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VAN DE (PLAATSVERVANGENDE) VOORZITTER 

 
Het zit onze ‘echte voorzitter’ momenteel, wat zijn lichamelijke toestand 
betreft, niet mee. Daarom wensen wij hem alle sterkte! Harm, we leven met je 
mee! 
Het is momenteel herfst. De regen en de wind nodigen ons uit om meer thuis 
te zitten. Op zichzelf een goede aanleiding om ons genealogisch bezigzijn weer 
eens op te pakken. Het teruggetreden bestuurslid Aaldert Otten deed 
hardnekkig zijn best om de aandacht te verleggen van de landelijke vereniging 
naar de leden. Wanneer we op de laatst gehouden algemene 
ledenvergadering daarvoor tijd gehad hadden, dan zou ik de vraag aan de orde 
gesteld hebben: met welke families houdt u zich bezig? Naar mijn vaste 
overtuiging bestaat er een verborgen schat: het resultaat van vaak langdurig 
genealogisch onderzoek door onze leden. We zijn volgens mij daarom een 
vereniging, omdat wij als leden elkaar kunnen helpen met wat wij gevonden 
en uitgevogeld hebben. Volgens mij zou het goed zijn om een register aan te 
leggen van onderzochte families. Dan kunnen we elkaar behoeden voor 
overbodig werk: als u een tak van een familie hebt uitgezocht en beschreven, 
dan zouden andere leden daarvan profijt kunnen hebben. Ik weet, we wonen 
in Drenthe en Drenten zijn bescheiden mensen. Dat is een goede eigenschap. 
Maar af en toe zou ik willen, dat u wat minder bescheiden was. Niet om met 
de resultaten van uw onderzoek te pronken. Maar wel om anderen daarmee 
te helpen. 
Zoals ook op de laatste algemene ledenvergadering bleek, is er landelijk heel 
wat aan de hand. Vanuit het vertrouwde Weesp verhuisde ons 
Verenigingscentrum (VC) naar Bunnik: Kosterijland 3, 3981 AJ. We spreken nu 
over Informatiecentrum. Maar niet alleen ons stenen gebouw kreeg een nieuw 
adres, ook onze website: https://ontdekjouwverhaal.nl/. Persoonlijk vind ik 
dat een mooie naam, maar ik heb mijn twijfels over die vindbaarheid van onze 
website op het net bevordert. Maar zoals het is met veel in het leven, moeten 
we het daarmee doen. Als landelijke vereniging hebben we nu een nieuwe 
voorzitter, Peter de Bruin, die vol enthousiasme aan het werk gegaan is. We 
hopen dat onder zijn leiding onze vereniging weer tot bloei komt. 
En dat laatste wensen wij natuurlijk ook onze afdeling toe. Om te beginnen 
met u, onze leden. Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig 2018. Of zoals 
dat vroeger in het Noorden gezegd werd: Heil en zegen in het nieuwe jaar. 
 

Jan Ridderbos, secretaris 
 

https://ontdekjouwverhaal.nl/
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ACTIVITEITENAGENDA NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL 2018 

 
13 januari: Inloopspreekuur stamboomonderzoek, aanvang 13.30 uur. 
 
20 januari: Lezing ‘zoeken in Duitse bronnen’ door dhr. Rob Dix. 
 
27 januari: Dag van de Drentse familie geschiedenis. 
 
10 februari: Inloopspreekuur stamboomonderzoek, aanvang 13.30 uur. 
 
10 maart: Inloopspreekuur stamboomonderzoek, aanvang 13.30 uur. 
 
17 maart: Wat is er te vinden op de website ‘Wie Was Wie’ door dhr. Fred 
Jansen. 
 
14 april: Lezing ‘ Paasgebruiken in Drenthe’ door dhr. H. Nijkeuter. 
 
Alle lezingen beginnen in 2018 om 14.00 uur. 
 
 
Zie voor aanvullende informatie onze afdelingswebsite: drenthe.ngv.nl. 
(klik in de kolom links op de site op het tabblad: ‘afd. Agenda’). 
 
 

INZENDDATUM KOPIJ VOLGENDE THREANT 

 
De redactie stelt het zeer op prijs om uw kopij te ontvangen. Kopij voor het 
volgende nummer, dat in april 2018 verschijnt, moet voor 15 februari 2018 
binnen zijn bij het mailadres van de redactie: kopij@drenthe.ngv.nl. Bij 
voorbaat onze dank! Lever uw kopij bij voorbaat aan per mail op A4-formaat, 
lettertype Calibri, puntgrootte 15. Bij voorbaat onze dank! Voor andere 
vormen van kopij indienen kunt op contact opnemen met de redactie. Het 
adres en telefoonnummer zijn te vinden achterin deze Threant. 
 

DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS 

 
Bent u nieuwsgierig naar het verleden van uw familie? Dan mag u de Dag van 
de Drentse Familiegeschiedenis niet missen! Bezoekers kunnen inspiratie 
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opdoen, krijgen tips van ervaren onderzoekers of kunnen gewoon een leuke 
dag beleven. Er zijn lezingen, presentaties, workshops en een informatiemarkt. 
Allemaal in het teken van de Drentse Familiegeschiedenis. Speciale aandacht is 
er voor (oude) notariële akten. Wat is daaruit op te maken over bijvoorbeeld 
de inrichting van een huis? 
Locatie: Drents Archief Brink 4, ingang Museumlaantje. 27 januari van 11.00 
tot 16.30 uur.  

DIGITAAL TOEZENDEN THREANT 
 

Op de algemene ledenvergadering van november werd gesproken over het 
digitaal toezenden van Threant. Besloten werd dat alle leden een gedrukt 
nummer ontvangen. 
Daarnaast is het mogelijk om een digitaal exemplaar te ontvangen; het grote 
voordeel daarvan is, dat zo’n nummer digitaal doorzoekbaar is. 
Een derde mogelijkheid: u wilt geen gedrukt exemplaar en wel een digitaal 
exemplaar ontvangen. 
Wilt u s.v.p. doorgeven aan jan-annekepol@kpnmail.nl dat u belangstelling 
heeft voor een digitaal exemplaar; en of u wel of geen gedrukt exemplaar wil 
ontvangen. 
Als u geen bericht zendt, gaan we gewoon op de bekende weg voort. 
De penningmeester is bezig met het onderzoek van de mogelijkheid om op de 
verzendkosten te besparen. Bijvoorbeeld door de totale omvang van een 
jaargang niet over vier maar over drie nummers te verdelen. 
 

TIJDSTIP VAN AANVANG VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
Ingezonden door: Jan Ridderbos, secretaris NGV-afdeling Drenthe & NW Overijssel 

 
De algemene ledenvergadering van november heeft het voorstel 
overgenomen, dat onze ledenvergaderingen en bijeenkomsten beginnen om 
14.00 uur in plaats van 13.00 uur. De rest van het seizoen 2017-2018 is een 
proefperiode; na afloop constateren we, of de proef geslaagd is. 
We hopen op deze manier leden en belangstellenden, voor wie het 
begintijdstip 13.00 uur een probleem is, van dienst te zijn. 
 

GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR 

 
De NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel houdt in samenwerking met de 
Bibliotheek Hoogeveen een genealogisch inloopspreekuur. Dit spreekuur is 

mailto:jan-annekepol@kpnmail.nl
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elke tweede zaterdag van de maand vanaf 13.30 tot 15.30 uur in de 
bibliotheek. 
Deze middag is bestemd voor u als u wilt beginnen met stamboomonderzoek 
naar uw voorouder en niet weet hoe en waar, als u al bent begonnen en u 
bent vastgelopen in het onderzoek en als u vragen heeft over 
stamboomonderzoek, bronnen, archieven en webadressen. 
De vragen hoeven niet specifiek over Hoogeveen of Drenthe te gaan, in 
principe is dit inloop uur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. 
Het is niet zo dat wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag 
weer op weg helpen. Het spreekuur wordt verzorgd door Anneke en Jan Pol en 
is gratis toegankelijk. 
De volgen data zijn: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei 2017. 
Locatie: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27 Hoogeveen. 
 

KORT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING OP 25 NOVEMBER IN DRIEBERGEN 

 

Zoals gebruikelijk werden we verwelkomd met koffie en ontmoetingen. Ook  
stond het nieuwe pr-materiaal gereed. Na de lichte lunch namen het HB en de 
afgevaardigden plaats in de Tuinzaal van Antropia. We konden de sprekers, 
omdat ze gebruik moesten maken van microfoons, goed verstaan. 
Voorzitter Peter de Bruin opende de vergadering met een welkom en wat 
mijmeringen. Uit het ledenbestand was een leeftijdsstatistiek gemaakt o.b.v. 
de ingebrachte geboorte-data (3000 van de 7000). De gem. leeftijd van de 
NGV-leden zou dan 67 jaar zijn; met heel veel ouderen. Dat stemde hem niet 
hoopvol. We moeten deze trend keren. Vandaar ook de nieuwe website en de 
nieuwe huisstijl. De Brabantdag was een succes; in 2018 volgt Famillement in 
Leeuwarden (samen met o.a. het CBG). In 2019 proberen Holland en Zeeland 
een regionale dag te organiseren.   
 
