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REDACTIONEEL

Het veen werd wel getypeerd als land dat niet te betreden is en water dat niet te bevaren is; het was
een gebied waar belastingambtenaren niets te zoeken hadden, waar priesters en dominees geen
heil in zagen en waar landsheren geen grenzen trokken. Pas toen het veen economisch van nut
werd ontstond de noodzaak om ook daar de grens tussen de verschillende belanghebbenden te
bepalen. Er werd vaak eerst om gevochten en als dan uiteindelijk bij verdrag de grenslijn was
bepaald moest ook duidelijk worden aangegeven waar deze precies liep. Gerard Kolker en Herman
Posthumus schrijven hierover hun eigen verhaal, resp. over de twisten die aan de grens vooraf gin
gen en over de al dan niet monumentale palen, die de grens ‘zichtbaar’ moesten maken. Trientje
Smid-Bosklopper voert in haar vrije impressie over de voettocht uit 1836 van twee Leidse oudstudenten ons op meeslepende wijze mee door het Drentse veenmoeras. In dit nummer leest u het
eerste deel. Verder volgt nog een bijdrage over het leven en werken van de kunstenaar en bolsterdirecteur Korteling uit het grensdorp Zwartemeer. Ook wordt in deze Kroniek stilgestaan bij een
monumentaal huis te Erica dat dank zij zeldzame tegeltjes op de nipper van de sloop kon worden
gered.

Voor aan de boekbespreking te beginnen volgt eerst nog een anekdote over de legendarische
Emmer kantonrechter W.W. van Haersma Buma. Tenslotte verzucht de redactie nog dat uw pennen
vruchten zeer welkom zijn. De Kroniek wordt toch niet alleen voor, maar ook door de leden geschre
ven. Tot nu toe wordt de Kroniek grotendeels gevuld door bijdragen van bestuur en redactie!
Hebt u b.v. een interessant verhaal of leuke anekdote uit eigen familie of omgeving, schroom niet ze
aan de redactie door te geven.
W.V.

DE OOST- EN ZUID-OOSTGRENS
VAN ONZE PROVINCIE.

Conflicten met Munster en Hannover.
In een vorig artikel hebben wij een overzicht
gegeven van de vaak onverkwikkelijke gebeur
tenissen, welke aan een definitieve vaststelling
van de grens tusschen Groningen en Drenthe
dwars door de Oostelijke venen, voorafgingen.
Thans wenden wij ons naar het Zuid-Oosten
van de Provincie, daar waar het Oude
Landschap aan het Duitsche Rijk grenst. De
grenzen hier zijn van veel jongeren datum dan
de Semslinie, doordat de moerassen hier, deel
uitmaakten van het Bourtanger moeras en ons
land reeds eenige eeuwen afscheidde van
Duitschland. Deze natuurlijke verdedigingslinie
vond ten Westen van Coevorden haar voort
zetting in de venen van Zuid-Drenthe en eindig
de eerst bij het Zwarte Water. In plaats van
deze moerasgordel, die de drie noordelijke pro
vinciën en het land van Vollenhove geheel
afsloot, droog te leggen, ging men door aller
hande inun- datiewerken den moerassigen toe
stand verergeren. Nog in het laatst van de 17e
eeuw verbood de Generaliteit, deze moerassen
of “moeren” te cultiveeren of met vee te bewei
den, zoomede ook om het veen te “branden”,
er boekweit te verbouwen of er paden en
wegen in aan te leggen. Vooral werden strenge
bepalingen gemaakt tegen het doorsteken van
de aangelegde Leidijken, die het water voor de
inundatie moesten tegenhouden . De vele
meren en meertjes in dit grensgebied, het
Bellingwolder-, het Lijske-, het Sellinger-, het
Hebeler- en het Zwartemeer, liet men alle
bestaan en verhinderde zooveel mogelijk hun
afwatering.
Vooral in 1672 toen Frankrijk, Engeland,

Munster en Keulen ons den oorlog verklaarden,
versterkte men het grensgebied zooveel moge
lijk; bij Sellingen legde men b.v. een dam in de
Ruiten Aa, om een deel van het water als
Nieuwe Aa (Moddermansdiep) naar het fort
Bourtange te doen loopen, ten einde den
omtrek te kunnen inundeeren i.

Evenwel trachtten de bewoners aan weerszij
den van de grensmoerassen er toch zooveel
mogelijk partij van te trekken en de verbodsbe
palingen werden op vele plaatsen overschre
den. Hier weer het zelfde liedje als op de
Groningsche grenzen. Hoe meer men elkaar
met de ontginning naderde, hoe noodzakelijker
werd het vaststellen van een grenslijn. Uit een
in het Rijksarchief van Drenthe berustende
kaart van 1729 blijkt, dat de toenm alige
Munstersche gemeenten de grensscheiding
meer westelijk, de markegenootschappen van
de Drentsche gemeenten deze meer oostelijk
beweerden. De grens der marken en daarmede
die van de “Vereenigde Nederlanden” werd
bepaald bij tractaat van den 27 October en 10
November 1764, hetwelk op 14 Januari 1765
door “ Hunne Hoogm ogenden” StatenGeneraal der Vereenigde Nederlanden werd
geratificeerd.

Hiermede trachtten de Staten-Generaal de
grensgeschillen tusschen de Drenthen en de
Munsterschen te beslechten en de private
belangen en gerechtigheden te regelen.
Twintig jaar later echter, den 11 october 1784,
werd te Munster een geheim tractaat gesloten,
dat van het vorige geheel afweek en oorzaak
werd van jarenlange geschillen.
Bij dat tractaat werden twee rechten onderschei
den en toegekend. Van de marke van Roswinkel
werd een ge- deelte, ter grootte van omstreeks
475 bunder, aan de Munstersche gemeenten
Altenharen, Ober- en Niederlangen in vollen
eigendom gegeven. De oorspronkelijke geschil
len waren vooral ontstaan, doordat men enkele
streken langs de riviertjes en meertjes in den
zomer als weiden kon gebruiken. Nu bepaalde
het tractaat, dat Emmen en Westenesch, en
Noord- en Zuidbarge aan de Drentshe zijde, met
Wesuwe en Versen (bij de Eems) aan de
Munstersche zijde, op de betwiste strook te
samen zouden mogen weiden, met deze bepa
ling dat de ingezetenen van Emmen het recht
van “boekweiten” behielden, mits niet op 100
roeden langs de grens.
Aan deze “samen weide” herinneren thans nog
de verschillende compas- cuums, het jus compascui, d.i. het recht van gemeenschappelijke
weide, als Emmer- en Barger- Compascuum.
De ingezetenden van Roswinkel werden voor
de onteigening van hun gronden
schadeloos gesteld en ontvingen een bedrag in
evenredigheid van de toenmalige waarde van
die gronden.
Emmen, W estenesch en Noord- en ZuidBarge, die met het recht van “samenweide”
waren bezwaard, ont- vingen geen schade
loosstelling.
Het recht van “samenweide” ten behoeve van

