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Als nieuw lid van de redactie verzocht Wim Visscher als eindredacteur mij het voorwoord te schrijven. 
Hieraan wil ik graag voldoen. Als startend kroniekredacteur lijkt het mij goed mij eerst even voc:ir te stellen 
aan de lezers. Dan weet men wat voor vlees men in de kuip heeft. Ik ben Joop Einhaus en op 1 1  februari 
1949 geboren te Erica. Tot december 2004 heb ik bij het waterschap gewerkt. Thans ben ik freelancer. 

Als lid van de redactiecommissie denk ik mij o.a. te gaan toeleggen op de geschiedenis van het 
waterschapsbestel in Zuidoost Drenthe. Deze geschiedenis geeft naar mijn mening een aardig beeld van de 
ontwikkeling die ons gebied de laatste 200 jaar heeft doorgemaakt. Dwarsverbanden kunnen alsdan 
gelijktijdig aan de orde komen. Ook hiervoor geldt dat alles met alles samenhangt. 

lk wil vanuit mijn achtergrond een steentje bijdragen om de hoge kwaliteit van de Kroniek te continueren. 
Met de nieuwe kroniek wens ik u veel leesplezier toe. 

Joop Einhaus. 
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Door: Herman Posthumus 

GRENSPAAL 160-1 

Ver weg van de bewoonde wereld, in het 
natuurgebied achter Zwartemeer, staat één 
van de mooiste grenspalen die er op de 
grens tussen Drenthe en Duitsland te 
vinden zijn. Je kunt er alleen komen via een 
smalle veendarn, waar je goed moet 
oppassen niet in een uitgang van één van de 
vele vosseholen ( of zijn het vosse!!_holen?) te 
stappen. En er is alle kans dat een ree 
wegschiet bij het zien van de enkele 
wandelaar die op zoek is naar die steen. 

Grenspaal 160-1 is de enige van elf 
identieke grenspalen die nog in zijn 
oorspronkelijke staat is te bezichtigen. Ooit 
zijn er elf geplaatst, in het toen nog 
ontoegankelijke veenmoeras. Op de foto is te 
zien hoe de steen rust op een fundament 
van eikenhouten palen. Daarop is een voet 
gemetseld waar de grenspaal zelf, van 
Bentheimer zandsteen, voor ongeveer de 
helft in is verzonken. Je kunt zien dat heel 
wat jagers ( en wellicht ook douaniers) hun 
schietvaardigheid op de steen beproefd 
hebben. 

Onlangs kreeg ik een kopie in handen van 
de originele werktekening van het paalwerk 
en de inmetseling van deze grensstenen. De 
werktekening hoort bij "het Tweede 
supplement tot het generaal proces verbaal 
der grensscheiding tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden en het voormalig 
Koninkrijk ( thans Pruisische provincie) 
Hannover" , getekend te Osnabruck op 24 
november 1902. 

Bij die werktekening hoort een zeer precieze 
beschrijving van de te gebruiken materialen. 
Voorgeschreven was dat de eikenhouten 
staanders ongeveer 1,30 meter in het vaste 
zand moesten staan. 

Voor elke te plaatsen paal was de dikte van 
het veenpakket ter plaatse opgemeten. Bij 
grenspaal 160-1 bedroeg de diepte van het 
veen 3,80 meter, zodat de totale lengte van 
de staanders 5,10 meter bedroeg. Op andere 
plaatsen werd een veendiepte gemeten 
tussen 2,60 meter en 4,80 meter . 

. -. � -:---- ---..- -:-;. 

' 
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Van de elf palen die er oorspronkelijk zijn 
geweest is nog maar weinig over. In veel 
gevallen is er een gele pvc-buis met een 
nummerschildje voor in de plaats gekomen. 
Van paal 160-111 (langs het fietspad) zijn nog 
restanten te zien, maar het nummerschildje 
is al bevestigd aan zo'n oerlelijke gele paal. 

. "v.  

Paal 160-V i s  er ook nog, met 
nummerschildje. Maar van het eikenhouten 
onderstel is niets meer te zien. 
Paal 160-ongenummerd staat al niet meer 
op de stafkaart. Op een oude stafkaart uit 
1902 staat hij nog als paal 160-IV . Toch is 
er nog iets van te vinden. Als je de Hogeweg 
( bij de Antoniuskerk) in oostelijke richting 
door zou trekken tot de grens dan kom je bij 
een sloot. 
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Als je goed kijkt zie je dat boven de sloot nog 
een eiken onderstel aanwezig is. Ook het 
bakstenen fundament is er nog, maar het 
gedeelte van de paal ( van Bentheimer 
zandsteen) dat boven het fundament 
uitstak, is afgezaagd! ! !  
En dan is er nog paal 1 63-II . ,  ter hoogte van 
Bargercompascuum. Nu zie je alleen nog 
twee omhoogstaande palen, waartussen 
inmiddels een klein stenen paaltje met 
nummerschild staat. In de Nieuwe Drentse 
Volksalmanak van 1 978, pagina 49 staat 
nog een mooie foto van deze steen, met 
bakstenen voet. In betrekkelijk weinig tijd 
blijft er dus eigenlijk niets van over. 

Jammer dat voor het behoud van deze palen 
zo weinig aandacht is. Ooit zijn ze geplaatst 
om een eind te maken aan de 
grensincidenten ( ik schreef daar eerder al 
over in de Kroniek) . Als monumenten van 
dat verleden verdienen ze beter. Maar of dat 
er ooit nog van komt?? 

Door: Jo Wevers 

HET VERLEDEN EN HEDEN 
van het plaatsje Amsterdamscheveld en 
het Schoonebeekerveld. 

Ontstaan 
Het voormalige veendorp Amsterdamsche
veld is ontstaan op de grens van twee 
gemeenten, te weten die tussen de gemeente 
Emmen en de vroegere gemeente 
Schoonebeek. Het waren Amsterdamse 
kooplieden die zo'n anderhalve eeuw geleden 
het langgerekte stuk veen langs de grens 
tussen die beide gemeenten kochten en 
daaraan de naam Amsterdamsche veld 
gaven. Ze legden er een kanaal en vele 
zijwijken aan. Dit was in het westelijke deel 
van het Amsterdamsche veld waar de 
veenkolonie Nieuw Amsterdam ontstond. In 
het oostelijke gedeelte hebben de 
Amsterdamse eigenaren geen wijken 
aangelegd omdat dat gebied te afgelegen was. 
Zij verpachtten er percelen bovenveen aan 
pioniers uit Slagharen, Nieuw Schoonebeek 
en Hannover (Duitsland), die er boekweit 
gingen verbouwen. Zo ontstond in het 
oostelijke gedeelte de bewoning aan de 
Zuidersloot. Deze lag op een afstand van 100 
meter parallel aan de gemeentegrens met 
Schoonebeek. Aan de andere kant van de 
Zuidersloot lag het uitgestrekte Schoonebee
kerveen. De genoemde kleine boekweit
boeren, nagenoeg allen van katholieke 
signatuur, vielen dus onder de gemeente 
Emmen en hun kinderen gingen daarom ook 
in die gemeente naar school. Er was aanvan
kelijk maar een school, de openbare lagere 
school. 

Eensgezindheid 
Er heerste aan de Zuidersloot een enorm 
samenhorigheidsgevoel. Dat kwam vooral 
door de al vermelde afgelegen ligging, waar
door men als het ware geheel op zichzelf was 
teruggeworpen. Als er in de buurt eens iets 
gedaan moest worden, dan deed men dat 
gezamenlijk. Men was elkaar nodig. Of het nu 
ging om het binnenhalen van de oogst of als 
er iemand ging trouwen, altijd kwam de 
buurt er aan te pas. Werd er op een zondag 
gedanst dan moest er haksel worden 
gesneden voor het geval de vloer te stroef 
was. Met haksel op de vloer kon dat euvel 
van een te stroeve vloer goed worden 
verholpen. 
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Het ging hier om een gelijkgestemde 
bevolkingsgroep, die het ondanks de beperkte 
inkomensbronnen het toch probeerden gezel
lig te maken. 
Later, toen de vervening van het oostelijke 
gedeelte van het Amsterdamsche veld begon, 
kwamen er ook veenarbeiders te wonen. De 
Amsterdamse eigenaren hadden namelijk 
omstreeks 1 9 1 0  het Amsterdamsche veld 
verkocht aan de Griendtsveen Maatschappij . 
Die ging er bolsterturf graven voor de turf
strooiselfabrieken. Dit betekende dat veel 
woningen van de oorspronkelijke bewoners 
daaraan in de weg stonden. Die werden nu 
verplaatst over 'de grup', dat wil zeggen 
enkele honderden meters achteruit in het 
Schoonebeekerveen. Er kwamen echter nog 
veel meer veenarbeiders bij toen ook lang
zaam aan ook dit Schoonebeekerveen aan de 
snede kwam. In dit veengebied waren 
meerdere veenbedrijven actief, zoals de fa 
Gebr. Minke, firma Rahder en haar 
machinale Turffabriek, firma Hekman, firma 
Visscher en firma A. Veldkamp. 

Onderscheid 
Er was aanvankelijk een strikte scheiding 
tussen de veenboekweitboertjes en de 
veenarbeiders. Ze gingen niet met elkaar om 
en hadden - hoe kan het ook anders - ook 
hun eigen vooroordeel over de andere groep. 
De boeren zouden te zuinig zijn en de 
veenarbeiders zouden daarentegen te veel 
geld omzetten in sterke drank. Ook maat
schappelijk veranderde er een en ander. Er 
kwam in het gebied - nu Nieuw-Schoonebee
kerveld geheten - behalve de reeds lang be
staande openbare school nu ook een rooms
katholieke school. Dit was vooral het gevolg 
van de komst van een klooster. Toen zocht 
ieder zijn gezelligheid en heil binnen de eigen 
zuil, waardoor er binnen het dorp als het 
ware een kunstmatige scheiding ontstond 
tussen de verschil lende bevolkingsgroepen. 
Dit leidde er merkwaardigerwij s  zelfs toe dat 
het dorp Nieuw Schoonebeekerveld - zoals de 
bewoning nabij de Zuidersloot was gaan 
heten - geografisch gezien werd opgedeeld in 
twee gedeelten: Zo ontstond er een westelijk, 
overwegend protestant, deel Nieuw Schoon
ebeekerveld en een overwegend rooms
katholiek oostelijk deel. Overigens verwaterde 
op de duur het bovengenoemde onderscheid 
tussen de boekweitboeren en de veenarbei
ders. Er werd geen boekweit meer verbouwd 
en veel boekweitboeren gingen op hun beurt 
ook in het veen werken. 

