C.H. Sieders † en F. Sieders Gzn.
Inleiding
In 1985 verscheen in Ons Waardeel een artikel getiteld ,,Het geslacht Sieders" - De oudste generaties
in Zweeloo -.
Daarin kwamen onder andere aan de orde: (I) Augustus Sijder, stamvader van het geslacht en diens
oudste zoon (Ila) Martijnus Sijder, die een aantal zonen kreeg waar alle huidige Siedersen vanaf
stammen.
Eén van die zonen was (Illb) Albert (Martinus) Sijders, geboren vóór 1703 en vóór 1723 gehuwd met
Aaltien Brants.
Hij werd begraven op 21 april 1736 te Zweeloo met achterlating van tenminste één zoon: (IVa) Jannes
Alberts Sijders (ook geschreven als Jannes Sieders), gedoopt te Zweeloo 23 oktober 1735 en vóór
1767 gehuwd met Vrouke Harms Govers.
Op pagina 164 is vermeld dat Jannes en zijn vrouw de stamouders zijn van alle Siedersen die nu nog
in Hoogeveen leven of oorspronkelijk uit Hoogeveen afkomstig zijn.
Aangekondigd, op diezelfde bladzijde, wordt tevens, dat een afzonderlijk artikel zal worden gewijd aan
Jannes Alberts Sijders en zijn nakomelingen onder de titel ,,De Hoogeveense tak Sieders".
Sedertdien is aan de totstandkoming van dit artikel gewerkt.
Het resultaat van het onderzoek is neergelegd in vier paragrafen die hierachter volgen.
Opgemerkt moet worden dat dit artikel voortbouwt op ,,De oudste generaties te Zweeloo" en dat
derhalve besloten is de daar begonnen nummering van de personen per generatie voort te zetten.
Allereerst zal in § 1 aandacht worden besteed aan de stamvader van de Hoogeveense tak (IVa)
Jannes Alberts Sijders, die zich ca. 1766 in Hoogeveen vestigde.
De naam Sijders veranderde eind 18e eeuw definitief in Sieders. De drie zonen van Jannes zijn ook
zonder uitzondering onder deze laatste variant bekend.
In § 2 vinden we het verhaal over de oudste zoon (Va) Harm Sieders en zijn nakomelingen.
De meeste Hoogeveners die de naam Sieders droegen of dragen, stammen van hem af.
Het verhaal over de volgende zoon (Vb) Albert Sieders en zijn nakomelingen is neergelegd in § 3 en
gaat over in § 4, over de jongste zoon (Vc) Johannes Sieders en zijn nakomelingen, die allen buiten
Drenthe zijn geboren en opgegroeid.
De schrijvers van dit artikel hebben ervoor gekozen zoveel mogelijk slechts overleden personen in het
verhaal te noemen en dus niet de afstammingsreeks tot in de huidige tijd voort te zetten.
Dit om tegemoet te komen aan hen die zich in hun privacy aangetast voelen, wanneer zij persoonlijke
gegevens ongevraagd zien opgenomen in een genealogisch artikel als het onderhavige.

1. De stamvader van de Hoogeveense tak Sieders
IVa. JANNES ALBERTS SIJDERS, gedoopt waarschijnlijk te Zweeloo 23 oktober 1735, als zoon van
Albert (Sijders) Willing en Aaltien Brants.
Vanaf 1766 woonde hij te Hoogeveen aan het (Zuidwolder) Sloodse Rot als ,,Jannes Sijders Smit".
1[1]
)
Wellicht heeft hij zijn opleiding tot smid nog in Zweeloo genoten bij Harmen Sickinge en Lucas
Sickinga die in de 18e eeuw de dorpssmeden aldaar waren.
Een dochter van Harmen Sickinge, Elisabeth, was in l740 gehuwd met Wicher Arents ter Stege in
Hoogeveen.
2[2]
Is Jannes misschien via hen in Hoogeveen terecht gekomen? )
Of Jannes Alberts Sijders in 1766 gehuwd was, is onduidelijk.
Op 24 augustus 1766 werd in Hoogeveen gedoopt: HENDRIK, zoon van Jannis Alberts en
HENDRIKJEN LUCAS.
Niet zeker is echter of deze Jannis Alberts identiek is met Jannes Alberts Sijders. Hendrik is
waarschijnlijk jong overleden en mogelijk begraven op 4 mei 1767 als: ,,Jannis Alb. Sijders zijn kind".

1[1]
2[2]

) Oud Archief Hoogeveen inv.no. 173 portef. 22 heffing heerdstede- en pastoorgeld 1765-1780,
) Gens Nostra 1973, ,,De smederij ie Zweeloo in Drenthe" pag. 334.

Zeker is dat Jannes Alberts Sijders in 1767 gehuwd was met VROUKE HARMS GOVERS, die in
Hoogeveen werd gedoopt op 19 juni 1740 als dochter van Harmen Jans (Govers) en Aaltjen Arents.
In 1767 en latere jaren huurde ,,Jannes Zijders" samen met zekere Berent Jans een kerkbank no.
3[3]
XXIII, in de kerk in Hoogeveen, volgens de lijst van bankenverhuur. )
Op 26 mei 1768 passeerde voor schulte Carsten in Hoogeveen een obligatie van f 800-0-0 van
,,Jannes Alberts Sijders Smit op het Hogeveen", ten voordele van Lucas ten Wolde op den Hof.
Jannes had van hem op 19 mei 1766 f 500-0-0 geleend en nadien nog eens f 300-0-0. Hij verleende
hem zekerheid voor het totale bedrag:
,,Staande tegens drie gls. Interesse Meij 1769 het eerste jaar te verschijnen onder een generaal
4[4]
verband van goederen, speciaal van Huis en Hofgrond op de Suidwolder Sloot (...)". )
Mogelijk had hij met dit geld het voornoemde huis (en smederij) met de hof in 1766 gekocht.
Het gezin van Jannes en Vrouke heeft steeds in dit huis aan De Slood, tegenwoordig Alteveerstraat,
5[5]
gewoond en er werd in de periode 1766-1802 f 4,- heerdstedegeld betaald. )
Aardig is dat we het gezin ook sociaal kunnen plaatsen in de Hoogeveense gemeenschap.
Dit is te danken aan dr. Mantingh die van 1768 tot 1791 arts in Hoogeveen was.
In zijn bewaard gebleven patiëntenboek vinden we aantekeningen van de bezoeken met datum en
medische behandeling.
Bij de aanduiding van de patiënten hield hij rekening met de ,,standenw.
De lagere en laagste standen werden bij hun voornaam benoemd, iemand uit de middenstand werd
6[6]
aangesproken met ,,monsieur" en de notabelen werden aangeduid met ,,de (weledele) Heer". )
7[7]
Op pagina 189 van het patiëntenboek vinden we ,,Monsr. Jans Sijders Smit de Sloot". ) Het gezin
Sijders-Govers werd dus tot de middenstand gerekend.
De periode waarin dr. Mantingh visites aan het gezin bracht, liep van 3 januari 1782 tot 20 maart
1790. Dr. Mantingh verrichtte alle voorkomende medische handelingen.
Zo werd Jannes Sijders enige malen ader gelaten, namelijk in 1784, 1788 en 1790. In 1784 kreeg hij
daarbij ook ,,speta pulver".
Op 13 april 1788 werd een kind de tongriem gesneden en daarbij 21 poeders verstrekt en op 17
februari 1790 werd ,,de dogter een kies getrokken".
Op 1 oktober 1788 kreeg de zoon een ,,gorgalisma". De meest ingrijpende medische handeling die
werd uitgevoerd was een oogoperatie bij Jannes Sijders op 10 maart 1787.
De ,,operatie etc. Flesje etc. met verbinden" kostte f 18-6-.
Dr. Mantingh kwam nog enkele malen terug om opnieuw te verbinden en nog op 23 april lezen we
,,verbond t oog et aqua oculari" (oogwater).
De totale rekening over de acht jaren bedroeg f 30-7-0 en werd door Jannes voldaan.
Op 29 juli 1788 diende voor de Etstoel de zaak tegen de 17-jarige heideplukker en bezembinder
Willem Arents Nijmeijer alias Cypel.
Hij stond terecht wegens diefstal van onder meer ,,een ijsere bolte uit een vonder", die hij had
8[8]
verkocht aan de vrouw van Jannes Alberts Sijders. )
De laatste legde in deze zaak een
getuigenverklaring af: ,,Jannes Sijders oud om de 53 jaren, verklaart dat nu eenige jaren geleden
getuige van huis was geweest wanneer sijn vrouwe een vonderbolte gepraesenteert was te kopen van
de bessembinders jonge Willem Arends, die gesegt hadde deselve gekogt te hebben (...)".
Nadat zij de bolte voor 1 ½ stuiver van hem gekocht had, kwam Schulte Carsten die de botte
9[9]
herkende als zijnde van hem en Arend Schokker en hem tegen betaling van 1½ stuiver meenam. )
Jannes Alberts Sijders overleed te Hoogeveen en werd aldaar begraven op 4 november 1794.
De weduwe bleef, als spinster, met de twee zonen Harm en Albert aan de Zuidwolder Slood wonen.
10[10]
)
Harm volgde er aanvankelijk zijn vader als smid op totdat hij zich circa 1801 elders in Hoogeveen
vestigde en zijn jongere broer Albert, die tot dan toe knecht bij hem was geweest, zijn plaats innam.
3[3]

) F. Keverling Buisman, Gerding ... (et.al.). .,Hoogeveen. oorsprong en ontwikkeling 1625-1813",
Hoogeveen pag.
254.
4[4]

)
)
6[6]
)
7[7]
)

Schulte arch. 91 & 92 fol. 226.
Zie noot 1.
Huizing en Wattel ,,Hoogeveen, Van Echten's Morgenland", Hoogeveen 1975 pag. 212.
Copie aanwezig in R.A. Drenthe.
8[8]
) Etstoel II dl. 65, lotting 29 juli 1788, lol 175 w.
9[9]
) Etstoel 9, no. 446 juli 1788.
10[10]
) O.S.A. 1383, Registratie-lijst der Carspels Hoogeveen 1798.
5[5]

Op 1 maart 1799 kocht de weduwe van Gerrit Claas voor f 200,- een stuk groenland in Hoogeveen
11[11]
van de weduwe van Jannes Sijders en de weduwe van Govert Harms.
)
Govert Harms zal een broer van Vrouke Sijders-Harms Govers zijn geweest en het perceel groenland
behoorde waarschijnlijk oorspronkelijk aan de ouders van Vrouke en Govert toe.
Vrouke Harms Govers werd op 22 april 1803 te Hoogeveen begraven als ,,Wed. J. Sieders".
Een gedeelte van de nalatenschap werd vervreemd. De ,,kinderen van de wed.e wijlen J. Siders"
verkochten in een publieke veiling op 7 januari 1804 voor totaal f 1171-7-2 land ,,gelegen op 't
Hogeveen" aan de weduwe van Gerrit Klaas, Albert Sieders en Antony Hartogh, Jan Berens Bakker
en Lambert Egbert Jemkes.
12[12]
)

Fragment uit het register van 1798. (O.S.A. 1383)
13[13]

Wanneer we deze gegevens vergelijken met het kohier van vaste goederen uit 1807
) lijkt de
conclusie gewettigd dat het overgrote deel van de noordkant van de Derde of Van Laarswijke aan
Jannes Alberts Sijders heeft toebehoord.
Uit het huwelijk van Jannes Alberts Sijders en Vrouke Harms Govers werden de volgende kinderen
geboren:
1. ALBERT, gedoopt te Hoogeveen 23 juni 1767 en begraven aldaar waarschijnlijk op 20 maart 1771
(,,Jannis Zieders sijn kind").
2. HARM, volgt Va (Zie 52).
(3) GEERTJE, gedoopt te Hoogeveen 5 november 1769, dochter van Jannis Albers en Vrouke G.
Hofman.
Waarschijnlijk is dit geen kind van het echtpaar Sijders-Harms Govers. Onbekend is wanneer en
waar Geertje is overleden.
3. ALBERT, gedoopt te Hoogeveen 28 juni 1772 en begraven aldaar waarschijnlijk op 20 november
1773.
4. AALTJEN, gedoopt te Hoogeveen 23 april 1775. Zij huwde te Hoogeveen 11 mei 1804 met
HENDRIK HENDRIKS HARTMAN, geboren te Hoogeveen 23 augustus 1777, zoon van Hendrik
Jans Hartman en Janna Bloemberg. Hij overleed in het armenhuis aan de Kleine Kerksteeg te
Hoogeveen op 1 maart 1855, als weduwnaar van Aaltje Sieders. Onbekend is echter wanneer en
waar Aaltje is overleden.
5. ALBERT, volgt Vb (Zie §3).
6. JOHANNES, volgt Vc (Zie §4).

11[11]

)
)

O.S.A. 1786, Zuidwolde cop. blz. 547/550.
Schulte arch. Y7 fol. 7 cri O.S.A. 1025, Zuidwolde cop. blz. 146.
13[13]
)O.S.A. 1513.
12[12]

2. Harm Sieders en zijn nakomelingen
Va. HARM SIEDERS, geboren te Hoogeveen 12 augustus 1768 en gedoopt aldaar 17 augustus 1768,
woonde volgens de ,,quotatie-lijst des carspels Hoogeveen" in 1798 in huis no. 240, het ouderlijke
14[14]
huis aan de Slood en oefende daar het beroep van ,,ijsersmit" uit.
)
Hij was, volgens dezelfde lijst ,,Capt. d'Armes", dat wil zeggen kapitein bij de Gewapende
Burgerwacht, een semi-militaire groep, voornamelijk bestaande uit patriotten.
Vreemd is wel dat we geen verdere gegevens hebben gevonden over het functioneren van Harm in de
15[15]
burgerwacht.
)
Ongetwijfeld was hij patriot, zoals we verderop nog zullen zien.
Toen in 1798 de radicale patriotten de macht kregen, eisten dezen dat de leden van de burgerwacht
een verklaring zouden ondertekenen waarin men kennis gaf van ,,een onveranderlijke afkeur van het
stadhouderlijke bestuur, de aristocratie, het federalisme en de regeringsloosheid".
De oranjegezinden en federalisten weigerden te tekenen. In de opgestelde lijst van leden van de
burgerwacht die de eed geweigerd hebben (= 47% van de leden in Hoogeveen-Zuidwolde), vinden we
geen Sieders.
We mogen hieruit concluderen dat Harm Sieders tot de radicale patriotten in Hoogeveen moet worden
16[16]
gerekend.
)
Op 25 juli 1801 kocht Harm van G.R. van Riemsdijk een huis en hof aan de Hoogeveense vaart (,, ...
staande en gelegen op het Hogeveen, waarvan geswettet is, ten zuiden Jan Wessels Boer, ten
westen de wed.e Renier Stoter en ten noorden Hendrik Westerhuis, ten oosten de algemene vaart ...")
17[17]
voor f 1.800,-.
)
Hij kocht dit huis waarschijnlijk ter gelegenheid van zijn huwelijk met AALTJE LUCAS STEENWIJK.
De precieze datum van dit huwelijk is onbekend, maar moet vóór 31 juli 1803 liggen.

