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REDACTIONEEL

Over het middeleeuwse Emmen is weinig bekend. De oudst geschreven bron, waarin de plaats 
genoemd wordt dateert uit 1139. Ook de Kroniek van de Slag bij Ane, een kleine eeuw later, 
geeft enige bijzonderheden over Emmen prijs. Voor de rest moeten we het wat die eeuwen 
betreft doen met resultaten van archeologisch onderzoek en (vaak weinig betrouwbare) 
mondelinge en schriftelijke overleveringen. Wim Visscher probeert hier onder meer aan de 
hand van bovengenoemde kroniek een reconstructie te geven van de gebeurtenissen in en om 
Emmen voor, tijdens en na de befaamde slag bij Ane. Veel minder lang geleden, maar ook al 
weer verzonken in een grijs verleden is de door Minno Nicolai beschreven geschiedenis van de 
Afscheiding in Emmen. Nieuwe feiten brachten Gerard Waasdorps artikel over een jonge freule 
te Emmen tot een vervolgartikel. Bijna hadden de activiteiten van haar familie geleid tot de 
vorming van een nieuwe gemeente Nieuw Amsterdam door afsplitsing (opnieuw een 
afscheiding dus) van Emmen. Waar vindt men in Nederland een Van Selbachstraat? Natuurlijk 
alleen in Emmen. Henk Jan Krikke speurde naar achtergronden en betekenis van deze 
vreemde naam en legde de resultaten ervan vast in een bijdrage. Tenslotte onthult Lubbe 
Kroeze ons de ware toedracht van een 'dramatische broedermoord' in Emmer-Compascuum uit 
het jaar 1907. Merkwaardig genoeg kwam de dader er - zeker voor die tijd - met een wel heel 
lichte straf vanaf. Ook de geschiedenis van Emmen en Z.O.Drenthe leert dat de loop van de 
dingen vaak is bepaald door zaken als persoonlijke voorkeuren en belangen, machtsspelletjes, 
intriges, vriendjespolitiek en soms ook klassenjustitie.



Door: Wim Vsscher

EMMEN EN DE SLAG BIJ ANE.
In het jaar 1227, om precies te zijn op 28 
juli, vond de befaamde slag bij Ane plaats. 
Bij deze veldslag kwamen voor het eerst in 
de geschiedenis van West-Europa de boeren 
in opstand tegen hun feodale heersers. 
Deze strijdbare boeren waren allen Drenten 
en zij slaagden erin een compleet modem 
ridderleger letterlijk in de pan te hakken. 
Voorzien van een list, geholpen door de 
weers- en terreinomstandigheden en met 
daarnaast een geweldige motivatie. Een 
uniek feit voor een provincie, die de eeuwen 
door haar eigen karakter wist te bewaren. 
Van deze vrijheid stamt de (latere) 
uitdrukking 'Een boer in de marke, is een 
boer in de karke'. Dit betekent dat ook in de 
(latere hervormde) kerk de locale (boeren) 
bevolking het voor het zeggen had en niet, 
zoals veelal elders in Nederland, een veraf 
wonende adellijke grootgrondbezitter op een 
kasteel. In dit artikel zal een en ander aan 
feiten worden meegedeeld over de slag en 
wat daaraan vooraf ging. Ook worden enige 
kerkhistorische thema's uit die tijd als 
achtergrondinformatie aangestipt. En 
natuurlijk ook de plaats van Emmen en 
omgeving voor, tijdens en na de slag.

Befaamde slag
Deze voor de Drentse geschiedenis 
befaamde slag vond plaats in de 
Middeleeuwen. Een periode waarover weinig 
bekend is. Bij deze Slag bij Ane, een dorpje 
vlak bij Gramsbergen, kwamen zo'n 
vierhonderd ridders en adellijke 
schildknapen om in het hoogveenmoeras. 
Ze hadden gevochten tegen een Drents 
boerenlegertje. Ook vrouwen hadden 
hiervan deel uitgemaakt. Het Utrechtse 
ridderleger - dat de weerspannige Drenten 
een lesje wilde leren - werd aangevoerd door 
de toenmalige bisschop van Utrecht Otto II 
van der Lippe. Deze was een ver familielid 
van Prins Bemhard. De bisschop was (zoals 
in die tijd gebruikelijk) tevens wereldlijk 
heerser over Overijssel, Drenthe en Gronin
gen. Hij was dan ook graaf van Drenthe, die 
over deze provincie op die manier zijn 
landsheerlijke gezag hier uitoefende. Het 
Drentse boerenlegertje, bewapend met 
schoppen, pijlen en speren stond onder 
commando van Rudolf van Coevorden, de 
slotvoogd van Coevorden. Hij was als 

'leenman' ondergeschikt aan zijn heer, de 
bisschop. Hij kwam dus in opstand tegen 
zijn eigen heer. Het door bisschop Otto II 
aangevoerde Utrechtse ridderleger bestond 
uit een keur van zwaar geharnaste ridders 
te paard. Hieronder waren grote namen als 
de graaf van Gelre, Gijsbrecht van Amstel, 
graaf Boudewijn van Bentheim en Rudolf 
van Goor. Ook Graaf Floris IV van Holland 
(de vader van de bekende Floris V) stuurde 
een aantal van z'n krijgslieden naar Dren
the. Een aantal van hen waren toen nog 
niet lang geleden samen met bisschop Otto 
en graaf Willem van Holland van de (vijfde) 
kruistocht, naar de stad Damiate (Doemjat) 
in Egypte naar Nederland teruggekeerd. 
Maar ook uit Duitsland waren er ridders, 
die bisschop Otto wel een handje wilden 
helpen om in het Drentse orde op zaken te 
stellen. Ook deed mee een broer van de bis
schop. Deze Dirk van der Lippe was een 
hoge geestelijke te Deventer. Daarnaast was 
ook de beroemde kruisridder Bemhard von 
Horstmar van de partij. Deze kwam uit het 
Duitse stadje Horstmar, niet ver van de stad 
Munster. Hij had in heel Europa naam 
gemaakt in de kruistocht van de Engelse 
koning Richard Leeuwenhart en gold in 
Europa als een beroemdheid op militair 
terrein. Hij had nog in het Heilige Land 
tegen de onder leiding van de sultan 
Saladin staande Saracenen bij Akko (Haifa) 
gevochten (1). Zo op het eerste gezicht leek 
het Drentse boerenlegertje geheel kansloos 
tegen dit voor die tijd hypeirnodeme 
Europese leger.

Hoe het ‘vleeshakken’ begon
Toch werden de Utrechtse ridders bijna 
allemaal door de lichtbewapende Drenten in 
de pan gehakt. Ze werden namelijk een 
slachtoffer van hun eigen kostbare 
wapenrusting, blinkende zware harnassen 
en schilden. Ze kwamen namelijk even 
voorbij het plaatsje Ane bij Gramsbergen op 
weg naar Coevorden in het zompige veen 
terecht. Daarin zakten ze in hun zware 
harnassen met paard en al weg. Daarnaast 
kregen ze het door het drukkende weer op 
die 27e juli - het was toen immers 
bloedheet - in die zware bepantsering be
nauwd en bijna geen lucht meer. Als gevolg 
van dit alles raakte het leger ook nog in 
paniek en gedesoriënteerd.
Zo konden door de in het veen vastzittende 
paarden niet meer voor- of achteruit en 
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werden ook nog eens door hun eigen ach
terhoede onder de voet gelopen. Er ontstond 
een vreselijke chaos. Voor de licht bewa
pende Drenten, die zich wel makkelijk op 
het veen konden voortbewegen, vormden ze 
dan ook een gemakkelijke prooi. Volgens de 
kroniek van de latere Coevorder predikant 
Picardt kon toen het 'het vleischhakken' 
beginnen, dat de hele dag zou voortduren. 
Honderden ridders werden door hen afge
slacht. Onder de doden waren zoals gezegd 
ook de bisschop Otto II en zijn broer, maar 
ook de beroemde ridder Bemhard von 
Horstmar (2).

schilderij dat het ‘vleeshakken' bij de slag van Ane 
uitbeeldt (19^ eeuw)

Ridders? en boeren uit Emmen
Op de overgeleverde dodenlijst (afkomstig 
uit bij de invoering van de reformatie in ca 
1600 ontmantelde Zwartewatersklooster bij 
Hasselt) treffen we naast de namen van wel 
140 gesneuvelde ridders ook die van twee 
leden van het geslacht Empne aan. Het gaat 
hier om Gerlach en Theobald van Empne. 
Deze zouden gelet op hun achternaam 
(Emmen heette in die tijd namelijk ook wel 
Empne) twee ridders uit Emmen kunnen 
zijn. Hieronder verderop zal op deze beide 
oud-Emmenaren uit het bisschoppelijke 
leger nog nader worden ingegaan. De afloop 
van deze slag moet een ware slachting 
onder de ridders zijn geweest. Bij die 
macabere gruweldaden deden de Drentse 
vrouwen het in wreedheid! niet onder voor 
hun mannen, zo zou later (in 1235) een 

ooggetuige schrijven. De bisschop Otto II 
werd door de Drenten onthoofd en zijn lijk 
werd daarna achteloos in een veenpoel 
gesmeten. Ook zijn broer, de eerderge
noemde Dirk van der Lippe, kwam om in de 
strijd. De oude vermaarde ridder Bemhard 
von Horstmar had nog vergeefs geprobeerd - 
staande op zijn in het veen wegzinkend 
schild - zich met zijn zwaard te verdedigen. 
Het werd hem echter door een Drentse boer 
(misschien wel uit Emmen) met een speer 
uit handen geslagen. Hem werd toen met 
zijn eigen zwaard eveneens het ridderlijke 
hoofd afgeslagen.
De lijken van wel 400 ridders werden na 
afloop van de slag door de Drenten geplun
derd (3). Daarna trok het boerenleger naar 
Groningen op om een bevriende relatie daar 
te hulp te komen. De Drenten beschikten 
toen voor het eerst over echte wapens. Zij 
schoten de door hen veroverde harnassen 
aan en hulden zich dus in de wapenrusting 
van de door hen overwonnenen. Een 
hierover uiterst verontwaardigde monnik uit 
het klooster van Ruinen, die dit alles had 
gezien of gehoord, schreef later: Wie zou niet 
tot tranen geroerd zijn bij de aanblik van de 
bem zo bekende tweehonderd schilden, die 
nog rood en nat waren van het bloed van 
zulke voortreffelijke ridders? (4). Zouden 
onder deze geharnaste en wapenschild 
dragende boeren zich ook boeren uit 
Emmen en Z.O. Drenthe hebben bevon
den? Zeker 150 van de gesneuvelde ridders 
zijn bij het Zwartewatersklooster bij Hasselt 
begraven op een nu nog bekende locatie 
'Olde Kerkhof. Dankzij het feit dat er later 
dagelijks bij de mis in het klooster de 
namen van deze ridders - waaronder ook 
die van Theobald en Gerlach van Empne- 
moesten worden voorgelezen kennen we nu 
nog hun namen. De namen van de over
winnaars, waaronder vrijwel zeker boeren 
uit Emmen, kennen we echter niet. Daar 
wilde de kroniekschrijver geen woorden vuil 
aan maken. Van hen zegt hij enkel: 'Hun 
nagedachtenis zij immer vervloekt.

