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Allereerst wil ik graag een paar dingen rechtzetten wat betreft de vorige Kroniek.
Bij het artikel over burgemeester Bouma waren twee foto’s geplaatst waarvan de bijschriften niet juist
waren. De heer Kremer uit Amersfoort belde over de foto op bladzijde 5 die gemaakt zou zijn bij de
opening van de Oudheidskamer. Volgens Kremer betrof het een tentoonstelling, gehouden in de kelder
onder de voormalige concertzaal Groothuis aan de Markt. In de jaren dertig konden jongeren die werk
loos waren een cursus figuurzagen volgen en de gemaakte werkstukken werden daar tentoongesteld.
Gezien de voorwerpen en de achtergrond van de foto lijkt ons dit ook meer passend. Wanneer die ten
toonstelling plaats vond is nog onbekend, maar misschien zijn er lezers die daar meer over kunnen ver
tellen.
Verder kreeg ik een e-mail van de heer Posthumus over de foto op bladzijde 6. Daar zou minister Tem
pel in augustus 1940 een bezoek gebracht hebben aan het Oosting-instituut. Ónmogelijk natuurlijk, want
ons land was toen bezet en de ministers zaten in Engeland. Verder heb ik het nog even nagezocht en Jan
van den Tempel was van 1939 tot 1945 minister van Sociale Zaken (kabinetten De Geer en Gerbrandy).
Het bezoek zou dus in 1939 geweest zijn of nog in het voorjaar van 1940 (er zitten geen bladeren aan de
bomen).
Bovenstaande reacties, die we erg op prijs stellen, tonen aan dat de Kroniek goed gelezen wordt.
Ook verheugend was, dat er voor het eerst oplossingen binnenkwamen van de opgave in de rubriek
‘Gebruiksvoorwerpen’ van Jans Brands. Er waren drie goede en drie foute oplossingen (plus één die veel
te laat was). Jans was daar zo tevreden over dat hij alle goede oplossingen een prijs toekende.
In deze Kroniek het tweede deel over burgemeester Bouma, geschreven door Frank Sterkenburgh en een
artikel over oude tramwagons, zoals die vroeger ook in Zuidoost-Drenthe te zien waren. Pieter Albers
vertelt een stuk van zijn eigen familiegeschiedenis over het vrouwtje van de eiermarkt en in de vaste
rubriek over oude beroepen een lang artikel van Marcel Bulte over de lantaarnopsteker en dan toegespitst
op Zuidoost-Drenthe.
Verder schrijft Gerrie van der Veen over de archeoloog Reuvens en de Zaalhof en heeft Wint Visscher
naar historische sporen van de Heerendijk gezocht. Voor de rubriek van de collectie Brands hopen we
ook dit keer veel oplossingen binnen te krijgen.
De redactie wenst u veel plezier bij het lezen van deze Kroniek en tevens een fijne decembermaand toe.
En natuurlijk kunnen we altijd bijdragen van u gebruiken.

In Het Noorden in Woord en Beeld van 22 augus
tus 1930 werden fo to ’s gepubliceerd van een volks
feest in Weerdinge, dat op 16 augustus 1930
plaatsvond. Hier zijn Weerdingers op weg naar een
‘boerenbruiloft ’. Zie ook de foto op pagina 30.
(Foto Collectie Roelof Boelens, Emmen)
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Het tweede terrein, waar Bouma zich sterk voor heeft gemaakt, is de verbetering van de
infrastructuur. Onder Bouma stegen de uitgaven voor straten en pleinen, van f. 2.200,- in
het eerste begrotingsjaar tot f. 5.825,- in 1936. Ook de uitgaven aan markten, beurzen en
hallen werden bijna verdrievoudigd, wat samenhangt met zijn inzet voor het Oosting-instituut en de vergroting van de eierenmarkt. Onder Bouma werd er voor het eerst geld be
steed aan beplanting langs straten en wegen. De gemeente zorgde voor de tegemoetkoming
in de huur voor het personeel van de openbare werken.22
Veelvuldig werden op voorstel van het college van
burgemeester en wethouders percelen aangekocht
die werden gebruikt voor het aanleggen van we
gen. In februari 1931 stelde het college voor
weggedeelten aan te kopen, zodat deze verhard
konden worden. Ook werd voorgesteld om een
financiële bijdrage te geven voor het bouwen van
een brug met brugwachterswoning over het hoofd
kanaal aan de weg Dordschebrug-Schoonebeek.23
In maart 1932 stelde het college voor percelen
grond te kopen, zodat een weg kon worden aange
legd tussen Weerdinge en Barger-Oosterveld.24
Met de heersende economische crisis wierp de
gemeente zich vaak op als initiatiefnemer voor het
bouwen van arbeiderswoningen. Illustratief voor
deze aanpak is een voorstel van het college van 11
oktober 1934. Daarin stelt men voor een plan op te
stellen waarbij gronden in Emmer-Compascuum
worden aangekocht via de Emmer Centrale Wo
ningbouw om zodoende daar ‘landarbeidersplaatsjes’ te stichten. De reden voor dit initiatief is dat
‘de toepassing van de Landarbeiderswet in deze
gemeente eenigermate geremd door de omstandig
heid dat in de dorpen Emmer-Compascuum en

Emmer-Erfscheidenveen, het grootste deel der
gronden bezwaard is met een erfpachtsrecht,
waardoor het uitgesloten is, dat met deze gronden
plaatsjes krachtens de Landarbeiderswet worden
gesticht. In deze dorpen zijn veel goede dalgron
den gelegen, die voor het stichten van plaatsjes
zeer geschikt zijn, maar door de bezwaardheid van
den grond wordt genoemde wet aldaar slechts bij
uitzondering toegepast. ’25
Nog bij zijn aanvaardingsrede als burgemeester
van Emmen stelde Bouma er “gaarne ... naar te
zullen streven voor U een onpartijdig en recht
vaardig voorzitter te zijn. ”26Tijdens stakingen van
veenarbeiders trad Bouma nog wel eens op als
bemiddelaar tussen de veenarbeiders en de verveners. In 1935 braken weer grote stakingen uit in
de veengebieden. In Barger-Compascuum hield
deze langer aan dan elders, maar Bouma bemid
delde en kreeg de verveners zo ver dat zij weer in
onderhandeling gingen met de nationale bonden.27
Als burgemeester heeft Bouma veel inzet gegeven
voor de landbouw en infrastructuur. Veelvuldig
deed zijn college voorstellen in de gemeenteraad
voor de aanleg van wegen en bruggen. Hij was

De installatie van J. L.Bouma als burgemeester op 3 oktober 1927 in de Landbouwwinterschool aan de
Boslaan. Op de achterste rij v.l.n.r.; de wethouders Sibon, Engelsman en Wiersma, mevr. Bouma, de
hr. Bouma, wethouder Ten Napel en de gemeentesecretaris H. Tijmes, (foto: Gemeentearchief Emmen)

creatief, wat het voorstel van de zijderupsteelt ook
laat zien. Het Oosting-instituut kreeg veel steun
van hem. Maar de opkomst van nieuwe ideolo
gieën en het voortduren van de economische crisis
waren in nationaal perspectief prioriteiten die
politiek als hoger golden.
4. Politieke opvattingen van de ARP in de jaren
dertig
Als belangrijkste politieke thema’s van de ARP
golden vanaf de jaren twintig de bestrijding van de
economische crisis, de consolidatie van christelijke
grondslagen in de politiek en de reactie op de
opkomende fascistische ideologieën in de jaren
dertig. In het verkiezingsprogramma van 1929
stond de ‘bewaring van de christelijke grondsla
gen’ centraal. De sociale gerechtigheid die daaruit
voortkwam werd, gelet op de financiële situatie
van het land, sober uitgevoerd. Concrete voorstel
len werden niet geformuleerd.28
In 1933, bij een het nieuwe verkiezingsprogram
ma, pleitte de ARP voor bezuinigingen om het
evenwicht op de begroting te bewaren. Om de
werkloosheid tegen te gaan wilde de partij pro

ductieve werkverschaffing, bij voorkeur in de
eigen omgeving. De ARP was tegen werkverschaffingskampen, men vreesde de zedelijke en
geestelijke gevolgen voor de arbeiders. Colijn
beschouwde het oplossen van de werkloosheid,
geheel in lijn met het beginsel van ‘soevereiniteit
in eigen kring’, een zaak van bedrijven zelf.29 In
het verkiezingsprogramma waren sociale aspecten
van het beleid achter financiële prioriteiten ge
schikt. Bezuinigingen beschouwde de ARP als
noodzakelijk, kritiek werd op dit beleid niet ge
hoord.30
Vier jaar later erkende men in het verkiezings
programma de bedrijfsorganisatie en wilde men
toewerken naar meer vrijheid voor het bedrijfsle
ven door de afbouw van de crisismaatregelen.
Concrete maatregelen werden niet genoemd, maar
de geleidelijke deregulering zou het economische
herstel moeten dienen. Grotere aandacht ging
daarentegen uit naar de opkomst van het commu
nisme, fascisme en het nationaal-socialisme en
daaruit voortvloeiende dictaturen. Nog in 1933
had Colijn, ook in een verkiezingstoespraak, de
nadruk gelegd op de handhaving van het gezag,

waarbij men wel een tussenweg zocht tussen gezag
en vrijheid.31 Vier jaar later waarschuwde hij in
een verkiezingsrede in april 1937 voor de verwer
ping van de 19de eeuwse rechtstaat voor een
machtsstaat.32 Vanaf begin jaren dertig werd
afwijzend gereageerd op het antisemitisme bij het
nationaal-socialisme. Nog in 1932 keerde men zich
in het partijorgaan De Standaard tegen de rassen
leer van de Nazi’s.33
5. Conflicten
Volgens de politicoloog Arend Lijphart waren na
1917 de belangrijkste politieke onderwerpen ‘social and economie. The franchise problem was
settled in 1917, but other big problems remained,
especcially those concerning the ways of fighting
the depression of the 1930’s and the creation of the
welfare-state.’34De ARP bevond zich in deze tijd,
als in de hele periode tussen beide wereldoorlo
gen, in ‘een spanningsveld van enerzijds de nood
zaak tot het voeren van een ‘beginselvaste’ politiek
en anderzijds de neiging om op pragmatische
gronden bij concrete maatschappelijke en politieke
problemen concessies te doen en compromissen te
sluiten. ’35 De hoofdgedachte was het werken aan

een christelijke politiek, gestimuleerd door be
schuldigingen van SGP en CDU voor een gebrek
daaraan.36
Belangrijke conflicten in dit spanningsveld waren
de arbeidsplichten werkverschaffingskampen. De
ARP was hierop tegen, wat hierboven al uiteen
werd gezet. De partij vreesde zedelijke en geeste
lijke gevaren. Geldelijke steun kwam voor de
arbeider pas wanneer hij niet langer in zijn eigen
onderhoud kon voorzien.37 In het streven de werk
loosheid terug te dringen vonden de Anti-revolutionairen de katholieke minister van sociale zaken
Carl Paul Marie Romme tegenover zich. Hij
streefde als minister van sociale zaken naar werk
verschaffing en werkverruiming, maar meer actief
naar de uitbreiding van werkkampen, om zo te
voorkomen dat werklozen zouden vervreemden
van werk en de samenleving.38 Colijn wilde ook
de werkloosheid oplossen en werd daarbij vooral
gedreven door politieke overwegingen (de aanhou
dende werkloosheid zou een hernieuwde steun
voor de NSB mogelijk maken), Romme door
ethische overwegingen.39Bovendien wilde Romme
dit beleid uitbreiden naar de jeugdwerkloosheid.
Tegen deze voorstellen werden bezwaren gemaakt
bij Colijn, waarbij uitvoerbaarheid alleen mogelijk
was met ‘Duitsche methoden en Duitsche mentali
teit’. Die expliciete verwijzing naar Nazi-Duitsland raakte doel: de plannen van Romme zouden
nationaal-socialistisch geïnspireerd zijn.40 De
plannen van Romme waren uitgewerkt door zijn
departementsambtenaar G.W.F. van Hoeven, die
op zijn beurt zich had verdiept in de oplossingen
die in Duitsland onder Hitler werden toegepast.4'
Wat was de houding van Bouma in deze kwestie?
Ook Zuidoost-Drenthe kampte met een hoge
werkloosheid. Bouma was het eens met R. A. Verwey, ambtenaar voor arbeidsbemiddelingsbeleid,
dat het laten werken van arbeiders in Duitsland
vooral voordelen had: arbeiders konden weer voor
hun gezinnen zorgen en de schatkist werd ook