de onmiddellijk aan de Eems gelegen dorpen,
had in die tijden door den verren afstand van
omstreeks 2 uren tusschen die dorpen en het
“compascuum-gebied” minder bezwaar, doch
het toenmalig Munstersche Gouvernement
maakte er wel een bezwaar van, door in het
jaar 1788 de van Roswinkel verkregen gronden
te verdeelen en onmiddellijk langs de grens
een kolonie op erfpacht aan te leggen, die
thans de Zwartenberg of Aa-streek heet.
Oorspronkelijk werd het terrein onder 18 hoe
ven verdeeld, die langs de grens op Hollandsch
gebied hun bouwakkers hadden. Aan deze
kolonisten werd bij het pachtcontract het mede
gebruik van het compascuum gegeven, in deze
bewoording: “Dewijl in het grenstractaat van
het jaar 1784, de vrije weide langs .de Aa van
de E ltingerpie naar het Zw artem eer de
gemeenten Altenharen en Langen verzekerd is,
zoo worden de plaatsen 37 tot 54 ingesloten tot
deze streken met hun hoornvee en schapen
verwezen”.
Van de beperking, bij het tractaat bepaald in
betrekking tot de aangeslagen boekweitakkers,
was dus in het contract geen sprake. Op gelijke
wijze werd omstreeks denzelfden tijd door het
M unstersche G ouvernem ent een kolonie
gevestigd in de Marke van Wesuwe, rondom
het Hebeler meer, aanvankelijk bestaande uit
17 erven, die ook de vergunning ontvingen het
Compascuum te mogen beweiden.
Onophoudelijk ontstonden over het gebruik
hiervan geschillen, totdat bij overeenkomst van
24 Septem ber 1817 in betrekking tot het
gedeelte van het Compascuum, gelegen in de
Marken van Emmen en Westenesch een schei
ding tot stand kwam.
Emmen en Westenesch ontvingen het Zuid-

Westelijk gedeelte of het 7/10, Altenharen,
Ober- en Niederlangen het Noord-Oostelijk of
het 3/10 gedeelte ter beweiding, terwijl ook
Emmen en Westenesch den grond-eigendom
van het gedeelte aan de toenm alige
Hannoversche gemeenten behielden.
Bij het grenstractaat gesloten en geteekend te
Meppen op 2 juli 1824, tusschen “ Hunne
Majesteiten den koning der Nederlanden en
den Koning der Vereenigde Rijken van GrootBrittannië en Ierland, ook koning van Hannover,
behielden Wesuwe en Versen het oude weiderecht en tevens werd toen het drijven van land
bouw en veeteelt, het vervoer van landbouw
producten en de circulatie over de moerassen
in enkele opzichten reeds vrij verklaard.
Kort daarna werd ook de Sellingerdam in de
Ruiten-A opgeruimd en voortaan werd een
betere afwatering en ontginning der hoogveen
moerassen het doel.
In 1868 eindelijk is er een tractaat met de
Pruisen gesloten, waarbij het verbod op het
bouwen van woningen met stookplaatsen in de
grensstrook werd opgeheven en daarmede was
de laatste slagboom, die hier de vrije ontwikke
ling van de veenkoloniën tegenhield, gevallen.
Van vijandelijkheden werd hierna wei- nig meer
vernomen, hoewel de Drenthen vanzelfspre
kend afgunstig waren dat zooveel privilegiën
aan vreemden waren toegekend. Alleen in
1861 kwamen de Hannoveranen nog eens in
grooten getale (140 man) over de grenzen,
om de nieuwe boek- weitakkers, die onze eige
naren van Noord- en Zuid-Bargercompascuum
hadden aangelegd, te vernielen, hetwelk
geschiedde in tegenwoordig-heid van de
gemeentepolitie uit Emmen.
Proces verbaal werd opgemaakt en strafvervol
ging was het resultaat.

Vincent van Gogh, tekening van de Herendijk te NieuwAmsterdam.De Herendijk was een in 1688 aangelegde
leidijk, afgegraven ca. 1885.

Zeven van hen werden door de ArondissementsRechtbank te Assen bij verstek veroordeeld;
twee tot een jaar, vijf tot drie maanden gevange
nisstraf. Toen tegen één van hen het vonnis door
eenige Rijksveldwachters op Neder-landsch
grondgebied zou worden ten uitvoer gebracht,
werd de Rijks-veldwachter door een veertigtal
Hannoveranen aangevallen mishandeld en de
reeds gevangen genomene verlost.
De rechtbank zag hierin rebellie en vaardigde
een bevel tot gevangenneming van eenige
daders uit. Deze bevelschriften werden echter
terug- genomen, waardoor de instructie feitelijk
geschorst werd.
Na 1861 kwamen echter geen baldadigheden
meer voor en ontwikkelden de ontginningen
zich verder rustig.
1 Zoo werden in het begin van dezer eeuw in
Westerwolde nog “wacht-huizen” gevonden,
waarin soldaten werden gehuisvest die tegen
het doorsteken van dezer “leidijken” hadden te
waken. In 1906 bestond de Rijsdam, bij
Sellingen, onder de gemeente Vlagtwedde, nog
zulk een wacht, die helaas is afgebroken in de
latere jaren.

2 Bourtange beheerschte de eenige verbinding
met Duitschland, in het Westerwoldsche gebied,
over een vasten bodem, waardoor het een rol in
de geschiedenis heeft mogen spelen. Een
steen in de achtergevel der kerk draagt een
inscriptie, die als het ware de stichtingsakte van
het voormalige vestinkje genoemd mag worden.
Daar staat:
“An 1593 in de mant Augusti is deze Fortrene
alhie op de Bourtange (tange is een lange zan
dige strook in het veen) tot deenste de
Generaliteijt duer die neerstige beleijding en
bevordering des welgebore heere Wilhelm
Ludwig Graef tot Nassou Catzenellenborg
Viadi-diets stadholdi en Capteyn-Gnael in
Vrisland en bij de Heere Gedeputeerde State
alda aangelegt in corte tijt in defensie gebracht”.
In het rampjaar 1672 was kapitein B.J.Prott
commandant van de vesting geworden. Hij liet
met ijver aan de versterking werken en stelde
een plan van verdediging vast. En niet tever
geefs. Spoedig verschenen de troepen van bisschop Bernard van Galen voor de vesting. Ze
hadden reeds heel wat Nederlandsche steden
en schansen genomen. Echter ze zouden hier
het hoofd stooten.
Toen bleek dat Prott de vesting niet voetstoots
zou overgeven, bood de commandant aan de
vijandelijke troepen 200.000 gulden of het beste
adelijke stift in Westfalen, benevens 50.000 gul
den voor eiken kapitein. Commandant Prott was
echter een man van eer. Hij weigerde beslist dat
aanbod in beraad te nemen er bijvoegende dat
hij 200.000 kogels voor den bisschop gereed
had.
Mortel, de commandant van de bisschoppelijke
troepen, trachtte toen de schans door wapen
geweld te nemen. Hij werd echter op zoo’n
krachtdadige manier ontvangen dat hij moest
terugtrekken.

Uit: Provinciale Drentsche en
Asser Courant van 4 jan. 1933.
Door: Gerard Kolker.
DE GRENSPALEN TUSSEN DRENTHE EN
HET KONINKRIJK HANNOVER

Sinds het openstellen van de binnen-grenzen
van de Europese Gemeenschap is het over
schrijden van de grens tussen Drenthe en
Duitsland geen enkel probleem meer. Wie te
voet, per fiets of per auto die grens passeert
stuit zeer regelmatig op de kentekenen die in
vroeger tijden die grenzen markeerden, grens
stenen en grenspalen, van heel verschillend
formaat en van een heel verschillende ouder
dom. En soms met heel boeiende, inscripties.
Daarmee vertellen die grenspalen ook een ver
haal.
Ze herinneren aan staatkundige verhoudingen
uit lang vervlogen tijden en aan grensconflicten
die via verdragen beslecht werden.

Grenspaal 1601. Een juweeltje, vrijwel onvindbaar in het
Bargerveen (foto H.H. Posthumus)

Die grenspalen staan soms op erg gemakkelijk
toegankelijke plaatsen, met name daar waar
een weg de grens kruist, maar veel vaker staan
ze midden in het land. Dat betekent dat in de
periode waarin er gewas op de akker groeit, of
het vee in de weide staat dergelijke palen vrij-

wel niet te bereiken zijn. Maar in de winterpenode lukt dat meestal wel.