Uit de behandeling van de Agenda-stukken: 
Het werkplan wordt goedgekeurd; Afdelingen zijn geen concurrenten, DNA-
onderzoek moet gestimuleerd worden. De website en huisstijl vragen veel 
extra aandacht van communicatie en de webredacties. De 'oude' NGV-website 
komt niet weer terug. Het Verenigings-centrum heet nu Informatie-centrum. 
De 'U'-aanspreek-vorm is achterhaald. Het is nu Peter, Harm, Jan en jij 
(ondanks de hoge gemiddelde leeftijd). Educatie is een modern 
aandachtspunt, samen met Privacy en Verdienmodel. 
De NGV-collecties worden vanuit de Schatkamers gescand en via de Website 
toegankelijk gemaakt. Dan thuis achter de PC te printen (door ingelogde NGV-
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leden). 
De scanproduktie zal tijdelijk worden opgevoerd. De ICT blijft dus erg 
belangrijk.  
De ledenadministratie en de contributieregeling worden beter op elkaar 
afgestemd door het gebruik van de nieuwe website. Er wordt gestreefd naar 
kostenbesparing. Correct, Efficiënt én Effectief, geen nawerk. De Gens-Data-
Pro-verkoop leidde tot vele gastleden op de 'oude' NGV-site. Via de Webshop 
kan men straks een aanvullend los abonnement nemen op een afdelingsblad.  
De kosten worden dan 10 euro per jaar.  
Het HB heeft een aantal vacatures: Ook stopte John Boeren. De heren Klap 
(TWE) en van der Voort (KPL, NYM) stelden zich beschikbaar en werden 
benoemd. Bij ICT, Bestuur en Recht voelen ze zich thuis. Daardoor werd het 
bestuur per saldo versterkt met slechts één persoon. Ook is er een 
afdelingsbestuurder die alvast meedraait als stage. 
De NGV op weg naar……. Het gaat nu een beetje moeizaam. Ouderdom of 
overgang? 
Afgevaardigden namens de Afd. DRE: Bert Heidmeijer en Bas de Wit 
 

EEN STUKJE KERKGESCHIEDENIS OP DE NOORDERBEGRAAFPLAATS 
Ingezonden door Jan Lagendijk, Assen; e-mail jlagendijk1946@kpnmail.nl.  

 
Op 24 november 1834 vond in Assen de Afscheiding plaats, waardoor de 
Christelijke Afgescheiden Gemeente ontstond, de voorloper van de latere 
Gereformeerde Kerk. De Afscheiding vond plaats in het huis van koperslager 
Robertus Hajer (1798 Oude Pekela – 1879 Assen) aan de (huidige) Gedempte 
Singel, nu een winkelpand met huisnummer 24-26. 
In dat pand woonde de oud-kapitein en weduwnaar Alexander Gijsbert 
Webster (1761 Breda -1845 Hoogersmilde), die de Afscheiding zeer was 
toegedaan. 
Op de avond van 21 november 1834 was daar ds. Hendrik de Cock uit Ulrum 
aanwezig. Toen is o.a. de Akte van Afscheiding voorgelezen, die op 24 
november 1834 (dus drie dagen later) door 36 personen is ondertekend. Op 
die datum ontstond dus het nieuwe kerkgenootschap. De formele instituëring 
vond plaats op 1 april 1835 (Deze datum ligt niet in bekende bronnen vast. Als 
het op een zondag is geweest kan het ook 29 maart of 5 april zijn geweest.) 
Assen was de derde Afgescheiden gemeente in ons land. 
Voormannen van de Afscheiding in Assen waren: 
Jan Jans Koetsier (1805 Assen – 1878 Assen) 
Jan Arends Smeedes (1807 Emden – 1883 Kloosterveen) 
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Zij zijn beiden op 1 april 1835 (zie hierboven!) tot ouderling van de nieuwe 
gemeente bevestigd (hoewel ze al wel vanaf november 1834 als zodanig dienst 
deden) en zijn beide op de Noorderbegraafplaats op Veld 1 begraven. 
 

                                       
        

                         Graf Koetsier (1/-/240) Rij E                                                      Graf Smeedes (1/-/195) Rij G 
 

Jan Jans Koetsier was een zoon van Jan Jacobs Koetsier (1774-1815) en 
Grietien Jans Kuiper (1772-1824). Hij was kuiper en spekslager.  
Jan trouwde in 1826 in Gasselte met Alberdina Wolthuis, in 1803 in 
Onderdendam geboren en in 1879 in Assen overleden (Rolderstraat). 
Ten tijde van de Afscheiding was Jan 29 jaar. 
In 1825 was hij als lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk aangenomen. 
Hij vertrok met attestatie naar Gasselte, waar hij in 1826 met Alberdina 
trouwde. In 1828 kwamen ze met hun dochtertje Grietje naar Assen. Grietje 
overleed datzelfde jaar. Ze is maar één jaar en één maand oud geworden. 
Het echtpaar kreeg daarna nog negen kinderen in Assen, waarvan er twee op 
de Noorderbegraafplaats zijn begraven: 
Jannes geboren 1828 en overleden 1894 (zie hierna) 
Jan geboren 1836 en overleden 1875 (zie hierna) 
 
In 1834, toen hun vijfde kind (Johannes, die maar één maand oud werd) was 
geboren, vond, zoals gemeld, in Assen de Afscheiding plaats. 
Jan Jans was één van de voormannen van deze beweging. 
Op 1 april 1835 (zie eerdere opmerking) werd hij als ouderling bevestigd ten 
huize van Geert Buning Dalman (1806-1882) aan de Veeneweg (nu Venestraat) 
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die in 1847 met het schip The Harvest naar Amerika emigreerde (zoals zoveel 
Afgescheidenen in die tijd). Geert overleed in Grand Rapids. 
Behalve ouderling was Jan Jans voorganger en schreef hij brieven en 
rekwesten met betrekking tot de kerk. Hij vertegenwoordigde de kerk in de 
zogenoemde ‘meerdere vergaderingen’ (classis etc.). Ook werden er 
samenkomsten gehouden in een schuur in de tuin van Jan Jans aan de 
Rolderstraat. 
In 1839 kocht Jan Jans voor de kerk een stuk grond aan de (huidige) Oude 
Molenstraat. Daar verrees in 1840 een kerkje op de plek waar nu het 
kerkgebouw De Kandelaar van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) staat. 
De eerste predikant was ds. R.P. Medema, die de gemeente van 1842 tot 1844 
diende. Hij kwam van Schildwolde. 
In 1850 ontstond een conflict in de kerkelijke gemeenschap, waardoor er twee 
kerkenraden ontstonden. Van één ervan maakte ook Jan Jans deel uit. Ze 
vergaderden toen als huisgemeente in het huis van Jacob Lamberts aan de 
Molenweg [nu (Oude) Molenstraat]. 
In 1856 vond een verzoening plaats. 
 
Zoon Jannes (1828-1894 Singelstraat) huwde tweemaal: 
Zijn eerste vrouw was Janna Boer (1825-1874) Ze zijn beide op 1/-235 
begraven. Ze kregen samen acht kinderen, van wie er twee op de 
Noorderbegraafplaats zijn begraven, Egbert (1854-1925) + twee echtgenotes 
(3/-/078 en 1/-/240) en een dochter (1/-/240) en Jan (1865-1943) met z’n 
echtgenote (1/-/216A). 
Er zijn ook nog drie kinderen van Jan Koetsier (1865-1943) en Annigje Mulder 
(1866-1952) op de Noorderbegraafplaats begraven. 
 
Jannes huwde in 1875 voor de tweede maal, nu met Anna Kuurman, die in 
1838 in Meppel is geboren en daar ook in 1917 is overleden en begraven. 
Jannes en Anna kregen vijf kinderen (waarvan één levenloos). 
Zoon Jannes (1878-1953) en zijn echtgenote zijn op de Noorderbegraafplaats 
begraven (5/K/01-02). Jannes was in de jaren 1873-1877 diaken in de kerk. Hij 
werd in 1877 door de classis “ontzet” (afgezet), maar de Provinciale Synode 
keurde deze ontzetting niet goed. Hun zoontje Jannes, die bijna één jaar oud 
werd, is bijgezet in het graf van Jannes Koetsier en Janna Boer (1/-/235). 
 