Burgemeester Bouma bij een mand met kippen,
mogelijk tijdens een schoolfeest (zie het eerste
deel van het artikel).
(foto: Gemeentearchief Emmen)

Het College van B. en W. bij het afscheid van de heer Beukema als hoofd van school 1 (1935). Zittend
v.l.n.r. : de wethouders Veenstra en Engelsman, burgemeester Bouma, de heer Beukema, Mr. Jonker
(de latere kantonrechter), en wethouder Sibon. Eerste van rechts is de gemeentesecretaris Van Bruggen
en verder het personeel van de school, (foto: Gemeentearchief Emmen)

ontlast. Hoewel Bouma steun kreeg van de direc
teur van het arbeidsbureau in deze opvatting, gold
dat niet voor alle fracties in de gemeenteraad.42
Het raadslid G. Olijslager, lid van de Christen
Democratische Unie, diende op 20 oktober 1938
bij het college van burgemeester en wethouders
vragen in over de arbeidsomstandigheden van
arbeiders in Duitsland. De antwoorden van de
burgemeester waren kort, maar de daarop vol
gende discussie fel. Olijslager haalde enkele voor
beelden van slechte werkomstandigheden aan,
maar Bouma greep in en verlangde “dat de heer
Olijslager hier waarheid spreekt en met beide
beenen op de vloer blijft staan. Het is een grove
leugen, dat hier met de arbeiders wordt gesold. ”43
Vijf weken later, op 1 december, kwam het op
nieuw tot een aanvaring tussen Bouma en Olijsla
ger, toen laatstgenoemde opnieuw de kwesties
rond de arbeidsomstandigheden opvoerde. Ver
scheidene malen greep Bouma in bij de discussie
die zich ontvouwde. Toen Olijslager stelde dat de
arbeiders niet konden werken vanwege hun prin
cipes of onoverkoombare bezwaren, de ‘Christe
lijke minister (dan) zijn Christelijke zweep
(neemt) en legt, die niet alleen op de onwillige of

machtelooze, maar ook op zijn vrouw en kinderen
de zweep van de honger, kommer en ellende. ’
Daarop vermaande Bouma hem dat hij ‘niet zoo
over een Minister (mocht) spreken.’44 Zolang er
werk was in Duitsland, zo meende Bouma, was
dwang een middel om de werkloosheid op te
lossen.45
In hoeverre Bouma ’s stellingname in de kwestie
rond de arbeidsplicht zijn verdere loopbaan heeft
gefrustreerd, is niet precies na te gaan. Vast staat
wel dat hij openlijk tegen de ARP opvatting in
ging en zich meer naar de lijn van Romrne c.s.
schikte. Maar het was niet alleen de kwestie rond
de arbeidsplicht waarmee Bouma zich vervreemd
de van zijn partij; de gemeentebegroting bleef
tekorten vertonen, wat ook inging tegen de ARPwens om een stabiele begroting te voeren. In de
loop van de jaren dertig werd Bouma van de
kandidatenlijst voor de Provinciale Staten afge
haald en een promotie tot burgemeester van Ede
ging niet door.46
6. Overstap
Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland
binnen. Als grensgemeente was Emmen snel

Toespraak van Bouma
voor het gemeentehuis
op Koninginnedag 31
augustus 1937.
(foto: Gemeentearchief
Emmen).

veroverd. Ogenschijnlijk heeft Bouma in deze
dagen al vroeg voor de Duitse zijde gekozen. De
historicus Groenhuis citeerde een buurman van
Bouma die stelde dat hij “ reeds in de eerste oorlogsnacht de kant van de Duitsers (heeft) geko
zen. ” Maar die keuze heeft hij dan niet direct
uitgedragen. Zijn steun aan de bezetter werd in het
eerste jaar van de bezetting duidelijk.47 Formeel
werd Bouma lid van de NSB op 21 maart 1941 en
vijf dagen later, op 26 maart, gaf hij in een toe
spraak openlijk zijn motieven hiervoor weer. Hij
sprak over het “verdriet, dat Nederlanders elkaar
kwijt raakten, dat er dagen waren, dat de menschen elkaar bestreden en verwenschten, zoals bij
de verkiezingen. Daarom is het verheugend, dat in
ons land thans de mogelijkheid is om weer iets
voor elkaar te zijn. Dat vinden wij in het nationaal-socialisme. De banden, die ons volk binden,
moeten het sterkst zijn. ” Openlijk verwierp hij
daarbij Anti-Revolutionaire principes: “Hetnationaal-socialisme zal de gedachten bundelen, die
voor het volk van waarde zijn. Vasthouden aan
verscheidenheid, niets prijs willen geven, het
hoogste ideaal in eigen kring nastreven, laat zich
niet vereenigen met de plicht tot volksgemeen
schap. ” Bouma wist dat velen zijn stap afkeurden,
maar zijn gezindheid naar de inwoners van Emmen
was alleen maar toegenomen. Nog nooit had hij uit
eigen belang gehandeld; “Enkel uit overtuiging
ben ik lid geworden.”48
Was dit de werkelijke reden? In de nieuw ontstane
situatie was door zijn persoonlijkheid en zijn steun
een versnelling in zijn carrière wel mogelijk, iets

wat Emmenaren niet ontging. Jan Trip schreef in
zijn autobiografie dat hij ‘om onbegrijpelijke
redenen in 1941 lid van de N.S.B. (was) gewor
den. Misschien om sneller promotie te maken. Hij
werd dan ook wegens zijn uitstekende verdienste
voor de N.S.B. in 1942 gepromoveerd tot Com
missaris van Drenthe.’49
Maar zo zag Bouma het niet. Na de Tweede We
reldoorlog verklaarde hij anders: ‘Het ambt van
Commissaris der Provincie Drenthe heb ik aan
vaard, omdat ik verwachtte in deze functie nog in
het belang van de Drentse bevolking werkzaam te
kunnen zijn; in 1943 kon ik niet meer verwachten
dat Duitsland de overwinning zou behalen, zodat
mijn motief niet geweest kan zijn dat ik zelf mijn
positie wilde verbeteren. Ik had ook geen enkele
belang uit Emmen weg te komen, omdat ik me in
Emmen volkomen gelukkig gevoelde... Ik verklaar
mijn toetreden tot de NSB uit mijn impulsieve
karakter, en voeg hieraan toe dat ik reeds vieren
twintig uren later dit toetreden betreurde, maar ik
heb toen niet op mijn schreden terug willen keeren. Ik heb echter steeds het recht opgeëist op een
persoonlijke mening; dit was dan ook de reden dat
men me in de NSB haatte.’50
7. Conclusie
Was zijn mening echt ‘persoonlijk’? Het getuigt
van zelfkennis, maar het is evenzo discutabel. In
vele kwesties had hij een mening, die hij vaak
volgde tegen de lijn van de ARP in, maar naar
mate de Tweede Wereldoorlog naderde was zijn
mening in steeds mindere mate origineel, met de

Bouma groet vrijwilli
gers (de veldwachters
B o onstra en Grasman)
die in augustus 1941
naar het oostfront
vertrekken tijdens de
Tweede Wereldoorlog,
(foto: Gemeentearchief
Emmen).

toespraak van 28 maart 1941 als dieptepunt.
In bepaalde opzichten was de komst van Jan Liebe
Bouma belangrijk voor Emmen. Geen burgemees
ter had de enorme problemen waarvoor de regio
stond alleen kunnen oplossen, daarvoor was de
omvang nu eenmaal te groot, zijn initiatieven zijn
door een veelvoud aan oorzaken niet altijd ge
slaagd, maar zijn inzet was desalniettemin groot,
zoals op het gebied van de landbouw, waarbij hij
zelf het Oosting-instituut propageerde. Dat dit een
succes was, blijkt uit de vergroting van de eierenmarkt. Het initiatief voor de zijderupsteelt is een
illustratie van zijn creativiteit. Ook voor de infra
structuur waren er belangrijke voorstellen. Het
opkopen van grond voor de aanleg van wegen is
hier een voorbeeld van. Ook de begroting is in
deze tekenend voor zijn beleid: de uitgaven voor
wegen en voetpaden, markten en beurzen, wandel
plaatsen en plantsoenen en beplanting langs straten
en wegen stegen onder Bouma enorm, ondanks de
economische crisis. Het stichten van ‘landarbeidersplaatsjes’ en de bouw van arbeiderswoningen
zijn voorbeelden van hoe Bouma de economische
crisis wilde bestrijden, wat ook opgaat voor zijn
visie over de arbeidsplicht.
Dat Bouma tenslotte niet doorsteeg in de rangen
van de ARP is te verklaren uit het feit dat zijn
regionale initiatieven niet strookten met de partij
politieke prioriteiten. In nationaal perspectief lagen
deze anders. De uitbouw van een Christelijke
politiek door de ARP, de gezonde begroting en het
gevaar van extremistische ideologieën waren voor
de ARP hoofdzaak. Maar dit waren thema’s waar

aan Bouma zich onttrok. In de omstandigheden
waarin hij zich in Zuidoost-Drenthe bevond lagen
prioriteiten ergens anders, zijn optreden was meer
pragmatisch dan ideologisch.
Dit ideologische element, namelijk de opvattingen
van de ARP, is een onderdeel van de werking van
de verzuiling. Het aanpassen aan de tijd, het vin
den van oplossingen is door bepaalde sociologen
uitgelegd als moderniserend. Maar met dit essay
heb ik willen aantonen dat de term ‘moderni
sering’ op zichzelf problematisch is. Wat als
moderniserend moet worden opgevat hangt af van
wat onder bepaalde omstandigheden de belangrijk
ste prioriteiten waren. Voor Bouma waren land
bouw en infrastructuur en pragmatische oplossin
gen om de werkloosheid te bestrijden meer moder
niserend dan de prioriteiten van de ARP. Het
regionale perspectief botste zodoende met het
nationale perspectief. Daarom zal het uitleggen
van de verzuiling als ‘moderniserend’ altijd ver
bonden zijn met het benoemen van politieke priori
teiten en het aanvaarden van een perspectief. En
die meervoudige uitleg van modernisering is de
kern van de vervreemding tussen Jan Liebe Bou
ma, de ARP en de verzuilde Nederlandse samenle
ving. Het spanningsveld dat hierdoor tussen hem
en zijn partij ontstond, maakte dat hij meer en
meer vervreemde van de ARP. Zijn steun aan de
Duitse bezetter is het resultaat van die spanningen;
zijn impulsieve, autocratische karakter en de
nieuwe situatie van mei 1940 legden de resterende
voorwaarden voor zijn overstap.
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lan taarn opsteker
Tussen circa 1898 en het einde van de Eerste Wereldoorlog hebben in de zand- en
veendorpen van Zuidoost-Drenthe enkele tientallen mannen in hun woonplaatsen de
functie van lantaarnopsteker uitgeoefend. Plaatselijke lantaamconunissies zorgden
ervoor dat zij voor hun werk werden betaald. Door middel van intekenlijsten en
met behulp van collectanten werd daarvoor bij de plaatselijke bevolking geld opge
haald. Verder werd elk najaar aan de inwoners gevraagd of ze zich voor dit weinig
lucratieve baantje wilde opgeven en wanneer ze daartoe genegen waren hoeveel geld
ze ervoor moesten hebben. Steevast werd aan de laagste inschrijver het opsteken,
doven en onderhouden van de lantaarns tijdens de donkere herfst- en wintermaan
den gegund. Dat betekende dat hij voor enkele tientjes per seizoen elke avond zijn
ronde liep, overal de petroleumlampen van de buitenlantaarns aandeed en later op
de avond weer terugkwam om ze te doven. Verder zorgde hij ervoor dat de lampen
glazen schoon bleven, de petroleumreservoirs werden bijgevuld en de lampen regel
matig van nieuwe katoenen pitten werden voorzien.