De aanleiding
Wat was hier allemaal aan de hand, of beter 
gezegd: wat zat hier allemaal achter? 
Waarom moest zo'n uitgelezen ridderleger, 
waaronder veel ridders die hun sporen toch 
al lang hadden verdiend in het Heilige Land, 
het nu zo nodig opnemen tegen een stelletje 
Drentse boeren?
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Drenthe was arm en bestond toen nog maar 
uit enkele tienduizenden inwoners, Assen 
bestond helemaal nog niet.
Coevorden was slechts een kasteel met 
enkele huizen eromheen terwijl Emmen in 
die tijd nog maar een boerengehucht was. 
Wel met een kerk, zij het een houten. 
Hoewel officiële cijfers ontbreken, mag men 
het aantal boerenhoeven in en om Emmen 
in die tijd op hooguit enkele tientallen 
stellen. Men kan zich hierbij afvragen of een 
riddermatige, zoals de gesneuvelde vader en 
zoon Van Empne, daar wel konden bestaan. 
De boeren waren eigenlijk te gering in tal, 
om zo'n ridderfamilie te kunnen onder
houden. Er stond overigens wel een vrij 
grote voorraadschuur, een zg spiker, van de 
bisschop. In dit omgrachte huis - Herenhof 
geheten - moesten ook de pachten worden 
betaald. Ze werden in natura voldaan en 
daar ook opgeslagen. De gracht diende niet 
alleen voor de verdediging, maar ook om 
muizen en ander ongedierte buiten de deur 
te houden. Een vertegenwoordiger van de 
bisschop als graaf van Drenthe, een soort 
belastingambtenaar, hield daar in de 'Hof 
van Emmen', ook wel de Herenhof 
genoemd, zitting en woonde daar ook. Ook 
de bisschop zelf logeerde er wel als hij in de 
buurt moest zijn of op doorreis was naar 
Groningen. De bevolking van Emmen was 
er overigens niet blij mee als de bisschop 
langskwam, ook al liet zij dat niet blijken. 
Immers moesten al die paarden in het 
bisschoppelijk gevolg al die tijd wel te 
vreten hebben. Het spreekt vanzelf dat de 
boeren daarvoor opdraaiden. Dat was een 
dure zaak.

Paleis, kasteel of slot te Emmen
Het huis, de Herenhof, zou vier eeuwen 
later, in 1660, door eerdergenoemde 
geschiedschrijver Picardt worden aangeduid 
als een 'saelhof, of anders gezegd' een groot 
PaLleys/ moer ganschelyk ruiniert, aLsoe dat 
er niet meer van overgebleven is als den 
noem/ het Pleyn/ de oude grachte/ en 
eenige groote gemerckte keeselingeri. Omdat 
Picardt op historisch terrein minder 
betrouwbaar is, kan het denkbeeld van een 
groot paleis wel naar het rijk der fabelen 
worden verwezen. In 1972 beweerde de 
oud-parlementariër en oud- Emmenaar, 
wijlen mr Harm van Riel nog dat er ter 
plaatse van het Dierenpark Emmen voor 
duizend jaar ooit een Frankisch Castellum

(kasteel) zou hebben gestaan. Een en ander 
zou blijken uit een archeologisch onderzoek 
van ca 1840 van de Leidse onderzoeker 
Jansen, waarvan vreemd genoeg geen 
rapport (meer) bekend is. Dichtung of 
Wahrheit? (5). Hoe dit ook zij, dit alles hoeft 
echter niet uit te sluiten dat de 
eerderbedoelde belastingambtenaar/-
ontvanger van de graaf een soort dorpspo- 
tentaatje was. Mogelijk van enige komaf, die 
op de duur adellijke allures aan was gaan 
nemen. Zo bleven deze Gerlach en zijn zoon 
(die het vak nog moest leren) Theobald van 
Empne trouw aan hun hoogste baas, de 
graaf-bisschop Otto II. Zij namen het dan 
ook op tegen hun directe chef, de op het 
kasteel te Coevorden wonende drost van 
Drenthe Rudolf van Coevorden en moesten 
dit uiteindelijk op het slagveld bij Ane met 
de dood bekopen. Omdat sinds de 1 le eeuw 
de drost van Drenthe - dus ook Rudolf van 
Coevorden - het jachtrecht had in Angelslo, 
was er voor hen tijdens hun leven ook al 
weinig te jagen geweest. Ook weten we niet 
of het jachtslot te Angelslo er toen al stond. 
Voldoende redenen om aan te nemen dat 
een heer zich in Emmen alleen kon 
handhaven als hij uit een ambtelijke functie 
een salaris genoot. Mogelijk kan dit ook de 
reden zijn dat hij met zijn broodheer 
bisschop Otto ten strijde trok. Er zou later 
ook geen (echte) adel meer in Emmen voor 
hen in de plaats komen. Waarom kwamen 
al die beroemde kruisridders, zowel natio
naal als internationaal er dan toch op af? 
Tenslotte, hoe konden dergelijke doorgewin
terde militairen zich zo op de situatie verkij
ken en een dergelijke smadelijke ondergang 
tegemoet gaan?
Feit was dat de Drenten al een tijd lang 
weigerachtig waren de belasting aan hun 
landsheer, de bisschop van Utrecht te beta
len. De bisschop was nameliik bezig een 
nieuw stelsel van 'landbouwheffing aan zijn 
onderdanen op te leggen. Met een 
grootschaliger landbouw hovenstelsel) 
voorzag hij ook grotere opbrengsten. Dit 
was voor hem ook nodig. Op die manier kon 
hij (die over zijn bisschopspij immers ook 
een harnas droeg) meer geld binnen krijgen 
om al zijn oorlogen te kunnen bekostigen. 
Zoals gemeld. Drenthe was niet veel meer 
dan schrale heide en kale veenmoerassen. 
De Drentse boeren konden die opgelegde 
verhogingen onmogelijk opbrengen. Er 
dreigde hierdoor hongersnood.
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Zij weigerden als protest dan ook iedere 
belastingbetaling aan een bisschop, die hen 
het bloed onder de nagels wilden halen. De 
Drenten waren dus weerspannig jegens het 
(wettige) gezag en ontrouw aan hun 
landsheer, de bisschop van Utrecht.

Gefrustreerde Bisschop
De bisschop had dus wel een reden om 
tegen de Drenten op te treden. Maar het 
door hem gekozen middel - het op de 
Drenten afsturen van een 'kruisridderleger' 
- blijft niettemin volstrekt onevenredig. Hij 
kon immers evengoed enkele belastingdeur
waarders met politieagenten sturen. Het 
fanatisme waardoor de bisschop en zijnen 
werden gedreven moet worden verklaard uit 
een frustratie uit de eerdergenoemde vijfde 
kruistocht naar Damiate. Deze kruistocht, 
waaraan veel Drenten en Friezen aan mee 
hadden gedaan, was aanvankelijk zeer 
succesvol verlopen. Deze was uitgevaardigd 
door het vierde concilie van Lateranen in 
het jaar 1215. Hierbij was ook de echte 
roomse leer nog eens vastgesteld en ketterij 
veroordeeld. Daarbij werd voor de priesters 
de noodzaak van het celibaat nog eens 
dwingend onderstreept. De in concubinaat 
levende priester van Diever raakte hierdoor 
in gewetensnood. Tijdens de mis verscheen 
hem echter het beeld van de maagd Maria. 
Hij zag hierin een teken, riep alle weerbare 
mannen van Diever op ten kruisvaart te 
gaan. Zijn concubine stuurde hij naar het 
Idooster in Ruinen. Meer dan 50 ridders uit 
de omgeving van Diever (o. a. ridder Nicolas 
v. Ostwalt) trokken ter kruistocht. Ook in 
Emmen en omgeving moeten op pauselijk 
bevel in die tijd monniken hebben 
rondgetrokken om, zoals gebruikelijk, de 
bevolking op te roepen tot deelname aan de 
kruistocht. De priester te Emmen schreef 
hierbij op bisschoppelijk bevel tevens een 
langdurige vastenperiode voor. Zodoende 
kon er alvast voor de komende kruistocht 
worden 'gespaard'. En uiteraard werd in de 
kerkdienst door de priester nadrukkelijk de 
mensen aangespoord om ter kruisvaart mee 
te gaan. Dit alles onder de belofte van aflaat 
en martelaarschap, voor het geval men niet 
terug zou keren. De eveneens in concubi
naat levende pastoor van Emmen deed toen 
ook zijn concubine in het klooster. 
Overigens leefden toen nagenoeg alle 
geestelijken in Drenthe nog in concubinaat 
(toen ook al een tolerante bevolking, zij het 

niet zonder eigenbelang, want de 
dorpsgenoten waren al lang blij dat de 
priester niet achter hun vrouwen en 
dochters aanzat). Ook voor het aantal kruis- 
tochtdeelnemers ontbreken in Emmen de 
cijfers. Aangenomen mag worden dat ook 
mensen uit Emmen e.o. gevolg hebben 
gegeven aan de pauselijke oproep scheep te 
gaan naar het heilige land. Niet is bekend of 
ze ooit zijn teruggekeerd. In ieder geval de 
genoemde Dieverder ridder V. Osterwalt 
niet. Hij kwam in Egypte om.

De doem van Doemjat
Het is bekend dat de deelnemers van het 
Nederlandse contingent vooral Drenten en 
Friezen waren. De paus zelf ging niet mee. 
Hij voerde zelf een kruistocht tegen de van 
ketterij beschuldigde Waldenzen in Zuid- 
Frankrijk. De nieuwe kruistocht leek bij 
voorbaat al een succes. Dat was het ook in 
het begin, vooral toen ze de grote stad 
Damiate (Doemjat) aan de Nijl op de 
muzelmannen veroverden. Eigenlijk waren 
ze bij toeval daar bij Damiate terechtge
komen. Na aanvankelijk de moren te Portu
gal mores te hebben geleerd, waren hun 
schepen in een storm afgedwaald. In plaats 
van in het Heilige Land kwamen ze toen bij 
Egypte aan. Met behulp van een drijvend 
houten kasteel met een valbrug wisten ze 
de stad Damiate aan de rivier de Nijl bij 
verrassing in te nemen. Nadat de bisschop 
en de zijnen daar alle mannen had uitge
moord, waren ze - overmoedig geworden 
door hun grote succes - veel te vroeg weer 
naar huis teruggekeerd. Later na hun 
aftocht werd de stad Damiate echter al weer 
door de sultan heroverd. Hun vroegtijdige 
terugkeer naar huis had de woede opgeroe
pen van de paus en deze brandmerkte 
bisschop Otto en de zijnen als 'criminele 
deserteurs'. De pest, grote overstromingen 
en een mislukte oogst van dat jaar werd 
gezien als een voorproefje op de door hen 
verdiende straf. Deze kruistocht had wel het 
vermogen van bisschop Otto gekost. Daar 
kwam nog eens overheen de verminderde 
pachtopbrengsten (6).