Zoon Jan (1836-1875 Kruisstraat) van Jan Jans en Alberdina trouwde in 1859 
met Jantien Janssens (1830-1916). Ook zij zijn beide op de 
Noorderbegraafplaats begraven op 1/-/215. 
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Jan was van 1870-1875 diaken in de Christelijke Afgescheiden Gemeente. 
Jan en Jantien kregen zes kinderen, van wie de ongehuwde Jantien (1871-1947 
Haren) bij haar ouders is bijgezet op 1/-/215. Ook dochter Aaltien (1868-1951) 
is met haar echtgenoot op de Noorderbegraafplaats begraven (2/R/13-14). 
En ook zijn er nog twee kleinkinderen, van wie één levenloos geboren, op deze 
begraafplaats begraven (kinderen van Jans Koetsier en Albertje Swartwold). 
Zoon Albertus (1866-1935) was in de periode 1902-1932 diaken en ouderling 
in de Gereformeerde Kerk (sinds 1892 de officiële benaming van de kerk uit 
1834). 
 
Een tweede voorman uit de begintijd van de Christelijke Afgescheiden 
Gemeente was Jan Arends Smeedes, in 1807 in het Duitse Emden geboren en 
in 1883 in Kloosterveen overleden. (Emden was eeuwenlang een bolwerk van 
de orthodoxie en er was een duidelijke band met de stad Groningen!). 
De naam wordt ook wel als Smedes gespeld. In originele akten wordt de naam 
meestal als Smeedes geschreven, ook op de grafzerken en- platen) 
 

 
 

             Emden omstreeks 1800 
 

Jan Arends was een zoon van Klaas Smeedes en Johanna Janssen Blank, die in 
1857 in Kloosterveen overleed ten huize van Jan Arends. Zij kwamen ook uit 
Emden. 
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Ook zijn broer Niclaas (1812-1881) kwam naar Assen en huwde eerst 
Wicherdina Alida Haak (1816-1844) en daarna haar zus Aaltien Haak (1818-
1984). 
Niclaas en Aaltien zijn op de Noorderbegraafplaats begraven op 1/-/261, 
evenals hun dochter Femmechien (1853-1940) en haar echtgenoot. 
Jan was oorspronkelijk van beroep schrijnwerker of ‘kastenmaker’. 
Hij is in 1829 in Assen binnengekomen. Jan was gehuwd met Margaretha 
Carsen (zo staat het op de grafzerk. In diverse stukken wordt ze ook Carsten of 
Karsten genoemd), die ook in Emden is geboren (1805) en in 1877 in 
Kloosterveen is overleden. Ze kwam in 1830 naar Assen. Ze hadden geen 
kinderen. Ze zijn beide begraven op 1/-/195. Daar zijn ook drie kinderen van 
Cornelis Gerritsen en Johanna Smeedes begraven. Johanna was een dochter 
van Jan’s broer Niclaas. 
 
Opmerkelijk is, dat Jan Arends, volgens diverse gegevens, ruim 44 jaar 
boekhouder was op de houtzaagmolen De Tulp, die van 1821 tot 1854 
eigendom was van Aalt Willem van Holthe (1780-1854) uit Dwingeloo. Aalt 
was een zeer vermogend man uit een notabele familie. Van 1812 tot 1852 was 
hij burgemeester van Dwingeloo. 
Aalt was de Afscheiding zeer toegedaan. Hij ging in Dwingeloo ook naar de 
Christelijke Afgescheiden Gemeente. 

            
Aalt Willem vanHolthe (1780-1854)               Houtzaagmolen De Tulp ca. 1900  
 

Een oom-zegger van hem, jonkheer Edzard Jacob van Holthe (1816 Meppel – 
1894 Amersfoort), speelde in Assen een rol bij de Christelijke Afgescheiden 
Gemeente. Hij was in 1842 zelfs tijdelijk de administrateur van de diaconie van 
de kerk. In dat jaar vertrok hij ook uit Assen. Hij trouwde in 1851 in Vledder 
met de Haagse Wilhelmina Catharina van Konijnenburg. 
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Het ligt zeer voor de hand dat door deze kerkelijke relaties Jan Arends 
Smeedes aan z’n baan bij de houtzaagmolen gekomen is! 
 
Jan Arends Smeedes was 27 jaar toen de Afscheiding in Assen plaatsvond. Hij 
was, evenals Jan Jans Koetsier, één van de eerste twee ouderlingen, die op 1  
april 1835 (zie eerdere opmerking over deze datum) zijn bevestigd. Hij was ook 
betrokken bij het eerder genoemde conflict in 1850. 

 

Zowel Koetsier als Smeedes hebben 
de realisering van dit nieuwe 
kerkgebouw uit 1876 (voorloper van 
De Kandelaar) nog mee gemaakt. 
En Pieter Kat (zie hierna) ook. 

 
 
De derde ouderling in de 
annalen van de 
Christelijke Afgescheiden 
Gemeente was Pieter Kat, 
een mandenmaker, die in 
1811 in Edam was 
geboren en in 1842 in 
Assen is komen wonen, 
waar hij in 1881 overleed. 
Hij was getrouwd met  
Lammechien Nijmeijer,  
geboren in 1820 in Anloo 
en in 1872 in het huis van 
Pieter aan de Rolderstraat 
overleden (niet bekend is, 
waar zij is begraven). Ze 
kregen zes kinderen in  
Assen. 

Pieter is op de Noorderbegraafplaats begraven op 1/-/259, evenals zijn 
kleindochtertje Pieternella Kat (1882-1885) 
Pieter was in de periode 1850-1878 driemaal ouderling van de Christelijke 
Afgescheiden Gemeente. In 1877/1878 ontstond er een conflict rondom ds. E. 
Breitsma. Pieter trok partij voor ds. Breitsma en werd in 1878 afgezet als 
ouderling. Het kwam niet meer goed. Pieter verliet de kerk en overleed drie 
jaar later in zijn huis aan de Hanebijtersgang (nu Singelpassage). 
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Graf Pieter Kat + scherf grafzerk Pieternella Kat 1/-/259Rij E 
 

Bronnen: 
http://www.online-begraafplaatsen.nl 
http://karelvdb.home.xs4all.nl 
https://www.genealogieonline.nl 
http://alle drenten.nl 
Afscheiding en Vrijmaking in Assen ds. H. Bouma 1984 
Gereformeerde Kerk Assen-Zuid De Kandelaar juli 2005 
Van toen tot nu door H. Hofman 1984 
Over Jan Jans Koetsier en Alberdina Wolthuis en het ontstaan van de Geref. Kerk te Assen in de 19e eeuw 
door Hilbert Koetsier 2013/2015 
Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 dr. F.L. Bos 1940 
Assen, Bevolking rond 1800 B. Jonker 1992 
Wat God heeft gedaan; De geschiedenis der Geref. Kerk van Assen door ds. B.A. Bos 1934 
Wij, eenvoudige Drentse lui door G. de Leeuw 2006 
Asser Historisch Tijdschrift december 1995 
 

Toelichting bij enkele graven op de Noorderbegraafplaats in Assen 
Grafnummer 240 Jan Jans Koetsier en Alberdina Wolthuis 
Grafnummer 215 Jan Koetsier en Jantien Janssens 
Grafnummer 235 Jannes Koetsier en Janna Boer 
 
Jan Jans Koetsier was één van de grondleggers van de Afscheiding in Assen in 
1834. Jan Jans is geboren in 1805 en overleden in 1878. Zijn vrouw Alberdina 
Wolthuis kwam in 1803 in Onderdendam ter wereld en overleed in 1879. 
Jan Jans ligt hier met zijn echtgenote begraven (nr. 240). 

http://www.online-begraafplaatsen.nl/
http://karelvdb.home.xs4all.nl/
https://www.genealogieonline.nl/
http://alle/
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Ernaast ligt Bouwke Baar (1852 Uithuizermeeden-1889)) begraven met haar 
dochter Hendrikje (1887-1913). 
Bouke was de echtgenote van Egbert Koetsier (1854-1925) een zoon van 
Jannes Koetsier (1828-1894) en Janna Boer (1825-1874) die op nr. 235 zijn 
begraven. 
Egbert was dus een kleinzoon van Jan Jans en Alberdina. Hij is zelf op 3/- /078 
begraven, met z’n tweede echtgenote Hinderkien Hofman (1864-1925). 
Op nr. 235 ligt ook een zoontje van Jannes en z’n tweede vrouw Anna 
Kuurman begraven namelijk Jannes (1877-1878) en (volgens het grafregister) 
ook nog twee kleinzoontjes van Jannes en Janna: Lukas (1894-1895) en 
Albertus(1897-1899).  
Het waren kinderen van Jan Koetsier (1865-1943; zoon van Jannes en Janna) 
en Annigje Mulder (1866 Dwingeloo-1952). 
Op nr. 215 ligt ook een zoon van Jan Jans en Alberdina namelijk Jan (1836-
1875) en zijn vrouw Jantien Janssens (1832 Ter Aard-1916). 
Jan was van 1870 tot 1875 diaken in de Christelijke Afgescheiden Gemeente. 
In dit graf ligt ook hun dochter Jantien (1871-1947 Haren) en een levenloos  
geboren kleinkind, een kindje van hun zoon Jan Koetsier (1863 Ter Aard-1919)  
en Albertje Swartwold (1862 Bunne-1942), die beiden op de  
Zuiderbegraafplaats zijn begraven. 
 

