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VAN DE VOORZITTER

Onze vereniging werd officieel op 24 januari 1994 opgericht, 
toen de statuten bij de notaris werden bekrachtigd. Maar daar 
is natuurlijk veel aan vooraf gegaan. Op 20 maart 1991 vond er 
al een bespreking plaats tussen verschillende organisaties in 
Emmen, met wethouder H. Euving over het eventueel opheffen van 
de oudheidkamer 'De Hondsrug'. Jn die periode, zo'n vijf jaar 
geleden, rijpte al het idee, om, indien de oudheidkamer zou 
verdwijnen, er iets anders voor in de plaats te stellen. Met 
een handjevol mensen is op 7 februari 1992 besloten om een 
historische vereniging op te richten. Dat handjevol is nu 
uitgegroeid tot plm* 55 leden, die voor het merendeel 
enthousiast de bijeenkomsten bezoeken. Naar mijn mening zijn 
het altijd heel zinvolle en leerzame bijeenkomsten geweest en 
ook de excursies vielen steeds in de smaak.
Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren twee boekjes kunnen 
uitgeven en werden de lezingen van de tweede studiemiddag 
gebundeld.
Dat zijn zaken om trots op te zijn, maar persoonlijk heb ik 
ook zorgen: is 55 leden nu werkelijk iets om trots op te zijn? 
In het gebied dat onze vereniging beslaat, wonen meer dan 
100*000 mensen! Ter vergelijking: de historische vereniging 
in Eelde heeft 450 leden, Vries heeft er 110, Beilen heeft 
1220, Hoogeveen 14001
En dat terwijl Emmen (e.o.) zo'n rijke (voor)geschiedenis 
heeft. Mede door het uitgestrekte grondoppervlak van de 
gemeente, zijn verreweg de meeste prehistorische vondsten uit 
Drenthe, gevonden in deze gemeente!
Het is mede de reden geweest, dat het bestuur een p.r.- 
commissie in het leven heeft geroepen, want het wil er bij ons 
niet in, dat er niet meer belangstelling in Zuidoost-Drenthe 
voor de plaatselijke geschiedenis zou bestaan.
Deze commissie heeft een uitgebreid rapport samengesteld en is 
bezig het logo te verbeteren en vooral in eerste instantie om



de layout van de Kroniek aan te pakken. Bovendien zorgen de 
heren H. Nicolaï en W. ter Steege er voor, dat onze 
vereniging regelmatig in de krant kont. Ook wordt een 
wervingsfolder ontworpen, die op diverse plaatsen in Zuidoost- 
Drenthe zal worden verspreid.

Natuurlijk is enige continuïteit in het bestuur daarbij van 
essentieel belang. Als men na korte tijd weer af haakt is het 
net of we steeds weer helemaal overnieuw stoeten beginnen. Toch 
zullen er in januari a.s., op onze jaarvergadering, weer 
verkiezingen plaatsvinden. Ook voor de functie van voorzitter. 
Ik heb namelijk moeten besluiten om mij uit het bestuur terug 
te trekken. Ik wil dat graag toelichten:
Toen ik in de loop van dit jaar met 'wachtgeld' thuis kwam te 
zitten, heb ik ijverig geprobeerd om bij de gemeente Emmen 
toch weer aan de slag te komen. U weet waarschijnlijk, dat de 
gemeente Emmen de wachtgeldverplichtingen van het personeel 
dat eertijds bij de stichting Nationaal Veenpark in dienst 
was, heeft overgenomen. Op zichzelf is dat een daad geweest 
van het college van B & W, die respekt af dwingt. Dat mag ook 
weleens gezegd worden in deze voor de gemeente, zo benarde 
tijden! Het stadhuis immers staat op stelten, zo las ik in de 
krant.
Ik heb vervolgens geprobeerd om de gemeente er van te 
overtuigen, dat het nog enkele jaren in volledige dienst nemen 
van mij, enkele tonnen goedkoper was, dan mij nu met wachtgeld 
te sturen. Mede waarschijnlijk door de interne problemen, 
heeft men daar helaas niet op gereageerd.
Intussen heb ik het boekje 'Emmen en de Van Raalte-trek' 
geschreven en een boek, getiteld 'Tussen de Kandelaren'. Toen 
werd het voor mij tijd om naar iets anders om te zien.
Zoals het meestal met 'vutters' gaat, weet men je wel te 
vinden:
Ik ben o.a. gevraagd om mee te werken in de stichting 'De 
Luisterpost'. Dat is een landelijke stichting, die zich 
bezighoudt met het maken van opnamen (cassettes en video's) 
voor mensen, die aan huis gebonden zijn en bepaalde 
evenementen niet kunnen meemaken. Ik ben aangezocht als p.r.- 
medewerker en ben tevens lid van het algemeen- en het 
dagelijks bestuur. Ook bij de verdere professionalisering van 
deze stichting ben ik nauw betrokken. Haar in Emmen zelf heb 
ik ook nogal wat 'baantjes' en ben tevens adviseur van een 
museum en secretaris van het Drents Historisch Overleg.
Ik meen me aan deze werkzaamheden niet te kunnen onttrekken - 
het secretariaat van het DHO is echter min of meer gekoppeld 
aan het werk binnen onze vereniging. Als ik wèl bij de 
gemeente Emmen had kunnen werken, dan had ik dit vrijwilli
gerswerk met eer en geweten kunnen opzeggen.
Nu betekent het echter, dat ik me niet voldoende kan inzetten 
voor onze vereniging, die m.i. een krachtige voorzitter nodig 
heeft, die er de nodige energie in kan stoppen - of er zouden 
twee bestuursleden moeten komen: een voorzitter en een vice- 
voorzitter/algemeen adjunct. Er moet in elk geval een voorzit
ter komen, die mede er voor zorgt, dat we als vereniging na 
enkele jaren van opbouw nu gaan werken aan de verdere uitbouw.



