
De familie Servatius op de Noorderbegraafplaats
(  vetgedrukt  = begraven op de NBGR)

Op  de  Noorderbegraafplaats  ligt  een  groot  aantal  personen  uit  de  bestuurdersfamilie
Servatius en hun partners begraven, in veld 1, rij L zelfs vijf aaneengesloten zerken. Allen
stammen zij af van Joan Pieter Servatius en Gerardina Fokkelina Engelhard, met slechts
één uitzondering: een ongehuwde zuster van Joan Pieter. Geboren te ’s-Hertogenbosch in
1767,  overleed  Anna  Barbara op  30  december  1850  te  Assen  en  werd  ze  op  de
Noorderbegraafplaats begraven.

Joan Pieter Servatius is in 1752 in Maastricht geboren. Hij was majoor in het Regiment van
Dopff in het garnizoen Coevorden en vanaf 1803 “ontvanger der beschreven middelen “ te
Zuidlaren. 
Hij huwde in 1784  Gerardina Fokkelina Engelhard, in 1758 in Bourtange geboren (haar
vader  was  o.a.  luitenant-ingenieur  in  het  2e bataljon  van  luitenant-generaal  Lewe).Het
echtpaar kreeg elf kinderen, waarvan zes al op jeugdige leeftijd overleden. Van de kinderen
zijn er 3 op de Noorderbegraafplaats begraven:
 Bernard (1791 Coevorden - 1864 Assen)
 Nicolaas Gerard (1793 Coevorden - 1870 Assen)
 Gerard Pieter (1797 Zuidlaren-1860 Assen)
Het gezin is vrijwel zeker in 1794 van Coevorden naar Zuidlaren verhuisd.
Ze woonden daar in het z.g. Homanhuis, dat Joan in 1794 had gekocht van Wicher Oncko
van Swinderen, de vader van zijn latere schoondochter Charlotta Gerardina. Joan stierf daar
in 1819.  Zijn  vrouw bleef  in Zuidlaren wonen tot  1828,  toen ze met haar zoon  Nicolaas
Gerard en z’n gezin naar Assen verhuisde. Tot 1836 behield ze het huis te Zuidlaren in
eigendom. Toen werd het verkocht en vervolgens gesloopt.  Gerardina overleed in 1838 in
Assen en is op de NBGR begraven.

Bernard Servatius (1791-1864) was onder meer advocaat in Zuidlaren (1815) en was van
1838 tot  1862  procureur-generaal  bij  het  Provinciaal  Gerechtshof  van Drenthe.  Hij  heeft
onder Napoleon gediend in de Garde d’ Honneur.

Hij trouwde in 1818 in Assen met Gesina Oldenhuis Hofstede (1788 Assen - 1860 Assen),
een dochter van mr.  Petrus Hofstede,  Gouverneur  van Drenthe en  Susanna Christina
Kymmell. Ze kregen slechts één kind, in 1821, helaas levenloos geboren.
Bernard en Gesina woonden aan de Vaart NZ 50. 

 Vaart NZ 50 Assen



De  eigenaar  van  dit  pand  was  hun  zwager  Theodoor  Joseph  Rudolph  Swaters  van
Schaumburg, getrouwd met Maria Lamberdina Johanna Hofstede. Bernard was Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van de Eikenkroon.  Gesina
overleed in 1860, Bernard 4 jaar later. Zij zijn bij de Hofstedes (Veld 1, rij N) begraven.

Nicolaas Gerard (1793-1870) had diverse banen bij de belastingen. Ook was hij van 1823-
1826 schout (burgemeester) van Zuidlaren. Hij trouwde in 1819 in Groningen met Charlotta
Gerardina  van Swinderen,  in  1798  in  Paterswolde  geboren  op  het  Huis  Paterswolde/de
Nijborg. Het echtpaar kreeg 11 kinderen, waarvan er 5 op de NBGR zijn begraven:
 Wicher Oncko (1822 Zuidlaren-1892 Assen)
 Nicolaas Engelhard (1824 Zuidlaren-1907 Assen)
 Gerhard Fokko (1827 Zuidlaren-1893 Assen)
 Maria Wilhelmina (1834 Assen-1895 Assen)
 Bernard Willem Nicolaas (1836 Assen-1912 Assen)
Het gezin woonde tot 1828 in het eerdergenoemde Homanhuis in Zuidlaren en daarna in
Assen. In Assen bewoonde de familie een monumentaal pand aan de Vaart ZZ. 
Dit huis is in 1913 afgebroken om de aanleg van de Emmastraat mogelijk te maken ( tussen
Vaart ZZ 41 en 41A).

