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 VAN DE VOORZITTER 

 
In de zomer gaan we graag naar buiten, maar nu de avonden langer worden en 
we meer binnen zitten komt er meer tijd om met genealogisch onderzoek 
bezig te zijn. Ongetwijfeld hebt u in de vakantie allerlei familiecontacten gehad 
met wie u oude verhalen en familieverbanden hebt opgehaald. Tenslotte 
begint genealogie met de orale fase – verhalen die je zelf hebt gehoord en 
waarvan je ongetwijfeld iets hebt vastgelegd. 
We hopen in de komende tijd als leden van de NGV, afdeling Drenthe en NW-
Overijssel wat vaker bij elkaar te komen om met elkaar onze hobby te delen en 
geïnformeerd te worden over wat de mogelijkheden zijn voor verder 
familieonderzoek. Zo was er op zaterdag 9 oktober een bijeenkomst in de 
Vredehorst te Hoogeveen, waar Ferry Sieders uitleg heeft gegeven over 
militaire stamkaarten, rechtbankarchieven en het kadasterarchief. 
Als bestuur gaan we – na coronatijd - plannen maken om onze afdeling weer 
relevant te laten zijn voor onze leden. Als u als lid behoefte hebt aan een lezing 
over een bepaald onderwerp, over een cursus of over een digitaal 
computerprogramma, laat het ons dan weten. Op digitaal gebied gebeurt er 
heel veel. In onze nieuwsbrieven probeert ons bestuurslid, Pieter Taffijn, 
zoveel mogelijk nieuwe informatie door te geven. 
Wat betreft de landelijke NGV, die ook een prachtige website had 
(www.ngv.nl), hebben we in de nieuwsbrief van september moeten vertellen 
dat die op dit moment niet in gebruik is vanwege een conflict tussen het 
nieuwe landelijk bestuur NGV en de oud-medewerkers ICT van de NGV. Zij 
gijzelen de website. Er is wel een tijdelijk landelijke website 
www.hoofdbestuur-ngv.nl,  maar daar is alleen informatie te vinden over de 
vereniging. Als afdeling Drenthe en NW-Overijssel hebben we uit onze regio 
heel wat familieberichten gescand en ooit hebben deze op de landelijke 
website gestaan, maar door alle onenigheid zijn deze al een hele tijd niet meer 
te raadplegen. 
Als afgevaardigde naar de landelijke AV heb ik op 11 september 2021 een 
vergadering meegemaakt onder leiding van het nieuwe bestuur. Het was een 
vergadering waarin we werden bijgepraat over wat er nu allemaal gebeurt. 
Het lijkt of de NGV in rustiger vaarwater is gekomen en ook de financiën lijken 
nu weer op orde te komen. Wat op dit moment nog veel problemen geeft is de 
website en digitalisering van familieberichten.  
Daarvoor zijn twee commissie aangesteld om een uitweg te vinden.       
In de extra nieuwsbrief van september hebben we hierover meer informatie 

http://www.ngv.nl/
http://www.hoofdbestuur-ngv.nl/
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gegeven. Een aantal leden heeft daarbij aangegeven dat men niet gediend is 
met allerlei conflicten in het landelijke NGV en steunt de voorstellen, die de 
afdeling Drenthe en NW-Overijssel met andere afdelingen heeft gedaan. 
Terug naar wat ons bezig houdt en dat is gewoon lekker met ons 
familieonderzoek aan de slag te gaan, de één in het klein, een ander in een wat 
grotere opzet. De één is alleen bezig met puur familieverbintenissen, een 
ander betrekt daarbij ook historische, maatschappelijke en culturele 
informatie. Genealogie – zo heb ik gemerkt – is een hobby die geen grenzen 
kent, maar wel veel vreugde geeft. Dat wens ik u ook allen toe voor de 
komende tijd. 
 
Henk Jonkman 

Als NGV-afdeling kregen wij bericht dat op zondag 19 september 2021 ons lid Pauwel (Paul) 
Datema uit Vollenhove is overleden op 93 jarige leeftijd. Paul Datema was predikant, maar heeft 
ook veel historisch en genealogisch onderzoek gedaan. Hij was tot op hoge leeftijd aanwezig op 
onze afdelingsbijeenkomsten. Bij zijn 40 jarig lidmaatschap van de NGV heb ik een interview met 
hem gehouden; dat kun je terug lezen in het jubileumnummer van Threant uit 2014. Ik heb zijn 
vrouw Yt Datema - Boonstra mede namens de NGV-afdeling van harte gecondoleerd met dit 
overlijden. 

ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 
 

Zaterdag 6 november 2021: 16e Friese Genealogische Contactdag in Tresoar  
en HCL. Adres Boterhoek 1 bij de Oldehove te Leeuwarden. 
Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur. Onze afdeling is daarbij aanwezig. 
 

 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in februari  2022 verschijnt, moet voor 3 december  
2021 binnen zijn op 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 januari. Heeft u een leuk verhaal of 
genealogie? Stuur het ons. Wij kunnen niet zonder uw bijdrage. 

mailto:threantdrenthe@gmail.com
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GENEALOGIE VAN LAMBERT KLASENS EN JANTIEN PRUISSCHER (2) 
Ingezonden door:  Gea Martijn email: marti518@planet.nl 
 

Vervolg uit Threant 2021-3 
 

III.55  
Harm KLASENS. 
Gehuwd (1) te Sleen om 14.00 uur met Geertruida SCHONEWILLE. 
Het huwelijk is door echtscheiding ontbonden. 
Gehuwd (2) met Jan HELING. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Judith Geertruida (Judith) KLASENS. 
 