Respublicae Batavae Foederati (Republiek der
Verenigde Nederlanden).

Eigenlijk bestaat de grens tussen de huidige pro
vincie Drenthe en het huidige Duitsland al meer
dan duizend jaar. In hele grote lijnen kwam die
grens al tot stand bij de verdeling van het
Frankische Rijk in 843, bij de vrede van Verdun.
Feitelijk vormde het Bourtanger moeras een
lange natuurlijke grens. De vraag waar in dat
grote veengebied de grens nu precies lag werd
pas veel later interessant, toen steeds meer
plekken in dit gebied bewoond werden en het
economische belang van het veen toenam.
Toen werd het nodig grensverdragen te sluiten
waarbij de ligging van de grens exacter
bepaald werd.

Van de palen die geplaatst zijn als gevolg van
het verdrag met Bentheim zijn er maar heel
weinig overgebleven. Ze hebben meestal
alleen een nummer, maar er zijn een paar heel
bijzondere uitzonderingen. Zo staat er midden
in het grensoverschrijdende industrieterrein
Europark bij Coevorden, bijna verstopt onder
drijfzand een oude grenssteen met de inscrip
ties GB, Grafschaft Bentheim, en BR, Bataafse
Republiek (zo heette ons land in 1801).

In het verband van dit artikel is het zinvol te
verw ijzen naar overeenkom sten met het
Bisdom Munster van 1784 over de oostgrens
van Drenthe, en met het graafschap Bentheim
van 1801 over de zuidgrens van Drenthe. En
dan volgt in 1813 het Wener Congres, waar
voor heel Europa nieuwe grenzen worden
bepaald. Onze oosterburen zijn daarna inwo
ners van het nieuw gevorm de koninkrijk
Hannover. Met dat koninkrijk sluiten wij in 1824
een grens-verdrag over de hele gemeenschappe-lijke grens vanaf de Drilandstein ( in de
buurt van het Overijsselse Overdinkel ) tot de
Dollard. Later gaat Hannover op in het konink
rijk Pruisen, dat vervolgens in 1871 deel gaat
uitmaken van het Duitse Rijk.
Bij elke overeenkomst hoorden grenspalen. De
palen die geplaatst zijn als gevolg van het ver
drag van 1784 met het Bisdom Munster staan
er allemaal nog. Aan Duitse kant bevatten ze
standaard de inscriptie: EPM, Episcopatus
Monasteriensis (Bisdom Munster), en aan
Nederlandse kant de in scrip tie RBF,

Grenspaal langs het Schoonebeeker Diep
Verdrag Drenthe-Bentheim
(foto H.H. Posthumus)

Later zijn als gevolg van het verdrag van 1824
met Hannover veel nieuwe palen geplaatst die
voorzien werden van een H en een N, en daar-

aast de inscriptie Ao 1824. Soms zie je een
teen waar onder de al bestaande inscripties
ok de nieuwere inscripties geplaatst zijn. In
an later stadium zijn ook nog stenen geplaatst
iet een P, van Pruisen, of een D van
uitsland.
rijwel alle nu nog aanwezige grensstenen zijn
Dorzien van een klein metalen plaatje, met
Bn nummer dat soms weer anders is dan het
jmmer dat al eerder in de steen gegraveerd
as. Na de definitieve vaststelling van het verag van 1824 werd een nieuwe doorlopende
jmmering aangehouden, die begint bij de al
arder genoemde Drilandstein. Op dat punt
iken de grenzen elkaar van wat nu
edersachsen, Münster en Nederland heet.
anaf die plek loopt de nummering door tot
enspaal 203-II boven op de zeedijk bij
euwe Statenzijl aan de Dollard. In de zware
Bi vlak voor de dijk zijn trouwens twee stenen
vinden met een heel bijzondere vormgeving,
genlijk zijn het platte zerken met een omvang
in ongeveer 120 bij 120 cm, met daarin een N
i een H gegraveerd.
3t totale aantal grensstenen is overigens vele
alen hoger dan 203, omdat op heel veel
aatsen tussenpaaltjes zijn geplaatst, die van
n subnummer werden voorzien. Ook het
ateriaal dat voor de grenspalen werd gebruikt
zeer divers. De oude hoofd-palen zijn alleaal van Bentheimer zandsteen, en in de loop
r tijden aan de bovenkant vaak al behoorlijk
gesleten, de tussenpaaltjes zijn van veel
ventere datum en vaak van beton, terwijl op
n aantal plaatsen palen van gele pvc-buizen
Drkomen, kennelijk ter vervanging van verloï gegane stenen. Vast wel praktisch, maar
rlelijk, en niet getuigend van veel historisch
sef.

Grenspaal in het Bargerveen. De oude steen is verzakt
op gebroken fundament Een nieuwe paal van geel PVC
is er alvast naast geplaatst, (foto H.H. Posthumus)

De huidige grens tussen Drenthe en Duitsland
vindt vrijwel geheel zijn oorsprong in het al
genoemde grens-verdrag van 1824 tussen de
koning van Hannover en de koning der
Nederlanden. De koning van Hannover was
trouwens ook koning van de Verenigde Rijken
van Groot-Brittannië en Ierland, en de koning
der Nederlanden regeerde ook over het huidige
België en over Luxemburg.
De bedoeling van dit verdrag was (“tot meerde
re bevestiging van de tussen de landen zoo
gelukkig bestaande opregte vriendschap”) de
grenzen tussen beide landen definitief vast te
stellen, bestaande geschillen op te lossen en
afwateringsregelingen te treffen.
In dit verdrag wordt zeer uitvoerig ingegaan op
het vaststellen van de grens tussen Overijssel
en het toen al voorm alige G raafschap
Bentheim. En ook worden heel wat artikelen
gewijd aan de grensbepaling tussen Groningen
en enerzijds het voormalige Oost-Vrieslandt en
anderzijds het voormalige bisdom Munster, met
erg specifieke regelingen rond de vestingen
Nieuweschans en Bourtange.
Maar in dit artikel wil ik me beperken tot wat is
geregeld over het vaststellen van de grens tus
sen Drenthe en wat nu Duitsland heet.

Voor de zuidgrens van Drenthe was de grens
bepaling in het verdrag niet zo heel erg moei
lijk. Het Schoonebeker Diep vormde al groten
deels een natuurlijke grens. In het verdrag
wordt wel uitdrukkelijk bepaald dat “haren
tegenwoordigen krommen loop” de grens
vormt. Bij latere kanalisaties gaf dat problemen,
die later weer tot minuscule grenswijzigingen
hebben geleid. Heden ten dage is het gekanali
seerde Diep de grens. Aan weerszijden van het
Diep bevinden zich op de oever kleine gren
spalen met een identiek nummer.
Op enkele plaatsen zijn langs de Duitse oever
nog grenspaaltjes te vinden met een ingekerfd
nummer, die hun oorsprong vinden in het al
genoemde eerdere verdrag tussen het
Landschap Drenthe en het G raafschap
Bentheim.
De rijksgrens tussen Drenthe en Duitsland
begint overigens al eerder, in het uiterste zuid
westen, bij de Haandrik, waar de grenzen van
Overijssel en Drenthe en van Bentheim elkaar
raken. Volgens het verdrag van 1824 heeft daar
ooit een markante grenssteen gestaan, maar nu
staat er slechts een saaie betonnen paal.
Vanaf dit punt loopt de grens door een vrij rech
te sloot achter het Navo-depot.
Ze kruist vervolgens de spoorlijn van de
Bentheimer Eisenbahn, en komt dan terecht in
het al genoemde Europark. Vlak ten zuiden van
de grensovergang Coevorden-Eschebrügge
maakt de overigens vrij rechte grens nog een
merkwaardige lus, kennelijk om eigendomsver
houdingen van toenmalige “bouwmannen” en
“keuters” zo veel mogelijk te ontzien. De grens
loopt vervolgens door een paar sloten naar het
SchoonebekerDiep, dat tot vlakbij het Duitse
Twist grensrivier is.
Het vaststellen van de oostelijke grens tussen
Drenthe en het latere Duitsland was een veel