Nonnen en wijkzusters 
De nonnen van het, in het oostelijke deel 
gelegen, klooster hebben ontzettend veel 
betekend voor de veelal sober levende 
bevolking. Dit gold niet allen het onderwij s  
maar ook d e  zorg voor zieken. Hierbij werd 
geen onderscheid gemaakt naar geloof. De 
eerste wijkzuster was zuster Frankfort, die bij 
Kemkes te Nieuw-Schoonebeek in de kost 
was. Ze was een verpleegster in hart en 
nieren en was een gerespecteerde vraagbaak 
voor iedereen. Dit was in de jaren na de 
eerste wereldoorlog. Later in de oorlogsjaren 
is er een zg zwarte zuster voor haar in de 
plaats gekomen. Nog weer later was het 
zuster Engel, die uiteindelijk met de eer zou 
strijken, de eer die zuster Frankf ort toekwam. 

Weer bij Emmen 
Het was tijdens de cnsisJaren hier een erg 
armoedige tijd, waarna de oorlog ook nog 
uitbrak. Daar kwam nog bij de slechte wegen, 
waardoor het gebied altijd als het ware in een 
isolement heeft verkeerd. Op een gegeven 
moment kreeg de gemeente Emmen er een 
stuk bij . Dit was het zuidelijke deel van 
Nieuw Schoonebeekerveld, dat tot dan iri de 
gemeente Schoonebeek lag. Toen werden veel 
bewoners voor de tweede keer, zonder dat ze 
iets voor of tegen konden doen, inwoners van 
de gf.meente Emmen. In die tijd is ook een 
nieuwe naam voor het dorp ontstaan, 
namelijk Weiteveen, naar de vroegere boek
weitverbouw op het veen. Na de tweede 
wereldoorlog verbeterde ook de bereik
baarheid van het dorp door betere 
verkeerswegen. Inmiddels is ook als gevolg 
van schaalvergroting/ herindeling de gehele 
vroegere gemeente Schoonebeek bij Emmen 
gevoegd. Een ander gevolg van schaalver
groting en samenvoeging was dat in de loop 
van de jaren ook de verzuiling in de 
maatschappij een steeds minder grote rol 
ging spelen. De 'witte' zusters en de wijk
zusters, ze zijn er niet meer en het klooster is 
allang niet meer als zodanig in gebruik. Er zal 
naar verluid een zg 'veenloopcentrum' in 
worden gevestigd. 

Bronnen zijn o.m. de auteur als 
ervaringsdeskundige en verder is er geput uit Wim 
Visschers boek 'Amsterdam, Nieuw-Amsterdam, 
New York, samenhangen en verbanden: Gouda, 
2000 , waarin ook infomw.tie over het 
Amsterdamsche veld (met name ook Weiteveen) is 

opgenomen. 
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Door: Wim Visscher 

KONINKLIJK BEZOEK 
ZUIDOOST DRENTHE 

IN 1928 AAN 

Op 28 augustus 1928 bracht de koninklijke 
familie een bezoek aan enkele plaatsen in het 
veengebied van Zuidoost-Drenthe. Dit bezoek 
van Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en 
Prinses Juliana had alles te maken met de 
enorme armoede in het gebied uit die tijd. De 
koningin was overigens al eerder in 1 92 1 in 
deze venen geweest. Zij was daar toen al 
geconfronteerd met de die armoede en 
werkloosheid, die in de jaren haar dieptepunt 
vond. Er was een landelijke 
steunverleningactie op gang gekomen. De 
overheid was zich er mee gaan bemoeien. Dit 
laatste resulteerde onder meer m de 
oprichting van steunverleningscomite's en 

van de Centrale Vereniging voor de Opbouw 
van Drenthe ( 'Opbouw Drenthe') .  Dank zij de 
activiteiten van Opbouw Drenthe kwamen de 
tuinbouwschool en het proefbedrijf van de 
tuinbouw bij Nieuw Amsterdam-Veenoord tot 
stand. Als orgaan dat dienstig was aan de 
Opbouw werd ook de anti-revolutionaire 
'Groen van Prinsterer vererugmg te 
Klazienaveen gerekend . Deze beoogde daar 
dalgronden voor kleine tuinbouwbedrijfjes 
voor werkloos geworden veenarbeiders uit te 
geven. Dit waren prachtige initiatieven. Eerst 
zouden mensen van allerlei richtingen 
worden opgeleid in het tuindersvak. Eenmaal 
in dit vak opgeleid, zouden ze geholpen 
worden aan een bedrijfje op de na de 
vervening vrijgekomen dalgronden. Het 
koninklijke bezoek stond dus met name in 
het teken van bovengenoemde nieuwe 
initiatieven. Daarnaast werd het van groot 
belang voor de werkgelegenheid geachte 
Griendtsveenbedrijf met een bezoek vereerd. 
Bij dit bezoek was de eerste proeftuin juist 
wat op gang gekomen. De Emmer Courant 
gaf een gedetailleerd verslag van dit 
koninklijk bezoek. Het krantenverslag zal 
hieronder (voor een beter begrip op sommige 
plaatsen hertaald naar meer gangbaar taalge
bruik) volgen. Tenslotte zullen aan het slot 
enkele verklarende noten worden geplaatst. 
De tocht begon in Coevorden, waar de Konin
gin het monument voor Meindert van der 
Thijnen (de man, die het plan voor de herove
ring van Coevorden in 1672 had uitgedacht 
en uitgevoerd) onthulde en stond ook de 
nieuwe strokartonfabriek op het programma. 
Daarop ging het per auto naar Nieuw Amster
dam. 

' Door de Goeman Borgesiusstraat en T uin
dorp werd de reis over Dalen en langs de 
bevallig door de velden slingerende straatweg 
over Holslootbrug naar het Ermerveld 
gereden ter bezichtiging van de proeftuin. 
Onderweg passeerde de stoet de jeugd van 
Wachtum, die naar Coevorden was gekomen. 
In Dalen waren de Daler jongens- en meisjes 
met vlag en wimpel opgesteld om 't 
Wilhelmus en 'Wien Neerlands bloed' te 
zingen. Wie van de bewoners een vlag had, 
stak die uit, zelfs zagen we er een midden in 
het aardappelveld. Bij de nieuwe proeftuin 
van de Centrale Vereniging voor de Opbouw 
van Drenthe (leider de heer van der Werf) 
waren ter begroeting aanwezig: de burge
meester van Emmen mr. J.L. Bouma en de 
burgemeester van Sleen, mr G .A. Bontekoe, 
voorts de leider van de Tuinbouwcommissie 
en van de directie en Raad van Commis
sarissen van het 'Landschap Drenthe' en tal 
van anderen. De bewoners van de streek 
waren samengekomen, juichten de gasten 
spontaan toe en zongen vaderlandse liederen. 
Twee dochtertjes (Greet en Toos) van de heer 
J.G. Legro, directeur van de NV Het 
Landschap Drenthe boden bloemen aan H.M. 
de Koningin en de Prinses. 

Op de proeftuin "Errnerveen" 
v.l.n.r.gemeenteambtenaar van Emmen, burgemeester 
Bouma, burgemeester Bontekoe, J Hadders Rzn, 
pastoor Jongerius, Koningin Wilhelmina, Prinses 
Juliana, CdK Linthorst Homan, J Gorter Kzn, 
dochtertjes Legro, Van den Berg, onbekende, Prins 
Hendrik 

Aan de Koninklijke familie werden onder 
meer voorgesteld: mr G.A. Bontekoe en mr 
J.L. Bouma als burgemeesters van Sleen en 
Emmen, de bij de tuinbouw vooral geïnte
resseerde gemeenten en pastoor Jongerius te 
Klazienaveen, de directeur aan het Land
schap Drenthe en commissarissen van de 
maatschappij, de heren mr. M.A. Harders te 
s'Gravenhage, J. Gorter Kzn te Nieuw 
Amsterdam, A. J ongbloed te Vries en A. 
Vriend te Odoorn en tenslotte de directeur 
van de Grond Mij, de heer A. Minder houd. Bij 
het vertrek uit deze tuin werd nog voorgesteld 
de chef de heer Van der Werf. 
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De voorzitter van de tuinbouwcommissie, de 
heer K.Brok leidde het gezelschap door de 
tuin, waar de gewassen een goede indruk 
maakten. H.M. werd volledig op de hoogte 
gesteld en gaf ook hier weer blijk van 
nauwlettende belangstelling. Terwijl de 
omstanders zongen: Lang zullen ze leven' en 
'Honderd jaar na deze' werden de auto's 
wederom bestegen om naar Nieuw 
Amsterdam te rijden. Langs de 
Tuinbouwschool, welks hoofd en passant aan 
H.M. werd voorgesteld ( 1 ) ,  werd tot hotel 
Groothuis gereden, daar ging het de brug 
over het kanaal over en langs de andere kant 
van het kanaal naar het station, waar men 
om ruim een uur arriveerde. 
Hier speelden de muziekkorpsen van Nieuw 
Amsterdam en Sleen een welkom. Met een 
buitengewone spontaniteit heeft Nieuw
Amsterdam, dat een ruim aandeel in het 
bezoek kreeg, de Koninklijke familie 
ontvangen. Honderden en nog eens 
honderden waren samengestroomd om de 
vorstelijke gasten toe te juichen. Duizend 
schoolkinderen huldigden H.M.  en de Haren 
en enkele erebogen vervrolijkten het aanzien. 
Een en ander werd geregeld door de Oranje 
Commissie, bestaande uit de heren J.  Gorter 
Kzn, K. Palm, H. Lunsing, K.C. Eldering, A. 
Scheltens en S .  Kuperus. De commissie kreeg 
voldoende geld ter beschikking om de 
schooljeugd te onthalen op lekkernijen. 
Terwijl de Koninklijke familie in de trein en 
het personeel in het hotel Brouwer (2) een 
lunch gebruikten, trok de muziek 't dorp 
door, tot een hevige regenbui een einde kwam 
maken aan de pret. Wij vernamen dat de 
Kon. familie een Drentsche Stoet gegeten 
heeft van bakker K.J. Scheltens. Om half drie 
ving de excursie opnieuw aan. Het weer was 
intussen opgeknapt. 
Naar Amsterdamscheveld 
Langs de noordzijde van het kanaal werd 
gereden naar het fraai versierde gebouw van 

zong het 'Wilhelmus', waarna de stoet zich 
wederom in beweging zette. In Erica reed 
men, nadat ter plaatse een 
schoolkinderenhulde m ontvangst was 
genomen, over de brug langs de 
Pannekoekendijk naar Amsterdamscheveld. 
De leerlingen van de bijwndere neutrale 
school (hoofd de heer Meijer) huldigden de 
hoge bezoekers en Marietje Mast en Aaltje 
Westerhuis mochten Koningin en Prinses een 
fraai bloemstuk overhandigen. 
De heren G.M.L. van Es en J.P. van de 
Griendt, algemeen directeur van de 
Griendtsveen maatschappij en A.W. van der 
Sluis, voorzitter van de vervenersbond 
'Barger-Oosterveen en omstreken' werden 
voorgesteld. Nadat H.M. de Koningin nog een 
der vijftig arbeiderswoningen, die bewoond 
door de schilder L. de Leeuw, had bezichtigd 
werd doorgereden naar de elektriciteits
centrale van de maatschappij , waar het 
personeel een demonstratie met 
brandweermiddelen gaf en vervolgens langs 
de turfstrooiselfabrieken naar de splitting, 
waar de nieuwe weg naar de rk kerk komen 
moet (4). 

