
Raadsleden van de gemeente Stad Hardenberg 1818-1941 
 

Jan Santman Rutgerszoon 1825 - 1835 
en 

1841 - 1850 

- geboren 29-01-1781 te Stad Hardenberg 
- koopman 
- getrouwd 23-06-1820 te Stad Hardenberg met 
Aleida Bosch 
- overleden 08-09-1850 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
23-08-1825, no. 1 
- weder benoemd bij besluit dd. 02-
01-1828, no. 16 
- weder benoemd bij besluit van GS 
d.d. 30-12-1829, no. 14 
- idem van 18-12-1833, no. 1895 
- op deszelfs verzoek eervol 
ontslagen bij besluit van GS dd. 13-
08-1835, no. 134 
- benoemd bij besluit van GS dd. 
18-01-1841, no. 190/139 in plaats 
van Jan Nijman 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
07-12-1843, no. 2110 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
27-12-1849, no. 2842 
- overleden, zie GS 1850, no. 78 

 

Jan van Munster Frederikszoon 1825 - 1842 - geboren 21-02-1782 te Stad Hardenberg 
- logementhouder, paardenpostmeester 
- getrouwd 10-07-1812 te Wilsum met Anna 
Arnolda Victor 
- overleden 14-05-1842 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
23-08-1825, no. 1 

 

Derk Jan Santman 1825 - 1826 - geboren 17-11-1760 te Stad Hardenberg 
- brievengaarder, logementhouder 
- getrouwd 01-09-1790 te Stad Hardenberg met 
Berendina Rustenberg 
- overleden 21-12-1826 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
23-08-1825, no. 1 
- overleden 

 

Jan Hermen Zweers Jasperszoon 1825 - 1846 - gedoopt 01-11-1772 te Stad Hardenberg 
- koopman 
- getrouwd 17-06-1802 te Gramsbergen met 
Sophia Gerritdina Merjenburgh 
- hertrouwd 24-02-1808 te Uelsen met Fenna 
Busman 
- overleden 31-10-1846 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
23-08-1825, no. 1 
- herbenoemd bij besluit dd. 02-01-
1828, no. 16 
- idem dd. 18-12-1833, no. 1895 
- idem dd. 19-12-1839, no. 1740 

 



- idem dd. 18-12-1845, no. 2281 
- overleden, zie GS no. 3759 

Johan Wilhelm Weitkamp 1825 - 1836 - geboren 02-02-1762 te Ladbergen 
- koopman, winkelier 
- getrouwd 27-10-1799 te Stad Hardenberg met 
Anna Fija Venebrugge 
- overleden 03-05-1843 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
23-08-1825, no. 1 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
30-12-1829, no. 14 
- op deszelfs verzoek eervol 
ontslagen bij besluit van GS dd. 24-
03-1836, no. 493 

 

Berent Rustenberg 1825 - 1833 - geboren 28-12-1750 te Stad Hardenberg 
- logementhouder 
- getrouwd 04-03-1787 te Stad Hardenberg met 
Berendina Mouwe 
- hertrouwd 16-09-1792 te Stad Hardenberg 
met Johanna Baarslag 
- overleden 21-11-1833 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
23-08-1825, no. 1 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
25-01-1832, no. 206 
- overleden 

 

Jan Santman Derkszoon senior 1827 - 1847 - gedoopt 11-01-1761 te Stad Hardenberg 
- getrouwd 08-06-1786 te Stad Hardenberg met 
Lucretia Rustenberg 
- overleden 23-04-1847 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
12-03-1827, no. 1 in plaats van D.J. 
Santman 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
25-01-1832, no. 206 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
07-12-1843, no. 2110 
- overleden, zie GS no. 1123 

 

Jan Nijman 1834 - 1841 - geboren 10-07-1778 te Zwolle 
- landbouwer 
- getrouwd 23-11-1810 te Stad Hardenberg met 
Margaretha van Munster 
- overleden 25-10-1842 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
08-01-1834, no. 58 in plaats van 
Berent Rustenberg 

 

