november moest ik weer 
van boord om mij te melden voor de dienstplicht, dit was wel een domper op de vreugde, zowel bij mij als 
bij Henk, die had hier niet op gerekend. En het viel hem dan ook tegen dat hij na twee maanden weer op 
zoek moest naar een nieuwe maat. We maakten een paar mooie reizen, met veel gezelligheid al was het 
evengoed hard werken. Ik had nu ook de machinekamer onder mijn beheer en daar stond een grote 4 
cilinder Brons motor in van 260 pk. Dat was niets te veel voor ons schip van 582 ton. En soms hadden we 
daar niet genoeg aan, één van de laatste reizen die ik met Henk en Gré maakte voor mijn diensttijd, 
moesten wij geladen met graan de Rijn op naar een plaatje net boven Bingen. De Twenthe schepen 
kwamen vrijwel nooit de Rijn op, maar dit was een uitzondering op de regel. Gelukkig had Henk zijn 
rijnpatent tot Mannheim, dus we konden zonder loods naar boven. Toen we in de buurt van het Binger 
Loch kwamen moesten we, in verband met de sterke stroom, kiezen of we een voorspan (sleepboot die 
ons ging trekken door het Loch) wilden of niet.  Het Binger Loch is een door mensenhanden gemaakt gat 
(Du: Loch) in een natuurlijke barrière van rotsen in de Rijn, ter hoogte van kilometerraai 530,8 in Duitsland. 
De bedoeling hiervan is het ter plaatse vlot en veilig passeren van binnenschepen mogelijk maken. Henk 
besloot geen voorspan te nemen maar wel een loods. Toen de loods aan boord kwam vroeg die waar ons 
voorspan bleef, Henk gaf aan hier geen gebruik van te willen maken (hoge kosten), nou aan het gezicht 
van de loods was duidelijk te zien dat die het daar niet mee eens was, maar ja de schipper beslist. Voor mij 
was het de eerste keer dat ik de rijn op voer, dus veel nieuwe indrukken en best wel spannend. Na een 
uurtje varen, nou ja varen we gingen niet harder dan ca. 2 km/uur, kwamen we in het Loch aan en op een 
gegeven moment was er toch wat paniek in de stuurhut, we bleven hangen, met andere woorden de 
stroom tegen was even sterk als onze motor. Henk werd er knap nerveus van en de loods chagrijnig, na 
een paar minuten schoot mij iets te binnen en ik gaf Henk een seintje dat ik de machine kamer in ging. – 
‘Wat ga je doen’ – was zijn vraag? – ‘Let op er schiet mij wat te binnen, laat mij maar even’-. Ik naar 
achteren waar onze gasflessen stonden en haalde daar een volle butagasfles vandaan en die naar de 
machinekamer. De Brons motoren waren tweetakt motoren met spoelpoorten aan de zijkant voor de 
lucht inname en daar zette ik de gasfles bij en draaide die wat open. Je hoorde de motor zwaarder 
brommen, hier zat weer wat meer energie in, niet te veel gas erbij want dan liep de temperatuur veel te 
hoog op. Maar deze truc was goed genoeg om ons door het smalle stuk te duwen, na een kwartier gaf 
Henk via de claxon in de machinekamer aan dat het gelukt was, dus gasfles dicht en ik weer naar boven. 
De loods keek nogal verbaasd waar al die extra pk’s vandaan waren gekomen, maar wij hielden ons van de 
domme. Dit trucje moesten we nog twee keer herhalen voordat we door het Loch heen waren, toen we 
daarna aan de koffie zaten konden Henk en Gré hun verbazing niet langer verbergen, waar had ik die truc 
vandaan. Ja dat wist ik zelf ook niet helemaal, maar het werkte wel! Tja en zo werd het dan toch eind 
oktober en moest ik mijn spullen pakken en ruimte maken voor mijn opvolgen Chris. Hij kwam mij plaats 
overnemen en wij kwamen elkaar nadien nog regelmatig tegen, in de komende jaren kwam ik nog wel 
eens een weekend logeren aan boord van de Twenthe-IJssel, maar meestal waren dit de weekenden dan 
Chris vrij was, een aflosreisje dus.  
 
Maandag 6 november 1967 moest ik mij melden op het station van Vught waar mijn dienstplicht begon, ik 
was ingedeeld in de militaire lichting 1967-6 bij het 11e Pantser Genie Bataljon. Over 18 maanden militaire 
diensttijd valt natuurlijk wel het één en ander te vertellen, maar ik beperk me tot de belangrijkste zaken. 

