Genealogie van tien geslachten Eleveld
Nog onlangs heeft onze commissie een oproep gedaan aan de leden van onze vereniging om iets te vertellen over de geschiedenis van hun familie. Ben en Koop Eleveld
reageerden op onze oproep. Zowel Ben, die zijn jeugd in Vledder heeft doorgebracht
en nu wonend in Havelte als zijn broer Koop, nog steeds wonend in Vledder, hebben
genealogie als hobby. Zij hebben in hun speurtocht tien opeenvolgende families Eleveld in kaart gebracht. Hier volgt hun verhaal. Een tijdlijn hebben wij toegevoegd.

1. Bertha (1940), Berend (1943) en Koop Eleveld (1952)
Naaste familieleden: Naast ooms en tantes
zijn er twee neven en twee nichten. Hoe zit
dat? De oudste broer van vader Martinus,
Roelof, huwde met Johanna Beenen, zij gingen wonen in Nijensleek. Zij kregen twee
kinderen, Koop (1928) en Nel (1936). De zus
van Martinus, Hilligje, trouwde met Roelof
Wuite (kassier van de Boerenleenbank en
gemeenteontvanger). Zij woonden in VledKoop, Bertha, Martinus, Berend en
der in het huis aan de Dorpsstraat, waar
Aaltje Eleveld-de Ruiter.
Koop nu woont. Ook zij kregen twee kinderen, Harrie (1936) en Bartje (1940).
De oudere broer van Martinus, Kier (1898) was nog ongehuwd toen hij in 1921
overleed als gevolg van een ongeval met een paard. Er zijn kinderen en kleinkinderen.1
Bijzonderheden: Dit is de eerste generatie, die geen boeren meer voortbracht. Alle
negen voorgaande geslachten waren – voor zover bekend – gerespecteerde boeren.
Bertha woont in Winschoten, Ben in Havelte en Koop in Vledder.
Tijdlijn: Internet, de smartphone en de robot. De overdracht van de soevereiniteit
van Nederlands-Indië aan de Republiek Indonesië in 1949. Bertha en Ben werden in
de Tweede Wereldoorlog geboren.

Kinderen van:

2. Martinus Eleveld (1903 – 1994) gehuwd in 1940 met Aaltje de
Ruiter (1918 – 2010)
Naaste familie: zie boven.
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Bijzonderheden: Martinus kon en wilde aanvankelijk als derde zoon geen boer worden, maar omdat zijn vader in 1918 overleed en door het noodlottige ongeval van
zijn broer Kier in 1921 moest hij samen met zijn moeder Bartje het boerenbedrijf
voortzetten. Martinus was ruim 20 jaar lang PvdA-wethouder in de voormalige
gemeente Vledder en daarnaast lid van verschillende besturen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld van de ruilverkaveling, het waterschap en de melkfabriek.
Tijdlijn: Vledder kreeg begin dertiger jaren reeds een aansluiting op het elektriciteits- en waterleidingnet. Circa 30 jaar later kwam de aansluiting op het gas. Eerste radio, TV, wasmachine, koelkast en tractor. De vélocipède wordt van rijwiel
een fiets. De ontdekking van antibiotica (1928). Maakte zowel de Eerste als Tweede
Wereldoorlog mee, overigens niet als militair.
Martinus is zoon van:

3. Koop Eleveld (1851 – 1918) gehuwd in 1896 met Bartje Kiers
Mois (1867 – 1946)
Koop, bijgenaamd “Grote Koop”, trouwde op 42-jarige leeftijd met Hendrikje Boes
Bel uit Darp, die twee jaar later overleed aan TBC. Zij hadden geen kinderen. Vier
jaar later trouwde hij met zijn nichtje Bartje Kiers Mois (28).
Naaste familie: Koop had slechts één zus Lammigje, die trouwde met Aaldert Roelof Eleveld (heel verre familie). Hun dochter Grietje trouwde met Aaldert Duiven,
van wie vrijwel alle ‘Duivens‘ in Vledder, Wapserveen en Kallenkote afstammen.
(Klein)dochters trouwden weer met de in Vledder bekende families van den Burg,
Bleeker, Have en Schipper. De andere twee broers en zus van Grietje trouwden en
vestigden zich alle drie in Eesveen
Bijzonderheden: Beschikte
over koets, paarden en vélocipède. Nog geen elektriciteit en
waterleiding, derhalve olielamp verlichting en water uit
de pomp. Door huwelijk en
vererving gaat de boerderij
rond 1900 over van de familie
Eleveld naar de familie Pol in
Ruinerwold. Zie 9.

Staand: Kier (1898), Roelof (1896), Hilligje (1901),
Martinus (1903). Zittend: Koop (1851) en Bartje Kiers
Mois (1867).
23

Tijdlijn: Telefoon, de gloeilamp en het automobiel. Maakte de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) mee,
overigens niet als soldaat. De
wapenstilstand werd gesloten
in Compiègne (Fr) op 11 november 1918, Koop overleed
op 2 november 1918.
Koop Eleveld zoon van:

De boerderij aan het Oosteind waar de familie Eleveld
woonde.