Oppepper
De in Rome in ongenade gevallen Bisschop 
Otto en de zijnen konden dus wel een 
'oppepper' en extra inkomsten gebruiken. 
De halsstarrige Drenten, die maar bleven 
weigeren de belastingverhogingen te betalen 
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gaven hen een goede aanleiding voor een 
aardige verzetje. Ook zijn oude vrienden uit 
de kruistocht wilden wel weer eens aflei
ding, waaronder ook een aantal 'oude 
jongens, die de spanning wel weer eens 
wilden voelen'. Een makke, een soort 'mini- 
kruistochtje' dus, maar zeker geen officiële. 
Daar zou de paus en/of bisschoppen
vergadering nooit toestemming voor hebben 
gegeven. Immers kon de Drenten, hoewel 
door de overheid als ontrouw ervaren, geen 
ernstige ketterijen worden verweten. Zoals 
bijvoorbeeld de bovengenoemde Waldenzen. 
Om dat laatste (bekering) ging het dan ook 
geenszins. Immers was de kerkelijke 
structuur in Drenthe goed georganiseerd. 
Er waren hoofd- en bijkerken en ook de 
katholieke sacramenten werden volgens de 
voorschriften bediend en dit gold evenzo 
voor de rituelen. Van heidendom was in die 
tijd in Drenthe zeker geen sprake. De paus 
zou dan ook zo wie zo aan Bisschop Otto 
geen toestemming voor een kruistocht tegen 
de Drenten hebben gegeven. Zeker gezien 
de mede aan bisschop Otto en de zijnen te 
wijten achteraf teleurstellende afloop van de 
vorige kruistocht. Dacht Otto misschien iets 
goed te maken? 'Opgewekt en goedgehu
meurd en al verzekerd van de goede afloop', 
zo schrijft een ooggetuige in de Kroniek, 
waarin de slag bij Ane uitvoerig staat 
beschreven, begonnen ze aan hun veldtocht 
tegen de Drenten. Met als gevolg het 
bekende smadelijk einde in een 'doods en 
stinkend moeras'. Vreemd genoeg 
omschrijft de kroniekschrijver uit die tijd de 
bisschop als een martelaar. Zoals gezegd 
speelde bij deze slag religie geen enkele rol. 
De suggestie van een kruistocht tegen de 
Drenten is - zoals gezegd - geheel onterecht. 
Bovendien was de dictatorbisschop Otto 
omgekomen in een door hem zelf op touw 
gezette (mislukte) strafexpeditie tegen zijn 
eigen (zich verwerende) onderdanen. 
Gewoon een risico, dat hij hiermee nam, zij 
het een door hem grovelijk onderschat 
risico.
Emmen platgebrand
Wel heeft de opvolger van de bisschop een 
jaar later weer invallen in Drenthe gedaan. 
Hierbij werd als wraakactie heel Emmen 
geplunderd en afgebrand 'totum Emne 
depredatum combusserunt. Wat restte 
waren rokende puinhopen van wat eens 
boerderijen waren, ook de houten kerk ging 
eraan.

De boeren van Emmen werden wel hard 
gestraft voor hun aandeel in de slag bij Ane. 
Overigens zal de bevolking van Emmen wel 
tijdig een veilig heenkomen hebben 
gevonden in de donkere Drentse wouden. 
Volgens de letterlijke tekst van het 
ooggetuigenverslag van de slag hadden de 
troepen van de bisschop het met name ook 
op Emmen gemunt. Ze trokken zich daarna 
terug. Odoom, Sleen en andere dorpen in 
de omgeving bleven voor de verwoesting be
waard. Naar mijn mening moet deze 
strafexpeditie het gevolg zijn geweest van 
deelneming van meerdere boeren uit 
Emmen aan de Slag bij Ane. Ook zal men 
hiermee hebben beoogd de dood van vader 
en zoon Van Empne te wreken. Immers 
waren de boeren hun eigen locale heren 
afgevallen en hadden ze partij gekozen voor 
de rebel Rudolf van Coevorden. Het ligt voor 
de hand te veronderstellen dat de grafelijke 
vertegenwoordigers Van Empne geen 
Emmenaren waren. Zij waren vreemden', 
en waren van elders in Emmen benoemd. 
Dit kan ook verklaren dat ze bij hun 
deelname aam het bisschoppelijk leger, 
anders dan de boerenbevolking van 
Drenthe, niet op de hoogte waren van de 
toestand van het hoogveen, waar het leger 
immers in wegzakte. Blijkbaar was die weg 
tijdens de (vroegere) verkenning nog wel 
met paard (en wagen) begaanbaar gebleken. 
Zoals gemeld, op de dag van slag heersten 
tropische temperaturen, met onweer in de 
lucht. De week ervoor had het aan een stuk 
door geregend. Hierdoor moet in de tus
sentijd - dus na de terreinverkenning door 
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de verkenners van de bisschop het (hoog) 
veen als een spons, geheel gevuld met water 
zeer drassig, zijn geworden. Dit was op die 
28 juli 1227 uiteraard nog het geval, wat 
aan het veenoppervlak zelf uiteraard niet 
zichtbaar was.

Foto Wessel Berkhout
16e eeuws schilderij van anonieme schilder. 
Onweerslucht tijdens de slag bij Ane.
De ridders moeten zich er dus danig op 
hebben verkeken. Die kenden immers ook 
niet de gevaren van het hoogveen. In 
Holland en Utrecht hadden ze vooral te 
maken met laaggelegen gebieden met laag- 
veen zoals bij de Amstel en Woerden. Daar 
kwam men bij voorbaat al niet. Het 
hoogveen was echter nog veel verraderlijker. 
De weg naar Coevorden leidde 
noodzakelijkerwijs juist voor een deel, 
ongeveer een halve kilometer, door zo'n 
stuk hoogveen met het voor het bisschop
pelijke leger noodlottige gevolg. Rudolf van 
Coevorden met zijn Drentse boeren 
wisten/voorzagen dat. Zij behoefden, in 
plaats zich op het kasteel te Coevorden te 
verschansen, zich slechts op deze plek op te 
stellen en de komst van het niets 
vermoedende bisschopsleger af te wachten, 
alvorens toe te slaan.
Klooster
De militaire expeditie van de bisschop was 
dan ook mislukt. Vijandige reacties bleven 
nadien dan ook niet uit. Uiteindelijk 
konden de Drenten het in militair opzicht 
niet winnen tegen de overmacht. In het 
kader van een later gesloten vrede moesten 
ze voor het zielenheil van de gesneuvelde 
bisschop en de zijnen een klooster stichten. 
Dit was niet ver van het moeras waar de 
slag bij Ane plaatsvond. Dit klooster kwam 
er ook. Het werd later naar een hoger 
gelegen gebied nabij Rolde verplaatst. Later 

zou uit dit klooster de hoofdplaats van 
Drenthe, Assen, ontstaan. Daarnaast 
moesten de Drentse boeren honderd 
strijders naar Lijfland (Estland en Letland) 
sturen, om daar in de kruistocht tegen de 
daar wonende heidense bevolking te 
vechten (7). Op die manier, werd gedacht, 
konden ze ook nog eens aflaat krijgen voor 
de door hen te Ane begane misdaden. De 
politieke situatie in de dertiende eeuw was 
nogal verward. Met een veldslag met een 
overwinning hield de geschiedenis niet op. 
Op een verloren oorlog volgde een verloren 
vrede en zo is de strijd steeds voortgezet. In 
het j aar 1231 waren de spanningen tussen 
de Drenten en de nieuwe bisschoppen van 
Utrecht weer zo hoog opgelopen, dat hij een 
echte kruistocht tegen de Drenten begon. 
De bisschop verzon hierbij een list. Om de 
paus - wiens toestemming hij nodig had - 
voor zijn kruistocht te winnen wees hij op 
grote ketterijen in Drenthe. Onder meer 
speelde hierbij volgens hem de grove 
verachting van het huwelijkssacrament. De 
in Drenthe toen doorgaans in concubinaat 
levende priesters verbonden namelijk 
Drentse paren in de echt, die dichter dan de 
vijfde graad familie van elkaar waren. 'Neef 
en nicht vrijt licht'. Ook waren er te 'dichte' 
huwelijken tussen zogenoemde geestelijke 
verwanten. Dit waren huwelijken met 
familieleden van peetouders, de zogeheten 
' compatemitas'. Daarvan hadden de Drenten 
natuurlijk nog nooit van gehoord, maar dit 
werd toen in het toenmalige katholieke 
kerkrecht gezien als bloedschennig gedrag, 
incest en dus schending van het sacrament 
gezien. Omdat een gesloten gemeenschap 
als Drenthe ook nog eens zo dun bevolkt 
was, sprak een meer of mindere verwant
schap van de a.s. huwelijkspartners overi
gens vanzelf. De praktijk was tevens dat de 
ouders de keuze voor een huwelijkspartner 
voor hun kinderen deden. Op de huwelijks
markt, maar ook die van peetouders in 
Drenthe was de spoeling dus dun. Waar 
niets is verliest de keizer zijn recht en dat 
gold ook de paus. En tenslotte ergerde de 
bisschop zich aan al die Drentse concubi- 
nerende priesters. Natuurlijk werden de 
concubines als hij op bezoek kwam tijdig 
even verstopt en de kinderen van de pries
ter tijdelijk bij de buren ondergebracht. Dit 
nam niet weg dat zijn plaatselijke van elders 
afkomstige ambtenaren (zoals de familie 
Van Empne) in deze wel eens fungeerden 
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als 'klokkenluider'. Over heidense 
praktijken gesproken.

Heidense Drenten
De paus wist natuurlijk niet dat Drenthe zo 
dun bevolkt was - laat staan dat die wist 
waar Drenthe lag. En zo had de bisschop er 
nog aan toegevoegd: 'die vuile Drenten 
hadden ook nog eens zijn voorganger Otto II 
vermoord..'. Priestermoord, en dan nog de 
hoogste priester van het bisdom, was het 
ergste misdrijf dat men in die tijd kon 
voorstellen. Als dat geen heidenen waren. 
De toestemming van een kruistocht tegen 
de heidense Drenten was toen - op grond 
van onvolledige en misleidende informatie - 
gauw geregeld. De Friese ridders zouden dit 
toen opknappen. Toen die er achter 
kwamen dat in Friesland dezelfde 
problemen - ook daar veelvuldig priesters 
met een vrouwelijke partner - speelde, 
wilden ze niet langer en ging de geplande 
kruistocht tegen de Drenten niet door. De 
geest van een kruistocht tegen de heidense 
Drenten was hierdoor 'verwaaid'. Drenthe 
streed echter nog een aantal jaren door. 
Toen echter de paus en zijn troepen onder 
leiding van de bisschop van Oldenburg bij 
een echte kruistocht in Noord-Duitsland in 
1234 aan de rivier de Elbe vele duizenden 
boeren - ook wegens vermeende ketterij - 
over de kling hadden gejaagd, werd het de 
Drenten bang te moede (8).

