
Assessoren (wethouders) van de gemeente Stad Hardenberg (1818-1941) 
 

Jan Santman Rutgerszoon 

1825 - 1835 
en 

1842 - 1850 

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

- benoemd bij besluit van Z.E. den heer Gouverneur van 23-
08-1825, no. 1 
- herbenoemd bij besluit dd. 08-01-1828, no. 8 
- idem dd. 24-12-1833, no. 4639 
- op deszelfs verzoek eervol ontslagen bij besluit van GS dd. 
13-08-1835, no. 1341 
- opnieuw benoemd bij besluit dd. 08-06-1842, no. 680 in 
plaats van Jan van Munster Frederikszoon 
- herbenoemd bij besluit dd. 31-12-1847, no. 4993 

 

    

Jan van Munster Frederikszoon 

1825 - 1842 - geboren 21-02-1782 te Stad Hardenberg 
- getrouwd 10-07-1812 te Wilsum met Anna Arnolda 
Victor 
- overleden 14-05-1842 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit van Z.E. den heer Gouverneur van 23-
08-1825, no. 1 
- herbenoemd bij besluit dd. 07-01-1830, no. 19 
- idem dd. 24-12-1835, no. 4655 
- idem dd. 01-02-1842, no. 390 
- overleden 

 

    

Jan Hermen Zweers Jasperszoon 

1835 - 1846 - gedoopt 01-11-1772 te Stad Hardenberg 
- 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 Z. Exc. den heere Gouverneur dd. 
09-12-1835, no. 4458 in plaats van Jan Santman 
Rutgerszoon 
- herbenoemd bij besluit dd. 23-12-1839, no. 4426 
- idem dd. 02-02-1846 
- overleden 

 

    



Cornelis Johannes van Riemsdijk 

1846 - 1857 - 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 

- benoemd bij besluit dd. 18-11-1846, no. 1643 in plaats van 
Jan Hermen Zweers Jasperszoon 
- herbenoemd bij besluit dd. 20-10-1851 
- herbenoemd bij besluit dd. 20-09-1853 
- niet herbenoemd 

 
    

Christiaan Lampe 

1850 - 1851 
en 

1854 - 1859 

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

- benoemd bij besluit dd. 27-11-1850, no. 3526 in plaats van 
Jan Santman Rutgerszoon 
- benoemd bij besluit dd. 01-05-1854 in plaats van Derk 
Zweers Berendszoon 
- herbenoemd bij besluit dd. 05-09-1855 
- niet herbenoemd 

 

    

Derk Zweers Berendszoon jr. 

1851 - 1854 
en 

1866 - 1882 

- 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 dd. 30-10-1851 in plaats van 
Christiaan Lampe 
- heeft in 1854 bedankt als raadslid 
- opnieuw benoemd bij besluit dd. 04-09-1866 in plaats van 
Johannes Hurink 
- herbenoemd bij besluit dd. 05-09-1871 
- herbenoemd bij besluit dd. 03-09-1872 
- herbenoemd bij besluit dd. 04-09-1877 
- herbenoemd bij besluit dd. 03-09-1878 

 

    



Hendrik Jan Sierink 

1857 - 1869 - 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. 01-09-1857 in plaats van Cornelis 
Johannes van Riemsdijk 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-09-1863 
- niet herkozen als raadslid in 1869 

 

    

Johannes Hurink 

1859 - 1866 - 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. 06-09-1859 in plaats van 
Christiaan Lampe 

 

    

Simon Bromet 

1869 - 1873 
en 

1875 - 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. 07-09-1869 in plaats van Hendrik 
Jan Sierink 
- niet herkozen als raadslid in 1873 
- opnieuw benoemd bij besluit dd. 07-09-1875 in plaats van 
E. van der Velde Azn. 
- niet herkozen als raadslid in 1879 

 

    

Everhardus van der Velde Albertszoon 

1873 - 1875 
en 

1881 - 1885 

- 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. 02-09-1873 in plaats van Simon 
Bromet 
- in september 1875 afgetreden als raadslid 
- herbenoemd bij besluit dd. 06-09-1881 in plaats van Philip 
Lodewijk Siemons 

 

    