 
 

http://www.wikiwand.com/nl/Rijn
http://www.wikiwand.com/nl/Kilometerraai
http://www.wikiwand.com/nl/Duitsland
http://www.wikiwand.com/nl/Binnenvaartschip
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De reacties waren enthousiast en als een vervolg soms wat te lang uit bleef, 
werd er zachtjes geïnformeerd of ik het te druk had om te schrijven. Zelf was ik 
in eerste instantie ook erg enthousiast, maar al schrijvend kwam ik er achter 
dat het geheugen zo af en toe toch wel gecontroleerd moest worden, wilde ik 
de waarheid geen geweld aan doen. Dus met het schrijven van een A-4’tje was 
ik niet klaar er ging ook nog de nodige tijd voor onderzoek aan vooraf, via 
fotoalbums, stamboom, oude agenda’s en natuurlijk internet kon ik veel van 
de feiten die ik opschreef checken. Zo kon ik via Delfer1 bijvoorbeeld veel van 
de scheepvaartreizen reconstrueren aan de hand van de Scheepvaarberichten 
uit de kranten. Foto’s zijn ook een goede bron van informatie, vaak komen 
door het beeld de herinneringen weer boven. Waar ik zelf veel profijt van heb, 
is het feit dat ik al mijn agenda’s vanaf 1970 heb gewaard, een bron van 
feitelijke informatie. 
 
Maar de verhalen over het verleden halen de verhalen van het heden op een 
gegeven moment in en wat dan. Tja toen werd ik eigenlijk veel enthousiaster 
want het werd  voor onze dochters niet alleen historie, maar ook werkelijkheid 
en met alle drukte ook minder interessant. Want ja, dat wisten ze natuurlijk 
allemaal wel. Was ik klaar? Welnee ik begon pas! De verhalen werden omgezet 
in ‘Jaarboeken’, (foto 1).  
 

  
foto 1                     foto 2, 3 en 4 
                                                 
1
 www.delfer.nl 
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ieder jaar zijn eigen boek. Opgedeeld in twee kolommen met in de linkerkolom 
foto’s en in de rechterkolom de tekst. Foto’s en tekst hebben uiteraard wel 
een relatie met elkaar, zodat woord en beeld elkaar kunnen versterken. Maar 
de jaarboeken van voor 1940 zijn aanzienlijk dunner dan de jaarboeken vanaf 
2000. (foto 2&3) Er zijn in ons digitale tijdperk veel meer foto’s beschikbaar en 
ook de inhoud van de jaarboeken worden mede daardoor uitgebreider. Om de 
jaarboeken van voor 1940 te vullen is veel (genealogisch) onderzoek nodig, 
wat weer verrassende inzichten geeft. Ook hebben de oudere jaarboeken een 
meer genealogische inhoud dan de boeken van na 1960. En laten ook veel 
meer de historische context zien met de omgeving en de gevolgen daarvan 
voor de familie. 
 
Familieboek 
Tja en wat doe je dan met al die verhalen en jaarboeken. Een familieboek van 
maken natuurlijk, maar dan wordt het wel weer een beetje ingewikkelder, 
want dan heb je aan verhalen alleen niet genoeg. En hier komt dan de 
genealoog om de hoek kijken en kun je de verschillende puzzelstukjes netjes 
aan elkaar leggen. Natuurlijk is ook hier het heden veel makkelijker dan het 
verleden, maar is dat wel zo? Vraag eens aan bijvoorbeeld je kinderen om hun 
beleving van hun jeugd op te schrijven. Met daarin ook aandacht voor de 
ouders – kind verhouding(en). Een kennis van ons vertelde eens – “Wij zijn met 
vijf zussen thuis en als wij weer eens bij elkaar zaten en over onze ouders 
vertelden, hadden wij vijf verschillende ouders”. Maar ook familieleden en 
vrienden komen hiervoor in aanmerking. Eng? Ja in het begin zeer zeker, maar 
de reacties zijn in het algemeen erg positief en de resultaten verrassend. Een 
verhelderende ervaring. Vaak wordt binnen het stamboomonderzoek 
verwezen naar het ‘warme’ onderzoek, interview zo veel mogelijk de nog 
levende oudere generatie. Maar ik pleit er voor om hier ook de jongere 
generatie bij te betrekken om het beeld compleet te maken. En mogelijk raken 
zij hierdoor ook geïnteresseerd in hun genealogie. Hoe ziet zo’n Familieboek er 
dan uit, ik zou zeggen laat uw fantasie er op los, er is geen echt draaiboek. U 
kunt kiezen voor een feitelijke verhalenlijn of voor een meer lossere vertellijn. 
Belangrijk is dat de lezer het leuk vindt om te lezen en u het leuk vindt om te 
maken. Zelf heb ik gekozen voor een mix, feitelijk waar weinig informatie 
beschikbaar is, verhalend daar waar mogelijk. Voor de opbouw heb ik 
(voorlopig) gekozen voor de bijgevoegde indeling. (foto 4)   