Zie voor verdere informatie over de familie Koetsier en hun betekenis voor de Christelijke Afgescheiden 
Gemeente in Assen mijn document “Een stukje kerkgeschiedenis op de Noorderbegraafplaats “. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Grafnummer 195 Jan Arends Smeedes en Margaretha Carsen 
Grafnummer 261 Nicolaas Smeedes en Aaltien Haak /familie Bosscha 
 
Jan Arends Smeedes, zijn vrouw Margaretha Cars(t)en en zijn broer Niclaas 
kwamen uit het Duitse Emden, Jan in 1829. Zijn moeder, Johanna Janssen 
Blank, overleed in 1857 bij Jan en Margaretha thuis. 
Jan Arends was één van de grondleggers van de Christelijke Afgescheiden 
Gemeente in Assen. Hij werd geboren in 1807 en overleed in 1883. 
Zijn vrouw Margaretha werd in 1805 geboren en overleed in 1877. 
Het huwelijk bleef kinderloos. 
Naast het graf van Jan en Margaretha zijn drie kinderen van Cornelis Gerritsen 
en Johanna Smeedes begraven. Johanna was een dochter van Jan’s broer  
Niclaas (1812-1881). 
Die huwde eerst met Wicherdina Haak (1816-1844) en daarna met haar zus 
Aaltien (1818-1894). Hij kreeg in totaal 8 kinderen. 
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De familie is gelieerd aan de familie Bosscha door het huwelijk van dochter 
Femmechien (1853-1940) met Marten Aukes Bosscha (1841-1917) 
Binnen het graf met hekwerk zijn 8 personen van de familie Smeedes-Bosscha 
begraven. 
 
Zie voor verdere informatie over de familie Smeedes en hun betekenis voor  
de Christelijke Afgescheiden Gemeente in Assen mijn document “Een stukje  
kerkgeschiedenis op de Noorderbegraafplaats” 
 

 

8. Grafnummer 259 Pieter Kat en Lammechien Nijmeijer 
De derde ouderling in de annalen van de Christelijke Afgescheiden gemeente 
was Pieter Kat, een mandenmaker, die in 1811 in Edam was geboren en in 
1842 in Assen is komen wonen, waar hij in 1881 overleed. 
Hij was getrouwd met Lammechien Nijmeijer, geboren in 1820 in Anloo en in 
1872 in het huis van Pieter aan de Rolderstraat overleden (niet bekend is, waar 
zij is begraven). Ze kregen zes kinderen in Assen. 
Pieter is op de Noorderbegraafplaats begraven op nr. 259, evenals zijn 
kleindochtertje Pieternella Kat (1882-1885). 
Pieter was in de periode 1850-1878 driemaal ouderling van de Christelijke 
Afgescheiden Gemeente. In 1877/1878 ontstond er een conflict rondom ds. E. 
Breitsma. Pieter trok partij voor ds. Breitsma en werd in 1878 afgezet als 
ouderling. Het kwam niet meer goed. Pieter verliet de kerk en overleed drie 
jaar later in zijn huis aan de Hanebijtersgang (nu Singelpassage). 
 
 

GENEALOGIE KOETSIER (ASSEN) 

Ingezonden door: Jan Ridderbos, email: jan.ridderbos@zonnet.nl.  
 

In Assen werden eeuwenlang de overledenen begraven rond de Abdijkerk aan 
de Brink. In het begin van de 19e eeuw kwam daar verandering in, en werd in 
1823 de Noorderbegraafplaats geopend. Daar liggen nu de Assenaren van alle 
rangen en standen. Sinds enkele jaren is de Stichting Noorderbegraafplaats 
Assen bijzonder actief (zie eigen website en Facebook-pagina). Voorzitter van 
het stichtingsbestuur is Jan Lagendijk, die naast zijn werk als voorzitter zich 
ook ijverig bezig houdt met het beschrijven van de personen die daar begraven 
zijn. Hij gaat meestal uit van een familie of geslacht. Maar onlangs zond hij een 
document rond: ‘Een stukje kerkgeschiedenis op de Noorderbegraafplaats’. 
Zijn aandacht was getrokken door Jan Jans Koetsier, in 1834 een van de 
voormannen van de ‘Afscheiding’, de beweging binnen de Hervormde Kerk die 
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leidde tot de oprichting van ‘Christelijke Afgescheiden Gemeentes’, de 
voorlopers van wat later ging heten de ‘Gereformeerde Kerken in Nederland’. 
Als genealogen kunnen we ook deze vorm van geschiedschrijving aanvullen 
door de gevonden gegevens keurig in het genealogisch verband te zetten. En 
zo kunnen we het belang van het genealogisch handwerk demonstreren. 
 
Generatie I 
Jan Jans Koetsier, geboren op 26 november 1805 te Assen, zoon van Jan 
Jacobs Koetsier en Greetien/Grietje Jans Kuiper; kuiper en spekslager, 
overleden op 4 oktober 1878 te Assen en begraven op NBGA(eigen 
grafsteen).1 
Gehuwd op 4 maart 1826 te Gasselte met 
Alberdina Wolthuis, geboren op 17 juni 1805 te Onderdendam, gedoopt op 14 
augustus 1805 te Bedum, dochter van Johannes Wolthuis en Mar(re)chien van 
Wijk; overleden op 29 mei 1879 te Assen en begraven op NBGA (eigen 
grafsteen). 
Uit dit huwelijk: 

1) Grietje Koetsier, geboren op 10 maart 1827 te Gasselte; overleden op 9 
mei 1828 te Assen 

2) Jannes Koetsier, geboren op 6 augustus 1828 te Assen; volgt IIa 
3) Grietien Koetsier, geboren op 13 februari 1830 te Assen; overleden op 

31 januari 1834 te Assen 
4) Willem Koetsier, geboren op 29 november 1831 te Assen; volgt IIb 
5) Johannes Koetsier, geboren op 30 maart 1834 te Assen; overleden op 5 

mei 1834 te Assen 
6) N.N., man, levenloos geboren op 7 mei 1835 te Assen 
7) Jan Koetsier, geboren op 11 augustus 1836 te Assen; volgt IIc 
8) Anna Koetsier, geboren op 30 september 1838 te Assen; overleden op 14 

februari 1847 te Assen 
9) Jan Koetsier, geboren op 20 juli 1840 te Assen; volgt IId 

   10) Marcus Koetsier, geboren op 14 januari 1842 te Assen; volgt IIe 
 
Generatie II 
IIa Jannes Koetsier, geboren op 6 augustus 1828 te Assen, zoon van Jan Jans 
Koetsier en Alberdina Wolthuis; spekslager, overleden op 11 januari 1894 te 
Assen en begraven op NBGA (eigen grafsteen).2 

                                                 
1
 NBGA is de verkorte vorm van: de Noorderbegraafplaats te Assen. 

 
2
 Zie voor hem en zijn gezin https://www.genealogieonline.nl/stamboom-roelofs-koetsier/I31.php. En: 

http://www.offerijn.nl/koetsier.htm#BM10619.  

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-roelofs-koetsier/I31.php
http://www.offerijn.nl/koetsier.ht29%20december%201892%20te%20Assen;%20overleden%20op%20?m#BM10619
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Gehuwd (1) op 6 november 1850 te Assen met 
Janna Boer, geboren op 10 december 1825 te Assen, dochter van Egbert 
Hendriks Boer en Hendrikje Willems Kuiper; overleden op 31 oktober 1874 en 
begraven op NBGA (eigen grafsteen). 
Uit dit huwelijk acht kinderen: 

1) Jan Jannes Koetsier, geboren op 25 januari 1852 te Assen; overleden op 
1 juni 1855 te Assen. 

2) Egbert Koetsier, geboren op 14 november 1854 te Assen; volgt IIIa 
3) Jan Koetsier, geboren op 7 juni 1857 te Assen; overleden op 30 oktober 

1859 te Assen 
4) Alberdina Koetsier, geboren op 6 september 1859 te Assen; overleden 

op 29 oktober 1871 te Assen 
Gehuwd op 7 juni 1882 te Assen met 
Sijtse Steenstra, geboren op 7 mei 1856 te Grijpskerk, zoon van Ritske 
Steenstra en Antje Ritsma; overleden op ? 

