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1. Statistiek 

In de bronnen op bonmama.nl staan nu ruim 506.000 namen geregistreerd. Daarvan zijn er ruim 

267.000 gekoppeld via het Historisch Burger Service Nummer HBSN. 

De afgelopen 12 maanden zijn er 573.000 zoekopdrachten geregistreerd op bonmama.nl. Dat is 

gemiddeld 1.560 per dag. De afgelopen 30 dagen waren het er 70.400 Dat is gemiddeld 2.340 per 

dag. 

De bezoekers van bonmama hebben de afgelopen 12 maanden het volledige bevolkingsregister van 

Avereest van 1860-1870 getranscribeerd (9.900 namen) plus de helft van het register 1880-1890 

(inmiddels meer dan 8.800 namen). 

De afgelopen 12 maanden zijn er 681 vragen en opmerkingen geplaatst op bonmama.nl 

2. Bevolkingsregisters van Avereest van 1890 en 1900 nu ook online raadpleegbaar 

De regelmatige bezoekers van bonmama.nl hebben het al gezien: de afgelopen maanden zijn de 

scans van de bevolkingsregisters van Avereest van 1890-1900 en 1900-1910 online gezet. Deze 

registers zijn nog niet ontsloten –daarvoor doe ik graag weer een beroep op de bezoekers van 

bonmama- maar wel zijn alle gefotografeerde bladzijden op volgorde van de registers (per wijk) 

opvraagbaar. Indien U vanuit de aangrenzende registers (1880 of 1910) een idee van een adres heeft, 

dan zult U het betreffende gezin met enig bladerwerk waarschijnlijk ook vinden in deze registers. En 

als U het gezin dan gevonden heeft, doe ons dan allemaal een lol door de bladzijde te ontsluiten. Dan 

hebben de toekomstige (be)zoekers daar baat bij.  

3. ontsluiting Bevolkingsregister 1880-1889 loopt gestaag door 



Inmiddels is meer dan de helft van de 3.196 bladzijden van het bevolkingsregister 1880-1889 door U, 

bezoekers van bonmama.nl ontsloten. Zoals U wellicht heeft gezien, worden gegevens in rode letters 

weergegeven zolang de gegevens nog niet zijn gecontroleerd. Na controle en goedkeuring worden ze 

zwart. Tot voor kort was het zo dat nog niet gecontroleerde gegevens niet via het algemene 

zoekscherm konden worden gevonden. Dat is nu aangepast: ook nog niet gecontroleerde gegevens 

worden bij de wekelijkse indexatie meegenomen en zijn dan te vinden door middel van het algemene 

zoekscherm op bonmama.nl. 

4. Gezinskaarten 1920-1940 nu online op bonmama.nl 

Het was even doorbijten, maar ze staan online, de 5.566 gezinskaarten van Avereest uit de periode 

1920-1940. Van elke kaart zijn de voorzijde en achterzijde gefotografeerd (11.132 foto’s) en deze 

worden naast elkaar getoond op de website. Deze bron is bij uitstek interessant voor een groot deel 

van de leden van de Historische Vereniging Avereest, die zelf voor 1940 geboren zijn of wiens ouders 

voor 1940 in Avereest woonden. Maar ook alle bekende dorpsgenoten staan er met naam en 

toenaam in en omdat juist deze bron zich op het grensvlak van de persoonlijke herinnering en de 

“van horen zeggen”geschiedenis afspeelt, zal ze voor veel mensen een mooi historisch document 

vormen. 