Aan de ene kant is dat voor mij een pijnlijke beslissing, 
omdat ik aan de wieg van onze vereniging heb gestaan en er 
derhalve nauw aan verbonden ben. Aan de andere kant wil ik ook 
niet te dramatisch doen, want er zijn genoeg 'vakbekwame' 
mensen, die dit werk kunnen overnemen.
Wie biedt zich aan? Het bestuur houdt zich aanbevolen. Aarzelt 
U niet om U aan te melden. Natuurlijk zal het bestuur ook zelf 
op pad gaan om een geschikte kandidaat te vinden.
We hadden natuurlijk ook een advertentie bunnen zetten, zoals 
b.v. deze:

Deze huwelijksadvertentie stond in de Nieuwe Drentsche Courant 
van 9 oktober 1852.
Dit krantenbericht werd, evenals een aantal andere, ontvangen 
van ons lid, de heer T. Engelsman. In deze aflevering vindt U 
tevens een interessante bijdrage van hem.
We hopen, dat meerdere leden zijn voorbeeld zullen volgen!



VIER EEUWEN TURFWINNING 
besproken door

W. Visscher
Op 8 september j.1. promoveerde Michiel Gerding aan de Land
bouwuniversiteit te Wageningen tot doctor in de landbouwweten
schappen op het proefschrift 'Vier eeuwen Turfwinning, de 
verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
tussen 1550 en 1950'. Het is een 'turf van een boek' geworden: 
ongeveer 530 bladzijden!
De schrijver begint met een inleidend betoog waarbij vele 
tientallen pagina's lang het ontstaan van het veen, de diverse 
soorten turf en de wijze waarop die gegraven werd, enz. worden 
behandeld. Daarna komen de verveningen (ruim 200 bladzijden 
beslaand) zelf aan bod, terwijl de rest o.m. gaat over het 
vervoer (de turfschipperij), de turfafnemende industrieën, de 
kanalen, energieverbruik, enz. Op de met de turfproductie 
verbandhoudende belastinggegevens en aantallen turfafvaarten 
is de zakrekenmachine 'losgelaten' om het totaal aantal 
geproduceerde dagwerken (de rekeneenheid in het veen) te 
berekenen. Immers was de centrale vraag bij dit onderzoek niet 
alleen maar wanneer, maar ook hoeveel turf er is gewonnen. De 
laatste 100 blz. van het boek gaan dan ook 'zwaar' van de 
tabellen en de cijferkolommen wat voor de lezer duizeling
wekkend overkomt. Persoonlijk ervoer ik het aanvankelijk als 
een verslaggeving van een accountant, maar bij nader inzien 
blijkt het wel mee te vallen en betreft het hoofdzakelijk een 
omrekening van bestaande hoeveelheden in de hiervoor vermelde 
rekeneenheid zoals bij het tiendelige stelsel een gulden 
hetzelfde is als tien dubbeltjes.
Maar nu terug naar de verveningen, het schijnbaar 
interessantste onderdeel en speciaal naar die van Zuidoost- 
Drenthe, tevens 'werkgebied' van onze vereniging. Dit gebied 
is een van de 23 verveningssystemen die Gerding in de door hem 
beschreven vier provincies onderscheidt waarvan hij het belang 
van turfproduktie t.o.v. elkaar vergeleek en zo ook een 
onderlinge rangorde in turfproduktie van deze provincies 
vaststelde. Andere verveningssystemen zijn b.v. de Oostermoer 
en de Veenmarken in het oosten van de provincie Drenthe, waar 
de auteur zeer gespecificeerd is ingegaan op- nagenoeg de 
meeste (door hem bij naam genoemde) daar werkzaam geweest
zijnde verveners en de omvang van hun veenderijen. In het
(daaraan grenzende) onderdeel Zuidoost-Drenthe, enkele
tientallen blz. omvattend, worden zulke overzichten echter 
node gemist zodat in het proefschrift niet duidelijk wordt 
welke personen daar de verveners waren, enz. De schrijver
deelt hierover slechts mee, dat er daar sprake was van 
'verschillende soorten verveners van eenmansbedrijfjes tot 
grote maatschappijen'. Maar ook bij de (volgens zijn
berekeningen) né Drenthe belangrijkste veenprovincie
Overijssel laat de schrijver bijna geheel in het midden wie 
daar de grootschalige verveningen hebben aangepakt. In zijn 
verantwoording van deze gang van zaken voert de auteur in zijn
inleidend betoog aan dat 'in veel verveningssystemen en