ingewikkelder kwestie. In het zuidoosten moest
een oplossing gevonden worden voor de rech
ten die boeren uit Nieuw-Schoonebeek en het
Duitse Twist hadden op de gemeenschappe
lijke weidegronden (compascui) in het veen. In
het verdrag worden hele meetkundige verhan
delingen gehouden om tot een zo eerlijk moge
lijke verdeling te komen. De huidige “Nieuwe
Sloot” tussen het Schoonebeker Diep en de
grensovergang Nieuw-Schoonebeek-Rühlertwist
is daarvan het resultaat. Wie een aantal fraaie
grensstenen wil zien moet daar maar eens
gaan kijken, (let op het “knikje” in de grens pal
ten zuiden van de grensovergang).
Vanaf die grensovergang werd de grens in een
vrijwel kaarsrechte lijn doorgetrokken tot wat nu
de groene grensovergang EmmercompascuumLindloh heet. Alleen bij de huidige grensover
gang bij Zwartemeer verbuigt die lijn een heel
klein beetje. Dat was nodig omdat het verdrag
voorschreef dat het toen bestaande verbindings-kanaal tussen het voormalige Zwartemeer
en het al even voormalige Hebelermeer
(het zgn. kanaal van Martels) voor precies één
derde deel op Duits gebied moest komen te lig
gen.
Ook hier was sprake van gemeen-schappelijke
weidegronden, maar hier werden bestaande
aanspraken voorals-nog gecontinueerd.
Vanaf de Zwartenberg bij Lindloh gaat de grens
dan verder in noordoostelijke richting “langs de
westzijde der tuinen van de Linteloosche colonisten en op eenen kleinen afstand achter derzelver huizen”, tot aan Munnekemoer. Daar
staat grenspaal nummer 168 (met de inscriptie
H, Ao 1824), naast het onlangs aangelegde
fietspad dat precies langs de grens loopt tus
sen de provincies Groningen en Drenthe. Het
verdere verloop van de grens valt buiten het
bestek van dit artikel.

In het verdrag worden verder heel precieze
voorschriften gegeven over het formaat van de
grenspalen en over de te maken inscripties.
Daarnaast krijgen de gemeentebesturen ter
weerszijden van de grens de opdracht om tel
ken jare gezamenlijk te gaan bezien of de ste
nen nog op hun oorspronkelijke plaats staan,
en daarover te rapporteren.
Aan deze opdracht werd strak de hand gehou
den, behalve van 1914 tot 1918 en tijdens de
tweede wereldoorlog. In de archieven van de
gemeente Emmen zijn de rapportages nog
keurig terug te vinden.
In Emmen heeft die jaarlijkse schouw nog tot
1989 plaatsgevonden. Toen deelde de minister
desgevraagd mee dat er geen wettelijk voor
schrift bestond op grond waarvan dat nodig
was. Wie het verdrag leest weet wel beter,
maar Emmen was al lang blij met die medede
ling. Hoewel, de ambtenaren die met de uitvoe
ring van die schouw belast waren vonden dat
vermoedelijk niet de meest beroerde opdracht!
Gelukkig kan ik nu uit eigen wetenschap ver
klaren dat de meeste stenen er nog steeds
staan. Maar oplettendheid is geboden.
Sommige stenen zijn (kennelijk door het werk
op de akker) omvergereden. Ook heb ik mooie
palen van Bentheimer zandsteen aangetroffen
die in de veenbodem scheefgezakt zijn of soms
zelfs in een sloot beland zijn. Terwijl zeker die
stenen verdienen een monument van het verle
den te zijn. Monumenten waardoor republieken
en koninkrijken van vroeger voor de bezoeker
van nu weer gaan herleven.
Herman Posthumus

EEN TOCHT DOOR HET VEEN

Oud verhaal, vrije vertolking
In de droge, warme zomer van 1836 maakten
twee mannen een lange voettocht door
Drenthe, waarvan enkele fragmenten in brieven
zijn beschreven en bewaard gebleven. Ze gin
gen onder begeleiding van de plaatselijke veld
wachter vanaf Exloo door de onafzienbare hei
develden over de Hondsrug. Zij hadden vanaf
die hoogte een fraai uitzicht over de oneindige
veengronden, waar in de moerassen een oude
veenbrug was gelegen. De Valtherbrug.
De brug, misschien een oude heirweg, was
ontdekt in 1818. Deze meer dan tien jaar kilo
meter lange brug over het nauwelijks begaan
bare veen, verbond de zandruggen van
W esterwolde en de Hondsrug. Deze brug
bestond uit houten planken op dwarsliggers.
Het was in de Romeinse tijd of mogelijk reeds
jaren eerder daarvoor aangelegd. De venen
behoorden oorspronkelijk tot de gebieden van
de Drentse boermarken. Dat zijn de gemeen
schappelijke eigendommen van de boeren van
de aan de venen grenzende zanddorpen.
Op kleine schaal werd er door de boeren aan
de rand van het veen turf gegraven voor hun
eigen brandstofvoorziening. Voor een grotere
productie bestond geen mogelijk om deze af te
voeren. Er waren geen kanalen. De stroompjes
waren slecht bevaarbaar. De ondergrond, de
dalgrond, werd klaargemaakt voor de land
bouwgrond om het eigen bedrijf uit te breiden.
Dat ging langzaam, want om de nieuwe grond
in cultuur te brengen was veel mest nodig.
Kunstmest was er nog niet.
In 1615 kreeg de landmeter Johan Sems de
opdracht om de grens tussen de provincies

Groningen en Drenthe vast te stellen, dwars
door het moerassige veengebied. Dat werd de
Semslinie.
Het was daar nog een waardeloos moerassig
veengebied, waar alleen In drogere perioden
langs de veenstroompjes enig vee geweid kon
worden. Vanaf de plaats waar de brug lag was
er niets anders dan veen. Akelig ondoordring
baar land. Meer dan drie uur liepen ze door het
sompige land door het drab over de smalle
dreef. De bodem veerde onder hun voeten.
Rond de voetstappen vormden zich kuiltjes vol
bruin water. Ze kwamen bij een paar huizen.
Deze kolonie was gelegen op een zandheuvel
en werd daarom Zandberg genoemd. Daar
woonden mensen, die uit Duitsland, uit
Munsterland om precies te zijn, afkomstig
waren. Dit Zandberg lag geheel tegen het veen
aan waar de mensen werkten. De woningen
waren geheel van zoden, zonder glazen, deur
of schoorsteen. Toen gingen de mannen op
zoek naar de veenbrug.

Door de warmte rook het hier naar allerlei krui
dige planten. De bodem deinde, maar ze zak
ten er niet in weg. Een lange stok werd er
moeiteloos helemaal ingestoken. Ze waren in
een geul beland, waar tussen het riet, zegge,
russen en biezen groeiden. Verderop zag het
er steeds begaanbaarder uit.
Tussen de zegge en de wederik schemerden
bordeauxrode plantjes. Zonnedauw. Ronde
blaadjes met tentakeltjes waartussen vliegjes
verteerd werden. Rietgorzen en karkieten hin
gen aan de rietpluimen. Eenzaam voelden de
mannen zich opgenomen in de onmetelijke uit
gestrektheid van deze natuurlijke woestenij.
Een van de mannen had een spade meege
nomen.
Daar gingen ze mee over de sponzige gronden
en speurden naar de veenbrug.