Eén van de lantaarnpalen bij de Dordsebrug (tegenwoordig Klazienaven). Opmerkelijk is
dat veel petroleumlampen ietwat scheef op de palen stonden. Een handige lantaarnopste
ker kon ondanks een gebrekkige constructie de petroleumlamp vrij snel aan het branden
krijgen.
(Collectie Gemeentearchief Emmen)

Elke commissie bepaalde zelf welk materiaal ze
wilden gebruiken. De lantaarnpalen bestonden
over het algemeen uit ongeveer twee a drie meter
hoge houten of ijzeren palen die voor een deel in
de grond waren gegraven. Bovenop de palen
stonden de vierkante of ronde lampen. In het
voorjaar werden de lampen van de palen gehaald
en achter slot en grendel gezet, zodat ze zo min
mogelijk hadden te lijden van de weersomstandig
heden. De palen bleven echter staan. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat op verscheidene afbeel
dingen van vóór 1918 langs de wegen slechts
lantaamloze palen te zien zijn.1
Vaak stonden of hingen de petroleumlampen in
een glazen behuizing. Ze gaven over het algemeen
weinig licht, zodat ze in de volksmond gloeiende
spijkers werden genoemd. Onder het pseudoniem
‘Bruino’ schreef (vermoedelijk) de Emmense
leraar Bruining in het Emmer Weekblad van woens
dag, 15 mei 1968 dat het opsteken van lantaarns in
de maanden oktober tot en met april geschiedde en
dat in de zomer de lantaarns werden opgeborgen,
omdat ze dan niet hoefden te branden. Verder
schreef hij dat het ijzeren palen waren, gegoten
met soms minder esthetische figuren en dat op
deze palen een kapje was aangebracht dat met
twee staven was bevestigd aan de eigenlijke paal
en dat onder het kapje de eigenlijke lamp werd
opgehangen. Volgens hem werden ze vaak om
streeks vijf uur ’s middags volgens een bepaald

patroon aangestoken en om elf uur ’s avonds in
omgekeerde volgorde gedoofd. Tenslotte meldde
hij enige tijd later in het Emmer Weekblad dat in
het dorp Emmen sprake was van een lantaarnop
steker in gemeentedienst, zij het dat hij in losse
dienst was. Of dit laatste het geval is, kon ik niet
achterhalen, want nergens is sprake van een over
heidsfunctie, behalve in het geval van de gemeente
Schoonebeek.
Wanneer de eerste lantaarnpalen met petroleum
lampen zijn geplaatst is niet meer na te gaan. Wel
wordt op 4 oktober 1877 in de gemeenteraads
vergadering van Emmen voor het eerst gesproken
over straatverlichting. Het betrof hier een voorstel
van het college van Burgemeester en Wethouders
om in het dorp Emmen met openbare straatver
lichting aan de gang te gaan. Nadrukkelijk werd
erbij vermeld dat de bewoners van het dorp zelf
voor de kosten moesten opdraaien, omdat de
andere dorpen in de gemeente er geen profijt van
hadden. Het voorstel ging gepaard met een uitge
breid reglement en werd na goedkeuring door de
raad aan ‘Den Haag’ voorgelegd. Het ministerie
ging met het idee niet akkoord en sommeerde op
14 december 1877 het plan in de kast te zetten en
zich er verder niet mee te bemoeien. Het belang
rijkste argument van het ministerie was dat open
bare straatverlichting geen overheidstaak was.
Omstreeks 1900 zijn de straatlantaarns er toch

Een straat
lantaarn
voor het
postkan
toor in
Emmen.
We kijken
in de
richting
van de
Wilhelminastraat.
(Collectie
Piet
Naber)

Straatlantaarn in de Dorpsstraat in Emmen tussen telefoonpaal en ANWB-bord, nu split
sing van de Noorderstraat/Hoofdstraat (Collectie Piet Naber).

gekomen. In navolging van veel andere steden - in
het westen van het land maakte men in de tweede
helft van de 19de eeuw zelfs al gebruik van gas
lantaarns - werden toen in de meeste dorpen zoge
naamde lantaamcommissies opgericht. Initiatieven
daartoe werden in alle gevallen door ‘Plaatselijk
Belang’- verenigingen genomen. Deze commissies
bepaalden niet alleen hoeveel straatlantaarns er
moesten komen, maar ook waar. Systematisch
werden bruggen en andere plaatsen waar gevaar
bestond om - al dan niet in beschonken staat - in
het water terecht te komen in kaart gebracht, de
toegangen tot plaatselijke postkantoren of brieven
bussen geïnventariseerd en bepaald dat er in de
buurt van hotels, scholen en logementen en op
drukke kruispunten ook verlichting moest komen.2
Verder bepaalde de commissie wie met het aanste
ken, onderhoud en doven van de lantaarns moest
worden belast en hoe het geld daarvoor moest
worden ingezameld. Tenslotte besteedde de com
missie ook de levering van de petroleum en het
onderhoud van lampen en palen uit. Voor zover
het nog is na te gaan hebben tussen 1899 en 1918
de dorpen Emmen, Erica, Barger-Oosterveen,
Emmer-Compascuum, Nieuw-Dordrecht, NieuwWeerdinge, Nieuw-Amsterdam, Weerdinge,
Zwartemeer, Munsterseveld, Oranjedorp, Ros
winkel, Amsterdamseveld, Emmer-Erfscheidenveen, Noordbarge, Zuidbarge, Sleen, Dalen,
Oosterhesselen, Odoom, Valthe en Exloo een
afzonderlijke lantaamcommissie gehad. De straat

verlichting van Schoonebeek vormde daarop een
uitzondering, want die viel wel onder verantwoor
delijkheid van de gemeente.3Dit laatste bleek
onder andere uit de notulen van een van de verga
deringen van de gemeenteraad van Schoonebeek in
1905 waarin de leden besloten vijftien ijzeren
lantaarnpalen met lantaarns aan te schaffen en
daarvan vier te plaatsen in het Kerkeind van
Nieuw-Schoonebeek en één bij de kerk te NieuwSchoonebeek. Volgens hen waren die in het Kerk
eind erg hard nodig, omdat 'de passage daar bij
duistere maan gevaarlijk is en men dan onder de
boomen als het ware bij gevoel moet lopen, waar
nog bijkomt dat de weg aldaar zoo bemodderd is,
dat één misstap soms slechte gevolgen voor drooge
voeten heeft, zoo niet erger’. In de jaren daarna
zijn in de gemeente Schoonebeek ook nog op
andere plaatsen straatlantaarns met petroleumlam
pen geplaatst, zoals in 1910 die bij de molen van
Alting in het Westeinde.
Uit de schaarse informatie kan verder nog worden
opgemaakt dat er in die tijd vrij veel van dit soort
buitenlantaarns gebruik is gemaakt.4Daarentegen
werden de vergaderingen van de lantaarncommissies slecht bezocht.5Om het financiële plaatje rond
te kunnen krijgen heeft de gemeente Emmen vanaf
eind 1903 per lantaarnpaal subsidie verleend.6
Aanvankelijk was die bepaald op f 0,50 per paal,
naderhand is dat bedrag verhoogd tot f. 2,—.
Vanaf het begin zijn de lantaamcommissies daar
over in gesprek geweest met de gemeente. Zo

Lantaarns in de Dorpsstrat bij de Ned. Hervormde
kerk, getekend op een prent.
(Collectie S.H. Hoek-Beugeling)

vroeg de Commissie der Verlichting van Bruggen
en Draaivonders te Oranjedorp op 13 november
1903 f. 9,50 voor de negentien lantaarns in hun
dorp en beloofde het College voor het ontbrekende
bedrag een inzameling onder de plaatselijke bevol
king te houden. Het bestuur van de Lantaarncommissie te Nieuw-Weerdinge vroeg voor de
winterperiode van 1903-1904 subsidie voor onge
veer veertig lantaarns, terwijl die van Roswinkel
op 8 december van dat jaar aangaf dat zij voor de
36 petroleumlampen van hun dorp eveneens voor
een toelage in aanmerking wilde komen. Een
dergelijk verzoek werd in dezelfde maand ook
voor de 38 lantaarns van Nieuw-Dordrecht ge
daan.7De vereniging Plaatselijk Belang van
Nieuw-Weerdinge kreeg het in die tijd voor elkaar
om ook van het Waterschap ook nog eens f. 1,50
subsidie per paal te krijgen. Of ze in 1911 een
subsidie verhoging tot f. 2, - per paal hebben ge
kregen is echter niet bekend.8
Het bijeenschrapen van geld voor straatverlichting

is voor de besturen van de lantaamcommissies
altijd een nachtmerrie geweest. Ieder jaar gingen
commissieleden of andere vrijwilligers met inte
kenlijsten langs de deuren en vroegen de mensen
een financiële bijdrage. De penningmeesters droe
gen hun steentje bij door elk dubbeltje tweemaal
om te draaien. Op deze manier wisten veel pen
ningmeesters een batig saldo in kas te houden,
zoals in de herfst van 1900 toen de Verlichtingscommissie van Nieuw-Amsterdam tevreden con
stateerde nog f. 1,79 in kas te hebben.
Schraalhans bleef echter keukenmeester. Dat bleek
ook op 30 oktober 1911 toen de lantaarncommissie
van Nieuw-Weerdinge in café Germs vergaderde
en het nodig vond voortaan de lampen ’s avonds
langer te laten branden en daarmee eerder in de
herfst te beginnen. Teleurgesteld constateerde men
echter dat dit mede tengevolge van de slechte
intekening op de collectelijsten niet mogelijk was.9
Om het branden van de lantaarns nog enigszins
mogelijk te maken, besloot het bestuur van de
commissie daarop 1het tijdperk dat de lichten
zullen schitteren pas in te laten gaan op 14 novem
ber’.10
Het dorp Nieuw-Amsterdam beschikte in 1905
over 52 lantaarns. In 1911 waren het er 62. In
Erica stonden in de winter van 1905-1906 32
petroleumstraatlantaarns langs de wegen. In 1914
was dit aantal gegroeid tot ongeveer 65.
Weerdinge bleef achter, want er hebben daar nooit
meer dan 15 lantaarns gestaan. In 1911 stonden in
het dorp Emmen 88 lantaarns. In Nieuw-Weer
dinge stonden in 1915 144 lantaarns.