Op de veenderij Griendtsveen bij de Kerkweg. V.l.n.r. 

gemeenteambtenaar Emmen, turf graver De Walde, 

Koningin Wilhelmina, Van Es?, CdK Linthorst Homan, 

J.P. v.d. Griendt, Prinses Juliana, onbekend, Prins 

Hendrik, burgemeester Bontekoe, Ir J.C. Horch en 

onbekende 

de NV Eerste Drentsche Kledingindustrie, een Op het veld 
bedrijf, dat - hoewel particulier - indirecte Hier werden de verschillende onderdelen van 
steun van overheidswege ontvangt in de vorm het veelomvattende veenbedrijf praktisch 
van opdrachten van uniformkleding voor het 'onderwezen'. Een aantal mannen en vrou-
leger en de spoorwegen. Een groot aantal wen waren druk in de weer, ieder deed weer 
(plm 40) meisjes vindt hier lonende arbeid en iets anders. Er werd bolster-, fabrieks- en 
waar de NV zich, naar wij vernemen, ook korte turf gegraven, gebonkt gevormd en 
belangrijke buitenlandse orders wist te drooggemaakt, alles om een duidelijke 
verschaffen, belooft het bedrijf zeker veel voor voorstelling van de moeizame veenarbeid te 
de toekomst (3). H.M. onderhield zich, zittend geven. De heren Van der Sluis en Horch 
in de auto, met de directeur, de heer Ibelings, verstrekten zeer uitvoerige inlichtingen van 
die onder meer een album met foto's en een technische aard, de heren Van Es en Van de 
schriftelijke uiteenzetting omtrent het bedrijf Griendt dienden van administratieve en 
aanbood. Het personeel offreerde bloemen en commerciële informatie. 
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� a een rondgang over het terrein hield de 
heer Horch (5), aan de hand van modellen, 
monsters en grafieken en foto's, een 
uitvoerige causerie over het veenbedrijf 
inzonderheid voor Prinses Juliana, die daarin 
zeer veel belang bleek te stellen. Het terrein 
\·erkreeg een aardige decoratie door een 
ettelijke meters hoge toren van turfstrooi
selpakken, waarop meerdere vlaggen 
wapperden en door een gastentribune, 
opgebouwd eveneens van turfstrooiselpakken 
en versierd met bloeiende heide. De 
Griendtsveen Mij beijverde zich zeer om de 
excursie aangenaam en leerzaam te doen zijn 
en zowel H.M.  de Koningin als de Prinses 
bleken bij het af scheid daarvoor zeer 
erkentelijk. Zij betuigden op buitengewoon 
hartelijke wijze hun dank voor ontvangst en 
uitleg. Een grote menigte belangstellenden, 
waaronder de leerlingen van de rk school van 
Nieuw Schoonebeek - tevoren waren die van 
de openbare school te Oud-Schoonebeek 
reeds gepasseerd - had zich bij het terrein 
opgesteld en als overal elders werd ook hier 
uitbundig gejuicht en opgewekt gezongen. 
Een uur had het gezelschap hier 
doorgebracht, toen men zich op weg begaf 
naar Klazienaveen. 
De Commissaris verheugd 
Mr J.L. Linthorst Homan had intussen voor 
de pers een beknopte uiteenzetting gegeven 
van zijn ideeën over de Drentse problemen. 
Wij zijn op de goede weg, zo zei de 
Commissaris, maar er moet nog veel 
gebeuren. 

Te Klazienaveen 
In Klazienaveen was het doel van de tocht het 
terrein van de Groen van Prinsterer-Stichting, 
met daarop staande huizen 'Barneveld' en 
'Maasland'. De weg daarheen was weer vol 
afwisseling door het spontane huldebetoon. 
Bij de RK Kerk te Klazienaveen werd gestopt 
en terwijl de leerlingen van de RK school HM 
toezongen onderhield de vorstin zich met 
pastoor Jongerius. Dan werd de tocht 
voortgezet, een eind door een laan van 
processievanen in pauselijke kleuren en 
tussen een dichte haag van mensen tot aan 
de gelukkig goed berijdbare weg langs de 
Kloostermanswijk. Langs 't terrein van 'Groen 
van Prinsterer' stonden honderden mensen. 
Ook de gereformeerde en de hervormde 
schoolkinderen? waren present, terwij l  de 
openbare school hier door personeel was 
vertegenwoordigd." . . .  (n.b. voorgaande en 
hiernavolgende krantenregels zijn deels 
onleesbaar en zoveel mogelijk 
gereconstrueerd) HM begaf zich naar . . .  Post, 
die 'Barneveld' bewoont en bezichtigde later 
met de Prinses het hele plaatsje. De twaalfja
rige Geesje Berends, die met haar �mders op 
'Maasland' woont had HM bloemen aange
boden, terwij l  het bestuur van de stichting 
aan de vorstelijke personen voorgesteld was. 
Van het bestuur waren aanwezig de heren B. 
Schuurman, lid van Gedeputeerde Staten 
van deze provincie, voorzitter van de Raad 
van Toezicht 0. Norbruis, burgemeester van 
Schoonebeek, voorzitter, ds J.  Verhoog te 
Klazienaveen, secretaris, J.  Gorter Kzn te 
Nieuw-Amsterdam, E. ten Napel te Klaziena
veen, P.A. Frijlink te Emmen en E. Wanders 
te Erica. HM getuigde goede verwachtingen te 
hebben van de arbeid in deze streken (7). 
Trientje en de Prinses 
Bij het verlaten van het terrein deed een daar 
typisch gebeuren zich voor, die nu eenmaal 
bij een gelegenheid als deze nimmer 
ontbreekt. De Koningin en Prins zaten juist in 
de auto en Prinses Juliana zou juist 
instappen, toen een verweerd vrouwtje, voor 
er iemand erg in had, naast haar stond en 
overgelukkig haar hand greep. De Prinses 
drukte deze stevig en lachte met vriendelijke 
hoofdknik haar bejaarde vereerster toe. HM 
die het tafereel gadesloeg wuifde het vrouwtj e  
eens toe. Nou, jij durft, zei ik later tot het 
mensje, dat beefde van blijde ontroering. 
Durven, ik moest het doen meneer. 't Komt 
me nooit weer over, dat ik d'r zo dicht bij sta. 
En dan als " . .  verontschuldiging zei ze 
abrupt. 

De oplossing is een groot werk, of eigenlijk 
een samenstel van grote onderdelen, die ieder 
voor zich, nadelen schijnen te hebben, doch 
in elkaar grijpend 'n passend doeltreffend 
geheel vormen. De economische opbouw zal 
het best gediend zijn door particuliere 
initiatieven, maar daarvoor is kapitaaltekort 
een groot bezwaar. De regering kan dat niet 
geheel opheffen maar er is toch iets goeds in, 
wanneer zij de ontplooiing van het particulier 
initiatief in de hand werkt. De Centrale 
Vereniging voor de Opbouw gaat in die 
richting: zij bevordert tuinbouw en industrie, 
maar heeft ook op cultureel en hygiënisch 
gebied veel te doen. Daarvoor moet geld 
komen. Wij hadden een aardig spaarpotje, 
maar de DOIA, die zeker uit propagandistisch 
oogpunt beschouwd, grote betekenis had, 
heeft een slordig sommetje gekost, helaas. De 
Commissaris was echter vol vertrouwen en 
hij verheugde zich zeer over het Koninklijk 
bezoek dat een uitstekende propaganda zal 
blijken te zijn voor de zaak in de opbouw (6). 
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- Ik houd ook zoveel van oes konegin ! Vertel 
eens, hoe heet je moeder - Trientje Smit, 
meneer en ik woon gunder in de bocht .. Hoe 
oud - zeven en zestig. Triomfantelijk stapt 
Trientje weg, het gelukkigste wezen in 
Drenthe. Wat zal die handdruk nog vaak door 
haar bes roken worden! 