Leuk om mee bezig te zijn, ja zeker, maar het kost zeker ook veel tijd? Ja zeker! 
Maar het leuke is dat u zult merken dat u al veel van het benodigde materiaal 
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en inspiratie in uw genealogisch onderzoek hebt zitten. Je moet er alleen 
anders naar kijken en op een andere manier gebruiken. 
 

 

HENDRIK RADIJS APOTHEKER TE HOOGEVEEN 
Ingezonden door: Jan Pol, e-mailadres: janpol48@kpnmail.nl 

 
Kleine geschiedenis van Hendrik Radijs uit de Hoogeveensche Courant na zijn 
overlijden in 1929. 

 
Hendrik Radijs geboren op 3 februari 1858 in 
Hoogeveen was een van de bekendste inwoners van 
Hoogeveen. 
Alle Hoogeveeners kenden de heer Radijs en heer 
Radijs kende ook zeer veel Hoogeveeners. Voor ieder 
had hij een schertsende opmerking, of voor hen, die in 
verdriet of moeilijkheden waren, een woord voor 
medegevoel hartelijkheid en medeleven met anderen 
was een van zijn meest uitkomende karaktertrekken. 
 
 
 

Hendrik Radijs 

 
Hij woonde met zijn vrouw Frederika Bernardina Hendrika van den Berkhof 
aan de streek de Huizen WZ nr. 372. (later Hoofdstraat). 
Het algemeen belang, in het bijzonder het belang voor Hoogeveen, had zijn 
volle belangstelling en in tal van colleges heeft hij daaraan meegewerkt.  
In vele besturen werd hem het presidentschap opgedragen. 
Als kandidaat der liberale partij werd hij in 1919 tot lid van de gemeenteraad 
gekozen en steeds herkozen. 
In 1916 werd hij benoemd tot schoolopziener, welke functie hij vervulde 
totdat bij de reorganisatie deze betrekking werd opgeheven. 
Het ambachtsonderwijs had zijn eerste steeds warm gebleven belangstelling.  
 

mailto:janpol48@kpnmail.nl
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Links het pand van Apotheek Radijs    foto coll: De Verhalenwerf Hoogeveen 

  

Ambachtschool Grote Kerkstraat                           Foto: coll: Jan Pol 
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Aan zijn werkkracht voor een goed doel is het tot stand komen der 
Ambachtsschool te danken. 
De regering erkende zijn verdienste door benoeming op 27 augustus 1908, tot 
ridder in de orde van Oranje Nassau. 
Vele jaren was hij voorzitter van het bestuur der school. 
De vereniging Ambachtsonderwijs in Drenthe bood hem het ere- lidmaatschap 
aan. Op 1 juli 1911 werd hij benoemd als secretaris Gezondheidscommissie, 
verbetering woningtoestanden, opruiming van mestvaalten en vuil 
verzameling. Toen de bouw van het Noorderhuis te sprake kwam, heeft hij als 
voorzitter van de afdeling Hoogeveen van het Centraal Genootschap voor 
kindervakantiekolonies en als mede-directeur van de “spaarbank” die gratis 
het terrein afstond en bovendien een aanzienlijk bedrag schonk, bevorderd 
dat Hoogeveen als standplaats werd gekozen. 
Van de commissie van toezicht op het Noorderhuis was hij voorzitter, 
eveneens van de vereniging ‘Hoogeveen’ van de afdeling Hoogeveen  
Schuttevaer en afdeling Hoogeveen Roode Kruis, bestuurslid van de vereniging 
voor vreemdelingenverkeer. 
Verder was hij bestuurslid van diverse sportverenigingen, muziekverenigingen 
en toneeluitvoeringen. 
Hendrik Radijs maakte bekend dat de apotheek met ingang van 1 januari 1925 
in andere handen overging. (zie advertentie) 
 

 

                        Bron: Hoogeveensche Courant 
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Stamreeks van Hendrik Radijs 
 
Generatie IV 
 
Hendrik Radijs, geb. Hoogeveen 03-02-1858, apotheker, overleden Hoogeveen 
13-04-1929, trouwt Utrecht 24-07-1891 Frederika Bernardina Hendrika van 
den Berkhof, geboren Utrecht 15-10-1866, overleden Hoogeveen 13-01-1954 
dochter van Frederik Daniel van den Berkhof en van Maria Jacoba de Wit. 
 