Philip Lodewijk Siemons 

1879 - 1881 - geboren 27-05-1832 te Amsterdam 
- koperfabrikant 
- getrouwd 01-07-1857 te Stad Hardenberg met 

- benoemd bij besluit dd. 02-09-1879 in plaats van Simon 
Bromet 

 



Johanna Geertruida Santman 
- overleden 21-04-1897 te Stad Hardenberg 
- begraven op kerkhof Nijenstede 

- afgetreden bij besluit dd. 19-04-1881 wegens benoeming 
tot gemeenteontvanger 

    

Johan Herman Bosch 

1882 - 1895 - 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. 16-03-1882 in plaats van Derk 
Zweers Berendszoon jr. 

 
    

David Meijer Bromet 

1885 - 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. 01-09-1885 in plaats van 
Everhardus Van der Velde 
- overleden 

 

    



Hermann Wilhelm Weitkamp 

1894 - 1899 - 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. 12-07-1894 in plaats van David 
Meijer Bromet 
- ontslag genomen 

 
    

Frederik Baarslag 

1895 - 1901 - geboren 26-04-1844 te Stad Hardenberg 
- schipper 
- getrouwd 20-01-1863 te Stad Hardenberg met 
Hillegien Veltink 
- overleden 26-11-1901 te Stad Hardenberg 

- benoemd bij besluit dd. 03-09-1895 in plaats van Bosch 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-09-1896 
- herbenoemd bij besluit dd. 07-09-1897 
- overleden 

 

    

Herman Bruins 

1899 - 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. 05-09-1899 in plaats van Herman 
Wilhelm Weitkamp 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-09-1903 
- herbenoemd bij besluit dd. 05-09-1905 
- herbenoemd bij besluit dd. 28-09-1909 
- herbenoemd bij besluit dd. 05-09-1911 
- ontslag genomen in september 1913 
 

 
    



Hendrik Jan Schuurman 

1901 - 1913 
en 

1915 - 1923 

- 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. 11-02-1901 in plaats van Frederik 
Baarslag 
- herbenoemd bij besluit dd. 02-09-1902 
- herbenoemd bij besluit dd. 03-09-1907 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-09-1908 
- in september 1913 niet herbenoemd 
- herbenoemd bij besluit dd. 24-08-1915 in plaats van 
Abraham Johannes Ziegeler 
- herbenoemd bij besluit dd. 04-09-1917 
- herbenoemd bij besluit dd. 02-09-1919 
- in 1923 niet herkozen als raadslid 

 

    

Antonius Johannes van der Sanden 

1913 - 1915 - 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. 02-09-1913 in plaats van Hendrik 
Jan Schuurman 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-09-1914 
- ontslag genomen in augustus 1915 

 
    



Abraham Johannes Ziegeler 

1913 - 1915 - geboren 19-02-1883 te Stad Almelo 
- houthandelaar 
- getrouwd 01-03-1906 te Stad Hardenberg met 
Femmigje Bruins 

- benoemd bij besluit dd. 19-12-1913 in plaats van Herman 
Bruins 
- ontslag genomen in augustus 1915 

 
    

Jan Zweers Gerritszoon 

1915 - 1928 - 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. 31-08-1915 in plaats van Antonius 
Johannes van der Sanden 
- herbenoemd bij besluit dd. 04-09-1917 
- herbenoemd bij besluit dd. 02-09-1919 
- herbenoemd bij besluit dd. 04-09-1923 
- herbenoemd bij besluit dd. 06-09-1927 
 
- bijna een halve eeuw heeft hij als penningmeester 
gefungeerd van ziekenfondsvereniging ‘Helpt Elkander’ 

 

    

Paul Wamelink 

1923 - 1939 - 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 

- benoemd bij besluit dd. 04-09-1923 in plaats van Hendrik 
Jan Schuurman 
- herbenoemd bij besluit dd. 06-09-1927 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-09-1931 
- herbenoemd bij besluit dd. 03-09-1935 
- in september 1939 benoeming als raadslid niet 
aangenomen 
 

 



- werd na het overlijden van burgemeester Schuite met 
algemene stemmen door de gemeenteraad voorgedragen 
als nieuwe burgemeester (maar werd het niet) 

    