De Zuidwolder Slood of het Sloodsche Opgaande (ook Zuidwolder of Alteveerse Opgaande)
gezien vanaf het centrum van Hoogeveen in ca. 1895.

14[14]

)O.S.A. 1383, Registratie-lijst 1798.
)Zijn naam wordt niet gevonden in O.S.A. 1373-1378, 1402 en 1403.
16[16]
)Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling pag. 289 e.v.
17[17]
)Schulte arch. 91 & 92 lol 595 d.d. 21 mei 1802.
15[15]

In 1807 woonden Harm en Aaltje, met op dat moment twee kinderen, in het in 1801 gekochte huis, dat
volgens het ,,kohier van vaste goederen; opgesteld maart/lapril 1807, Hoogeveen" was gelegen aan
18[18]
de Molendijk.
)
19[19]
Aan het ,,Register van nummers der huizen en getal van inwoners 1807"
) kunnen de volgende
gegevens worden ontleend ten aanzien van de gezinsomstandigheden:
Wijk B No. 291, Harm Sieders,
Smit,
2 kinderen,
(geen inwonende dienst- of werkboden),
3 hoornbeesten,
¼ morgen bouwland,
1 morgen weideland,
f 3 = 10 = betaald aan personeel,
f 2 = 5 = hoorngeld,
f l = 10 = aan patenten betaald,
(geen paardegeld of huur).
In het hierbovengenoemde kohier van vaste goederen is na te gaan waar het land van Harm Sieders
in Hoogeveen was gelegen: een stuk groenland lag aan de Noordkant van de Derde of Van
Laarswijke, twee andere stukken lagen aan de Tigchelwerkswijke Noordkant.
,,Harm Sijders Smit, grofsmit op het Hogeveen",'leende in de periode 1798-1807 vaak geld. Op 31 mei
1805 verklaarde hij schuldig te zijn aan Jan Jacobs (van Dijk) van Ruinerwold (wonende op het
Groeneveld onder Meppel) een bedrag van f 2.200,-- herkomstig uit zes handschriften: d.d. 18 mei
1798 ad f 250,--, 28
oktober 1801 ad f 50,--, 27 oktober 1802 ad f 50,--, 25 januari 1804 ad f 50,--, 23 mei 1805 ad f 1.000,20[20]
en mei 1802 ad f 800,--.
)
Op 4 november 1806 en ook op 2 december 1807 leende hij nog f 100,- van dezelfde. Voor het
totaalbedrag (f 2.400,--) verleende Harm op 27 december 181 1 aan Rensje Jans van Dijk
21[21]
(dochter van de geldschieter) hypotheek op al zijn goederen.
)
Na enige kinderen het leven te hebben geschonken overleed Aaltje Lucas Steenwijk te Hoogeveen 21
maart 1811 en werd aldaar op 27 maart 1811 begraven.
Harm Sieders hertrouwde te Hoogeveen 3 mei 1812 met AALTJE WILLEMS VOS, op dat moment
dienstmaagd op Huize Echten.
Zij was gedoopt te Beilen 18 oktober 1778 als dochter van Willem Jacobs Vos en Geeske Wiebes (of
Wijbes).
Harm Sieders behoorde in die tijd tot de (Fransgezinde) notabelen van Hoogeveen.
Dit valt af te leiden uit het volgende: In 1809 besloot men in Hoogeveen tot het instellen van een
Armwerkhuis.
Op 1 mei 1810 kwamen de eerste bewoners en enige maanden nadien werden door de Drost van
Drenthe de regenten benoemd.
22[22]
Harm Sieders was één van hen in de periode 1810-1815.
)
Bij het vertrek van de Fransen uit ons land kwam het op diverse plaatsen tot onlusten.
De oude tegenstelling tussen Patriotten en Prinsgezinden kwam weer naar voren.
Voor 1787 en na 1795, tot in de tijd van Napoleon, waren het de patriotten die de bestuursfuncties
bekleedden.
Veel Prinsgezinden zagen hen als vijanden van Oranje en handlangers van de Fransen.
Op 8 en 9 november 1813 kwam het in Hoogeveen tot een oproer.
Het Oranjegezinde lagere volk trok vernielend en plunderend door het dorp, waarbij de oud-patriotten
het moesten ontgelden. Bij 54 personen sneuvelden de ruiten.
23[23]
Harm Sieders was één van de slachtoffers.
) Volgens het ,,Register van deuren en vensters" uit
die periode, was het gezamenlijke getal van deuren en vensters van de eerste en tweede verdieping
24[24]
van zijn huis no. 521, respectievelijk 5 en 4.
) Slechts twee glazen werden ervan ingeslagen; een
aantal dat niet veel zegt, aangezien de meeste huizen kleine vensters hadden met een raamverdeling.
18[18]

)O.S.A. 1513.
)O.S.A. 1623.
20[20]
)Schulte arrh. 100 fol. 669 en 670.
21[21]
)Archief van de hypotheekbewaarder inv. no. 111 reg.no. 817, 818. 824.
22[22]
)Oud Archief Hoogeveen ,,Archieven van het armwerkhuis en de Beatrixstichting", bijlage I en inv.no. A.I.I.
23[23]
)Oud Archief Hoogeveen inv.no. 80.
24[24]
)Ibidem inv.no. 208.
19[19]

Onzeker is het of het bij deze vernieling van glazen is gebleven.
We vinden ,,Harm Sieders Smit" samen met zijn buurman Hendrik Westerhuis onder de lijst van
,,Temoins" (getuigen) van plunderingen, door Stoffer Harms Kreije, Albert Hendriks Hut en Willem
Hendriks Vos. ,,Le domestique de Harm Sieders" (de knecht)
25[25]
was getuige van plunderingen door ,,la femme de Harm Vos, Grietje Harms".
)
26[26]
De hierbovengenoemde plunderaars werden allen gearresteerd, doch niet gestraft.
)
Op 11 februari 1815 verkocht Harm Sieders het in 1801 gekochte huis met de hof, op dat moment
bekend als Streek de Huizen B no. 521, voor f 1.500,- aan Jentje Alberts Klinkien, winkelierse te
27[27]
Hoogeveen.
)
Hij kocht omstreeks die tijd een ander huis met erf en tuin aan de Streek de Huizen, B no. 580.
Later kadastraal bekend als sectie A no. 268, 269 en 270.
Het pand gelegen aan de Brink bij de varkensmarkt bevatte oorspronkelijk waarschijnlijk niet meer dan
een woonhuis, smederij en stal met een tuin erachter.
In de loop der jaren werd het uitgebreid met een stalling, vergunning (café) en een varkenswaag.

Eerst op 16 oktober 1970 raakten de smederij en het inmiddels verbouwde huis uit de familie en werd
de familie Meppelink eigenaar, die er op dit moment nog een smederij en een kachelzaak drijft.
Van bestuurlijke en politieke activiteiten van Harm Sieders na 1813 is niets bekend.
In 1835 ontstond in Hoogeveen de ,,Christelijke Afgescheiden Gemeente", waarbij ook Harm Sieders
28[28]
zich met zijn gezin aansloot.
)
Dit is opmerkelijk, aangezien hij zich als patriot in de politiek woelige tijd onder de meerendeels
gegoede burgers bewoog en wanneer we nagaan welke personen zich afscheidden van de
Nederlandsche Hervormde Kerk in Hoogeveen, lezen we: ,,400; meest uit den geringsten stand; de
gegoedste zijn veenbazen, schippers en boeren, die hunne arbeiders bijna dwingen tot afscheiding.
29[29]
)
Harm Sieders overleed 1 juni 1846 te Hoogeveen en zijn onroerende nalatenschap bestond uit de
helft van het bovengenoemde huis met erf en tuin B. 580 en de helft van een stuk weideland gelegen
op de Zuidwolder Slood, sectie A no. 1154, groot 70 roeden 40 ellen.
De andere helft behoorde toe aan Aaltje Willerns Vos.
Slechts de kinderen uit het tweede huwelijk van Harm Sieders (5 t/m 8) erfden de nagelaten goederen,
de kinderen uit het eerste huwelijk (1 t/m 4) verwierpen hun recht op de nalatenschap op 4 september
30[30]
1846. Zij waren waarschijnlijk door hun half-broers en -zusters uitgekocht.
)
Aaltje Willems Vos overleed 1 december 1855 te Hoogeveen:
25[25]

)Zie noot 23.
)Hoogeveen, Van Echten’s Morgenland pag. 274 e.v.
27[27]
)Notaris Carsten 1815 iio. 318.
28[28]
)Hoogeveen, Van Echten's Morgenland pag. 341.
29[29]
)Ibidem pag. 338.
30[30]
)Arch. Ontvanger van Successie VII-6 (1846).
26[26]

Uit het huwelijk van Harm Sieders en Aaltje Lucas Steenwijk werden de volgende kinderen geboren:
1. JOHANNES, volgt Vla.
2. HENDRIKJE, gedoopt te Hoogeveen 18 december 1805, ,,dienstbaarv van beroep, huwde te
Weesp 6 juni 1839 met DIRK VAN DEN BERG, winkelier en wagenmaker in de
Utrechtsestraat te Amsterdam. Dirk werd geboren te Ouder Amstel 16 juli 1800 en gedoopt
aldaar 27 juli 1800 als zoon van Abraham van den Berg en Hendrikje Roos; hij was
weduwnaar van Catharina Maria Apfeld. Uit dit huwelijk werden geboren: a) HEINTJE,
geboren te Amsterdam 1 maart 1840; b) HERMAN, geboren te Amsterdam 20 juni 1841.
Hendrikje Sieders overleed te Amsterdam 26 augustus 1846 en op 5 mei 1847 huwde Dirk
van den Berg voor de derde maal, met Pietronella van Nieburg, 40 jaar, weduwe van Andries
Jansen en dochter van David van Nieburg en Eva van den Berg. Reeds op 2 november 1848
overleed Dirk van den Berg te Amsterdam.
3. VROUKJE, gedoopt te Hoogeveen 27 juli 1808, overleden te Amsterdam in het
Binnengasthuis aan de Brouwersgracht 14 februari 1837. Zij was dienstbode en ongehuwd.
4. AALTJE, gedoopt te Hoogeveen 27 maart 181 1, dienstmeid van beroep, overleden te
Hoogeveen 19 mei 1896. Zij huwde te Hoogeveen 12 mei 1833 met WARNER STAVERMAN,
gedoopt te Hoogeveen 2 december 1807 als zoon van Harman Jacob Staverman en Albertje
Carsten (of Karsten); hij was blauwverver van beroep en hij overleed te Hoogeveen 14
oktober 1877.
Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort, allen te Hoogeveen geboren: a)
ALBERTJE, geboren l l december 1834; b) HARM, geboren 28 januari 1838; c) HERMAN
JACOB, geboren 31 maart 1841; d) AALDERT JAN, geboren 4 augustus 1844; e)
JOHANNES, geboren 13 maart 1848, overleden te Hoogeveen 21 januari 1864.
Uit het huwelijk van Harm Sieders en Aaltje Willems Vos kwamen de volgende kinderen voort:
5. GEESJEN, geboren te Hoogeveen 25 februari 1813, woonde haar leven lang in het ouderlijk
huis. Zij was naaister van beroep en overleed ongehuwd te Hoogeveen in Wijk B no. 580 op
26 juni 1849. Haar nalatenschap had zij op 5 oktober 1847 bij notaris Witsenborg bij testament
geregeld. Zij legateerde aan haar moeder Aaltje Willems Vos het vruchtgebruik van haar
gehele nalatenschap en aan haar volle broers en zusters de blote eigendom ervan. Haar
nalatenschap bestond uit: 1e) een perceel bouwland aan de Pesserdijk in de gemeente
Ruinen, sectie D no. 404, groot 52 roeden 20 ellen; 2e) een chiffoniaire; 3e) een klok; 4e) een
bed met toebehoren; 5e) ligchaamstoebehoren; 6e) contante penningen ad f 5,--. Het totaal
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werd gewaardeerd op f 237,--. 31
)
6. WILLEM, volgt Vlb.
7. HARMANNA, geboren te Hoogeveen 25 november 1817. Zij huwde te Hoogeveen 24 mei
1837 met RIKKERT VOLLENHOVEN (,,ook genaamd Riekert Jansen Vollenhoven en Rikkert
Petersen Vollenhoven"), geboren te Harderwijk 1 september 1804 als zoon van Jan Peters
Vollenhoven, visser van beroep, en Willemijntje Weijers. Rikkert Vollenhoven was schipper
van beroep en volgens de huwelijksakte had hij laatst gewoond te Harderwijk, doch was
,,thans woonachtig alhier". Uit dit echtpaar kwamen de volgende kinderen voort, allen te
Hoogeveen geboren: a) AALTJE, geboren 7 juni 1838, overleden te Hoogeveen 10 juni 1838;
b) AALTJE, geboren 8 augustus 1839; c) WILLEMINA, geboren 8 juni 1842; d) GEESJE,
geboren 5 november 1844.
Onbekend is waar en wanneer Harmanna en Rikkert zijn overleden; vast staat in ieder geval
dat beiden nog in leven waren op 26 juni 1849 en toen woonachtig waren te Hoogeveen, zoals
blijkt uit de memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Geesjen Sieders.
8. ALBERT, volgt Vlc.