 
 Overlijdensacte van Hendrik Radijs, uit Alle Drenten 

 
Uit dit huwelijk: 
1. Christoffer Herman Radijs, geboren Hoogeveen 28-04-1892, apotheker, 

overleden, Den Haag 02-01-1957, trouwt (1) Den Haag 15-05-1918, 
gescheiden Den Haag 13-11-1931, Gescheiden Marietti De Vita, geboren 
Amsterdam 05-11-1892 dochter van Arnold De Vita en van Rosalie 



Threant jaargang 32 (2021) nr. 2      42 

 

Fuldauer. 
trouwt (2) Den Haag 03-02-1932, gescheiden Den Haag 21-06-1946 
Johanna Hermina Ottolina Ligtermoet, geboren Amsterdam 29-11-1893, 
overleden Enschede 18-01-1973 dochter van Johannes Marcus Christiaan 
Ligtermoet en van Anna Maria Petronella Elisabeth Otto. 
trouwt (3) Elisabeth Anna Geertruida Van Voorthuijsen. 

2. Maria Jacoba Radijs, geboren Hoogeveen 05-07-1895, trouwt 
Hoogeveen 26-07-1918 Sijtze Klaas de Waard, geboren Groningen 
13-02-1891, advocaat zoon van Romke de Waard en van Antje Wiersma. 

3. Anna Wubbina Radijs, geboren Hoogeveen 25-04-1903, overleden 
Hoogeveen 23-07-1905. 

4. Frederika Bernardina Hendrika Radijs, geboren Hoogeveen 20-05-1906, 
overleden Amersfoort 23-06-2000, trouwt Hoogeveen 02-01-1928 Pieter 
Kooiman, geboren 27-11-1891 Het Bild, zoon van Jan Kooiman en Maria 
Geel 

 
Generatie III 
 
Christoffer Herman Radijs, geboren Hoogeveen 09-10-1825, apotheker, 
overleden De Haag 04-01-1889, trouwt Nieuwolda 26-10-1848 Anna Wubbina 
Post, geboren Nieuwolda 27-08-1821, overleden Hoogeveen 07-04-1886 
dochter van Gerhard Post en van IJktje Jacobs Fakens. 
Uit dit huwelijk: 
1. IJktje Radijs, geboren Hoogeveen 03-12-1849, overleden Hoogeveen 

16-07-1927, trouwt Hoogeveen 23-08-1871 Jurko Westerdijk, geboren 
Assen 30-11-1844, koopman zoon van Tidde Jurjens Westerdijk en van 
Divertje Pieters van Calcar. 

2. Hendrik Radijs, geboren Hoogeveen 21-12-1852, overleden Hoogeveen 
17-12-1857. 

3. Hendrik Radijs, geboren Hoogeveen 03-02-1858, overleden Hoogeveen 
13-04-1929. 

4. Barbara Gerharda Radijs, geboren Hoogeveen 16-05-1860, overleden 
Apeldoorn 21-11-1933, ongehuwd. 

 
Generatie II 
 
Hendrik Radijs, gedoopt Meppel 17-09-1786, apotheker te Hoogeveen, 
overleden Hoogeveen 27-10-1864, trouwt Hoogeveen 29-11-1812 Margje 
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Tiddens de Lange, gedoopt Hoogeveen 25-10-1786, overleden Hoogeveen 
16-01-1861 dochter van Pieter Anthonij de Lange, apotheker,  en van Barbera 
van Drielst. 
Uit dit huwelijk: 
1. Christoffel Radijs, geboren Hoogeveen 28-10-1813, overleden 

Hoogeveen 26-01-1814. 
2. Barbara Radijs, geboren Hoogeveen 17-07-1817, overleden Groningen 

29-04-1850, trouwt Hoogeveen 05-06-1843 Jan van Drielst, gedoopt 
Groningen 19-12-1806, koopman, overleden Groningen 08-02-1878 zoon 
van Willem van Drielst en van Anna Maria Hanenberg. 