veengebieden uit de bronnen niet duidelijk wordt wie nu 
feitelijk als vervener optraden'. Als de auteur, die in een 
aantal interviews heeft rondgebazuind als zou hij nagenoeg 
alle noordelijke archieven hebben 'afgestroopt', hiermee de 
indruk wil wekken, dat die bronnen niet zouden bestaan, is die 
indruk onjuist, uit de in het boek opgenomen lijst van 
archieven valt af te leiden dat dr. Gerding het gemeente
archief van Emmen niet heeft bezocht, danwel zijn eventueel 
daar wel ingesteld onderzoek voor hem geen concrete resultaten 
heeft opgeleverd. Maar toch had dit archief nu juist zo'n 
rijke bron voor zijn onderzoek kunnen opleveren! Ik doel 
hierbij met name op het archief 'ingezonden stukken', waar in 
de doos over het jaar 1889 I sub ongenummerd (tussen de 
nummers 141 en 146) lijsten uit het jaar 1888 voorkomen, 
waarop in detail alle verveners in de gehele gemeente Emmen en 
hun afzonderlijke productiegegevens en aantallen werklieden 
voorkomen. Trouwens had Gerding om het zich niet al te 
moeilijk te maken ook te rade kunnen gaan bij de jaarlijkse 
(in druk uitgegeven) verslagen van Gedeputeerde Staten, waarin 
alle door verveners aangevraagde concessies van vervening zijn 
gepubliceerd.
Het is dan ook evidend dat de schrijver met de bronnen slechts 
bedoelt wat door hem zelf is geraadpleegd.
De schrijver begeeft zich op zijn tocht door de geschiedenis 
van de verveningen van Zuidoost-Drenthe voornamelijk op het 
voetspoor van Buiskool en ook later verschenen literatuur, 
slechts langs platgetreden paden. Alleen al uit de jammer 
genoeg in het proefschrift nogal eens voorkomende feitelijke 
onjuistheden [ik kom daar verderop nog even op terug] valt op 
het eerste gezicht door enigszins ingewijden af te leiden uit 
welke bron het daar beschrevene is geput. De hoge verwachtin
gen ten spijt resulteert het boek, dat blijkens de titel toch 
met name ook over de verveningen gaat op dit punt m.i. dan ook 
nauwelijks in een vermeerdering en/of verdieping van de kennis 
van de Zuidoost-Drentse geschiedenis. Omdat het hier gaat om 
een proefschrift (een zuiver wetenschappelijke verslaggeving) 
mocht toch van de schrijver op z'n minst verwacht worden dat 
het onderzoek naar en de vaststelling van de feiten meer omvat 
zou hebben dan het louter weergeven c.q. samenvatten van 
bestaande literatuur. Daarbij komt nog dat de geciteerde 
literatuur zelf in lang niet alle gevallen op archiefonderzoek 
berust wat op zichzelf al tot een tekstkritische instelling 
had moeten nopen.
Een aantal in het oog vallende feitelijke onjuistheden:
Het Amsterdamsche Veld was niet het eerste gebied dat van de 
Barger marke werd afgesplitst (1851) maar het Barger-Erf- 
scheidenveen en dan al meer dan tien jaar eerder; Veenoord was 
geen produktiegebied van zwartveen; maar bracht als enig echt 
laagveengebied in Zuidoost-Drenthe slechts sponturf (bagger- 
turf) voort. Dit laatste stond trouwens al vrij uitvoerig 
beschreven in het door onze vereniging in 1993 uitgegeven 
boekje 'Historie van het Drents Californië' (evenals overigens 
de daarin alle met name genoemde verveners over de periode