Ook ondersteunen deze kaarten met ruim 25.000 namen belangrijke grote verhalen uit de 

geschiedenis. Ze vertellen ondermeer het verhaal van families die in het eerste decennium van de 

20e eeuw naar Duitsland trokken, waar het Ruhrgebied een enorme aanzuigkracht uitoefende op 

hen die zich wilden verbeteren en die niet bang waren om de landverhuizing in te stappen. Veel 

jongens kwamen tijdens de Grote Oorlog (naderhand door ons omgedoopt tot Eerste Wereldoorlog) 

terug met hun Duitse echtgenote en hun kinderen. Kijk bijvoorbeeld naar het gezin van Jan Redder 

en Anna Tietz. http://www.bonmama.nl/av192038.php?pag=3854 

 



Maar niet iedereen kwam ongeschonden terug uit Duitsland. Neem Catharina de Wals. Zij vertrok, 23 

jaar oud, op 26 maart 1908 vanuit Avereest naar het Duitse Crefeld, zoals we zien in het 

bevolkingsregister 1900-1909 http://www.bonmama.nl/av190009.php?pag=1368.  

 

Ze trouwde in 1810 in Duitsland met Wilhelm Hoffacker, met wie ze drie kinderen kreeg, waarvan er 

één jong overleed. Ze woonden in Eilendorf nabji Keulen. Ook haar broer Jacobus de Wals kwam 

omstreeks 1911 met zijn gezin naar Eilendorf, waar in 1912 dochter Rozalina werd geboren. Zij 

vertrokken echter spoedig terug naar Nederland. Wilhelm Hoffacker moest in 1914 onder de 

wapenen terwijl zijn vrouw zwanger was. Hij stierf op 26 november 1915 op het slagveld in Noord 

Frankrijk, nog voor de eerste verjaardag van zijn zoon Laurenz Johann. 

 

En zo zat Catharina Hoffacker-de Wals met haar twee jonge kinderen in Duitsland. 

Uit de bevolkingsadministratie van 1920-1940 blijkt dat ook haar ongehuwde zus Johanna Catharina 

de Wals enige tijd in Eilendorf heeft gezeten. Zij werd namelijk op 23 april 1923 komend uit deze 

plaats ingeschreven op het adres wijk F. Begin 1924 werden Catharina en haar twee kinderen op 

hetzelfde adres bijgeschreven, zie http://www.bonmama.nl/av192038.php?pag=5141 



 

  



Het register 1920-1940 toont ook de opmaat naar de tweede wereldoorlog. Zo vinden we in dit 

register de laatste joodse gezinnen die in Avereest hebben gewoond.  

 

Hier zien we het gezin van Leon Denneboom en Roosje Cohen.  

In 1934 overleed Roosje Cohen, vlak voor de 9e verjaardag van de jongste van haar zes kinderen. Op 

de achterzijde van hun gezinskaart, zie http://www.bonmama.nl/av192038.php?pag=1059, zien we 

een gezin waarin de opgroeiende kinderen vanaf hun 16e levensjaar er op uit trokken om een vak te 

leren of om het huishouden onder de knie te krijgen, zoals in elk Nederlands gezin in die tijd. In de 

oorlogsjaren waren alle kinderen terug in Dedemsvaart. In 1940 waren de zes kinderen in de leeftijd 

van 14 tot 23 jaar.  

Wat de kaart, die tot 1940 is bijgehouden, niet vermeld, is het huwelijk van de oudste zoon, Abraham 

Denneboom, die op 27 april 1942 te Avereest is gehuwd met Kaartje van Klaveren, een joods meisje 

uit Rhenen, die elkaar hadden leren kennen in de meidagen van 1940 bij de Grebbeberg, waar 

Abraham gelegerd was. 

Op de genealogische kaart van vader Leon Denneboom 

http://www.bonmama.nl/gda.php?hbsn=15063&pag=1059 zien we dat alle gezinsleden in Auschwitz 

om het leven zijn gebracht. De meeste reeds 5 maanden na het huwelijk van Abraham. Alleen zijn 

jonge echtgenote overleefde de oorlog. Ze was niet alleen weduwe; ook haar moeder en haar broers 

met hun echtgenotes en kinderen werden in de holocaust om het leven gebracht. 