Jan Santman Derkszoon junior 1835 - 1850 
en 

1851 - 1852 

- gedoopt 09-12-1792 te Stad Hardenberg 
- brievengaarder 
- ongehuwd 
- overleden 25-12-1864 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
10-12-1835, no. 2096 in plaats van 
Jan Santman Rutgerszoon 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
19-12-1839, no. 1740 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
18-12-1845, no. 2281 
- op deszelfs verzoek eervol 
ontslagen, zie GS 1850, no. 735 N 

 



- herbenoemd bij besluit d.d. 23-09-
1851 
- heeft bedankt in februari 1852 

Hillebrand Jan Thomas ter Steeg 1836 - 1847 - geboren 20-10-1804 te Stad Hardenberg 
- tapper, bakker, winkelier 
- getrouwd 15-10-1835 te Stad Hardenberg met 
Christina Meuleman 
- overleden 29-04-1859 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
21-04-1836, 1e afd., no. 673 in 
plaats van Johan Wilhelm 
Weitkamp 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
23-12-1841, no. 1814 
- niet herbenoemd 

 

Derk Zweers Berendszoon 1842 - 1843 
en 

1847 - 1854 
en 

1865 - 1885 

- geboren 12-12-1806 te Stad Hardenberg 
- tapper, slijter, logementhouder 
- getrouwd 11-05-1838 te Stad Hardenberg met 
Elisabeth Zweers 
- overleden 05-11-1886 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
09-06-1842, no. 1281/947 in plaats 
van Jan van Munster Frederikszoon 
- benoemd tot gemeenteontvanger, 
zie GS 1842, no. 2035 
- benoemd bij besluit van GS dd. 
23-12-1847, no. 2748 
- herbenoemd bij besluit dd. 23-09-
1851 
- heeft bedankt in juni 1854 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-08-
1865 in plaats van Christiaan Lampe 
- herbenoemd bij besluit dd. 18-07-
1871 
- herbenoemd bij besluit dd. 17-07-
1877 
- herbenoemd bij besluit dd. 17-07-
1883 
- ontslag genomen 04-12-1885 

 



Cornelis Johannes van Riemsdijk 1843 - 1874 - geboren 01-05-1810 te Stad Hardenberg 
- zaakwaarnemer, kerkelijk ontvanger 
- getrouwd 03-03-1835 te Stad Hardenberg met 
Ottonia Hoenderken 
- hertrouwd 15-11-1838 te Stad Hardenberg 
met Carolina Johanna Crull 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
26-01-1843, no. 204/150 in plaats 
van Derk Zweers Berendszoon jr. en 
is tevens assessor 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
23-12-1847, no. 2748 
- herbenoemd bij besluit dd. 09-09-
1851 
- herbenoemd bij besluit dd. 19-07-
1853 
- herbenoemd bij besluit dd. 19-07-
1859 
- herbenoemd bij besluit dd. 18-07-
1865 
- herbenoemd bij besluit dd. 18-07-
1871 
- in december 1874 uit gemeente 
vertrokken 

 

Christiaan Lampe 1846 - 1852 
en 

1853 - 1865 

- geboren 28-09-1784 te Brucht 
- wieldraaier, winkelier, blauwverver 
- getrouwd 05-04-1810 te Denekamp met 
Hermina Knottenbelt 
- overleden 28-10-1869 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
19-11-1846, no. 2687 in plaats van 
Jan Hermen Zweers Jasperszoon 
- benoemd tot assessor bij besluit 
van GS dd. 27-11-1850, no. 3526 
- herbenoemd bij besluit dd. 23-09-
1851 
- heeft bedankt in februari 1852 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-08-
1853 in plaats van Meijer Bromet 
- herbenoemd bij besluit dd. 19-07-
1859 
- niet herkozen in 1865 

 

Albert van der Velde 1847 - - gedoopt 01-09-1782 te Stad Hardenberg 
- winkelier, koopman 
- getrouwd 24-05-1814 te Hardenberg met 
Johanna Camphuis 
- overleden 23-12-1860 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
03-06-1847, no. 1140 in plaats van 
Jan Santman Derkszoon senior 
- herbenoemd bij besluit van GS dd. 
27-12-1849, no. 2842 