II.21  
Fenna KLASENS, zonder beroep, geboren op maandag 22 januari 1900 om 

06.00 uur te Exloërveen (Odoorn), overleden op 
vrijdag 25 maart 1966 te Emmen, 
Diaconessenhuis, op 66-jarige leeftijd, begraven 
op woensdag 30 maart 1966 te 2e Exloërmond 
om 13.00 uur, dochter van Lambert KLASENS en 
Jantien PRUISSCHER, zonder beroep. 
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op vrijdag 16 mei 
1919 te Odoorn met Jan PRUISSCHER, 25 jaar 

oud, van beroep landbouwer, geboren op maandag 14 mei 1894 om 06.00 uur 
te Exloërveen (Odoorn), overleden op zondag 29 juli 1962 te Emmen, 
Diaconessenhuis, op 68-jarige leeftijd, begraven op donderdag 2 augustus 
1962 te 2e Exloërmond om 12.30 uur, zoon van Geert PRUISSCHER, van 
beroep arbeider/landbouwer, en Geessien (Geesje) ENSING, van beroep 
arbeidster/landbouwster. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. NN NN (levenloos kind) PRUISSCHER, geboren en overleden op 

woensdag 10 december 1919 om 10.30 uur te Exloërmond (Odoorn). 
2. Geesje PRUISSCHER. 

Gehuwd met Andries STRUIK, zoon van Harm STRUIK en Jantje MEIJER. 
3. Lambert PRUISSCHER. 

Gehuwd (1) circa 1945 met Hendrikje KAMPS, dochter van Albert 
KAMPS en Jetta de VEEN. 
Gehuwd (2) met H. KUIPERS-LEGGEDOOR. 

mailto:marti518@planet.nl


Threant jaargang 32 (2021) nr. 4       88 

 

4. Geerdina (Geertje) PRUISSCHER. 
Gehuwd met Willem SCHUT. 

5. Jantien (Jantje) PRUISSCHER. 
Gehuwd met Tjaard KLEVE. 

6. Fenna PRUISSCHER. 
Gehuwd met Willem WUBS. 

7. Annechien PRUISSCHER. 
Gehuwd op vrijdag 10 mei 1946 te Exloo met Jan BAAS. 

8. Annechien (Annie) PRUISSCHER. 
Gehuwd te Oosterwolde met Sybren van de LEY. 

9. Berendina PRUISSCHER 
10. Geert PRUISSCHER 
11. Geert PRUISSCHER (zie III.76). 
 
III.76  
Geert PRUISSCHER 
Gehuwd met Geertruida van de VEEN. 
Uit dit huwelijk: 
1. Grietje PRUISSCHER 
2. Fenna PRUISSCHER. 
3. Jan PRUISSCHER (zie IV.55). 
4. Albertus Harmannus (Bertus) PRUISSCHER. 

Gehuwd met Gepke POLZE. 
5. Geesje (Gea) PRUISSCHER. 

Gehuwd met Andries van de SLUIS. 
6. Grietje PRUISSCHER. 

Gehuwd met Wiggert van de VLAG. Het huwelijk is door echtscheiding 
ontbonden. 

7. Rika PRUISSCHER. 
Gehuwd met Lambert (Linus) DRENTH. 
 

IV.55  Jan PRUISSCHER, zoon van Geert PRUISSCHER (zie III.76) en Geertruida 
van de VEEN. Gehuwd met Gepke LANTING. 
Uit dit huwelijk: 
1. Lianne PRUISSCHER. 
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II.25 
Lammina KLASENS, zonder beroep, geboren op dinsdag 23 februari 1904 om 

01.00 uur te Exloërveen (Odoorn), overleden 
op dinsdag 2 mei 1972 te Exloo op 68-jarige 
leeftijd, begraven op zaterdag 6 mei 1972 te 
Odoorn, Algemene Begraafplaats, om 13.00 
uur, dochter van Lambert KLASENS en Jantien 
PRUISSCHER, zonder beroep. 
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op vrijdag 28 juli 
1922 te Odoorn met Jan PRUISSCHER, 18 jaar 
oud, van beroep arbeider, geboren op 
maandag 2 mei 1904 om 15.00 uur te 
Exloërveen (Odoorn), overleden op woensdag 
28 maart 1984 te Exloo op 79-jarige leeftijd, 
begraven circa 1984 te Odoorn, Algemene 
Begraafplaats. De begrafenis heeft in 
familiekring plaatsgevonden, zoon van Roelof 
PRUISSCHER, van beroep arbeider, en Janke 
ENSING, van beroep arbeidster. 

Uit dit huwelijk: 
1. Roelof PRUISSCHER (zie III.78). 
2. Lambert PRUISSCHER (zie III.80). 
3. Janke PRUISSCHER. 

Gehuwd op vrijdag 29 april 1949 te Exloo met Geert van der HEIDE 
4. Jantinus (Tinus) PRUISSCHER (zie III.84). 
5. JanPRUISSCHER (zie III.86). 
 
III.78  
Roelof PRUISSCHER. 
Gehuwd te Emmen met Trijntje (Tinie) POOL. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan PRUISSCHER (zie IV.65). 
2. Tineke PRUISSCHER. 

Gehuwd met Hendrik GRITTER. 
 

IV.65  
Jan PRUISSCHER. 
Partner is Marianne OVERBERG. Het huwelijk is door echtscheiding ontbonden. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Martina PRUISSCHER. 
2. Suzanne PRUISSCHER. 
 