De hofauto's stoppen bij Nieuw Dordrecht 

Onverwacht bezoek aan Barger-

(schuur}, waar gereedschap lag . Volgens het 
protocol mocht men HM nooit tegenspreken. Niet 
allen hebben zich aan dit pr. gehouden. Zo vroeg 
HM aan burgemeester Bontekoe (men was toen 
juist aan het bonen sorteren) 'Burgemeester, dit zijn 
zeker peultjes? In plaats van een 'Ja, ja Majesteit 
(jaja = nee in het Drents), flapte hij eruit: Neen me
vrouw, dit zijn specieboontjes!'. Hij kon zich toen z'n 
tong vast wel afbijten. Een majesteit die fouten 
maakt, kon (kan) niet in ons bestel. De 
gedeputeerde Brok maakte het nog bonter dan de 
Slener burgemeester. Toen HM het schuurtje wilde 
bekijken, zag ze daarbinnen kunstmest, schoffels 
en harken. Daarnaast stonden twee hardhouten 
banken. Die waren er om te schuilen bij regen. 
Zonder blikken en blozen zei Brok: 'Hier wordt 's 
avonds lesgegeven'. Toen de majesteit hem vroeg 
hoe dit lokaal dan verlicht werd, wees Brok haar 
op een spijker aan de wand. 'Daar komt dan een 
petroleumlamp te hangen'. Gelukkig heeft de 
vorstin er niet op doorgevraagd en was de 

jokkebrok door 't oog van de naald gegaan. Twee 
uitersten.· een aan de lippen ontglipte waarheid en 
een gestapelde leugen, twee carrières aan een 

Compascuum. zijden draadje. Ze staan uitvoerig vermeld in Bonte-
Helaas is dit fragment uit de krant koe's 'Mijn herinneringen aan Sleen' 1927-1938' op 
gescheurd, waardoor wij als lezers in het p.16. Met dank aan de loslippigheid van deze 

ongewisse blijven over het vervolg (en het slot) burgemeester. Tuinchef Van der Werf zou 20jaar 

van dit koninklijk bezoek aan Zuidoost- later in een reportage in het chr. nat. weekblad De 

Drenthe. Spiegel (no 26 van 28 augustus 1948) verklaren: 

noten: 'Juliaantje is een eenvoudig meisje. Ze heeft niet 

1. De tuinbouwschool betrok in 1928 de half zoveel branie als sommige meisjes, die hier op 

bovenverdieping van het leeggekomen gebouw van de weg lopen'. 

het gemeentelijk kindertehuis aan de vaart zz te 2. Zie v.w.b. het hotel Groothuis, voorheen Kooiker, 

Nieuw-Amsterdam. De gemeente Amsterdam m'n artikel in Kroniek van augustus 2000. Het hotel 

schonk een bedrag behoeve van de school, Brouwer, later Grimme tegenover het N. S. station 

waarvoor de nodige inventaris kon worden ('stationskoffiehuis' te Nieuw Amsterdam was 

aangekocht. Als tuinbouwleraar werd J. Huisman eveneens een bekend etablissement. De laatste 

aangesteld. Er werd begonnen met enkele hotelier was hier fam. Van Wieren-Bosklopper. Een 

tientallen leerlingen. In 194 7 werd de school geziene gast bij Brouwer was vroeger de minister 

opgeheven. De NV Het Landschap Drenthe hield mr J.B. Kan die hier na afloop van zijn vele 

zich met name bezig met ontginning van woeste werkbezoeken aan Z. 0. Drente van de 

gronden. Met name gebeurde dit in het kader van pannenkoeken met spek smulde. Beide hotels zijn 

de werkverschaffing. Het te Den Haag wonende helaas al lang gesloopt. 

bestuurslid mr M.A. Harders was afkomstig uit 3. De NV Eerste Drentsche Kledingindustrie 

Smilde en was een kleinzoon van de grootgrond- vestigde zich in het in 1928 verlaten pand van de 

bezitter M.A. Hoogerbrugge uit Smilde. De familie Drents Groningse Bankvereniging (DVW bank). Het 

Hoogerbrugge-Harders bezat in 1928 veengronden was het vroegere pand van hotel Oldenkamp. Er 

aan de Bladderswijk te Oranjedorp, zijn werkten 'modistes� die blauwe keperjassen 

medebestuurslid K.Brok was voorzitter van de maakten voor het leger en ook ritssluitingen. Naar 

tuinbouwcommissie en Gedeputeerde te Assen. De deze laatste activiteit heette de fabriek in vulgo 

andere genoemde bestuursleden waren: A. (plat uitgedrukt) wel de 'gulpenfabriek'. 

Jongbloed, inspecteur van de werkverschaffing in 4. De Griendtsveen Mij (Drentsche Landontginning 

Drenthe (de Jongbloedvaart te Sleen), A. Vriend Mij) bezat aan het Dommerskanaal een elek-

was vroeger ambtenaar ter secretarie van Emmen triciteitscentrale en enkele turfstroooiselfabrieken. 

en in 1928 burgemeester van Odoorn, terwijl J. Van Es was commissaris van de Griendtsveen Mij 

Gorter Kzn uit Nieuw Amsterdam toen wethouder en A. W van der Sluis was directeur van de N.V. 

van.financiën was in de gemeente Emmen (zie over Friesche Veen Mij en bewoonde het tegeltjespand 

deze laatste ook noot 7 hieronder. De proeftuin te Erica. Volgens de overlevering was de koningin 

heette officieel 'Ermerveen' en lag ten zuidwesten zo op een van de arbeiderswoningen afgelopen en 

van Veenoord even over de spoorwegovergang aan daar aangebeld met de vraag: Mag ik even binnen 

het eind van de Nieuwe weg. Er stond een loods kijken?. Dat mocht dus. In die veenarbei-
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derswoningen woonden blijkbaar niet alleen 
veenarbeiders, maar ook wel vaklieden van andere 
ambachten zoals een schilder, timmerman en 
elektricien etc. In dit geval was dit de schilder (L = 

Egbert ?) de Leeuw. Met de splitting wordt waar
schijnlijk de Kerkweg tussen Nieuw Schoonebeek 
en Weiteveen bedoeld. Toen blijkbaar nog maar 
een door het veen gegraven sleuf (splitting). 
5. Bolster-, fabrieks- en korte turf zijn de producten 
van resp. bolsterveen (bovenste laag), zwartveen 
(middelste laag) en dargveen (onderste laag). In het 
Ermerveen kwam vroeger uitsluitend laagveen 
voor, dat daar aan de oppervlakte kwam. De daar 
gebaggelde laagveen of sponturf heette ook korte 
turf ir J.C. Horch was plaatselijk directeur van 
Griendtsveen/ Drentsche Landontg. Mij en 
bewoonde huize 'Carex' aan het Dommerskanaal 
niet ver van de elektriciteitscentrale. 
6. De DOIA is mij niet bekend. Mogelijk betreft het 
hier een dienst ter ontwikkeling van de industrie. 
M.b.t de hygiëne wordt hier verwezen naar het 
artikel over de buurthuizen in de Kroniek van 
maart 2004. 
7 De plaatsjes 'Barneveld' en 'Maasland' stonden 
aan de Dorpshuiswijk te Klazienaveen. De beide 
genoemde namen verwijzen naar de uit die 
plaatsen afkomstige steunhulp voor 'arm Drenthe'. 
Het is waarschijnlijk dat hier vermogen 
gereformeerde kippenboeren uit Barneveld en dito 
geref tuinders uit het Westland achter zaten. De 

Groen van Prinstererstichting was immers van die
zelfde signatuur. Gedeputeerde Schuurman en de 
wethouder J. Gorter Kzn kwamen uit die kringen 
en wisten daar wel de juiste geldbronnen aan te 
boren. Overigens was B & W van Emmen in april 
1928 al te gast geweest bij de eiermarkt ca te 
Barneveld. Zie het artikel van L. Kroeze 'Naar 't 
land van kip en ei' in de Kroniek van december 
2002. Of was deze excursie naar Barneveld een 
gevolg van een eerdere steunactie vanuit die 
plaats? Een echt probleem van kip of ei. Gorter, 
dan, in 1928, nog wethouder van financiën van 
Emmen en deelnemer aan de excursie naar 
Barneveld zou enkele jaren later B. Schuurman als 
lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe opvolgen. 
Beiden waren leden van de antirevolutionaire partij 
en ondernemer. Gorter richtte in Nieuw Amsterdam 
tal van fabrieken op. Vervulde tientallen 
bestuursfuncties tegelijk, waaronder ook een 
aantal landelijke. Hij was een zeer veelzijdig man, 
niet alleen als auteur van boeken over 
belastingvraagstukken en als uitvinder, maar ook 
in industrieel opzicht een van de meest onder
nemende personen van Drenthe uit de eerste helft 
van de 20e eeuw. Nochtans ontbreekt hij als 
zodanig onder letter G in de Encyclopedie van 
Drenthe. Evert ten Napel was de bekende 
Klazienaveense bakker. Hij volgde zijn geestver
want Gorter na zijn benoeming tot Gedeputeerde 
als wethouder van Emmen op. Zijn kleinzoon, ook 
een Evert ten Nape� werd (is) een landelijk bekend 
sportverslaggever. 

Door: Johan Withaar 

DE BRINKWEG, 
toneel voor kinderdoodslag? 

Regelmatig duiken allerlei verhalen op over 
een boerderijtje aan de tegenwoordig niet 
meer bestaande Brinkweg en haar 
bewoners. Verhalen die ofwel verzonnen, 
ofwel aangedikt, dan wel pure realiteit zijn. 

Laatste bewoner was Jan Koopman, 
ongetrouwd, paardenliefhebber en net als 
zijn voorvaderen boer van beroep. 
Daarnaast was hij orgeltrapper. Hij stond 
bekend onder de bijnaam Jan Bok. Oudere 
Emmenaren, die hem destijds hebben 
gekend, hebben verklaard enigszins bang 
voor hem te zijn geweest. Anderen vonden 
hem daarentegen een aardige man. Jan 
Koopman was herkenbaar aan een touw dat 
soms om zijn broek geknoopt zat. Hij kwam 
regelmatig bij aannemer Rossing de 
houtkrullen aanvegen om in zijn stal te 
gebruiken. Met de krullen veegde hij ook wel 
gereedschap mee wat gelijktijdig 
verdween.... Een andere buurtbewoner 
miste eens een schepemmer, die later bij 
Koopman boven water kwam. Door 
dergelijke ontwikkelingen dachten 
buurtbewoners dat ook de ooit verdwenen 
onderbroeken wel eens bij Koopman in de 
kast zouden kunnen liggen. Naast Jan Bok 
werd Koopman ook wel Jan Emmer 
genoemd. De man ging altijd als eerste naar 
het weiland om zijn koeien te melken, 
daarbij gebruik makend van andermans 
emmers. Ook een heel aardige anekdote die 
de ronde doet is dat men aan de plaats waar 
de spinnenwebben in zijn huis hingen kon 
zien hoe groot Jan Koopman was. Jan 
Koopman was klein van postuur en kon net 
onder de spinnenwebben door. 
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Eén van die verhalen die zeker verzonnen 
leek, ging over een op zijn erf levend 
begraven kind. Toen bleek dat meester 
verzamelaar Jans Brands een vers bezat van 
ene Jantje Joosten met hetzelfde onderwerp 
was er aanleiding een onderzoek in te 
stellen. 

Aan de Brinkweg, gelegen tussen het 
Noordeind en de Schimmerweg, stond 
slechts één boerderijtje welke tussen 1832 
en 1880 werd gebouwd. Eigenaar was 
Willem Jans Koopman die er samen met zijn 
vrouw en kinderen woonde. Eén van deze 
kinderen was hun zoon Johannes ( 1844 -
1934), die als tweede generatie Koopman 
met zijn gezin de boerderij bewoonde. 