 

Hermen Meijerink 1850 - - geboren 24-11-1794 te Stad Hardenberg 
- dakdekker, klompenmaker, koopman, 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
11-10-1850, no. 71/78 in plaats van 

 



winkelier 
- getrouwd 25-05-1816 te Hardenberg met 
Gezina Brandt 
- overleden 14-05-1853 te Stad Hardenberg 

Jan Santman Rutgerszoon 
- in functie getreden dd. 25-10-
1850 

Marthanus Petrus Escher 1851 - 1851 
en 

1852 - 1853 

- geboren 04-10-1809 te Kampen 
- apothekersbediende, later apotheker 
- getrouwd 16-10-1840 te Stad Hardenberg met 
Aaltjen Santman 
- hertrouwd 25-06-1868 te Stad Hardenberg 
met Geziena Christina Walman 
- overleden 13-04-1875 te Stad Hardenberg 
- begraven 16-04-1875 op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
30-01-1851, no. 264/190 in plaats 
van Jan Santman Derkszoon junior 
- opnieuw benoemd bij besluit dd. 
03-04-1852 in plaats van Jan 
Santman Derkszoon junior 
- heeft bedankt in september 1853 

 

Hendrik Schoemaker 1851 - - geboren ca. 1795 te Stad Almelo 
- schoenmaker 
- getrouwd 16-11-1822 te Stad Hardenberg met 
Henderica Meijerink 
- overleden 02-12-1871 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van GS dd. 
13-03-1851, no. 475 in plaats van 
Marthanus Petrus Escher 
- in functie getreden dd. 05-04-
1851 

 

mr. Jan van Delden Stevenszoon 1851 - 1857 - geboren 08-05-1818 te Deventer 
- getrouwd 04-06-1846 te Deventer met Cecilia 
Suzanna Kerkhoven 
- overleden 20-05-1892 te Amsterdam 

- benoemd bij besluit dd. 09-09-
1851 
- in september 1857 vertrokken 
naar gemeente Ambt Hardenberg 

 

Gerrit Nijman 1851 - 1852 
en 

1853 - 1855 

- geboren 29-03-1811 te Stad Hardenberg 
- korenmolenaar, koopman, grutter, winkelier 
- getrouwd 09-07-1840 te Stad Hardenberg met 
Hendrina Aleida Pruim 
- overleden 19-07-1894 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 23-09-
1851 
- heeft bedankt in februari 1852 
- herbenoemd bij besluit dd. 10-10-
1853 in plaats van Marthanus 
Petrus Escher 

 
Gerhardus Frijling 1851 - 1857 - gedoopt 26-12-1790 te Hardenberg 

- huisschilder, verver, glazemaker 
- getrouwd 11-11-1839 te Stad Hardenberg met 
Zwaantjen Broekhuis 

- benoemd bij besluit dd. 23-09-
1851 
- niet herkozen in september 1857 

 



- overleden 01-03-1873 te Stad Hardenberg 
- begraven 06-03-1873 te kerkhof Nijenstede 

Klaas van ’t Holt 1852 - - geboren 11-11-1803 te Stad Hardenberg 
- rentenier 
- ongehuwd 
- overleden 18-01-1881 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 03-04-
1852 in plaats van Christiaan Lampe 
- heeft bedankt in juni 1855 
- herkozen dd. 13-10-1855 

 

Meijer Bromet 1852 - 1853 - geboren 16-08-1793 te Stad Hardenberg 
- koopman, fabrikant 
- getrouwd 20-09-1826 te Stad Hardenberg met 
Rachaël David 
- overleden 12-01-1866 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 03-04-
1852 in plaats van Gerrit Nijman 

 

Hendrik Jan Sierink 1854 - - geboren 24-06-1822 te Stad Hardenberg 
- koperslager 
- getrouwd 28-05-1846 te Stad Hardenberg met 
Gerritdina Scholten 
- hertrouwd 15-12-1870 te Stad Hardenberg 
met Geesje Voort 
- overleden 10-05-1878 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 17-05-
1854  
- herbenoemd bij besluit dd. 21-07-
1857 in plaats van mr. Jan van 
Delden Stevenszoon 
- herbenoemd bij besluit dd. 04-08-
1863 