3. Christoffer Herman Radijs, geboren Hoogeveen 09-10-1825, overleden 
Hoogeveen 04-01-1889. 

 
Generatie I 
 
Christoffel Radijs, geboren ca. 1740, chirugijn, overleden Meppel 01-07-1796, 
trouwt Meppel 02-10-1774 Femmegien Rombout, geboren Meppel 
19-12-1745, rentenierster, overleden Meppel 29-04-1818 dochter van Berent 
Rombout en van Harmanna Meijn. 
 

 
Delfer: Opregte Haarlemsche Courant 05-05-1818 

 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Durandina Radijs, gedoopt Meppel 17-07-1776, Jong overleden. 
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2. Barend Radijs, gedoopt Meppel 11-10-1778 getuige(n): Everdina Mein, 
jong overleden 

3. Hendrik Radijs, gedoopt Meppel 31-01-1781 getuige(n): Lutgerdina 
Mensinge. 

4. Harmanna Radijs, gedoopt Meppel 17-12-1783, boekverkoopster, 
overleden Meppel 12-01-1833, trouwt Kolderveen 19-06-1808 Michael 
Beckering de Vries, gedoopt Groningen 06-02-1785, zilversmid, 
overleden Meppel 25-09-1817 zoon van Dirk de Vries en van Catharina 
Beckering. 

5. Hendrik Radijs, gedoopt Meppel 17-09-1786, overleden Hoogeveen 
27-10-1864. 

6. Barent Radijs, gedoopt Meppel 23-06-1789 getuige(n): Ida Masman. 
 

Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen in Drenthe & NW-
Overijssel over de maanden oktober t/m december 2020. In deze bladen 
vindt u soms genealogische gegevens van familie. Want genealogie is ook 
historie. 
 

Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Emsland 153 

Das Geschlecht Martels aus Münster; Schlosz Dankern im Emsland. Ein 
Zweig wanderte aus nach Amerika; die andere nach Haus Horst im 
Münsterland – Vom Recht der Viehweide im Bentheimer Wald  – Fa. Albert 
Kortmann (x Johanne Klompmaker) aus  Groszringe wanderte nach 
Holland/Michigan (USA) aus im Jahre 1954 – Die Firma Berndt & Co und 
ihre Penny-Märkte als Lingener  Familien-unternehmen – Vertriebene 
Emsländer in der Heimat: wegen neue Sperrzone an der Grenze  

ErfgoedMag. 4 

De ‘vergeten’ slavernij in Barbarije (Marokko): over de zeeroverij bij Salee – 
Willem Kila & Jopie Schouten: Straatmuzikanten (Den Haag/ Amsterdam/ 
Leeuwarden) – Bob Coret en z’n Open Archieven: een prima alternatief  – J 
M Spendel: 9e boek ‘Dijk, Dam en Duin in familienamen – Enquête 
Staatscommissie m.b.t. uitkering voor zieke/overleden schilders 

Waardeel 40-4 

St. Nicolaas in de Drentse literatuur: Albertus Alidus Steenbergen (1814-
1900) (alias P J Peterson) dichtte een ballade ‘De beuze jaeger’. Ook Roel 
Reijntjes (1923-2003) dichtte een ballade als bewerking van de legende ‘de 
Bruidsschat’ over de rechtvaardige St. Nicolaas – vervolging van 
nomadische groepen (Heydenen) in Drenthe (v.a. 1659) 

Nw. Dr. Volksalm 
Dit jaarboek gaat deels over ‘geschiedenis’ (werkkampen WO II) en 
Archeologie (8 artikelen) – Wordt w.s. opgenomen in de Bibliotheek 
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Annen 15/4 

Annen, centrum van de keienhandel: kloppen tot keislag/steenslag – Foto 
‘Reisclub’ – Schildersbedrijf Reitsema (2) – 3 generaties Steenhuis in Annen 
stammen af van Cornelia Butzer uit Annen en Pieter Steenhuis uit 
Medemblik (zie het uitgebreide verhaal) 

Beilen 32/4 

Hoe Geertjes verdween uit Beilen (2) – Dagboek Klazina Dondorff (08-10-
1944 t/m 12-04-1945 over o.m. de Hongerwinter – Fietsbrug ‘de 
Stroomboog’ (171,5 m. lang) – Piet Steen schreef vanuit Rotterdam: Dank 
aan Drente – regio-nieuws November/December 1945 

Borger ‘20/4 
Harm Tiesing: de Nieuwjaarsviering-gebruiken (tot ca. 1918) – 100 jaar 
geleden – Muziekver. ‘Dindua’ – Burgerwacht en B.V.L. hadden een 
schietbaan op ‘Hunzedal’ – Spaanse griep – J 165 Drouwenermond ?? 