Vrije boeren
Ze besloten toen maar vrede te sluiten en 
bereikte daarmee een merkwaardige 
overeenkomst. Die hield in een grote mate 
van zelfstandig handelen door etstoel en 
Drentse geestelijkheid. Het landsheerlijk 
gezag heeft daardoor in Drenthe nooit goed 

ingang gevonden. Er ontstond een soort 
vrije boerenrepubliek. Dit was geheel 
anders in de onder bisschoppelijk gezag 
staande gebieden, zoals bijvoorbeeld in het 
Oversticht (Overijssel). Bij de Slag bij Ane 
was het voor het eerst in West-Europa dat 
de gewone man optrad tegen het feoda
lisme. De slag was een belangrijk moment 
in de Drentse identiteit. In de boermarken 
van Drenthe en dus ook die van Noord- en 
Zuidbarge heeft de adel en andere 
machtshebbers het dan ook nauwelijks voor 
het zeggen gehad. De boeren hebben daar 
door de eeuwen heen altijd de touwtjes in 
handen gehad. Dit was geheel anders in 
andere provincies, zoals bijvoorbeeld 
Overijssel. Daar - zo blijkt ook steeds weer 
uit eigen onderzoek - waren al in de 15e 
eeuw de rechten in de boermarken 
nagenoeg geheel in handen van elders 
wonende adel en stedelijke machtshebbers 
gekomen. De Slag bij Ane was dus een 
belangrijke aanzet/factor voor en symbool 
van het vrije karakter voor eeuwen van 
Drenthe (9).
Dit artikel is een uitgebreidere en met name 
op Emmen toegespitste versie van het in de 
Tweelingdorper van augustus jl verschenen 
artikel van de auteur.
Noten: 1. C. van Rij, Een verhaal over Groningen, 
Drenthe en Coevorden, Quedam narracio. vert. uit het 
latijn, Hilversum, 1989, p. 47 en 56 en passim.
2. Picardt, Kroniek van Drenthe, 1660. 44.
3. G. Dumbar, Analecta, dl II, Deventer 1722, 92. e.v. 
en 79; J. de Beka, Chronico episcopis Ultrajectinis, 
Utrecht, 1643, p. 70.
4. Nan ïtij, VerYïaeA, p. 5\ en 57 .
5. Drents Gronings Pers dd. 15-12-1988; E.C. 29-7- 
1972, interview H. v. Riel; G. de Leeuw, Rondom de 
Heerenhof, 2001, p.4.
6. Michaud-Doré, Geschiedenis van de Kruistochten, 
A'dam, 1889, p. 7 e.v.
7. Verhaal, p.61,p. 63, p. 77-81.;G. de Leeuw, 
Herenhof, p.22, die een in 1964 uitgevoerd 
archeologisch onderzoek in de Grote Kerk te Emmen 
aanhaalt. Onder twee lemen vloeren zou toen een 
brandlaag zijn aangetroffen, wat wijst op het 
afbranden (in 1228) van het toentertijd nog houten 
kerkje.
8. W.Visscher, De huwelijksbeletselen uit het oud- 
canonieke recht en die uit het oudfriese recht 
vergeleken, ongepubl. doet, scriptie uit 1973 RUG. p. 
11 en 14., Verhaal p. 81.
9) H.J. Prakke, Zeven eeuwen Assen, in Nieuwe 
Drentse Volksalmanak 1960, p. 40.

7



Door: Minno Nicolai

JANTIEN JOLING, MOEDER VAN 
DE AFSCHEIDING IN EMMEN

In 1844 schreven 'de drie podagristen', te 
weten: Harm Boom, Dubbeld Hemsing van 
der Scheer en Alexander Lodewijk Lesturge- 
on het volgende over de Gereformeerde Kerk 
in Emmen. ‘Want ook de Afgescheidenen 
hebben hier in 1843 een bedehuis 
getimmerd, dat zelfs met en toren voorzien 
is. Te regt verwondert men zich, dat deze 
juist op 't oostelijke einde is aangebragt. 
Immers waar gij in Drenthe een kerk met 
een toren ziet prijken, daar zult gij dien aan 
de westkant des gebouws ontmoeten'.
Voor 1841 kerkten de afgescheidenen uit 
Emmen in Sleen of Zweeloo, waar al eerder 
een gemeente was gesticht, of in 
huisdiensten. Dat de kleine groep 
gereformeerden in Emmen al zo snel een 
eigen kerk had en nog wel met een toren, 
heeft ze te danken aan Jan tien Joling. Als 
26 jarige dienstmeid trouwde zij in 1829 
met haar 70 jarige boer Willem Lutke 
Frieling. Een huwelijk waarvan in die tijd 
veel te doen is geweest. Want welke boer 
trouwde er nu met zijn dienstmeid? Willem 
Lutke Frieling was de oudste van drie rijke 
broers, die alle drie vrijgezel waren 
gebleven. Toen zij zich bewust werden dat 
heel hun uitgebreid land- en veenbezit naar 
zeer verre familie zou gaan, besloten ze dat 
de oudste van hen maar met de dienstmeid 
moest trouwen. En uit dit huwelijk werd 
nog een dochter geboren. Willem Lutke 
Frieling overleed in 1840. Hij bezat onder 
meer veel grond en veen nabij het latere 
Nieuw Amsterdam. Het gehucht 
Wilhelmsoord, dat daar in die omgeving op 
zijn gronden ontstond, zou naar hem zijn 
vernoemd. Jantien Joling, de jonge weduwe 
erfde dit alles. Zij was de 'motor of de 
moeder' van de Afscheiding in Emmen. 
Nadat 24 personen in 1841 de Akte van 
Afscheiding hadden getekend, stelde zij 
haar boerderij in Noordbarge beschikbaar 
voor het houden van kerkdiensten. De 
kleine groep heeft zich niet lang met de 
ruimte in de boerderij hoeven te behelpen.! 
Jantien die het vermogen van de Frielings 
had geërfd, droeg een groot aandeel bij in de 
kosten van de nieuwe kerk aan de 
Westenesschersteeg. Dat was in 1843 een 
jaar voordat de drie podagristen langs 

Emmen kwamen. In datzelfde jaar 
hertrouwde Jantien met de dertien jaar 
jongere uit het Bentheimse Laar afkomstige 
schoenmaker Klaas Ensink. Van 
schoenmaker werd deze nu landbouwer en 
veeneigenaar. Hij had later een boerderij 
aan de Noordbargerstraat, waar nu het 
landelijk bestuurscentrum van de Jehova's 
Getuigen staat. Klaas Ensink was ook 
lerend ouderling of oefenaar. De eerste 
predikant was de 31 jarige K.H.Talen.

Westeneschesteeg, gezien vanuit de Honing shof
In deze hof heeft ook de eierhal gestaan. Öp de plaats 
vanwaar deze foto is gemaakt, staat nu het 
politiebureau dat in 1968 in gebnuk werd genomen

Omdat er kritiek op z’n preken was, lag de 
kerkenraad spoedig met hem overhoop. Nog 
geen jaar later ging Talen uit Emmen weg 
naar Zoutkamp. Hij kwam opnieuw in 
opspraak toen hij van 1870 tot 1896 stond 
in Staphorst. Rond de eeuwwisseling 
moesten de kerkelijke gemeenten in Zuid
oost Drenthe, dat van de rest van ons land 
nogal geïsoleerd lag, hard ploeteren om de 
eigen kerk in stand te houden. De 
kerkenraad van Emmen zette in die tijd de 
predikant nogal eens onder druk. Deed deze 
niet wat van hem verwacht werd en preekte 
hij inhoudelijk niet wat men begeerde, dan 
werd hij gekort op zijn traktement. Dat 
gebeurde met Ds Goris. Toen deze in 1893 
een beroep kreeg naar Veenwoudsterwal in 
Friesland, werd hij door zijn kerkenraad 
gedwongen om dat aan te nemen; ook met 
het dreigement van vermindering van zijn 
traktement, dat toen 800 gulden per jaar 
was. Overigens had de kerk in Emmen na 
het overlijden van Klaas Ensink in 1895 een 
fors legaat gekregen. Dit gold ook voor de 
nieuwe pas opgerichte kerk te 
Klazienaveen. Het voor de kerk van Nieuw 
Amsterdam bedoelde legaat werd echter nog 
voor zijn dood door hem herroepen.
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Dit laatste had waarschijnlijk te maken met 
de (later door hem betreurde?) overgang van 
zijn veenderij te Nieuw Amsterdam en Erica 
voor 'een appel en een ei' aan zijn veenbaas 
Jan Vos, een notabel lid van de 
gereformeerde kerk aldaar. In 1920 was de 
kerk aan de Westenesschersteeg te klein 
geworden. Stoelen en banken moesten in de 
gangpaden bijgeplaatst worden en ouders 
lieten hun kinderen thuis om zelf nog een 
zitplaats te krijgen. Na veel vergaderen en 
twee zware stormen, waardoor de oude kerk 
ernstige averij opliep werd in 1922 aan de 
Wilhelminastraat voor ruim 44.000 gulden 
een nieuwe kerk gebouwd. Het is nu de 
Zuiderkerk op de hoek van de Van 
Schaikweg. Een prominente kerkganger in 
de vooroorlogse jaren was de 
antirevolutionaire burgemeester mr. Jan 
Liebe Bouma. Van 1927 tot 1940 was hij 
een trouw lidmaat. Nadat op 10 mei 1940 
de Duitsers ons land binnenvielen, bleek hij 
geen beginselvaste antirevolutionair te zijn, 
maar lid van de NSB. Volgens een uitspraak 
van de generale synode waren de NSB 
beginselen in strijd met Gods Woord en de 
gereformeerde leer. Aan de burgemeester 
moest toen deelname aan het Heilig 
Avondmaal worden ontzegd. Bouma hield 
de eer aan zichzelf en deelde hij mee dat de 
dogmatische instelling hem dwong om te 
breken met de kerk en dat hij met zijn hele 
gezin zich ontrok aan de gemeenschap van 
de Gereformeerde Kerk. In 1943 vertrok 
Bouma uit Emmen naar Assen. In zijn 
nieuwe woonplaats voelde hij geen behoefte 
om opnieuw gereformeerd te worden.

Gereformeerde kerk aan de Wilhelminastraat, Emmen

Door: Gerard Waasdorp en Wim Visscher

NOGMAALS
EEN JONGE FREULE IN EMMEN

Als gevolg van een betreurenswaardig 
misverstand is het artikel over de freule in 
het vorige nummer abusievelijk ten name 
van hierboven genoemde tweede auteur 
gesteld. Dit moet dus Gerard Waasdorp zijn. 
Hierna het vervolg op Gerards artikel met 
enkele toevoegingen en aanvullingen.

Geboren freule

De in 1973 verschenen 
autobiografie 'De freule 
vertelt' bevestigt haar 
opgroeien, verblijf te 
Emmen. Ze zegt 
namelijk Toen ik drie 
maanden was ver

huisden mijn ouders met een twee en half 
jaar ouder zusje naar Emmen. Het moet wel 
een overgang zijn geweest uit de hoofdstad 
van het land via Assen, waar grootvader 
Van Swinderen woonde, per diligence naar 
Emmen.. Het hoofd der belastingen aldaar, 
wat vader was, woonde boven het kantoor 
zoals ik jaren later hoorde van de 
toenmalige burgemeester mr. K.H. 
Gaarlandt. 'Freule', u bent daar geboren', 
zei hij, wijzend op het bewuste huis.'Neen, 
was mijn antwoord,'ik was er al, maar mijn 
broer Albert, die ruim anderhalf jaar jonger 
is dan ik, heeft Emmen als geboorteplaats.'. 
Mijn ouders zijn daar niet lang gebleven, 
maar werden - ik vermoed in 1902 - over
plaatst naar Oostburg'.