III.80  
Lambert PRUISSCHER, geboren op zondag 17 augustus 1924 te Odoorn, 
overleden op donderdag 25 juni 2009 te Exloo op 84-jarige leeftijd, 

gecremeerd op maandag 29 juni 2009 te Emmen, 
crematorium "De Meerdijk", om 14.30 uur. Gehuwd op 21-
jarige leeftijd op vrijdag 5 juli 1946 te Exloo met Teeke 
LEEUWINGA, 18 jaar oud, geboren op zaterdag 11 februari 
1928 te Odoorn, overleden op zaterdag 27 april 2019 op 91-
jarige leeftijd, gecremeerd op donderdag 2 mei 2019 te 
Emmen, crematorium ‘De Meerdijk’, om 10.45 uur, dochter 
van Teunis LEEUWINGA en Antje AntienaI DEMA. 

Uit dit huwelijk: 
1. Jan PRUISSCHER (zie IV.69). 
 

IV.69  
Jan PRUISSCHER. 
Gehuwd te Exloo met Henderkien (Hennie) KUIPERS. 
Uit dit huwelijk: 
1. Margreet PRUISSCHER. 

Gehuwd met Jan OLDENBEUVING. 
2. Thea PRUISSCHER. 

Gehuwd met Tonjes JIPPING. 
 
III.84 
Jantinus (Tinus) PRUISSCHER. 
Gehuwd met Jantien (Jannie) ONRUST. 
Uit dit huwelijk: 

 1. Gerda PRUISSCHER.  
Gehuwd te Odoorn met Cornelis Hendrik (Kees) BOL. 

2. Ina PRUISSCHER. 
Gehuwd te Odoorn met Harm (Harry) VOS. 

III.86  
Jan PRUISSCHER. 
Gehuwd met Aaltje ONRUST. 
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Uit dit huwelijk: 
1. Ineke PRUISSCHER. 

Gehuwd met Johan SCHIPHORST. 
2. Jan PRUISSCHER. 
 
II.28  
Roelof KLASENS, van beroep landbouwer, geboren op donderdag 5 april 1906 
om 05.00 uur te Exloërveen (Odoorn), overleden op maandag 23 maart 1970  
te Exloo op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op donderdag 26 maart 1970 te  

Groningen om 09.00 uur, zoon van 
Lambert KLASENS en Jantien 
PRUISSCHER, zonder beroep. Gehuwd op 
20-jarige leeftijd op vrijdag 10 september 
1926 te Odoorn met Janke PRUISSCHER, 
17 jaar oud, zonder beroep, geboren op 
woensdag 3 februari 1909 om 15.00 uur 
te Exloërveen (Odoorn), overleden op 

zaterdag 17 mei 2003 te Borger op 94-jarige leeftijd. Overleden in het 
verzorgingstehuis "de Herik" in Borger, gecremeerd circa 2003. De crematie 
heeft in familiekring plaats gevonden, dochter van Hendrik PRUISSCHER, van 
beroep arbeider, en Berendina ENSING, van beroep arbeidster. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Lambert KLASENS (zie III.88). 
2. NN NN (levenloos kind) KLASENS, geboren en overleden op zaterdag 20 

oktober 1928 om 13.00 uur te Valthe (Odoorn). 
3. Berendina (Dientje) KLASENS. 

Gehuwd te Exloo met Harm GEERTS. 
4. Jantje (Janny) KLASENS. 

Gehuwd met Anne LEGENDAL. 
5. Hendrik (Henk) KLASENS. 
 

III.88  
Lambert KLASENS. 
Gehuwd met Catharina PRUISSCHER. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jantje KLASENS. 

Gehuwd met Jan AARDEMA. 
2. Jankie KLASENS. 
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Gehuwd met Henk PRAGT. 
3. Roelof KLASENS (zie IV.82). 
 
IV.82  
Roelof KLASENS. 
Gehuwd met Carolien KWANT. 
Uit dit huwelijk: 
1. Patrick KLASENS. 
2. Kaleigh KLASENS. 
3. Jesse KLASENS. 
 

II.30  
Harmannus KLASENS, geboren op dinsdag 25 
juni 1907 om 19.00 uur te Exloërveen 
(Odoorn), overleden op vrijdag 29 juli 1983 te 
Exloo op 76-jarige leeftijd, gecremeerd circa 
1983. De crematie heeft in familiekring 
plaatsgevonden, zoon van Lambert KLASENS 
en Jantien PRUISSCHER, zonder beroep. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 3 mei 

1935 te Exloo met Geertje PRUISSCHER, 25 jaar oud, geboren op zondag 10 
april 1910 om 06.30 uur te Exloërveen  (Odoorn), overleden op zondag 6 
augustus 1995 te Odoorn op 85-jarige leeftijd, gecremeerd circa 1995. De 
crematie heeft in familiekring plaatsgevonden, dochter van Hendrik 
PRUISSCHER, van beroep arbeider, en Berendina ENSING, van beroep 
arbeidster. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrik (Henk) KLASENS. 

Gehuwd (1) op donderdag 29 januari 1959 te Exloo met Annegien 
(Annie) ARENDS. 
Gehuwd (2) met Alie SUPER. 

2. Jantien (Jannie) KLASENS. 
Gehuwd (1) te Exloo met Jan Harm BOSCH. Het huwelijk is door 
echtscheiding ontbonden. 
Gehuwd (2) te Vlagtwedde met Johannes Henderikus DUMMER. 

