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Wat zult u aantreffen in dit eerste nummer van 2010?
Allereerst een artikel van ons lid Gerard Steenhuis uit Barger-Compascuum. Het on
derwerp is de uiterste oostkant van onze gemeente: het gebied tussen de Breede Sloot
en de grens met Duitsland. Nu is dat gebied onbewoond, maar zo’n 60 jaar geleden was
dat geheel anders. Er stonden toen nog honderden keten en zelfs een school. Daarvan is
niets meer te vinden: alle huizen zijn verdwenen en de bewoners vertrokken.
Van Tonko Engelsman een artikel met een titel waar je nieuwsgierig van wordt: “Het
geheim van de Emmer burgemeester Jan Jacob Willinge of de raadsels rond de recht
hoekige gracht” . Het gaat over het gebied waar nu de dierentuin is. Hoe zag dit gebied
er vroeger uit en wat heeft daar allemaal gelegen?
Gerrie van der Veen neemt ons weer mee naar het verdere verleden en schrijft over
opgravingen en sporen uit de middeleeuwen in het centrum van Emmen en Zuidbarge.
Ons medelid Herman Platzer was enkele weken geleden in het nieuws. Hij was in het
bezit van een brief uit 1795 en heeft die overgedragen aan de Universiteit van Amster
dam. Daarmee haalde hij zelfs de tv (Hart van Nederland). Meer daarover in het kort
in deze Kroniek.
In de serie over oude beroepen door Marcel Bulte komen deze keer de tolgaarders aan
bod. In de periode van 1857 tot 1929 lagen in de gemeenten Emmen en Schoonebeek
negen tolwegen met dertien tolbomen of tolhekken. Marcel vertelt o.a. waar de tol
bomen waren, hoe de tolverpachting verliep en wie de tolgaarders waren.
Verder nog een artikel, geschreven door Henk Jan Krikke, over de tramhalte Amsterdamsche Veld van de Dedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij. Het betrof een
industriespoor naar de turfstrooiselfabrieken van Griendtsveen aan het Dommerskanaal.
In mei organiseert de vereniging op twee zaterdagen weer de jaarlijkse excursie.
Daarover leest u meer in deze Kroniek.
Het is de bedoeling dat er in april/mei een extra nummer verschijnt van de Kroniek.
Het wordt een themanummer over de Tweede Wereldoorlog.
Veel leesplezier.
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erdwenen Bewoning aan de
‘iDuitsegrens tussen
en Barger-Compascuum
De Limietweg is de meest oostelijke straatweg in Barger-Compascuum, die globaal gezien
van Einmer-Compascuuin naar Zwartemeer gaat. Deze loopt, samen met het Liinietwegkanaal, op ruim een halve kilometer parallel aan de landsgrens in noord-zuidelijke rich
ting. De weg is alleen aan de oostkant bebouwd met huizen - ruim opgezet - als lint
bebouwing. Achter de huizen ligt de Breede Sloot en na deze sloot komt ruim 600 meter
akkerland, vaak nog hoogveen. Dan pas komt de landsgrens. Het gebied tussen de Breede
Sloot en de grens is over de volle lengte nagenoeg onbewoond.
Dit was tot voor 60 jaar geleden wel anders. Tus
sen de beide wereldoorlogen was de streek be
zaaid met honderden keten en een grote schare
mensen bevolkte dit grensgebied. Op de kruising
van de Limietweg met het veenpad naar Hebelermeer stond zelfs een school.