De Valther veenbrug

Het was heet en het zweet gutste hen van het
voorhoofd. Maar, o, hoe werd deze moeilijke
tocht beloond door het zien van dit eer
biedwaardig monument. Ze groeven twee en
halve voet diep, op een plaats waar in eeuwen
niemand was geweest.

De zon knipoogde tussen de wolken door.
Midden in het moeras kon men een orkest
zangvogels horen. Hommels en libellen vlogen
zoemend af en aan. Bij iedere beweging maak
te de bodem een klokkend en slurpend geluid.
Vreemd hoe snel men aan die verende grond
wende. Tot plotseling een been wegzakte in de
zuigende modder. Ze gingen voorzichtig verder.

Daar vonden ze eiken palen waar, netjes naast
elkaar, balken van gekloofde dennen en berken
overheen lagen. Onder deze brug was de

grond zo week dat de spade er vanzelf inzakte.
Hier namen de mannen afscheid van hun
begeleider, de veldwachter van Exloo. Deze
zocht zich een weg in de richting van Valthe,
waar over het zandgedeelte van de gemeente
de wegen beter begaanbaar waren en vervolg
de daar met spoed zijn weg terug naar Exloo.
De beide reizigers gingen verder door het moe
ras in de richting van het klooster van Ter Apel.
Toen werd het schemerdonker.
Een halfvolle maan rees op uit het water.
Ondanks het glinsterende maanlicht was het
water zwart.
Het bewaarde de diepste geheimen van het
moeras. Van verdwaalde, verdwenen en nooit
meer teruggekomen mensen. Van terechtge
stelde misdadigers, die als straf in het moeras
waren geworpen. Of onschuldig ter dood
gebrachte veroordeelden. Oude vetes die
waren beslecht. Boven het water leek een vage
nevel te hangen. Dat was de rietkraag, die
oplichtte in de maneschijn. Ze zagen een
geheimzinnig dwaallicht als een vurige geest
over het land zweven.
Verder weg zagen het veen branden voor het
oliezaad. Na de vermoeiende eerste dag door
het veen waren de mannen in het logement
van het klooster door de abt en de broeders
vriendelijk ontvangen en goed verzorgd. In het
klooster te Ter Apel sliepen ze heerlijk. Een
goede nachtrust was niet voldoende om de
beide mannen nieuwe moed en kracht te geven
om lopende verder te trekken. Alle spieren
waren stijf en stram, zodat het lopen erg moei
lijk ging. Na een gesprek met de paters beslo
ten de mannen om eerst op zoek te gaan naar
iemand met een paard en wagen om hen naar
Emmen te brengen. Toen hen verteld werd dat
een koopman nieuwe voorraden uit Emmen
ging halen, traden ze met deze in overleg zodat

ze met hem mee konden reizen. Er werd een
flinke voorraad voedsel en drank voor onder
weg meegenomen. Brood en zwarte koffie.
Ook bier en brandewijn. In een opperbeste
stemming beklommen de mannen de wagen en
zochten een zitplaats achter de koetsier.
Ze reisden langs groenlanden tot Roswinkel.
Ze lachten en zongen. Na Roswinkel reden ze
drie uur lang door onafzienbare veengronden,
waar de wagen een diep spoor maakte, in de
richting van Emmen. (wordt vervolgd)
Trientje Smid-Bosklopper
TUSSEN TURF EN KUNST

Portret van een Z.O. Drentse bolsterdirecteur
Van de heer W.K. Korteling uit Woubrugge
kreeg schrijver dezes onlangs een doek, waar
op in olieverf het portret was geschilderd van
een onbekend manspersoon. Van dit schilderij dat bijna een halve eeuw op een zolder te
Voorburg had gelegen - was toen slechts
bekend dat het ooit door de grootvader van de
schenker, W.Korteling sr, was geschilderd.
Inderdaad is het doek gesigneerd onder de
naam W. Korteling. Deze woonde destijds te
Barger-Oosterveen (Klazienaveen-Zwartemeer)
waar hij chef was van een turfstrooiselfabriek.
Het doek kan worden gedateerd uit het begin
van de twintigste eeuw. Het moet dus wel tot
stand zijn gekomen in de Zwartemeerse tijd
van Korteling.
De vraag was wie de geportretteerde persoon
was. Het enige wat hiervan bekend was, betrof
het feit dat het hier niet om een familielid van
de schilder ging. Behoudens het bewijs van het
tegendeel kon bij gebrek aan verdere gege
vens het hier dus om iedere willekeurige ano

nymus gaan. Een op het eerste gezicht schier
onmogelijke opgave om de identiteit van de
afgebeelde persoon te achterhalen. Niettemin
bestonden er enkele aanknopingspunten,
waarop een onderzoek hiernaar kon worden
gebaseerd. Omdat, zoals gemeld, het maat
schappelijk en sociaal leven van de kunstenaar
W. Korteling zich hoofdzakelijk te Klazienaveen/Zwartemeer afspeelde, kon hierbij aller
eerst aan een inwoner van een van deze plaat
sen worden gedacht.

Schilderij van J.W.v.d.Sluis,
ca 1920 door W. Korteling

Signalement
De combinatie van kledij en het wat zelfbewus
te en gesoigneerde voorkomen doen vermoe
den dat het hier om een ‘heer’ gaat. In het
Klazienaveen en omgeving van die jaren kwa

men exemplaren van deze soort zeer weinig
voor. Nagenoeg alle, niet van het vrouwelijke
geslacht zijnde, volwassen inwoners van ge
noemde streek waren namelijk mannen. Dit
was een gevolg van de standenmaatschappij
uit die dagen. Het maakt het overigens nu
mogelijk een zodanige negatieve selectie te
maken dat daaruit de identiteit van de vereeu
wigde persoon naar voren kan komen. In dit
geval was dat zelfs al helemaal niet meer
nodig. In het uit 1974 daterende boekje
‘Klazienaveen in oude ansichten’ van Willem
Hielke valt namelijk op p. 19 te lezen dat ‘de
directeur van de fa Scholten, J. van der Sluis,
de enige man was, die hier (lees: Klaziena
veen) met ‘mijnheer’ werd aangesproken en zo
werd genoemd’.
‘Mijnheer’ Van der Sluis
Het betrof de uit Appelscha afkomstige heer
Jan Wijtzes van der Sluis, die van 1904 tot
1937 chef was van de bolsterveenderij van de
Maatschappij Klazienaveen, vh W.A.Scholten
te Klazienaveen. In de op p. 4 van de vorige
Kroniek opgenomen groepsfoto van het tramcomité prijkte ook deze Van der Sluis (toen in
wit wandelkostuum met bolhoed) al als een
echte meneer. Legt men nu een uitvergroting
van de daarop voorkomende Van der Sluis
naast het olieverfschilderij dan valt reeds direct
de treffende gelijkenis op. Het gaat hier dus
met een aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid om J.W. van der Sluis ! De juistheid
hiervan wordt nog eens bevestigd door het
gegeven dat in de familiekring van Korteling
bekend is dat hun (groot) vader (de schilder
Korteling) bevriend was met deze Van der
Sluis. Bovendien kwam laatstgenoemde als
‘schaakvriend’ regelmatig bij Ohen over de
vloer.