De zonen van Harm Sieders (Va)
Vla. JOHANNES SIEDERS, gedoopt te Hoogeveen 31 juli 1803. Hij was smid van beroep en huwde
te Hoogeveen 3 november 1830 met AALTJE STOFFERS CATTOUW (ook: Kattouw), gedoopt te
Hoogeveen 9 januari 181 1 als dochter van Stoffer Alberts Cattouw, schipper, en van Grietje Harms
Post.
Het gezin woonde Streek de Slood B 385 (later genummerd B 187), officieel bekend als: ,,huis, schuur
en erf, staande en gelegen vooraan op de westkant van de Zuidwoldinger Sloot te Hoogeveen, en
aldaar kadastraal bekend in sectie A no. 1063, groot 2 roeden 60 ellen".
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Hier overleed Johannes Sieders 11 augustus 1862.
Zijn nalatenschap was aanzienlijk. Naast het hierbovengenoemde onroerend goed bezat hij een
boerderij in Hollandscheveld, een aantal woningen aan de Zuidwoldinger Slood en verder weiland,
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bouwland, grote percelen heideveld, een dennenbos in Hollandscheveld en stukken veen.
)
Waarschijnlijk kort na 1880 verhuisde Aaltje Stoffers Cattouw met haar zonen Stoffer (no. 4),
Johannes (no. 5) en Albert (no. 6) naar de boerderij in Hollandscheveld: ,,een opstrekkende plaats
gelegen in het Hollandsche Veld te Hoogeveen, zuidkant van het Hollandsche Veldsche hoofddiep,
bestaande uit huis, erf,
tuin, hooi en weideland, aldaar kadastraal bekend in Sectie D no. 636, 635, 631, 630, 627, 626, 625,
621, 620 en 617 tezamen groot 1 bunder 47 roeden 10 ellen".
Hier overleed Aaltje Stoffers Cattouw 4 april 1895.
Uit het huwelijk van Johannes Sieders en Aaltje Stoffers Cattouw werden de volgende kinderen
geboren:
1. GRIETJE, geboren te Hoogeveen 10 september 1831 en overleden aldaar 23 september 1831.
2. GRIETJE, geboren te Hoogeveen 16 augustus 1832 en overleden in de gemeente Ambt Ommen,
te Lemelerveld aan boord van een schip 19 november 1870. Zij huwde te Hoogeveen 7 oktober
1854 met MEINE FERNHOUT, geboren te Hoogeveen 21 maart 1826 als zoon van Hendrik
Fernhout, scheepstimmerman, en Femmigje Winkel. Meine Fernhout was schipper van beroep en
hij overleed te Hoogeveen 10 februari 1875. Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort,
allen geboren te Hoogeveen: a) HENDRIK, geboren 23 mei 1855; b) AALTJE, geboren 1 oktober
1857; c) FEMMIGJE, geboren 31 juli 1865. Aaltje en Femmigje hebben nog enige tijd bij hun
grootmoeder Aaltje Stoffers Cattouw in Hollandscheveld gewoond.
3. HARM, volgt Vlla.
4. STOFFER, geboren te Hoogeveen 20 januari 1838 en overleden in Hollandscheveld 27 juni 1883.
Stoffer was schipper van beroep en ongehuwd.
5. JOHANNES, geboren te Hoogeveen 27 mei 1841 en overleden aldaar 15 mei 1917. Johannes
was vervener van beroep en hij huwde te Hoogeveen 17 december 1884 met MARGJE BAKKER,
geboren te Hoogeveen 8 september 1845 als dochter van Harm Bakker, landbouwer, en
Hendrikje Veldman. Margje
6. was weduwe van Egbert Bruins Slot en zij overleed te Hoogeveen 9 november 1926. Uit dit
echtpaar zijn vermoedelijk geen kinderen geboren.
7. ALBERT, geboren te Hoogeveen 18 juli 1844 en overleden aldaar 19 januari 1903. Albert was
landbouwer van beroep op het ouderlijk bedrijf in Hollandscheveld. Hij huwde te Hoogeveen 29
april 1893 met HILLIGJE STEENBERGEN, geboren te Ruinerwold 21 juli 1864 als dochter van
Jan Steenbergen, landbouwer en Roelofjen Westenbrink. Hilligje overleed te Hoogeveen 17 mei
1915. Uit dit huwelijk zijn vermoedelijk geen kinderen geboren.
8. HENDRIK, volgt Vllb.
9. AALDERT JAN, volgt Vllc.

Vlb WILLEM SIEDERS, geboren te Hoogeveen 29 januari 1815 en overleden aldaar 7 oktober 1896.
Na de dood van zijn vader volgde hij hem op als smid en bleef wonen in het ouderlijk huis.
Hij huwde te Hoogeveen 23 augustus 1843, met ANNECHIEN DOORTEN, geboren 7 juli 1815 te
Dwingelo, als dochter van Jacob Pouwels Doorten, dagloner, en Lutgertje Doorenbos; zij was
dienstmeid van beroep. Annechien Doorten overleed te Hoogeveen 3 augustus 1851.
Volgens het bevolkingsregister van Hoogeveen waren beide echtgenoten Nederlandsch Hervormd.
Willem Sieders hertrouwde te Ulrum 25 augustus 1852 met AALTJE KAPENGA, geboren te Ulrum 28
september 1826 als dochter van Sikko Kapenga en Reinje Bronkema.
Zij behoorde tot de Christelijk Afgescheidenen. Aaltje Kapenga overleed te Hoogeveen 12 september
1887.
Uit het eerste huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. AALTJE, geboren te Hoogeveen 25 januari 1847 en overleden aldaar 9 augustus 1847.
2. HARM, volgt Vlld.
Uit het tweede huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:
3. ANJE, geboren te Ulrum 19 april 1851 als dochter van Aaltje Kapenga. Bij de huwelijkssluiting van
Willem Sieders en Aaltje Kapenga werd Anje erkend als kind van dit echtpaar. Anje Sieders was
gereformeerd en overleed te Hoogeveen 20 december 1931.
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Anje Sieders huwde te Hoogeveen 8 mei 1869 met ROELOF LANTINGE, eveneens
gereformeerd, geboren te Hoogeveen 19 juli 1820 als zoon van Fokke Lantinge, landbouwer, en
Hendrikje Roelofs Boer. Roelof Lantinge was landbouwer van beroep en hij overleed te
Hoogeveen 6 mei 1874.
Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort, allen te Hoogeveen geboren:
a) HENDRIKJE, geboren 11 maart 1870, overleden te Hoogeveen 2 mei 1870;
b) HENDERIKA WILHELMINA, geboren 18 juli 1871; c) WILLEMINA, geboren 11 juli 1873. Anje
hertrouwde te Hoogeveen 23 december 1875 met JAN KOK, geboren te Dwingelo 20 juli
1840, landbouwer van beroep (hij trok bij zijn vrouw in op de boerderij aan de Noord),
overleden te Hoogeveen 22 april 1899. Jan Kok was een zoon van Wolter Alberts Kok,
aanvankelijk landbouwer later predikant, en Roelofje Jans Westerhof. Jan Kok was
weduwnaar van Niesje Hartman.
Uit het tweede huwelijk werden de volgende kinderen te Hoogeveen geboren:
a) AALTJE, geboren 21 november 1876; b) ALBERT, geboren 4 november 1878; c) AALTINA,
geboren 23 januari 1881; d) WILLEM, geboren 4 december 1883, overleden te Hoogeveen 23 mei
1893; e) HENDRIK, geboren 29 januari 1886; f) SIKKO, geboren 24 mei 1889; g) ROELOFJE,
geboren 4 maart 1897.
Verdere genealogische gegevens over de kinderen van Jan Kok en Anje Sieders zijn te vinden in
het boek ,,De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht", Uitgeversmaatschappij J.H. Kok Kampen 1984, pagina's 421 en 422.
RENJE, geboren te Hoogeveen 28 november 1855. Renje huwde te Hoogeveen 13 november
1875 met JACOB SMIT, geboren te Hoogeveen 26 april 1851 als zoon van Pieter Smit, schipper,
en Elisabeth Wedeven. Renje en Jacob waren gereformeerd. Jacob Smit was aanvankelijk
vervener en later schipper van beroep; hij overleed te Amsterdam 17 december 1918.
Uit dit echtpaar kwamen de volgende kinderen voort: a) ELISABETH, geboren te Hoogeveen 3
mei 1876, overleden te Gouda 15 april 1877; b) WILLEM, geboren te Hoogeveen 20 mei 1878; c)
PIETER, geboren te Zwartsluis 15 juni 1882, overleden te Hoogeveen 29 oktober 1888; d)
PIETER, geboren te Muiden 21 juni 1885, schipper, gehuwd 31 oktober 1908 te Hoogeveen met
Hermanna Koekoek; e) JACOB, geboren te Amsterdam 10 januari 1890, overleden te Hoogeveen
28 juni 1890; f) JACOB, geboren te Hoogeveen 26 september 1891; g) PIETER, geboren te
Zwartsluis 22 oktober 1895, overleden te Hasselt 1 september 1896.
Dit echtpaar verhuisde op 5 december 1904 van Hoogeveen naar Amsterdam, tezamen met de
zoons Willem, Pieter en Jacob. Ditzelfde gezin vestigde zich op 22 augustus 1905, komende uit
Amsterdam, weer te Hoogeveen. Op het tijdstip van het overlijden van haar echtgenoot op 17
december 1918 te Amsterdam, was Renje nog in leven. Bij zijn overlijden was Jacob Smit
woonachtig te Amsterdam evenals zijn vrouw Renje. In ieder geval werden de weduwe Renje
Sieders met haar zoons Willem en Jacob op 18 november 1919 ambtshalve afgevoerd uit het
Bevolkingsregister van Hoogeveen als wonende te Amsterdam. Volgens het Bevolkingsregister
van Hoogeveen vestigde Renje zich, komende uit Amsterdam, op 5 mei 1927 ten huize van haar
zuster Anje te Hoogeveen; Renje vertrok op 5 december 1928 weer uit Hoogeveen naar
Amsterdam.
Volgens het Bevolkingsregister van Amsterdam vestigde Renje zich op 11 december 1928 te
Amsterdam ten huize van haar zoon Jacob.
SIKKO, volgt Vlle.
CATHARINA ALIDA GESINA, geboren te Hoogeveen 10 juni 1866 en overleden aldaar 8 januari
1904. Zij huwde te Hoogeveen 20 december 1884 met JAN SCHULTINK, slager van beroep,
geboren te Hoogeveen 4 december 1853 als zoon van Aaltje Schultink.
De datum en plaats van overlijden van Jan Schultink zijn onbekend. Uit dit huwelijk kwamen de
volgende kinderen voort, allen te Hoogeveen geboren:
a) WILLEM, geboren 25 juni 1885; b) HENDRIK, geboren 5 maart 1887; c) AALTJE, geboren 14
december 1888, en jong overleden; d) AALTJE, geboren 21 maart 1891; e) SIKKO, geboren 29
januari 1894; f) JAN, geboren 29 september 1896; h) CATHARINA, geboren 22 september 1899;
i) JOHANNES, geboren 8 januari 1904, overleden te Hoogeveen 30 maart 1904.
JOHANNES, volgt Vllf.

Vlc. ALBERT SIEDERS, geboren te Hoogeveen 24 november 1820 en overleden aldaar 8 oktober
1896.
Hij was schipper, later brugwachter, van beroep en huwde te Hoogeveen 22 september 1847 met
WUBBINA HENDRIKA HAZELAAR, dienstmeid van beroep en geboren te Hoogeveen 12 oktober

1823 als dochter van Hendrik Hazelaar, broodbakker, en van Stijntje Coller. Wubbina Hendrika
Hazelaar overleed te Hoogeveen 19 september 1887.
Albert hertrouwde te Hoogeveen 26 mei 1888 met ALBERTJE SCHONEWILLE, geboren te Beilen 28
april 1820 als dochter van Albert Hendriks Schonewille, arbeider, en Klaasje Gerrits; zij was weduwe
van Albertus Strijker. Albertje Schonewille overleed te Hoogeveen 21 april 1902.
Alleen uit Alberts eerste huwelijk zijn kinderen geboren, namelijk:
1. AALTJE, geboren te Hoogeveen 14 augustus 1851 en overleden aldaar 16 juni 1852.
2. HARM, geboren te Hoogeveen 11 oktober 1852; zeevarende van beroep. Zijn verdere levensloop
is onbekend.
3. HENDRIKUS, geboren te Hoogeveen 14 oktober 1856 en overleden aldaar 1 mei 1859.
4. AALTJE, geboren te Leiden 13 december 1861 en overleden te Amsterdam 2 mei 1862.
5. HENDRIKUS, geboren te Hoogeveen 23 april 1865 en overleden aldaar 5 maart 1871.

De zonen van Johannes Sieders (Vla)
Vlla. HARM SIEDERS, geboren te Hoogeveen 22 juni 1835 en overleden aldaar 22 mei 1911.
Harm was smid aan de Schutstreek en hij huwde te Hoogeveen 22 april 1876 met TRIJNTJE
MANDEN, geboren te De Wijk 4 juni 1852 als dochter van Jan Manden, landbouwer en Margje
Roelofs Wildeboer.
Trijntje Manden overleed te Hoogeveen 5 oktober 1922.
Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:
1. AALTJE, geboren te Hoogeveen 18 november 1876, overleden aldaar 25 juli 1931; naaister van
beroep. Zij huwde te Hoogeveen 20 mei 1898 met PIETER SEINEN, geboren te Hoogeveen 31
augustus 1873; schoenmaker van beroep. Dit huwelijk werd ontbonden bij vonnis van de
Arrondissementsrechtbank te Assen, gedateerd 21 september 1915. De plaats en datum van
overlijden van Pieter Seinen zijn onbekend. Aaltje hertrouwde te Hoogeveen 14 juli 1923 met JAN
VAN DER KOLK, brandstoffen-handelaar, geboren te Hasselt 26 januari 1873. Weduwnaar van
Hendrika Catharina de Vries. Plaats en datum van overlijden onbekend.
2. JOHANNES, geboren te Hoogeveen 24 januari 1879, gereformeerd, overleden te Hoogeveen 19
november 1942. Hij was schoenmaker en huwde 13 oktober 1900 te Westerbork met ROELOFJE
SCHURING, geboren te Beilen 8 september 1881, gereformeerd, en overleden te Hoogeveen 18
juli 1973. Het gezin woonde aanvankelijk in Westerbork doch kwam in 1906 naar Hoogeveen. In
1911 verhuisde het naar Zuidwolde.
3. MARGJE, geboren te Hoogeveen 3 november 1880, dienstbode, overleden te Hoogeveen 16
maart 1968. Zij huwde te Hoogeveen 10 mei 1905 met HENDRIK OTTEN, beurtschipper, geboren
te Hoogeveen 5 maart 1882 en overleden aldaar 19 mei 1967.
4. JAN, geboren te Hoogeveen 3 juli 1883, vrachtrijder van beroep, overleden te Hoogeveen 3 juli
1965. Hij huwde te Hoogeveen 4 april 1906 met JANTINA SEINEN, dienstbode, geboren te
Hoogeveen 15 mei 1885, overleden te Groningen, 27 augustus 1963. Er leven nog nakomelingen
van dit echtpaar, onder andere in Hoogeveen.
5. ALBERT, geboren te Hoogeveen 19 februari 1887, timmerman van beroep te Alteveer, overleden
te Leiden 2 juli 1959. Hij huwde te Hoogeveen 1 mei 1909 met HERMANNA BOOIJ, dienstbode,
geboren te Hoogeveen 27 oktober 1888, overleden te Leiden 10 september 1958.
Er leven nog nakomelingen van dit echtpaar, onder andere in Leiden en omstreken.