5) Hendrikje Koetsier, geboren op 19 augustus 1861 te Assen; overleden op 
14 april 1864 te Assen 

6) Anna Koetsier, geboren op 20 januari 1864 te Assen; overleden op 19 juli 
1937 te Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen.3 
Gehuwd op 5 mei 1886 te Assen met 
Derk Boxem, geboren op 31 januari 1864 te Assen, zoon van Lubbe 
Boxem, vervener, en Janke Post; overleden op 10 december 1917 te 
Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 

7) Jan Koetsier, geboren op 11 mei 1865 te Assen; volgt IIIb 
8) Marcus Koetsier, geboren op 14 januari 1868 te Assen; volgt IIIc 

 
Gehuwd (2) op 6 oktober 1875 te Assen met 
Anna Kuurman, geboren op 2 maart 1838 te Meppel, dochter van Wiecher 
Kuurman, winkelier, en Geertje Geel; dienstmeid, overleden op 8 februari 
1917 te Meppel en aldaar begraven. 
Uit dit huwelijk: 
 

9) NN, man, levenloos geboren op 3 juli 1876 te Assen 
10) Jannes Koetsier, geboren op 10 juli 1877 te Assen; overleden op 8 

          juli 1878 te Assen en begraven op NBGA. 
11) Jannes Koetsier, geboren op 1 december 1878 te Assen; volgt IIId 
12) Wicher Koetsier, geboren op 10 februari 1880 te Assen; volgt IIIe 

                                                 
3
 Informatie over grafnummers/-plekken op de Zuiderbegraafplaats o.a. op 

http://www.graftombe.nl/names/608/assen_zuiderbegraafplaats.  

http://www.graftombe.nl/names/608/assen_zuiderbegraafplaats
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13) Geertje Koetsier, geboren op 9 mei 1885 te Assen; overleden op 21               
juli 1948 te Meppel. 
Gehuwd op 25 mei 1912 te Meppel met Jan Veenstra, geboren op 13         

februari 1887 te Smilde, zoon van Harm Veenstra, arbeider, en Harmtje 
Amsing; boekhouder, overleden op 3 februari 1955 te Meppel. 
 
IIb Willem Koetsier, geboren op 29 november 1831 te Assen, zoon van Jan 
Jans Koetsier en Alberdina Wolthuis; bakker/vleeshouwer, overleden op 31 
december 1906 te Zeist. Willem is op 20 november 1834 te Smilde gedoopt 
door ds. H. de Cock, nadat daar de Christelijke Afgescheiden Gemeente gesticht 
was. 
Gehuwd (1) op 5 mei 1858 te Assen met 
Isabella Hendrika Bakker, geboren op 8 januari 1835 te Assen, dochter van 
Koert Gerrits Bakker, bakker, en Christina Leonora Hendrica Beck; overleden 
op 2 oktober 1869 te Assen 
Uit dit huwelijk: 

1) Jan Koetsier, geboren op 21 februari 1859 te Assen; overleden op 7 
december 1859 te Assen 

2) Christina Leonora Hendrica Koetsier, geboren op 30 oktober 1860 te 
Assen; overleden op 3 november 1860 te Assen 

3) Jan Koetsier, geboren op 16 november 1861 te Assen; volgt IIIf 
4) Koert Koetsier, geboren op 7 februari 1864 te Assen; overleden op 11 

maart 1864 te Assen 
5) Christina Hendrica Leonora Koetsier, geboren op 28 februari 1867 te 

Assen; overleden op 1 oktober 1867 te Assen 
 
Gehuwd (2) op 9 juni 1870 te Zuidlaren met 
Hendrika Hamminga, geboren op 27 februari 1837 te De Groeve (Zuidlaren), 
dochter van Roelof Hamminga, landbouwer, en Jantine Jans Harkema; 
overleden op 30 januari 1937 te Doorn 
Uit dit huwelijk: 

1) Alberdina Koetsier, geboren op 28 juni 1871 te Assen; overleden op 13 
juni 1930 te Utrecht. 
Tweemaal gehuwd. 

2) Roelof Koetsier, geboren op 27 mei 1872 te Assen; overleden op 23 juli 
1872 te Assen 

3) Jantje Koetsier, geboren op 23 maart 1874 te Assen; overleden op 2 
oktober 1940 te Doorn. 
Gehuwd met Evert den Hartog. 
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IIc Jan Koetsier, geboren op 11 augustus 1836 te Assen, zoon van Jan Jans 
Koetsier en Alberdina Wolthuis; spekslager/sigaren- en tabakswinkel, 
overleden op 24 april 1875 te Assen en begraven op NBGA (eigen grafsteen).4 
Gehuwd (1) op 4 mei 1859 te Vries met 
Jantien Janssens, geboren op 23 augustus 1832 te Ter Aard (Vries), dochter 
van Jan Janssens, landbouwer, en Aaltien Koops; overleden op 7 juli 1916 te 
Assen en begraven op NBGA (eigen grafsteen). 
Uit dit huwelijk: 

1) Jan Koetsier, geboren op 13 april 1860 te Assen; volgt IIIg 
2) Jans Koetsier, geboren op 30 maart 1863 te Ter Aard (Vries); volgt IIIh 
3) Albertus Koetsier, geboren op 21 april 1866 te Assen; volgt IIIi 
4) Aaltien Koetsier, geboren op 22 december 1868 te Assen; overleden op 5 

februari 1951 te Assen en begraven op NBGA (eigen grafsteen). 
Gehuwd op 13 april 1898 te Assen met 
Anne Offereins, geboren op 14 januari 1871 te Kloosterveen (Assen); 
overleden op 28 maart 1962 te Leeuwarden en begraven op NBGA 
(eigen grafsteen). 

5) Alberdina Koetsier, geboren op 8 oktober 1871 te Assen; overleden op 
29 oktober 1871 te Assen Tweelingzuster van: 

6) Jantien Koetsier, geboren op 8 oktober 1871 te Assen; overleden op 21 
maart 1947 te Haren (Gn.) en begraven op NBGA (in graf ouders). 

 
IId Jan Koetsier, geboren op 20 juli 1840 te Assen, zoon van Jan Jans 
Koetsier en Alberdina Wolthuis; overleden op 23 juli 1896 te Emmen, en 
begraven op te Emmen (?). 
Gehuwd op 14 november 1879 te Beilen met  
Jantien Bartelds, geboren op 18 maart 1846 te Beilen, dochter van Willem 
Bartelds en Liefje Nijenhuis; overleden op 21 februari 1909 te Emmen en 
begraven te Emmen (?). 
 
IIe Marcus Koetsier, geboren op 14 januari 1842 te Assen, zoon van Jan Jans 
Koetsier en Alberdina Wolthuis; spekslager, overleden op 7 februari 1867 te 
Assen. 
Gehuwd op 3 mei 1865 te Assen met 
Aaltjen Hoogers, geboren op 26 september 1838 te Hattem, dochter van 
Hendrik Hoogers, landbouwer, en Gerrigjen Dekker; dienstmeid, overleden op 
27 oktober 1917 te Hattem. 

                                                 
4
 Zie voor hem en zijn familie http://www.ancestry.co.uk/genealogy/records/jan-koetsier_131332715.  

http://www.ancestry.co.uk/genealogy/records/jan-koetsier_131332715
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Uit dit huwelijk: 
1) Hindrik Koetsier, geboren op 16 november 1866 te Assen; 

schipper/koopman, overleden op 28 mei 1920 te Arnhem. 
Gehuwd met Anna Snijder. 

 
Generatie III 
Kinderen uit het huwelijk van Jannes Koetsier en Janna Boer (IIa) 
 
IIIa Egbert Koetsier, geboren op 14 november 1854, zoon van Jannes 
Koetsier en Janna Boer; overleden op 27 november 1925 te Assen en begraven 
op NBGA (eigen grafsteen). 
Gehuwd (1) op 5 mei 1880 te Assen met 
Bouwke Baar, geboren op 11 januari 1852 te Uithuizermeeden, dochter van 
Jakob Baar en Pieternella Hilbrants Nienhuis; overleden op 11 augustus 1889 
te Assen en begraven op NBGA (eigen grafsteen). 
Uit dit huwelijk: 

1) Janna Koetsier, geboren op 12 februari 1881 te Assen; overleden op 23 
juni 1891 te Assen en begraven op ? 

2) Pieterdina Koetsier, geboren op 11 maart 1883 te Assen; overleden op ? 
Gehuwd op 10 augustus 1918 te Weststellingwerf met 
Pier Slump, geboren op 15 februari 1874 te Lemsterland, zoon van 
Kornelis Jans Slump en Jantje Koenen; overleden op 20 april 1943 te 
Utrecht. 

3) Anna Koetsier, geboren op 2 oktober 1885 te Assen; overleden op 6 
september 1957 te Assen en begraven op de Boskamp te Assen. 
Gehuwd op 18 mei 1916 te Assen met  
Marten Bosscha, geboren op 22 september 1881 te Alkmaar, zoon van 
Marten Aukus Bosscha, schipper/brandstoffenhandel en Femmechien 
Smeedes; brandstoffenhandelaar, overleden op 2 augustus 1976 te 
Assen en begraven op de Boskamp. 