Nicolaas was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij overleed in 1870 in Assen.
Zijn vrouw Charlotta overleed in 1858 in Leiden en is, voor zover bekend, niet op de NBGR
begraven. (Haar man was daar toen ontvanger der directe belastingen).

Vaart in Assen in 1862. De familie Servatius woonde in het pand rechts vooraan (met trapje) 
tussen de twee hoge bomen. Dat pand is afgebroken voor realisering van de Emmastraat



Wicher Oncko (1822-1892) was advocaat in Assen, griffier van het kantongerecht in Meppel
en van 1851 tot 1883 notaris in het arrondissement Assen met als standplaats Dwingeloo. Hij
was lid van Provinciale Staten van Drenthe. Hij huwde in 1852, in eerste echt, Alberdina
Margaretha Tonckens (1822 Meppel – 1871 Baden-Baden) en na haar overlijden, in 1874 in
Zwolle,   Hermanna Johanna  Dassen (1849  Zwolle-1936  Amersfoort).  Uit  het  tweede
huwelijk werden in Dwingeloo 2 kinderen geboren : Charlotte Gerardina (1875) en Gerhardus
Albertus (1877).  Wicher Oncko kocht in 1864 het fraaie pand Westrup in Dwingeloo en liet
er in 1870 een verdieping op plaatsen. De familie bleef er tot 1885 wonen, waarna het pand
verkocht werd aan mr. Johannus Beckeringh van Loenen. Wicher Oncko overleed in 1892
en zijn tweede vrouw Hermanna in 1936.

Westrup / Dwingeloo

Nicolaas  Engelhard (1824-1907)  was  ontvanger  der  directe  belastingen  op  meerdere
plaatsen. In 1889 kreeg hij in Leeuwarden eervol ontslag en ging hij weer in Assen wonen.
Hij  trouwde  in  1858  in  Havelte  met  Margaretha  Geziena  Kymmell (1830  Havelte-1890
Groningen).  Ze  was  een  dochter  van  Dubbeld  Ludolf  Johan  Kymmell  (arts)  en  Jantien
(Jantje) Fledderus.

Nicolaas Engelhard Servatius

Het echtpaar kreeg 1 kind: Nicolaas Gerard (1859 Smilde- 1930 Smilde). Van 1889 tot 1892
was hij  burgemeester van Oosterhesselen en daarna gedurende vele jaren, van 1892 tot
1929,  burgemeester  van  Smilde.  Nicolaas  Gerard  trouwde  in  eerste  echt  in  1890  met
Elisabeth Ribbius, geboren te Zwolle in 1861. In 1894 werd een gezonde zoon geboren,
Nicolaas Engelhard (1894 Kloosterveen-1979 Amsterdam), maar in 1899 ging het mis en



overleefde  Elisabeth  de  geboorte  van  een  levenloze  dochter  niet.  Met  haar  baby werd
Elisabeth begraven op de Noorderbegraafplaats.

  Elisabeth Ribbius

Na het overlijden van Elisabeth  hertrouwde Nicolaas Gerard met Riemke Corver ( 1858 
Amsterdam- 1949 Haarlem). Dit tweede huwelijk bleef kinderloos.

 Nicolaas Gerard Servatius

 Burgemeesterswoning Smilde, in 1903 gebouwd voor N.G. Servatius 

Gerhard Fokko (1827-1893) was kapitein ter zee (in 1876 gepensioneerd) en van 1882-
1893 raadslid en van 1885-1888 wethouder van de gemeente Assen. Hij trouwde in 1870 in
Groningen met de domineesdochter Titia Ellina Romein (1840 Scharmer-1927 Assen). Ze
kregen 3 kinderen, waarvan er één in 1871 levenloos werd geboren. Nicolaas Gerard en
Charlotte Gerardina werden resp. in 1874 en 1875 in Hellevoetsluis geboren (daar was toen
een marinebasis). Gerhard was Ridder in de Orde van de Eikenkroon en Ridder in de Orde
van Militaire Verdiensten van Spanje. Gerhard overleed in 1893 en zijn vrouw Titia in 1927.

Gerhard Fokko liet in 1873-1875 een fraaie villa aan de Stationsstraat 11 in Assen bouwen,
die we nu kennen als Huize Ebbenerve. In 1895 werd dit pand verkocht aan jhr. mr. Hendrik
Gerard van Holthe tot Echten. Die woonde er met zijn vrouw tot 1919. In 1906 werd het huis
door architect Jan Smallenbroek verbouwd, zoals we het nu kennen.
 