Coevorden 4 

Wandtegels(2): Café de Mommeriete, Gramsbergen – Wie woonde: Friese-
straat 42 (2): in 1943 werd het gekocht en verhuurd aan fietsenmaker/ 
handelaar Gerrit Kleis – Bevrijding met een zwarte rand (3): Van de 142 
Joodse Coevordenaren overleefden maar 17 de Holocaust: Isi Kan, Jo Frank, 
fam. Hekscher kwamen terug in Coevorden – Meziek – Jan Harm Meppelink 
1915-1979 (3) kwam terecht in het Franse Vreemdelingen-legioen 

Diever ‘20/4 + 
(kalender 2021) 

Aanleg wegen op de Fries-Drentse heide: klinkerweg van Vledder naar 
Appelscha – de buurtschap en de Boermarke – de fam. Lezer overleefde de 
oorlog dank zij de moed en de zorg van de fam. Oosting – Schuilplaats KP 
Noord-Drenthe – Huize ‘Castra Vetera’ en de fam. Verwer – ’t Kaarkepad 

Eelde 12-2020 

Oosterbroek: een buurtschap met een ver verleden: het boek is verschenen 
(Jan ten Pas schreef er 3) – Louwerinus Pleune, reizend ‘snelfotograaf’ (hij 
werd 51 jaar) – Seigneurie ‘d Overijssel 1696: deze fraaie kaart van Drenthe 
is te koop via www.oudelandkaarten.nl – Kwekerij Arends: van aardbeien 
tot Lavendel Bella Toscane  – het middeleeuws kastelen-landschap van het 
Oversticht: promotie-onderzoek RUG Diana Spiekhout 

Emmen 28/78 

Overleven wij ? (1): de vraag van Elkan Katan & Rie van Daelen, 2 joodse 
Rotterdammers die op 01-10-1940 getrouwd waren en daarna in 
Amsterdam woonden. Ze gingen in mei 1943 onderduiken in Zuid-Oost 
Drenthe. Uiteindelijk werden ze op 02-01-1945 verraden (zie verder (2) - 
Horeca in Emmen: Grevink begon bij Oosting, belast met de Horeca van het 
Noorder Dierenpark (zie verder het artikel) – Het kasboek van de ‘alles’-
winkel van Jacob Krikke in Klazienaveen-Noord (zie verder het artikel) – Een 
‘Eerbiedige Gelukwensch (2) van de Verenigingen’ voor Juliana en Bernhard 
vanuit de veendorpen in de gemeente Emmen; met namen en wat foto’s 

http://www.oudelandkaarten.nl/
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Plaats/Nr. Globale inhoud van het nummer 

Gieten 12-'20 

De lotgevallen van turfschipper Jan Bremer en zijn vrouw Anna Oosterveld 
op hun tochten over o.m. de Zuiderzee. In 1853 lijden ze onverzekerd 
schipbreuk; in 1866 overlijden ze alsnog in Appelscha aan de cholera. Wie 
moet de kinderen nu onderhouden (zie art.) ?- Egbert Veenhof Azn (2) 
*1933 trouwt in 1958 met Albertje Stel waarna ze naar een huis in Nagele 
verhuisden. Na 2,5 jaar terug naar Bonnen om te boeren in Drenthe (zie 
art.) – St. Stefanusdag (26-12) - Recepten 

Hardenb.37/4 

Hardenbergers (1 en 2): Jan Sloot, bakker uit Sibculo en Piet Stegeman, 
koopman in dump-spullen – dodenbezorging in de brons-tijd – verzetswerk 
in Heemse (2): de bonkaarten – nostalgie-verhaaltjes: Kinderkarstfeest, 
Denneboompie, Oorlog, Karstversiering uut de olde deuze – verhalen over 
Bergentheim: ‘Bij de Brugge’ hfdst. 4 – Jans Schutte: Arend Lubbelinkhof 
(1858-1935) leefde als zwerver –  
NSB-burgemeester F J Overbeek – De stadsmuur van ijzeroer  - Oranje 

Havelte ‘20/4 

Een buurthuis voor de Veendijk ? – Albert Kymmell en Roelofje Lijzen 
trouwden in 1822 (1): dochter Annigje trouwt in 1854 met haar achterneef 
Wolter Vedder – In memoriam prof. H T Waterbolk – de gemengd gehuwde 
Joden: het kampleven in het werkkamp aan De Doeze (Hunebeddenweg) – 
het portret: Hilbert Schulting (1852-1929) 