4) Hendrikje Koetsier, geboren op 20 september 1887 te Assen; overleden 
op 7 januari 1913 te Assen en begraven op NBGA (vermeld op de 
grafsteen van haar moeder, Bouwke Baar). 

  
Gehuwd (2) op 3 augustus 1892 te Assen met 
Hinderkien Hofman, geboren op 11 juni 1864 te Assen, dochter van Hendrik 
Hofman, arbeider, en Jantien Rozendal; overleden op 26 september 1925 te 
Assen en begraven op NBGA (eigen grafsteen). 
Uit dit huwelijk: 
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5) Janna Koetsier, geboren op 15 juni 1893 te Assen; overleden op 2 juli 
1991 te Hoogeveen en begraven aldaar. 
Gehuwd op 15 april 1915 te Assen met 
Derk Bakker, geboren op 17 februari 1889 te Wildervank, zoon van 
Hendrik Bakker en Geertruida Rogaar; overleden op 5 juli 1960 te 
Hoogeveen en begraven aldaar. 

 
IIIb Jan Koetsier, geboren op 11 mei 1865, zoon van Jannes Koetsier en 
Janna Boer; overleden op 8 maart 1943 te Assen en begraven op NBGA (eigen 
grafsteen). 
Gehuwd op 30 april 1892 te Dwingeloo met 
Annnigje Mulder, geboren op 19 maart 1866 te Dwingeloo, dochter van Lukas 
Mulder en Aaltje Hilberts; overleden op 1 maart 1952 te Assen en begraven op 
NBGA (eigen grafsteen). 
Uit dit huwelijk: 

1) Jan Koetsier, geboren op 29 december 1892 te Assen; overleden op ? 
2) Lukas Koetsier, geboren op 12 september 1894 te Assen; overleden op 1 

augustus 1895 te Assen en begraven op NBGA. 
3) Lucas Koetsier, geboren op 9 mei 1896 te Assen; overleden op 4 februari 

1954 en begraven op NBGA. 
Gehuwd met Leentje Noordzij 

4) Albertus Koetsier, geboren op 25 oktober 1897 te Assen; overleden op 
10 juni 1899 te Assen en begraven op NBGA. 

5) Aaltje Koetsier, geboren op 19 december 1900 te Assen; overleden op 25 
juli 1985 te Vries en aldaar begraven. 
Gehuwd met Popko Kuiper. 

 
IIIc Marcus Koetsier, geboren op 14 januari 1868 te Assen, zoon van Jannes 
Koetsier en Janna Boer; overleden na 1902. 
Gehuwd op 24 augustus 1894 te Diever met 
Anna Schuring, geboren op 9 oktober 1863 te Diever, dochter van Jan Huberts 
Schuring, landbouwer, en Margje Jans Hilberts; overleden op 13 december 
1902 te Diever. 
Marcus Koetsier verhuist met zijn gezin naar Diever. 
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Kinderen uit het huwelijk van Jannes Koetsier en Anna Kuurman (IIa) 
IIId Jannes Koetsier, geboren op 1 december 1878 te Assen, zoon van Jannes 
Koetsier en Anna Kuurman; handelsreiziger, overleden op 25 september 1953 
te Assen en begraven op NBGA (eigen grafsteen). 
Gehuwd op 31 mei 1907 te Avereest met 
Jeanetta Geziena Breman, geboren op 11 oktober 1885 te Avereest, dochter 
van Jan Breman en Gezina Kamphuis; overleden op 28 juli 1956 te Assen en 
begraven op NBGA (eigen grafsteen). 
Jannes Koetsier verhuist met zijn gezin naar Avereest. 
Uit dit huwelijk acht kinderen, o.a. 

1) Jannes Koetsier, geboren op 30 mei 1908 te Avereest; overleden op 13 
mei 1912 te Avereest. 

2) Geertje Koetsier geboren op 13 augustus 1919 te Avereest: overleden op 
26 juli 2006 en begraven op NBGA. 
Gehuwd met Jacob Bruning, geboren 3 juli 1914; overleden op 27 maart 
2007 en begraven op NBGA.  

  
IIIe Wicher Koetsier, geboren op 10 februari 1880 te Assen, zoon van Jannes 
Koetsier en Anna Kuurman; spekslager, overleden op 5 mei 1962 te Assen. 
Gehuwd met 
Grietje Witvoet, geboren op 14 september 1878 te Zwartsluis, dochter van 
Johannes Witvoet, barbier, en Pieterke Buenk; overleden op 29 juni 1944 te 
Meppel. 
Wicher Koetsier verhuist met zijn gezin naar Meppel. 
  
Kind uit het huwelijk van Willem Koetsier en Isabella Hendrika Bakker (IIb) 
IIIf Jan Koetsier, geboren op 16 november 1861 te Assen, zoon van Willem 
Koetsier en Isabella Hendrika Bakker; slager, overleden op 31 januari 1928 te 
Hoogeveen. 
Gehuwd op 7 januari 1888 te Hoogeveen met 
Wichertje Koster, geboren op 22 november 1863 te Zwartsluis, dochter van 
Hilbert Jans Koster en Trijntje Doldersum; overleden op 23 januari 1942 te 
Hoogeveen. Jan Koetsier verhuist met zijn gezin naar Hoogeveen. 
Kinderen uit het huwelijk van Jan Koetsier en Jantien Janssens (IIc) 
IIIg Jan Koetsier, geboren op 13 april 1860 te Assen, zoon van Jan Koetsier 
en Jantien Janssens; winkelier, overleden op 21 augustus 1903 te Assen en 
begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Gehuwd op 19 mei 1886 te Assen met Jacoba Offereins, geboren op 24  
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december 1864 te Kloosterveen (Assen), dochter van Kornelis Offereins, 
landbouwer, en Annechien Janssen; overleden op 22 april 1943 te Assen en 
begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Uit dit huwelijk: 

1) Jantje Koetsier, geboren op 7 april 1887; overleden op ? 
Gehuwd met Adam Ketel. 

2) Cornelis Koetsier, geboren op 3 april 1890 te Assen; volgt IVa 
  
IIIh Jans Koetsier, geboren op 30 maart 1863 te Ter Aard (Vries), zoon van 
Jan Koetsier en Jantien Janssens; graanhandelaar, overleden op 19 mei 1919 te 
Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Gehuwd op 21 mei 1886 te Vries met 
Albertje Swartwold, geboren op 16 juni 1862 te Bunne (Vries), dochter van 
Roelof Swartwold, landbouwer, en Janna Joling; overleden op 13 november 
1942 en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Uit dit huwelijk negen kinderen, van wie er vijf levenloos geboren werden, 
o.a.: 

1) Jan Koetsier, geboren op 6 februari 1887 te Assen; volgt IVb 
2) Roelof Koetsier, geboren op 23 oktober 1889 te Assen; overleden op ? 
3) Jantina Koetsier, geboren op 20 januari 1896 te Assen; overleden op ? 

Gehuwd met Marinus Gerard Mulder. 
4) Janna Koetsier, geboren op 6 april 1897 te Assen; overleden op 11 

januari 1901 te Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
5) Janna Koetsier, geboren op 27 augustus 1903 te Assen; overleden op 3 

januari 1951 te Haren en begraven op NBGA. 
Gehuwd met Pieter Visscher, geboren op 12 juni 1903 te Emmen; 
overleden op 5 maart 1977 te Haren en elders begraven. 

 
IIIi Albertus Koetsier, grossier in tabak/graanhandelaar, geboren op 21 april 
1866 te Assen, zoon van Jan Koetsier en Jantien Janssens; overleden op 16 
maart 1935 te Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Gehuwd op 13 juni 1895 te Ooststellingwerf met 
Aukje Stoker, geboren op 7 maart 1872 te Ooststellingwerf, dochter van Gerrit 
Hanzes Stoker en Wijtske Hendriks Reinders; overleden op 20 mei 1949 te 
Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Uit dit huwelijk: 

1) Gerrit Koetsier, geboren op 1 mei 1896 te Assen; volgt IVc 
2) Jantje Koetsier, geboren op 20 december 1897 te Assen; overleden op ? 
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3) Wilhelmina Martha Koetsier, geboren op 16 maart 1899 te Assen; 
verpleegster, overleden op 24 oktober 1981 te Amsterdam. 

4) Jan Koetsier, geboren op 3 augustus 1901 te Assen; volgt IVd 
5) Jantien Jacoba Koetsier, geboren op 13 juni 1904 te Assen; overleden op 

7 april 1944 te Assen 
Gehuwd met Hate Lunshof. 