3. Berendina (Dinie) KLASENS. 
Gehuwd te Exloo met Roelof van de VLAG. 
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HENDRIK HENDRIKS EN ZIJN KINDEREN IN DE FRANSE TIJD 1795-1813 (2) 
Ingezonden door Janny Goutier-Zwiers, email: jgzwiers@hotmail.com.  

 

   
 

Bron: Michiel Gerding en Martin Hillenga, Het Drenthe boek, Zwolle 2007. 



Threant jaargang 32 (2021) nr. 4       94 

 

Bron: Schulte www.geheugenvandrenthe.nl 
 

Hendrik Hendriks is getrouwd in het jaar 1796. Het verhaal uit Meppel over De 
Betaafse Republiek is dan een jaar en een maand min een dag oud. Als je 
‘Verhaal van de plechtigheden gehouden binnen Meppel’ leest merk je dat een 
het spannende tijd was tussen de patriotten en de prinsgezinden. Jan 
Wilmsonn Kymmell (1761-1823) was een van de bestuurders uit het kamp van 
de Orangisten. In het jaar van zijn huwelijk met Alida Gesina Willinge (1766-
1840) verloor hij zijn baan als burgemeester/schulte van Roden en 
Roderwolde. Zijn achterbuurman, Steven Winsingh, werd gekozen als 
burgemeester door de ingezetenen van de dorpen. Dit werd geen succes. Dat 
blijkt uit zijn wangedrag, waaronder veelvuldig openbare dronkenschap. Begin 
negentiende eeuw begon de politiek weer enigszins te veranderen en in 1810 
werd Jan Wilmsonn weer burgemeester. 
Op grond van de leer van de volkssoevereiniteit (het volk  beslist zelf) werden 
na de Bataafse Revolutie, (waar de Fransen werden binnen gehaald als helden 
en helpers), in februari 1795, de door de Landschap Drenthe benoemde 
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schulten (burgemeesters), ontslagen. Zoals dus ook de hiervoor beschreven, 
Jan Wilmsonn Na samenvoeging van Drenthe en Overijssel tot het 
departement Overijssel in 1802, werden zij vrijwel allen herkozen. Na 1802 
werden zij door een hogere overheid benoemd. Taken van de schultessen 
waren: handhaving van de openbare orde en inkwartiering. In 1800 is Jantijn 
Hendriks Zwier geboren. Het tweede dochtertje vier jaar later en niet veel 
later is het derde kind Albertijn, ook een dochtertje, van Hendrik en Grietje 
geboren.  
 
De Fransen waren dus de baas in Nederland in de periode van 1795 tot 1813. 
Nederland had deze Fransen zelf met vlaggen ons land binnen gehaald, zoals u 
al heeft gelezen. Er werd geschreeuwd, ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, 
net zoals in Parijs. De Franse revolutie was ontstaan omdat het bestuur niet 
meer functioneerde. Voor 1795 had ook Drenthe een heel ander bestuur. Er 
was een rechterlijk functionaris, de drost genaamd, te vergelijken met een 
commissaris van de Koning. Hij werd benoemd door de landsheer of diens 
stadhouder. Maar na 1600 deden de drosten een voordracht aan de 
stadhouder en bepaalden zo in feite de schultenbenoeming zelf. (In 1811 
werden bijna alle schulten maire, (burgemeester). Vanaf 1692 lag de 
benoeming van schulten bij de landsdag, een soort van Prinsjesdag in Drenthe. 
In het beginsel moest de schulte een Drent van geboorte zijn. Voor het 
gewestelijk bestuur (de provincie), was hij het aanspreekpunt in het kerspel 
(een bestuurlijk gebied), maar hij vervulde ook een rol in civiele procedures, 
zaken die dus de gewone burgers aangingen. Ook was hij verplicht op de 
goorspraken (rechtspraken), aan te geven wat er voor onoirbaars 
(ongeoorloofds) in zijn schultambt (gemeente) was gebeurd en moest hij de 
drost (de rechter) bij staan in de vervolging van misdadigers. Tenslotte was 
deze ouderwetse burgemeester ook nog notaris. Hij moest rechtshandelingen 
vastleggen en protocolleren. Drenthe kende een twintigtal schultambten, die 
in sommige gevallen samenvielen met een kerspel (bestuursgebied), zoals 
bijvoorbeeld in Rolde.   
 

Enige wetenswaardigheden over het leven in Sleen in de tijd toen Hendrik 
Hendriks en zijn kinderen, zo ook zoon Roelof , zijn broers en zussen er 
woonden en de Fransen er de baas waren: In de wintermaanden, vanaf 
november tot april, werden nachtwachten ingesteld. Ten behoeve van de 
veiligheid, ‘kwaod volk bij ’t pad’ en brandgevaar. Wanneer ’s nachts brand 
uitbrak konden de nachtwakers eerste hulp bieden door de bewoners van de 
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in brand geraakte huizen te wekken en zo nodig het vee te redden. 
Nachtwakers waren mannen in de leeftijd van 17 tot 60 jaar.  
Wie de kantjes ervan afliep met ‘waken’ moest een boete betalen van twee 
gulden. In die tijd was dit voor een arbeider een heel bedrag. 
Waar ik niet achter ben gekomen: Hoe gingen de arbeiders, halfboeren om 
met deze bezetting? Als iemand hier een antwoord op kan geven, heel graag! 
Ook Hendrik Hendriks was nachtwaker. 
 