1860-1880 in het Barger-Westerveen). Overigens prijkt dit 
boekje wel op de in het proefschrift opgenomen lijst van 
geraadpleegde (?) literatuur. De ammoniakfabriek te Klaziena- 
veen was niet een onderneming van W.A. Scholten, maar van een 
aantal coöperatief georganiseerde 'Groninger' boeren. Dat de 
vervener A. Veldkamp te Erica (een van die 'Groninger' boeren) 
de enige was die de systematische vervening in het enkele 
duizenden hectaren tellende Schoonebeekerveen ter hand zou 
hebben genomen is wel wat overdreven. In het eveneens in de 
literatuurlijst opgenomen boek van E. H. Karei over de firma 
Veldkamp (waarin ook enige gegevens over de ammoniakfabriek) 
valt immers op blz. 34 te lezen, dat Veldkamp in het 
Schoonebeekerveen ongeveer 40 ha bezat. Behalve Veldkamp waren 
daar ook andere verveners actief. En zo zou ik nog wel door 
kunnen gaan! Een aantal van die onjuistheden lijkt klakkeloos 
uit de boeken van Buiskool te zijn overgenomen. Verder valt op 
dat in de bijlagen van het proefschrift uitgebreide lijsten 
van turfgebruikende industrieën buiten de veengebieden zijn 
aangelegd, terwijl de fabrieken in de veengebieden zelf 
nauwelijks (ook niet in de tekst) worden vermeld. En dit 
laatste had in het boek nu juist zo'n interessante 
beschrijving kunnen opleveren voor enkele hoogveengebieden, 
zoals met name die van Zuidoost-Drenthe en Noordoost- 
Overijssel, die immers in exploitatie zijn genomen bij het op 
gang komen van de industriële revolutie. Maar ook aan de 
snelheid waarmee de vervening en de afvoer hier in zijn werk 
moet zijn gegaan had best wel wat meer aandacht kunnen worden 
besteed. In dit verband mis ik dan ook in het uitgebreide 
hoofdstuk 'vervoer' de legendarische 'bolstertram', waarmee in 
de eerste helft van deze eeuw nagenoeg geheel de in de 
gemeente Emmen gigantische hoeveelheid geproduceerde 
turf strooisel via Overijssel is afgevoerd. Maar goed, het 
hoofdonderwerp van zijn onderzoek betrof de berekening van de 
produktiegegevens van turf, waarbij als een van de 
belangrijkste conclusies naar voren kwam dat de provincie 
Drenthe (vooral door de inbreng van Zuidoost-Drenthe!) het 
belangrijkste turfwinningsgebied was. Hoewel iedereen dat 
eigenlijk al lang wist, is deze conclusie van Gerding dan ook 
als een wetenschappelijke bevestiging ervan te beschouwen. 
Juist hierdoor is het jammer dat de schrijver niet meer 
aandacht aan die belangrijke verveningen van Drenthe en meer 
in het bijzonder aan die van Zuidoost-Drenthe heeft gegeven. 
Het onmiskenbare gevolg van een en ander is nu dat door die 
toch wel veel omvattende titel veel meer is beloofd dan is 
kunnen worden waargemaakt. De oorzaak hiervan lijkt vooral in 
de veel te ruime omvang en/of opzet van het onderzoek gezocht
te moeten worden. ,
Als provinciaal historicus van de provincie Drenthe had hij er 
m.i. beter aan gedaan als hij zich bij de keuze van zijn 
onderwerp tot zijn eigen werkgebied had beperkt. Het grote 
voordeel van zo'n aanpak had dan kunnen zijn geweest dat er 
ook ruimte was geweest voor een behandeling van het nauw aan 
de verveningen verbonden interessante onderwerp van de sociale 
aspecten van de veenarbeid.