 

Zandrie Koeslag 1854 - 1857 - geboren 30-07-1820 te Stad Hardenberg 
- aannemer, winkelier, brievengaarder, 
fabrikant 
- getrouwd 20-04-1848 te Stad Hardenberg met 
Hendrika van der Velde 
- overleden 25-02-1893 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 16-10-
1854 in plaats van Derk Zweers 
Berendszoon 
- heeft bedankt in juni 1857 

 

Simon Bromet 1855 - 1879 - geboren 07-05-1800 te Stad Hardenberg 
- koopman, winkelier 
- getrouwd 16-03-1825 te Haarlem met Mariana 
Joles 
- overleden 19-12-1885 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 31-07-
1855 
- herbenoemd bij besluit dd. 30-07-
1861 
- herbenoemd bij besluit dd. 16-07-
1867 
- herbenoemd bij besluit dd. 15-07-
1873 
- niet herkozen in 1879 

 

Hendrik Meijerink 1855 - 1879 - geboren 08-11-1821 te Stad Hardenberg 
- bakker 
- getrouwd 17-03-1849 te Stad Hardenberg met 
Willemina Hendrika Venebrugge 
- overleden 03-08-1885 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 31-07-
1855 in plaats van Gerrit Nijman 
- herbenoemd bij besluit dd. 16-07-
1861 

 



- herbenoemd bij besluit dd. 17-07-
1867 
- herbenoemd bij besluit dd. 15-07-
1873 
- niet herkozen in 1879 

Johannes Hurink 1857 – 1869 - geboren 02-05-1816 te Stad Hardenberg 
- bakker 
- getrouwd 28-09-1849 te Stad Hardenberg met 
Geertruida Johanna Bosch 
- overleden 31-01-1895 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 21-07-
1857 
- herbenoemd bij besluit dd. 04-08-
1863 

 

Everhardus van der Velde 
Albertszoon 

1857 - 1875 
en 

1879 - 1887 

- geboren 20-03-1815 te Stad Hardenberg 
- koopman, winkelier 
- getrouwd 03-08-1843 te Stad Hardenberg met 
Geziena Breitenstein 
- overleden 25-06-1887 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 04-08-
1857 
- herbenoemd bij besluit dd. 21-07-
1863 
- herbenoemd bij besluit dd. 20-07-
1869 
- benoemd bij besluit dd. 15-07-
1879 in plaats van Hendrik 
Meijerink 
- overleden 

 

Philip Lodewijk Siemons 1869 - 1881 - geboren 27-05-1832 te Amsterdam 
- koperfabrikant 
- getrouwd 01-07-1857 te Stad Hardenberg met 
Johanna Geertruida Santman 
- overleden 21-04-1897 te Stad Hardenberg 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij besluit dd. 20-07-
1869 
- herbenoemd bij besluit dd. 03-08-
1875 
- benoemd tot gemeenteontvanger 
dd. 19-04-1881 

 

Berendjan Meilink 1869 - 1881 - geboren 14-03-1817 te Holtheme 
- landbouwer, kerkelijk ontvanger 
- getrouwd 09-06-1848 te Stad Hardenberg met 
Jennigjen Wevers 
- overleden 05-03-1882 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 03-08-
1869 in plaats van Johannes Hurink 
- herbenoemd bij besluit dd. 03-08-
1875 

 



Johan Herman Bosch 1875 - 1895 
en 

…. - 1901 

- geboren 16-11-1834 te Stad Hardenberg 
- winkelier, koopman 
- getrouwd 15-11-1867 te Stad Hardenberg met 
Margaretha Nijman 
- overleden 05-06-1909 te Stad Hardenberg 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij besluit dd. 23-02-
1875 in plaats van Cornelis 
Johannes van Riemsdijk 
- ontslag genomen in september 
1895 