Kaart van omstreeks 1917 van het beschreven gebied

Duitse kolonisten
Tot aan 1850 was het moeras, dat zich bevond
tussen het zand van de Hondsrug tot ver over de
grenslinie, aan de Nederlands kant niet bewoond.
Het Bourtanger moeras bestond uit water en veen
en was dus moeilijk toegankelijk. Niemand hoefde
en wilde er wonen. Watervogels, kievieten en
eenden hadden het in bezit genomen. Er heerste
rust.
Toch was er beweging. Bewoners van het aan
grenzende Emslandgebied hadden in een eeuw tijd
(eind 18de en begin 19de eeuw) delen van het
Duitse Bourtanger Moor in cultuur gebracht.
Dorpen als Twist, Rutenbrock, Lindloh en
Hebelermeer waren er gesticht.
Dijken, die het waterpeil eeuwenlang hoog hadden
gehouden, waren doorgestoken en greppels gegra
ven. Het moeras werd langzaamaan toegankelijk
en liet bewoning toe.
Steeds meer mensen bevolkten het gebied ter
linkerzijde van de Ems. Het waren vooral
boekweitboertjes, die het veen brandden om er
hun boekweit te verbouwen. Echter, de veen
bodem laat hooguit tien jaar boekweitbouw toe,
daarna is de grond uitgeput. De boer moet dan op
zoek naar nieuwe grond. Het Nederlands grensge
bied was nog onaangetast en zo werd, rond 1860
de gang over de grens gemaakt. Ook gingen Duitse
jonge mannen de grens over om niet hoeven te

Grenspaal,
anno 1925
(links) en in
2009 (rechts,
foto W. Brink
man)

dienen in het Pruisische leger.
Deze boerenkolonisten vestigden zich voorname
lijk in het Munsterscheveld, langs de beek de
Runde te Barger-Compascuum tot westelijk van
het voormalige Zwarte Meer en ook langs de
landsgrens, aldus dr. Jan Visscher in Emmen en
Zuidoost Drenthe.
Langs de landsgrens
Pal tegenover Hebelermeer, bij de grenspalen 162
en 163, in de buurt van de Martelssloot, vestigden
zich Duitse gezinnen. J.B. Berens noemt in zijn
nooit uitgegeven werkstuk 'Barger-Compascuum’
de namen Rass en Valke (Falke). Later komen
nog meer families met achternamen als Linnemann, Menzen (Mensen), Hu(e)ser, Schulte,
Bemsen (Berendzen), Klo(e)nne, Kuhl, Hermsen,
Harms, Heidotting, Peters, Ho(e)lscher, Koiter,
Schiphauwer en Koop, allen waren katholiek.
De eerste huizen waren plaggenhutten, op het
hoogveen gebouwd van materiaal dat rondom
voorhanden was; berkenboomstammen, riet, turf
en heideplaggen. Het waren keten, soms binnen
een dag neergezet. Men leefde van boekweitverbouw, schapen- en bijenteelt in armoedige
omstandigheden.
Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er zo dicht bij de grens - veel gesmokkeld.

Na 1900
Vanaf 1900 kwamen ook kanaalgravers en veen
arbeiders- meestal protestant- uit andere streken
in de buurt wonen. Velen van hen woonden er
tijdelijk om met de vervening mee te verhuizen.
Namen uit die tijd zijn: Goeree, Egberts, Oosterrood, Gustin, Brijan, Bos, Brinkmann, Tu(e)bben,
Karstenberg, Kuik, Sandman, Dolfing, Hollander,
Kramer, Trip, Bauerhuit, Poker, Bru(e)ning,
Knol.
De keten waren inmiddels van een iets betere
kwaliteit, met een enkelsteensmuur, een klompenhok en een heus pannendak, maar nog steeds
op het hoogveen. Water werd buiten uit de put
gehaaid, een houten hok achter het huis fungeerde
als toilet en een turfkachel zorgde voor de warmte
en de mogelijkheid tot koken. Tot na de Tweede
Wereldoorlog bleven keten bewoond.
Houten school
De jaren voor en de eerste jaren na 1900 moesten
kinderen een flink stuk lopen om de enige school in
de buurt, de openbare school van Meester van den
Bosch aan de Postweg te Barger-Compascuum, te
kunnen bezoeken.
Eind 1918 besloot de raad van Emmen een hulpschool aan het - inmiddels gegraven - Limietwegkanaal te bouwen. De school kwam te staan aan
de Limietweg-Zuid, bij het vonder en dichtbij het

veenpad dat liep naar Hebelermeer. De school
bestond uit twee houten barakken, klas 1, 2 en 3
zaten in de gele barak en de andere klassen in de
zwarte barak. ‘Oude gebouwdelen uit Roswinkel
werden erin verwerkt,' aldus J.B. Berens.
Op 12 augustus 1919 werd de school geopend. Het
eerste ‘hoofd der school’ werd G.J. Dijkstra, tot