DE 'DREHTSCHE VOLKSWAGEN' 
VAN PIETER ORTLEPP
T. H. Engelsman

Bij het doorlezen van een aantal Nieuwe Drentse Volksalmanak
ken kwam ik in de almanak van 1973 het artikel van dr. R. D. 
Mulder tegen over 'Twee en een halve eeuw tolheffing en 
toerisme in Drenthe (1700-1950)'. Mulder schrijft daarin dat 
de Zweelooër uitvinder P. c. G. Ortlepp in 1853 met een 
'veiligheidsvoertuig' aan de markt trachtte te komen. Zijn 
'mechanike machine, krachtvol in werking, gedreven door 
slechts één persoon en tot een gezonden gijmastieke beweging 
verstrekkende' kon 2 tot 6 passagiers vervoeren. Volgens 
Mulder zou dit voertuig misschien als 'Drentsche Volkswagen' 
veel opgang hebben gemaakt, ware het niet, dat wegens 
geldgebrek de uitvinder niet in staat was het verlangde patent 
te verkrijgen en massa fabricage achterwege moest blijven.
Mijn nieuwsgierigheid naar Ortlepp was gewekt. Wie was nu deze 
uitvinder?
Pieter Cornelis Gottfried Ortlepp werd te Den Haag geboren op 
30 april 1793, als oudste kind van Johann Gottfried Ortlepp en 
Helena van Delft. Vader Johann werd in 1754 in Ohrdruf 
geboren. Ohrdruf ligt aan de rand van het Thüringerwald, 
ongeveer 14 km ten zuiden van Gotha. Johann kwam naar 
Nederland en werd militair in het Staatse leger. In 1792 
trouwde hij met een Nederlandse vrouw. Na Pieter werden er nog 
3 dochters geboren. Na zijn pensionering als militair werd hij 
cipier van het tuchthuis te Coevorden en kwam de familie 
Ortlepp in Drenthe te wonen.
Van Pieter is verder bekend dat hij in 1820 secretaris te 
Gramsbergen was. In 1832 woonde hij in Beilen en trouwde daar 
met Jantje Zuid, oud 22 jaar, geboren en wonend te Westerbork. 
Pieter Ortlepp was toen commies der Rijksbelastingen. Rijksbe
lasting ambtenaren veranderden regelmatig van standplaats. Zo 
werden de eerste twee kinderen in Beilen geboren, de 3e in 
Smilde, de 4e weer in Beilen, de 6e, 7e en 8e in Zweeloo en de 
laatste in Anloo. Vijf kinderen stierven zeer jong - ze werden 
nog geen 2 jaar, 1 overleed op 20-jarige leeftijd, 2 trouwden 
en de oudste zoon, Jan Gottfriedt, bleef ongehuwd en overleed 
op 8 2-jarige leeftijd te Assen.
Omstreeks 1844 kwamen Pieter Ortlepp en zijn gezin naar de 
Gemeente Zweeloo. Ze gingen daar 'op de kamer' wonen, dat wil 
zeggen, dat ze van een groot (boeren)huis een deel van het 
voorhuis huurden. Soms was dit als een aparte woning
afgetimmerd. , ,Zo hebben ze gewoond in Meppen bij de weduwe Huis]es-Hagens en 
in het dorp Zweeloo bij Jan Lunsing.
Per 1 mei 1853 werd Pieter Ortlepp overgeplaatst naar Anloo. 
Hij was toen opgeklommen tot commies le klas.