Vllb HENDRIK SIEDERS, geboren te Hoogeveen 23 maart 1847, was landbouwer van beroep.
Hij huwde te Hoogeveen 22 maart 1873 met JENTINA MARIA SCHELHAAS, geboren te Hoogeveen 5
juli 1849 als dochter van Jan Schelhaas, tuinier, en Jentje Bork.
Het gezin was gereformeerd en woonde aan de Slood bij de ouders van Jentina Maria. Jan Schelhaas
overleed op 27 mei 1877 en liet aan Jentina Maria en Hendrik Sieders zijn huis, erf en tuin, gelegen
aan de westzijde der vaart op de Slood, na; kadastraal bekend in Sectie A no. 1069, 1070, 1073. De
waarde ervan bedroeg f 6.000,-.
Door aanvaarding van deze nalatenschap namen zij tevens de plicht op zich f 919,50 overwaarde uit
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te keren aan twee zusters van Jentina Maria, Annigje en Janna Schelhaas.
);
Hendrik Sieders overleed te Hoogeveen 12 januari 1905 en Jentina Maria eveneens aldaar 20 oktober
1923.
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Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. AALTJE, geboren te Hoogeveen 24 december 1873, gereformeerd, en overleden aldaar 20 maart
1952. Zij huwde te Hoogeveen 13 november 191 5 met GEERT ELBRECHT, geboren te
Slochteren 29 oktober 1884, weduwnaar van Geesje Botter, aanvankelijk landbouwer later
filiaalhouder van beroep, overleden te Hoogeveen 22 februari 1960.
2. JAN, geboren te Hoogeveen 17 mei 1876, aanvankelijk landbouwer, later fouragehandelaar van
beroep, gereformeerd, overleden te Hoogeveen 25 april 1958. Hij huwde te Hoogeveen 5
december 1914 met zijn nicht AALTINA HENDRIKA SCHELHAAS, geboren te Hoogeveen 12
oktober 1875, gereformeerd, dochter van Nimda Schelhaas (broer van Jentina SiedersSchelhaas) en Aaltje Botter. Zij overleed te Hoogeveen 18 januari 1955.
3. JOHANNES, geboren te Hoogeveen 16 november 1878 en overleden aldaar 3 januari 1879.
4. JOHANNES, geboren te Hoogeveen 5 december 1879, gereformeerd, landbouwer aan de Slood,
later Schutstreek, overleden te Hoogeveen 7 juli 1934. Hij huwde te Hoogeveen 17 april 1909 met
HENDRIKJE BAKKER, geboren te Hoogeveen 25 januari 1882 en overleden aldaar 18 februari
1968.
Er leven nog nakomelingen van dit echtpaar.
5. HENDRIK, geboren te Hoogeveen 22 november 1882, landbouwer van beroep, overleden te
Hoogeveen 19 november 1948. Hij huwde te Hoogeveen 13 mei 191 1 met JOHANNA KOSTER,
geboren te Hoogeveen 13 mei 1885 en overleden aldaar 1 juli 1972. Er leven nog nakomelingen
van dit echtpaar in Nederland en Canada.
6. JENTJE, geboren te Hoogeveen 5 juni 1886, overleden te Groningen 12 maart 1909. Zij had geen
beroep en was ongehuwd.

Vllc. AALDERT JAN SIEDERS, geboren te Hoogeveen 26 november 1849, schip per van beroep,
overleden te Hoogeveen 12 januari 1894.
Hij huwde te Hoogeveen 14 augustus 1875 met ANTJE SEINEN, geboren te Hoogeveen 23 februari
1857 als dochter van Harm Seinen, schipper, en van Annigje de Vries.
Volgens het Bevolkingsregister van Hoogeveen vertrok de weduwe Antje Seinen op 14 september
1895, tezamen met haar vijf kinderen, naar Schoonhoven; zij overleed te Hoogeveen 16 april 1929.
Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:
1. JOHANNES, geboren te Hoogeveen 14 juni 1876, overleden te Nijmegen 3 maart 1880.
2. HARM, geboren te Hoogeveen 15 april 1878 en overleden aldaar 14 september 1879.
3. JOHANNES, geboren te Hoogeveen 27 juli 1880, houtwerker van beroep, overleden te Zaandam
24 maart 1967. Hij huwde te Schoonhoven 24 januari 1906 met ANNIGJE JONGEVOS, geboren
te Avereest 8 mei 1880, overleden te Zaandam 6 maart 1957.
4. 4. HARM, geboren te Hoogeveen 15 mei 1882 en overleden aldaar 25 februari 1884.
5. AALTJE, geboren te Hoogeveen 13 februari 1884 en overleden aldaar 6 april 1885 "in het vaartuig
harer ouders liggende aan de Schutstraat voor het huis van Harm Seinen".
6. HARM, geboren te Hoogeveen 12 november 1885, aanvankelijk goudsmid te Schoonhoven,
daarna opticiën van beroep, overleden te Hoogeveen 29 augustus 1971. Hij huwde te
Schoonhoven 9 juli 1913 met KAT0 HULSKES, geboren te Amsterdam 9 juli 1889, overleden te
Hoogeveen 7 maart 1954.
Er leven nog nakomelingen van dit echtpaar, ondermeer in Hoogeveen.
7. AALTJE, geboren te Hoogeveen 28 juli 1887 en overleden aldaar 28 september 1941. Zij huwde
te Schoonhoven 19 oktober 1910 met WILLEM BLOM, geboren te Ammerstol 8 juni 1880,
winkelier van beroep, overleden te Hoogeveen 18 juli 1938.
8. JAN, geboren te Hoogeveen 11 januari 1889, overleden te Gouda 2 september 1889.
9. JAN, geboren te Hoogeveen 25 januari 1890, overleden te Amsterdam 6 februari 1891 "in een
schip liggende aan de Prins Hendrikkade".
10. ANNIGJE, geboren te Hoogeveen 13 augustus 1891, overleden te ’s Gravenhage 6 april 1952. Zij
huwde te 's Gravenhage 16 juli 1919 met HENDRIK VERBURG, geboren te 's Gravenhage 4
maart 1894, zuivelhandelaar van beroep, overleden 's Gravenhage 10 december 1969.
11. ANTJE, geboren te Hoogeveen 21 december 1892, overleden te Leiden 7 augustus 1965. Zij
huwde te 's Gravenhage 10 november 1920 met PIETER JOHANNES CHRISTIAAN
MINDERMAN, geboren te 's Gravenhage 26 oktober 1894, boekdrukker en musicus van beroep,
overleden te Leiden 22 maart 1980.

De zonen van Willem Sieders (Vlb)
Vlld. HARM SIEDERS, geboren te Hoogeveen 9 augustus 1848, bakker van beroep, overleden te
Sheldon, lowa, U.S.A. 4 oktober 1922.
Hij huwde te Hoogeveen 29 april 1876 met GEESJE HAGEN, geboren te Hoogeveen 2 september
1851 als dochter van Jakob Hagen, landbouwer, en van Lammegien Katerberg.
Geesje Hagen overleed te Hoogeveen 3 april 1877.
Harm hertrouwde te Hoogeveen 9 februari 1879 met ALBERTJE SCHELHAAS, geboren te
Hoogeveen 11 maart 1855 als dochter van Albertus Schelhaas, landbouwer van beroep, en van
Niesje Masselink; Albertje Schelhaas overleed te Armour, South Dakota, U.S.A. in 1902.
Harm was op de datum van de sluiting van zijn tweede huwelijk te Vastenow in de gemeente Emmen
woonachtig.
Hij ver trok met zijn gezin op 5 november 1881 uit Emmen in verband met voorgenomen emigratie
naar de U.S.A., wat eerst in de loop van 1882 geschiedde met de rest van de familie SchelhaasMasselink.
In 1884 werd Albertje Sieders-Schelhaas lid van de ,,Alton Reformed Church" te lowa en Harm
Sieders 27 februari 1886.
Volgens het ,,Churchmembership" verhuisde de familie Sieders op 18 februari 1889 naar Armour.
Na het overlijden van Albertje keerde Harm op 21 december 1909 naar Alton, lowa terug, 6 juli 1910
verhuisde hij naar Sheldon, lowa. N
adien zou Harm hertrouwd zijn met een zekere TRIJNTJE. In de U.S.A. was Harm landbouwer.
De heer J.P. Schelhaas te Hoogeveen was zo vriendelijk gegevens te verschaffen over dit gezin in de
U.S.A.; een deel van deze gegevens is hier vermeld.
Uit het eerste huwelijk werd geboren.
1. WILLEM, geboren te Hoogeveen 1 april 1877, ongehuwd overleden in de U.S.A. aan de gevolgen
van een explosie
Uit het tweede huwelijk werden geboren:
2. NIESSINA (Necea, Nancy), geboren te Emmen 2 februari 1880. Zij huwde met NEAL BROUWER
en woonde in Sioux City, lowa.
3. ANNIGJE (Annie), geboren in Nederland 6 februari 1882, overleden te Rushmore, U.S.A. 24
februari 1965. Zij huwde met WIEBE (Will) DEWITT en woonde nabij Worthington, Minnesota.
4. MARGJE (Mary), geboren te Alton, lowa, U.S.A. 31 oktober 1884. Zij huwde met PETER ROL en
woonde in Sibley, lowa.
5. SEINE (Simon), geboren te Alton, lowa, U.S.A. 19 september 1886, overleden in het Primghar
Ward Memorial Hospital, O'Brien County, lowa, U.S.A. 14 april 1966. Seine is nooit gehuwd
geweest.
6. CATHARINA (Katherine), geboren te Alton, lowa, U.S.A. 16 november 1888. Zij huwde met ADAM
LODEWIJK HEIL.
7. ALBERTJE (Bertha), geboren te Armour, South Dakota, U.S.A. 21 juni 1891, overleden in de
U.S.A. 16 april 1952. Zij huwde met JOHN VAN DER MEER en woonde in Sioux Falls, South
Dakota.
8. AALTJE (Alice, Ollie), geboren te Armour, South Dakota, U.S.A. 22 september 1894. Zij huwde
met SAM SCHERINGA.

Vlle SIKKO SIEDERS, geboren te Hoogeveen 25 juli 1863, volgde zijn vader op als smid.
Hij huwde te Hoogeveen 4 februari 1888 met ELSJE KOOPMAN, dienstmeid, geboren te Beilen 27
september als dochter van Jan Hendriks Koopman, arbeider, en Margje Derks de Jonge.
Het gezin woonde in het ouderlijk huis van Sikko aan de Brink bij de varkensmarkt, waar naast een
smederij ook een stalling en een café werden geëxploiteerd.
Tevens was aan het bedrijf een varkenswaag verbonden.
Sikko was ook veehouder. Bekend in Hoogeveen waren zijn zelf gesmede, met initialen versierde,
toegangshekken tot zijn weilanden.
Een aardig detail is nog dat hij na de Eerste Wereldoorlog een grote hoeveelheid prikkeldraad kocht,
dat tijdens de mobilisatie bij de Waterlinie was gebruikt ter handhaving van 's lands neutraliteit.
Elsje Koopman overleden te Hoogeveen 26 juli 1921.

Sikko hertrouwde te Noorddijk 28 april 1923 met AALTJE ARENDS, geboren te Noorddijk 5 juni 1875
als dochter van Bernardus Arends en Grietje Bos.
In 1923 verliet Sikko Sieders de smederij en bouwde het huis ,,Eersteling” aan de Blankenslaan in
Hoogeveen. Hier overleed hij op 3 maart 1933.
Aaltje Arends overleed te Groningen 13 december 1961.
Alleen uit het eerste huwelijk werd een kind geboren, namelijk:
1. AALTJE, geboren te Hoogeveen 21 december 1888, overleden te Hoogeveen 23 januari 1968. Zij
huwde 7 juli 1906 te Hoogeveen met JAN VENEMA, geboren te Meeden l september 1881, smid
van beroep op het schoonouderlijk bedrijf. Hij overleed te Hoogeveen 16 november 1961.

De Sieders-smederij aan de Brink bij de varkensmarkt. In circa 181 7 begonnen door Harm Sieders (Va),
voortgezet door zijn zoon Willem (Vlb) en naderhand overgenomen door kleinzoon Sikko Sieders (Vlle).
Links het café en de stalling van ,,S. Sieders". De dochter van Sikko, Aaltje Sieders, gehuwd met Jan Venema,
staat in de deuropening.
Op het moment van de foto had Jan Venema de smederij van zijn schoonvader overgenomen. Hij staat bij de
grote slijpsteen, vlak bij de schoeiïng van de Hoogeveense Vaart. Thans bevindt zich hier het bedrijf van
Meppelink, kachelzaak en ... smederij!
(Foto uit de collectie ,,Huizing-Sieders", museum Venendal, Hoogeveen)

Vllf JOHANNES SIEDERS, geboren te Hoogeveen 19 april 1870, slager van beroep, overleden te
Amsterdam 22 juli 1957.
Hij huwde te Amsterdam 6 juni 1901 met MARGARETHA EPPEN, geboren te Amsterdam 11 juni
1874 als dochter van Rijk Eppen, schipper, en Anthonia Warnaar. Margaretha Eppen overleed te
Amsterdam 28 april 1954.
Hieruit werden onder andere de volgende kinderen geboren:
1. WILLEM JOHANNES, geboren te Amsterdam 12 november 1903, kantoorbediende van beroep.
Hij huwde 29 september 1927 te Amsterdam met ANNA CAHARINA DE KLEIJN, geboren te
Amsterdam 1 maart 1906.
2. JOHANNES, geboren Amsterdam 18 september 1905 en overleden aldaar 22 augustus 1907.
3. Albert Sieders en zijn nakomelingen

Vb. ALBERT SIEDERS, gedoopt te Hoogeveen 19 oktober 1777, woonde in 1798 in Hoogeveen als
knecht samen met zijn oudere, nog ongehuwde, broer Harm (Va) en met zijn moeder de weduwe
Vrouke Sieders-Harms Gover(t)s. Harm was smid en Albert zal bij zijn broer waarschijnlijk het vak van
smid hebben geleerd, het beroep dat hij nagenoeg zijn gehele leven heeft uitgeoefend.
34[34]
Albert was in 1798 sergeant bij de Gewapende Burgerwacht van Hoogeveen
).
Uit de haardstedenregisters van Hoogeveen van het jaar 1804 blijkt dat Albert in dat jaar nog woonde
in het huis dat zijn vader Jannes, tot zijn overlijden in november 1794, vele jaren had bewoond,
35[35]
namelijk het huis in het Zuidwoldiger of Sloodse Rot
). Harm (Va) had toen reeds een in 1801 door
hem gekocht ander huis betrokken.
Ook in 1807 woonde Albert nog in dat huis. Volgens het ,,Kohier van vaste goederen; opgesteld
36[36]
maart/april 1807, Hoogeveen" was het huis en hof No. 125, Tigchelwerkswijke Noordkant
)
(vermoedelijk werd deze wijk later Lomanswijk genoemd).
Aan het ,,Register van nummers der huizen en getal van inwoners, Hoogeveen
37[37]
1807"
) kunnen de volgende gegevens worden ontleend ten aanzien van Alberts omstandigheden
in het jaar 1807:
Wijk B. No. 125, Albert Sieders,
Smit,
4 kinderen,
(geen inwonende dienst- of werkboden),
1 hoornbeest,
116 morgen bouwland,
f3 = = betaald aan personeel,
f = 15 = hoorngeld betaald,
f l = 10 = aan patenten betaald,
(geen paardegeld of huur).
De kinderen van wijlen de weduwe Vrouke Sieders-Harms Govers (begraven 22 april 1803 te
38[38]
Hoogeveen) verkochten op een openbare veiling op 7 januari 1804 landerijen te Hoogeveen
).
Deze verkoop betrof waarschijnlijk het erfdeel van deze kinderen. Tijdens deze veiling kocht Albert
Sieders ,,van 't Hoogeveen"
samen met Antonie Hartogh ,,van 't Echtens Hoogeveen" een stuk land gelegen ,,op 't Hoogeveen"
voor f 184,--.
39[39]
Volgens het ,,Kohier van vaste goederen, opgesteld maartlapril 1807, Hoogeveen"
) had Albert in
1807 de eigendom van twee ,,zaaikampen", waarvan één gezamenlijk met Antonie Hartogh (dit laatste
is waarschijnlijk het land gekocht op de veiling van 1804), welke zaaikampen waren gelegen in Wijk B
te
Hoogeveen, tussen de nummers 14 en 15 aan de Noordkante van de derde of van Laarswijke.
Opmerkelijk is dat ,,Albert Sieders Smit" (in de akten ook genoemd ,,Albert J(oh)annes Sieders") op
12 mei 1804 f 725, = leende van Roelof Swart en Margrieta Winters, welke lening op 16 mei 1806 nog
eens met f 50, = werd verhoogd.
Eveneens op 12 mei 1804 leende hij f 625, = van Jacob Alberts Koster. De leningen werden
40[40]
geregistreerd op 30 juli 1808 door schulte Witsenborg
).
Onbekend is waar het geld voor is gebruikt Albert huwde vóór het jaar 1800 met AALTJE ZWARTS
(ook als Swarts geschreven), die in het jaar 1777 was geboren als dochter van Lambert Zwarts en
Aaltje Evers.
In het ,,Register van Weerbare Mannen" van het jaar 1811, betreffende Hoogeveen, werd Albert
Sieders (Smit) op 4 november 1811 geregistreerd onder nummer 426.