 
 
Generatie IV 
Kind van Jan Koetsier en Jacoba Offereins (IIIg) 
IVa Cornelis Koetsier, geboren op 3 april 1890 te Assen, zoon van Jan 
Koetsier en Jacoba Offereins; ijzerhandelaar/winkelier, overleden op 14 
augustus 1890 te Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Gehuwd op 5 maart 1918 te Hengelo met 
Johanna Hendrika Zeggelt, geboren op 3 juli 1893 te Hengelo, dochter van 
Gerrit Zeggelt en Maria Rusius; overleden op 26 mei 1973 te Assen en 
begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Uit dit huwelijk: 

1) Jan, geboren op 1 juli 1918 te Assen; overleden op 14 mei 1946 te Assen 
en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 

 
Kind van Jans Koetsier en Albertje Swartwold (IIIh) 
IVb Jan Koetsier, geboren op 6 februari 1887 te Assen, zoon van Jans 
Koetsier en Albertje Swartwold; arts, overleden op 2 januari 1943 te Assen en 
begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Gehuwd op 5 maart 1914 te Groningen met 
Alida Etje Switters, geboren op 16 juni 1880 te Groningen, dochter van Pieter 
Switters en Trijntje Terpstra; overleden op 24 juni 1958 te Assen en begraven 
op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
 
Kinderen van Albertus Koetsier en Aukje Stoker (IIIi) 
IVc Gerrit Koetsier, geboren op 1 mei 1896 te Assen, zoon van Albertus 
Koetsier en Aukje Stoker; grossier in tabaksfabrikaten, overleden op 23 maart 
1964 te Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Gehuwd op 27 augustus 1946 met 
Grietje Janssen, geboren op 28 juli 1916, dochter van Harm Janssen, bakker, 
en Jantje Hovingh; overleden op 22 oktober 1987 te Assen en begraven op de 
Zuiderbegraafplaats te Assen. 
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Jantje Koetsier, geboren op 20 december 1897 te Assen, dochter van Albertus 
Koetsier en Aukje Stoker, overleden op ? te Michigan, Verenigde Staten van 
Amerika. Gehuwd met Rienk Miedema 
 
Wilhelmina Martha Koetsier, geboren op 16 maart 1899 te Assen, dochter van 
Albertus Koetsier en Aukje Stoker, verpleegster, overleden op 24 oktober 1981 
te Amsterdam en gecremeerd. 
 
IVd Jan Koetsier, geboren op 3 augustus 1901, zoon van Albertus Koetsier en 
Aukje Stoker; registeraccountant, overleden op 8 mei 1981 en begraven op de 
Algemene Begraafplaats te Meppel. 
Gehuwd op 24 september 1931 met 
Dela Margaretha Wilhelmina Faber, geboren op 11 maart 1905 te Norg, 
dochter van Hendrik Faber, schrijver/adjunct-directeur Huis van Bewaring, en 
Hendrikje van Marle; overleden op 9 augustus 1992 en begraven op de 
Algemene Begraafplaats te Meppel. 
 
Jantiena Jacoba Koetsier, geboren op 13 juni 1904 te Assen, dochter van 
Albertus Koetsier en Aukje Stoker, overleden op 7 april 1944 te Assen en 
begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen. 
Gehuwd met  
Hate Lunshof, geboren op 11 september 1897, aannemer, overleden op 29 juli 
1975 te Assen en begraven op de Zuiderbegraafplaats te Assen 
 
Hendrika Klasina Koetsier, geboren op 6 oktober 1906 te Assen, dochter van 
Albertus Koetsier en Aukje Stoker, overleden op 6 augustus 1988 te Meppel en 
begraven op de Algemene Begraafplaats te Meppel. 
Gehuwd op 16 juni 1942 te Hasselt met 
Derk Jacob Drupsteen, groothandelaar, geboren op 16 mei 1905 te Hasselt, 
zoon van Jacob Drupsteen en Rebekka Jonker, overleden op 12 mei 1971 te 
Meppel en begraven op de Algemene Begraafplaats te Meppel. 
 

DATABASE NEDERLANDSE MILITAIREN IN HET LEGER VAN NAPOLEON 

Ingezonden door: Harm Hillinga, Hoogeveen. Email: voorzitter@drenthe.ngv.nl.  
 

Altijd al willen weten of een voorouder met Napoleon naar Moskou is 
getrokken? Het antwoord is te vinden in de database Nederlandse militairen in 
het leger van Napoleon. Deze online database, aangeboden door het 
Nederlands Instituut voor Militairen Historie (NIMH), bevat de namen van 
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maar liefst 53.000 Nederlandse jongemannen die tussen 1797 en 1814 onder 
Franse vlag hebben gestreden.  
In deze jaren krijgt eerst Limburg en later de rest van Nederland te maken met 
de dienstplicht. Tot de val van Napoleon in 1814 zullen vele tienduizenden 
Nederlandse mannen verplicht dienen in het Franse leger. Zij vechten in 
Duitsland, Spanje, Polen en Rusland en nemen deel aan beroemde 
Napoleontische veldslagen als de Slag bij Borodino en de Slag bij Leipzig. 
De gegevens uit de database zijn ontleend aan de militaire stamboeken en 
officiersdossiers aanwezig bij de Service historique de la Défense in Vincennes 
(nabij Parijs). Voor Nederlandse onderzoekers zijn deze niet altijd even 
makkelijk te raadplegen. Niet in de laatste plaats omdat een gerichte 
zoektocht alleen kans van slagen heeft als van tevoren bekend is in welke 
eenheid iemand heeft gediend. Met behulp van de database Nederlandse 
militairen in het leger van Napoleon wordt dat laatste een stuk eenvoudiger. 
Voortaan kan iedereen met een paar muisklikken vinden of en zo ja in welke 
eenheid, iemand heeft gediend. 
De database bevat behalve de naam en eenheid van de ingeschrevene ook de 
geboorteplaats, de geboortedatum en de namen van zijn ouders. Hierdoor kan 
met grote zekerheid worden gecontroleerd of het om de juiste persoon gaat. 
Voor genealogen opent de database daarmee nieuwe mogelijkheden om meer 
te weten te komen over voorouders die onder Napoleon hebben gevochten. 
Maar ook voor historisch onderzoekers is de database een goudmijn. Historici 
die onderzoek doen naar een bepaalde stad of streek, of die een specifiek 
regiment bestuderen kunnen voortaan razendsnel aan kwantitatieve gegevens 
komen. 
De database is het resultaat van vele jaren speurwerk van dhr. W. Oteman. 
Het NIMH is blij dat het in staat is dit belangwekkende bestand via zijn eigen 
pagina’s op www.archieven.nl en www.defensie.nl/nimh openbaar te maken. 
Zoek op NIMH en klik door naar Nederlandse militairen in het leger van 
Napoleon. 
Hierbij een drietal links die erbij horen. 
a) friezen-onder-napoleon.nl ; ook genoemd onder de NGV-links, met heel veel 
vergelijkbare informatie als die we gehoord hebben (o.a. 33e Regiment Lichte 
Infanterie). 
b)http://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&
milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl ; dit is te vinden via de site 
van het NIMH (Nederl. Instituut voor Militaire Historie, een site van Defensie). 
Dat is een Database met 53.000 Nederlandse militairen in het leger van 
Napoleon. Incl. een prima handleiding. Zoeken op naam gaat prima; op 

http://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl
http://www.archieven.nl/mi/2231/?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl
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geboorteplaats wat minder (omdat dan de lijst met geboorteplaatsen steeds 
weer verdwijnt). Deze site levert Inv.nr.SHD én je kunt direct doorklikken naar: 
c) Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs, een franstalige site met 
alle gegevens. 
 

VERHAAL HINDERIKUS VOS 
Ingezonden door Henk Sijbom, email henksijbom@coevordendigitaal.nl.  

 
Hinderikus Vos (ook vaak Hendrikus genoemd) werd op 27 maart 1866 
geboren in Nieuw- Amsterdam. Hij was een broer van voormelde Broer Vos. 
Ongetwijfeld zal hij in zijn jonge jaren meegeholpen hebben op het bedrijf van 
zijn vader maar zijn ambities hebben daar vast niet gelegen. Hij had een helder 
verstand en werd onderwijzer. Zijn opleiding hiervoor heeft hij waarschijnlijk in 
Coevorden gehad want op 12 juni 1883 wordt hij uit het bevolkingsregister 
geschreven en vertrekt hij naar Coevorden. In maart 1885 heeft hij zijn studie 
afgerond en op 19 jarige leeftijd werd hij aangesteld als onderwijzer in Nieuw-
Amsterdam aan de school aan de 1e Zuiderraai (deze school stond recht 
tegenover de Dikkewijk aan de Vaart ZZ). 
  

