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DIGITALE BIBLIOTHEEK 

VOOR HOOGEVEEN EN OMSTREKEN 

 

De spelregels voor meedoen in deze bibliotheek: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00luydenbibliotheek.pdf 

 

17E EEUW, RONDOM HOOGEVEENS ONTSTAAN 

 

Voor onze kennis van Hoogeveen en omstreken in de 17e eeuw kunnen we terecht 
bij een uitgebreide studie, direct terugvallend op de bronnen. 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/00ontstaanhoogeveen.pdf 

(Wie gebruik wil maken van deze kennis bij reënactment, kan dit uitsluitend doen 

na toestemming. Alle rechten, ook opvoer- en uitvoerrechten op het gebied van 
toneel, theater, living history enz. zijn voorbehouden en uitdrukkelijk onderdeel van 
de rechten van de auteur.) 

 

De geboorte van de Mythe van Roelof van Echten en de vermeende Acte van 
Trouw: https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/mytheroelof.pdf 

 

De lidmaten van de kerk van Hoogeveen van 1682: 

https://www.albertmetselaar.nl/lidmaten1682.pdf 

 

Over Jannes van der Sleeden: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/jannes.pdf 

 

De bewoners van Hoogeveen op het eind van de 17e eeuw, zoals ze terugkomen in 
de zgn. Waldenzencollecte: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/waldenzen.nl 

 

ENKELE ANDERE BIJZONDERE PUBLICATIES 

 

U krijgt bij deze een volledig feuilleton over Cilie aangeboden, bijgenaamd ‘de 
Nevelhekse’. Maar daar beledigt U haar mee. Lees het hele verhaal…… 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/ciliestroeveinhoud.pdf 

 

Alles over de Spaanse Griep in Hoogeveen, Hollandscheveld en omstreken: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/1918griep.pdf 

 

De stamboom van de familie Oelen, geheel anders dan tot nu toe beweerd: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/oelen.pdf 

 

BEVRIJDING 

 

De bevrijding van Hoogeveen en omstreken. NB. Wilt u hieruit citeren bij 

publiceren, neem dan even contact, aangezien deze studie uit 2010 hier en daar 
updates kent. 
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Bevrijding, inleidend hoofdstuk: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bevrijdinginleiding.pdf 

 

De gebeurtenissen van 6 april 1945: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bevrijding6april.pdf 

 

De gebeurtenissen van 7 april 1945: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bevrijding7april/pdf 

 

De gebeurtenissen van 8 april 1945: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bevrijding8april.pdf 

 

De gebeurtenissen van 9 april 1945: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bevrijding9april.pdf 

 

De gebeurtenissen van 10 april 1945: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bevrijding10april.pdf 

 

De gebeurtenissen van 11 april 1945 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bevrijding11april.pdf 

 

Hoe Hoogeveen op het nippertje aan bloedbaden ontsnapte: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bloedbad.pdf 

 

Hoe mensen werden gedumpt door de Duitsers, bij de bevrijding: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/sybrand.pdf 

 

Het naspel van de bevrijding, hoe we onze bevrijders lang niet in ere hielden: 

https://www.albertmetselaar.nl/publicaties/bevrijdingnaspel.pdf 
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