Het huis van de familie Harms, gebouwd op hel hoog
veen (Collectie fam. Harms)

De openbare lagere school aan de Limierweg-Zuid.
Inzet: een foto van het eerste ‘hoofd der school
G.J. Dijkstra (1884-1966) (Collectie G.J. Dijkstra)

dan toe onderwijzer aan de Meester van den
Boschschool.
In 1929 kwam in Barger-Compascuum de katho
lieke St. Theresiaschool gereed en het leer
lingenaantal van de grensschool zakte dat jaar van
117 naar 47. De bouw in 1932 van de stenen
nieuwe openbare school, de openluchtschool, aan
het Verlengde Oosterdiep maakte het noodschooltje aan de Limietweg overbodig. Andere
kinderen bezochten de scholen te Zwartemeer.
Bloembakwoning
Nederland kende vanaf 1902 de Wet Woning
bouw en de gemeente werd verplicht de bewo
ners menswaardige behuizing aan te bieden, de
krotten op te ruimen en goede nieuwbouw te
stimuleren. Veel bewoners van het grensgebied
op het hoogveen verhuisden van ’t Hooge naar
een eigen beter huis ‘op het vaste’ aan het kanaal.
Anderen kregen een helft van een huurhuis, soms
een bloembakwoning, in een dorpskern toegewe
zen. Zo kwam ook het buurtschap ‘Tuindorp’ te
Zwartemeer tot stand.
In tientallen jaren zijn alle huizen achter de Breede
Sloot geleidelijk aan afgebroken, de bewoners zijn
er vertrokken. Paden over het hoogveen zijn ge
slecht, de houtwallen opgeruimd en de bomen
rondom de huisplaatsen gerooid. De kadastrale

Een zoge
naamde
bloembak
woning.
Deze wonin
gen werden
zo gemernd
omdat ze aan
de voorzijde
op de hoek
een inham
hadden met
een gemet
selde bloem
bak. (foto
Gerard
Steenhuis)