Elk karspel (bestuurlijk gebied), moest een gewapend karspelsoldaat, ook 
Armjager genoemd, ten dienste der Justitie onderhouden. Al deze soldaten 
vielen onder de Kapitein-Geweldiger. Omdat in de provincie Drenthe geen 
bedelaars geduld werden, moesten deze soldaten, ‘ieder in zijn karspel 
dezelve verdrijven’; uit welke hoofde, zij ook Armjagers werden genoemd. 
‘Ingeval eenige bedelaars of vreemde arme menschen in hunne reize, door 
ziekte of onmagt, belet wierden, worden de zelven, met wagens, buiten het 
landschap gevoerd’! 
De kerspelsoldaten stonden niet hoog in aanzien; ze moesten tevens optreden 
als vilder: ‘alle stervende dieren de huid aftrekken.’  
Bron: Geert Kuipers, Sleen in verleden en heden, Sleen 1992 

 

De in 1805 aantredende raadpensionaris Schimmelpenninck had Drenthe zijn 
zelfstandigheid teruggegeven, met de titel Landschap, in plaats van 
departement. Er kwam in die tijd ook een uniform belastingstelsel voor het 
hele land. Jantijn  Hendriks Zwier, het oudste dochtertje, geboren in 1800 en 
gedoopt op Tweede Pinksterdag is dan 5 jaar. 
Hendrik Hendriks geboren in 1807 en Stoffer Hendrik Zwier geboren in 1809. 
Dan is Lodewijk Napoleon de eerste koning van Holland sinds 1806. Drenthe is 
weer een departement. Landdrost, Commissaris van de Koning, werd Petrus 
Hofstede. Hij zorgde voor een goede uitvoering van de onderwijswet van 1806, 
(niet voor Roelof Zwier, die kon zijn naam niet schrijven), organiseerde de 
medische zorg, stimuleerde vernieuwing in de landbouw en de handel en hij 
mocht in 1809 zelfs de koning in Assen ontvangen. Een jaar later wordt koning 
Lodewijk Napoleon, een broer van Napoleon Bonaparte in 1810 
teruggeroepen naar Frankrijk en wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk. 
 
1810: Napoleon lijfde Nederland in bij Frankrijk en Drenthe verloor opnieuw 
zijn zelfstandigheid. Het werd met Groningen verenigd in het departement van 
de Wester-Eems. De invoering van Franse wetten leidde onder meer tot de 
invoering van de burgerlijke stand, het Franse belastingsysteem en de 
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dienstplicht. De kinderen Hendriks Zwier groeiden op in deze tijd.  
 
Na de nederlaag van Napoleon in 1813 kondigde enkele maanden later 
soeverein vorst Willem I, geland vanuit Engeland, al zijn eerste besluiten af. 
Pas in mei 1814 ontruimden de laatste Fransen de vesting Coevorden.                  
Bron: Schulte www.geheugenvandrenthe.nl, Bataafs-Fransetijd. 

J. Folkerts, De schulten in Drenthe. 

Bestuursinstellingen en ambtenaren van het Landschap Drenthe, 1600-1750. 

 

Twee jaar nadat de laatste Fransen de provincie Drenthe hebben verlaten 
overlijdt Hendrik Hendriks.  
 
Hendrik Hendriks is circa 53 jaar oud geworden. In die tijd, begin negentiende 
eeuw, was een arbeider en landbouwer versleten op die leeftijd. Wie geen 
geld had, moest werken tot dat hij er letterlijk dood bij neerviel.  Ging het 
werken echt niet meer, dan kwam het ouwetje bij één van de kinderen in huis, 
waar hij of zij verzorgd werd, al dan niet in goede harmonie met het gezin. De 
zorg voor een oudere en daarnaast de zorg voor het meestal grote gezin was 
een zware taak voor de vrouw des huizes.  De ouderen werden nog niet in 
leven gehouden door medicijnen, zoals in de 21e eeuw. Soms ging men, als 
men niet bij familie kon wonen naar het ‘oudemannenhuis’. Ook geen pretje! 
Daar zwaaiden een huismoeder en huisvader de scepter met huisregels, 
geboden en verboden. Slaapzalen. Van enige  privacy was geen sprake. 
Hendrik Hendriks is gestorven op 7 februari 1816, in de vroege morgen om 
4.00 uur. Zijn overlijden is aangegeven door zijn buren, dus hij woonde 
waarschijnlijk zelfstandig in huis 123 of 147 op de Haar, een verhoging in de 
venen. Het was/is een buurtschap van drie à vier huizen, in toen (1816) 
gemeente Zweeloo. Zijn naaste buren woonden in het buurtschap Hool.     
 
De volgende aflevering: onder andere hoeveel tijd en moeite het kost om de 
huwelijksdocumenten in bezit te krijgen van de bruid van Roelof, de oudste 
zoon van Hendrik Hendriks.                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geheugenvandrenthe.nl/
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OPROEP FAMILIE MEIJERS 
Ingezonden door: Gerrit Noordhuis. Email-adres: gerrit.noordhuis@gmail.com 

 

 
 