Hoogeveen /4 

De tragedie Roelof Koops; doodgeschoten als wraak/represaille – 
Stationsbedrijvigheid (tram, trein, zwembad) zie art. – 2 stambomen vanaf 
1725 (van Harm Koopman x Aaltje Kuik) – de koren-, mout-, mosterd- en 
zaagmolen op ’t Schut – op stap met de Tamboer door Hoogeveen – 
Wolfsbos n.a.v. Elias Wolf en Sara Barkey die in 1792 in de Nederlandse 
kolonie Essequebo trouwden (nu Guyana) – De lagere landbouwschool aan 
het Wilhelminaplein (door Sijtze Malda en 3 oud-leerlingen) – aanplant 
Kremboongbos: Rahder kocht het i.o.v. Frederik’s Jacob – Ben Ali Libi 

Meppel 42/4 
Dagboek verpleegster Elly Mulder April 1945 (3) – ‘Hou het gezellig, en hou 
het nat’ (open grachten) – de Joodse huizen (54 panden) – Gerrie Padding 
en de voetbal – Reacties, Aanwinsten, Fotorubriek 

Nijeveen 20/4 
Gedicht ‘de Broggehoek’ – Bewoners Kolderveen 21: sinds 1784; nu 
tuincentrum Bert Visscher (+ interview) – Punch – Nazaten Hendrik Duker x 
Hendrikje Woltman (uitgebreide beschrijving) - Kerstgroet 

Odoorn '20/4 

Volksleven op de Hondsrug: Exloo – info over Sunt Steffen – Midden-plaat: 
03-07-1950, landbouwers-uitstapje naar ‘Centraal Bureau’ te Rotterdam –  
Fa.  Smeman te Exloo (uit Veldhausen rond 1800) (zie art.) – Feesten in 
Vathermond (zie art.) – Valthe rond 1900 (1) 
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Oosterhess. 4 

 de IJstijd – Harm Draaijers x Geesje ten Berge – Bertus Steegen uit 
Zwinderen: blind en zendamateur – Scheper Evert Kuipers weidde schapen 
– De Tilweg in Gees (vanuit Coevorden richting Steenwijk) –één Drentse 
gemeente (Oosterhesselen, Gees, Zwinderen, Geesbrug, Nieuwlande)  

Peize 88 

De Peizer (dak)pan en de kloostermoppen voor Aduard kwamen van 
tichelwerk in de Kleibosch: Lewe en Ripperda van de borg ‘Mensinga’ – 
Grafdelver Geert Steenbergen x Trientien Brink – Verhaal: Eulieboll’n 
bakk’n (’t ging mis) – Kortlandslied (gekapt bos) – Electriciteits-palen 

Rolde ‘20/4 

In gesprek met architect Johan Hamminga *1944 – verhinderde verkoop 
hunenbedden (2) – Jacob Kemfers *1839 Drouwenerveen kreeg in 1907 
bezoek van 2 dames die op zoek waren naar ‘die holbewoner bij Rolde’. Ze 
vonden hem inderdaad (zie verder het art.) 

Ruinen ‘20/4 

Jannie Bel uit Dwingeloo zoekt de voorouders van haar ouders – de 
Armweide vrögger – vergeten groenten: Pastinaak, Aardpeer, Snijbiet, 
Raapstelen – bij de kapper – Prent begon als kramer voor de boeren maar 
heeft nu een CD-hal voor de muziek – ons dierbare stookhok 

Sleen 23/4 

Herry Deiman : van onderwijzer tot Antiekzaak; van Emmen naar Antiek-
boerderij ‘het Oude Ambacht’ in Noord Sleen (zie art.) – de Marsdiek bij 
Diphoorn – over de rondweg van Sleen (Heerweg / Postweg Groningen-
Coevorden) – Adressering en postbodes vroeger 

Smilde 17/4 

Hoogersmilde: dorp, schip, eiland bij Malabar (India)(ontdekt 1749): zie art. 
over o.m. VOC en Francois van Marselis – Wonen en vertier op de Wieken 
(Grietmans, Meesters en van Liers)(3) – Smildegers met ‘la Grande Armée’ 
naar Rusland: 21 namen van lotelingen (met gegevens) – deel 6 van de 
enquête over de veenderijen (Jan Eleveld, vervener) 

Staphorst 41/4 Jubileumnummer 40 jr.  Hist. Ver. Met veel foto’s en verhalen 

Vollenhove 4 

Evert Winters x Vrouwkje v.d. Linde emigreerden in 1910 met de Rijndam 
naar Willmar in Minnesota (USA)  – K J Kwakman x P J Konter en de VN82 
(tot 1942, daarna steun) – lopend van Sambeek naar Vollenhove: Hendrik 
Spit in de winter van 1944-’45 ( zie art.) – John Wesley (1703-1791) van de 
Methodistenkerk, bezocht Nederland 3 x: schilderij kerk Vollenhove ?  