Twee jaar daarvoor was er op dezelfde 
school mej. Hendrika Christina Eggink 
aangesteld. Haar ouders waren blijkbaar niet 
onbemiddeld want toen zij geslaagd was 
plaatsten zij als dank aan de onderwijzers 
een advertentie in de Provinciale Drentsche 
en Asser Courant. Mej. Eggink was geboren 
in Haarlem en woonachtig in Veenoord. Ze 

was een van de eerste onderwijzeressen in Nederland met een vaste 
aanstelling. Hendrik raakte bevriend met haar en ze trouwden in juni 1888. 
 
Het echtpaar komt te wonen tussen Nieuw-Amsterdam en Erica. Hier worden 
vijf kinderen geboren (van twee ervan staat op de geboorteakte geb. te 
Nieuw- Amsterdam en van drie staat op de geboorteakte geb. te Erica). Eind 
september 1896 vertrekt het echtpaar naar de gemeente Opsterland waar 
Hendrikus hoofd der school wordt in Tijnje. In Tijnje worden nog vijf kinderen 
geboren. 
Hendrik was overtuigd socialist (SDAP)en geheelonthouder terwijl zijn 
familieleden allen lid van de ARP waren. Enkele jaren nadat hij onderwijzer in 
Tijnje was geworden richt hij daar een plaatselijke afdeling van de SDAP op en 
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zet hij zich in voor de arbeidersbevolking in de omgeving.  
 
De armoede welke hij in de 
omgeving van Erica en Nieuw- 
Amsterdam zag kwam hij hier 
ook weer tegen. Hij zet zich 
onder meer in voor een goede 
verbindingsweg tussen  
Oldeboorn en Tijnje en voor 
het oprichten van een 
bibliotheek.  
Als SDAP lid wordt hij zeer 
gewaardeerd en stelt hij zich 
kandidaat voor Provinciale 
Staten, waar hij uiteindelijk in 
terecht komt. 
 

Advertentie uit de Leeuwarder Courant 30-01-1900 

Zoals vermeld werd hij in 1901 mede vennoot van ‘de Veenmaatschappij 
voorheen Vos’. Gezien de afstand Nieuw-Amsterdam – Tijnje, en zijn beroep 
als onderwijzer, zal hij zijn gezicht daar niet zo vaak hebben laten zien. 
Op 28-11-1918 overlijdt zijn broer. Op 26 februari 1919 koopt hij het hotel van 
zijn schoonzuster. Aangenomen mag worden dat Hendrik het hotel kocht om 
zijn schoonzuster te helpen en niet om als uitbater te fungeren. Mede gezien 
zijn achtergrond valt het te betwijfelen of hij wel een voorstander van het 
schenken van drank was. Wie de zaak runde na de overname is mij niet 
bekend. Wellicht een van de kinderen van Broer (Hendrik of Jacob welke ook 
genoemd worden in de verleende vergunning). In maart 1922 doet Annechien 
Snippe afstand van de verleende vergunning voor het schenken van sterke 
drank in het klein. Vanaf die tijd doet het hotel alleen nog maar dienst als 
tijdelijke woonruimte, welke per week verhuurd wordt. 
Op 3 maart 1924 wordt de NV ‘de Veenmaatschappij voorheen Vos’ 
opgeheven. In café Beuker te Erica worden diverse onroerende goederen 
verkocht o.a.: 120 ha land waarvan een gedeelte al verhuurd werd, ca 20 
woningen, een aantal keetwoningen een bakkerij en slagerij. De grond bevindt 
zich voornamelijk in Nieuw-Amsterdam en Erica. Van een aantal percelen 
wordt de koper verplicht een aandeel over te nemen van de Coöperatieve 
aardappelmeelfabriek Excelsior in Nieuw- Amsterdam ter waarde van ƒ 250, -.  
Tegelijk met deze verkoping biedt Hendrik het hotel te koop aan. Het perceel 
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wordt echter opgesplitst in acht percelen. Zes van deze percelen worden 
gekocht door Petrus Johannes Geraets. De andere twee percelen worden 
gekocht door Franciscus Johannes van Mook. Petrus Johannes Geraets (Piet) 
heeft een van de percelen waar het hotel op staat gekocht. In de verkoopacte 
staat de volgende bepaling: Het huis staande op dit perceel is aan verschillende 
huurders als weekwoning verhuurd, welke huur met eene opzage van acht 
dagen te voren kan worden beëindigd. 
 
 

                                                      
 
Links: Hindrik 
Vos 
 
 
 
 
 
 
 

Begin jaren twintig verhuist het gezin Vos naar Diepenveen (ov). Mei 1925 
vestigen ze zich in Bathmen (Ov). In 1927 neemt hij daar plaats in de 
gemeenteraad en in 1935 is hij daar wethouder. Op 12 juli 1936 overlijdt hij in 
Bathmen. Zijn lichaam wordt gecremeerd wat in die tijd nog uniek was. 
Zijn vrouw zat later ook nog in de gemeenteraad. In de oorlog was zij een fel 
tegenstander van de Duitsers. Boven Bathmen was een Engels vliegtuig 
neergeschoten en de piloten waren door de Duitsers begraven. De graven 
werden illegaal onderhouden door mevrouw Vos. Bij een huiszoeking bij haar 
door de Grüne Politzei naar radio’s wilden ze haar zolder op (waar haar 
kleinzoon ondergedoken zat) en zij vroegen om een ladder om naar boven te 
klimmen. Mevrouw Vos vertelde hun dat ze zelf met haar 80 jaar een stoel 
nam, er op ging staan, en zich dan naar boven trok, en als zij dat kon met haar 
80 jaar dan konden zij dat zeker. Hierop besloten de Grünen maar om te 
vertrekken. Op Bevrijdingsdag april 1945 kwam er nog een Canadese granaat 
welke per abuis werd afgevuurd op het huis van haar terecht.  Daar de 
dochters van haar de Engelse taal beheersten konden zij Canadese soldaten 
uitleggen waar de mijnen lagen op hun kaarten. Ze is overleden in 1963 op de 
leeftijd van 99 jaar. 
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Opmerking  
De kinderen van Hendrik waren zeer begaafd. Hun zoon Hein was lid van de 
Eerste en Tweede Kamer, minister in het kabinet Schermerhorn/Drees en 
kabinet Beel, fractievoorzitter EK en lid van de  Raad van State. Hij was in 1947 
de enige minister die tegen gewapend ingrijpen in Indonesië was. In zijn tijd 
(periode 1940) was hij één van de weinigen van wie bekend was dat hij 
homoseksueel was. 
Margot (Grietje) Vos, zij was ook onderwijzeres, kreeg landelijke bekendheid 
als socialistisch dichteres. Ook haar zuster Marie, die ook lerares was,  kreeg 
landelijke bekendheid door haar socialistische publicaties. Zij maakte ook een 
socialistisch strijdlied dat altijd voor de VARA-radio ten gehore werd gebracht.  
Zie voor genalogie Vos 2017-4 
 

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK VAN  NGV DRENTHE & NW-OV. 

 

De afdeling ontving 2 boekwerkjes voor onze Bibliotheek. Deze kunnen dus 
geleend of ingezien worden. Reserveren kan via de website of de 
Bibliothecaris. 
*A) 150 jaar Rooms Katholiek Erica door G H J Kolker & G J Vedder 
Met een Voorwoord van Pastoor A Buter. Na 1853 werd een start mogelijk in 
de boekweit- en veenkolonie Erica. In 1867 werd een noodkerk gesticht. De 
pastoors en hun ervaringen worden beschreven. In dit weidse gebied werden 
4 kerkgebouwen gesticht om de groei op te vangen. Er werd een nieuwe 
katholieke school gebouwd in 1924. In 1933 werd de huidige kerk gebouwd in 
de stijl van Berlage. Sinds 2008 leest pater Jozef Okonek uit Polen H. missen 
voor de Poolse gemeenschap in Drenthe. 
*B) Het Erica's prentenboek door Gerard H J Kolker: 
Na een korte inleiding volgen 137 bidprentjes uit de collectie van dhr. Kolker. 
Het betreft personen die begraven zijn op het Rk. Kerkhof in Erica; ze zijn vóór 
1900 geboren. Van iedere persoon één pagina A4. Achterin is een index 
opgenomen. Deze bidprentjes zijn getoetst aan het Rk. Kerkarchief te Erica. 
Genealogische gegevens zijn toegevoegd op basis van 'WieWasWie'. Daardoor 
ontstaat een beeld van die persoon: ouders, beroep, partner met ouders. De 
fam. Kolker was uurwerkmaker. De familie's Van Os, Prinsen en Sibum/Sijbom 
komen herhaaldelijk voor. Ontvangen bladen van de Historische Verenigingen 
in Drenthe & NW-Overijssel over de maanden augustus t/m oktober 2017. In 
deze bladen vindt u soms genealogische gegevens van familie. Want 
genealogie is ook historie. 
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