Wie kan mij vertellen wie er op deze foto staan? En wie weet wanneer en waar 
deze foto genomen is? Zelf schat ik de tijd op omstreeks 1930, gezien de 
leeftijd van mijn overgrootmoeder Gezina Meijers. Zij is de enige van de groep 
van wie ik de naam ken. Zij zit op de voorste rij, tweede van rechts. In dit 
verband de volgende gegevens over Gezina. Geb. 22-3-1853 in Westervelde, 
gem. Norg. Overleden: 5-2-1936 in Assen. Gehuwd 14-5-1875 in Vries met 
Roelof Koops, geboren 1846 in Anreep, gem. Assen, en overleden in 1909 in 
Donderen, gem. Vries. Naar ik vermoed staat Gezina met familieleden  op de 
foto, misschien in Ter Aard, gem. Assen, waar mijn grootvader Gerrit Koops in 
1881 geboren is. Om de kans op het achterhalen van de namen van de 
personen op de foto te verhogen voeg ik het volgende toe. 
Het echtpaar Koops-Meijers had verschillende zonen, en ook een dochter die 
trouwde met Reint Brink. Verder had Gezina M. broers en zussen. Haar 
zwagers heetten Roelof Speelman, Willem Stel,  Hendrik Kuiper en Jan Dokter. 
Wie kan mij verder helpen?  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gerrit.noordhuis@gmail.com
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EEN DRENTSE GANGELHOF-FAMILIE 
Ingezonden door: Petronella J.C. Elema. Email-adres: elema055@planet.nl 

 

Voor een kort artikel over een Groningse familie Gangelhof verzamelde ik 
informatie... en daar zaten ook nogal wat gegevens uit Drenthe tussen. Ik keek 
of ik daar een geheel van kon maken en dat bleek mogelijk, voor zover het de 
zoon en de kleinkinderen betrof. De oudste generatie daarentegen gaf wel wat 
problemen. Voor zover ik in Nederland informatie kon vinden verwerkte ik dat 
hier. 
 
I.  Antonius [Antoon] Gangelhof, geb. Haselünne 2 jan. 1804, kleermaker, 
overl. Valtherveen (gem. Odoorn, oud 65 jr. 4 mnd. 18 dg.) 20 mei 1869, tr. 
1827/28 Maria Johannes van Weenen [ook: Maria Holstein], geb. Veendam, 
ged. Veendam (R.K., getuige Maria Roelfs) 28 febr. 1808, overl. Maten (gem. 
Emmen, oud 28 jr.) 10 aug. 1836, dr. van Jannes Holstein [Johannes Edmundus 
Habenus (1807), Joannis Hawenig (1808)] en Jantje Derks Smilde. 
 
Antoon Gangelhof kwam uit Duitsland en is daar mogelijk met zijn Maria 
Johannes getrouwd. In Oude Pekela werd in 1828 het enig bekende kind uit dit 
huwelijk geboren; niet veel later zullen zij naar de gemeente Emmen zijn 
verhuisd, waar Maria al in 1836 overleed. 
Maria Johannes kwam voor met de naam Holstein (bij haar overlijden) en met 
de naam Van Weenen (bij de geboorte van haar zoon in 1828). Gezien de bij 
haar overlijden opgegeven naam van haar moeder – Jantje Derks Smilde – is 
wel duidelijk dat haar ouders gehuwd waren in Veendam op 24 mei 1807 als 
Johannes Edmundus Habenus, van Achtum in het landschap Hildesheim, en 
Jantje Derks Smilde, van Nieuwe Pekela doch wonende te Veendam. Bij de 
doop van hun dochter Maria werd de vader betiteld als Joannis Hawenig; hij 
was R.K. De moeder behield haar naam: ‘Joannae’ Derks Smilde, met daaraan 
toegevoegd: acatholica (dus niet R.K.). Jantje Derks Smilde zou nog tweemaal 
trouwen (ca. 1810 met Mense Engels Dijk en in 1826 met Geert Wilken de 
Wit), maar van deze eerste echtgenoot is verder niets meer te vinden. En 
omdat Maria’s huwelijksakte niet is aangetroffen, bieden de huwelijkse 
bijlagen ook geen soelaas.  
 
Uit dit huwelijk: 
 
II.  Lambertus Antoni Gangelhof, geb. Oude Pekela 31 juli 1828, dienstknecht, 
arbeider (vanaf 1857), landbouwer (1871), opnieuw arbeider (1875), overl. 

mailto:elema055@planet.nl
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Weerdingerveen (Emmen, oud 64 jr. 7 maand) 5 maart 1893, tr. Emmen 3 juni 
1857 Stijnke Arends, geb. Odoorn 11 april 1831, overl. Weerdingerveen 
(Emmen, oud 68 jr. 8 maand) 21 dec. 1900, dr. van Hendrik Arends, arbeider, 
en Egbertien Harms. 
 
Aanvankelijk werd hij Lambertus Antoni genoemd, maar vanaf zijn tweede 
kind (1859) was het Lammert of Lambertus. 
 
Uit dit huwelijk: 
1 Maria Gangelhof, geb. Maten (Emmen) 22 sept. 1857, overl. Maten 

(Emmen, oud 1 jr.) 3 okt. 1858. 
2 Maria Gangelhof, geb. Maten (Emmen) 29 aug. 1859, arbeidster, overl. 

Emmen (oud 74 jr.) 21 juli 1934, tr. 1. Emmen 6 mei 1884 Gosse Jans 
Bijlsma, geb. Ooststellingwerf 22 sept. 1856, arbeider, overl. 
Weerdingerveen (Emmen, oud 33 jr. en 9 mnd.) 18 juli 1890, zn. van Jan 
Gosses Bijlsma en Gesina IJntzes Hoekstra (hij was eerder gehuwd met 
Jantje Potze), tr. 2. Emmen 13 sept. 1892 Jans Santing, geb. Emmen 6 nov. 
1851 (als Jans Boelen, gewettigd bij het huwelijk van de ouders op 18 
maart 1852), arbeider, overl. Emmen (oud 72 jr.) 17 juni 1924, zn. van Jan 
Arends Santing, arbeider, en Antje Boelen (hij was eerder gehuwd met 
Maria Aleida Wilken), tr. 3. Emmen 6 nov. 1926 Evert Drenth, geb. 
Valtherveen (Odoorn) 13 sept. 1863 (als Evert Venema, gewettigd bij 
huwelijk van de ouders Odoorn 6 juni 1864), arbeider, overl. Emmen (oud 
77 jr.) 27 maart 1941, zn. van Hindrik Drenth en Willemtje Venema (hij 
was eerder gehuwd met resp. Frouwke Mulder en Tobina van Klinken). 