 
Hendrik Jan Middendorp 1875 - 1881 

en 
1887 - 1897 

en 
…. - 1903 

- geboren 17-11-1823 te Den Ham 
- stoffenverver, blauwverver 
- getrouwd 02-08-1855 te Stad Hardenberg met 
Zwaantjen Sierink 
- hertrouwd 27-04-1871 te Stad Hardenberg 
met Hendrikjen Waterink 
- overleden 14-01-1905 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 03-08-
1875 in plaats van Everhardus van 
der Velde Albertszoon 
- niet herkozen in 1881 
- benoemd bij besluit dd. 24-10-
1887 in plaats van Everhardus van 
der Velde Albertszoon 
- herbenoemd bij besluit dd. 04-08-
1891 
- niet herkozen in september 1897 

 

David Meijer Bromet 1879 - 1894 - geboren 12-01-1828 te Stad Hardenberg 
- koopman in manufacturen 
- getrouwd 13-06-1865 te Ootmarsum met Sara 
Cantor 
- overleden 01-05-1894 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 15-07-
1879 in plaats van Simon Bromet 
- overleden 

 

Jan Hendrik ten Brinke 1881 - 1895 
en 

… - 1899 

- geboren 17-11-1821 te Stad Hardenberg 
- landbouwer 
- ongehuwd 
- overleden 25-11-1895 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 19-07-
1881 in plaats van Philip Lodewijk 
Siemons 
- herbenoemd bij besluit dd. 19-07-
1887 
- herbenoemd bij besluit dd. 18-07-
1893 
- overleden 

 

Jan Frederik Heetderks van 
Munster 

1881 - - geboren 12-12-1844 te Stad Hardenberg 
- logementhouder 

- benoemd bij besluit dd. 19-07-
1881 in plaats van Berendjan 
Meilink 

 



- getrouwd 02-02-1889 te Stad Hardenberg met 
Bernharda Gezina Bohlin 
- overleden 28-01-1899 te Stad Hardenberg 

- herbenoemd bij besluit dd. 19-07-
1887 
- herbenoemd bij besluit dd. 18-07-
1893 

Dirk Eckhardt 1881 - 1910 - geboren 09-12-1841 te Amsterdam 
- bakker 
- getrouwd 05-04-1876 te Den Ham met 
Hermance Helderman 
- overleden 15-04-1926 te Stad Hardenberg 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij besluit dd. 19-07-
1881 in plaats van Hendrik Jan 
Middendorp 
- herbenoemd bij besluit dd. 19-07-
1887 
- herbenoemd bij besluit dd. 18-07-
1893 
- herbenoemd bij besluit dd. 07-07-
1899 
- herbenoemd bij besluit dd. 07-07-
1905 
- ontslag genomen in oktober 1910 

 

Herman Wilhelm Weitkamp 1886 - 1901 - geboren 27-03-1842 te Ladbergen 
- koopman 
- getrouwd 08-07-1868 te Stad Hardenberg met 
Willemina Muijderman 
- overleden 09-11-1913 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 06-04-
1886 in plaats van Derk Zweers 
Berendszoon 

 
Jan Hamberg HJzn 1901 - 1913 - geboren 26-03-1831 te Stad Hardenberg 

- arbeider, landbouwer 
- getrouwd 29-12-1859 te Stad Hardenberg met 
Hendrika Smit 
- overleden 31-12-1913 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 05-07-
1901 in plaats van Johan Herman 
Bosch 
- herbenoemd bij besluit dd. 15-07-
1907 
- niet herkozen in 1913 

 

Carel Wienoldus Hombrink 1899 - 1906 - geboren 11-04-1847 te Stad Almelo 
- bakker 
- getrouwd 20-09-1869 te Stad Hardenberg met 
Willemina Frederika van der Velde 

- benoemd bij besluit dd. 07-07-
1899 in plaats van Jan Hendrik ten 
Brinke 

 



- overleden 11-01-1906 te Zwolle 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- herbenoemd bij besluit dd. 07-07-
1905 
- overleden 