kaart uit 1984 laat nog enkele huizen zien.
Het hoogveen achter de Breede Sloot ter hoogte
van de Limietweg-Zuid is direct na de bewoningsperiode nooit systematisch afgegraven, zoals dat
elders in Zuidoost-Drenthe gebruikelijk was. Het
gebied is verkaveld en de boeren hebben bezit
genomen van het hoogveen. Bepaalde percelen
zijn verveend, andere percelen niet en liggen dan
ook een halve meter hoger. Op dit moment wordt
op enkele plekken veen gewonnen voor de
potgrondindustrie.
De zwarte barak van de houten hulpschool deed
nog jaren dienst als een soort armenhuis, maar is
enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog afgebro
ken.
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J L e tg e h e im van de ‘E mmer
Burgemeester Jan Jaco6 ‘Wittinge o f de
raadsels rond de rechthoekige
Mr. Jan Jacob Willinge (1782-1849) is de laatste schulte en de eerste burgemeester van
Enunen geweest. Hij bleef in functie tot zijn overlijden in 1849. Zijn voorganger als hoogste
bestuurder van Enunen was van 1802 tot 1811 Cornelis Pothoff. Jan Jacobs vader Lucas
Willinge (1731-1802) heeft het schulteambt van 1772 tot 1802 uitgeoefend. De Willinges
woonden in een groot huis midden in het dorp dat in 1936 is afgebroken. 1Ongeveer op de
plek waar het huis stond vinden wij nu een voetpad voor de voortuin van villa ‘de Linden
hoP en de hoek van de Heina waar eerst de Raiffeisenbank stond. Bij hun woning was een
groot erf met landerijen en bos. Hier woonden vele bestuurders van Enunen. Op dit land
goed heeft lang geleden misschien het bisschoppelijke Heerenhof gestaan. Het Dierenparkterrein aan de Hoofdstraat bestaat grotendeels uit gronden van het landgoed. De dieren in
het park leven en wonen dus op historische grond. Voorjaar 1935 ging het door Willem S. J.
Oosting gestichte Noorder Dierenpark open. Door latere aankopen van delen van het
Willinge-erf is het park steeds groter geworden. Binnenkort wordt dit deel verplaatst naar
de es en het terrein krijgt een andere bestenuning.
Hier volgt een aantal gegevens over hoe het terrein er voor 1935 heeft uitgezien en is ge
bruikt, een inrichtingsplan van zo’n tachtig jaar geleden en waar het Heerenhof mogelijk
heeft gestaan.
Jan Jacob Willinge is een rechtstreekse nako
meling van de Emmer eigenerfde Warner
Everts Mullinga. Wamers zoon Evert Warners
Emmen is al in 1625 schulte van Emmen. Vijf
generaties lang levert zijn familie schuiten voor
het kerspel Emmen. De laatste is Christiaan
Wolter Emmen. Bij zijn overlijden in 1772 heeft
hij geen mannelijke nakomeling om hem op te
volgen.2
Een andere zoon van Warner is Rudolf Wamers
Emmen. Van hem is Lucas Willinge een vierde
generatie nazaat. Lucas volgt Christiaan op als
schulte en koopt ook diens landgoed. Het erf is
groter dan het huidige Dierenparkterrein aan de
Hoofdstraat. Door de overdracht aan een verre
verwant blijft het schulteambt toch in de fami
lie. Schulte Evert Warners Emmen zal hier ook
hebben gewoond.
Evert Warners Emmen pacht in de loop van de

17de eeuw de gronden die oorspronkelijk be
hoorden bij het Heerenhof te Emmen. Tot 1522
werden van hieruit in naam van de bisschop van
Utrecht (onder andere) de vele boerderijen
bestuurd die hij in het kerspel Emmen in bezit
had. In 1550 is het Heerenhof een zeer verval
len huis. In 1600 is er geen huis meer. Tijdens
de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is het mo
gelijk verloren gegaan of zijn nog bruikbare
delen gebruikt om er beschadigde boerderijen
mee te repareren. In Emmen en Weerdinge
pacht Evert nog meer grond. Zijn landbouw
bedrijf is zeer groot. Ook zijn schultenazaten
zijn grote hereboeren. Ook zij huren nog jaren
lang veel grond bij.
Over de vraag waar het Heerenhof heeft ge
staan zijn twee versies in omloop: één op het
Willinge-erf en één aan het begin van de
Westenesscherstraat. In de administratie van de

De beide linden op de voorgrond hebben vele jaren
voor het Willingehuis gestaan. Dat schultehuis stond
rechts van deze bomen en tot en met het voorste ge
deelte van de Raiffeisenbank. Nu, in 2010, leeft nog
één linde.

eigenaar van het Heerenhoff wordt dit erf ook
Honninge genoemd. Echter in 1625 schrijft
men: ‘Het Heerenhoff tot Emmen Hovinge
genoemt’. Van deze twee erven, Honninge en
Hovinge, is bekend waar ze ongeveer hebben
gelegen. Honninge aan de zuidkant van de
Westenesscherstraat, zo tussen Hondsrugweg
en Vreding, waar nu (nog) het oude politiebu
reau staat. De sloop is eind 2009 begonnen.
Hovinge lag aan de andere kant van de weg. Nu
Hier staat dat (oud-)schulte Everrhard van Gemen 'Het
Heeren Hoff tot Emmen, sonderhuijs, Hoevinge
genoemt’ eerder (— voor 1625) in huur heeft gehad.