In wat voor tijd leefde nu Pieter Ortlepp?
Als jongeman heeft hij de val van Napoleon meegemaakt. 
Nederland werd weer zelfstandig. De regering trachtte op 
meerdere manieren de economie te stimuleren en grote delen van 
Nederland te ontsluiten.
Volgens de Drentse kranten van rond 1850 werden er in dit 
gewest veel activiteiten ontplooid. Op vele plaatsen was men 
bezig met de aanleg van 'kunstwegen', d.w.z. grindwegen op een 
goede aarden baan. Deze wegen werden ook wel Macadam-wegen 
genoemd. De eerste bouwer van dit soort wegverhardingen was de 
Amerikaan Mac-Adam. Deze macadam-wegen waren ook in het 
slechte jaargetijde goed berijdbaar. Vele dorpen, maar ook een 
stad als b.v. Coevorden waren nu in de winter niet meer zo 
goed als afgesloten van de buitenwereld.
De Hoogeveensche Vaart werd verbeterd en vele nieuwe kanalen 
werden gegraven, zoals het Oranjekanaal, de Noord 
Willemsvaart, de Verlengde Hoogeveensche Vaart en de 
verlenging van de Dedemsvaart. Veel veengebieden werden door 
de nieuwe kanalen ontsloten. Vanuit het Stadskanaal in de 
provincie Groningen werden vele 'monden' naar de Drentse venen 
gegraven, zodat de Oostermoerse en Zuidenveldse venen 
grootschalig 'aan snee' gebracht konden worden.
Toen in 1853 de Hoogeveensche Vaart verbeterd was, voeren er 
dat jaar 10.000 schepen door heen. Het geeft een goed beeld 
van de economische activiteiten in het gebied rond Hoogeveen. 
Ook komt men allerlei berichten tegen over bedrijven die 
gebouwd zullen worden in de veenstreken. Ze zullen turf als 
brandstof gaan gebruiken.
Telegraaflijnen werden aangelegd en men was druk bezig met het 
maken van plannen voor de aanleg van spoorwegen in Noord 
Nederland.
De op gang komende marke-scheidingen zorgden voor extra werk 
in de landbouw. Grote stukken heide werden in cultuur 
gebracht. De landbouwprodukten konden nu per schip vervoerd 
worden naar de afnemers.
In dezelfde kranten staan ook veel berichten over gezinnen die 
in de winter niet voldoende te eten hebben, over diefstal van 
voedsel, over boeren die veel vee kwijtraken door de sterfte 
aan de zgn. longziekte en over aardappeloogsten die mislukken 
door de aardappelziekte. Ook staan er berichten in over 
landverhuizers die naar Noord Amerika vertrekken en hopen daar 
onder betere omstandigheden te kunnen leven en wonen. Nogal 
wat van deze landverhuizers hebben Amerika nooit bereikt, 
omdat het zeilschip, waarmee ze reisden, verging.
Halverwege de vorige eeuw gebeurde er van alles in Drenthe. 
Veel veranderde: Drenthe was in beweging. Zuidoost-Drenthe 
werd soms 'het Drents Californië' genoemd. Men voorzag een 
'gouden' toekomst voor deze streek omdat er veel en goedkope 
brandstof aanwezig was.

Pieter Ortlepp kwam omstreeks 1844, op ruim 50-jarige leeftijd 
in de gemeente Zeeloo te wonen. Als kind was hij opgegroeid in 
Den Haag, als jongeling woonde hij in Coevorden en later in 
nog enkele andere Drentse plaatsen. Het zal hem niet ontgaan



zijn, dat er veel veranderingen plaatsvonden in zijn omgeving. 
In Zweeloo heeft hij in alle rust de plannen uitgewerkt van 
zijn onafhankelijk veiligheids-rijtuig. Mogelijk is hij ook 
beïnvloed door de verhalen die nog de ronde gedaan zullen 
hebben over ds. Focco Nieuwold. Nieuwold was van 1761-1780 
predikant te Odoorn. Van hem is bekend, dat hij een houten 
wagen liet bouwen die door het af zetten met de voeten in 
beweging werd gehouden, een soort loopfiets waarmee hij van 
Odoorn naar Exloo en Valthe reed1.
In april 1852, Pieter woonde toen in Meppen, heeft hij zijn 
octrooiaanvraag op schrift gesteld. Twee keer vulde hij het 
aan. De aanvraag is bewaard geblevem. Op 5-1-1853 verscheen er 
een ingezonden bericht in de Prov. Drentsche en Asser Courant. 
Daarin werd gewezen op de ongelukken die er gebeuren met 
stoomtreinen. Volgens het bericht is het dan ook beter dat 
treinen niet door steden gaan rijden. Daar zou men dan gebruik 
kunnen maken van een in Drenthe ontwikkeld onafhankelijk 
veiligheids-rijtuig.
In een tweede artikel in dezelfde krant op 15-1-1853 staat dat 
P. C. G. Ortlepp uit Zweeloo de ontwerper was en dat hij de 
f 150,- voor de octrooiaanvraag niet kon opbrengen. Om 
Ortlepps ontwerp niet verloren te laten gaan stelde de 
redaktie voor om een geldinzamelactie te houden.
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15 - 1-1853Prov. Drentsche en Asser Courant, 
veilic^^/d<rry-i^n^ Ston5* er hists meer in de krant over hetveiligheids-rijtuxg noch over de inzamelingsacti





