
Burgemeesters van de gemeente Stad Hardenberg (1818-1941) 
 

Lucas Hoenderken 
1825 - 1836 - geboren 17-04-1774 te Noordlaren 

- getrouwd 23-11-1798 te Hardenberg 
met Hermanna Elizabeth van Riemsdijk  
- overleden 30-05-1837 te Stad 
Hardenberg 

- burgemeester en gemeentesecretaris 
- benoemd bij besluit van Z.M. dd. 10-08-1825, no. 76 
- herbenoemd bij besluit van Z.M. dd. 14-12-1831, no. 87 
- op deszelfs verzoek eervol ontslagen bij besluit van Zijne 
Majesteit dd. 19-01-1836, no. 970 (zie notulen van den 
Gouverneur dd. 29-01-1836, 1e afdeeling, no. 400/332) 
 
- was vanaf 28-03-1811 gemeenteraadslid van Hardenberg 
- was in 1813 en 1815 arrondissementsraad 
- was in 1828 president-kerkvoogd te Hardenberg 

 

    

mr. Diderick Jan Weerts 
1836 - 1838 - geboren 23-12-1809 te Deventer 

- getrouwd 28-07-1836 te Deventer 
met Anna Helena Catharina Besier 
- overleden 08-03-1861 

- burgemeester en gemeentesecretaris 
- benoemd bij besluit van Z.M. dd. 18-02-1836, no. 87  
 
- was voor zijn benoeming tot burgemeester van Stad 
Hardenberg werkzaam als advocaat te Deventer 
- werd per 02-01-1838 burgemeester van Ambt Delden 
- in tijdvak 1848-1850 was hij griffier bij het kantongerecht te 
Deventer 
- in 1855 was hij substituut-officier bij de 
arrondissementsrechtbank te Deventer 
- zijn laatste functie was rechter bij de 
arrondissementsrechtbank te Deventer 

 

    



Johan Heinrich Kremer 
1838 - 1840 - geboren 06-09-1806 te Stad Almelo 

- getrouwd 11-04-1838 te Almelo met 
Geertruid Wilmes 
- overleden 15-01-1843 te Stad 
Hardenberg 

- benoemd bij K.B. dd. 08-12-1837, no. 76 
- beëdigd dd. 29-12-1837 
- in functie getreden per 02-01-1838 
 
- in 1840 benoemd tot burgemeester van het Ambt Hardenberg 

 

    

Johannes Andries Helderman 
1840 - 1844 - geboren 03-03-1811 te Oldenzaal 

- getrouwd 21-06-1843 te Stad 
Hardenberg met Hendrika Johanna 
Santman 
- hertrouwd 05-11-1863 te Den Ham 
met Jacoba Visser 
- overleden 05-07-1891 te Den Ham 

- benoemd bij K.B. dd. 23-05-1840, no. 93 
- beëdigd dd. 11-06-1840, no. 1929 
- in functie getreden per 16-06-1840 
- benoemd tot burgemeester en gemeentesecretaris van Den 
Ham per 02-01-1844 

 

    

Jan Pluijm 
1844 - 1847 - geboren 28-03-1802 te Zwolle 

- getrouwd 01-06-1837 te Beusichem 
met Theodora Jacoba Willemina van 
Everdingen 
- overleden 20-12-1847 te Stad 
Hardenberg 

- burgemeester en gemeentesecretaris 
- benoemd bij K.B. dd. 18-12-1843, no. 68 
- in functie getreden per 02-01-1844 
- overleden 
 
- was voor zijn benoeming burgemeester van Zalk en Veecaten 
- was tegelijkertijd ook burgemeester van Ambt Hardenberg 

 

    

mr. Jan van Delden Stevenszoon 
1848 - 1860 - geboren 08-05-1818 te Deventer 

- getrouwd 04-06-1846 te Deventer 
met Cecilia Suzanna Kerkhoven 
- overleden 20-05-1892 te Amsterdam 