Haviksneus
Deze beide gebroeders Van der Sluis waren in
het bezit van een nogal forse neus, een zg
‘haviksneus’. Ze leken daadoor wel op baron
nen uit het achterland van Overijssel. Was het
deze op het schilderij misschien wat zwaar
‘aangezette’ neusvleugel, die het de geportret
teerde (dan wel zijn vrouw) deed besluiten het
schilderij niet te willen aanvaarden?
We zullen het niet weten, feit is dat het schil
derij bij de schilder en diens nakomelingen op
zolder is blijven liggen om pas een halve eeuw
later weer op te duiken.
Schitdersdynastie

Fragment groepsfoto uit 1906 J.W. v.d. Sluis

Friesche Veen Maatschappij
De afstand tussen Klazienaveen en de door de
familie Korteling bewoonde dienstwoning nabij
de bolsterfabriek ‘Barger-Oosterveen’ aan de
Westera’s wijk te Zwartemeer was dan ook
gering. Daarbij kwam nog dat Van der Sluis
medeoprichter en aandeelhouder was van de
N.V. Friesche Veen Maatschappij. Die was op
haar beurt weer aandeelhouder van de Coöp.
turfstrooiselfabriek ‘Barger-Oosterveen’, waar
van Korteling de bedrijfsleider was. En last but
not least was zijn broer Alle Wijtzes van der
Sluis te Erica als directeur van de Friesche
Veen Maatschappij tevens voorzitter van
bovengenoemde turfstrooiselfabriek. Deze
bewoonde de thans als het ‘tegeltjespand’
bekendstaande directeurswoning te Erica, zie
het hoofdstuk hierna.

De niet onverdienstelijk schilderende amateur
kunstschilder Willem Korteling kwam uit een
artistieke te Deventer woonachtige familie, die
veel kunstschilders telde. Reeds zijn in 1809
geboren grootvader Gerhard Korteling was
bekend als schilder van stadsgezichten en
enkele verdienstelijke stillevens.
De beoefening van de schilderskunst heeft zich
daarna een eeuw lang in verschillende takken
voortgezet. Zo waren ook Willem Korteling’s
vader, een oom, een neef en twee van zijn
broers talentvolle schilders van de ‘Deventer
School’. De jonge Willem Korteling volgde ech
ter een opleiding tot bouwkundige. Al in 1905
bouwde hij als zodanig bij Papenburg
(Duitsland) een turfstrooiselfabriek voor de
Griendts-veen Maatschappij. Een aantal jaren
later, rond 1910, was hij ook als bouwkundige
betrokken bij de bouw van twee turfstrooiselfabrieken van dezelfde maatschappij aan het
Dommerskanaal in het Amsterdamsche Veld.

Schets W. Korteling.
Gezicht op de molen en R.K. Kerk Barger Compascuum
Turfstrooiselfabriek “Barger Oosterveen” met kantoor

Paardensport

Naar Zwartemeer

Begin jaren dertig ging de fabriek een samen
werkingsverband aan met de Groningse han
dels- en turfstrooiselfirm a vh K.Smit. Haar
directeur, Johannes Smit, was een voor
aanstaand industrieel te G roningen met
aanzienlijke belangen in o.m. de strokartonin
dustrie. Door een gem eenschappelijke
liefhebberij, de paardendrafsport, was hij goed
bevriend met zijn stadgenoot, de bekende stro
karton- en aardappelmeelfabrikant Jan Evert
Scholten.

In 1918 richtten een 15-tal verveners te
Zwartemeer aan de zg Westera’s wijk een coö
peratieve turfstrooiselfabriek op.
Als bouwkundige trad ook hier Korteling op. Hij
werd toen meteen benoemd tot bedrijfsleider
van de fabriek en vestigde zich in een voor
hem aan het Van Echtenskanaal nabij de fa
briek gebouwd herenhuis, dat hem tot dienst
woning zou dienen. De nieuwe fabriek bij
Zwartemeer was door de verveners opgericht
om de monopolie-positie bij de afname van bolsterturf van de Maatschappij Klazienaveen in
deze omgeving te doorbreken. Bedrijfsleider
Korteling loodste de fabriek door de moeilijke
beginjaren. In zijn spaarzame vrije tijd wijdde
hij zich aan de teken- en schilderskunst. Zo zijn
er van hem een aantal landschapstekeningen
bewaard gebleven. Het betreft o.a een veen
poel en een veenlandschap met op de achter
grond de r.k. kerk van Barger-Compascuum.

Al in 1916 was Smit aan het Stieltjeskanaal een
turfstrooiselfabriek, de N.V. het Amsterdamsche
Veld begonnen. Na een brand had hij het cen
trum van zijn strooiselactiviteiten verplaatst
naar het Duitse Papenburg. Hij nam daar een
reeds bestaande tu rfstro o ise lfa b rie k, de
Oldenburger Torfwerke (OTO) over. Nadat ook
deze fabriek was afgebrand was hij de samen
werkingsovereenkomst met de coöp. fabriek
Barger-Oosterveen aangegaan. Deze bestond
hierin dat zij voor gezamenlijke rekening turfstrooisel gingen produceren, terwijl Smit via zijn
reeds bestaande verkooporganisatie, de han
delsmij, tevens de verkoop voor zijn rekening
zou gaan nemen. Dit duurde tot aan het begin
van de Tweede Wereldoorlog. De fabricage van

turfstrooisel werd beëindigd, waarna de fabriek
door de Purit werd overgenomen.

Directeurswoning Korteling

Vijf maal
Een aantal jaren later brandde de fabriek af.
Deze is niet meer herbouwd. Alleen het heren
huis voor de be drijfsleide r staat er nog.
Korteling verhuisde na zijn pensionering naar
het adres Verl. Van Echtenskanaal (thans
Eemslandweg) 85. Na zijn overlijden in 1964
werd deze woning door de erven Korteling ver
kocht aan de Dienst der Posterijen, die er een
postkantoor in vestigde.
Korteling was o.m. actief geweest als voorzitter
van het bestuur van de Neutrale Bijzondere
School ‘Smeulveensche brug’ en was daar
naast ook bestuurlijk actief bij de voetbal
vereniging ‘Zwartemeer’.

Het echtpaar Korteling had twee zoons en een
dochter. De oudste zoon Kuno Korteling had
nog enige tijd een architectenkantoor in het
kantoor van de fabriek. Hij verhuisde later naar
Voorburg. De andere zoon Henk Korteling werd
later schilder- en tekenleraar te Appingedam en
zet(te) de familietraditie tot op heden voort. De
dochter Rie trouwde met een zekere Smit. Hij
was een zoon van de vooraanstaande en te
vens als aanhanger van de anarchistische
beweging bekendstaande vervener Simon
(Sieme) Smit uit Emmer-Compascuum. In het
museum ‘De Waag’ te Deventer werd in 1983
de tentoonstelling ‘Vijf maal Korteling, een
Deventer schildersgeslacht’ gehouden, die
grote belangstelling ondervond. De artistieke
prestaties van Willem Korteling zijn als veenko
loniale kunst aan te merken en zijn voor die tijd,
althans voor Z.O.Drenthe, bijzonder zeldzaam.
Hoe door de bovenbeschreven toevallige
vondst een schilder weer aan de vergetelheid
kan worden ontrukt.
Wim Visscher

W. Korteling en
echtgenote
ca 1960
Huis Korteling. Eemslandweg, Zwartemeer

Bronnen:
H.J. van Baaien, Deventer en zijn schilders
(19e en 20e eeuw), waarvan hoofdstuk 3 in het
geheel gaat over het schildersgeslacht
Korteling, sd, sl.
N aam sregister van de fam ilie Korteling,
W.Visscher, Rond de Runde, p. 175

naschrift: Met de identificatie van de onbeken
de door Korteling geportretteerde, zijnde J.W.
van der Sluis, rest thans nog de zoektocht naar
eventuele rechtstreekse nazaten van deze Van
der Sluis. Schrijver dezes is door de rechtheb
bende gemachtigd het schilderij onder voorde
lige voorwaarden af te staan aan de zich als
eerste aandienende gadingmakende, die kan
aantonen een afstam m eling te zijn van
bovenbedoelde J.W. van der Sluis. Wellicht dat
een tip uit de lezerskring van dit blad kan leiden
tot opsporing van belanghebbende(n).