3 Egbertien Gangelhof, geb. Valtherveen (Odoorn) 24 aug. 1862, overl. 
Schoonebeek (oud 93 jr.) 7 nov. 1955. 

4 Albert Gangelhof, geb. Valtherveen (Odoorn) 17 juli 1865, arbeider, overl. 
Emmen (oud 96 jr.) 6 dec. 1961, tr. Emmen 30 april 1895 Annegien Alting, 
geb. Roswinkel (Emmen) 13 nov. 1873, arbeidster, overl. Emmen (oud 83 
jr.) 25 nov. 1956, dr. van Rikus Alting, arbeider, en Margien Joling. 

5 Hendrik Gangelhof, geb. Valtherveen (Odoorn) 7 nov. 1868, arbeider, 
overl. Emmen (oud 47 jr.) 15 dec. 1915, tr. Emmen 12 april 1898 Hinderika 
Siersema, geb. Roswinkel (Emmen) 24 sept. 1872, arbeidster, overl. 
Emmen (oud 79 jr.) 7 dec. 1951, dr. van Klaas Siersema, arbeider, en 
Hinderkien Kuipers; zij hertr. Emmen 11 okt. 1917 (scheiding Assen 10 juni 
1919) met Jan Wilken en Emmen 13 juli 1929 met haar zwager Lammert 
Gangelhof. 
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6 Jan Gangelhof, geb. Exloërveen (Odoorn) 20 sept. 1871, arbeider, overl. 
Emmen (oud 43 jr.) 1 sept. 1915, tr. Emmen 29 jan. 1901 Henderika 
Sanders, geb. Roswinkel (Emmen) 3 okt. 1878, arbeidster, overl. Emmen 
28 okt. 1965 (begr. De Wolfsbargen), dr. van Jan Sanders, arbeider, en 
Fennechien Wever; zij hertr. Emmen 20 dec. 1917 Willem Steenge, geb. 
Dalen 18 aug. 1883, arbeider, overl. Emmen 14 aug. 1961, zn. van Albert 
Steenge en Margje Hoving. 

7 Lammert Gangelhof, geb. Valtherveen (Odoorn) 5 nov. 1875, arbeider, 
overl. Emmen (oud 56 jr.) 4 april 1932, tr. 1. Emmen 4 febr. 1904 Roelfien 
Bosklopper, geb. Exloërmond (Odoorn)10 febr. 1883, arbeidster, overl. 
Groningen 18 juni 1925, dr. van Berend Bosklopper en Roelfien Pinkster, 
tr. 2. Emmen 13 juli 1929 zijn schoonzuster Hinderika Siersema. 

 

GENEALOGISCHE GEGEVENS VAN ALBERT TER STEGE 
Ingezonden door: Anneke Pol-Snippe. Email-adres: jan-annekepol@kpnmail.nl 

 
Gen: I  Albert ter Stege; beroep aannemer/timmerman; geb. Hoogeveen 12-
04-1929, overl. Hoogeveen 25-01-2013; hij trouwt met 
Hendrika Mulderij. 
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Gen: II  Arend ter Stege; beroep timmerman; geb. Hoogeveen 12-12-1898; 
overl. Hoogeveen 22-12-1979; trouwt Hoogeveen 26-04-1924 met 
Lammigje Booij; geb. Zuidwolde 06-1901; overl. Hoogeveen 21-08-1994  
dochter van  Albert Booij en Roelofje van Aalderen. 
 
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Hoogeveen; 
1. Gerrit Willem 29-01-1925;  
2. Roelofje 08-07-1927; 
3. Albert 12-04-1929; zie gen: I 
4. Albertus 23-06-1932;   
 
Gen: III  Gerrit Willem ter Stege; beroep timmerman; geb. Hoogeveen 03-09-
1857; overl. Hoogeveen 07-08-1936; trouwt Hoogeveen 20-11-1886 met 
Alberdina Mande geb. Hoogeveen 02-12-1863; overl. Hoogeveen 22-04-1916 
dochter van Roelof Mande en Francina Vredenborg. 
 
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Hoogeveen; 
1. Zwaantje 30-09-1888; trouwt Hoogeveen 05-06-1912 met Hendrik Mulder. 
2. Roelof 14-04-1890; trouwt Hoogeveen 24-12-1915 met Aaltje Fictorie. 
3. Wicherdina 16-07-189; trouwt Hoogeveen 07-08-1920 met Hendrik 
Hemstede. 
4. Francinus 12-12-1896; trouwt Zuidwolde 07-05-1927 met Hendrikje Trijntje 
Mulder. 
5. Arend 12-12-1898; zie gen: ll 
6. Jantine Ydina 13-12-1900; 
7. Catharina 10-10-1903; trouwt Hoogeveen 24-11-1926 met Aaldert Jan 
Seijdel.  
 
Gen: IV Wicher ter Stege; beroep timmerman; geb. Hoogeveen 18-03-1823; 
overl. Hoogeveen 20-06-1878; trouwt Hoogeveen 20-05-1854 met 
Zwaantje Bieleveld; geb. Hoogeveen 13-12-1825; overl. Hoogeveen 24-06-
1878 dochter van Gerrit Willem Bieleveld en Lammigje de Jonge. 
 