- benoemd bij K.B. dd. 19-01-1848, no. 68 
- beëdigd dd. 10-02-1848 
- herbenoemd bij K.B. dd. 01-01-1850, no. 41 
- herbenoemd bij K.B. dd. 02-04-1852, no. 54 
- herbenoemd bij K.B. dd. 26-12-1855, no. 43 

 



- op eigen verzoek eervol ontslagen bij K.B. dd. 15-01-1860, zie 
GS 1860, no. 206 
 
- was voor zijn benoeming burgemeester van Diepenheim 
- was tegelijkertijd burgemeester van Ambt Hardenberg 
- werd na zijn burgemeestersambt directeur van de Deventer 
Stoombootmij. 

    

mr. Jan van Hulst Wzn. 
1860 - 1860  - benoemd bij K.B. dd. 07-02-1860, no. 65 

- eed afgelegd dd. 14-02-1860 
- eervol ontslagen bij K.B. dd. 02-03-1860, no. 20, zie GS 1860, 
no. 538 

 

    

mr. Lucas Jacobus van Riemsdijk 
1860 - 1860 - geboren 30-03-1833 te Stad 

Hardenberg 
- getrouwd 24-07-1861 te Stad Almelo 
met Jacoba Engelina Elisabeth 
Hesselink 
- hertrouwd 11-06-1867 te Zwolle met 
Maria Elisabeth Kreenen 
- overleden 06-01-1876 
- begraven 10-01-1876 op kerkhof 
Nijenstede  

- benoemd bij K.B. dd. 28-02-1860, no. 82 
- bij K.B. dd. 15-03-1860 benoeming ingetrokken (niet in functie 
geweest) 
 
- advocaat en curator te Almelo (1858/1859) 
- plaatsvervangend kantonrechter te Almelo (1860) 
- griffier bij het kantongerecht Almelo (1861)  
- schoolopziener in het 6de district van Overijssel (1862-1872) 
- kantonrechter te Ommen (1863) 
- vicevoorzitter van het College van Toezicht over het Huis van 
Bewaring te Ommen (1865-1868) 
- lid van de Provinciale Staten van Overijssel 
- lid van de gemeenteraad van Stad Ommen 
- officier van justitie bij het arrondissementsgerecht 
Heerenveen 

 

    



Cornelis Johannes van Riemsdijk 
1860 - 1874 - geboren 01-05-1810 te Stad 

Hardenberg 
- getrouwd 03-03-1835 te Stad 
Hardenberg met Ottonia Hoenderken 
- hertrouwd 15-11-1838 te Stad 
Hardenberg met Carolina Johanna Crull 
- overleden 08-11-1881 te 
Dedemsvaart 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij K.B. dd. 15-03-1860, no. 51 
- beëdigd dd. 22-03-1860 
- herbenoemd bij K.B. dd. 02-02-1866, no. 54 
- herbenoemd bij K.B. dd. 05-03-1872, no. 16 
- bij K.B. dd. 04-08-1874 no. 16, op verzoek eervol ontslagen 

 
    

Willem baron van Ittersum 
1874 - 1914 - geboren 23-01-1838 te Heemse 

- getrouwd 29-11-1878 te 
Gramsbergen met Zwaantine Theodore 
Walter 
- overleden 01-12-1915 te Heemse 
- begraven 05-12-1915 te Heemse 

- benoemd bij K.B. dd. 10-10-1874, no. 27 
- beëdigd dd. 21-10-1874 
- bij K.B. dd. 21-02-1875 no. 12 is aan de burgemeester 
ontheffing verleend van woning, zolang hij te Ambt Hardenberg 
gevestigd bleef 
- herbenoemd bij K.B. dd. 02-10-1880, no. 10 
- herbenoemd bij K.B. dd. 04-10-1886, no. 24 
- herbenoemd bij K.B. dd. 28-09-1892, no. 27 
- herbenoemd bij K.B. dd. 24-09-1898, no. 9 
- herbenoemd bij K.B. dd. 30-09-1904, no. 24 
- in het Salland’s Volksblad dd. 09-10-1914 plaatste de 
burgemeester een advertentie waarin hij zijn hartelijke dank 
betuigde voor het vertrouwen en de samenwerking die hij 
gedurende zijn ambtsperiode van alle ingezetenen heeft 
ontvangen 