4. Roelof Koops Eleveld (1816 – 1890) gehuwd in 1844 met Hilligje Jans Dekker (1823

– 1894)
Naaste familie: Roelof’s broer Albert Koops Eleveld (geb. 1829) trouwde Jantje Jans
Dekker, een zus van Hilligje Jans Dekker. Broer Albert was in de periode van 1872
tot 1893 wethouder van de gemeente Vledder. Albert is de overgrootvader van o.a.
Roelie de Vries-Eleveld. Zijn eerste vrouw Jantien Pieters Smit overleed op de jonge
leeftijd van 22 jaar. De enige zus van Roelof Koops Eleveld: Jantje (geb. 1832)
trouwde met Frederik Cornelis Offerein, smid en landbouwer te Diever.
Bijzonderheden: De derde zus Margje Jans Dekker trouwde in Wapse met Kier Kiers
Mois. Ze hadden zeven kinderen toen Kier overleed. Ze trouwde daarna met de weduwnaar Jan Noorman. Deze had al een dochter en ze kregen samen nog twee kinderen. Margje overleed op
44 jarige leeftijd samen met
het laatste kind bij de geboorte. Haar man bleef achter met negen kinderen,
waarvan velen nog klein. De
kinderen zijn toen verdeeld
in de familie. Onze overgrootouders kregen Bartje.
Een bijzonderheid was, dat
alle kinderen bij de geboorte
met de verkeerde achternaam zijn ingeschreven n.l.
Kiers, zoals hun vader altijd
werd genoemd. Toen Bartje
met onze grootvader trouwMartinus Eleveld met moeder op een Norton.
de is er een akte opgemaakt
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waarin de familienaam van Kiers veranderd werd in Mois. Haar broers en zussen –
allen neven en nichten van vader Martinus – behielden de naam Kiers.
Tijdlijn: De belangrijke grondwetswijziging van 1848 (Thorbecke), waarin de
macht van de Koning sterk werd beperkt en de verantwoordelijkheid kwam te liggen
bij regering, de Eerste en Tweede Kamer (de Trias Politica). De zandweg van
Vledder naar Steenwijk werd in 1856 verhard, de weg van Vledder naar Dieverbrug
in 1870 en de weg van Vledder naar Appelscha in 1914.

5. Koop Alberts Eleveld (1792 – 1871) gehuwd in 1815 met Lammigje Hendriks Schipper (1791 - 1868)
Naaste familie: Zus Geertien Alberts Eleveld (geb. 1790) huwde met Oost Jans
Trompetter van beroep smid. Dit zijn de voorouders van vele Trompetters in Vledder.
Bijzonderheden: geen.
Tijdlijn: In 1814 wordt de burgerlijke stand ingevoerd. Tiendaagse veldtocht tegen
de Zuidelijke Nederlanden in 1831. België scheidt zich in 1839 af van Nederland. In
hetzelfde jaar rijdt de eerste trein van Amsterdam naar Haarlem. De industriële
revolutie neemt een aanvang.
Koop Alberts Eleveld zoon van:

6. Albert Coops Eleveld (1755 – 1825) gehuwd in 1789 met Hendrikje Roelofs Beenen (?)
Naaste familie: Eerste huwelijk met Heiltje Harms uit Smilde in 1784. Zij en hun
eerstgeboren naamloze kind overleden een jaar later. Tweede huwelijk werd voltrokken in 1789. Van broer Jacob (geb. 1746) en zus Geessien (geb. 1744) is weinig
bekend. Broer Hendrik Koop Plak Eleveld trouwde eerst met Elisabeth Jacobs uit
Vledder en in 1794 met Grietien Jans Tinge uit Hijken. Hiervan stammen de meeste
Elevelds in Smilde en Hooghalen af.
Bijzonderheden: geen.
Tijdlijn: De Franse revolutie in 1789, de Bataafse republiek (1796-1806) , Koning
Lodewijk Napoleon (1806-1810), Nederland onderdeel van Frankrijk (1810-1813).
De Maatschappij van Weldadigheid vestigt zich in Frederiksoord (1818). In de
Franse kaart van 1811 zijn in Vledder 66 panden, waaronder een kerk, een molen
en een school ingetekend.
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Alberts Coops Eleveld zoon van:

7. Coop Hendriks Eleveld (1721- 1802) gehuwd in 1743 met Geertien Albers (1721 - ?)
Geboren te Lhee.

Naaste familie: Coop had een broer, genaamd Roelof Hendriks Eleveld (geb. 1727)
en twee zussen Trijntje (1724) en Geesje (1719).
Bijzonderheden: De eerste bewoner van onze familie op de boerderij aan het
Oosteind. Hij pachtte de boerderij van nazaten van de broer van zijn grootvader Hendrick Hendricks Eleveld, die de boerderij in 1701 lieten bouwen en hier tot 1743
woonde. De boerderij gold als de grootste boerderij van Vledder met ruimte voor 20
koeien. Deze boerderij is van 1743 tot 1965 gepacht door onze familie. Zie verder
onder 9.
Tijdlijn: Deze periode gold als een saaie eeuw, niet te vergelijken met de daaraan
voorafgaande Gouden Eeuw. Kenmerkend was de Jan Saliegeest. Weliswaar vond
James Watt in 1775 de stoommachine uit en Jacquard in dezelfde periode de automatische weefmachine. Beide uitvindingen waren essentieel voor de economische ontwikkeling.
Coop Hendriks Eleveld zoon van:

8. Hendrick Coops Eleveld (1690 - ?) gehuwd in 1715
met Geesje Wolters Oosteringe (1690 - ?)
Naaste familie: Hendrick had twee broers en drie zussen: Roelof, Jan, Frougechien,
Jantje en Ida.
Bijzonderheden: Boer te Lhee.
Tijdlijn: Maakte het einde van de Gouden Eeuw mee. Of hij op de hoogte was van het
bestaan van Rembrandt van Rijn, Jan Steen, Johannes Vermeer of Joost van den
Vondel weten we niet. Op de dag van zijn geboorte lag de Tachtigjarige Oorlog al
weer ruim veertig jaar achter hem.
Hendrick Coops Eleveld zoon van:

9. Coop Hendriks Eleveld (1656 – 1718) gehuwd in 1685
met Lummigje Geerts Haveman (1660 - ?)
Naaste familie: Zijn broer Hendrick (1653) trouwde in zijn tweede huwelijk met
Lisabeth Hendriks uit Vledder. Zij gold als één van de rijkste vrouwen van Vledder.
Zij bouwden in 1701 de boerderij aan het Oosteind. Hun zoon Beerent trouwt met
een dochter van de rijke familie ten Heuvel uit Zuidwolde. Deze tak van de familie
Eleveld heeft een ultieme voorkeur voor het trouwen met rijke vrouwen.
Een van de nazaten van deze tak van de familie is Margreet Wessel Boer, weduwe
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van Werner Moret, uit Zuidwolde, zij staat bekend als de rijkste vrouw van Drenthe.
Bijzonderheden: Boer te Lhee. Was diaken en schatbeurder2 in Dwingeloo.

Tijdlijn: Maakte het Rampjaar 1672 mee, het jaar waarin Holland een oorlog voerde tegen de aartsbisschop van Keulen, de vorstbisschop van Münster (Bommen Berend), de Fransen en de Engelsen. In 1675 schonden Munsterse troepen de kerk in
Vledder, sloegen de vloeren van het koor kapot en stalen de kerkbijbel.
Coop Hendriks Eleveld zoon van:

10. Hendrick Eleveld (1625 - ?) gehuwd in 1650 met Idechijn
Koops (?)
Naaste familie: Vier zonen: Jan (1650), Hendrik (1653), Coop (1656) en Geert
(1661).
Bijzonderheden: Boer te Lhee.
Tijdlijn: Maakte een deel van de Tachtigjarige Oorlog mee, (1568- 1648) evenals
de Vrede van Munster (1848). De Gouden Eeuw met o.a. als bekende schilder Rembrandt en dichter Joost van den Vondel. De eerste kranten verschenen in deze periode. Of deze ook door Hendrick en Idechijn werden gelezen is niet bekend.
In 1621 werd de kerk in Vledder getroffen door een grote brand, waarbij de kerk
gedeeltelijk instortte.
Ben Eleveld, Koop Eleveld, Tiemen Stuiver
1

Eigenlijk moeten we spreken van twaalf geslachten Eleveld. Bertha heeft twee dochters,
Alja (1969) en Geesje Martine (1973) met de achternaam Weerts. Ben heeft twee zonen,
Marcel Jan (1973)en Johan André (1974). Koop heeft vier kinderen, waarvan Martinus
Koop als gevolg van een noodlottig ongeval tijdens een vakantie in het buitenland op jonge
leeftijd is overleden. Het zijn Paula (1982), Dana (1984), Martinus Koop (1986 - 1991) en
Nick (1995). De kinderen van Ben en Koop dragen de achternaam Eleveld. Bertha heeft vier
kleinkinderen, Ben drie en Koop twee.
2
Een schatbeurder is de ontvanger in een kerspel. De functie werd in 1603 ingesteld om te
zorgen voor de inning van een aantal belastingen, die Drenthe opgelegd kreeg door de Generaliteit. Geleidelijk aan zorgde de schatbeurder ook voor de inning van plaatselijke belastingen zoals lantaarn-en predikant -geld.
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