Eén van de straatlantaarns in het dorp Weerdinge.
(Collectie S.H. Hoek-Beugeling)

De Doorsnee (nu Middenweg) in Emmer-Erf,'scheidenveen. Links van de brug één van de lantaarns. Ook
hier staat de lantaarn ietwat scheef op de paal. (Collectie Sis Hoek-Beugeling te Emmen).

Of de lantaarns voldoende licht gaven, mag wor
den betwijfeld. Toen in 1915 in Zwartemeer de
oude Rundebrug was yerdwenen stond namelijk
hierover een stukje in de krant, waarin men het
had over de verlichting tot ‘op drie pas afstand’.
Verder schreef men: ‘Als een oudere en jongere
zuster waren zij lang elkander tot gezelschap en
steun; ik bedoel de Rundebrug en de lantaarnpaal,
met haar lichtend hoofd. Lang hebben zij daar bij
elkaar gestaan. En als het dan om hen donker en
guur was, werd de oudere in het helwit kleed, zoo
door de jongere bestraald dat een late voetganger
of voerman haar wel op drie passen afstand in het
oog begon te krijgen. Thans is de oudere verdre
ven. De scheiding sedert verleden herfst, van de
jongere zal haar op den ouden dag wel geen goed

gedaan hebben, dat zij in de brand van onlangs een
droeve, beangstigende voorspelling zag van het
einde.’11
De lantaarnopsteker
Voor de functie van lantaarnopsteker was het in
veel gevallen moeilijk om mensen te vinden. In het
geval dat niemand zich aanmeldde werd de plaat
selijke bevolking verzocht om tegen een kleine
vergoeding het aansteken, doven en onderhouden
van een dicht bij hun huis staande lantaarn voor
hun rekening te nemen. Op de volgende bladzijde
is een overzicht opgenomen van personen die in
de periode 1900-1918 één of meer seizoenen de
functie van lantaarnopsteker hebben uitgeoefend.

De straatlantaarn in het dorp Noordbarge bij de tramoverweg over het Oranjekanaal (Collectie
GemeentearchiefEmmen).

Naam en voornamen:

geboortedatum- en
plaats

beroep:

woonplaats en plaats
van aansteken:

Aalderink, Hendrik
Anholts, W.
Boelens, Harm
Brouwer, F.
Dost, Roelof
Dijkstra
Eding, L.
Gebert, Klaas
Hadderingh, R.
Harms, Kzn, Gerrit
Hendriks, L.
Herder
Jansen, Toon
Jonge, J. de
Jonge, J. de
Kal ter, L.
Koops, Gerrit
Kreggemeier, H.
Kuipers, R.
Kuipers, W.
Lange, Roelof de
Mazenier Sr., Anthonie
Meijeringh, Hendrik
Paalman, Geert
Potgieter, Gerrit
Rosier, Arjen

05.12.1873 - Emmen

landarbeider

24.04.1876 - Vlagtwedde

smid

Weerdinge
Odoorn
Barger-Oosterveen
Valthe
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Exloo
Emmer-Compascuum
Borger
Noordbarge
Zuidbarge
Emmer-Compascuum
Nieuw-Amsterdam
Nieuw-Weerdinge
Odoorn
Oosterhesselen
Munsterseveld
Oosterhesselen
W eerdinge
Exloo
Noordbarge
Barger-Oosterveen
Nieuw-Amsterdam
Noordbarge
Noordbarge, woonwagen
Emmer-Compascuum

Schoenmaker, H.
Slagter, J.
Snijders, K.
Spreeuwers, Leonard
Veenhoven, Wijcher
Vondel, Willem van
Vrieling, G.
Vriezema, Jan
Wolbers, Arend
Zwiers, Cornelis

19.01.1864 - Vlagtwedde

26.11.1870 - Odoorn

veenarbeider

16.10.1883 - Emmen

landarbeider

1879 - Coevorden

veenarbeider

20.05.1881 - Emmen
12.04.1878 - Emmen
02.06.1877 -Ooststellingerwerf

landarbeider
landarbeider
landarbeider

15.05.1882
20.05.1872
03.09.1886
10.06.1882

- Emmen
veenarbeider
- Borger
- Odoorn
veenbaas
Ooststellingerw. veenarbeider

03.04.1886 - Emmen
19.06.1871 - Emmen
03.12.1887 - Emmen

Voor het opsteken, doven en onderhouden werden
verschillende tarieven gehanteerd. Sommigen
kregen per lantaarn f. 1 per seizoen uitbetaald.
Andere opstekers kregen een bepaald bedrag voor '
het onderhouden van alle in het dorp staande
lantaarns, zoals L. Hendriks in Zuidbarge die
f. 59,42 Vi voor zijn werk kreeg. Hij moest voor
dat geld tevens zorgen dat er petroleum kwam.
J. Slagter uit Zuidbarge kreeg daarentegen in de

veenarbeider
veenarbeider
veenarbeider

W eerdinge
Zuidbarge
Weerdinge
Nieuw-Weerdinge
Emmer-Compascuum
Emmer-Compascuum
Weerdinge
Emmer-Erfscheidenveen
Nieuw-Dordrecht
Emmer-Erfscheidenveen

winter 1906-1907 f. 4,97 per week. Hiervoor was
hij verplicht om twintig lantaarns te onderhou
den.12In Exloo moesten J. Eding en W. Kuipers
samen een bedrag van f 65,—delen, terwijl in
Nieuw-Weerdinge de veenarbeider Leonard
Spreeuwers f. 3,25 kreeg voor iedere door hem
aan te steken lantaarn. Waarschijnlijk was dit
bedrag zo hoog, omdat de lantaarnpalen in NieuwWeerdinge veel verder uit elkaar stonden dan op

Arjen Rosier te Emmer-Compascuum. Hij was in de periode
1900-1918 een van degenen die enige tijd de lantaarns in Em
mer-Compascuum heeft opgestoken.
(Collectie Lucas van Veen, Emmer-Compascuum).

andere plaatsen in de gemeente.
In een enkel geval werd de lantaarnopsteker ook
gegund de benodigde petroleum te leveren, doch
meestal ging die opdracht naar gevestigde winke
liers of petroleumventers. Zo mochten W. de Bie
en H. Visscher Tzn. in Nieuw-Amsterdam de
benodigde petroleum leveren tegen 8 V2 cent per
liter, een winstgevend zaakje, want in NieuwAmsterdam werd in het seizoen 1910-1911 zo’n
1.680 liter voor 62 lampen gebruikt.13In de
winterperiode van 1911-1912 leverde de in
Noordbarge wonende Jan Jeuring voor de plaatse
lijke lantaarnopsteker de benodigde petroleum,
terwijl de levering van de petroleum voor de
lantaarnopstekers in Weerdinge in de winter van
1916-1917 gegund was aan de in dat dorp wo

nende Dj. Zwart die daar 60 cent per 5 liter voor
kreeg (dus duurdere petroleum en meer loon). De
veenarbeider Arend van Faassen uit BargerOosterveen werd in dat seizoen belast met het
onderhoud van verf en glasruiten van de lantaarns
te Weerdinge.14 Met de oprichting van vereniging
Plaatselijk Belang te Amsterdamseveld, kwamen
er ook straatlantaarns in dit gehucht. Tijdens deze
vergadering werd namelijk besloten dat er zeven

De Roswinkelerstraat te Roswinkel. Geheel rechts het latere machinegebouw van de plaatselijke elek
triciteitscentrale. In het midden een lantaarnloze paal van de straatverlichting.
(Collectie Gemeentearchief Emmen).
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Het station te Emmen. Op de weg daar naartoe - dus langs de Ambachtsschool en het Stationskoffiehuis brandden in de winter verscheidene lantaarns. Op deze afbeelding - uitvergroot - staan enkele lantaarnloze houten lantaarns (collectie Sis Hoek-Beugeling te Emmen).

lantaarns zouden moeten worden geplaatst ‘op de
meest gevaarlijke punten voor het verkeer in het
Amsterdamseveld’. 15
Aflopende zaak
Toen tijdens de Eerste Wereldoorlog de goederen
steeds schaarser werden, kwam men steeds moeilijker aan petroleum. Op het laatst was er helemaal
geen petroleum meer verkrijgbaar. Medio 1917 was
nog sprake van halve rantsoenen voor de komende
winter.16Een jaar later was er al helemaal geen
petroleum meer te krijgen en ging men een periode
van ‘Egyptische duisternis’ in. In enkele gevallen
had men dit van tevoren zien aankomen. In ver
scheidene dorpen hadden plaatselijke belangen
organisaties al in 1915-1916 commissies het leven
geroepen om de komst van elektrisch licht voor te
bereiden. Dorpen als Emmen, Weerdinge, EmmerCompascuum, Roswinkel, Erica, Dordtsebmg,
Amsterdamscheveld,Nieuw-Weerdinge en NoordBarge kregen het in de jaren 1917 en 1918 al voor
elkaar om kleine elektrische centrales uit de grond
te stampen en huishoudens en buitenlantaams te
voorzien van elektrische stroom, zodat men niet
meer afhankelijk was van de levering van petro
leum. Voor de opwekking van stroom vanuit derge
lijke centrales kon men gelukkig gebruik maken van
turf, hoewel deze brandstof aan het eind van de

Eerste Wereldoorlog ook in de veenstreek op de
bon was.
Naarmate de jaren verstreken nam de animo om
lantaarns op te steken af. Zo hadden de leden van
de vereniging Plaatselijk Belang van Oranjedorp
tijdens een vergadering op 23 juni 1917 besloten
geen opsteker meer aan te stellen en het net als het
jaar daarvoor aan ‘de nabijwonenden’ over te laten
de lantaarns aan te steken, tenminste als er nog
petroleum was te krijgen.17Een dergelijk idee had
het bestuur van Erica’s Belang al in september 1913
gehad. Iedere inwoner van dat dorp die een lantaarn
voor zijn huis had staan was toen verzocht om deze
in de winterperiode tegen een vergoeding van f. 2,te vullen, aan te steken en te doven.18 Of dat veel
heeft geholpen mag worden betwijfeld, want in de
periode 1913-1914 brandde alleen op één van de
gevaarlijkste punten nog een straatlantaarn die door
een van de inwoners voor eigen rekening werd
ontstoken. Als reden voor de resterende duisternis
gaf Erica’s Belang op dat ze het dit jaar niet voor
elkaar had gekregen om de financiën rond te krij
gen.19Dat dat voor de bevolking onaanvaardbaar
was bleek uit een aankondiging in de krant van 10
oktober 1914 waarin de verlichtingscommissie van
Erica de aanbesteding aankondigde van het opste
ken, vullen en schoonmaken van de circa 65 lan
taarns voor het winterseizoen 1914-1915.20