Dienstwoning
De woning was dus een dienstwoning 
annex kantoor. Dit al jaren afgebroken, 
pand stond naast het kantongerecht en ten 
noorden van het latere hotel de Heerenhof, 
thans Rabobank. Het was een wat sombere 
twee verdiepingen tellend huis. Beneden 
was het belastingkantoor en boven woonde 
de inspecteur en zijn gezin. Dat de 
belastingdienst toen zuinig was. blijkt uit 
het feit dat het Emmer kantoor 'der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen' pas 
laat een telefoonaansluiting zou krijgen. 
Waarom de jonge inspecteur Wttewael van 
Stoettwegen al zo vroeg naar elders vertrok 
is niet geheel duidelijk.
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De freule schrijft zelf over haar nieuwe 
woonplaats Oostburg (Zeeuws Vlaanderen) 
als een verbanningsoord. Promotie lijkt 
hiermee moeilijk te rijmen. Van een 
strafoverplaatsing (plaatsen als Rood- 
eschool en Oostburg waren in die tijd voor 
ambtenaren beruchte verbanningsoorden) 
is echter niet gebleken.

Bestuursperikelen
Mogelijk heeft een en ander te maken met 
de perikelen die er in die jaren 1900-1902 
gerezen waren tussen de toenmalige 
burgemeester Willem Tymes van Emmen en 
de Commissaris der Koningin mr. P.J. van 
Swinderen te Assen. Deze commissaris, de 
schoonvader van de jonge inspecteur Stoet- 
twegen, wilde namelijk in die jaren de 
gemeente Emmen opsplitsen in twee 
gemeenten. Hij was namelijk van oordeel 
dat de gemeente door de in die jaren sterk 
toegenomen verveningen de problemen niet 
meer goed aan zou kunnen. Vandaar dat 
een van Emmen af te splitsen nieuwe 
gemeente hem noodzakelijk leek. Met 
tegenzin waren toen door het toenmalige 
gemeentebestuur vele gegevens voor dit 
doel bijeengebracht. Het geheel zuidelijke 
veengedeelte zou van Emmen worden 
afgesplitst om daarna een nieuwe gemeente 
Nieuw-Amsterdam te vormen. Achter deze 
plannen speelde de toenmalige 
burgemeester van Amsterdam, mr. S.A. 
Vening Meines, een belangrijke rol. Van 
hem is waarschijnlijk ook het initiatief 
afkomstig om die nieuw te vormen 
gemeente Nieuw-Amsterdam te gaan 
noemen. Vening Meinesz speelde hierbij een 
dubbelrol. Hij was namelijk ook president- 
directeur van de N.V. Drentsche 
Landontginning Maatschappij, de eigenares 
van het uitgestrekte Amsterdamsche Veld 
in het zuiden van de gemeente Emmen. 
Vanwege de gebrekkige verbindingen 
(veenwegen) tussen Nieuw-Amsterdam en 
Emmen - men was veelal een halve dag 
onderweg om naar Emmen te ploeteren - 
was hij een groot voorstander van een 
gemeentehuis te Nieuw Amsterdam. Hij kon 
sneller met zijn 'automobiel' van Nieuw- 
Amsterdam naar Amsterdam dan van 
Nieuw Amsterdam naar Emmen. In die 
laatste plaats had hij naar zijn zeggen niets 
te zoeken.

gezin Stoetewegen te Emmen 1902, de baby is de freule

Samenspanning?
Nieuw-Amsterdam als hoofdplaats van de 
nieuw te vormen gemeente leek toen veel 
belovender dan Emmen. Ook de burge
meester van de naburige gemeenten Sleen, 
Coevorden en Schoonebeek ondersteunden 
het voorstel van Van Swinderen. Die burge
meesters, de resp. heren Gratama, 
Dommers en Van der Lely waren overigens 
allen vrienden van Vening Meinesz, familie 
van elkaar en verveners in het 
Amsterdamsche Veld. Zij waren allemaal 
veel meer op een plaats als Coevorden dan 
Emmen georiënteerd. In Emmen woonden 
toen ook niet veel 'deftigheden', naast de 
burgemeester, de dokter, de dominee wat 
ambtenaren als notaris Oosting en de 
kantonrechter en enkele 'ontwikkelde' 
boeren als Jan Hadders Rzn. Bijna allen 
Drenten. Het is dan ook de vraag of de 
jonkheer Van Stoettwegen uit Amsterdam 
zich in dat milieu wel thuis heeft gevoeld. 
Bovendien was het (hervormd-gere
formeerde) gezin godsdienstig nogal ortho
dox en in politiek opzicht antirevolutionair 
en vond het in doorgaans door de vrijzin
nigheid en liberalisme gedomineerde 
hervormde kerk weinig aansluiting. Ook 
schoonvader Commissaris van Swinderen 
was van dezelfde kerkelijke en anti
revolutionaire politieke richting. Of het 
gezin Stoettwegen uit Emmen mogelijk bij 
de gereformeerden in de kerk aan de 
Westenesschersteeg kerkten is niet 
gebleken. In ieder geval verfoeiden de 
liberale heren uit Emmen die voor hen 
verwerpelijke gemeentelijke herindeling- 
plannen van de Commissaris uit Assen. 
Toevallig was deze wel de schoonvader van 
de Emmer belastinginspecteur. Zou hij zich 
er op aangekeken hebben gevoeld?
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‘s Werelds loop
Hoe het ook zij, Jonkheer Stoettwegen 
verhuisde al (veel te) gauw naar zijn 'ver
banningsoord' Oostburg. Zou hij langer in 
Emmen zijn gebleven als hij iets langer had 
ge-wacht? In korte tijd bleek het blaadje te 
keren. Zijn schoonvader Van Swinderen 
werd kort daarop namelijk naar Den Haag 
'weggepromoveerd' uit Assen. Hij werd daar 
vice-voorzitter van Raad van State. In feite 
was hij in die functie, zoals dat wel 
genoemd wordt, 'onderkoning van 
Nederland' geworden. Hij moest toen 
bedanken als Commissaris en had toen in 
Drenthe niets meer te vertellen. Zijn opvol
ger wilde zijn plan niet doorzetten. Overi
gens had burgemeester Tijmes lang de zaak 
slepende weten te houden. Steeds had hij 
om uitstel gevraagd bij het beantwoorden 
van aan hem door de provincie gestelde vra
gen. Uiteindelijk moet het dossier bij hem 
thuis zijn beland (en daar ook zijn 
gebleven). In het gemeentearchief waren 
voor zover valt na te gaan, vreemd genoeg, 
geen stukken over deze affaire gevonden. 
Wel schrijft de auteur van de Geïllustreerde 
Plaatsbeschrijving van Emmen uit 1922 op 
blz. 53 over een en ander. Mogelijk heeft de 
affaire (mede) geleid tot de voortijdige dood 
van burgemeester Tijmes en heeft die zich 
de zaak te veel 'aangetrokken'. Hij was al 
dood voordat de jonge belastinginspecteur 
vertrok. Behalve het aantreden van een 
nieuwe belastinginspecteur en een dito 
burgemeester veranderde er in die tijd in 
Emmen overigens weinig.

n.b. Over vorengemelde gemeentelijke 
herindelingplannen schreef de tweede 
schrijver van dit artikel ooit enkele artikelen 
in het Z.O. Drentse dialect onder de titel 
'Landverstikkertie' in het maandblad 'de 
Tweelingdorper' van mei en juni 1994. Wat 
betreft de freule kan nog worden vermeld 
dat zij een goede bekende was van juffrouw 
van Wickevoort Crommelin die woonde op 
de villa Wildhoef te Bloemendaal. Deze 
rijke villabewoonster was een dochter van 
een van de stichters van Nieuw Amsterdam. 
Ze hield met vele giften tot aan haar dood in 
ongev. 1918 jarenlang het voormalige 
(thans op instorten staande) 
evangelisatiekerkje van de Hervormde 
gemeente van Nieuw Amsterdam aan het 
Dommerskanaal financieel op de been. Ook 
dit soort juffrouwen zijn zeer zeldzaam 
geworden.
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door H.D.J.Krikke

EMMEN EN DE FAMILIE VAN SELBACH

In dit artikel wordt ingegaan in de historie 
van het geslacht Van Selbach in Emmen. 
Zie hiervoor ook het artikel "Het verdwenen 
Herenhuis Angelslo" in de Kroniek 2003 nr
3. Interessant is dat er in Emmen thans 
een straat is genoemd naar Van Selbach, 
de Van Selbachstraat, in de wijk 
Emmermeer.

Van Selbachstraat

Van Selbach en Emmen
Leden van de familie Van Selbach hebben 
in het verleden verschillende functies gehad 
zowel in Drenthe als in Emmen. In de 
geschiedenis van Emmen komen we hun 
namen vaak tegen. Destijds, in het jaar 
1560, was met een onderhandse volmacht 
door Peter van Lewerden, rentmeester
generaal te Vollenhove, aan Johan van 
Selbach (2), schulte van Emmen, opdracht 
gegeven om een huisstede, met alle daar 
aan verbonden rechten, te Coevorden over 
te dragen aan Roelof Harmensz Mulder, met 
ondergeschreven verklaring dat deze 
opdracht uitgevoerd is. Als schulte van 
Emmen woonde Johan van Selbach zeer 
waarschijnlijk in het voormalige 
schultehuis van Emmen. Lange tijd was de 
familie Van Selbach eigenaar van het 
Herenhuis en het goed 'Angelslo' te Emmen. 
Steven van Selbach was in een bepaalde 
periode waarnemend schulte van Emmen. 
Hij had in Emmen niet alleen Angelslo, 

maar ook het achterste zuidelijke gedeelte 
van de Eeckhof binnen Emmen en twee 
banken in de kerk van Emmen, n.1 een 
mannen- en een vrouwen bank. Tevens 
had hij een grafrecht gekocht in het 
koorgedeelte van de kerk van Emmen.

Karei van Gelder

Johan vanSelbach 
kwam inde 16e eeuw 
met Karei van Gelder 
mee naar Drenthe

Deelgenealogie Van Selbach
I

1. JOHAN VAN SELBACH, drost van 
Coevorden en Drenthe, 1522-1536. Hij 
kwam als legeraanvoerder mee met Karei 
van Gelre.
Hij ondertekende ca. 1530 een legaat, van 
wijlen Ghert Campers, voor rogge bestemd 
voor het Coevorder gasthuis.

II
2. JOHAN VAN SELBACH, schulte van 
Emmen-Odoom-Roswinkel, 1561.

III
3. HENDRIK VAN SELBACH, gedeputeerde 
1602/1603.