EEN ‘TEGELTJESPAND’ EN
EEN PRINSES

De directeurswoning,
Havenstraat 2 te Erica
Het op het voorblad afgebeelde huis stond de
afgelopen maanden volop in de belangstelling.
Het gaat hier om het ‘tegeltjespand’, maar ook
wel als directeurswoning bekendstaande pand
aan de Havenstraat te Erica. Zoals bekend kon
deze markante woning nog op het allerlaatste
moment worden gered van de sloop. De voor
genomen (hoog)bouw ter plaatse - van
appartementen - dreigde daarnaast voor altijd
het typisch veenkoloniale karakter van de
bebouwde omgeving rond de Ericasebrug ern
stig aan te tasten. Waar vindt men nog zo’n
gave uit het begin van de vorige eeuw rond een

brug over een vaart gelegen veenkoloniale
‘bebouwingskern’ ? Deze is te beschouwen als
een sieraad, een juweel, in één van de veen
koloniale dorpen rond Emmen.
Tezamen met die andere sierraden uit haar
oude veendorpen - zoals het Van Gogh Huis te
Nieuw Amsterdam/Veenoord, het toekomstige
hist. cult. centrum Jans Brands te Nieuw Dor
drecht, de oude Griendtsveenfabriek aan het
Dommerskanaal en de Veenkerk te Klazienaveen-N - vormt het een het veengebied marke
rend flonkerend snoer. Al eerder zijn de monu
mentale aspecten van de directeurswoning
reeds uitvoerig door Ger de Leeuw in het boek
‘Rondom de Heerenhof aan de orde gesteld.
Er valt o.m. in te lezen dat het huis naast een
collectie bijzondere tegeltjes een Vlaamse
gevel, ook wel Franse gevel genoemd, heeft.
We zullen hieronder nog een aantal achter
gronden en bijzonderheden laten volgen, waar
bij de bouwkundige aspecten evenwel achter
wege zullen worden gelaten.
Friesche Veen Maatschappij
Het ruim een eeuw oude pand was in 1897 als
directeurwoning gebouwd door de te Appelscha
gevestigde N.V. Friesche Veen Maatschappij.
De oprichters van deze in 1893 opgerichte
verveningsmaatschappij waren een aantal
leden van de vooraanstaande Friese vervenersfamilie Van der Sluis uit Appelscha/Hemrik.
Een van hen was de Appelschaaster vervener
Jan Wijtzes van der Sluis. Hij was de in het
voorgaande artikel beschreven door Korteling
geportretteerde persoon. Hij werd hoofdopzich
ter (veenchef of onderdirecteur) te Klazienaveen
bij de Maatschappij Klazienaveen, waar hij ook
ging wonen. Het was echter zijn jongere broer
Alle Wijtzes van der Sluis uit Appelscha die als
directeur van de Friesche Veen Maatschappij

zou gaan fungeren. Voordat de directeurswo
ning gereed was, was hij nog enige jaren in
pension geweest bij het Nieuw Amsterdamse
hotel Akkerman. Daar trof hij ook een inwonen
de zuster van de hotelier, Zwaantje Akkerman
waar hij mee ging trouwen. Kort na hun huwe
lijk vertrokken ze naar de directeurswoning te
Erica waar ook de veenderijen lagen.

achter op de veenderij vlak bij de Duitse grens
moest zijn, kon dat alleen maar met een bootje.

Lopende directeur
Naast hun woning bevond zich ook de winkel
van de Friesche Veen Mij, waar een kruide
niers- en manufacturenwinkel werd uitgeoe
fend. Omdat de directeur dagelijks in het veld
was, werd de winkel door zijn vrouw gedreven.
Het veen had de maatschappij gekocht van de
Wormerveerse Veen Compagnie, een dochter
vennootschap van een multinational in ontwik
keling, de Zaanse firma Wessanen. Maar ook
van de Nieuw Echtense Veen Compagnie van
de fam. Van Holthe tot Echten had zij
omstreeks 1900 veel veen gekocht.
Deze bevond zich voornameljk in het zg derde
veenblok aan de noordkant van de zg
Kanaallinie naar Klazienaveen. In totaal ging
het om enkele honderden hectaren.
Wekelijks moest de directeur bij zijn oom, de te
Nieuweroord bij Hoogeveen wonende vervener
Jan Alles van der Sluis (commissaris van de
onderneming) verslag uitbrengen van de gang
van zaken in de veenderij. Een afstand van
vele uren gaans, die door de slechte toestand
van de wegen steevast lopend werd afgelegd.
Omstreeks 1910 ging dat met een ‘luxewagen’. Speciaal voor deze auto bouwde hij bij
zijn veenderij aan de Kamerlingswijk te Kla
zienaveen een garage. Deze diende overigens
enkel om deze auto niet aan de nieuwsgierige
blikken van de daar wonende schooljeugd te
behoeven bloot te stellen. Als de directeur dan

Tegeltjespand/ Huis v.d. Sluis te Erica
Collectie H. Borgman

Trekkers
Tijdens het graafseizoen, zo van april tot juli,
had de maatschappij enkele honderden seizoenw erkkrachten uit de om geving van
Noordwolde in dienst. Deze overnachtten dan
in zg ‘trekkerstenterï, dit waren een soort grote
plaggenhutten, die aan een oude zandweg
stonden. Veenbazen waren o.a Otte Meijer en
Wander Snippe. Een groot stuk afgegraven
veengrond aan de Kanaallinie werd in de loop
van de jaren tot landbouwgrond ontgonnen.
De Maatschappij bouwde daar toen een grote
boerderij, die werd verpacht aan de fam.
Germs.
Van der Sluis stierf in het harnas in 1943 na
een dienstverband van een halve eeuw. Hij
werd als directeur opgevolgd door zijn schoon
zoon H. Bodde Bouman. Deze was tot dan
vennoot van de belastingadviseurfirma Loyens
en Volkmaars te Rotterdam. Na een aantal
jaren was alle veen afgegraven. De directeur
vertrok toen weer naar het westen van het
land.

Excursie
De Maatschappij fungeerde toen alleen nog
maar als een onroerend goed maatschappij.
De directeurswoning werd verkocht aan de
Ericase landbouwer Derk Bartelds en zijn
vrouw Jo Schuurman. Jaarlijks hield de (in
middels door vererving behoorlijke uitgedijde)
kring van aandeelhouders van de Friesche
Veen Mij haar jaarvergadering. Ze maakten
dan bij die gelegenheid tevens een excursie
naar de boerderij en de landerijen. Het gezel
schap, allen nakomelingen van de oprichters
(waaronder een minister, een professor en een
schout-bij-nacht) werd dan op wagens met een
tractor ervoor rondgereden. Na afloop werd de
bijeenkomst besloten met een gezamenlijk
diner in het Emmer hotel Grimme bij het stati
on, waar van het uitgekeerde dividend werd
gesoupeerd.
Vergane glorie
Met de latere verkoop van de boerderij aan de
daarop al jaren zittende pachter eindigde dit
jaarlijks terugkerende ritueel. Overigens zou
het, hoewel het verband met het voorgaande
ontbreekt, toen ook spoedig met het hotel
Grimme afgelopen zijn. Het zou namelijk al
spoedig daarna worden afgebroken.
Na het overlijden van het echtpaar Bartelds in
de jaren tachtig raakte de directeurwoning in
verval.
De aan het huis in het fries aangebrachte tegel
tjes van de Friese fa Van Hulst begonnen
steeds meer af te brokkelen.
De nog resterende tegeltjes zouden echter uit
eindelijk de redding betekenen van het pand
met de Franse gevel. Dit nota bene in de fase
toen het al de status van slooppand had. Ze
bleken namelijk na een door de heer Hans
Ladrak en de Bond Heemschut ingesteld