Johannes Koopman was van beroep 
landbouwer en, zoals verderop moge blijken, 
een streng en ongemakkelijk man. Hij had 
de bijnaam "Kwartieslet", iemand die tijdens 
boeldagen meebood, en elk bod telkens met 
een kwartje verhoogde om daarmee de prijs 
op te drijven. Johannes huwde met Mina 
Elting uit Odoorn en kregen zes kinderen. 
Zeker twee van zijn kinderen stierven veel te 
vroeg en nauwelijks bevallen van haar 
laatste kind zou ook Mina komen te 
overlijden, slechts 36 jaar oud. Het leven 
ging voor Johannes, ondanks dit vele leed 
echter door, maar deze gebeurtenisse� 
kunnen mogelijk van invloed zijn geweest 
voor genoemde eigenschappen. Rond 1902 
woonde hij met twee van zijn kinderen, zoon 
Jan en dochter Roelfien, aan de Brinkweg. 
En juist over deze Roelfien Koopman bleek 
het genoemde vers te gaan: 

"komt vrienden wilt eens buurten 
en hoort eens naar dit lied 
dat in het stille Drente 
te Emmen is geschied" 

"daar woont een man een weduwnaar 
met een dochter en een zoon 
die werken daagelijks met vlijt 
al voor hun daaglijk loon" 

"zijn dochter Roel.fien Koopman 
die was helaas beducht 
wat 'k hier mee schrijven wilde 
hoe is dees daad vervuld" 

"het gerucht dat kwam ter oore 
en zeker onverwacht 
zoo werd nu deze jonge maagd 
van kindermoord verdacht" 

"men ging nu aan het zoeken 
en zeker ja gewis 
daar vond nu de politie 
kind dat begraven is" 

"zij werd nu dan in deze zaak 
nauwkeurig onderhoort 
op welk manier zij haar kind 
zoo deerlijk had vermoord" 

'ja toen mijn kind ter wereld kwam 
was ik met angst vervult 
ik stopte het levend in den grond 
toen was het kwaad verricht" 

"dus meisjes die dit lied nu leest 
van deze lage daad 
doe dan als Roel.fien Koopman niet 
dan deert u nooit geen kwaad" 

"Jantje Joosten" 

Roelfien Koopman ( 1883 - xxxx) was in 1902 
een jonge meid van 19 jaar, en had in ene 
Gerard Gravers zelfs een vriendje. Of deze 
relatie voor hem serieus was valt te 
betwijfelen want het was destijds bekend 
dat hij er ook andere vriendinnen op na 
hield. In de wintermaanden van 1901 op 
1902 raakte Roelfien echter wel zwanger, en 
aangezien zij verklaarde geen ander vriendje 
gehad te hebben, hield zij Gerard, van 
beroep dienstknecht, voor de vader. Iets wat 
hij ontkende. 
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Op 24 september 1902 gonsde het in de 
Hanebietershoek van de geruchten over 
Roelfien. Toen ook de rijksveldwachter 
constateerde dat Roelfien van de ene op de 
andere dag wel zeer was af gevallen en zich 
daarnaast "voetje voor voetje" voortbewoog 
was dat voor hen aanleiding Roelfien met 
een bezoek te vereren. Het proces verbaal 
vermeldt letterlijk: "Op heden den 26e 
september 1902 werden wij, Thijs Boukes 
van Terwisga brigadier rijksveldwachter, 
Jan Venema rijksveldwachter, en Albertus 
Grooters gemeente en onbezoldigd 
rijksveldwachter, allen wonende te Emmen, 
door eenig gerucht ter kennis gebracht, dat 
alhier een zekere Roelfien Koopman, 
geboren etc etc, heimelijk bevallen zoude 
zijn, en dat het kind weggemaakt was." 

Na een eerste ontkenning bekende zij hen al 
vlot: "in de nacht van 23 op 24 september 's 
nachts om ongeveer 4.00 uur, op de 
stroohilt in vaders schuur, te zijn bevallen 
van een levendig kind van het vrouwelijk 
geslacht". (Een hilt is een zolder boven de 
deel waar bijvoorbeeld hooi en stro kon 
worden opgeslagen.) Tezamen met de 
nageboorte heeft zij dit toen "levend" aan de 
zuidelijke kant van de boerderij van haar 
vader, ter hoogte van hun deur, in de tuin 
van buurman Geert Harms (lees: "His zien 
Geert") begraven en afgedekt met "eenige 
plaggen en steenen". 

Diezelfde dag, 24 september 1902, werden 
ook Johannes Koopman en Grietien Oving, 
huisvrouw van Geert Harms gehoord, 
waarvan proces verbaal werd opgemaakt. De 
verklaring van Grietien was zo bizar, en doet 
hier feitelijk ook niet ter zake, dat deze hier 
niet wordt weergegeven. Broer Jan Koopman 
was deze dagen niet aanwezig en heeft 
derhalve geen verklaring afgelegd. 

hebben het 
bijzijn van 

bij 

Arrondissementsrechtbank te Assen om te 
worden verhoord over "het op den 26 
september 1902 door den Burgemeester van 
Emmen tegen genoemden persoon 
verleende". 

Op 25 oktober schreef Johannes Koopman 
"De Weledelgeleerde Heer" nog een brief 
waarin hij zijn tevredenheid uitte over het 
werk wat Roelfien dagelijks thuis, voor hem 
en haar broer Jan, deed. Daarnaast 
verklaarde hij spijt te hebben e.e.a. tegen 
haar te hebben gezegd. 

De rechtszaak tegen Roelfien werd 
gehouden op 27 oktober 1902 te Assen. Als 
advocaat trad Mr.Hilbingh ten Oever op. Na 
het voorlezen van de diverse stukken 
werden drie getuigen opgeroepen: 

• Dr.Anne Hobbes de Boer (arts te 
Assen) 

• Thijs Boukes van Terwisga (brigadier 
rijksveldwacht) en 

• Grietje Derks (landbouwster en 
kennis van Roelfien). 

Dr.Hobbes de Boer verklaarde op 27 
september zowel het lijkje als beklaagde te 
hebben onderzocht. Zij constateerde dat 
beklaagde kort tevoren een kind had 
gebaard. Het kind had volgens haar geleefd. 
In de gesloten mond van het kind bleek zich 
"eenig vuil en modder" te bevinden, welke 
daar alleen terecht kon zijn gekomen door te 
ademen als een levend mens. Thijs Boukes 
van Terwisga bevestigde zijn proces verbaal 
en verklaarde daarnaast: "de vader van 
beklaagde is een ongemakkelijk man. Ik 
geloof wel dat de vader haar de deur uit 
zoude gezet hebben indien ze was bevallen 
of als hij had geweten dat ze moest 
bevallen". Grietje Derks, 21 jaar en kennis 
van Roelfien, verklaarde op de 24 september 
door de beklaagde gevraagd te zijn de vloer 
aan te vegen. "Ik heb dat gedaan en gemerkt 
dat er bloed op de vloer lag. Tevoren had ik 
wel gemerkt dat beklaagde moest bevallen, 
hoezeer zij het ontkende. Anders dan met 
Gravers heb ik beklaagde niet gezien". 

Roelfien zelf bleef bij de door haar afgelegde 
bekentenis en verklaarde verder "niets te 
hebben klaargemaakt voor het kind omdat 
zij het niet durfde te doen vanwege haar 
vader. Ook durf de zij niets te zeggen. Zij is 
tot den daad gekomen omdat haar vader 
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haar anders zou verstooten en buiten de 
deur zetten. Ook kon beklaagde niet met 
den jongen trouwen". 

Op 3 november volgde de uitspraak: de 
rechtbank achtte haar schuldig aan 
kinderdoodslag en veroordeelde haar "tot 
eene gevangenisstraf van een jaar en 12 
maanden". 

Dertien jaar na haar dramatische daad 
huwde Roelfien met Jan Wenning. Voor 
zover bekend vertrokken ze samen uit 
Emmen om elders een nieuw leven op te 
bouwen. Haar broer Jan Koopman bleef in 
de ouderlijke woning wonen, totdat deze 
voor een bedrag van fl 14. 000, - werd 
aangekocht door de gemeente ten behoeve 
van de aanleg van de "westelijke randweg", 
die we nu kennen als Hondsrugweg. Mocht 
u eens aan de westelijke kant van het 
Noorderplein vertoeven, vraag u dan eens af 
of vroeger werkelijk alles beter was. De 
kranten maakten er destijds nauwelijks 
melding van. Heden ten dage zou het 
waarschijnlijk met grote koppen in de krant 
komen en landelijk nieuws zijn. 

Bronvermelding: 
Gedicht Jantje Joosten uit de collectie van Jans 
Brands. 
Processen verbaal, aantekeningen en requisitoir, 
Drents archief te Assen. 
Brief 25 oktober 1902 van Johannes Koopman. 
Website: http://www. drenlias.nl 

Kaartje gegenereerd met een proefversie van 
Hazadata, met dank aan André Dekker. 
Foto's: privé archief Henk Reinders. 

Door: Wim Visscher 

DE Z.O. DRENTSE 
VERDEDIGINSGORDEL 

VENEN ALS 

Open monumentendag van 11 september jl 
stond in het teken van de militaire verdedi
ging. Aanleiding was de herdenking van de 
driehonderdste sterf dag van de 
vestingbouwer Menno van Coehoorn ( 1641-
1704). In Z.O. Drenthe stonden hierbij de 
venen als verdedigingslinie centraal. 
Hieronder zullen niet alleen de rol ' 

betekenis, maar ook de tekortkomingen van 
het Z.O. Drentse veen als verdedigingsgordel 
aan de orde komen. 