ondergrond, waardoor het voertuig vooruit ging. Men zou het 
een stelt-duw-aandrijving kunnen noemen volgens het verbeterd 
prikslee principe met voetaandrijving. Hij dacht dat de 
krachten die met dit mechaniek opgewekt konden worden wel 1000 
maal het gewicht van de 'betreder' zou kunnen zijn.
Ortlepp moet lang over zijn ontwerp nagedacht hebben. Hij 
trachtte het op allerlei manieren te verbeteren. Zo kon het 
voorwiel verplaatst worden. In het midden voor verharde wegen, 
rechts of links voor karresporen. Voor het laatste geval had 
hij nog een extra voorziening. Een soort voelspriet 
'spoori j zer' genaamd, werd gekoppeld aan het voorwiel. De 
voelspriet stond naar voren en moest er voor zorgen dat het 
rijtuig automatisch het karrespoor volgde, waardoor de 
bestuurder de stuurbal niet meer hoefde vast te houden.
Een andere voorziening was dat de achteras naar voren of naar 
achteren verplaatst kon worden. Zo kon de asdruk van het 
voorwiel geregeld worden opdat de besturing licht zou blijven 
bij verschillende belastingen’.

Verder kon het overbrengingsmechaniek aangepast worden aan de 
te vervoeren last, zodat bij een lichtere last sneller gereden 
kon worden. Men kon als het ware een grotere of kleinere 
versnelling instellen. Dit laatste was ook van belang als de 
bestuurder/betreder licht van gewicht was.
Met stoomtreinen gebeurden nogal eens ongelukken.



Ortlepp speelde daarop in met zijn veiligheids-rijtuig, 
waarmee 'bequaam' en geruisloos gereden kon worden. Ook in de 
buitengebieden waar de trein niet lonend was. Ten opzichte van 
de paardetram was Ortlepps rijtuig onafhankelijk omdat het 
niet op een van te voren aangelegd spoor reed.



Helaas weten we niet hoe het verder is gegaan. In de Prov, 
Drentsche en Asser Courant is later geen bericht meer te 
vinden over b.v. een proefrit of iets dergelijks. Wel staat er 
op 1-2-1854 een ingezonden stuk in van Ortlepp. Hierin 
schreef hij dat zijn vrouw, sedert 5 jaar blind, door prof. 
Jansen was geopereerd en dat zij weer geheel ziende was 
geworden. Hij bedankte vervolgens prof. Jansen uitvoerig.
Ook anderen probeerden toendertijd nieuwe transportmiddelen te 
ontwikkelen. Volgens een bericht in de Nw. Drentsche Courant 
had men in Parijs de volgende oplossing bedacht: span het 
paard achter de wagen: BIJZONDER BOORT VAN M JTU IC U R .

.Den,, ^'Ao*. Paqjs mei veel succes
een rijtuig beproefd' vin geheel’ bijionderen bouw.In plaats, dal ae paarden voor hel rijtuig zijn gespannen, spant men het rijtuig foor'de paarden, die alzoo achter den wagen Todjtën en hem voortduwen in pipats van voorUrekkeh; * Hel- rijtuig rust op drie wielen, waarvan het vóbrste door den koetsier, door middel van eene sluurpeh, in alle rigtingon kan worden gedraaid. Een locstel vóór aan hel rijtuig maakt het onmogelijk, om iemand te ovcrrüden, terwijl een ander toestel het rijtuig , zelfs in vollen gang , plotse* ling kan doen stilstaan, De paarden zelve niet \oor zien kunnendo uitzien en daarbij door een scherm overdekt, zijn beveiligd .legen wéér en wind en



Op 4 november is Pieter Cornelis Ortlepp in de gem. Anloo 
overleden.
Betwijfeld moet worden of Ortlepps principe goed werkte onder 
de toenmalige omstandigheden. Eén man moest een zwaar voertuig 
met ook nog 2̂  tot 6 passagiers op gang brengen en op snelheid 
houden, terwijl hij reed over zeer ongelijke wegen of 
karresporen. Toendertijd werden veel grindwegen aangelegd, 
Maar ook deze macadamwegen hebben geen echt lage rolweerstand. 
De grote achterwielen bevorderden het 'bequaam' rijden, ook 
mede door het vliegwieleffect. Wel moest het grotere gewicht 
van de wielen ook nog meegezeuld worden.
Niet duidelijk is, hoe Ortlepp zich de achteras-constructie 
gedacht had. Een doorlopende hoge achteras zal het instappen 
van de passagiers bemoeilijkt hebben. Twee korte achterassen 
zullen onderhoudsgevoelig geweest zijn.
Kwam een stelt boven een kuil, dan werd af zetten tegen de 
ondergrond moeilijk. Ook afzetten tegen losse grond zal 
problemen veroorzaakt hebben. Houten staken zullen door 
slijtage snel korter worden. Het overbrengingsmechaniek moet 
dan weer bijgesteld worden.
De vele verstelmogelijkheden zullen voor veel onderhoud 
gezorgd hebben en zullen het voertuig extra kwetsbaar gemaakt 
hebben. Met onze huidige technische mogelijkheden en lichte 
constructiematerialen zou het misschien mogelijk zijn zo'n 
voertuig te bouwen waarmee men op onze vlakke en harde asfalt- 
of betonwegen, vooruit zou kunnen komen.