onderzoek zo uniek, dat ze het behoud van het
hele pand rechtvaardigden.
Doornroosje en de prinses
Als een Doornroosje uit haar slaap gewekt zal
het pand met de tegeltjes in haar nieuwe status
als monument een nieuwe fase ingaan. Het zal
geheel worden gerenoveerd en als kantoor
ruimte worden benut. Met dit laatste blijft ook
een band met een vroegere gebruiksfunctie
van het pand bestaan. Immers was destijds in
de directeurswoning ook het kantoor van de
Friesche Veen Mij gevestigd. Hoewel de familie
Van der Sluis, ondanks haar in het verleden
verworven voormalige aanzienlijke bezit, waar
onder tot aan vandaag nog een eigen familiekerkhof met haar unieke (praal)grafkelder te
Hemrik (Fr), nimmer tot het patriciaat od de
adel is gaan behoren, ‘telt’ zij sinds kort een
prinses. Deze, prinses Laurentien (Brinkhorst),
stamt nl van moederszijde uit de familie Van
der Sluis.
Wim Visscher
Bronnen:
G. de Leeuw. Rondom de Heerenhof, 2001, p.
234 e.v
P. v.d Sluis en R. Jongsma, Familieboek van
der Sluis, passim
W.Visscher, Rond de Runde, triptiek van de
turfindustrie, 1997, 250,251,334, 336.

VOOR U GEHOORD/GELEZEN:
ANECDOTE

Eerder verscheen in de Kroniek 2001/1 het arti
kel over het borstbeeld van de in 1927 overle
den Emmer kantonrechter mr W.W. van
Haersma Buma. Hierin werd o.m. gewag
gemaakt van de filantropische inslag van deze
gew etensvolle en mild oordelende kan
tonrechter. In een onlangs verschenen uitgave
van het blad Fryslan, voor geschiedenis en cul
tuur namen wij kennis van de volgende (hieron
der vrij weergegeven) anekdote:
Een staaltje van de zeldzame wijze waarop
kantonrechter Buma zijn rechtvaardigheidsge
voel en mens-lievendheid met elkaar in overeen-stemming wist te brengen levert het vol
gende bij oudgedienden bij Justitie te Emmen
nog bekende verhaal op:
Het gebeurde wel eens dat mr Buma iemand
tot een geldboete veroordeelde, van wie hij wist
dat deze die boete niet kon betalen. Als dan de
tot de boete veroordeelde de rechtszaal verliet,
gaf kantonrechter Buma dan het geld aan de
bode. Die moest dan achter de veroordeelde
aanlopen en voor hem betalen.
Een andere bekende versie luidt dat de tot de
geldboete veroordeelde zich bij de achterdeur
van Buma’s huis kon vervoegen, waar hij het
boetebedrag uit diens eigen zak terugkreeg.
HEERENDIJK

Prov. Drentsche en Asser Courant d.d. 28 juni
1880
‘In een aantekenboekje van Hendrik Gerrits,
schoolmeester te Emmen, geboren 1649 staat
vermeld dat “de heeren Staaten de dijk door
de veenen van Ommerschans naar de
Bourtange laten graven.” Er is gevraagd of wij

ook weten waarlangs deze dijk gelopen heeft.
Wij weten de rigting van de dijk niet, met uit
zondering van misschien het gedeelte dat door
het Ermer- en Bargerveen loopt, in casu de
Heerendijk’.
Is er onder onze lezers iemand die inlichtingen
kan verstrekken over het bestaan van boven
genoemd aantekenboekje? We zijn dit boekje
nooit ergens tegengekomen. Wel is bekend dat
van deze onderwijzer Gerrits o.a de familie
Haasken afstamt. De redactie is benieuwd naar
deze nieuwe onbekende bron van de geschie
denis van Z.O. Drenthe en ziet graag uw reac
tie tegemoet.
LEIDIJKEN

Prov. Dr. en Asser Crt 17 april 1873
‘Eergister is van Bourtange naar Groningen
teruggekeerd een detachement infanterie van
ongeveer veertig man, onder bevel van den
tweeden luitenant Van den Berg; dit detache
ment heeft in genoemde en omliggende grens
plaatsen gedurende gepasseerde wintermaan
den garnizoen gehouden, om de leidijken en
grenswaterkeringen te beschermen’.

BOEKBESPREKINGEN

H.Ladrak (red), Honderd ja a r Hervorm d.
Impressies van de Herv. gem. te Erica in de
twintigste eeuw, Erica 2000
Anders dan de titel zou doen denken, is de
gemeente ouder. De bouw van het eerste offici
ële kerkgebouw dateert van 1899, terwijl de
kerkelijke gemeente zich eerst in 1926 ‘los
maakte’ van die van Nieuw Amsterdam. Tot dan
toe viel ze nl. onder laatstgenoemde gemeente.
Om praktische redenen is echter voor het
beginjaar 1900 gekozen. Dit neemt echter niet
weg dat er in dit gedenkschrift de nodige aan
dacht is besteed aan de voorgelegen periode,
die aanving met de komst van de later legenda
risch geworden evangelist W. Jonker jr in het
jaar 1885. Deze eerste Ericase evangelist heeft
nl. een stevig stempel gedrukt op het ontstaan
van deze kerkelijke gemeenschap. Overigens
viel het me bij raadpleging van het bevol
kingsregister van de gemeente Emmen eens
op dat deze Jonker bij zijn vestiging te Erica
zich als Luthers heeft laten inschrijven.
Betekent dit ook dat de beginjaren van de
gem eenin de Lutherse tra d itie hebben
gestaan?. Bij dit interessante feit hoort een
interessant antwoord. Wellicht is hier nader
onderzoek mogelijk. Als dan in 2010 herdacht
kan gaan worden dat het dan 125 jaar geleden
is dat te Erica de eerste evangelist optrad kan
naar dit gegeven dus nu al onderzoek worden
gedaan zodat het t.z.t over niet al te veel jaren
meer een plaats kan krijgen. Veel informatie
wordt gegeven over de eerste ‘echte’ predikant
Ds Steenbakker Morylon Loysen, die in 1929
zijn intrede te Erica deed. Hij was niet getrouwd
en bewoonde met zijn zuster de pastorie. Iets
wat je eerder bij r.k. pastoors zou verwachten,
zoals b.v. bij de 19 e eeuwse Ericase pastoor
Geerdes ook het geval was.

Veel wetenswaardigheden staan in het boek
verhaald, zoals de catastrofale brand van 1965
waarbij het hele kerkgebouw in lichterlaaie
stond. Dit leidde tot de nieuwbouw. Opvallend
is het be trekke lijk grote aantal vroegere
evangelisatielokaaltjes, her en der verspreid in
het omvangrijke gebied van de gemeente gele
gen. Veel bekende figuren uit het kerkelijk
leven van hervormd Erica passeren de revue,
zoals de kostersdynastie Beuker maar ook
andere markante figuren als tante Sjouk enz.
Maar ook de nieuwere en de nieuwste tijd krij
gen volop de aandacht. Het gedenkboek dat 68
bladzijden telt is voor Euro verkrijgbaar.
W.V.