Herman Bruins 1903 - 1913 - geboren 09-02-1842 te Heemse 
- koopman, bakker, winkelier 
- getrouwd 06-10-1866 te Meppel met Zwaantje 
Meijboom 
- overleden 17-11-1913 te Stad Hardenberg 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij besluit dd. 23-07-
1903 in plaats van Hendrik Jan 
Middendorp 
- herbenoemd bij besluit dd. 09-07-
1909 (de raad heeft tot niet-
toelating besloten; in beroep is 
door GS de toelating bevolen) 
- in september 1913 ontslag 
genomen 

 
Hendrik Jan Schuurman 1901 - - geboren 02-10-1852 te Heemse 

- smid 
- getrouwd 13-12-1878 te Ambt Hardenberg 
met Hermina Leusink 
- overleden 12-11-1932 te Stad Hardenberg 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij besluit dd. 05-07-
1901 in plaats van Herman Wilhelm 
Weitkamp 
- herbenoemd bij besluit dd. 05-07-
1907 
- herbenoemd bij besluit dd. 04-07-
1913 

 

Antonius Johannes van der 
Sanden 

1904 - 1910 
en 

1913 - 1916 

- geboren 16-11-1862 te Avereest 
- zaakwaarnemer 
- getrouwd 27-09-1888 te Ambt Hardenberg 
met Carolina Maria Bruins 
- overleden 04-05-1950 te Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 07-09-
1904 in plaats van Jan Nijman 
- herbenoemd bij besluit dd. 07-07-
1905 
- in oktober 1910 ontslag genomen 
- benoemd bij besluit dd. 04-07-
1913 in plaats van Jan Hamberg 
HJzn. 
- in januari 1916 ontslag genomen 

 



Jan Weitkamp 1904 - 1909 - geboren 11-12-1870 te Stad Hardenberg 
- landbouwer 
- getrouwd 12-08-1898 te Uelsen met Jansje 
Hermina Iemhoff 
- hertrouwd 02-09-1915 te Gramsbergen met 
Janna Wilpshaar 
- hertrouwd 28-05-1930 te Stad Hardenberg 
met Jennegien Wilpshaar 
- overleden 27-12-1946 te Hardenberg 
- begraven 31-12-1946 op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij besluit dd. 24-11-
1904 in plaats van E. van Braam 
- in 1909 niet herkozen 

 
Jonas Bromet 1906 - - geboren 22-03-1849 te Stad Hardenberg 

- manufacturier 
- ongehuwd 
- overleden 24-08-1920 te Stad Hardenberg 
- begraven op de joodse begraafplaats aan het 
Mulopad 

- benoemd bij besluit dd. 06-03-
1906 in plaats van Carel Wienoldus 
Hombrink 
- herbenoemd bij besluit dd. 18-07-
1911 
- herbenoemd bij besluit dd. 10-07-
1917 

 

Albert Schuldink 1909 - - geboren 06-02-1850 te Baalder 
- wieldraaier, landbouwer 
- getrouwd 08-06-1883 te Stad Hardenberg met 
Hendrika Gerritdina Schutte 
- overleden 12-02-1928 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 15-09-
1909 in plaats van Jan Weitkamp 
- herbenoemd bij besluit dd. 29-06-
1915 
- door den raad werd tot niet-
toelating van Schuldink - bij 
herstemming gehouden 23 juli 
1909 tot lid van den raad benoemd 
- besloten; het daarop door 
Schuldink ingesteld beroep werd 
ongegrond verklaard. 