In het seizoen 1912-1913 hebben in Munsterseveld
helemaal geen lantaarns meer gebrand. Sommige
inwoners van dat gehucht vonden dat een onhoud
bare toestand, staken de hoofden bij elkaar, vorm
den opnieuw een commissie en bestelden 25 nieuwe
lantaarns. Als lantaarnopsteker werd G. Koops
aangesteld die met bijlevering van petroleum f.
75,—voor zijn werk zou krijgen.21 Ook de vereni
ging Plaatselijk Belang van Emmer-Erfscheidenveen zat in 1915 met de handen in het haar en had
net als in de voorafgaande jaren geen geld meer
om de lantaarns in het dorp te laten branden.
Vandaar dat ze voor de zoveelste keer een beroep
deed op de inwoners van het dorp om de lantaarns
zelf weer aan te steken. De leden van de vereni
ging werden staande de vergadering aangewezen
voortaan lid te zijn van de zieltogende lantaarncommissie om op die manier gelegitimeerd toe
zicht te kunnen houden op het goed en geregeld
branden van de lantaarns.22

Noten
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Voor de plaatsen waar de houten palen waren
ingegraven is men voor wat betreft de dorpen van
de gemeente Emmen in belangrijke mate aangewe
zen op ansichtkaarten. Een aardig detail van derge
lijke prentbriefkaarten is dat wanneer op de afbeel
ding slechts een houten paal is te zien, de foto in de
periode tussen omstreeks half maart en half novem
ber is genomen. Wanneer de paal wel is voorzien
van een petroleumlamp, dan is deze in de winter
periode genomen. Dit is goed vergelijkbaar met
bomen die al dan niet van blad zijn voorzien.
Gemeentearchief collectie Zaalberg, inkomende
stukken, 1903 nummers 1731 en 1843. Uit de brief
van 26 september 1903 van het Bestuur der Lantaarncommissie te Nieuw-Weerdinge blijkt dat er in
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Nieuw-Weerdinge voor de scholen van de heer
Hummel en de heer Tienstra en voor het post- en
telefoonkantoor een lantaarn zou komen.
De meeste informatie over het werk van de lan
taarn- of verlichtingscommissies is gevonden in de
Emmer Courant van 1900, 1905, 1906, 1911, 1913
t/m 1918.
Zo werden eind 1900 in Sleen voor het eerst lan
taarnpalen en lantaarns geplaatst. Zie ook Emmer
Courant van 26 november 1900. In dit kranten
artikel stond vermeld dat Sleen een keuze maakte
waar de lantaarns en lantaarnpalen moesten ko
men.
Deze ongeïnteresseerdheid kan ook verband houden
met het feit dat velen vroeger ’s avonds vroeg naar
bed gingen en niet of nauwelijks profijt hadden van
de straatverlichting.
Raadsnotulen vergadering gemeenteraad Emmen
van 2 december 1902.
In de jaren daarna is de subsidie nog verhoogd tot
f. 2, —per paal. In 1907 echter werd daar weer
f 0,50 vanaf gehaald.
Emmer-Courant, 11 november 1911.
Deze lijst bevatte slechts 124 namen en bedroeg de
‘kapitale’ som vanf. 50,— wat neerkwam op nog
geen f 0,50 per persoon.
Emmer-Courant, 1 november 1911.
Emmer-Courant, 27 maart 1915.
Emmer-Courant, 10 oktober 1906.
Emmer-Courant, 30 september 1911.
Emmer-Courant, 7 oktober 1916.
Emmer-Courant, 22 oktober 1915.
Emmer Courant, 30 juni 1917. Op 2 juli van dat
jaar werd medegedeeld dat de toewijzing nog maar
50% van het jaar daarvoor bedraagt. Men besefte
niet dat ook dat percentage veel te optimistisch was.
Emmer Courant, 30 juni 1917.
Emmer-Courant, 10 september 1913.
Emmer-Courant, 29 oktober 1913.
Emmer-Courant, 10 oktober 1914.
Emmer-Courant, 8 november 1913.
Emmer-Courant, 29 september 1915.

Verzoek
Wilt u het machtigingsformulier, dat u in deze enveloppe aantreft, invullen en opsturen naar de
penningmeester, H. Jeurink, Laan van het Kwekebos 229, 7823 KE Emmen.

O ude tramwagons en een tramórug
Er zijn nog oude wagons
Naar aanleiding van het artikel over de gerestaureerde EDS-wagon 85 bij de ‘museum
stoomtram Hoorn-Medemblik’ in februari 2006, verschenen in de Kroniek van de Histori
sche Yerenigmg Zuidoost-Drenthe, kwamen wij in juni van dat jaar in contact met
J.A. Bartelds in Klazienaveen. Hij wist van het bestaan van twee oude tramwagons in Zuid
oost-Drenthe. In het artikel werd immers gevraagd of er nog bestaande wagons of oude
wagonbakken van de vroegere tram bestonden. Vaak kan men ze nog weer restaureren. Er
bleken inderdaad nog twee ‘bakken’ van oude goederenwagons van de vroegere stoomtram
te bestaan. Beide wagonbakken zijn in particulier bezit.
De wagons
Vorig jaar in juli konden wij een bezoek brengen
aan de locaties in Drenthe. Twee oude tram
wagons waren er nog, eigenlijk zijn het restanten.
De beide wagonbakken waren in gebruik als
schuur/garage. Beide wagons zijn niet meer van
een onderstel voorzien, er kan dus niet meer mee
worden gereden. Restauratie zou daar verande
ring in kunnen brengen.

De eerste wagon
De eerste wagon was een van de goederenwagons
uit de serie EE van de D.S.M. (Dedemsvaartsche
Stoomtramweg Maatschappij). Deze wagons
hadden dubbelassige onderstellen. Deze serie is
destijds door de Dedemsvaartse Stoomtram aange
kocht als open wagons, rongenwagons van 9 m.
lengte. Later zijn een aantal hiervan omgebouwd
tot gesloten goederenwagons. Ze hadden een
laadvermogen van 12 ton. Door hun grootte wer
den ze ook wel arken genoemd. Bij de ‘museum
stoomtram Hoorn-Medemblik’ wordt van dit type
een wagon gerestaureerd, de EE 12 (ex-D.S.M.).
De tweede wagon
De tweede wagon is wellicht een 6-tons gesloten
goederen wagon. Thans dient deze als opbergschuur voor mingereedschap. Alleen aan de op
bouw is nog heel goed herkenbaar dat het een oude
tramwagon betreft; ook hier is geen onderstel
meer aanwezig.

Zijaanzicht van één van de oude tramwagons
(Foto Collectie G.H. Varwijk)

De voorma
lige trambrug ligt nu
over de
Molenwijk
(Foto Col
lectie G.H.
Varwijk)

Trambrug
Een van de verrassingen van ons bezoek aan
Klazienaveen was de nog bestaande trambrug
aldaar. Deze brug is destijds aangelegd door de
D.S.M., de Dedemsvaartse Stoomtramweg Maat
schappij . De brug lag voorheen over het Van
Echtenskanaal te Klazienaveen nabij het Scholtenskanaal. Aan de westzijde van het Scholtenskanaal was vroeger een emplacement van de tram
voor het rangeren en het opstellen van de tram
wagons met turfstrooisel. Niet alleen de stoom
tram is verdwenen, ook de voormalige trambrug.
Deze brug is vanwege het drukke verkeer daar ter
plaatse vervangen door een dam. Echter, de tram
brug is bewaard gebleven en ligt thans over de
Molenwijk in Klazienaveen en is nu bestemd voor
langzaam verkeer. Deze trambrug is in 1904
aangelegd door de D.S.M. voor de bolstertrams
die turfstrooisel vervoerden naar de Diezerkade in
Zwolle en naar het station Dedemsvaart-Staatsspoor.
In Nieuw-Amsterdam ligt over de Zijtak ook nog
een trambrug van de Dedemsvaartse Stoomtram
(zie Kroniek 2001 nr.3). Ook deze voormalige
trambrug wordt nu gebruikt voor fietsers/voetgangers.

Gerestaureerde tramwagon EDS-85. Nu te zien bij
stoomtram Hoorn-Medemblik.
(Foto Collectie M.C.W. van Rijn)

Tenslotte
Of het er ooit van zal komen, dat beide bovenge
noemde oude tramwagons gerestaureerd zullen
worden, of mogelijk slechts een van beide, zal de
toekomst leren.

Literatuur en informatie

-

A.E.van Bergen en H.Zandbergen, Van Stoomtram
tot DVM, de geschiedenis van de stoomtram en
autobus in Noord-Overijssel en Drenthe. (Amsterdam/Dieren 1985)
- H.D.J.Krikke, ‘De Dedemsvaartse stoomtram in
Zuidoost-Drenthe anno 2001 in: Kroniek 2001/3.
G.H. Varwijk; Gerestaureerd. De gerestaureerde
EDS-tramwagon 85. Kroniek 2006/1
- Drentse Courant, 27juni 2001.
- Dank aan de heer J.A.Bartelds, Klazienaveen.
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De vorige keer eindigde ik met de belofte,
dat ik terug zou komen op de 67 graf
heuvels, die in 1833 werden aangetroffen
even ten westen van het huidige woonwa
gencentrum De Ark in Emmen. Daar
begin ik dan meteen maar mee, omdat dit
me brengt bij prof. mr. dr. C.J.C. Reuvens. Hij was het, die in 1833 melding
maakte van de tientallen grafheuvels.
Deze lagen vlakbij, of eigenlijk voor de
helft in het grote celticfield op de Enuneres waarover ik het in de vorige aflevering
heb gehad. De grafheuvels zijn niet uit ge
breid onderzocht en daarom weten we er
niet alles van. De tumuli, zoals grafheu
vels ook wel genoemd worden, lagen ten
westen van het woonwagencentrum onge
veer ter hoogte van de tegenwoordige
Schietbaanweg.

C.J.C. Reuvens
Caspar Jacob Christiaan Reuvens (Den Haag, 22
januari 1793 - Rotterdam, 26 juli 1835) was een
Nederlandse buitengewoon hoogleraar in de ar
cheologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij
was de eerste directeur van het Rijksmuseum van
Oudheden. Reuvens werd in 1818 door koning
Willem I benoemd tot buitengewoon hoogleraar in
de archeologie aan de Leidsche Hogeschool (Uni
versiteit Leiden). Daarmee was hij de eerste hoog
leraar in de archeologie ter wereld. Hij werd
belast met de oprichting van een groot nationaal
oudheidkundig museum, dat vergelijkbaar zou zijn
met de grote musea van Parijs, Londen en Berlijn.
Hij bezocht grote archeologische musea in Europa
waaronder het British Museum. Het resultaat was
het huidige Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Zijn grote interesse voor de prehistorie voerde
hem in april 1833 naar Drenthe, waar hij onder
andere onderzoek verrichtte in Emmen. De noti
ties, die hij daarbij maakte zijn bewaard gebleven
en die zijn zeer interessant. Hij schreef over de
grote celticfields, toen nog legerplaatsen genoemd,
die hij aantrof op de Emmeres en bij Angelslo en
maakte aantekeningen over die ‘geheimzinnige’
Zaalhof die hij aantrof even ten zuiden van de
Emmer kerk (nu Grote Kerk aan de markt). Hij
was de eerste die de Zaalhof uitgebreid onder
zocht. Hij hield het voor een ‘legerplaats’. Hij
bedoelde hiermee een plek waar eeuwen geleden
mensen woonden.

Caspar Jacob Christiaan Reuvens (Den Haag,
22 januari 1793 - Rotterdam, 26 juli 1835). Hij
stierf op slechts 42-jarige leeftijd.