Een prototype, gerealiseerd met behulp van bijvoorbeeld een 
werkervaringsproject, een technische school en de V.V.V. maakt 
het mogelijk onderzoek te doen naar de attractiewaarde van 
Pieter Ortlepps rijtuig. Een daaruit voortkomende verbeterde 
versie van de 'Drentsche Volkswagen' zou misschien als 
toeristische attractie ingezet kunnen worden en van 
promotionele waarde kunnen zijn.

1 Gruoninga 1978, p. 58, no. 175.

* * * * *

ARCHIVARIA
De gemeente Emmen heeft een uitgebreid archief, een grote 
fotoverzameling en een eigen bibliotheek. Veel van wat daar is 
verzameld, is openbaar. Burgers mogen hier dan ook gebruik van 
maken.
Allerlei gegevens over de eigen regio zijn er te vinden. Zo 
zijn er provinciale kranten uit de periode 1851-1868 en Emmer



Couranten vanaf 1905. Veel interessante, vaak al lang vergeten 
zaken staan hierin beschreven. Ook de advertenties zijn de 
moeite van het doorlezen waard. Om deze kranten te kunnen 
lezen hoeft U dus niet een reis van 36 km naar het 
Rijksarchief in Assen te maken. Prettig is ook dat in Emmen de 
kranten zélf gelezen kunnen worden en niet, zoals bij het 
Rijksarchief, leesapparaten gebruikt moeten worden.

Ook kadastrale gegevens (van onroerend goed in de gemeente 
Eramen) voor de periode na 1860 hoeft U niet naar het Kadaster 
in Assen. In Emmen mag U zelf zoeken in de gegevens, die in d«* 
archiefbewaarplaats in de kelder staan en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Het Kadaster in Assen is niet gratis. Een korte 
handleiding wijst U de weg.
De verschillende eigenaren van een bepaald pand zijn te vinden 
via drie ingangen:
a. Naam eigenaar. Alleen voor de periode ca. 190 - ,;•». i»«>o

is een register aanwezig. Dit register is 
echter incompleet.

b. Sektie (letter) + perceelsnummer. In het bijbehorend
register staat waar de gegeven* te 
vinden zijn.

c. Kadasterkaart. Hierop staan sektie (letter) en
perceelsnummer. Daarna zie b. Op dit 
moment zijn van veel dorpen of gedeelten 
van dorpen kadasterkaarten in de kelder 
aanwezig uit de periode voor 19)0.

Hiernaast ziet U een gedeelte van een kadaster kaart uit i e L 6, 
sectie C, met daarop een stuk van het dorp Emmen, ten noorden 
van de N.H. Kerk.

MEDEDELINGEN ARCHIEFGROEP





VAN HET BESTUUR 
* * * * * * *

De belangrijkste mededeling van het bestuur op dit ogenblik 
is natuurlijk de vermelding van onze eerstvolgende 
bijeenkomst.
We nodigen U hierbij graag uit voor de jaarvergadering van 
onze vereniging, die zal worden gehouden op:

MAANDAG, 19 FEBRUARI 1996.
AANVANG: 20.00 uur.
PLAATS: Wijkhuis DE SCHIPHORST, Meerstraat 8, Emmen.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
2. Notulen van de jaarvergadering, gehouden op 3 februari 

1995.
3. Jaarverslag van de secretaris.
4. Financieel overzicht 1995 en begroting 1996.

5. Rapport van de kascomraissie.
6. Bestuursverkiezing:

(tussentijds) aftredend en niet herkiesbaar:
G. de Leeuw, voorzitter.

Men wordt dringend verzocht om namen op te geven 
van personen die men geschikt acht voor het 
voorzitterschap!!

7. P .r .-commissie.

8. Werkgroep 'geschiedenis Zwarteneer' vraagt 
medewerking!!

9. Rondvraag.
10. Pauze.

11. Vertoning van dia's van (oud-)Emmen (e.o.)
12. Sluiting.