34[34]
35[35]

)
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Albert Sieders en Aaltje Zwarts woonden, tenminste gedurende het tijdvak van januari 1813 tot
augustus 1822, in het huis No. 383, Wijk B, Streek de Sloot te Hoogeveen.
Misschien hetzelfde huis dat dit echtpaar reeds in 1807 en eerder bewoonde.
Later is dit echtpaar verhuisd naar Dedemsvaart; in ieder geval woonde het tenminste sinds oktober
1828 in deze plaats.
Hierbij wordt opgemerkt, dat Dedemsvaart aanvankelijk behoorde tot de gemeente Ambt Ommen,
41[41]
maar met ingang van 1 januari 1837 werd toegewezen aan de gemeente Avereerst
).
Aaltje Zwarts overleed op 10 april 1831 in het huis ,,staande aan de Vaart" te Dedemsvaart (gemeente
Ambt Ommen).
Albert hertrouwde op 30 april 1833 te Avereerst met HENDERKIEN BERENDS BOSMAN.
Zij was woonachtig te Avereerst, van beroep dienstmaagd en gedoopt 24 februari 1793 te Hoogeveen
als dochter van Berend Hendriks Bosman, schipper en bijker, en van Margaretha Alberts Metselaars.
Tot op hoge leeftijd heeft Albert steeds het beroep van ijzersmid uitgeoefend.
In de huwelijksakte van zijn zoon Johannes van 1 februari 1843 wordt hij genoemd als ijzersmid te
Dedemsvaart.
Ook in de akte van voogdijregeling voor zijn kleinkinderen Albert Sieders (Vllg) en Wicher Sieders
(Vllh), gedateerd 23 oktober
1849, wordt hij nog als grofsmid te Dedemsvaart vermeld. Hij was in dat jaar reeds 72 jaar oud.
Albert Sieders behoorde tot de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Dedemsvaart en zijn kleinzoon
Wicher (Vllh), die door hem werd opgevoed, verklaarde in 1918: ,,Voor mijn Grootvader, wiens gezicht
verminderde op den ouden dag moest ik veel in den Bijbel lezen, als hij 's avonds uitrustte van zijn
arbeid.
De keurstoffen van Smijtegeld, Bunjans Christenreize en meer van dien aard, waren mijn lectuur.
42[42]
Romantische geschriften kwamen in mijn jeugdige handen en onder mijn jonge oogen niet"
).
Albert overleed op 12 juni 1858 volgens een aantekening van zijn kleinzoon Wicher (Vllh) te
Dedemsvaart. In de huwelijksakte van het tweede huwelijk van Alberts dochter Johanna, gedateerd 5
mei 1858, is vermeld dat het beroep van Albert landbouwer was. Waarschijnlijk had Albert toen, in
verband met zijn hoge leeftijd, het beroep van smid neergelegd en hield hij zich alleen nog bezig met
het verbouwen van gewassen voor eigen gebruik. Alberts weduwe Hendrikje Bosman overleed op 24
december 1870 in de gemeente Avereerst.
Slechts uit Alberts eerste huwelijk zijn kinderen voortgekomen, namelijk:
1. VROUGJE, gedoopt te Hoogeveen 22 januari 1800. Overleden op jonge leeftijd. Begraven te
Hoogeveen 20 januari 1809.
2. ALIJDA, gedoopt te Hoogeveen 17 februari 1802. Zij huwde te Hoogeveen 12 oktober 1828 met
ABRAHAM ESSELBRUGGE, volgens de huwelijksakte woonachtig te Hoogeveen en van beroep
,,horlogiemaker", te Coevorden gedoopt 30 november 1791 als zoon van Abraham Gerrits
Esselbrugge en van Maria Helena van de Rijp. Alijda was op haar huwelijksdag woonachtig te
Hoogeveen en zij had geen beroep.
Op pagina 303 van het boek Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813, onder
redactie van F. Keverling Buisman e.a. is vermeld, dat Abraham Esselbrugge in de Franse tijd
onder Napoleon moest opkomen in militaire dienst als behorende tot de lichting 181 1, loting no. 9
(jonge mannen geboren in 1791). Volgens hetzelfde boek deserteerde Abraham kort na zijn
opkomst in militaire dienst. De maire kreeg op 29 november 1812 bericht, dat Abraham was
gedeserteerd, bovendien kreeg hij de opdracht hem op te sporen. Abrahams familie werd met
straffen bedreigd. Niet vermeld in dat boek, maar volgens een familie-overlevering, zou Abraham
om aan zijn achtervolgers te ontsnappen zich hebben vermomd in boerenkledij en zich hebben
verstopt in een bedstede.
Op 23 oktober 1849 werd Abraham door de kantonrechter in het kanton Hoogeveen benoemd tot
voogd over de wezen Albert en Wicher Sieders (resp. Vllg en Vllh) van Alijda's broeder Johannes,
waarover later meer. In de betreffende akte wordt als beroep van Abraham ,,koopmanM vermeld.
Uit dit echtpaar kwamen de volgende kinderen voort, allen te Hoogeveen geboren:
a) ABRAHAM, geboren 8 september 1833, overleden te Hoogeveen 10 september 1833;
b) ALBERTUS, geboren 8 oktober 1839, ,,horlogiemaker" te Hoogeveen; hij huwde op 23
oktober 1886 te Hoogeveen met METJE BOSMAN;
41[41]
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c) ALEIDA LAMBERTA, geboren 24 mei 1841; zij huwde op 13 september 1863 te
Hoogeveen met PIETER HERCULES VEENHUIZEN, schilder te Axel;
d) ABRAHAM, geboren 1 januari 1844, koopman te Hoogeveen, overleden te Hoogeveen 11
juli 1885; hij huwde te Hoogeveen 1 maart 1868 met ANNIGJE GEERTRUIDA KRAAK.
Alijda Sieders overleed te Hoogeveen 24 november 1871 en Abraham Esselbrugge
overleed eveneens aldaar 17 augustus 1874.
3. JOHANNA, gedoopt te Hoogeveen 2 september 1804 en gehuwd aldaar met HENRICUS
GERMANUS op 2 mei 1830. Henricus Germanus was bij zijn huwelijk woonachtig te Hoogeveen
en schipper van beroep. Hij was gedoopt te Hoogeveen 3 juli 1799 als zoon van Jan Germanus
en Jentje Hagedoorn. Johanna was volgens de huwelijksakte woonachtig te Dedemsvaart en zij
had geen beroep.
Voor zover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen voortgekomen. Henricus Germanus overleed
op 26 juni 1851 in het Armenhuis, Streek de Kleine kerksteeg, Wijk C, Nummer 814, te
Hoogeveen. Johanna hertrouwde te Hoogeveen 5 mei 1858 met DIRK WARNERS, ook bekend
als DIRK WARNDERS, bij zijn huwelijk kleermaker van beroep en woonachtig te Hoogeveen,
weduwnaar van Gesina Witmans. Dirk Warners was te Hoogeveen gedoopt op 24 maart 1802 als
zoon van Jan Warnders of Warners en Hendrica Telgenbos. Ook uit dit tweede huwelijk zijn geen
kinderen geboren. Johanna overleed te Hoogeveen 4 mei 1870 en Dirk Warners overleed
eveneens aldaar 8 december 1878.
4. LAMBERT, gedoopt te Hoogeveen 5 april 1807 en als kind overleden aldaar 29 november 1817.
5. VROUWCHJEN (ook geschreven als Vrougje), gedoopt te Hoogeveen 23 augustus 1809. Zij
huwde op 5 mei 1833 te Hoogeveen met PETRUS VEENHUIZEN; bij zijn huwelijk woonachtig te
Hoogeveen en boekhandelaar van beroep; geboren te Zwolle op 17 maart 1808. Petrus was een
zoon van Evert Veenhuizen en Petronella Broekhuizen. Volgens de huwelijksakte had Vrouwchjen
geen beroep en was zij woonachtig te Dedemsvaart, gemeente Ambt Ommen.
Uit dit huwelijk zijn, voor zover bekend, de volgende kinderen voortgekomen:
a) PETRONELLA EVERDINA, geboren te Hoogeveen 28 februari 1835. Zij was onderwijzeres te
Hoogeveen en zij huwde aldaar op 24 maart 1858 met PETRUS ELDERING, onderwijzer te
Hoogeveen;
b) ALIDA ALBERTA, geboren te Zwolle 4 januari 1842;
c) WILLEM JOHANNES, geboren te Zwolle l3 januari 1847. Hij vestigde zich omstreeks 1870 als
journalist te Groningen en huwde aldaar op 13 juni 1874 met MARTHA EEKHOF, geboren te
Groningen 26 augustus 1850.
Petrus Veenhuizen overleed te Zwolle op 10 maart 1849, waardoor Vrouwchjen op
betrekkelijk jonge leeftijd weduwe werd. Zij hertrouwde niet, maar heeft jarenlang ingewoond
bij Petrus Eldering en zijn vrouw Petronella Everdina. Dit echtpaar vestigde zich op 4
december 1863, te zamen met Vrouwchjen en enige inmiddels geboren kinderen, te
Groningen. Dit uitgebreide gezin was Nederlands Hervormd met uitzondering van Petronella
Everdina die Waals Hervormd was; echter omstreeks 1880 werd dit gezin Remonstrants, ook
Vrouwchjen. Petrus Eldering was inmiddels boekhouder van de Spaarbank te Groningen
geworden, in welke functie hij in september 1896 werd opgevolgd door één van zijn zoons.
Petrus Eldering en zijn vrouw Petronella Everdina vertrokken op 30 september 1896, te
zamen met Vrouwchjen Sieders, naar Leiden, waar de jongste dochter van dit echtpaar
onderwijzeres was. Vrouwchjen Sieders overleed aldaar op 12 juli 1899, ruim 89 jaar oud.

Vrouwchjen Sieders
(geb. 1809)
wed. Petrus Veenhuizen
(Foto gemaakt te
Groningen ca. 1885)

6. JOHANNES, volgt Vld.
7. HENDRIK, geboren te Hoogeveen 29 december 1815. Als kind overleden te Hoogeveen 3 oktober
1818.
8. LAMBERTUS HENDRIKUS, geboren te Hoogeveen 8 maart 1819. Als kind overleden te
Hoogeveen 11 juli 1819.
9. LAMBERTA, geboren te Hoogeveen 13 augustus 1822. Als kind overleden op 12 januari 1835 te
Dedemsvaart, gemeente Ambt Ommen, ,,in het huis staande in deze gemeente aan de Vaart".