Zaalhof
Wat is, of beter gezegd was, de Zaalhof? Daar is
weinig over bekend. De Zaalhof werd door Reuvens omschreven als een omwalde akker; ca 100
meter lang en 50 meter breed, maar dan de hoeken
eraf, dus een ovale vorm, omringd door een lage
wal en een droge gracht. De Zaalhof heeft wellicht
iets te maken met de bisschoppelijke hof die in de
middeleeuwen in Emmen stond. Deze hof wordt in
oude stukken ‘De Hoofdhof’, ‘De Edele H of,
l,t Heerenhoff’, of, en nu komt, het ‘De Saalhof’
genoemd. Op deze hof moesten de boeren uit
Emmen en omgeving de pachten betalen aan de
bisschop van Utrecht. De hof werd voor het eerst
genoemd in 1139.
Was de Zaalhof de bisschoppelijke hof? Dat weten
we (nog) niet. Reuvens vond geen resten van een
gebouw in de Zaalhof en hij was een zeer nauw
keurig en deskundig onderzoeker. Komen we op
de vraag waar de Zaalhof gelegen was. Reuvens
schrijft in zijn aantekeningen dat deze ongeveer
tien minuten lopen ten zuiden van de kerk van
Emmen lag en dat de molen in de Zaalhof stond.
Met die wetenschap komen we uit in het gebied
Julianastraat /Beatrixstraat/ Kerkhoflaan. Daar ligt
nog steeds de ‘Molenstraat’, maar dit is niet de
Molenweg die Reuvens bedoelde. ‘Zijn’ Molen
weg lag hoogstwaarschijnlijk iets oostelijker dan
de huidige Molenstraat. Dankzij veel speurwerk
van onder andere Johan Withaar en Andre Dekker
weten we dat daar in de tijd van Reuvens ook een
molen heeft gestaan. De ligging van de Zaalhof is
daarmee wel duidelijk.
In een akte uit de 16de eeuw staat beschreven:
‘’t Heeren Hoff tot Enrpne of Honninge’. Een
boerderij die in oud-Emmen Honningshof heette,
lag vroeger ten westen van de huidige Nederlands
Hervormde Kerk! Dit zou betekenen dat de werke
lijke bisschoppelijke hof niet in de Zaalhof zelf
lag, maar dat de Zaalhof een stuk grond was dat
hoorde bij de bisschoppelijke hof. Ik denk dat we
met deze veronderstelling dicht bij de waarheid
zitten.
Wellicht vinden we in Emmen ooit nog eens wer
kelijke resten van de hof van de bisschop, in ieder
geval weten we dankzij C.J.C. Reuvens iets meer
over de ‘geheimzinnige’ Zaalhof.

Een schets gemaakt door Reuvens van de Zaalhof
zoals hij die in april 1833 aantrof.
(Uit: Reuvens in Drenthe)

Een stukje van de kaart van de Emmeres. In het
midden het hunebed in het tegenwoordige Schietbaanbosje. Rechts de tientallen grafheuvels. (Uit:
Reuvens in Drenthe)

vrouwtje van te eiermarfe
in Emmen
Fragment uit een familiegeschiedenis

Jaren geleden trof ik in een inmiddels verdwenen antiquariaat aan de Meerstraat in Emmen
een affiche aan van de eiermarkt. De prent stamde uit de tijd van rond 1930, toen de
eierhandel sterk in opkomst was.
Het was crisistijd, veel werkloosheid en er heer
ste grote armoede onder de bevolking. Om daar
iets aan te doen lanceerde burgemeester Bouma
het idee dat elke arbeider en keuterboer 300
kippen zou moeten bezitten om zodoende toch
verzekerd te zijn van een bepaalde bron van
inkomsten. Het voorstel werd massaal opge
volgd, met als gevolg dat er op de wekelijkse
markt veel eieren werden verhandeld, zoveel dat
er op het terrein van de veemarkt een aparte
eierhal werd gebouwd. Om de bevolking voor
lichting te geven over de pluimveehouderij werd
er in 1929 een opleidingscentrum gerealiseerd in
het pand van de familie Oosting op de hoek van
de huidige Notaris Oostingstraat en de Hoofd
straat, bekend geworden onder de naam het
‘Oosting-Instituut’. In de oorlog was er in dit
herenhuis het distributiekantoor gevestigd.
Het affiche had voor mij een bijzondere beteke
nis: de afgebeelde vrouw is mijn grootmoeder
van moederszijde Gesien Rosies-Braam. Pieter
Rosies, mijn opa, had ook een paar honderd
kippen aangeschaft en zijn vrouw verhandelde
' vrijdags op de markt de eieren.
In die tijd werd er een fotoserie van de Emmer
markten gemaakt, van de vee-, de biggen-, de
paardenmarkt en dus ook van de eiermarkt. Op
verschillende foto’s komt otien Rosies met haar

Gesien Rosies-Brciam op de voorgrond met witte schort, links van haar dochter Margien.
Links van dochter Margien haar schoonmoeder Geessien Walkotte. (Collectie Pieter Albers)

eierkorfje voor. Om bekendheid aan de markt te
geven werd er een reclameprent vervaardigd met
daarop een getekende beeltenis van haar. Zo
werd zij het bepalende gezicht van de eiermarkt.
Als de oud-minister Kan in oktober 1930 in
Emmen op werkbezoek komt, is zij een van de
personen die geschenken mag aanbieden.In het
blad Het Noorden in Woord en Beeld van 31 ok

Het aanbieden van ge
schenken aan minister
Kan. In het midden otien
Rosies.
(Collectie Pieter Albers)

tober 1930 staat over het bezoek: ‘Oud-minister
Kan toonde zijn belangstelling opnieuw in de
teekenen van Drenthe’s vooruitgang, en in de
pogingen, die men daartoe aanwendt. Ditmaal
was de aandacht speciaal gevestigd op de pluim
veeteelt in Emmen. De bekende eiermarkt aldaar
werd bezocht, het marktgebouw bekeken met het
nieuwe electrische toestel om eieren te keuren...

èn men toonde zijn erkentelijkheid voor het
bezoek door den heeren Kan en Meyer de Vries
een paar doozen met eieren te offreeren. De
echtgenoote van den heer P. Roossies uit NoordBarge vervulde deze ‘plechtigheid’.’ Mijn opa
was helemaal niet zo gelukkig met de hele toe
stand, want hij vond het maar niks dat zijn vrouw
zo in de belangstelling stond!
Enkele genealogische aantekeningen
Gesien Rosies-Braam is in Noordbarge geboren
en getogen; opgegroeid in een gezin met 7 kinde
ren: vier jongens en drie meisjes.
Haar vader Jan Braam (1829-1902) kwam uit
Weerdinge en na zijn huwelijk met Roelfien
Gerrits (1838-1884) uit Westenesch vestigde hij
zich als boerenarbeider/keuter aan de Kuilweg in
Noord-Barge.
Het was een tijd van hard werken. Iedereen in het
gezin moest de handen uit de mouwen steken;
vooral toen de moeder op jonge leeftijd overleed.
Dochter Gesien was op dat moment nog maar elf
jaar; haar jongste broertje vijf. Een moeilijke
tijd. Vader Jan Braam is niet hertrouwd; de
huishoudelijke taken kwamen neer op de schou
ders van de drie dochtertjes van 14, 11 en 9 jaar.
Op 25-jarige leeftijd trouwde dochter Gesien in

1898 met Pieter Rosies uit Emmen, een zoon van
Lambert Rosies en Fardigjen Westerkamp. Hij
was in 1871 geboren aan de Angelsloërdijk;
tegenwoordig heet het daar Angelsloërstraat. De
eerste jaren na hun huwelijk hebben ze op ver
schillende plaatsen in Noordbarge gewoond. Mijn
opa werkte bij de boeren, maar wilde ook graag
in het klein voor zichzelf beginnen. In 1906 kon
hij een perceel grond kopen aan de Looweg (nu
Het Groene Loo). Hij het er door aannemer
Albert Kuipers en timmerman Harm Pepping een
boerderijtje bouwen en vanaf die tijd hadden ze
een vaste woonplek in Noordbarge. Ze hebben er
tot hun dood gewoond, otie is er in 1945 gestor
ven, opa in 1965. Ook het boerderijtje is er niet
meer. Rond 1990 is het afgebroken en vervangen
door een geheel ander type woning.
Uit hun huwelijk werden acht kinderen geboren:
1. Roelfje (1898); trouwde in 1920 met Willem
Frederiks. Woonplaats: Klijndijk.
2. Lammert (1901); trouwde in 1926 met Jantje
Strijker. Woonplaats: Exloo.
3. Margien (1903); trouwde in 1926 met Gerrit
Maneschijn. Woonplaats: Klijndijk.
4. Jan (1906); ongehuwd. Woonplaats: Noord
barge.

Een tekening van het
boerderijtje aan de
Looweg, getekend door
Ger Mulder.

Ter gelegenheid van hun
25-jarig huwelijk is er in
1923 een foto van het
gezin van Pieter Rosies en
Gesien Braam gemaakt.
Op de voorgrond naast
haar vader het jongste
dochtertje Trijntje (1918)
en naast haar moeder
dochter Annechien
(1915). Achter vlnr:
Jantien (1909), Marchien
(1903), Roeljje (1898),
Lammert (1901), Jan
(1906) en Geert (1911).
(Collectie Pieter Albers)

5. Jantien (1909); trouwde in 1929 met Geert
Albers. Woonplaats: Noordbarge.
6. Geert (1911); trouwde in 1938 met Jantien
Eefting. Woonplaats: Angelslo.
7. Annechien (1914); trouwde in 1935 met
Harmannus Henderikus Hoekman. Woon
plaats: Baasdorpermeer (NH).
8. Trijntje (1918); trouwde in 1947 met Willem
Kruize. Woonplaats: Weerdinge.

Literatuur

Website van Historisch Emmen, beheerd door Johan
Withaar.
Rosies, een geslacht uit Drenthe, Pieter Albers.
Het Noorden in Woord en Beeld, beschikbaar gesteld
door Roelof Boelens (Readshop Emmermeer).

Aanvulling bij het artikel ‘Noord- en Zuidbarge; Twee Bergen’
(Kroniek, september 2007, nummer 3)
Van S.G. Hovenkamp ontving de redactie een aanvulling en deels ook een correctie op het artikel
over Noord- en Zuidbarge.
Op pagina 26 stond de zin: ‘..., want Geert Hogenberg heeft de gegevens van de prisering der hoven
uit 1807 weten te koppelen aan de erven op de kadasterkaart uit 1830. (fig. 5)’. Het betreffende
kaartje met de erfnamen op dezelfde pagina is overgenomen van de website van Historisch Emmen
en was daarvoor ter beschikking gesteld door de heer Hovenkamp.
Ook is volgens hem dat van de prisering der hoven onjuist. Het is de gesteldheid der bewoners (OSA
1603) respectievelijk het kohier der vaste goederen (OSA 1513), beide uit 1807. De prisering der
hoven was ruim 150jaar eerder.

(D z 9 (eeren d ïj£
Bibliografie over een dijk
De Heerendijk is een doodlopende straat in Nieuw-Amsterdam. Voorbij het zandgat zet hij
zich in oostelijke richting voort als Verlengde Heerendijk onder Pare Sandur langs tot
Oranjedorp. Al lang was bekend dat dit een zeer oude weg was, die al voor de
verveningstijd bestond.