Bommen Berend 
Tijdens de beide Munsterde oorlogen hebben 
Emmen en Zuidoost Drenthe veel te lijden 
gehad van het binnen vallen van Munster
setroepen. De eerste M unsterse oorlog viel in 
de wintermaand januari van het jaar 1665. 
De troepen van de oorlogszuchtige Bernhard 
('Bommen Berend') von Galen, bisschop van 
Munster wisten toen de schans bij Valthe 
door het veen te passeren, terwijl ook de 
schans De Lichtmis bij Nieuwleusen viel. De 
vesting Coevorden hield evenwel stand. Ook 
Emmen waren ze binnengevallen. Hierbij 
werd de klok in de kerktoren als oorlogsbuit 
weggenomen. Tijdens het vervoer van de klok 
op een slee over het ijs was het door het ijs 
van de Oevermanskolk gezakt en in de diepte 
verdwenen. Over deze Munstere inval in 
Emmen deelde de geschiedschrijver Swinnas 
mee 'dat vierhonderd bisscopse, over de 
Moeras in 't dorp Emmen gekomen waren.' 
De hier aanwezige Staatse kapitein, de Friese 
Hopman jonker Ipo van Bootsman tot de 
Taniënburg moest, na keer de aanval te 
hebben afgeslagen, zich met zijn compagnie 
van 50 soldaten, terug trekken in de kerk. Ze 
konden echter niet standhouden tegen de 
overmacht van Munstersen, die onder beval 
stonden van de overste W alpot uit Meppen. 
Deze wisten de kerkdeur te verbreken en 
hebben hen tot krijgsgevangenen gemaakt. 
Later ging Walpot met zijn troepen verder 
Drenthe in. Bij de terugkeer van de Mun
stersen uit Groningen door Drenthe naar 
Westfalen moesten ze door de venen bij 
Roswinkel trekken. De Munsterse generaal 
Johan Goris von Gorgas had toen met behulp 
van takkenbossen zich een weg door het veen 
gebaand. De dijk die hieruit was ontstaan 
werd de Gorgasdijk of te wel de Bis
schopsdam genoemd. Na de korte tijd later 
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gesloten vrede was het al weer spoedig mis 
tussen de Republiek en Munster. In het 
rampjaar 1672 wist bisschop Bernard van 
Galen met zijn leger opnieuw de venen te 
passeren. Hierbij werd ook de onneembaar 
geachte vesting Coevorden veroverd. In de 
beide oorlogen had de droge toestand waarin 
de veenmoerassen zich bevonden het 
mogelijk gemaakt dat vijand binnen had 
kunnen vallen. 

Moerbrand 
De Staten Generaal gaf opdracht om een 
onderzoek in te stellen naar de toestand van 
deze venen. Aan de ir. Jan van Alberdingh 
werd hierbij in 1681 opdracht gegeven om 
hierover een rapport samen te stellen en waar 
nodig aanbevelingen te doen. Als medever
antwoordelijke voor deze rapportage 
fungeerde de vestingbouwer Menno van 
Scheltinga van Coehoorn. De heer Van 
Alberdingh c.s. ontdekte dat er veel mis was 
met de venen. Hierdoor waren m de 
toenmalige toestand ongeschikt om als 
verdedigingsgordel te dienen. Het Schoon
ebeeker diep, van groot belang voor het onder 
water zetten van het gebied rond Coevorden, 
was nota bene ook nog door een nieuw 
gegraven kanaaltje door de Woesten bij 
Esschenbrugge verbonden met de rivier de 
Vecht in Duitsland. Bij de redoute op de 
Catshaar bleek weinig veen meer te liggen. 
Tussen deze redoute en Dalerveen/Dalen lag 
maar een dun laagje veen. Die was echter op 
veel plaatsen tot op het zand afgebrand als 
gevolg van boekweitteelt. Alberdingh had bij 
deze inspectie gezien dat boeren op plaatsen 
waar dat veen nog wel lag met de bedoeling 
om daar boekweit te zaaien het een halve voet 
(een voet is een oude lengtemaat van ca 30 
cm) hadden afgebrand. Dit branden was 
volgens hem dan ook de hoofdoorzaak dat er 
op veel plaatsen geen veen meer lag. De 
volgende dag was Alberdingh van Dalen naar 
Emmen gegaan. Daar, bij Zuidbarge, lag het 
veen wel 16 tot 18 voet hoger dan de naast
gelegen weilanden (lees; Bargermeer). 

Meer capaciteit 
Een inspectie van het Zwartemeer zou het 
volgende punt van aandacht zijn, 'om de 
gestalte van 't selve te visiteren'. Het ging hier 
om de oppervlakte en diepte van dit veen 
meer vast te stellen. Hierdoor kon haar 
capaciteit om water vast te houden 
(tegenwoordig: retentie) worden vastgesteld. 
Door de overvloedige regenval van de 
afgelopen dagen was het veen zo 

geworden dat de boeren van Zuidbarge 
Alberdingh een tocht naar het meer moesten 
ontraden. In dit geval moest hij volstaan met 
de door hem van de boeren ingewonnen 
informatie op dit punt. Het meer wu in 
omtrek een uur gaans zijn en op sommige 
plaatsen meer dan 12 voet diep zijn. Verder 
oordeelde de inspecteur nog dat de tussen 
Zuidbarge en Valthe gelegen dijken 
ontoegankelijk waren. Dit zou echter op 
eenvoudige wijze ongedaan gemaakt kunnen 
worden. Ir van Alberdingh verklaarde dat hij 
op 11 juni van datzelfde jaar nog met gevaar 
voor eigen leven met paard en wagen over die 
Zuidbargerdijk had gereden. Daarentegen 
was in de zomer de V altherdijk meestal wel 
weer te passeren mits men de bruggen over 
de A maar ging repareren. Bijna had Alber
dingh de weg van Zuidbarge, deels over zand, 
deels door veen naar Schoonebeek over 't 
hoofdgezien. Van veel betekenis bleek die weg 
niet te zijn. Want 'wierde ons gesegt dat ze 
meest geruineert is'. Tenslotte bevond hij nog 
dat de dijk uit het Westfaalse van 't dorp De 
Hebel door het veen naar het klooster Ter 
Apel (de bovengen. Gorgasdijk) nog 
grotendeels aanwezig was. 

��:;:�_,"-;_ :f�."-C>.'..-�;� J;;t-��.t'"-û�" l� ". ;a;....,."� 
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Kaart Leidijken Z. 0. Drenthe 1683 

Opstuwing 
Alberdingh kwam dan ook tot de volgende 
voorstellen en aanbevelingen: Allereerst dient 
de Gorgasdijk geheel te verdwijnen, omdat 
het veen aan Nederlandse kant erg smal was. 
Het Schoonebeeker Diep en de Kleine Vecht 
zouden moeten worden uitgediept en 
verbreed. Daarbij moest er in de Kleine Vecht 
een sluisje worden aangelegd, waardoor het 
water rond Coevorden kon worden opgestuwd 
en die omgeving daarmee onder water kon 
worden gezet. Omdat de redoute de Catshaar 
op een hoge zandrug lag - die bezwaarlijk 
afgegraven kon worden - moest deze tot een 
fortresse (schans) worden verbouwd. 
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Stuwde men het water van de Kleine Vecht 
op dan zou het gehele gebied tussen Emli
cheim en het Schoonebeekerdiep onder water 
lopen en de vijand kunnen tegenhouden. 
In het noorden zou langs het Drostendiep een 
leydijk (Fries woord voor veendijk) moeten 
worden aangelegd naar Dalerveen en verder 
door de hoge venen naar Zuidbarge en verder 
door het veen naar de Valtherschans. Deze 
veendijk werd naar de opdrachtgevers, de 
Hunne Hoogmogende Heeren Staten 
Generaal de Staten leidijk, of Heerendijk ge
noemd. Door deze insluiting van de 
moerassen (van Hasselt tot aan de Dollard) 
door veendijken - hemelsbreed een afstand 
van 122 kilometer - werd de afvoer van water 
uit de veenmoerassen verhinderd. Hierdoor 
bleven ze drassig en konden ze door het 
sluiten van de sluizen bij Hasselt en Zwart
sluis onder water worden gezet. Tevens zou 
hierdoor de weg tussen Zuidbarge en 
Schooonebeek geheel worden weggespoeld en 
daardoor verdwijnen. De vernietiging van de 
weg de Gorgasdijk kon de natuur niet alleen 
aan en moest daarbij een handje worden 
geholpen. De Herendijk door Westerwolde 
werd naar de Groningse opdrachtgever de 
(Broeren) Verrutius dijk genoemd. In 
Overijssel naar haar Friese opdrachtgever de 
Coehoorndijk. Aan de oostgrens met 
W estfaalen werd de aanleg van een veendijk 
tot Roswinkel niet nodig geacht. De daar 
gelegen venen waren al zo uitgestrekt dat 
daar geen enkel leger kon doorkomen. De 
Heerendijk werd volgens een aantekenboekje 
van de Emmense schoolmeester Gerrits in 
het jaar 1688 aangelegd. De omwonende 
boeren hebben zich aan de militaire 
betekenis van de veendijken weinig gelegen 
laten liggen. Die gingen gewoon door met het 
branden van boekweit, het steken van turf en 
het weiden in het veen bij de dijken. 

Herendijk bij Nieuw-Amsterdam (ca 1900) 

Gecommitteerde inspecteurs 
Met name commandanten van de vesting 
Coevorden klaagden hierover bij de drost van 
Drenthe, Elbert Antony baron van Pallandt, 
tevens kastelein van Coevorden. Deze 
verwittigde op zijn beurt de Raad van State 
en ging op zijn beurt ook op nadere inlich
tingen uit. Zo lezen we in een op 19 /29 
september 1691 te Emmen door de heren A. 
van Schurman, Weremeus en Bevingh 
ondertekende verklaring over hun 
bevindingen n.a.v een inspectie van de venen. 
Ze hebben geconstateerd dat op verschillende 
plaatsen de veendijken door beesten geheel 
zijn ingetrapt. Op sommige plaatsen waren ze 
zelfs doorgebroken. Daarenboven hebben ze 
gezien dat ook boekweit was ingezaaid 
geweest. Dit alles geeft het vermoeden dat 
'sulx door boosaerdiche en baetsuchtige 
menschen is geschiet, diende alles daervan 
den vijandt overal bequame passage te maec
ken, het moer te passeren en in 't lant van 
dese staat in te dringen'. Naar aanleiding van 
de ontvangst van dit rapport op 20-10-1691 
liet deze op de havezate Batinge bij Dwingeloo 
wonende baron van Pallandt in de kerken 
van Sleen, Emmen, Dalen en Roswinkel 
afkondigen dat het doorgraven en doorbreken 
van veendijken was verboden. Hier kwam nog 
bij het verbod om tussen de leidijken vee te 
hoeden, te branden, vruchten te verbouwen 
en turf te graven. Waar dit nodig en ook was 
toegestaan moesten de'overdriften en rillen' 
(dijkovergangen of zandruggen) zodanig 
worden afgeschut dat de beesten niet de 
dijken op konden. Iedere overtreding van deze 
verboden werd met een geldboete van 25 
goldguldens bedreigd. Door de Staten 
Generaal werd op grond van deze rapporten 
de toestand van de veenmoerassen zeer 
ernstig ingeschat. Ze zond gecommitteerden 
naar Z.O.Drenthe om enerzijds meer 
inlichtingen in te winnen bij de schulten van 
Emmen, Sleen en Dalen en anderzijds om 
eigener beweging een inspectietocht door de 
venen te ondernemen. De desbetreffende 