staat er o.a. het Wapen van Emmen. Hovinge
kan een schrijffout zijn. De naam Hovinge komt
vaker voor, onder andere in Westenesch.
Op de in 1832 uitgegeven kadasterkaart staat op
burgemeester Jan Jacob Willinges erf oostelijk
van het huidige Hospershuis een rechthoekig
perceel (C945 hooilandkamp, groot 1310 m2)
aangegeven met een gracht (C944, groot 990
m2) eromheen. C944 staat omschreven als:
‘gragt [mede] als weiland, het bestaat dus deels
uit (strookjes) weiland. Vijftig jaar later heet
het: ‘water’. Voor de C-nrs: zie de afbeelding
van de kadasterkaart uit 1832. C944 wekt de
indruk dat er binnen de gracht iets bijzonder is
geweest. Men denkt aan (een deel van) het
Heerenhof. De gracht wordt wel ‘de Weiert’
genoemd. Kloosters hebben vaak een weiert
[vijver] om vis voor consumptie in te kweken.
Nu vinden de olifanten er een plek. De onder
grond is verstoord. Bodemonderzoek zal weinig

Op de Hottingerkaart uit ca. 1790 staan de onderdelen
van het landgoed goed herkenbaar a f geheeld, zoals de
hoofdlaan gericht op hel grote huis, de hoofdlaankamp,
tuin, het bos en de weidekamp. Ter oriëntatie zijn
kerk, Derksstraat, Minister Kanstraat en Kapelstraat
aangegeven.

opleveren. In 1962 was hier het hoogste maai
veld van het park. Er zijn nog andere aanwijzin
gen die mogelijk meer duidelijkheid kunnen
geven of (een deel van) de bischoppelijk hof op
C945 heeft gestaan.
Rond 1790 heeft Ilottinger topografische kaarten
gemaakt van Emmen en omstreken. Hierop
staan veel details, en de nauwkeurigheid van de
weergave van het dorp Emmen is groot. Het
zijn militaire kaarten met gegevens die voor het
leger van belang zijn, zoals verscheidene grada
ties moerassige ondergrond, watergangen,
andere barrières, hoogteverschillen, wegen,
bomen, bosjes en bossen. Een aantal onderdelen
van het schulte-erf is goed te herkennen. Van de
oostkant van het landgoed naar het westen is een

ongeveer 15 meter brede en 350 meter lange
laan (met aan beide kanten één rij bomen) ge
richt op het grote huis en loopt door tot zo’n 30 a
40 meter van het huis. De oostelijke 250 meter
van deze imposante hoofdlaan verdeelt een
grote kamp in twee delen. Het zuidelijk stuk is
ruim drie hectare groot en het noordelijke deel
van ruim twee hectare grenst in het noorden aan
de as van de latere Minister Kanstraat. Het zal
groenland zijn geweest. Van de oostelijke 250
meter hoofdlaan zijn nu nog onderdelen in het
Dierenpark te herkennen. Direct ten noorden
van de hoofdlaankamp ligt een bos van ruim drie
hectare met aan de westkant een laan en mis
schien ook één aan de zuidkant. De noordgrens
van het bos is nu de perceelsgrens tussen de
achtertuinen van de huizen aan de Boslaan en de
Allee. De huizen aan de Boslaan en de vroegere
Landbouwwinterschool staan op voormalige
Markegrond. Ten noorden van het huis en de
eerste 100 meter hoofdlaan ligt een kamp die in
het noorden doorloopt tot aan de latere Minister
Kanstraat en in het westen grenst aan wat nu de
Hoofdstraat heet. Het zal een weidekamp zijn
geweest. Er staan enkele bomen op waaronder
het vee beschutting kan zoeken.
Ten zuiden hiervan is bij het huis van de familie
Willinge een grote tuin aangelegd van ongeveer
70 meter (n-z) bij 140 meter (o-w). Het kan een
renaissancetuin zijn met wegen en paden. De
tuin is verdeeld in zes rechthoekige vakken. Aan
de zuidkant van de tuin staan aan de weg enkele
gebouwen met erven, waarschijnlijk zijn het
twee huizen met schuren. Ze staan ter hoogte
van het Hospershuis en d’Ouwe Drommedaar.
Ten zuiden van de twee huizen en de grote
hoofdlaankamp en ten noorden van de latere
Sterrenkamp liggen vier onregelmatig gevorm
de percelen. De oostgrens van het landgoed is
ter hoogte van de oostkant van de huidige spoor
baan.
Op de Hottingerkaart staan de watergangen
C944, C956 en C958 uit 1832 niet aangegeven.3
Tussen 1819 en 1829 maakt Huguenin topografi
sche kaarten van onze streek. Het zijn mooie
fleurige kaarten met veel details. Helaas komen
er fouten en onnauwkeurigheden in voor. Vooral
bij het kleurgebruik. Verscheidene essen hebben