■s

De Heerendijk zou een verbinding
tussen Coevorden en Ter Apel zijn
geweest. Er worden veel verhalen
over deze dijk verteld met even
zoveel misverstanden. Jan Uilenberg
- dichter van o.a. ‘Mijn Drenthe’ gaf in een artikel in de Nieuwe
Drentse Volksalmanak van 1901
enkele verklaringen van de naam
Heerendijk. Allereerst dacht hij bij
de naam Heerendijk aan de reeds in
de tijd van de Romeinen bestaande
zogenoemde heerwegen, dan wel

heir- en legerbanen. Maar omdat hij zelf wel wist
- hij was rond 1900 onderwijzer te Veenoord en
in de kost bij het tegenwoordige Van Gogh Huis dat Romeinse legers Zuidoost-Drenthe nooit
hebben bereikt, kwam hij daarnaast met een
andere verklaring. De Heerendijk zou een ‘heer
weg’ zijn geweest als verbindingsweg tussen twee
gemeenten. Het onderhoud er van lag vanouds bij
de betrokken boermarken. Dit soort wegen waren
dan ook vaak evenzo oud als de boermarken zelf
en zouden dan dateren van kort na de slag bij
Ane (1227). Dit alles in tegenstelling tot de ge
wone veld- en buurwegen. Ook zou volgens

Kaart met de Heerendijk.
(uit: J. Kuypers, Gemeenteatlas van
de provincie Drenthe, 1867)

Uilenberg de beruchte oorlogszuchtige Munsterse
vorst-bisschop Bernhardt von Galen ‘Berentien
van Gaolen’ of ook wel bekend als ‘Bommen
Berend’ in het rampjaar 1672 gebruik hebben
gemaakt van de Heerendijk. Hierbij zou hij zijn
in Groenlo geroofde oorlogsbuit - meer dan 40
volgeladen karren - via Coevorden langs de
Heerendijk via Ter Apel naar Nieuwe Schans
hebben vervoerd. Oude ingezetenen wisten
Uilenberg te vertellen dat er voor de aanleg van
de Verlengde Hoogeveense vaart (1860) al lange
rijen linnenwagens over de Heerendijk reden om
de graanmarkt te Coevorden te bezoeken.
Maar ook de wetenschap blijkt niet altijd alwetend
te zijn. De te Erica geboren geoloog Jan Visscher
wees in zijn lijvige in 1940 verschenen studie
Emmen en Zuidoost Drente op p. 232 op nog een
andere overlevering. De Heerendijk zou in ge
noemd jaar 1672 juist zijn aangelegd door ‘Bom
men Berend’ om zo dwars door het veen naar de
vesting Bourtange te kunnen komen.
Er zijn nog veel meer verhalen in omloop. Zo
vernam de schrijver van deze bijdrage reeds als
kind dat Prins Maurits ooit met zijn paard over de
Heerendijk zou hebben gereden en daarbij zelfs de
kerktoren van Sleen moet hebben ontwaard.
Verdroging en vernatting
Geen van bovengenoemde theorieën blijkt hout te
snijden. De overlevering blijkt behoorlijk te zijn
vervormd. Het is het verhaal van ‘de klok en de
klepel’. De werkelijkheid blijkt minder poëtisch.
Er kwamen geen Romeinen, prinsen en andere
vorsten aan te pas. De Heerendijk blijkt namelijk
niet te zijn aangelegd als (verbindings)weg en dus
evenmin voor militaire troepen. Wel lag aan de
aanleg van de Heerendijk een militair strategisch
belang ten grondslag. ‘Bommen Berend’ speelde
geen enkele rol bij de aanleg ervan. Hij was
echter wel indirect de aanleiding. In de tijd van
de Munsterse invallen in 1665/ 1666 en in het
zogenoemde rampjaar 1672 hadden Munsterse
troepen ongehinderd de veenmoerassen kunen
oversteken. Die waren tot dan toe steeds voor
legers ontoegankelijk beschouwd. Door de
droogte van de venen hadden die als natuurlijke
bardere behoorlijk aan betekenis ingeboet. Hier
door was de verdediging van de steden Gronin

gen en Leeuwarden kwetsbaar geworden. Tot
overmaat van ramp was toen ook de voor onover
winnelijk gehouden vesting van Coevorden door
hen ingenomen. Vandaar dat de Staten-Generaal
de Frieseiandmeter-ingenieur Van Alberdingh na
de gesloten vrede opdracht gaf een onderzoek
naar de toestand van de venen in te stellen. In
zijn daartoe opgestelde rapport adviseerde hij de
venen door zogenoemde leidijken in te sluiten.
Hierdoor zou de afvoer van veenwater door de
riviertjes ongedaan gemaakt worden en de venen
voldoende drassig - en dus voor legers onbegaan
baar - blijven. Bij de opstelling van dit rapport
was ook de beroemde vestingbouwer de kolonel
Menno baron van Coehoorn uit Leeuwarden
betrokken. De aan te leggen dijken (een binnenen een buitendijk) zouden moeten lopen van het
Zwartewater bij het stadje Hasselt tot aan Nieuwe
Schans bij de Dollard. Tesamen meer dan 200
kilometers lengte.
Heeren Staten-Generaal
Over de aanleg zelf is weinig bekend. Voor ons
zijn van belang de aantekeningen van een uit het
begin van de achttiende eeuw daterende aanteken
boekje van de Emmer schoolmeester Gerrits.
Deze wist nog uit overlevering dat omstreeks
1688 de Noordelijke leidijk ten zuiden van ZuidBarge in opdracht van de Heeren Staten-Generaal
was aangelegd. Aan die heren ontleende de
nieuwe aangelegde dijk dus haar naam Hee
rendijk. Dit was dus vijftien jaar na de inval door
Bommen Berend en Prins Maurits was toen al
meer dan een halve eeuw dood. Omdat het door
Overijssel lopende deel door de provincie Fries
land was betaald werd dat gedeelte ook wel de
Friezendijk genoemd. Ook kwam de naam Coehoorndijk voor, naar de bekende vestingbouwer.
In het Groningse Westerwolde heette de dijk wel
de Verrutiusdijk. Dit was een vernoeming naar
één van de Groningse bevelhebbers uit die tijd.
Dit gedeelte was namelijk voor rekening geko
men van Groningen en wie betaalde bepaalde dus
blijkbaar de naam. Maar ook namen als Zwarte dijk en het Zwarte komt men tegen. Met dit
‘zwarte’ werd waarschijnlijk bedoeld het zwartveen, een veenlaag die zeer geschikt was om
turven van te graven.

Een turf dijk uit zwartveen
Met die uit dit zwartveen gestoken turven werd
namelijk een belangrijk deel van de dijk aange
legd. Het is aannemelijk, dat in het tracé van de
dijk eerst het veen in de vorm van een sleuf werd
uitgegraven. Evenwijdig daarnaast werd dan een
meter van beide kanten een metersdiepe greppel
gegraven. Hierdoor ontstonden er als het ware
twee ‘veenwanden’. Door aanraking met lucht
droogden die dan uit. Als gevolg van de voor turf
en veen kenmerkende eigenschap van onomkeer
bare indroging - een luchtdroge turf neemt geen
water meer op - lieten die veenwanden dan ook
nauwelijks of geen water door. Hierdoor vorm
den ze een goede ‘waterkering’. De sleuf als
tussenruimte van de beide wanden -het eigenlijke
dijklichaam - werd daarna opgevuld met even
eens luchtdroge zwarte turven. Vervolgens werd
het geheel (om bevriezing te voorkomen) met
modder en zand afgedekt. Een bevroren turf
‘smoes’ verliest namelijk haar droge structuur en
is daardoor waardeloos geworden. Dit gold dus
ook voor ‘militaire’ turven.
Omgekeerde veenwijk
Eigenlijk was zo’n veendijk niets anders dan een
omgekeerde veenwijk! De dijk was wat betreft de
hoogte aangepast aan de terreinomstandigheden.
Deze stak op veel plaatsen, waar een vlakke
veenbodem was, ongeveer anderhalve meter
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boven het ‘maaiveld’ uit. Daarnaast was hij op de
kruin ongeveer twee en halve meter breed. De
dijk was ook geschikt als voetpad en in droge
tijden zelfs met paard en wagen begaanbaar. Zo
werd in de achttiende en negentiende eeuw via
het Zuidoostdrentse deel van de Heerendijk de
boekweit van Zuidbarge en omstreken naar
Coevorden gebracht. Daar zal het bovenge
noemde verhaal van de linnenwagens wel van
daan komen. Om het algemeen was het zo dat de
dijk van zandkop naar zandkop in het veen werd
aangelegd. Zo lag bijvoorbeeld Veenoord op zo’n
zandkop - in feite een brede uitloper van de
Hondsrug. De dijk door het Veenoordse
Ermerveen - een echt laagveengebied - verbond
de zandkop ‘de Haar’ bij Schimmelarij met die
van Veenoord. Op diezelfde manier werd gebruik
gemaakt van de uitlopers van de Hondsrug onder
Zuidbarge en Den Oever.
Einde van de dijk
Na de opheffing van de vesting Coevorden in
1853 had de Heerendijk haar functie als ‘NoordNederlandse waterlinie’ verloren. Met de aanleg
van de Verlengde Hoogeveense Vaart in 1859 bij
de brug bij Veenoord was het met de Heerendijk
gedaan. Veertig jaar later trof eerdergenoemde
Jan Uilenberg, die in de kost was bij het tegen
woordige Van Gogh Huis, geen spoor meer aan
van een (Heeren)dijk. Hooguit nog enkele ‘dicht
gegroeide greppels’. De Heerendijk die ten tijde
van de kanaalaanleg nog dit kanaal (even voorbij
het Van Gogh Huis) sneed was toen reeds geheel
ten prooi gevallen aan de vervening. Omdat de
dijk in de veengebieden nagenoeg geheel uit turf
en veen bestond zal die dan ook goeddeels in
rook zijn opgegaan.