IV
4. JAN VAN SELBACH, geb.vóór 1590, 
eigenerfde familie in Drenthe; kandidaat 
lid Drentse landdagen; eigenaar Laarwoud 
Zuidlaren.
Kinderen: Hendrik 5.1, Roelof 5.2.

V
5.1. HENDRIK VAN SELBACH, overl. 1665, 
Laarwoud Zuidlaren.

5.2. ROELOF VAN SELBACH, geb.1620, 
overl. 1679, Laarwoud Zuidlaren;
tr.Johanna ten Rodengate overl. 1687. 
Uit dit huwelijk: Caspar 6.1, Steven 6.2, 
Johan 6.3, Gerard 6.4.

VI
6.1. CASPAR VAN SELBACH, doet, 
overl. 1706, gedeputeerde, havezate 
Vennebroek' onder Anloo.
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6.2. STEVEN VAN SELBACH, J.U.D.(= 
doctor der beide rechten) schulte van 
Anloo, Gieten en Zuidlaren; waarnemend 
schulte van Emmen.
Steven van Selbach overl.1714; tr. kerk 
Nieuwleusen 1707 Timanna Hendrina 
Vriesen (dp Zwolle 1681) overl.na 1760, 
dochter van Tyman Vriesen, secretaris van 
de stad Zwolle en Hendrina Geertruida 
Roelinck.
Uit dit huwelijk: Mechteld Johanna 
Geertruida, zie 7.1.

6.3. JOHAN VAN SELBACH, predikant 
Zuidlaren, tr. Maria Schickhart.
Uit dit huwelijk:l.Philippus f vóór 1715; 
2.Wïllem f vóór 1715; 3.Anna Helena, zie
7.2.

6.4. GERARD VAN SELBACH, 
gedeputeerde in 1672, landschrijver van 
Drenthe 1678, Laarwoud Zuidlaren, tr. 
Anna Margaretha van Emmen, dochter van 
Coenraad van Emmen en Margarethe Old 
Entinge.
Uit dit huwelijk: 1.Johanna Margaretha;
2.Coenraad, zie 7.3.

VII
7.1. MECHTELD JOHANNA GEERTRUIDA 
VAN SELBACH, overl. 1734, tr. 1732 
Jacobus Vriesen, overl. 1760, burgemeester 
en kameraar van Zwolle, zn van Diederich 
Vriesen, burgemeester van Zwolle, 
luitenant-stadhouder van de lenen van 
Overijssel; familie van Tyman Vriesen.
Uit dit huwelijk: Machteld Johanna 
Geertruida, zie 8.1.

7.2. ANNA HELENA VAN SELBACH, tr. 
Paulus Oostbroek, Laarwoud Zuidlaren. 
Uit dit huwelijk: Helena Anna, zie 8.2.

7.3. COENRAAD VAN SELBACH, 
overl.1714. Voogden over hem waren 
broers van zijn vader, zijn beide ooms: 
Casparvan Selbach (6.1) tot 1706 en 
daarna Steven van Selbach.

VIII
8.1. MACHTELD JOHANNA GEERTRUIDA 
VRIESEN, geb.1734, tr. Jan Willem de 
Famars, Luitenant-generaal der Cavalerie 
in Staatse dienst; zij wonen op landgoed 
Aalhorst' bij Dalfsen; zij schenken het 
goed Angelslo' bij Emmen met het 

herenhuis aan overste L.W.P baron van der 
Borgh.

8.2. HELENA ANNA OOSTBROEK, 
overl. 1746. Havezate Laarwoud. Zij erft in 
1717 havezate Vennebroek; verkoopt 
Vennebroek nog dat zelfde jaar. In 1752, 
enige jaren na haar overlijden, wordt 
Laarwoud door haar erfgenamen verkocht.

Wapen van Selbach

Enige bezittingen van Van Selbach 
Zuidlaren
In de havezate 'Laarwoud' te Zuidlaren 
werd door Van Selbach (6.4) ca. 1695 een 
plafondschilderij aangebracht
(Geschiedenis van Drenthe p.439). 
Havezate Laarwoud te Zuidlaren was tot 
aan de verkoop in 1752 bezit van de 
familie Van Selbach. In de kerk van 
Zuidlaren een eikenhouten kerkbank met 
familiewapen.

Vennebroek
Omstreeks 1700 kwam havezate 
Vennebroek' onder Anloo in het bezit van 
de gedeputeerde Caspar van Selbach (6.1), 
na zijn overlijden kwam Vennebroek in het 
bezit van Helena Anna Oostbroek, de 
dochter van zijn nicht Anna Helena van 
Selbach en haar man Petrus Oostbroek 
(Drentse Havezaten p.93, NB bij havezate 
Laarwoud wordt haar man Paulus 
Oostbroek genoemd p. 126). In 1717 werd 
Vennebroek verkocht.

Iddickinge goed
In 1696 was in Gasselte/Borger was het 
'Iddickinge goed' in Westdorp in het bezit 
van Coenraad van Selbach (7.3) de 
onmondige zoon van Gerhard van Selbach 
(6.4), voogd van hem waren toen zijn ooms 
Caspar van Selbach (6.1) en later Steven 
van Selbach.
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Angelslo
In de jaren 1694,1695 en 1700 werd van 
de schulte Steven van Selbach (6.2) 
genoemd dat hij bezit had in Emmen, n.1. 
het herenhuis en goed 'Angelslo'. Dit 
herenhuis en goed 'Angelslo' zou tot 1777 
in de familie blijven, zie het artikel 'Het 
verdwenen Herenhuis Angelslo' in de 
Kroniek Hist. Ver. z.o.Drenthe 2003 nr 3.

Overijssel
Timanna Hendrina van Selbach, 
geb.Vriesen (6.2), had goederen in 
Overijssel, o.a. bij Zuthem onder Zwolle, 
bij Archem onder Ommen en in de 
buurschap Emmen onder Dalfsen; ook 
verkocht zij tezamen met andere 
erfgenamen landen in de polder 
Mastenbroek, bij Zwolle. In het Oosterveen 
onder Nieuwleusen veengrond (afgeveend).

Bronnen
- F.J.Bakker, R.I.A.Nip; Coevorden tussen 
1400 en 1600; In 'Drenthe's Veste'.
Groningen 1998.
- G.ter Braake; Drentse Havezaten. Meppel
1987.
- Geschiedenis van Drenthe. Meppel 1986.
- R.M.Hilbrandie-Meijer; Kerken in 
Drenthe. Delden 1999, p.198 en p.200- 
202.
- S.G.Hovenkamp; Register akten 
vrijwillige rechtspraak, schuitengerechten, 
nr.72, Emmen - Odoom - Roswinkel.
Hilversum 1998.
- F.R.C.Burghardt; Inventaris archief stad- 
Coevorden. RAD (Drents Archief)
1988. p. 145.
- Repertoria registers particuliere 
leenkamers Overijssel (A.J.Mensema). 
Zwolle 1988.
- Repertorium Overstichtse en Overijsselse 
leenprotocollen (E.D.Eijken). Zwolle 1995.
- Rietstap's Geïllustreerd Armorial Général 
(repertorium) deel V-VI.

Door: Lubbe Kroeze

“DRAMATISCHE MOORD” 
in Emmer-Compascuum

In verhalen van de oudste inwoners 
van Emmer-Compascuum komt 
steeds weer “de moord in het hotel” 
naar voren. De vertellers noemen 
vaak Hotel Abeln als plaats van het 
delict. Dat vroeger al Hotel/logement 
Smid/Smit bestond is intussen in de 
vergetelheid geraakt. Het hotel in 
kwestie stond recht voor de trambrug 
over de Runde. Vanuit de gelagkamer 
keek je recht over de brug het 
Oosterdiep op richting Barger- 
Compascuum! Ik had geen idee van 
de exacte datum van het drama. 
Nieuwsgierig geworden heb ik een 
aantal jaren gevraagd en gezocht!
De overleveringen gaven wel een 
indicatie waar ik moest zoeken. Soms 
vertelden de informanten details 
waaruit ik dichter bij de juiste tijd 
kon komen.
De aanhouder wint ook hier, want in 
de Emmer-Courant rtr 49 van 
woensdag 19 juni 1907 vond ik een 
uiterst gedetailleerd verslag van de 
vreselijke gebeurtenis, die destijds 
het hele dorp in opschudding bracht.
Uit de krant en de processen verbaal 
die boven water kwamen, heb ik het 
volgende verhaal kunnen
construeren. Voor onze historici houd 
ik me aan de woordelijke tekst van 
een aantal feiten, voor het verhaal 
koppel ik de gegevens!!

Ik begin met het verslag uit de 
Emmer-Courant van 16 juni 1907. De 
correspondent beschrijft een aantal 
gebeurtenissen “van horen zeggen.” 
Ook nu blijkt weer dat je dan het 
meest liegt. In de processen verbaal 
wordt zijn emotionele verslag 
rechtgetrokken. Lees en huiver, daar 
gaan we.
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Emmer-Compascuum,
16 juni 1907
Een afschuwelijk drama, zoals nog niet in 
onze plaats gebeurd, speelde zich gisteren 
alhier af en bracht ons anders zoo rustige 
oord èn door het feit zelve en door de 
gruwelijke wijze waarop ’t bedreven werd, 
geheel in opschudding. De hotelhouder 
S.S= Sikko Smid alhier kreeg gisteren ruzie 
met zijn halfbroer Sipko Kloosterman, die 
bediende bij hem was. Hoewel deze, naar 
wij vernemen, zich eerst tot een 
hooglopende woordenwisseling bepaalde, 
ging Smid reeds spoedig tot hand
tastelijkheden over, welke aanvankelijk 
bleven bij enige stompen. De zich steeds 
meer en meer opwindende Smid geraakte, 
naar men zegt, zo buiten zich zelve van 
drift, dat hij een mes moet hebben 
genomen om zijn halfbroer hiermede te lijf 
te gaan. Deze, dat ziende zou onmiddellijk 
de vlucht voor hem hebben genomen en 
moet ’t zo ver hebben kunnen brengen, dat 
hij de stal bereikte, alwaar hij door een 
deur zou kunnen ontvluchten. Ongelukkig 
was deze echter gesloten en had zijn beul 
die hem steeds gevolgd was, zodoende 
volop gelegenheid hem te grijpen, waarvan 
hij dan ook gebruik maakte en een steek 
wist toe te brengen, welke na enige 
ogenblikken de dood tengevolge had. De 
dader zou zich toen zelf hebben aangeven 
bij de politie. De inmiddels ontboden 
geneesheer kon niets anders constateren 
dan de dood. De verontwaardiging alhier is 
algemeen en voor velen is ’t een raadsel 
hoe een mens zoo laag kan zinken, dat hij, 
tenminste als ’t geval zich toedroeg als 
boven omschreven, zo zijn medemens kan 
neersteken, waar tussen ‘t mes grijpen en 
’t bedrijven der daad, toch nog al enige tijd 
verliep. De verslagene stond als kalm en 
fatsoenlijk jongmens bekend. Hij was nog 
slechts 22 jaar. De dader werd gisteren 
onmiddellijk in verzekerde bewaring 
gesteld, is hedenmiddag overgebracht naar 
Emmen en maandagmorgen vandaar naar 
Assen. Smid is gehuwd en vader van 3 
kinderen. De dader moet diep berouw 
hebben over zijn misdrijf in een ogenblik 
van vreselijke drift begaan. Geheel Emmer- 
Compascuum verkeert onder de indruk 
van het geval.