Maria  Wilhelmina  (1834-1895;  Minette)  trouwde  in  1865  in  Assen  met  mr.  Lüder
Büchler (1835 Amsterdam- 1891 Zwolle). Hij is leraar geweest op de HBS in Middelburg
en aan de Rijks HBS in Zwolle. Ook schreef hij een lesboek over staatshuishoudkunde
(Zwolle 1885).  Op 17 mei 1867 is in Middelburg een kind in het gezin geboren: Anthony
Hendrik  Büchler.  (Op  Vaart  NZ  64  heeft  mr.  A.H.  Büchler  gewoond.  Hij  was
advocaat/procureur en plv.  kantonrechter in Assen.  Onderzocht zal  worden of dit  Lüder’s
vader was (die ook Anthony Hendrik heette) of dat het de zojuist genoemde zoon was).
Lüder overleed in 1891 in Zwolle, en is daar waarschijnlijk ook begraven; Maria stierf 4 jaar
later, in 1895 te Assen. Zij werd op de NBGR begraven.

Bernard  Willem  Nicolaas  (1836-1912) werkte  bij  de  rechtbanken  van  Heerenveen,
Groningen en Winschoten en was president bij de Arrondissementsrechtbank in Leeuwarden
en van 1899 tot 1908 president van het Gerechtshof in Leeuwarden. Hij was Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje Nassau.



Huize Ebbenerve in Assen

Hij trouwde twee maal:
 in 1865 in Assen met Bernardina Henrica Jacoba Frederika Turnbull van  de Lande

(1837 Groningen-1866 Heerenveen) (Ook haar moeder  Johanna Guillelma Arnoldina
Jacoba van Gesseler  te Linteloo (1793 Doesburg-1863 Assen)  is  op de NBGR bij
Bernardina   begraven)

 in 1879 in Leeuwarden met  Sara Anna Cornelia Hofstede (1854 Kloosterveen -1938
Assen) In het tweede huwelijk werden 5 kinderen geboren, waarvan er 2 op de NBGR
zijn begraven:

 Tjabertha Johanna (1880 Leeuwarden-1949 Assen)
Zij  bezocht  de  HBS  in  Leeuwarden  en  werd  daarna  “vrije”  verpleegster  in  het
Wilhelminaziekenhuis  in  Assen.  Daar  werd  ze later  ook  lid  van het  bestuur.  Ze hield
lezingen voor de Drentse Schrieverskring en had veel belangstelling voor geschiedenis.
Ze schreef o.a. boeken en publiceerde ook in de  NDVA. Ook hield ze hield zich ook met
vrouwenstudies bezig.    Ze was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

     Johanna Petronella (1884 Leeuwarden-1965 Assen). Zij was o.a. 25 jaar secretaresse   
van de vereniging “Kinderopvoeding”.
Ze zijn beide ongehuwd gebleven.

      Bernard, Sara, Tjabertha en Johanna zijn alle op Boschlust overleden.



   Het Wilhelminaziekenhuis uit 1910 aan de Oosterhoutstraat

Bernard liet in 1907-1908 de Villa Boschlust (uit ca. 1870) aan de Beilerstraat 173, die hij 
had gekocht, ingrijpend verbouwen. 

Nu eerst weer terug naar de 3e zoon van stamvader Joan en stammoeder Gerardina die op 
de NBGR begraven is: Gerard Pieter (1797 Zuidlaren-1860 Assen). Hij vertrok in 1820 naar 
Nederlands Oost Indië.



 Gerard Pieter Servatius

Gerard  was  onder  meer  assistent-resident  van  Lebak  (Bantam,  Java)  en  resident  van
Indramajoe (West-Java). (Een assistent-resident was de hoogste ambtenaar in een afdeling
van het plaatselijk bestuur, dat onder het Binnenlands Bestuur van Nederlands Oost Indië
viel.  Hij  bestuurde  samen  met  een  inlandse  regent.  Meerdere  afdelingen  vormden  een
residentie met een resident aan het hoofd en daarboven stond de Gouverneur-Generaal, die
Nederlands  Oost  Indië  regeerde  in  naam  van  de  koning(in).  Eduard  Douwes  Dekker
(Multatuli!) werd in 1856 assistent-resident in Lebak).

Er is zelfs een schip naar Gerard genoemd! Het was tussen 1862 en 1874 in de vaart naar
en in toenmalig Nederlands Oost Indië en vervoerde militairen. In 1844 kreeg Gerard eervol
ontslag en ging weer naar Nederland.

Hij heeft 3x een relatie gehad:
 Ca. 1820 met een zekere Olympia (geboren ca. 1800) Ze kregen een dochter, Gesina

Elisabeth (1825-Buitenzorg (nu Bogor) op Java -1866), die in 1844 in Bandung (West-
Java) trouwde met Jan Rudolf Dempmer.