Watervallen 
Vlak voor de kerstdagen van het jaar 1691 
arriveerden de gecommitteerden van de 
Staten Generaal te Emmen om daar op 
onderzoek uit te gaan. 
Allereerst gingen ze naar Roswinkel. Ze 
inspecteerden daar eerst de zandrug de 
'hooge haer' onder Roswinkel en kwamen van 
daar uit op de Gorgasdijk. De dijk va de 
hooge haar werd geoordeeld in goede staat te 
zijn tot aan de nieuwe 'waterval' Dit was een 
stuw in de Runde. 'Het waterval is bijna 2 
voet hoger als het water tegenswoordich 
staet'. Vanaf deze stuw loopt een oude en een 
nieuwe veendijk naar de gronden van het 
klooster Ter Apel bij het zg ossenschot (os
senstalvan het klooster). De oude loopt naar 
het ossenschot. De nieuwe juist in 1691 
gereedgekomen dijk loopt van de stuw naar 
de Gorgasdijk. De waterstand is hoog want 
het gebied tussen de beide veendijken staat 
geheel 'blanck'. Zelfs het gebied ten oosten 
van de dijk bleek toen onder water te staan. 
De enige aanmerking was dat er over de 
afstand van een halve kilometer 'een 
muskette schoot' veenwater onder de dijk 
doorsijpelde .. Niettemin is het diep achter de 
stuw nagenoeg droog bevonden. Op 22 
december werd de stuw in de Runde tussen 
Roswinkel en het Zwartemeer bekeken. Ze 
lopen vanaf Roswinkel over een veendijk die 
naar de stuw gaat. De dijk wordt in orde 
bevonden. Echter zijn de 'ribben die over de 
gliven van de plancken van 't waterval' 
goeddeels los door doorgeroeste spijkers. 

Oevermanshuis 
Vervolgens gingen de heren naar de veendijk 
van de 'ronde op de Suytbarge' naar 
Oevermanshuis te Emmen. De dijk bleek hier 
op drie plaatsen in stukken te liggen. Dit 
kwam niet door baldadigheid, maar was een 
gevolg van een eerder ondernomen inspec
tietocht van gecommitteerden. De dijk werd 
toen als zijnde onnodig en zelfs nadelig 

ze over de weg die van Zuidbarge naar 
Schoonebeek loopt. Dan hebben ze de 
Schoonebeeker beek bekeken en vastgesteld 
dat eerder in opdracht van de Staten 
Generaal daar door de weg zeven coupures 
(doorsnijdingen) waren gemaakt. Het ging 
hier om diverse menwegen. Bij de ene ging de 
weg om de weg heen, terwijl bij de ander die 
dwars door de dijk ging. 

Verraden 
Bij de zevende dijk zagen ze een groot gat en 
gezien de rijrichting over de weg naar Zuid
barge moest de dader daar dan wel vandaan 
komen. De boeren van Zuidbarge, hierover 
aan de tand gevoeld, wierpen dit verwijt ver 
van zich. Ze wezen zekere Eise Hendrik uit 
Schoonebeek als schuldige aan. Die zou twee 
karrenvrachten veldstenen over de dijk heen 
hebben gereden. Hierbij moet zijn wagen door 
een as zijn gezakt. Eise had van hen een 
andere wagen geleend, terwijl de kapotte nu 
in een veestal stond opgekrikt ... Op 24 
december heeft men nog gelopen van 't 
midden van de Zuidbarger Haar over de veen
dijk tot aan het Ermerveen . Het betrof hier 
de Heerendijk, die in goede staat werd 
bevonden. De schulte van Sleen zou nu de 
zaak van hen overnemen en de verdere 
inspectie verrichten. Aldus sloot het proces 
verbaal te Emmen op 26-12-1691. 

Herendijk bij Nieuw-Amsterdam, 

1883 door Vincent van Gogh 

beschouwd. Daarna werd de tocht voortgezet Het Plakkaat 
van de Zandhaar over de dijk achter Oever- Ruim anderhalf jaar later, in augustus 1693 
manshuis tot aan de Sandhaar van werd wederom op last van de hoge heren uit 
Zuidbarge. Ze zagen aan de zandhaar van de Den Haag in Emmen weer een inspectietocht 
Bargerdijk een grote groene laagte (bij het gehouden 'teneynde om de moeren voor den 
Bargermeer) tegenover Oevermanshuis. Er vyant soo veel doenlick impassabel en 
was daar door die dijk een waterloop onbruyckbaer te maecken en ter 
doorgegraven (Nieuwe Delft) terwijl het bevorderinge van dien opstoppingen van 
overige gedeelte van de dijk door beesten was beteekenis off rillen gemaeckt' Volgens de 
ingetrapt. Een dag later, op 23 december, steller van dit schrijven, meergenoemde 
liepen ze de veendijk, die bij de zandhaar baron van Pallandt was het nodig om 
onder Zuidbarge langs gaat, af naar het maatregelen te treffen, 'om te voorkomen dat 
zuiden. De dijk zag er goed uit. Toen gingen moeren door branden, begruppen, bouwen of 
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vergraven niet bedorven of geconsumeert 
wierden maar ten dienste van de Staat 
bleven'. Hij dreigde met strenge straffen van 
25 goldgulden per iedere overtreding. Ook dit 
schrijven werd van de kansel in de kerk van 
Emmen voorgelezen. 
Op 5 juli 1694 volgde een zeer streng 
Generaliteitsplakkaat, dat beschadiging van 
veendijken, ontginning en ontwatering van 
venen op de grens met Overijssel en 
Westfalen met forse straffen verbood. Het 
weiden van vee tussen de binnen- en 
buitenleidijk werd gestraft met de 
verbeurdverklaring van het vee. Verder 
verbood het met dezelfde sanctie om koeien, 
schapen of varkens op de veendijk te hebben 
of wel daarover te drijven. Bovendien moest 
naast de verbeurdverklaring voor ieder koe 3, 
schaap /varken 2 goldguldens boete worden 
betaald. Veel indruk zal het plakkaat niet 
hebben gemaakt. In ieder geval werd er 
weinig de hand aan gehouden. 

Quaetaerdiche menschen 
Al in 1696 is er al sprake van een ernstige 
schending van het plakkaat. De commandant 
van de vesting Coevorden Van Wijenhorst be
klaagde zich in een brief van 1694 erover dat 
het 'salutaire oogmerk door quaetaerdiche 
menschen wierd verachterd'. Op 22 juni 1696 
had Van Wijenhorst een sergeant met drie 
soldaten bevel gegeven op onderzoek uit te 
gaan. Bovendien hadden ze opdracht gehad 
al het vee dat tussen de veendijken werd 
aangetroffen in beslag te nemen. Het 
resultaat was niet gering, maar liefst 57 
koeien , eigendom van boeren te Erm, werden 
er in beslag genomen en naar Coevorden 
overgebracht. Ze werden aangetroffen 'een 
half uur binnen de leydijk, halverwege 
Schoonebeek'. (Schuine Grup ?) Bovendien 
hadden de soldaten grote gaten in de veendij
ken aangetroffen. De zaak kreeg verder ook 
nog een staartje. Omdat de boeren weigerden 
de boete te betalen, werden ze zelf ook 
gearresteerd. In diezelfde jaren had een 
andere commandant van Coevorden, J. 
Junius zich er al over beklaagd dat boeren 
zijn autoriteit niet voldoende respectvol 
bejegenden. Niettemin ging het verboden 
exploiteren van de venen door. AI in 1 718 
waarschuwden de Provinciale Staten voor het 

plakkaat van 1694 opeens werd herhaald. Ze 
hadden juist de turf bij de Turf dijk (een soort 
stouwedijk bij de noordkant van het Barger
Erfscheidenveen) - thans Verl. Wilhelmweg -
op bulten staan. Ze zouden nog voor deze ene 
keer dispensatie krijgen. Waren de boeren te 
slim en de Staten te slap of allebei? Men ging 
blijkbaar al die tijd maar gewoon door. Na 
Berend de kerkklokkendief, die door het ijs 
en boer Eise die, door 't gewicht van de 
verboden vracht, door z'n as zakte 
veranderde er blijkbaar niets. Behalve dan 
dat ongemerkt het veen steeds meer 
verdween. 
Na de opheffing van de vesting Coevorden in 
1853 had ook de Heerendijk haar functie als 
defensielinie verloren. Toen begon van alle 
kanten de aanval op het nog overgebleven 
veen. 
Bronnen: W. Swinnas, Enich Nederl. en Munsters 
Krakeel, 1668, p. 89 en diverse oude charters en 

staatsstukken uit allerlei archieven. 
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LEZING Historische Vereniging 
Zuidoost-Drenthe & 
Historische Vereniging Odoren 
Datum: 25 april 2005 
Plaats: Ons Dorpshuis, 
Hoofdstraat 54 7872 PL Valthe 
Samenvatting 
Op 1 oktober 2004 promoveerde Theo Spek 
aan de Universiteit Wageningen op een 1100 
pagina's tellend proefschrift over de 
geschiedenis van het Drentse esdorpen
landschap. Het zuidoosten van Drenthe 
komt op tal van plaatsen in het boek aan de 
orde, onder meer in een uitvoerig hoofdstuk 
over de landschapsgeschiedenis van Valthe. 
In zijn lezing zal Theo Spek de hoofdlijnen 
van zijn boek presenteren, waarbij de 
zuidelijke Hondsrug steeds als voorbeeld zal 
dienen. Aan de orde komen onder meer de 
prehistorische landschaps-geschiedenis, de 
middeleeuwse landbouw-geschiedenis, de 
betekenis van alle plaatsnamen op de 
zuidelijke Hondsrug en de ontstaanswijze 
van het esdorpen-landschap op de zuidelijke 
Hondsrug. 
Boek 
Het tweedelige proefschrift 'Het Drentse 

esdorpenlandschap. Een historisch
geografische studie' (1100 pagina's, 600 
illustraties, kaartbijlage) is verschenen bij 
Uitgeverij Matrijs in Utrecht en kan daar 
telefonisch (030-2343148) of via de website 
www.matrijs.com worden besteld. Het wordt 
dan zonder verzendkosten naar u 
toegestuurd. Tot 31 maart 2005 geldt een 
speciale aanbiedingsprijs van € 89,95. 
Daarna kost het boek€ 119,95. 