Vld. JOHANNES SIEDERS, geboren 23 januari 1813 in het huis No. 383, Wijk B, Streek de Sloot te
Hoogeveen.
Volgens Certificaat No. 52, betreffende de Nationale Militie, afgegeven door de Gouverneur van de
Provincie Overijssel op 18 januari 1843, werd Johannes binnen de gemeente Ambt Ommen voor de
Nationale Militie ingeschreven als behorende tot de lichting van het jaar 1832.
In laatstgenoemd jaar viel Dedemsvaart nog onder de gemeente Ambt Ommen.
Volgens hetzelfde Certificaat was Johannes in het jaar 1832 smid van beroep en trok hij bij loting het
nummer 21, dat hem tot de militaire dienst verplichtte, waaraan hij heeft voldaan ,,door het stellen van
een nummerverwisselaar" (remplacant); zijn lenge was 1 El 703 Str. Johannes huwde te Hoogeveen
op 1 februari 1843 met ANNA TER STEGE.
Bij zijn huwelijk was Johannes van beroep schipper en woonachtig te Hoogeveen. Anna ter Stege
werd geboren op 7 augustus 1814 in het huis No. 58, Wijk A, Streek het Haagje te Hoogeveen.
Zij had geen beroep, was woonachtig te Hoogeveen en was een dochter van Wicher Arends ter
Stege, die van beroep timmerman was, en Marrigje Roelofs Martinus.
Op de huwelijksdag waren beide ouders van Anna nog in leven en woonachtig te Hoogeveen.
Wicher Arends ter Stege is overleden te Hoogeveen op 18 september 1844 in de ouderdom van ruim
74 jaar en Marrigje Roelofs Martinus is overleden te Hoogeveen op 18 februari 1856 in de ouderdom
van ruim 83 jaar.
Ten aanzien van het geslacht ter Stege is het wellicht interessant de aandacht te vestigen op een
passage op pagina 59 van het boek Hoogeveen, van Echtens's Morgenland, door L. Huizing en Dr.
J. Wattel.
Deze passage luidt: ,,Rond 1700 woonde in Hoogeveen Harm de schoenmaker of Harm
Schoenmaker. In 1698 was hij lid van de kerkeraad.
Toen hij kort na 1700 ging wonen in het huis op de zuidelijke hoek (met De Huizen) van de steeg die
later Bentinckslaan zou worden, kreeg hij de naam Harm van der Stege.
Spoedig werd dit afgekort tot Harm ter Stege. Zijn zoon Hendrik trouwde in 1733 met Helena Prijs uit
Hasselt.
Sedert 1735 wordt een deel van hun afstammelingen Prijs (of Pries) ter Stege genoemd.
Veel Ter Steges stammen van Harm de schoenmaker af." Anna ter Stege overleed te Dedemsvaart in
de gemeente Avereerst op 11 november 1847.
Volgens een aantekening van Anna's zoon Wicher Sieders (Vllh) zou zij zijn overleden: ,,na kort te
voren verlost te zijn van een dood meisje".
Johannes Sieders werd slachtoffer van zijn beroep, want hij verdronk in de Zuiderzee, zoals blijkt uit
een aantekening van zijn zojuist genoemde zoon Wicher Sieders, luidende: ,,1849, Oct. 8 is mijn

vader verdronken onder Schokland. Een maand later is zijn lijk opgevischt en op Schokland
begraven".
Volgens overlevering zou hij onderweg zijn geweest naar Edam of Hoorn om zijn aanstaande tweede
vrouw op te halen; daarbij zou hij tijdens het hanteren van de vaarboom zijn evenwicht hebben
verloren en overboord zijn geslagen.
Volgens de overlijdensakte van Schokland compareerden op 5 november 1849 voor Gerrit Jan Gillot,
Burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand: Jacob Slot, oud 32 jaar, van beroep schipper,
wonende te Hoogeveen, met twee getuigen, de eerste Harmen Muis, oud 45 jaar, van beroep
schipper, wonende aan de Dedemsvaart en de tweede Roelof Scholten, oud 45 jaar, van beroep
schipper, wonende aan de Dedemsvaart.
Volgens dezelfde overlijdensakte verklaarden de comparant en de getuigen op de hoogte van
Harderwijk in zee gevonden te hebben een lijk zijnde een persoon van mannelijk geslacht.
Verder verklaarden zij het gevonden lijk te herkennen als zijnde het lijk van Jannis Sieders, van
beroep schipper, ouderdom onbekend, gewoond hebbende aan de Dedemsvaart.
Door het overlijden van Johannes Sieders werden zijn twee kinderen Albert (Vllg) en Wicher (Vllh)
wees.
De kantonrechter in het kanton Hoogeveen benoemde daarom een voogd en een toeziend voogd over
deze kinderen.
Volgens de betreffende akte van voogdijregeling van 23 oktober 1849, verschenen daartoe voor
de kantonrechter: Albert Sieders, grofsmid te Dedemsvaart, grootvader, en Abraham Esselbrugge,
koopman te Hoogeveen, aangehuwd oom, beiden van de vaderszijde der minderjarigen; en verder
Arend Wiechers ter Steege en Roelof Wiechers ter Steege, beiden timmerlieden te Hoogeveen en
ooms der minderjarigen van moederszijde.
Volgens dezelfde akte verklaarden de bovenstaande comparanten dat: ,,Jannes Sieders Albertszoon,
weduwnaar van gezegde Anna ter Steege voor enige dagen overboord was geslagen en tengevolge
daarvan in zee was verdronken". Met meerderheid van stemmen hebben de comparanten in
familieraad verenigd voorgedragen tot voogd Abraham Esselbrugge en tot toeziend voogd Arend
Wiechers ter Steege, waarop de kantonrechter hen heeft benoemd en de eed heeft laten afleggen.
In de laatstgenoemde akte werd tevens vastgelegd: ten eerste dat door de voogd tot zekerheid van
zijn beheer een hypotheek gesteld zou worden ten bedrage van 700 gulden, zulks op grond van de
globale waarde der roerende goederen aan gemelde minderjarigen toebehorende en ten tweede dat
aan de voogd machtiging werd verleend om de inkomsten der minderjarigen jaarlijks ten hunnen
behoeve
te mogen gebruiken.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. ALBERT, volgt Vllg
2. WICHER, volgt Vllh
Vllg ALBERT SIEDERS, geboren te Hoogeveen 6 oktober 1843, in het huis No. 48, Wijk A, Streek het
Haagje.
Albert werd reeds op zijn zesde jaar wees. Zoals in het vorenstaande beschreven, werd Abraham
Esselbrugge, echtgenoot van Alijda Sieders, tot voogd benoemd.
Albert werd door dit echtpaar in Hoogeveen opgevoed.
Albert werd in het inschrijvingsregister voor de Nationale Militie van de gemeente Hoogeveen
ingeschreven in het jaar 1862 voor de lichting van het jaar 1863.
Op 9 mei 1863 werd hij ingelijfd en op 8 mei 1868 werd hij, uit hoofde van volbrachte dienst, uit de
dienst ontslagen.
Als jongeman werkte Albert bij zijn ooms van moederszijde Arend Wichers ter Stege en Roelof
Wichers ter Stege, die beiden timmerman waren; vermoedelijk is Albert daar geschoold tot
timmerman.
Daarna werkte hij zelfstandig als timmerman/aannemer al dan niet te zamen met zijn zoons Johannes
en Wicher, die ook het beroep van timmerman hadden gekozen.
Zoals blijkt uit het verslag van de bijeenkomst van 4 september 1891 der Enquete-Commissie met de
Afdeeling Hoogeveen van het Nederlandsch Werklieden Verbond Patrimonium, waar Albert werd
gehoord, heeft Albert arbeiderswoningen gebouwd in het Hollandsche Veld, in Oosterhesselen,
Coevorden, Dalen, en Hoogeveen.
Deze woningen werden gebouwd voor rekening van de verveners, die ze verhuurden aan hun
43[43]
arbeiders
).
43[43]

)Hoogeveensche Courant, 7 december 1935.

Later bouwde hij te zamen met zijn zoons Johannes en Wicher vele woningen in Hoogeveen, onder
anderen aan de van Echtenstraat, de Julianastraat, de Oranjestraat, de Prins Hendrikstraat, de
Coevorderstraat, de Grote Kerkstraat, de Willemskade en het Omkanaal.
Deze woningen werden voor een deel verkocht en voor een deel verhuurd.
Albert was Remonstrants gezind en jarenlang lid van de omstreeks 1876 opgerichte afdeling
Hoogeveen van de Nederlandsche Protestanten Bond; hij was ook een actief lid van de Werklieden
Vereeniging Hoogeveen.

Het gezin van ALBERT SIEDERS (Vllg) en ALBERTJE NIJMEIJER ca. 1898
zittend: Albertje Nijrneijer en Wicher Sieders, staand (v.l.n.r.): Hendrikje Sieders, Johannes Sieders, Anna Sieders,
Albert Sieders, Jan Sieders

Albert huwde op 11 mei 1872 te Hoogeveen met ALBERTJE NIJMEIJER, zonder beroep, woonachtig
en geboren te Hoogeveen 3 april 1847; dochter van Jan Nijmeijer, landbouwer, en Hendrikje Stoter.
Dit echtpaar woonde aanvankelijk in het huis No. 254, Wijk A, Streek het Haagje en tenminste vanaf
begin 1880 in huis No. 376, Wijk B, Streek de Huizen te Hoogeveen.
Albertje Nijmeijer overleed te Hoogeveen 12 oktober 1914.
Na het overlijden van zijn vrouw, nam Albert zijn intrek bij zijn zoon Wicher en zijn schoondochter
Zwaantje Jonkman.
Hij overleed aldaar op 19 december 1933 in het huis Julianastraat 9 te Hoogeveen.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. ANNA, geboren te Hoogeveen 19 juli 1872, overleden te Warnsveld 25 juli 1922. Zij huwde te
Hoogeveen 16 juni 1900 met HERMEN SCHINKEL, geboren te Kampen 2 januari 1875 en
overleden aldaar 22 september 1903; timmerman van beroep. Anna hertrouwde te Hoogeveen 13
mei 1905 met HENDRIKUS KNIPMEIJER, geboren te Meppel 18 september 1881 en overleden te
Hoogeveen 30 november 1959. Hendrikus was bankwerker, machinist bij de E.D.S. en later
concierge bij het hoofdbureau van de E.D.S. te Hoogeveen.
2. JAN, geboren te Hoogeveen 28 november 1874, overleden te Amsterdam 26 mei 1944. Jan
huwde te Nijmegen 6 september 1901 met WILLEMINA HAMMINK, geboren te Almelo 7 maart
1883, overleden te Den Haag 11 februari 1914. Jan hertrouwde te Zandvoort 3 januari 1924 met
MARGARETHA ELISABETH SMIT, geboren te Amsterdam 4 oktober 1883 en overleden aldaar
27 februari 1950. Jan was achtereenvolgens handelsreiziger, koopman in meubelen, directeur van
een betaalzegelkas. Er leven nog nakomelingen uit het eerste huwelijk van Jan.
3. JOHANNES, geboren te Hoogeveen 9 mei 1877 en overleden aldaar 23 maart 1936. Johannes
huwde te Oosterhesselen 11 september 1912 met HENDERIKA KAPTEIN, geboren te

Oosterhesselen 19 juni 1890, overleden te Meppel 31 mei 1983. Johannes oefende het beroep
van timmerman uit. Er leven in Nederland nog nakomelingen van dit echtpaar.
4. HENDRIKJE, geboren te Hoogeveen 26 februari 1880, onderwijzeres, overleden te Almelo 12 juli
1935. Zij huwde te Hoogeveen 13 april 1912 met JACOB KLIJNSMA, geboren te Hoogeveen 15
juni 1883, overleden te Almelo 4 juli 1958. Jacob was koopman in bouwmaterialen.
5. WICHER, geboren te Hoogeveen 24 augustus 1882 en overleden te Warnsveld 27 januari 1957.
Wicher huwde te Hoogeveen 13 mei 191 1 met ZWAANTJE JONKMAN geboren te Beilen 5 mei
1889 en overleden te Wieringen 30 juli 1970. Wicher was timmerman van beroep. Er leven in
Nederland nog nakomelingen van dit echtpaar.

Vllh. WICHER SIEDERS, geboren te Hoogeveen 17 oktober 1845, in het huis No. 48, Wijk A, Streek
het Haagje.
Zoals in het vorenstaande beschreven, werd Wicher reeds op zijn vierde jaar wees.
Hij werd opgevoed door zijn grootouders van vaders kant Albert Sieders (Vb), grofsmid te
Dedemsvaart, en Alberts tweede vrouw Hendrikje Bosman.
Zij behoorden tot de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Dedemsvaart en Wicher werd door zijn
grootouders in de leer van die geloofsrichting opgevoed.
Catechetisch onderwijs ontving hij van Ds. A.F. Kok, die van 1860 tot 1865 predikant was bij de
44[44]
Christelijke Afgescheiden Gemeente te Dedemsvaart
).
Ds. Kok drong er bij Wicher op aan voor het ambt van predikant te kiezen.
Daartoe gaf hij hem gratis les in de oude talen en door zijn medewerking werd Wicher in staat gesteld
aan de ,,Theologische School van de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland" te
Kampen te studeren.
Van september 1865 tot juli 1868 volgde Wicher aldaar de opleiding tot predikant.
Na zijn afstuderen te Kampen huwde Wicher op 25 september 1868 te Hoogeveen met TRIJNTJE
VRIEND, zonder beroep, wonende en geboren te Hoogeveen 26 december 1846.

Ds. Wicher Sieders (V11 h) en Trijntje Vriend
in hun eerste gemeente te Axel, kort na hun huwelijk in 1868 te Hoogeveen.
(Foto's gemaakt te Terneuzen door fotograaf Van Overbeke)

Trijntje Vriend was een dochter van Alben Harms Vriend, commies bij 's Rijksbelastingen, en Niesje
Everts Timmerman, zonder beroep; beiden wonende te Hoogeveen en op de huwelijksdag nog in
leven.
Wicher was op de huwelijksdag 22 jaar en dat betekende in die tijd dat hij nog minderjarig was.
Voor dit huwelijk was de toestemming nodig van de in 1849 benoemde voogd Abraham Escelbrugge
en toeziend voogd Arend Wichers ter Stege.
Beiden waren bij deze huwelijkssluiting aanwezig.
Na het classicaal examen op 7 oktober 1868 te Goes te hebben afgelegd was Ds. Wicher Sieders
achtereenvolgens predikant te:
a) Axel, van 11 oktober 1868 tot 28 mei 1871. Aldaar bevestigd door Ds. A. Brink van Terneuzen.
b) Herwijnen, van 4 juni 1871 tot 2 juni 1873. Aldaar bevestigd door Ds. E.F. Smit van Gorinchem.
c) Enkhuizen, van 8 juni 1873 tot 29 februari 1880. Aldaar bevestigd door Ds. Chr. Steketee Azn.
van Andijk.
Opgemerkt wordt, dat de betreffende kerkelijke gemeenten te Axel, Herwijnen en Enkhuizen tot
1869 genoemd werden ,,Christelijke Afgescheiden Gemeente" en daarna ,,Christelijke
Gereformeerde Kerk".
d) Vlaardingen, van 29 februari 1880 tot 30 november 1922, op welke laatste datum aan Ds. Sieders
emeritaat werd verleend. In Vlaardingen bevestigd door Ds. P. Nieuwenhuis van Brielle.
De kerkelijke gemeente te Vlaardingen heette bij de intrede van Ds. Sieders in 1880 ,,Christelijke
Gereformeerde kerk", sinds 1892 ,,Gereformeerde Kerk A" en sinds de vereniging in 1921 met de
45[45]
,,Gereformeerde Kerk B" (ontstaan uit de Doleantie), ,,Gereformeerde Kerk"
).
44[44]

)Honderdveertig jaar gemeenten en predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland - Uitgave
Algemeen
Bureau van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1974.

46[46]

Ds. Wicher Sieders heeft in Vlaardingen meer dan veertig jaar het predikambt bediend
). Ter
gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag werd Ds. Wicher Sieders door H.M. Koningin
Wilhelmina in oktober 1920 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 30 november 1922 werd aan Ds. Sieders, op 77-jarige leeftijd, emeritaat verleend, op welke dag
een drukbezochte afscheidsbijeenkomst plaatsvond in het kerkgebouw aan de Landstraat te
47[47]
Vlaardingen
)
Dit kerkgebouw is omstreeks 1960 gesloopt.
Ook na zijn afscheid bleef Ds. Sieders nog actief als predikant; tot oktober 1927 predikte hij nog bijna
iedere zondag in Vlaardingen of in plaatsen in de omgeving daarvan.
Op 5 oktober 1928 schreef Wicher een brief aan zijn broer Albert Sieders (Vllg) om hem te feliciteren
met zijn 85ste verjaardag op 6 oktober 1928. In die brief deelde hij mede alleen in Vlaardingen zo nu
en dan nog te prediken. In diezelfde brief schreef hij ,,meer dan 6000 predicatien" gehouden te
hebben gedurende zijn lange loopbaan.
Ds. Sieders was naast zijn ambtswerkzaamheden, niet alleen in Vlaardingen maar ook in zijn vorige
gemeenten, actief op vele gebieden.
In het bijzonder het Christelijk schoolonderwijs, het zondagschoolwerk en het evangelisatiewerk
kregen zijn medewerking en ondervonden zijn warme belangstelling.