 

Gerrit Jan Meilink 1910 - 1911 - geboren 20-05-1853 te Stad Hardenberg 
- landbouwer 
- getrouwd 05-08-1886 te Stad Ommen met 
Geesje Ravenshorst 
- overleden 29-01-1935 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 15-11-
1910 in plaats van Dirk Eckhardt 
- in 1911 niet herkozen 

 

Rudolph Hendrik Schuringa 1910 - 1914 - geboren 18-10-1866 te Wildervank 
- directeur van het post- en telegraafkantoor te 
Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 15-11-
1910 in plaats van Antonius 
Johannes van der Sanden 

 



- getrouwd 09-05-1901 te Hardinxveld met 
Arendina Benders 
- overleden 01-09-1942 te Den Haag 
- begraven op begraafplaats Eik en Duinen 

- herbenoemd bij besluit dd. 06-07-
1911 
- ontslag genomen dd. 12-03-1914 
- was in juli 1906 benoemd tot 
directeur van het post- en 
telegraafkantoor in Hardenberg 
- was in 1907 bestuurslid van 
ijsvereniging ‘De IJsclub’ te 
Hardenberg 
- werd in maart 1914 benoemd tot 
directeur van het postkantoor te 
Hees 

Jan Zweers Gerritszoon 1911 - - geboren 02-09-1849 te Stad Hardenberg 
- koopman 
- getrouwd 14-12-1872 te Stad Hardenberg met 
Truida Klingenberg 
- overleden 18-04-1928 te Stad Hardenberg 
- begraven 23-04-1928   

- benoemd bij besluit dd. 06-07-
1911 in plaats van Gerrit Jan 
Meilink 
- herbenoemd bij besluit dd. 10-07-
1917 
- herkozen in 1927 

 

Abraham Johannes Ziegeler 1913 - 1916 - geboren 19-02-1883 te Stad Almelo 
- houthandelaar 
- getrouwd 01-03-1906 te Stad Hardenberg met 
Femmigje Bruins 

- benoemd bij besluit dd. 17-11-
1913 in plaats van Herman Bruins 
- herbenoemd bij besluit dd. 29-06-
1915 
- in januari 1916 ontslag genomen 

 
J. Waterink 1914 -  - benoemd bij besluit dd. 08-04-

1914 in plaats van Rudolph Hendrik 
Schuringa 
- herbenoemd bij besluit dd. 10-07-
1917 

 

Gerrit Peltjes Gerhardzoon 1916 - - geboren 28-06-1877 te Stad Hardenberg 
- landbouwer 
- getrouwd 19-01-1900 te Stad Hardenberg met 

- benoemd bij besluit dd. 11-05-
1916 in plaats van Antonius 

 



Gezina Johanna Wilpshaar 
- overleden 29-07-1940 te Stad Hardenberg 
- begraven op de begraafplaats aan de 
Bruchterweg 

Johannes van der Sanden 
- herkozen in 1927 

Gerhardus Frijling 1916 - - geboren 01-01-1875 te Stad Hardenberg 
- kleermaker, vergunninghouder, caféhouder 
- getrouwd 03-05-1900 te Ambt Hardenberg 
met Arendje Knol 
- overleden 16-12-1921 te Stad Hardenberg 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- benoemd bij besluit dd. 27-04-
1916 in plaats van Abraham 
Johannes Ziegeler 

 

J. Hamberg 1927 -  - gekozen in 1927  

Paul Wamelink 1927 -  - geboren 21-06-1877 te De Huizen 
- onderwijzer, manufacturier 
- getrouwd 22-02-1901 te Stad Hardenberg met 
Gerharda Jacoba Meijer 
- overleden 05-12-1969 te Hardenberg 
- begraven op de begraafplaats aan de 
Bruchterweg 

- gekozen in 1927  

Jan Richterink Zweers 1927 - - geboren 29-01-1893 te Stad Hardenberg 
- houthandelaar 
- getrouwd 19-09-1918 te Stad Hardenberg met 
Jennigjen Meilink 
- overleden 04-02-1978 te Hardenberg 

- gekozen in 1927 voor de Anti-
Revolutionaire Partij (ARP) 

 
Jan Grooters 1927 -  - gekozen in 1927 voor de 

Christelijk-Historische Unie (CHU) 
 

Rudolf Emanuel de Bruin 1927 -  - geboren 19-05-1887 te Stad Hardenberg 
- manufacturier, uitgever, drukker 
- getrouwd met Rosalchen Salomonson 
- overleden 28-05-1943 in concentratiekamp 
Sobibor 

- gekozen in 1927 voor de Vrijzinnig 
Democratische Bond (VD) 

 

 