Op een kadasterkaart uit 1832 is de grootte van het
landgoed (in 1832) aangegeven met een onderbroken
lijn. Per perceel staat het grondgebruik vermeld. C945
is hooiland en C944, C956 en C958 zijn een gracht en
twee sloten. Bomen langs de twee wegen (in 1852),
gericht op de zuidoosthoek van C944 zijn ook ingete
kend, evenals de latere straten Sterrenkamp en Minis
ter Kanstraat.

de kleur van woeste grond. De weergave van
het Willinge-erf komt globaal overeen met die
van Hottinger. Wel ontbreekt de renaissancetuin. Het lijkt erop dat omstreeks 1820 de inde
ling van het terrein nog grotendeels ongewijzigd
is ten opzichte van 1790.
Niet lang daarna worden in Emmen opmetingen
gedaan voor de kadasterkaarten die in 1832 zijn
uitgegeven. Het landgoed van burgemeester
Willinge is dan net geen 17 ha groot. Het omvat
5'/2 ha hooiland, ruim 5 ha bos, 3'/$ ha weiland,
ruim 1xh ha bouwland, 3A ha tuin en 0,31 ha
gracht en water Imede] als weiland. Het groen
land ligt vooral aan de oostkant, het bouwland
ligt aan de zuidrand net ten noorden van de
Sterrenkamp en er zijn zes stukken bos waaron
der ruim 3 ha aan de noordkant, 'A ha dennen
bos naast het bouwland en aan de oostkant een
lange ca. 15 meter brede strook van ? ha. Deze
strook en mogelijk meer stroken bos zouden wel
eens lanen kunnen zijn.4
De indeling van de percelen is nu (in 1832)
duidelijk anders. Vooral in het oostelijk deel ten
zuiden van de hoofdlaankamp. Ook zijn er nu
drie grachten of/en sloten. C956 en C958 zijn
sloten. De gracht C944 omsluit bijna de gehele
hooilandkamp C945 van 0.13.10 ha of ongeveer
32 bij 41 meter. Van de percelen C944 en C945
wordt verondersteld zoals hiervoor al is ver
meld dat ze onderdeel zijn geweest van de vroe
gere bisschoppelijke hof te Emmen. Op kadas
terkaarten staan perceelsgrenzen en gebouwen
aangegeven, maar bijvoorbeeld geen bomen en
andere begroeiing. Topografische kaarten geven

Op de topografische kaart uit 1852 is duidelijk de
parallelweg langs de oostlaan van het landgoed te zien.

details weer die ter plekke zijn te zien. Kadas
trale grenzen zijn lang niet altijd zichtbaar.
In 1852 is er weer een topografische kaart ge
maakt met veel details van het landgoed. De

herinrichting van het terrein even na 1820 wordt
bevestigd. Er blijken wegen te zijn aangelegd en
bomensingels geplant. Beginnend vanaf de zuid
oosthoek van de gracht C944 gaat een weg naar
het noorden en loopt één in zuidoostelijke rich
ting langs het nu gerooide dennenbosje en sluit
aan op de Angelsloërdijk.5 De strook bos aan de
oostkant van het landgoed blijkt een lange bo
menlaan te zijn en parallel aan deze oostlaan en
op de plek van de latere Parallelweg is nu een
(marke)weg getekend die de Angelsloërdijk
verbindt met de Rolhoop. Ten zuiden van het
grote bos is ook een laan. De hoofdlaan komt
minder duidelijk uit de verf. De gracht en de
twee sloten zijn er nog.
Op de kadasterkaart uit 1916 is te zien dat er