Emeritus-Predikant Ds. Wicher Sieders (VII h).
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Foto gemaakt in 1922 ter gelegenheid van zijn
afscheid in Vlaardingen.
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)Zie noot 44, p. 17, 76, 50, 168 en 250.
)Zie noot 42, p. 88-91.
47[47]
)Nieuwe Vlaardingsche Courant, 1 december 1922.
46[46]

Aanvankelijk woonde Ds. Sieders in de pastorie van de kerkelijke gemeente, gelegen Buitenhaven
nummer 61a, Wijk H, te Vlaardingen.
Deze pastorie, die reeds lang geleden is gesloopt, lag aan de huidige Westhavenkade aan de
zuidelijke zijde van het tegenwoordige postkantoor.
De kerkelijke gemeente verkocht deze pastorie op 10 november 1883 aan de heer J.A. van
48[48]
Dusseldorp met als datum van betaling en aanvaarding 1 april 1884
).
Ds. Sieders liet voor eigen rekening een nieuw huis bouwen, en wel het huis Schiedamscheweg
nummer 106, Wijk G, hetwelk hij omstreeks 1 april 1884 betrok.
Dit is het nog bestaande huis Schiedamseweg 42, hoek Eendrachtstraat te Vlaardingen.
Wichers echtgenote Trijntje Vriend overleed op 6 juni 1916 en Wicher overleed op 28 april 1930,
49[49]
beiden in het huis Schiedamscheweg 42 te Vlaardingen
).
Ds. Sieders werd op 2 mei 1930 begraven op de Algemene Begraafplaats te Vlaardingen-Ambacht
50[50]
). Thans is dit de Begraafplaats Emrnaus. Als blijk van
waardering schonk de kerkelijke gemeente de familie een grafmonument, dat in mei 1931 op de
51[51]
genoemde begraafplaats werd overgedragen
).
Dit monument bestaat nog steeds.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. ANNA ALBERDINA, geboren te Axel 4 oktober 1869, overleden te Vlaardingen 6 juni 1947. Zij
huwde te Vlaardingen 5 augustus 1897 met JAKOB VAN DER VLIS, geboren te Vlaardingen 3
februari 1869, onderwijzer van beroep. Jacob van der Vlis overleed te Vlaardingen 25 november
1904.
2. ALBERT, geboren te Herwijnen 19 mei 1872, overleden te Rotterdam 28 juni 1923. Albert huwde
op 14 april 1898 te Hillegersberg met TEUNA GORSEMAN (ook geschreven als Gorzeman),
geboren te Schiebroek 20 november 1873, overleden te Rotterdam 25 januari 1957. Alberts
beroep was boekhouder. Er leven in Nederland nog ruim 25 nakomelingen van dit echtpaar.'
3. NIESJE EVERDINA, geboren te Enkhuizen 10 januari 1874, overleden te Vlaardingen 7 oktober
1942; zij was ongehuwd.
4. HILLIGJE JOHANNA, geboren te Enkhuizen 8 januari 1876, overleden te Vlaardingen 3 april
1970. Zij huwde op 1 juni 1904 te Vlaardingen met MARINUS VAN DER KUIL, geboren te
Hellevoetsluis 26 maart 1881, overleden te Vlaardingen 26 januari 191 0. Marinus was
kantoorbediende.
5. ALBERTHA HARMINA, geboren te Enkhuizen 24 december 1877, als kind overleden te
Enkhuizen 31 januari 1879.
6. JOHANNES, geboren te Enkhuizen 25 december 1878, overleden te Steenbergen 5 maart 1955.
Johannes huwde op 16 december 1931 te Steenbergen met ANNA CATHERINA APOLONIA
BECHT, geboren te Steenbergen 16 december 1879, overleden te Den Bosch 19 oktober 1967.
Johannes was kantoorbediende. Uit dit echtpaar zijn geen kinderen geboren.
7. ALBERTHA HARMINA, geboren te Vlaardingen 17 januari 1881, overleden te Vlaardingen 16
november 1945. Zijn huwde te Vlaardingen 1 september 1910 met ALOF POSTMA, geboren te
Abbega, gemeente Wijmbritseradeel, 27 oktober 1878, overleden te Vlaardingen 3 november
1949; onderwijzer van beroep.
8. HERMAN PIETER, geboren te Vlaardingen 3 december 1882, overleden te Vlaardingen 3 maart
1948. Herman Pieter was vertegenwoordiger; hij was ongehuwd.
9. WICHER, geboren te Vlaardingen 10 mei 1885, overleden te Haarlem 30 oktober 1957. Wicher
was vele jaren banketbakker te Broek op Langendijk; hij was ongehuwd.
10. KATHARINA MARGARETHA, geboren te Vlaardingen 6 juli 1887, overleden te Vlaardingen 7
oktober 1939; zij was ongehuwd.
11. ELIZABETH GEERTRUIDA, geboren te Vlaardingen 7 augustus 1889, overleden te Den Haag 3
december 1944. Zij huwde te Vlaardingen 19 februari 1925 met JOHANNES BRONSVELD,
geboren te Den Haag 9 februari 1894, manufacturier van beroep, overleden te Den Haag 2
oktober 1977.
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)Archieven van de Gereformeerde Kerk (A) te Vlaardingen, 1848-1921; Notulen van de Kerkeraad;
vergadering van
10 november 1883. Gemeente-archief Vlaardingen.
49[49]
)Gereformeerd Kerkblad, 3 mei 1930.
50[50]
)Nieuwe Vlaardingsche Courant, 6 mei 1930 en Nieuwe Haagsche Courant, 3 mei 1930.
51[51]
)Gereformeerd Kerkblad, 9 mei 1931.

4. Johannes Sieders en zijn nakomelingen.
Vc JOHANNES SIEDERS, gedoopt te Hoogeveen 9 april 1780, woonde in 1798 als knecht in bij de
Hoogeveense bakkers Wolter Aelders Ten Kleij en Aeldert Ten Kleij, vader en zoon. Wolter Aelders
Ten Kleij, Aeldert Ten Kleij en Johannes Sieders waren in het jaar 1798 respectievelijk ,,schutterw,
,,lieutenant” en ,,constapel" bij de reeds eerder genoemde Gewapende Burgerwacht van Hoogeveen
52[52]
).
Evenals zijn broers Harm (Va) en Albert (Vb), had Johannes waarschijnlijk sympathie voor de
patriottische beweging en het is wellicht geen toeval dat Johannes een baas koos, Aeldert Ten Kleij,
53[53]
die reeds in de jaren tachtig een bekend patriot was
).
Johannes heefî vermoedelijk bij de bakkers Ten Kleij het bakkersvak geleerd, het beroep dat hij
jarenlang heefî uitgeoefend.
Johannes verhuisde later naar Amsterdam en hij huwde aldaar op 25 oktober 1815 met JACOBJE
KEIJSER (ook geschreven als Jacoba en als Keijzer), ,,dienstbaar'' te Amsterdam.
Zij werd gedoopt te Steenwijk 19 augustus 1787 als dochter van Jan Keijzer, arbeider, en Annigjen
Wijchers.
Dit echtpaar heeft, tenminste gedurende het tijdvak van 1816 tot 1830, gewoond in de Peperstraat nr.
28, Kanton 2, te Amsterdam en later aan de Zeedijk nr. 50, Kanton 1, te Amsterdam.
Johannes Sieders overleed te Amsterdam 23 april 1841.
Jacobje Keijser overleed eveneens aldaar 26 juli 1865, volgens de overlijdensadvertentie, na een
twintigjarige verpleging ten huize van haar schoonzoon Louis Eliveld, echtgenoot van Aaltje Sieders.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. AALTJE, geboren te Amsterdam 26 september 1816 en overleden aldaar 22 september 1896. Zij
huwde vóór oktober 1841 met LOUIS ELIVELD (deze naam wordt in officiële documenten meestal
als Eliveld geschreven, een enkele keer echter als Eleveld), geboren te Kleinemeer, gemeente
Sappemeer 21 mei 1818 en overleden in het Buiten Gasthuis te Amsterdam 14 juli 1889. Louis
Eliveld was een zoon van Philippus Eliveld, kleermaker, en Susanna Alons en zijn beroep was
achtereenvolgens zeeman en scheepstoetuiger (dat is scheepsoptuiger).
Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort, allen te Amsterdam geboren en overleden:
a) PHILIPPUS GERARDUS, geboren 1 oktober 1841, overleden 16 januari 1842:
b) LOUISE JOHANNA JACOBA, geboren 9 augustus 1843, overleden 8 juli 1847:
c) SUSANNA JOHANNA BERTINA, geboren 9 januari 1846, overleden 14 mei 1919. Zij huwde
te Amsterdam 24 september 1863 met PAULUS JACOBUS PENNING;
d) JOHANNES JACOBUS, geboren 17 maart 1848, overleden 6 oktober 1890. Hij huwde te
Amsterdam 10 juni 1869 met SOPHIA ALLEIN;
e) LOUISE ALIDA, geboren 17 mei 1850, overleden 11 januari 1889. Zij huwde te Amsterdam 11
mei 1871 met ANDRIES DOORNHAAG;
f) JACOBA ANNElTA, geboren 29 december 1852, overleden 15 maart 1854;
g) LOUIS PHILLIPPUS, geboren 4 november 1854, overleden 26 oktober 1855;
h) JACOBA ALIDA, geboren 1 september 1856, overleden 16 november 1901.
Zij huwde op 29 april 1880 te Amsterdam met PIETER HALLEWAS. Na diens overlijden, op 7
januari 1888 te Amsterdam, hertrouwde zij op 20 april 1893 te Amsterdam met SIMON
EVERARDUS VAN DER HEIJDEN;
i) LOUIS PHILIPPUS, geboren 19 augustus 1858, overleden 31 december 1858.
2. JOHANNES, volgt Vle.
3. ANNA JACOBA, geboren te Amsterdam 19 maart 1820 en overleden aldaar 21 april 1886. Zij
huwde te Amsterdam 11 januari 1855 met Mr. WILLEM JOANNES TEN HOET, advocaat te
54[54]
Amsterdam, geboren te Nijmegen 4 augustus 1823 als zoon van Cornelis ten Hoet
), notaris,
55[55]
en Charlotta Henrietta Wilhelmina Lochmann van Königsfeldt. Willem Joannes ten Hoet
) was,
behalve als advocaat, ook actief als letterkundige en als zodanig publiceerde hij romans, verhalen
en novellen, bijvoorbeeld Het woud van de vier perken, Tiel 1879. De laatstgenoemde roman is
56[56]
uitvoerig besproken door Conrad Busken Huet in zijn Litterarische Fantasien en Kritieken
).
52[52]

)O.S.A. 1383, Registratie Lijst des Carspels Hoogeveen Jaar 1798.
)L. Huizing en Dr. J. Wattel, Hoogeveen, van Echten's Morgenland (Haren, 1975), p. 237-249.
54[54]
) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, (Leiden, 1914), p. 594.
55[55]
) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. (Leiden, 1937). p. 375 en 376.
56[56]
) Cd. Busken Huet, Litterarische Fantasien en Kritieken dl. 11, (Haarlem, z.j.), p. 142-150.
53[53]

Uit dit echtpaar zijn geen kinderen geboren.
Willem Joannes ten Hoet hertrouwde, na het overlijden van Anna Jacoba, met Johanna van Veen
en hij overleed te Amsterdam 17 juli 1897.
4. ANNA ALBERTA, geboren te Amsterdam 19 april 1822 en overleden in het Buiten Gasthuis te
Amsterdam 25 april 1886. Zij huwde te Amsterdam 24 november 1847 met PETRUS JOHANNES
BEWIER, geboren te Amsterdam 17 maart 1824 als zoon van Petrus Johannes Bewier,
winkelbediende, en Maria Nieuveen. Petrus Johannes Bewier junior was zeeman en Anna Alberta
was naaister van beroep. Enige jaren na het overlijden van zijn echtgenote, namelijk op 6 juli
1895, werd Petrus Johannes Bewier ingeschreven in het register van het ,,Tehuis voor oudzeelieden, Prins Hendrik Stichting" aan de Voorstraat te Egmond aan Zee. Hij overleed aldaar op
13 november 1902.
Uit dit huwelijk werd slechts een kind geboren, namelijk:
MARIA ANNA, geboren te Amsterdam 16 februari 1849 en overleden aldaar 30 juni 1925. Maria
Anna huwde met PETRUS JACOBUS VAN GAELEN.
5. HENDRIK JAN, volgt Vlf.
6. NICOLAAS HERMAN, geboren te Amsterdam 15 oktober 1826. Hij was matroos bij de Koninklijke
Marine en hij kwam bij de uitoefening van zijn beroep op jeugdige leeftijd om het leven. Op 7 juli
1847 werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand te Amsterdam ingeschreven een extract
uit het journaal van het Nederlandse fregat ,,Amphitrite", gevoerd door K.T. de Jong op reis van
Amsterdam naar Batavia, toen zeilend op de hoogte van de eilanden St. Paulus en Amsterdam
(deze eilanden liggen ongeveer in het midden van de Indische Oceaan), ingevolge kennisgeving
van de Minister van Marine, dato 's Hage 15 juni 1847 Lr.nr. 103, volgens hetwelk op 17 augustus
1846 door de ,,blixem" getroffen, is overleden, de matroos Nicolaas Herman Sieders van
Amsterdam, oud 19 jaar. Nicolaas Herman was ongehuwd.

Z.M.S. Korvet ,,AMPHITRITE",
het schip waarop Nicolaas Herman Sieders (geb. 1826) in 1847 de dood vond
(Foto: ,,Afdeling Maritieme Historie" Den Haag)

7. ANNETTE HELENA, geboren te Amsterdam 10 maart 1830 en overleden aldaar 25 april 191 1. Zij
huwde op 26 april 1854 met JOHANNES BEUMER, aanvankelijk zeilenmaker, later ambtenaar
van beroep, woonachtig te Amsterdam en geboren te Amsterdam 1 november 1830 als zoon van
Henricus Beumer, schoenmaker, en Johanna Lasschnit. Volgens de huwelijksakte was Annette
Helena ,,dienstbaar” van beroep. Johannes Beumer overleed te Amsterdam 9 maart 1862.
Uit dit huwelijk werd slechts één kind geboren, namelijk:
JOHANNA GESINA HELENA, geboren te Amsterdam 11 februari 1855 en overleden aldaar op 21
april 1885. Zij huwde te Amsterdam 24 september 1874 met BERNARDUS JACOBUS PENNING.
Annette Helena Sieders hertrouwde te Amsterdam op 15 maart 1865 met JOHANNES PETRUS
BEWIER, woonachtig te Amsterdam en geboren aldaar op 13 januari 1826 als zoon van Petrus
Johannes Bewier, winkelbediende, en Maria Nieuveen. Volgens de huwelijksakte was het beroep
van Johannes Petrus zeeman en van Annette Helena ,,waschter" . Johannes Petrus Bewier
overleed op 31 oktober 1896 in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. Uit dit tweede huwelijk
van Annette Helena zijn geen kinderen geboren.