Bron: Emmer-Courant nr. 59 van woensdag 
24 juli 1907
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Destijds hadden ze geen maanden of jaren 
nodig om misdaden te berechten. Tot mijn 
verbazing staat het verslag van de 
rechtszitting in Assen ruim een maand later 
al in extenso onder de kop: RECHTZAKEN 
in de krant)

Arrondissements Rechtbank te Assen, 
zitting van maandag 22 juli 1907.
In behandeling komt de zaak van den 24- 
jarige kastelein Sikko Smid te Emmer- 
Compascuum, gedetineerd, wie ten laste 
wordt gelegd, dat hij in den namiddag van 
15 juni in zijn woning zijn halfbroeder 
Sipko Kloosterman met een mes in de 
linker long heeft gestoken. Deze is 
tengevolge van die verwonding overleden.
Uit het visum repertum van de geneesheren 
Lubberman en Sprenger (?), blijkt dat de 
steek is toegebracht tussen de 9e en 10e rib in 
de linkerzijde. De wond is 3 cm lang. De 
verslagene =Kloosterman is tengevolge van 
verbloeding overleden. In de borstholte werd 
een liter bloed gevonden. Beklaagde geeft op 
de vraag van den President te kennen, dat hij 
blijft bij de bekentenis, voor den rechter
commissaris afgelegd. Daaruit blijkt dat 
Kloosterman bij hem in dienst was. Men kon 
het in den regel goed met elkander vinden. 
Een paar dagen tevoren had de verslagene 
nog een horloge van beklaagde ten geschenke 
gekregen. De vorige dag hadden de vrouw en 
de meid woorden met elkander gehad. De 
laatste wilde naar aanleiding daarvan op 15 
juni niet aan tafel komen eten. Beklaagde zei 
tegen zijn vrouw, dat zij de meid niet moest 
roepen, doch toen hij aan tafel kwam, vond 
hij daar ook de meid zitten.
Na afloop van de maaltijd vroeg hij zijn 
vrouw, waarom zij de meid had geroepen. 
Daarover is toen verschil ontstaan, waarin 
zich ook de verslagene mengde. Beklaagde 
vroeg hem even later, toen zij in den 
doorrit aan het aftappen van jenever 
waren, waarom hij zich met huishoudelijke 
zaken bemoeide. De vrouw en de meid 
kregen toen weer woorden, waarmede 
Kloosterman zich opnieuw bemoeide. Men 
kreeg toen ruzie, waarbij Kloosterman te 
kennen gaf, dat hij wel twee zulke 
personen als beklaagde aandurfde. Deze 
werd toen aangegrepen en met een 
bierpomp geslagen, terwijl hem een Keulse 
pot in het gezicht werd gedrukt.



De vrouw kwam er toen bij en scheidde 
beiden, terwijl zij Kloosterman in de stal 
opsloot. Man en vrouw zijn toen naar de 
zaal gegaan, doch even later ging 
beklaagde naar de keuken, waar hij van de 
tafel een vleesmes nam. Dit werd hem 
echter door zijn vrouw afgenomen. 
Opnieuw heeft hij vervolgens het mes uit 
de keuken gehaald. In de doorrit trof hij 
Kloosterman weer aan, die door een andere 
deur dan de gesloten deur uit den stal was 
gekomen.
Hij kwam op beklaagde af en greep hem 
aan, waarna deze hem den steek even 
onder het schouderblad heeft toegebracht. 
Kloosterman is toen naar den stal 
gevlucht. Beklaagde heeft zich daar even 
later ook heen begeven en vond hem op de 
knieën liggende en met het hoofd voorover. 
Hij is 15 a 20 minuten later overleden. 
Beklaagde die zeer onder den indruk was, 
is naar de politie gegaan en heeft zich zelf 
aangegeven. Hij geeft te kennen, dat hij 
niet de bedoeling had. zijn halfbroeder te 
doden, ofschoon hij wel vreselijk kwaad 
was. Beklaagde verkeerde niet onder de 
invloed van sterke drank, daar hij vóór het 
eten slechts één borrel had gebruikt. Voor 
zover hij weet was dat ook met de 
verslagene niet het geval.
Er werden in deze zaak acht getuigen 
gedagvaard, onder wie de geneesheren - 
deskundigen en de vrouw van de 
beklaagde, die zeer zenuwachtig was en 
reeds bij de aanvang van de behandeling 
verlof kreeg om de zaal te verlaten, tot haar 
beurt was gekomen. Later werd echter van 
haar verhoor afgezien. Het verhoor der 
getuigen levert geen bijzonders op.
Het O.M. acht dit een feit van hoogst 
ernstige aard. Er op wijzende dat niet 
vaststaat, dat voor het toebrengen van de 
noodlottige steek een worsteling heeft 
plaatsgehad, meent het, dat het feit, in de 
dagvaarding ten laste gelegd, ten volle 
bewezen is door de bekentenis van 
beklaagde en de omstandigheden, welke 
uit de verklaringen van de getuigen 
gebleken zijn. Men heeft hier te doen met 
een man, die nimmer met de justitie in 
aanraking kwam, zich zelf in deze ellende 
heeft gebracht en uit een gelukkig gezin in 
de gevangenis is gekomen. Hij zal moeten 
worden gestraft omdat hij lichtvaardig met 
het mes is omgegaan, terwijl hij in de 
gelegenheid is geweest, geen gevolg te 

geven aan zijn driftige opwelling. Immers 
zijn vrouw heeft hem de eerste keer het 
mes afgenomen. Dat maakt de zaak 
ernstiger en geeft spreker aanleiding, om 
dit feit niet te beschouwen als een 
eenvoudige mishandeling in drift gepleegd. 
Oorspronkelijk heeft het voornemen 
bestaan, beklaagde wegens een veel 
ernstiger feit, namelijk moord te doen 
terechtstaan, doch daarop is terug 
gekomen van de verklaring van beklaagde, 
dat hij niet de bedoeling heeft gehad zijn 
halfbroeder te doden. Hij heeft in een 
ogenblik van overijling gehandeld en niet 
doordacht en nagedacht. De gevolgen zijn 
voor Kloosterman zeer ernstig geweest, 
daarmede moet men rekening houden, zij 
moet beklaagde aangerekend worden. 
Spreker eist 2 jaar gevangenisstraf met 
aftrek van preventieve hechtenis.
De verdediger, Jhr. mr. A.W van Holthe tot 
Echten, optredende voor de toegevoegde 
verdediger J.T. Linthorst Homan, zegt dat 
beklaagde is mishandeld door zijn veel 
forsere halfbroeder, tegen wie hij het niet 
kan houden. Hij heeft herhaaldelijk 
geroepen dat hij niet wilde vechten.
Wat het ontnemen van het mes door zijn 
vrouw betreft, wijst pleiter er op dat 
beklaagde alleen gebaren heeft gemaakt 
alsof hij dat mes wilde opnemen. Het was 
alleen zijn bedoeling Kloosterman bang te 
maken. In den doorrit is deze op een 
vreselijke manier gaan tieren en vloeken. 
Beklaagde heeft toen met het mes 
gezwaaid, om enig respect voor zich af te 
dwingen; hij heeft er geen ogenblik aan 
gedacht Kloosterman te lijf te gaan. Toen 
zijn halfbroeder weer op hem toe kwam, 
heeft hij zich moeten verdedigen, zodat hij 
met de hand om Kloosterman heeft 
geslagen. Pleiter wil het bekende 
spreekwoord “de mortuis nil nisi bene”( 
van de doden niets dan goed) eerbiedigen, 
doch moet er op wijzen, dat Kloosterman 
niet in alle dele een kalm mens was. Hij 
had reeds 5 maand gevangenisstraf 
wegens mishandeling ondergaan.
Beklaagde daarentegen staat gunstig 
bekend, van wie men niet verwachten zou, 
dat moordlust in hem zou opkomen. Hij 
heeft in noodweer gehandeld en dus geen 
strafbare mishandeling gepleegd. Daar 
pleiter het opzet niet bewezen acht, vraagt 
hij vrijspraak. Mocht de Rechtbank van 
oordeel zijn, dat beklaagde moet worden 
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gestraft, dan meent pleiter dat de lichtste 
straf nog zwaar genoeg is. De straf zal een 
bagatel zijn tegenover den spijt, dien 
beklaagde zal hebben dat hij zijn 
halfbroeder van het leven heeft beroofd.

Bron: Emmer-Courant nr 16 van woensdag 
31 juli 1906 Arr.Rechtbank te Assen:

Veroordeeld Sikko Smid te Emmer- 
Compascuum: Wegens mishandeling de 
dood tengevolge hebbende 1 jaar en 6 
maanden gevangenisstraf met aftrek der 
voorlopige hechtenis.

Bron: RA Assen 0107-Boek 188-Rol 406 
Vonnis 399- 29juli 1907

SIKKO SMID: akte 137 (*28-7-1882-) 
Geboren in Exloërmond Odoom, zoon van 
Koop Smid-landbouwer, 27 jaar en Jeltje 
Kemper
A: volgens opgave 24 jaar, kastelein, 
geboren in Odoom, wonende te Emmer- 
Comapscuum, voorlopig gedetineerd:
Ten laste is gelegd: overeenkomstig het 
bevelschrift van verwijzing, dat hij in de 
namiddag van den 15e Juni 1907 te 
Emmer-Compascuum, SIPKO
KLOOSTERMAN opzettelijk met een mes in 
de linkerzijde heeft gestoken en verwond, 
tengevolge waarvan genoemde
Kloosterman kort daarop is overleden.
B: de getuigen hebben verklaard op tijd en 
plaats voormeld te hebben waargenomen 
in de schuur van beklaagde:
le: Van Vondel, dat beklaagde iemand 
achtervolgde met een mes, welke persoon 
in de paardenstal vluchtte; dat later het 
lijk van Sipko Koosterman in dien stal lag. 
2e: Adolfina van der Veen, dat er 
woordenwisseling was in de schuur; dat zij 
toen Sipko Koosterman in de stal zag, dat 
het bloed hem langs zijn kleren liep en hij 
korte tijd later dood was.