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Hoogeveen; 
1. Arend 20-01-1855; Hoogeveen overl. 31-10-1887 
2. Gerrit Willem  03-09-1857; zie gen: lll 
3. Hendrikje 21-07-1864; overl. Hoogeveen 13-04-1865  
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Gen: V Arent  ter Stege; beroep timmerman; gedoopt Hoogeveen 10-03-1799; 
overl. Hoogeveen 01-02-1871;  Hoogeveen, trouwt Hoogeveen 30-11-1823 
met  
Hendrikje Kiefhorst; gedoopt  Hoogeveen 09-12-1801; overl. Hoogeveen 26-
12-1878 dochter van Jan Kiefhorst en Annegien Botter. 
 
Kinderen uit dit huwelijk geboren te Hoogeveen; 
1. Wicher 18-03-1823; zie gen: IV 
2. Jan 12-04-1825; trouwt 1 Hoogeveen 20-11-1852 met Zwaantje Schierbeek; 
trouwt 2 Hoogeveen 26-07-1868 met Lutje Faas. 
3.Hermanus 14-03-1828; overl. Hoogeveen 25-05-1828 
4. Margje 13-06-1829; overl. 08-11-1861 
5.Annichje 12-06-1831; trouwt Hoogeveen 11-11-1854met Harmannus Stoter. 
6. Aaltje 31-03-1833; trouwt Hoogeveen 13-06-1857 met Meine Veldman. 
7. Arend 03-02-1837; overl. Hoogeveen 01-03-1839 
8. Arend 01-04-1839; trouwt 1 te Hoogeveen 14-05-1864 met Lammechien 
Schierbeek; trouwt 2 Hoogeveen 27-05-1866 met Hendrika van Zegeren. 
9. Hendrikje 29-09-1840; trouwt Hoogeveen 22-06-1867 met Harm Faas. 
10. Roelof 12-08-1842; overl. Hoogeveen 12-08-1843 
11. Geertruida Magdalena 18-06-1845; trouwt Hoogeveen 06-11-1875 met 
Arend van Oosten. 
 
Gen: VI Wicher Arents ter Stege; beroep timmerman; Hoogeveen gedoopt 04-
02-177; overl. Hoogeveen 18-09-1844; trouwt te Hoogeveen na ondertrouw te 
Meppel 06-05-1798 met  
Marrigje Roelofs Martinus; gedoopt Hoogeveen 23-08- 1772; overl. 18-02-
1856 dochter van Roelof Jans Martinus en Annegje Harms Veldman; 
 
Kinderen uit dit huwelijk gedoopt/geboren te Hoogeveen: 
1. Arent 10-03-1799; zie gen: V  
2. Roelof 25-07-1802; trouwt Wanneperveen 17-03-1826 met Geertruida 
Magdalena van Setten. 
3. Harm 22-09-1805; overl. Beek en Donk 01-01-1834, ber. Korporaal schutterij 
4. Aaltje 09-05-1810; trouwt Hoogeveen 23-01-1839 met  Hendrik Winkel. 
5. Anna 07-08-1814; trouwt Hoogeveen 01-02-1843 met Johannes Sieders. 
 
Gen: VII Arend Wichers ter Stege; arbeider; gedoopt Hoogeveen 11-02-1748; 
overl. Hoogeveen 19-11-1822; hij trouwt 1 met 
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Aaltje Roelofs Troost; Hoogeveen gedoopt 30-04-1747; begraven Hoogeveen 
15-02-1791 dochter van Roelof Jan Troost en Geesje Klaas Goverts. 
 
Kinderen uit 1ste huwelijk gedoopt te Hoogeveen. 
1. Wicher  04-02-1770; zie gen: VI 
2. Geesje 26-04-1772; overl. 28-02-1821; trouwt Harm Jans Dobben. 
3. Roelof Troost 27-11-1774; overl. 26-03-1829; trouwt Alberdina Roelofs 
Martinus. 
4. Elisabeth 14-12-1777; jong overl. 
5. Elisabeth 26-08-1781; overl. 00-08-1811; trouwt Hoogeveen 15-11-1807 
Frederik Damman; herkomst Bieleveld 
hij trouwt 2 volgens momberstelling van 02-01-1794 met 
Geesje Stevens; gedoopt Hoogeveen 31 mei 1772;  overl. Hoogeveen 12 
december 1840 (als Geesje Stevens Vogelenzang) dochter van Steven Jans en 
Jentje Hendriks  
 
Kinderen uit het tweede huwelijk, gedoopt te Hoogeveen: 
1. Jan 03-06-1795; 
2. Jentje 23-07-1797; trouwt Meppel 15-05-1824 met Louis de Vries 
3. Arent 07-10-1801; 
 
 
Gen: VIII Wijcher Arents; 
trouwt Zweeloo 22-05-1740 met 
Elisabeth/Lijsbet Sikkinga; gedoopt Zweeloo 04-01-1711 dochter van Harm 
Sickinge(a) en Aaltijn (Jansen)? 
 
Kinderen uit dit huwelijk, gedoopt in Hoogeveen: 

Hendrik 03-05-1741; 
Hendrik 19-08-1742; 
Aaltien 10-05-1744; 
Grietjen 30-01-1746; 
Arent 11-02-1748; zie gen. VII  

      Hendrik 30-03-1750;  
      Harm 16-06-1754; 
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