Vle JOHANNES SIEDERS, geboren te Amsterdam 6 juli 1818. Johannes was achtereenvolgens
zeilenmaker, zeeman en bootsman van beroep.
Hij huwde te Amsterdam 30 augustus 1848 met JOHANNA JACOBA BARTINA ELMERS, geboren te
Bergen op Zoom 8 februari 1817 als dochter van Johannes Jacobus Elmers, fuselier in het Bataillon
van Linie nummer 15, in garnizoen te Bergen op Zoom, en Cornelia Jacoba Lens.
Johanna Jacoba Bartina Elmers overleed te Amsterdam 13 oktober 1894 en Johannes Sieders in het
Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam 9 januari 1900.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. JOHANNES, volgt Vllj.
2. HENDRIK JAN, geboren te Amsterdam 4 april 1851 en overleden aldaar 31 mei 1851.

Vlf HENDRIK JAN SIEDERS, geboren te Amsterdam 22 februari 1824. Hendrik Jan was
respectievelijk zeeman, scheepstoetuiger en aannemer van beroep.
Hij huwde op 24 november 1852 te Amsterdam met CHRISTINA HOLMES, dienstbode, wonende te
Amsterdam en geboren aldaar op 25 juli 1824 als dochter van Willem Holmes, scheepstimmerman, en
Johanna van Beemen. Christina Holmes overleed te Amsterdam 12 december 1881.
Hendrik Jan Sieders verhuisde, na het overlijden van zijn echtgenote, naar Egmond aan Zee.
Aldaar werd hij op 2 maart 1887 ingeschreven in het register van het ,,Tehuis voor oud-zeelieden,
Prins Hendrik Stichting" aan de Voorstraat. Hij overleed in dat Tehuis op 10 januari
1907.

Hendrik Jan Sieders (VI f)

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

1. WILLEM JOHANNES, geboren te Amsterdam 7 maart 1854 en aldaar overleden op 22 april 1854.
2. WILLEM JOHANNES, geboren te Amsterdam 1 juni 1855 en overleden aldaar op 1 juli 1918. Hij
huwde te Amsterdam 1 april 1886 met MARIA LOUISA ZILVER, wonende te Amsterdam en
geboren aldaar 9 december 1864. Zij was een dochter van Ernst Jan Zilver, scheepstimmerman,
en Maria Koek. Willem Johannes was eerst kantoorbediende en later makelaar van beroep. Maria
Louisa Zilver overleed te Amsterdam 27 september 1929, volgens de overlijdensadvertentie in
,,Huize Avondrood" aan de Overtoom. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
3. JACOBA JOHANNA CHRISTINA, geboren te Amsterdam 25 februari 1857 en overleden aldaar 22
maart 1857.
4. JACOBA JOHANNA CHRISTINA, geboren te Amsterdam 6 augustus 1858. Zij kwam op tragische
wijze om het leven; haar lijk werd namelijk op 11 november 1891 opgehaald uit het water aan de
Ruysdaelkade te Amsterdam. Zij was dienstbode en ongehuwd.
5. CHRISTINA HENDRIKA, geboren te Amsterdam 5 mei 1861 en overleden aldaar 26 januari 1945.
Zij was dienstbode en huwde te Amsterdam 24 maart 1898 met JOHANNES WILLEM BAKKER,
agent van politie, wonende te Amsterdam en geboren aldaar 3 oktober 1867, weduwnaar van
Jeanette Elisabeth van Oort, zoon van Hendrik Bakker, scheepstimmerman, en Johanna
Geertruida van Nassou. Johannes Willem Bakker overleed te Amsterdam 11 april 1931.
Uit dit huwelijk zijn vermoedelijk geen kinderen geboren.
6. AALTJE, geboren te Amsterdam 5 mei 1861, dienstbode van beroep, overleden te Amsterdam in
het Binnen Gasthuis 2 augustus 1902. Zij was ongehuwd.
7. ANNA JACOBA, geboren te Amsterdam 7 februari 1863, dienstbode van beroep. Volgens het
bevolkingsregister Amsterdam vertrok zij op 14 april 1893 naar Weesp. Op 1 september 1894
werd zij uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Weesp als zijnde vertrokken naar Transvaal.
Anna Jacoba was in mei 1901 weer woonachtig te Weesp en zij huwde aldaar op 25 juli 1901 met
JAN CAREL VAN DER POEL, hoofdambtenaar, wonende te Weesp en geboren op 3 januari 1861
te Utrecht als zoon van Arnold Wilhelm van der Poel, slijter, en Clasina Cornelia Walman. Dit
echtpaar verhuisde op 5 september 1901 naar Utrecht, waar twee dochters werden geboren,
namelijk Christina, geboren 25 mei 1902 en Alida, geboren 24 september 1903. Dit gezin vertrok
op 26 maart 1907 naar Den Haag, maar vestigde zich op 5 juli 1921, komende uit Leeuwarden,
weer te Utrecht. Jan Carel van der Poel overleed te Utrecht 10 oktober 1926. Dochter Alida
vertrok op 17 juli 1929 naar Heteren. Haar moeder Anna Jacoba vertrok op 18 juli 1934 eveneens
naar Heteren van vandaar op 26 november 1935 naar Renkum. Anna Jacoba is vermoedelijk vóór
1940 overleden; niet bekend is waar en wanneer.
8. HENDRIK JAN, volgt Vllk.
9. HERMAN NICOLAAS, volgt VII k.

Vllj JOHANNES SIEDERS, geboren te Amsterdam 7 augustus 1849. Johannes huwde te Baarn 5
november 1880 met WILHELMINA CATHERINA DE RUITER, wonende te Baarn en geboren aldaar
op 1 juli 1857 als dochter van Daniel de Ruiter, schoenmaker, en Klaasje van de Pol. Johannes was,
tenminste sinds november 1880 tot zijn overlijden te Amsterdam op 16 november 1888, postbeambte
van beroep.
Wilhelmina Catherina hertrouwde op 23 april 1890 te Amsterdam met Aard Snellenberg. Zij overleed
te Baarn 25 november 1904.
Uit het huwelijk van Johannes en Wilhelmina Catherina werden de volgende kinderen geboren:
1. JOHANNA JACOBA BARTINA, geboren te Amsterdam 26 juni 1885 en overleden aldaar in 11
mei 1886.
2. JOHANNES, geboren te Amsterdam 25 juni 1887, overleden te Driebergen 2 juli 1971. Hij huwde
op 23 september 1908 te Utrecht met CORNELIA HENDRIKA VAN EIJK, geboren te Utrecht 29
maart 1883 en overleden aldaar 25 december 1961. Johannes was bakker van beroep.
Nakomelingen van dit echtpaar leven onder andere in de stad en de provincie Utrecht.

Vllk HENDRIK JAN SIEDERS, geboren te Amsterdam 22 december 1864, van beroep ambtenaar,
overleden te Amsterdam 12 februari 1944.
Hij huwde te Amsterdam op 19 juli 1894 met HENDRIKA DUVERGE, wonende te Amsterdam en
geboren aldaar op 14 september 1870 als dochter van Jean Baptiste Etienne Duverge, zeeman, en
Rozina Meijer. Hendrika Duvergé overleed te Amsterdam
27 maart 1961.
Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort:

1. HENDRIK JAN, geboren te Amsterdam 5 januari 1895 en overleden aldaar op 9 juli 1978. Hij
huwde te Amsterdam 6 september 1944 met JOSEPHINA PETRONELLA KEESMACHER,
geboren te Amsterdam 26 februari 1901 en overleden aldaar op 29 januari 1968. Hendrik Jan was
kantoorbediende. Uit dit echtpaar zijn geen kinderen geboren.
2. ROSINA HENDRIKA, geboren te Amsterdam 5 januari 1899 en overleden aldaar op 21 mei 1961.
Zij was pianolerares en ongehuwd.

VII I HERMAN NICOLAAS SIEDERS, geboren te Amsterdam 5 oktober 1866. Volgens het
bevolkingsregister van Amsterdam, verliet Herman Nicolaas op 16 april 1881 het ouderlijk huis aan de
Hoogte Kadijk nr. 114 om dienst te nemen op het opleidingsschip ,,Wassenaar” van de Koninklijke
Marine, liggende te Amsterdam.
Omtrent de loopbaan van Herman Nicolaas bij de Marine kunnen de volgende feiten worden vermeld:
op 20 augustus 1887 werd de matroos tweede klasse herman Nicolaas Sieders gerechtigd tot het
dragen van het ereteken met gesp voor deelneming met c.s. Tromp aan de expeditie naar Atjeh; op
28 mei 1892 werd aan de matroos eerste klasse Herman Nicolaas Sieders de bronzen medaille voor
eerlijke en trouwe dienst gedurende de tijd van twaalf jaren (vermoedelijk gedeeltelijk Indische jaren
die extra telden) verleend;
op 5 oktober 1892 verklaarde de kapitein ter zee, commandant van Hr.Ms. Wachtschip te Willemsoord
,,dat de matroos eerste klasse Herman Nicolaas Sieders is van zeer goed gedrag en een bekwaam en
geschikt matroos"; op 10 oktober 1892 eervol ontslag uit de dienst bij de Koninklijke Nederlandsche
Marine.

Het Hollander Corps. Wacht bij de Engelse krijgsgevangen officieren te Tronkheuvel. (Pretoria1900). Man met de
hondjes (genoemd naar Engelse generaals) is Herman Nicolaas Sieders (VII I).

Herman Nicolaas werd op 25 oktober 1892 weer ingeschreven in het bevolkingsregister van
Amsterdam, waarbij als zijn vorige ,,woonplaats” wordt genoemd Hr.Ms. Wachtschip te Willemsoord.
Hij had daarna nog gedurende een viertal jaren zijn domicilie in Amsterdam, tot zijn vertrek naar
Transvaal, volgens het bevolkingsregister van Amsterdam op 22 december 1896.
In het laatstgenoemde tijdvak, trad Herman Nicolaas als getuige op bij het huwelijk van zijn
vorenstaande broer Hendrik Jan op 19 juli 1894 te Amsterdam.
In de huwelijksakte wordt als beroep van Herman Nicolaas ,,ambtenaar” genoemd. In hetzelfde
tijdvak, namelijk op 13 december 1895, arriveerde Herman Nicolaas in New-York; op 9 juli 1896 legde

hij te New Haven, State of Connecticut, U.S.A. een beëdigde verklaring af dat: ,,it was bona fide his
intention to become a citizen of the United States".
Kennelijk was hij derhalve aanvankelijk van plan zich in de U.S.A. te vestigen.
Herman Nicolaas trad op 28 juli 1897 als beambte in dienst bij de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
Spoorweg-maatschappij te Pretoria.
Hij huwde op 31 mei 1898 te Pretoria met JOHANNA CLASINA DALES, kindermeisje te Pretoria,
geboren te Renkum 20 april 1865 als dochter van Johannes Dales, landbouwer, en Maria Hendrika
Dales.
Herman Nicolaas en zijn vrouw exploiteerden in Pretoria tevens een klein hotel of pension.
In de herfst van 1899 brak de Boerenoorlog uit; Herman Nicolaas werd gedwongen in het ,,HollanderCorps" te treden, aanvankelijk om spoorlijnen, later om krijgsgevangen Engelse officieren in Pretoria,
te bewaken. Pretoria werd door de Engelsen in juni 1900 veroverd en de positie van Herman Nicolaas
ten opzichte van de Engelsen, zal, door de door hem als Nederlander uitgevoerde bewakingsdiensten
van Engelse krijgsgevangenen, moeilijk zijn geweest.
Zoals uit het bevolkingsregister van Amsterdam blijkt, hebben Herman Nicolaas, zijn vrouw en hun
inmiddels geboren zoon, spoedig na de intocht van de Engelsen in Pretoria, Transvaal verlaten.
In dat bevolkingsregister werden namelijk op 12 oktober 1900, als komende van Transvaal,
ingeschreven Herman Nicolaas, zijn vrouw Johanna Clasina Dales en hun op 28 maart 1899 te
Pretoria geboren zoon Willem Johannes; daarbij is als beroep van Herman Nicolaas vermeld
,,Ambtenaar
Z.A.S.M.". Zij vestigden zich te Amsterdam aan het Van Limburg Stirumplein nr. 26.

Herman Nicolaas Sieders (VII I) en Johanna Clasina Dales en hun kinderen: Willem Johannes (1899) en
Herman Nicolaas (1900)
(Foto Rotterdam ca. 1904).

Op 22 december 1900 werd dit gezin, te zamen met een inmiddels geboren tweede zoon,
uitgeschreven uit het bevolkingsregister als zijnde vertrokken naar Rotterdam.
In Rotterdam was Herman Nicolaas achtereenvolgens brug- en sluiswachter en havenbediende.

Herman Nicolaas overleed te Rotterdam 23 augustus 1913. Johanna Clasina Dales overleed te
Rotterdam 20 februari 1936.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1. WILLEM JOHANNES, geboren te Pretoria 28 maart 1899. Hij werd op 14 april 1921 uitgeschreven
uit het bevolkingsregister van Rotterdam, als zijnde vertrokken naar Soerabaja. Hij was
aanvankelijk zeeman (hofmeestersbediende), maar werd later assistent-magazijnmeester te
Soerabaja. Hij overleed aldaar op Soerabaja 30 augustus 1925; hij was ongehuwd.
2. HERMAN NICOLAAS, geboren te Amsterdam 9 december 1900. Als kind verdronken. Volgens de
overlijdensakte werd op 30 augustus 1907 bij de Burgerlijke Stand van Rotterdam aangifte
gedaan, dat het lijk van Herman Nicolaas op 28 augustus 1907 was opgehaald uit de Schiehaven.
3. JOHANNA CLASINA, geboren te Rotterdam 5 december 1909, overleden te Schiedam 28 juli
1951. Zij huwde te Rotterdam 6 mei 1936 met ADRIANUS WILLEM UNKEL, geboren te
Rotterdam 21 maart 1911, van beroep bankbediende, later directeur van een bankfiliaal.
* Mede auteur van dit artikel, ir. C.H. Sieders, was een kleinkind van dit echtpaar. Hij overleed op 232-1987 te den Haag, een week na de totstandkoming van het concept-artikel 'De Hoogeveense tak
Sieders'.