Auteur 
Dr Ir. Theo Spek (1963) studeerde 
bodemkunde aan de Landbouw Universiteit 
in Wageningen en werkt tegenwoordig als 
onderzoeker landschapsgeschiedenis bij de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek te Amersfoort. In zijn werk 
combineert hij methoden en 
onderzoeksgegevens uit een groot aantal 
vakgebieden, onder meer de archeologie, 
historische geografie, naamkunde, 
bodemkunde, paleobotanie en 
landbouwgeschiedenis. 

Leden en donateurs van de Historische 
Vereniging Zuidoost Drenthe en de 
Historische Vereniging Oderen hebben gratis 
toegang en niet leden kunnen de lezing 
bijwonen tegen een entree van € 2, 50 per 

Door: Chris van Wieren 

BOEKBESPREKING 
KONINGEN VAN DE NOORDZEE, Red. 
E.Kramer e.a., Assen/Groningen, 2003, 

De titel van dit boek in en advertentie in het 
Dagblad van het Noorden gaf me de eerste 
indruk dat het hier wel om een typisch Fries 
onderwerp zou gaan. Friezen, Friese 
zeelanden en de Friese koning Redbad zijn 
zulke thema's. Wat ruimer bekeken zou men 
kunnnen denken aan Angelen, Jutten en 
Saksen. die tijdens de Volksverhuizing naar 
Engeland overstaken om dat land aan z'n 
naam te helpen. De vroegste vermeldingen 
van de koning Arthurlegende zijn ook 
afkomstig uit die tijd. De legende van de 
drakendoder Beowulf speelde zich toen af 
aan die zijde van de Noordzee. Historisch 
gezien een vage en duistere periode met 
nauwelijks enige geschreven berichten uit die 
tijd, vandaar ook de benaming duistere 
Middeleeuwen. Archeologisch bezien is deze 
periode, 400-800 na Christus ook altijd een 
problematische tijd geweest. Maar. er zijn 
lichtpuntjes. Friesland heeft in de loop van de 
tijd al zo'n anderhalve kilo goud uit die 
periode opgeleverd. De opgravingen van de 
koningsterp Wijnaldum en zijn tegenhanger 
in het Britse koningsgraf Sutton Hoo brengen 
meer licht in de zaak. Ook uit Scandinavië 
zijn diverse goudvondsten uit de periode van 
voor de Vikingen gedaan. Dit bracht zes 
musea uit vijf landen er toe om in de jaren 
2000 en 2001 een, letterlijk schitterende, 
tentoonstelling van al dit moois samen te 
stellen en in 2003 het gelijknamige boek uit 
te geven. Koningen, goud en rijkdom zijn bij 
historici en archeologen van na de Tweede 
Wereldoorlog moeilijke onderwerpen gewest. 
Het liefst hield men zich hiervan verre en 
stortte men zich op archiefonderzoek en 
statistiek m.b.t. de 'gewone' man. Maar dit 
was een schitterende aanleiding om deze 
onderwerpen weer eens in het volle daglicht 
te stellen. Daarbij zijn de volgende 
hoofdthema's gehanteerd: 
-landschap en nederzettingen: hoe 
ontwikkelden zich het landschap en de 
nederzettingen in deze periode. 

persoon. 

-handel en scheepvaart: hoe ontwikkelden 
zich de schepen, de infrastructuur, de 
handelsroutes en de handelsplaatsen. 
-koningen en stamhoofden: welke 
bestuursvormen zijn uit de schriftelijke 
bronnen te herleiden en wat vertelt het 
archeologisch materiaal over koningen, 
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krijgers en hun gevolg, de internationale 
relaties en de missionarissen. 
Alle musea doen hun zegje, natuurlijk strikt 
binnen hun vakgebied en berijden elk hun 
stokpaardje. Zo wordt Beowulfvakkundig 
ontleed en op z'n waarde geschat. Wat dat 
betekent moet je in het boek zelf maar lezen. 
Tot zover nog niet veel waar we in Zuidoost-
Drenthe wat aan hebben. Maar kijken we wat 
beter, dan zien we tussen al dat schitterende 
goud toch een paar pareltjes die op onze regio 
betrekking hebben. De koningen woonden in 
paleizen. Die heetten toen 'Sal', net als 
'Saalhof. Dat is interessant. Opgravings
plattegronden van deze paleizen zijn 
geïdentificeerd in Wijster en Feddersen 
Wierde (D), dat is niet zo ver hier vandaan. 
Een reconstructietekening van een paleis uit 
het Engelse Yearvering en een nagebouwd 
exemplaar uit het Westnoorse Rogaland met 
een foto van de binnen- en een van de 
buitenkant. Dat geeft houvast, terwijl in het 
stukje over Beowulf wordt uitgelegd hoe ze 
functioneerden binnen die samenleving. 
Bij de grafgebruiken, zo'n typisch archeo
logisch onderwerp, treffen we paardengraven 
aan m 'Noord-Gallië' en nog meer m 

Duitsland. Hierbij valt te denken aan de 
prinses van Zweeloo. Dubbelbegravingen van 
twee mannen komen het meest voor in het 
oosten van 'Noord-Gallië', dit plaatst de beide 
veenlijken van Nieuw Weerdinge (twee 
mannen) in een bredere context. 
In de catalogus van de expositie kwam ik 
naast 103 Goudschat van Beilen ook een 104 
Goudschat van Roswinkel uit 800-900 tegen. 
Gezien het inventarisnummer van het Drents 
Museum moet deze vondst al voor 1870 zijn 
gedaan. Bij de gouden munten behoren ook 
een leren buidel, een houten doosje en een 
bronzen naaldenkoker. Wie kan daarover 
meer vertellen? Op 50 de ijzeren schildknop 
van Aalden van 70-800 zijn nog resten van 
dun zilverblik aanwezig. In het Drents 
Museum in Assen zijn in de zaal waar de 
reconstructie van de prinses van Zweeloo 
staat nog veel meer voorwerpen uit deze 
periode tentoongesteld zoals stortbekers, 
ringen met gemmen enzovoort. Een meer 
hedendaagse opmerking uit dit boek heeft 
betrekking op de Noordbargeres in Emmen. 
Enkele opgravingen hebben geleid tot het 
inzicht dat de waarden ter plekke hoog zijn: 

de gemeente Emmen een archeologiebeleid 
heeft vastgesteld dat nauw aansluit bij de 
nieuwe Malta-wetgeving. En dat in een boek 
over koningen. 

Door: Peter Kraan 

BERICHT UIT HET GEMEENTEARCHIEF 
EMMEN 

Van de heer Gerard Kolker ZlJn 
genealogische boekwerken ontvangen. 

De Kwartierstaat van Herman, 
en Anne-Marie Kolker. 

twee 

Ghita 

De Kwartierstaat van Jan Gozem de 
Haan. 

Se eeuwse nederzettingsporen zijn in deze 
omgeving niet alledaags. Dankzij de inzet van 
het gemeentebestuur zijn goede afspraken 
gemaakt over de procedures rond 
vindplaatsen. Nog belangrijker is het feit dat 
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Door: Henk Jeurink 

MET DE BOLDERKAR 
door Roswinkel op 28 mei 2005 

De jaarlijkse excursie gaat dit jaar naar 
Roswinkel. Roswinkel 1s m meerdere 
opzichten een bijzonder dorp. Het is 
langgerekt, maar het heeft absoluut niet het 
karakter van een veenkoloniaal lintdorp. Voor 
de historie van Roswinkel moeten we terug 
naar de middeleeuwen. Dat is de periode dat 
aan de rand van het onontgonnen veen 
nederzettingen ontstonden. Roswinkel is een 
randveenontginning. Tijdens de rondtocht 
met de bolderkar zullen de rondleiders Harm 
Joling en Anna Middelkamp op hun eigen 
onnavolgbare wijze alle wetenswaardigheden 
over hun nederzetting over ons heen storten. 
Dan gaat het niet alleen over de nog zichtbare 
sporen van de bewonersgeschiedenis, maar 
ook over de manier waarop de landbouw zich 
heeft ontwikkeld in deze vaak onherbergzame 
streken. Naast een kijkje in het verleden gaan 
we ook een moderne kunstuiting beweken. 
Het Fort voor Water van Jeroen Westen is een 
eigentijdse invulling van een plek waar ooit 
de schans van Roswinkel stond. Via de 
boorden van de nieuwe Runde gaan we na 
koffie met krentenstoet naar het prachtige 
kerkje uit 1759. In deze kerk worden we 
ontvangen door mevrouw Bos-Maring 
(echtgenote van wijlen dominee Bos). Zij kan 
ons alle bijzonderheden over de kerk en het 
kerkelijk leven in Roswinkel vertellen. Daarna 
vervolgen we onze tocht en deze eindigt en 
begint bij café Pagters (tel. 0591- 351376) 
aan de Roswinkelerstraat . In dat café nemen 
we nog een verdiend afscheidsdrankje. 

De kosten incl. verteringen bedragen € 5,00 
per persoon voor leden en gezinsleden en € 
10,00 voor niet-leden. Tijdens de koffie 
worden deze kosten verrekend door de 
bestuursleden Harm Joling en Henk 
Jeurink. U kunt zich voor 26 mei 2005 
telefonisch of schriftelijk opgeven bij Henk of 
Miny Jeurink, Laan van het Kwekebos 229, 
7823 KE Emmen, tel. (059 1) 626728 of e
mail: henk.jeurink@wanadoo.nl 
Samenkomst bij café Pagters om 13.15 uur 
(vertrek 13.30 uur). Ergens tussen 16.30 en 
17.00 zijn we terug. 
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Onderstaande foto is als bladvulling gebruikt 
We hopen dat u de volgende keer voor voldoende kopij zorgt 

De oudste kaart van Zuidoost Drenthe uit 1683 van Alberdingh 
Linksonder Coevorden en in het midden 't Zwarte Meer 
De Herendijk loopt van Coevorden in noordoostelijke richting en gaat om 
Zuidbarge heen naar het noorden. 
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