 



- de burgemeester werd per 10-10-1914 eervol ontslag verleend 
met dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem in die 
betrekking verleend 

    

Jacobus Willem Cornelis Bloem 
1914 - 1922 - geboren 12-12-1857 te Amsterdam 

- getrouwd 12-05-1886 te Den Haag 
met Catharina Maria Anna van Eck 
- overleden 29-03-1922 te Utrecht 
(woonachtig te Stad Hardenberg) 
- begraven op de algemene 
begraafplaats in Den Haag 

- benoemd bij K.B. dd. 10-10-1914 
- overleden in functie 
- was voor zijn benoeming burgemeester en secretaris van 
Oudshoorn (1886-1903) 

 

    

Bauke Schuite 
1922 - 1931 - geboren 06-02-1888 te 

Ooststellingwerf 
- getrouwd 30-09-1915 te Stad 
Hardenberg met Georgenetta Antonia 
Rudolphina Boerrigter 
- hertrouwd 20-10-1926 te Apeldoorn 
met Willemina Catharina Kroes 
- overleden 21-02-1931 te Stad 
Hardenberg 
- begraven op de  begraafplaats aan de 
Bruchterweg 

- geïnstalleerd als burgemeester in de raadsvergadering dd. 08-
06-1922 
- herbenoemd bij K.B. dd. 25-04-1928 
- was voor zijn benoeming 3½ jaar volontair ter secretarie van 
Oldemarkt, daarna 3 jaar ambtenaar ter secretarie te IJsselstein 
en vanaf 01-05-1913 eerste ambtenaar ter secretarie van de 
gemeente Ambt Hardenberg 
- was vanaf 01-09-1917 secretaris van de gemeente Ambt 
Hardenberg 

 
    



Christiaan Frederik Bramer 
1931 - 1940 - geboren 02-12-1875 te Boxum 

- getrouwd 02-06-1898 te 
Menaldumadeel met Janke Tamminga 
- overleden 28-03-1944 te Hardenberg 
- begraven op de begraafplaats aan de 
Bruchterweg 

- benoemd bij K.B. dd. 31-03-1931 
- geïnstalleerd dd. 23-04-1931 
- herbenoemd bij K.B. dd. 24-02-1937 
- bij schrijven van de ‘Reichskommisar für die besetzten 
niederländischen Gebiete’ dd. 25-11-1940 werd hem met 
onmiddellijke ingang ontslag verleend 
- was voor zijn benoeming wethouder te Hellendoorn 

 
    

mr. Johannes Albertus Mathijs van Oorschot 
1941 - 1941 - geboren 15-04-1893 te Stad 

Hardenberg 
- getrouwd 27-06-1823 te Genemuiden 
met Ipiene Evertine Jonkers 
- overleden 20-04-1959 te Velsen 

- bij besluit dd. 16-04-1941 werd hij benoemd tot burgemeester 
van de gemeente Ambt Hardenberg en tegelijkertijd bij 
ontstentenis van de burgemeester van Stad Hardenberg als 
zodanig aangewezen voor die gemeente 
- bij besluit dd. 23-04-1941 van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandse Zaken werd Van Oorschot per 
01-05-1941 benoemd tot burgemeester van de gemeente 
Hardenberg, na samenvoeging van Ambt en Stad Hardenberg 
- voor zijn benoeming werkte Van Oorschot als leraar aan de 
Rijks Hogere Burger School te Steenwijk 
- tegelijkertijd was hij griffier van het Kantongerecht te Lemmer 
- tijdelijk was hij rijksinspecteur van het verkeer voor Overijssel 

 
 

 

http://www.hardenberg.nl/gemeente/gemeente-vervolg/hardenbergs-archief/vervolg-hardenbergs-archief/onze-geschiedenis/burgemeesters/burgemeester-vanoorschot.html