perceelsgrenzen zijn veranderd. De p erce el
grens langs de zuidoostelijk lopende weg en de
weg zijn vervallen. Door de aanleg van de
spoorbaan (op de oostlaan) is er geen aansluiting
meer op de Angelsloërdijk.6 Sloten en gracht
zijn ongewijzigd.
De bovenstaande gegevens overziend zal het
Willinge-erf omstreeks 1825 opnieuw zijn inge
richt. Tuinaanleg en erfindeling van landgoede
ren is aan mode-invloeden onderhevig. De tuin
is kleiner geworden. Dat is fiscaal aantrekkelij
ker.
Burgemeester Jan Jacob Willinge was zeer
geïnteresseerd in (Drentse) oudheden. Hij had
een grote collectie stenen bijlen, beitels, potten,
urnen en messen. Nu is deze verzameling in het
Drents Museum in Assen. Misschien zijn resten
van een gracht gevonden en heeft hij deze laten
reconstrueren. Of heeft hij als tweede generatie
Willinge-eigenaar het landgoed meer aanzien
willen geven door het aanleggen van een grachtpartij en meer wegen en lanen. Speculatief is of
men de ruimte binnen de gracht C944 heeft
willen gebruiken voor een theetuin of een soort
spelbaan. In verband met het lagere belasting
tarief kan C945 als hooiland zijn omschreven.
Opvallend is dat het zuidelijk deel van de Lvormige sloot C956 (zie foto omslag) over een
lengte van 60 meter is aangelegd op de plek van
de hoofdlaan, van de westkant van de laan,
gerekend vanaf ongeveer meter 40 tot meter
100. Dit deel van de sloot moet na 1790 zijn
aangelegd. Het versterkt het vermoeden dat Jan
Jacob Willinge meer van de aanwezige water
gangen heeft laten graven. Tussen de oostwestsloot C958 en de L-sloot C956 zit een dam van
ca. 10 meter. De twee sloten zullen met elkaar
zijn verbonden door middel van een duiker. De
noordtak van de L-sloot loopt door tot aan de
latere Minister Kanstraat, ongeveer tussen
huisnummer 12 en 14. Volgens een artikel op de
website ‘Historisch Emmen’ waterde het cenOp de kadasterkaart uit 1916 is ter oriëntatie nogmaals
met een onderbroken lijn de om vang van hel landgoed
in 1832 aangegeven en zijn enkele latere straatnamen
ingetekend. Het gearceerde deel geeft de grootte van
hel Dierenpark aan bij de start.

trum van Emmen vroeger af op deze sloot. Uit
eigen waarneming weet ik dat in de 50-er jaren
van de vorige eeuw bij hevige regenbuien de
riolering in de Hoofdstraat het water niet zo
snel kon verwerken. Het water liep dan naar de
lager gelegen Minister Kanstraat en zorgde
daar voor overlast. De sloten C956 en C958
zullen zijn gegraven om de drassige gronden
bruikbaarder te maken en om een deel van het
dorp van een te veel aan regenwater te ont
doen.7
Voorlopig is geen eenduidige conclusie te trek
ken over de plek waar de hof van de bisschop
heeft gelegen. Jan Jacob Willinge had ons meer
kunnen vertellen over zijn met water omgeven
hooilandkamp, wat er allemaal is veranderd bij
de herinrichting van het grote erf bij zijn ‘huis
van stand’ en waarom professor Reuvens de
gracht C944 niet heeft onderzocht.8
Hopelijk worden er nog aanwijzingen gevonden
die meer duidelijkheid geven.
In 1923 wordt op het perceel ten zuiden van de
hoofdlaankamp en ten noorden van de huizen
aan de Sterrenkamp door de Vereniging voor
Volksvermaken een voetbalveld en een trai
ningsveld aangelegd. De velden moeten in 1934
plaatsmaken voor het door de familie Oosting in
dat jaar gestarte aanleg van het Dierenpark. De
sportvelden worden verplaatst naar de zuidelijke
hoofdlaankamp. Al snel komt aan de zuidkant
van de nieuwe velden het dierenverblijf te staan
voor o.a. de toen nog grote olifanten.