 Ca. 1825 met Lie Tjim Nio (geboren ca. 1800 in Semarang op Java) Uit deze relatie is
Martina Everhardina (1827 Semarang -1863 Assen) geboren. Zij werd na haar geboorte
“geëcht”.

 Ca.  1846  (na  zijn  terugkeer  uit  Nederlands  Oost  Indië)  met  Catharina  Maria  van
Bulderen (1823 Groningen- 1872 Assen) Na het overlijden van Gerard hetrouwde zij in
1866  met  Georg  Maynard  Tetrode (1822  Harlingen-1912  Assen).  Ze  was  Georg’s
tweede echtgenote; de eerste was Jacoba Albarda (1824 Workum-1862 Assen). Die is
bij Georg op de NBGR begraven.

Sinds 1844 woonde Gerard Pieter in Assen. Hij was daar van 1851 tot 1860 wethouder.
Omstreeks 1849 werd het huidige pand Brink 8 (tegenwoordig bekend als Huize Tetrode)
verhuurd aan  Gerard Pieter.  In 1852 kocht hij  het pand. Na zijn dood in 1860 bleef zijn
vrouw Catharina Maria van Bulderen erin wonen. Catharina hertrouwde, zoals vermeld, in
1866 met  Georg Maynard Tetrode. De familie Tetrode bleef tot 1930 in het pand wonen.
Toen werd het gekocht door de gemeente Assen. De familie Tetrode heeft er dus van 1866
tot 1930 gewoond.



Huize Tetrode aan de Brink in Assen

Martina  Everhardina trouwde  in  1844  in  Bandoeng  met  Hilarius  Augustus  Mijnardus
Brumsteede (1816  Zutphen-  1881  Assen).  Hilarius  was  al  jong  “theecontractant”  in
Nederlands Oost Indië. Het echtpaar kreeg 12 kinderen. Het gezin vestigde zich in 1857 in
Assen,  waarschijnlijk  omdat  de  ouders  van  Martina  daar  woonden.  (Hun  zoon  Louis
Martinus Everhard (1851 Bandung-1908 Norg) was van 1888 tot 1908 burgemeester van de
gemeente Norg). Hilarius volgde in 1860 zijn schoonvader op als wethouder van Assen en
bleef dit tot 1878. Daarna bleef hij tot 1881 lid van de gemeenteraad.

Dorothea Magdalena (1853-1885) was een dochter van Hilarius en Martina. Ze is geboren
in Tjoemboeloeit, een villapark bij Bandung en overleden in Assen. In 1877 huwde zij Jan
Woltersom  (1852  Arnhem-1928  ’s  Gravenhage).  Hij  was  ontvanger  der  registratie  in
Amsterdam en hypotheekbewaarder in Meppel. Dorethea is op de NBGR begraven evenals
hun  zoontje  Herman Louis (1882  Wisch-1886  Assen).  Hij  werd  maar  4  jaar  oud  en  is
gestorven aan roodvonk.  Dorothea overleed een week na de geboorte van hun dochter
Truus in januari  1885.  (Jan is in 1889 hertrouwd met Alberta Lamberdina Carsten (1865
Hoogeveen-1942 ’s Gravenhage).



Het graf van de Brumsteedes,helaas zonder tentdak en doodslamp    

Op de Noorderbegraafplaats liggen ook twee boers van  Catharina Maria van Bulderen
begraven:
 Jacobus Zeno (1829 Groningen-1866 Amsterdam)
 Jan Keiser (1818 Groningen-1865 Assen), gehuwd met Elisabeth Gerardina Johanna

Servatius  (1823  Buitenzorg-  1897  Soerabaja),  een  dochter  van  Willem  Nicolaas
Servatius (1785 Coevorden-1827 Tjiandjoer) en Catharina Elisabeth Couperus (ca. 1798
Tranquebar (India) -1864 Banjoemas (Ned. Oost Indië). Willem was haar tweede man.
Hij was de oudste zoon van “stamvader” Joan en “stammoeder” Gerardina. (Het was ook
Willem’s tweede huwelijk. Hij is resident van Rembang geweest). Opmerkelijk is, dat de
vader van Catharina Maria (Joan Jacob van Bulderen)  na het overlijden van Catharina’s
moeder (Catharina Maria Salverda overl. in 1838) in 1839 in Djakarta is hertrouwd met
de zojuist genoemde Catharina Elisabeth Couperus, die toen sinds 1827 weduwe was!)

Ook liggen op de Noorderbegraafplaats de vader en een zoon van Georg Maynard Tetrode
begraven (dus 3 generaties):
 Pieter (1778-1835), z’n vader
 Cornelis (1849-1929), een zoon van Georg en Jacoba Albarda, z’n eerste vrouw

Graven Brumsteede/Servatius/van Bulderen huidige situatie
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