De Heerendijk snijdt de zandrug bij Veenoord/
Nieuw-Amsterdam
( Kaart van Hottinger, eind 18e eeuw)

Tekening van de Heerendijk door Vincent van Gogh 1883. Bij het tegenwoordige zundgat te NieuwAmsterdam

Sporen op de dijk
Het is opmerkelijk dat ongeveer een tiental jaar
later op een gedeelte van het tracé van de voor
malige Heerendijk opnieuw een dijk werd aange
legd. Dit gebeurde in de j aren 1902 en 1903 door
de Utrechtse spoorwegaannemer Theodorus
Verhoeven in opdracht van de Noord Ooster
Locaal Spoorwegmaatschappij. Het ging hier om
het baanvak Mariënberg-Emmen als onderdeel
van de spoorlijn Zwolle/Almelo naar Delfzijl.
Deze Verhoeven had verstand van veen, want hij
was in die tijd tevens turfstrooiselfabrikant te
Schöninghsdorf. Die veenkennis kwam hem goed
van pas, want het baanvak door het voormalig
laagveengebied bij Veenoord was zeer drassig en
zeer laag gelegen. Het was een gebied vol met
water gevulde petgaten en plassen. Het werd toen
ook wel ‘Wild-west’ genoemd. Het is dan ook
niet toevallig dat het baanvak tussen Veenoord en
De Haar precies over het tracé van de voormalige

Heerendijk werd aangelegd. Hier lagen namelijk
de hoogst gelegen punten, zoals al omstreeks
1681 door ingenieur Van Alberdingh en de ves
tingbouwer Menno van Coehoorn was vastge
steld. Wat opvalt is dat de spoordijk ter plaatse
bijzonder hoog - meer dan anderhalve meter
boven het maaiveld - ligt. In feite personifieert de
spoordijk op deze plaats de vroegere Heerendijk,
die op precies dezelfde plaats lag en nagenoeg
dezelfde afmetingen had. Daar waar nu al meer
dan een eeuw de sneltrein Emmen-Zwolle over
het spoor voortraast, trokken vroeger de ossen
voor de linnenwagens hun sporen door het mulle
zand naar Coevorden. Het is dan ook in meer dan
een opzicht een historisch spoor in het landschap.
Notabene
De bijzondere hoogte van de spoordijk ter plaatse
diende er waarschijnlijk toe om het hoogtever
schil, in casu de diepte, tussen de beide zand-

koppen van Veenoord en De Haar te overbrug
gen. De enige afbeelding die nog van de voorma
lige Heerendijk resteert is een tekening van Vin
cent van Gogh uit 1883.
Het zou niet lang meer duren dat ook dit stuk dijk
van de aardbodem verdween. Korte tijd eerder
was namelijk door de Heren Gedeputeerde Staten
van Drenthe vergunning verleend om het veen
van Barger-Erfscheidenveen (de overkant van de
door Van Gogh getekende dijk) te vervenen. De
dijk vormde namelijk de grens tussen het BargerWesterveen en het Barger-Erfscheidenveen.
Zoals op de tekening te zien is, werd daarjuist
een begin gemaakt met het afgraven van de Hee
rendijk.
De sneltrein raast over het tracé van de voormalige Heerendijk bij het Rigterinksbos (Veenoord).
(Foto: W. Visscher)

In Het Noorden in
Woord en Beeld van
22 augustus 1930
werden foto ’s gepu
bliceerd van een
volksfeest in Weerdinge, dat op 16 au
gustus 1930 plaats
vond. Hier is een foto
te zien van de op
tocht. ‘Een grote
schare kijkers langs
den w eg ’ kijkt ‘naar
het bruiloftsgezelschap in de huif
wagens’. Een klein
muziekkorps opende
de ‘fleurige stoet’.
Zie ook de foto op
pagina 1.
(Foto Collectie Roelof
Roelens, Emmen)

G e6ru ifcvoorw erpen
Uit de Collectie Brands Herenstreek 11 Nieuw-Dordrecht

Bekend?
afmeting: 11x7 cm
materiaal: het linker voorwerp is van ijzer, het
rechter voorwerp van brons.
Halfronde gebogen staaf, scharnierend op een
rechte staaf. Beide voorwerpen kunnen worden
gesloten. In de Nieuwe Drentse Volksalmanak
van 1996 worden deze voorwerpen omschreven
als boeien (blz. 106-107). Jans Brands vraagt
zich af of dit klopt, omdat deze boeien voor een
pols te groot zijn en voor een enkel waarschijn
lijk te klein. Dergelijke ‘boeien’ zijn in grote
delen van het Romeinse rijk gevonden. Brands
meent zeker te weten dat deze ringen dienden
voor het sluiten van een plunjezak. Door het oog
kan een hangslotje. De oogjes van beide ‘ringen’
zijn aan de onderkant namelijk uitgesleten. Wie
bevestigt het vermoeden van Jans Brands?

Wie weet het verschil in gebruik tussen deze
beide ‘houders’?
Lengte beide houders: ongeveer 20 cm.
Het linker voorwerp is gemaakt van een uitge
holde koeienhoorn en heeft een koperen sluiting.
Het rechter voorwerp is gemaakt van zeemleer
en heeft eveneens een koperen sluiting.
Beide voorwerpen werden bij de jacht gebruikt.

Oplossing voor 15 januari 2008 zenden aan het
secretariaat van de vereniging.
Indien er meer goede inzenders zijn wordt door
loting bepaald wie twee gratis toegangskaarten
krijgt voor een bezoek aan de Collectie Brands in
Nieuw-Dordrecht.

De Collectie Brands is te bezoeken vanaf 1 mei tot en
met eind oktober op zaterdag en zondag tussen 13.00
en 17.00 uur en volgens afspraak, (tel. 0591-312613.)
Voor meer informatie zie: www. collectie-brands. nl

Oplossing tijdschrift september
2007
Het afgebeelde voorwerp in het
septembernummer (zie hiernaast) is
een zogenaamde honingraatspoel.
Het apparaatje werd gebruikt wan
neer men in vroegere jaren zelf een
radio bouwde en de zenders moes
ten worden afgesteld. Gebeurde dit
niet goed, dan ging de radio ‘joe
len’, een geluid dat in de volksmond
de ‘Mexicaanse hond' werd ge
noemd.
Goede oplossingen
Zes personen hebben gereageerd op de vraag in het vorige nummer. Drie van hen wisten, dat het om
een zogenaamde honingraatspoel ging. De drie goede inzenders hadden er nog een uitgebreide be
schrijving van het apparaat bijgedaan. Deze hebben wij doorgezonden naar Jans Brands. De drie
goede inzenders, S.G. Hovenkamp, H. Nonkes en R. Koekoek zullen komend voorjaar een uitnodi
ging krijgen voor een bezoek aan de Collectie Brands.

15 december 2007 Historisch café
Lezing door Eric Mecking die ons wegwijs gaat maken over de periode van de Spaanse griep die in de
zuidoosthoek van Drenthe veel slachtoffers heeft gemaakt.
Locatie Bibliotheek Noorderplein
Aanvang lezing 14.00 uur, op de le verdieping. In de Drenthe hoek is verder gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken die historie of genealogie aangaan.
11 febmari 2008
Sint Gerardus Majella
Waarom draagt de parochie van Barger-Oosterveld de naam van deze rooms-katholieke volksheilige
uit Italië. Dat is een van de vele vragen waarop u op 11 febmari 2008 antwoord krijgt. Op die dag
zal Pastor Frans Wielens in zijn heiligdom een lezing en een rondleiding verzorgen. Op zijn eigen
innemende wijze zal hij nader ingaan op de plek en de plaats van de Geradus Majella parochie in
het religieuze leven van Emmen en in het bijzonder van Barger-Oosterveld. De om 20.00 uur begin
nende lezing is de eerste bijeenkomst in het kader van het “Jaar van het Religieus Erfgoed” . De kerk
en het achterliggende parochiehuis aan de Splitting 142 [7826 CT Emmen] zijn vanaf 19.30 open.
Voor koffie voor en na de lezing wordt gezorgd.
23 febmari 2008
Historisch Café in de Bibliotheek te Emmen, waar de Bond Heemschut een inleiding zal verzorgen
over bouwhistorisch onderzoek in Drentse boerderijen.
17 maart 2008
*
Jaarvergadering. Aansluitend zal de Stichting Archeologie en Monument (SAM) iets vertellen over
het werkgebied van de stichting. De jaarvergadering zal worden gehouden in de Marke te Angelslo
zaal open om 19.30 uur; aanvang vergadering 20.00 uur.
26 april 2008
Historisch Café over de geschiedenis van het Noorder Dierenpark.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 15,00 en voor huisgenoten € 5,00 extra. Het lidmaatschap wordt automatisch
verlengd, tenzij het voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk is opgezegd bij de secretaris.
Men ontvangt vier keer per jaar de Kroniek en men is welkom tijdens de lezingen, die regelmatig
worden georganiseerd.
In verband met kostenbeheersing verwachten we van u dat u uw contributie voor of in de eerste twee
maanden van het betreffende verenigingsjaar’onder vermelding van het contributiejaar overmaakt op
het rekeningnummer 10.44.68.815 van de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe.
Bankrelatie
Rekeningnummer 1044.68.815, Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe, Laan van het Kwekebos
229, 7823 KE Emmen.
Bestuur
P.M. Kraan, voorzitter, De Hietbrink 46, 7824 XT Emmen, 0591-622306, P.Kraan@emmen.nl
A.F. Dekker, secretaris, Laan van de Marei 501, 7823 BM Emmen, 0591-625893,
a .f.dekker@home.nl
H. Jeurink, penningmeester. Laan van het Kwekebos 229, 7823 KE Emmen, 0591-626728,
henk.jeurink@ wanadoo.nl
M. Nicolai, public relations, Houtweg 180, 7823 PK Emmen, 06-25555188
W. Visscher, Zijtak O.Z. 7, 7833 AL Nieuw-Amsterdam, 0591-551741
H.J. Joling, De Klepel 458, 7811 KR Emmen, 0591-301402
Website
Website-adres van Historisch Emmen: www.historisch-emmen.nl

Verzoek
Wilt u het machtigingsfonnulier, dat u in deze enveloppe aantreft, invullen en opsturen naar de
penningmeester, H. Jeurink, Laan van het Kwekebos 229, 7823 KE Emmen.

Het bestuur wil ons lid, J. Pool, bedanken voor het inbrengen van een boekwerkje met “instructies
en reglementen voor gemeente ambtenaren” uit 1908, Van mevr. J.G. Middelraad hebben wij een
aantal boeken gekregen die vooral de algemene geschiedenis van Nederland beschrijven, waarvoor
ook onze dank.
Het bestuur heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging die zij mocht ontvangen van de gemeente
Emmen om zitting te nemen in de klankbordgroep met betrekking tot de invulling van het huidige
terrein van het dierenpark. Ook werd in deze periode de lijst met voorstellen om bepaalde panden
en objecten op een gemeentelijke monumentenlijst te zetten openbaar. In het voortraject heeft een
afvaardiging van de vereniging zitting gehad in de commissie die deze lijst heeft samengesteld. De
vereniging heeft haar bijdrage geleverd voor de historische aspecten van deze objecten. Na het
openbaar worden van dit voorstel hebben wij vervolgens onze zienswijze hierop bij de gemeente
Emmen ingediend, omdat er naar onze mening hier en daar nog wel wat schortte aan de totale
lijst.
Op dit moment is een afvaardiging van het bestuur bezig met het voorbereiden van de uitgifte van
een boek over de bewoning van Nieuw-Schoonebeek. Zoals het zich nu laat aanzien, zal dit een
grensoverschrijdend project gaan worden.
Sinds de verschijning van De Kroniek in het nieuwe jasje mogen wij ons verheugen in een forse
toename van het aantal nieuwe leden dat zich aanmeldt bij onze vereniging. Daarbij is ons opge
vallen dat steeds meer leden het lidmaatschap als een cadeau geven, een leuke geste die ook u zou
kunnen volgen.

Emmen, Stationsweg. Links het station van de EDS,
rechts Hotel Grirnme.

Emmen, Sterrekamp

Op een deel van de kaart van Drenthe van 1634 van
C. Pijnacker staan afgebeeld bij Weerdinge: ‘Land
weg in Drenthe’ van A.M. Gorter (1866-1933); bij
Roswinkel: ‘De kerk bij Roswinkel’ van J. van
Ravenswaay (1789-1869); bij Emmen: ‘K erkte
Emmen’ van J. Reijnders (1823-1889); bij Schoonebeek: ‘Boerenerf in Pad- en Vlieghuis bij OudSchoonebeek’, tekening van H.W. Jansen (1855
1908).
Rechtsonder: Noord-Barge, Oranjekanaal.