C: is voorgelezen een extract uit de 
Burgerlijke Stand te Emmen inhoudende 
dat aldaar op 15e Juni is overleden Sipko 
Kloosterman
D: de geneesheren Pesmarj!) en Lubberman 
als getuigen en als deskundigen 
gelijkluidend hebben verklaard, dat zij na 
beëdiging door een Brigadier der 
Marechaussee, gerechtelijk hebben 
geschouwd het lijk, op 17 Juni 1907. in 
tegenwoordigheid van getuige van Wijk aan 
hen door den Brigadier de Marechaussee 
Jan Nammensma overgegeven; dat zij 
hebben bevonden dat het lijk een wond 
met scherpe randen aan de linkerzijde 
onder het schouderblad had, welke wond 
doorliep een eind in de long, en zo groot 
was, dat er een vinger door kon: dat bij 
drukking op de borstkas lucht ontsnapte, 
dat in de linker pleurisholte zeer veel bloed 
stond; dat den rechter long, de bloedvaten 
en het hele lichaam slechts weinig bloed 
bevatten, het hart bloedeloos was en alle 
inwendige organen bleek waren, dat het 
lichaam overigens uit - en inwendig 
normaal was; dat zij op grond van hunne 
waarneming van gevoele zijn, dat de dood 
is toe te schrijven aan verbloeding en aan 
het indringen van lucht in de borstholte, 
terwijl de long buiten werking werd 
gesteld.
E: Van Wijk als getuige heeft verklaard dat 
het lijk dat op 17 Juni 1907 aan de 
geneesheren voomoemd ter schouwing 
overgegeven, was dat van Sipko 
Kloosterman. Overwegende etc. terwijl het 
beroep namens de beklaagde op wettige 
zelfverdediging niet aannemelijk is 
gemaakt, overwegende dat het aan
genomen feit moet worden gekwalificeerd 
als mishandeling, den dood ten gevolge 
hebbende. Veroordeelt mitsdien de be
klaagde tot ene gevangenisstraf van één 
jaar en zes maanden en beveelt teruggave 
van het MES aan den beklaagde en het 
VEST van S. Kloosterman aan diens 
erfgenaam. Orde moet er zijn! Het mes en 
vest horen bij de rechtmatige eigenaren! 
Maar hij heeft zijn opvallend korte straf 
uitgezeten en is even daarna geëmigreerd. 
Zijn nazaten weten niet wat zich heeft 
voorgedaan in Emmer-Compascuum en 
willen dat ook niet weten!. Ook al zijn zij 
daarin geïnteresseerd, hun motief blijft: 
Laten we geen slapende honden wakker 
maken. Daarmee is voor mij de kous af.
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Door: Henk Jeurink

HISTORISCHE FIETSTOCHT ROND 
WEERDINGE

Een fietstocht onder begeleiding van Roelof 
Knegtering, een boeiend verteller met veel 
kennis over de pre- en historie van 
Weerdinge en omgeving, was één van de 
aangekondigde naj aarsactiviteiten in onze 
kroniek. Er was niet te veel beloofd en ook 
het weer was geen spelbreker deze middag. 
Via modderige banen voerde Roelof 
Knegtering ons naar het grote hunebed 
langs het Matenpad in de Emmerdennen. 
Ontegenzeggelijk begint hier onze historie 
en nog altijd is het indrukwekkend om 
deze verstilde brokken graniet als 
getuigen van een heel ver verleden te 
aanschouwen. De stemming kwam er goed 
in en via het oude fietspaadje was onze 
volgende stop de tumuli in het smalle deel 
bos nabij de voormalige korfbalvelden aan 
de Oude Roswinkelerweg. Op deze plek 
voegden de verloren schapen zich bij de 
groep en trokken we verder naar het 
Appeltje. Dit bosmeertje was ontstaan in 
de IJstijd. In die tijd woeden veel 
zandstormen in onze streken. Zij zorgen 
voor 'dekzand'. Verderop ontstonden op 
deze wijze meer vruchtbare gedeelten, de 
zgn. lössgronden. De gronden rond 
Weerdinge en Urk horen daar in verband 
met hun leemachtige samenstelling bij. 
Weerdinge heeft ook een aparte 
aanduiding op de bodemkaart van 
Nederland. We mochten er gerust vanuit 
gaan dat in deze buurt al sprake was van 
een zeer oude bewonersgeschiedenis. De 
uitleg werd vanaf een van de veel 
zitbankjes gegeven. Van de oudheid naar 
een jonger verleden is voor een lenige geest 
als die van Roelof Knegtering als een 
sprongetje in de tijd. Hij stond stil bij de 
laatste oorlog. In Emmen was 
Fliegergeneraal Christiansen
neergestreken. Deze 'grosse Fisch' zag de 
bui hangen en besefte dat een tocht per 
fiets naar de Heimat uren in beslag zou 
nemen. Hij had een complete trein op een 
zijspoor tussen het Appeltje en de huidige 
Heidehiem weggecamoufleerd. De jongens 
uit Weerdinge was bezichtiging 
uitdrukkelijk verboden. Dagelijks stonden 
hier soldaten de geplande afgang van de 
generaal te bewaken. Zo ver is het niet 

gekomen. Het kostbare meubilair, met 
naar betrouwbare bronnen beweren soms 
voorzien met een sierlijke W [Wilhelmina], 
vonden hun weg onder de locale bevolking. 
Zulke kennis geeft aan zo'n onbeduidend 
bospad direct een andere uitstraling. 
Tussen de Heidehiem en het beklinkerde 
weggetje ten noorden daarvan zijn zeer vele 
urnen gevonden. Een van die urnen is op 
een bijzondere manier in het bezit Roelof 
Knegtering terechtgekomen. Van dat door 
hem intens gekoesterde voorwerp heeft hij 
eigenhandig een schitterende aquarel 
gemaakt. Uit de afbeelding spreekt niet 
alleen kennis maar ook diep respect voor 
deze stille relikwie uit een ver verleden. Bij 
brand in huize Knegtering wordt dit 
voorwerp als eerste in veiligheid gebracht. 
Via het fietspad langs de Weerdingerstraat, 
de oude spoorbaan was te modderig, 
bracht Roelof zijn 18 aan zijn lippende 
hangende fans naar de Meerbosweg op de 
Weerdingeresch. Hier liggen de Engelse 
'wortels' van Roelof. Tijdens het 
aardappelkrabben werd Roelof in de 
bosrand gezet en leerde hij spelenderwijze 
de historie en de natuur kennen. Op deze 
plek vond hij ook zijn eerste vuistbijl. Deze 
liet hij trots aan meester Buiskool zien. 
"Mooi" en hij stak hem zo in zijn zak. Zo 
kom je er nog eens achter hoe de 
Oudheidkamer destijds aan zijn spullen 
kwam. Pas na vijftig jaar vond Roelof 
Knegtering opnieuw een vuistbijl. Deze 
ging niet dezelfde weg als de eerste. Roelof 
kon ons verzekeren dat de 
natuurwetenschappelijk rijkdom van het 
Meerbos enorm was verschraald. We 
moesten ons niet op het verkeerde been 
laten zetten. Groen is mooi, maar het gaat 
om het behoud van de soortenrijkdom.
Inmiddels is dit bosje aan de rand van de 
es als 'natuurmonument' aangewezen. Zo'n 
aanwijzing is net zo belangrijk als de 
aanwijzing van de Grote Kerk in Emmen 
als rijksmonument. Nadat hij ons had 
gewezen op de sterke glooiingen in het 
landschap, spoeden we ons naar de 
Steenbakkerijweg. Langs deze weg heeft 
tussen pakweg 1830 en 1860 een 
steenbakkerij gestaan. Achter een van de 
boerderijen is de leemgroeve nog goed 
zichtbaar. De Weerdinger steen had de 
grootte van schoorsteenmantelstenen en 
was door het gebruikte leem geel van 
kleur.
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Gerard Waasdorp heeft ons beloofd dat we 
in de volgende Kroniek iets over deze 
vroeg-industralisatie kunnen lezen. Roelof 
Knegtering wist ons als reactie te vertellen 
dat Weerdinger boeren zich altijd hadden 
onderscheiden van hun vakgenoten elders. 
Het waren ondernemers en in vele 
initiatieven hebben ze daar blijk van 
gegeven.

Als opmerkelijk feit wist hij ons ook nog te 
vertellen dat de veenbruggen niet voor de 
bereikbaarheid van verschillende streken 
waren aangelegd. Vanuit Weerdinge was 
het daarbij te doen om de ijzeroer. Als 
bewijs liet hij ons een blauwkleurig stukje 
zien. Een eye-opener zeggen we 
tegenwoordig. Via de Nieuwstraat belanden 
we op de IJsspoorweg. Het verhaal over de 
IJsspoorweg is bekend. Ook de 
Roswinkelers waren ingenomen met de 
kwaliteit van het Weerdinger leem Via deze 
twee sporen haalden ze in de winter deze 
bouwstof voor hun delen over het ijsspoor 
naar hun nederzetting. Vanaf deze weg heb 
je ook zicht op de Gruunkampen. Tegen 
het einde van de oorlog stond het hier vol 
met in beslag genomen paarden. Ook 
Harm Joling kon zich dat nog goed 
herinneren. Op enig moment vulden de 
kwetterende vogels de stilte. De mensen 
langs deze weg hebben het voor de oorlog 
erg moeilijk gehad. Op school was een 
Joodse onderwijzeres die zich hun lot 
aantrok. Ze deed meer dan van haar 
verlangd werd. Tijdens de oorlog was ze 
administratief totgestellt. Zij bestond 
eenvoudig niet meer. Met haar zuster was 
ze een van de velen die via Westerbork hun 
einde in het verre Polen vonden. Hier is tot 
op de dag van vandaag aandacht op zijn 
plaats.
Maar de tijd houdt geen schoft en 
sommigen moesten naar huis. Op de 
Emmerhoutstraat werd de excursie 
ontbonden. Roelof wees ons op de plek van 
de veenbrug en hij vertelde ons over een 
riviertje dat hier ooit stroomde. Hij heeft op 
verzoek het woord 'riviertje' teruggenomen 
en verandert in 'stroompie'. Aan een 
onverge telijke middag was een einde 
gekomen. De historische vereniging is ons 
lid Roelof Knegtering veel dank 
verschuldigd...

Ontvangen boeken

De vereniging heeft een tiental boeken 
ontvangen aangaande de historie van 
Drenthe. Gulle geefster is mevrouw 
M.M.Schilling uit Arnhem. Hartelijk dank 
hiervoor.
Onderstaande boeken zijn in te zien in het 
gemeentearchief van Emmen.

Veen zolang het er nog is. door J.C.Visser 
en uitgegeven door VW-Emmen n.a.v. 
busreizen.
Dit land van hei en hunebedden, door 
H.J.Vonk
De Papeloze kerk, door A.E.van Giffen 
Fragmenten van de geschiedenis van 
Zweeloo, door L.H.van Schelt
De urnenvelden in Drenthe. door 
dr.P.B.Kooi
Nieuwe Drentse Volksalmanak, jaar 1957, 
1977, 1979, 1981, 1982, 1983
De Hondsrug, heuvels en hunebedden, 
door G.Kuipers
Bladeren in Emmen, door Ole Berserik, 
uitgave van VW-Emmen
Tien jaar Drents woordenboek, uitgave 
Nedersaksisch Instituut Rijksuniversiteit 
Groningen
Uit het leven van een veenarbeider, door 
Mindert Aardema
Kijk op Drenthe
Drenthe, toeristische gids 1974. uitgave 
provinciale VW-Drenthe
Zo was Drenthe, oude foto's van stad en 
vlek, dorp en gehucht.
Veenhuizen één, twee, drie, door Ruurd 
Faber
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