Vries 19/76 

Markante Vriezenaren: Jan Emmens – Dorsver. Vries: hoe ging het ? – de 
Schulte: in Vries kwam hij voort uit de fam. Homan. Vanaf 1811 werden ze 
Maire/Burgemeester – Het Ridderpad: waarom die naam ? – Wetgeving 
begin 19e eeuw – Smid Tolner (Zeijen), Klompmaker Dekker (Vries), 
ventwagen kruidenier Engberts – Olde Druuz: paarden 

Westerbork nr 3 
Wilko Jan Vroom uit Zwiggelte – 75 jr. geleden – Boerderij aan de 
Dorpsstraat te Garminge – Paardenfonds Elp-Zuidveld (v.a. 1943) 
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Westerwolde 3 

Aaltje ter Wisch *1891: het boerenleven rond 1900  – Ds. Johannes 
Hommerckhuisen uit Oudeschans ? – Portret Boels x Wubs (huw. 01-06-
1893) – Interview directeur Museum Westerwolde o.m. over ‘boterklokken’ 
– de koude winter van 1762-’63 – Rode Hulp; zie www.vluchtroutes1933-
1945.nl – de graven van de fam. Roelofs uit Bellingwolde – bier brouwen en 
drinken in Westerwolde rond 1600 

de Wijk 2020/4 

Grootgrondbezit in Zuid-Drenthe: het begon met Berend Eleveld van Ten 
Arlo *1854 (zie verder het art. over zijn stijl en zijn erfgenamen) – Lied op 
Koekange en op de Wijk – Goudse (klei-)pijpen: wat zijn het en waarom 
liggen ze daar bij de kerk in Koekange? -  tableau bij ‘t station 

Zuidlaren 27/4 

Sientje Enting, zijn kameraden en het ijs – Bakkerij/IJssalon Hovius – Jan 
Boer x Roelofje Nijveen uit Midlaren (waar ?) – Bar-Dancing ‘De Gouden 
Leeuw’ – Tiktak-shows – Dr. Schuurmans Stekhoven startte de 
gezinsverpleging van psychiatrische patiënten: fam. Schutrups en Job 
Beverwijk, fam. Tadema en dhr. Dijkstra, fam. Miedema (overdag was er 
dan een soort dagbesteding) – uit de regionale krant: juni/augustus 1943  

Zuidwolde 34/3 

Sportpark Beugeling en de Speedway-races – Karsten Harmensz Bezoen 
voer in 1730 als hooploper op VOC-schip ‘Elisabeth’ naar de Oost: Wie was 
hij ? (zie art.) – de eiermarkt van Zuidwolde, de eier-verzamelaars, fraude ?, 
de O.P.C., Hendrik Jan Hooijer  (zie het art.)  

Zwartsluis nr 88 

Albert Greveling *1944 x Anneke Pluim in 1967 (zie verder art.) – Straten en 
Stegen (uit ‘Zwartsluis, een groot en deftig dorp’) (zie art.) – Molen ‘Eben 
Haëzer’ , gekocht in 1750 door Appelo, in 1880 gekocht door J B Varwijk; 
later veevoerfabriek ‘Salland’ – beschrijving vispartij op 02-09-1739 (zie 
art.) – Reizen vroeger en nu: per diligence naar/van Groningen, dan per 
beurtschip over de Zuiderzee. Andere reismogelijkheden (zie art.) 

Zweeloo nr 66 

Diaconie en Armenzorg (2): regels, toezicht, namen. Vanaf 1885 Lucas 
Habing, 24 jaar lang (zie verder het art.) – Rechtsgeding in Aalden (1): de 
Voorgeschiedenis (1445-’82): Ludolf Heppinghe ging ‘failliet’ ( zie art.) – 
Gymnastiekver. Attilla – Turf, jenever en achterdocht: de borrel (gebruik, 
misbruik, zie verder art.) – de Franse tijd (3): Gendarmerie, burgemeester 
Abrahamij, Nationale Garde, Transporten (zie art.) 
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