Een heel ander raakvlak met de 2e wereldoorlog zien we bijvoorbeeld op de gezinskaart van de de 

N.H. predikant Gerrit Bos http://www.bonmama.nl/av192038.php?pag=237 die zich op 2 november 



1932 met vrouw en dochter vanuit Eindhoven vestigde in de pastorie aan de Hoofdvaart. In 1934 was 

hij deelgenoot van het eeuwfeest van de N.H. kerk te Dedemsvaart. In 1936 vertrok hij met zijn gezin 

–dat intussen drie kinderen telde- naar s-Gravenhage. Daar was hij tevens verantwoordelijk voor de 

zielzorg in de Scheveningse strafgevangenis. Zo kwam hij met het uitbreken van de oorlog in een 

moeilijke situatie terecht, als zieleherder in het gevreesde Oranjehotel, waar hij talloze ter dood 

veroordeelde gevangen bijstond. Zie ondermeer 

http://oranjehotel.nationaalarchief.nl/oranjehotel/gevangen/maar_als_mens.asp 

 

Via het register 1920-1940 krijgen we vier Avereester burgemeesters beter in beeld. 

Allereerst is daar Melle Dotinga http://www.bonmama.nl/av192038.php?pag=921 die in 1919 met 

zijn gezin van Amersfoort, waar hij “commies ter secretarie” was, naar Avereest kwam. Zoals we op 

zijn genealogische kaart kunnen zien http://www.bonmama.nl/gda.php?hbsn=76201, gold in het 

begin van de 20e eeuw het gezegde “wie voor een dubbeltje geboren is, zal nooit een kwartje 

worden” niet voor iedereen. Zijn vader begon als boerenknecht en zijn oudste zoon schopte het in 

1927 tot burgemeester van Weesp. 

Daarna kwam Gerrit Pieter Haspels http://www.bonmama.nl/av192038.php?pag=1759, die in 

Avereest burgermeester was tot 1932, toen hij in Nieuwer Amstel de plotseling overleden 

burgemeester Arie Colijn opvolgde. Colijn was een broer van de bekende politicus Hendrik Colijn, die 

ondermeer van 1933 tot 1939 premier was.  

Na het vertrek van Haspels werd Jan Marie Ravesloot 

http://www.bonmama.nl/av192038.php?pag=3847 burgemeester in Avereest. Hij vervulde dit ambt 

totdat hij in 1942 door de Duitse bezetter ontslagen werd. Na de oorlog keerde hij even terug naar 

Avereest, waar door de bevolking een spontane inzameling werd gehouden om zijn totaal 

leeggeplunderde woning weer leefbaar te maken. Korte tijd later werd Ravesloot burgemeester van 

Almelo en in 1966 kreeg hij dezelfde functie in Delft. 

In dit register vinden we ook sporen van de laatste burgemeester van Avereest, Alle Jan Pijlman. 

Weliswaar was Pijlman (burgemeester van 1988 tot de opheffing van Avereest op 31 december 

2001) in 1940 nog niet geboren, maar zijn vader Jurrit Pijlman 

http://www.bonmama.nl/gda.php?hbsn=75574 kwam in 1910 ter wereld op een boerderij nabij de 

Ommerschans. Diens vader, Alle Jan Pijlman (Aengwirden 1871-Avereest 1934) kwam rond 1907 van 

Terband in de friese gemeente Aengwirden naar de Ommerschans, om zich daar als landbouwer te 

vestigen. 

 

 



Hij was daarmee vermoedelijk de laatste migrant uit deze Friese gemeente, vanwaar 80 jaar eerder 

zovele turfgravers naar Avereest waren gekomen om hun geluk te beproeven in de verse veenderijen 

van Baron van Dedem. Alle Jan Pijlman had sinds zijn huwelijk in 1893 op diverse plaatsen binnen 

Aengwirden gewoond. Plaatsnamen als Tjalleberd, Luinjeberd en Terband komen we veelvuldig 

tegen bij vroege generaties inwoners van Avereest en bij de familie Pijlman waren ze verenigd 

binnen één gezin. Pijlman had zijn best gedaan de kost te verdienen als landbouwer, veehouder en 

slikmeter, maar uiteindelijk hoopte hij in Overijssel een betere toekomst te vinden. Zoals we op de 

gezinskaart zien http://www.bonmama.nl/av192038.php?pag=3686 kwam het gezin op 26 augustus 