Willem Aart Prins 

1928 - 1935 - geboren 17-08-1873 te Kampen 
- directeur van een boterfabriek, administrateur 
- getrouwd voor 1910 met Fennigje Schiphorst 
- hertrouwd 08-02-1912 te Ambt Hardenberg met Janna 
Willemina Kwant 
- overleden 16-02-1953 te Utrecht 
- begraven 21-02-1953 op de begraafplaats aan de 
Bruchterweg 

- benoemd bij besluit dd. 22-05-1928 in plaats van Jan 
Zweers Gerritszoon 
- herbenoemd bij besluit dd. 01-09-1931 

 

    

Rudolf Emanuel de Bruin 

1935 - 1940 - geboren 19-05-1887 te Stad Hardenberg 
- manufacturier, uitgever, drukker 
- getrouwd met Rosalchen Salomonson 
- overleden 28-05-1943 in concentratiekamp Sobibor 

- benoemd bij besluit dd. 03-09-1935 in plaats van Willem 
Aart Prins 
- herbenoemd bij besluit dd. 05-09-1939 
- werd op 27-11-1940 gedwongen op te stappen 
- ‘bedankt’ als raadslid 05-12-1940 

 

    

Gerrit Peltjes Gerhardzoon 

1939 - 1940 - geboren 28-06-1877 te Stad Hardenberg 
- landbouwer 
- getrouwd 19-01-1900 te Stad Hardenberg met Gezina 
Johanna Wilpshaar 
- overleden 29-07-1940 te Stad Hardenberg 
- begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg 

- benoemd bij besluit dd. 05-09-1939 in plaats van Paul 
Wamelink 
- overleden 

 

    



Hendrik Hamhuis Engbertszoon 

1940 - 1941 - geboren 24-06-1888 te Stad Hardenberg 
- timmerman, aannemer 
- getrouwd 15-07-1909 te Stad Hardenberg met 
Hendrika Dorgelo 
- overleden 01-11-1968 te Hardenberg 
- begraven op de begraafplaats aan de Bruchterweg 

- benoemd bij besluit dd. 26-08-1940 in plaats van G. Peltjes 
- einde raadslidmaatschap en wethouderschap wegens 
samenvoeging van de gemeenten Ambt en Stad Hardenberg 

 
    

Berend Jan Witpeerd 

1940 - 1941  - geboren 09-05-1900 te Slagharen 
- landbouwer 
- getrouwd 31-07-1925 te Ambt Hardenberg met Marie 
Schütt 

- benoemd bij besluit dd. 05-12-1940 in plaats van Rudolf 
Emanuel de Bruin 
- einde raadslidmaatschap en wethouderschap wegens 
samenvoeging van de gemeenten Ambt en Stad Hardenberg 
 
- was in 1931 agent voor de Landarbeidersbond 
- in 1934 voorzitter van de Moderne Bestuurdersbond te 
Hardenberg 
- in 1934 propagandist voor de Nederlandsche 
Landarbeidersbond 
- in 1937 agent van de lokale afdeling van het Provinciaal 
Bureau van Arbeidsrecht 
- in 1938 voorzitter van de Moderne Landarbeidersbond 
- in 1938 leider van de nieuw opgerichte arbeiders-
toneelvereniging ‘Voorwaarts’ 
- medeoprichter van het Rode Kruis afd. Hardenberg (ten 
tijde van W.O.-II) en plaatsvervangend hoofd repatriëring 
- in 1939 benoemd tot lid van de contactcommissie van 
sociaaldemocratische boeren en tuinders in het gewest 
Overijssel 
- in 1940 en 1941 districtssecretaris van de Nederlandsche 

 



Unie 
- bij oprichting Oranjevereniging voor Hardenberg en 
Heemse in 1945 bestuurslid 
- lid van de commissie tot wering van schoolverzuim 
- eerste voorzitter van de afdeling Hardenberg van de Partij 
van de Arbeid 
- vertrok ca. 1947 naar Lemmer en werd er voorzitter van 
de Algemene Bond van Ambtenaren, afd. Lemmer 
- opende in 1958 als lid van de Dagelijkse Advies Commissie 
van de Noordoostpolder een vierklassige school in Espel en 
een r.k. lagere school in Tollebeek 

 