1924 van de boerderij onder Ommerschans (gemeente Ommen) naar Balkbrug. Pijlman had het 

boeren eraan gegeven en was nu als leraar verbonden aan het Rijks Opvoedings Gesticht “Veldzicht” 

te Balkbrug. Het jongste kind, zoon Jurrit, was toen 14 jaar. Jurrit kreeg de kans om de opleiding tot 

onderwijzer te volgen. Hij kreeg verkering met Hendrikje Kleine, jongste dochter van sigarenmaker 

Reinder Kleine aan de Nieuweweg (het tegenwoordige adres van Haeringenstraat 9) te Dedemsvaart. 

Kleine kocht deze woning in 1916 van Willem Menzo. De woning was in 1906 gebouwd in opdracht 

van Salomon Denneboom, die er met zijn vrouw Judick Blein woonde. In 1910 overleed hij plotseling, 

waarna de weduwe terug ging naar Dwingeloo. Ze verkocht de woning aan Willem Menzo, 

letterzetter van beroep, die er met zijn gezin in trok. De woning is te vinden in de beeldbank Avereest 

http://www.beeldbankavereest.nl/cgi-

bin/beeldbank.pl?ident=03576&search=%233576&veld=number&inword=1&display=gallery&istart=

1. 

In 1920 vestigde Reinder Kleine zich er met zijn vrouw en twee dochters, zie 

http://www.bonmama.nl/av191020.php?pag=1004. En in het aansluitende register 1920-1940 zien 

we dat dochter Hendrikje Kleine op 30 januari 1940 trouwde en aansluitend naar Emmen vertrok. In 

het register staat niet met wie ze trouwde, en het huwelijksregister van 1940 word pas in 2015 

openbaar. Maar ook op de gezinskaart van de familie Pijlman zien we dat zoon Jurrit op 30 januari 

1940 trouwde en aansluitend naar Emmen vertrok. Diverse andere bronnen op internet bevestigen 

dat dit de ouders van burgemeester Alle Jan Pijlman zijn. En zo zien we dat de laatste burgervader 

van Avereest de kleinzoon is van de laatste migrant van Aengwirden naar Avereest. 

5. Hoe zoek ik binnen de gezinskaarten 1920-1940? 

De gezinskaarten staan globaal op alfabetische volgorde op de achternaam van het gezinshoofd. Dus 

als U bij het zoeken op volledige naam geen resultaat vind, zoek dan alleen op de eerste letter van de 

achternaam. 

 

U krijgt dan een aantal namen te zien die beginnen met deze letter. Van daar kunt U vooruit en 

achteruit bladeren. Komt U er niet uit? stuur gerust een mail of stel uw vraag op de website via de 

contact-optie. En vind U het resultaat wel? Neem dan s.v.p. even de moeite om de gegevens van 



deze bladzijde, of in elk geval de eerste regel, over te nemen in de database. Zo helpen we elkaar om 

de gegevens volledig in beeld te krijgen en de timeline van onze voorouders te verdiepen. 

6. Huwelijken Avereest 1933-1939 online en beperkt doorzoekbaar op bonmama.nl 

De huwelijksactes van Avereest over de jaren 1933 t/m 1939 staan nu online op bonmama.nl. Tevens 

zijn de namen van de hoofdpersonen overgenomen in de database, zodat U de actes in het 

zoekscherm kunt vinden. De overige gegevens van de huwelijksactes moeten nog worden ontsloten. 

Lijkt dit U een leuk karweitje, meld U zich dan even, dan zorgen we er voor dat U de juiste rechten 

hiervoor krijgt. Ook dit kunt U met de laptop op schoot voor de buis uitvoeren. 

Met vriendelijke groet, 

 

Helmuth Rijnhart 

Historische Vereniging Avereest 

www.bonmama.nl 

 