IN DE SPOORSI.OOT LANGS DE PARALLELWEG
moet alle viezigheid van Emmen met zijn Dierenpark
bezinken. Wordt het met de stank al te bar, dan ver*
BchIJnt de gemeenterelnlglng en deponeert de viezig
heid langs de weg, waar het dan als een gevaar voor
gezondheid en veiligheid ligt, tot het droog genoeg Is
om weggereden te worden. Dit open riool moet zoo
gauw mogelijk verdwijnen.
Een bericht uit de Emmer Courant van 13 november
1936. In de moeilijke crisisjaren had het toen zeer
armlastige Emmen naast de vele andere problemen ook
nog een geurige milieuaffaire.

Tot eind 1935 heeft in het voormalige schultehuis mevrouw Gesina Anna Christina Willinge
(1854-1935) gewoond. Zij is een dochter van de
Emmer gemeenteontvanger Jan Albert Willinge
(1821-1899) en een kleindochter van burgemees
ter Jan Jacob Willinge. Na haar overlijden in
december 1935 kocht de familie Zegering Hadders haar huis en naastgelegen grond. Het oude
schultehuis werd in mei 1936 afgebroken en een
stuk naar achteren kwam villa de Lindenhof er
voor in de plaats.
In 1937 werd een nieuw en groter sportcomplex
aan de Kerkhoflaan in gebruik genomen en
kwam er een groot stuk grond vrij voor uitbrei
ding van het Dierenpark. Van het gebied van het
(oude) Dierenpark staat een duidelijke maquette
Links de Lindenhof, midden het Hospershuis en rechts
nog een stuk van het huis waar op het laatst de familie
Reinink woonde.

In de loop van de 20-erjaren is een uitbreidingsplan
voor Emmen gemaakt. Ten oosten van de spoorbaan
staan nog maar enkele huizen. Het overgrote deel van
het stuk tussen Minister Kanstraat en Sterrenkamp is
niet uitgevoerd. Hier is het Dierenpark gekomen.
Momenteel wordt voor dit gebied een nieuwe bestem
ming ontwikkeld.

Bronnen
kaarten: Hottinger, Huguenin, Kad. 1832, 1916,
Topogr. 1852, 1900/1910, Plan Emmen ca. 1926.
Emmer Courant 1936.
André Dekker.
Gerrie v.d. Veen.
Website Historisch Emmen.
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in de grote entreehal van het gemeentehuis.9
Ruim 80 jaar geleden is een nieuw uitbreidings
plan ontwikkeld voor het dorp Emmen. Onder
deel van het plan is de herinrichting van het
Willinge-erf. In het noorden zijn op de plaats
van het bos al enkele huizen gebouwd aan de
Allee en de Minister Kanstraat. Voor het deel
ten zuiden van de Minister Kanstraat is een
stratenplan ontworpen met een doorbraak naar
de Hoofdstraat langs het latere Hospershuis. In
het zuiden komen twee ontsluitingswegen uit op
de Sterrenkamp. De oostelijke is een verlenging
van de Spoorstraat. Tussen de twee ontsluitings
wegen is een sportterrein voorzien met een
voetbalveld, een atletiek(sintel)baan en enkele
gebouwen, mogelijk gymnastiekruimten en
kleedkamers, ’s Winters zal men de baan als
schaatsbaan hebben willen gebruiken.
Door de komst van het Dierenpark is alleen het
noordelijk deel met de Allee, de Minister Kan
straat, de Nassaulaan en de Oranjelaan daad
werkelijk uitgevoerd.

Noten
1. Een foto van het Willingehuis staat op blz. 21 van
de vorige Kroniek.
2. Van de familie Emmen zijn de volgende leden
schutte van Emmen geweest.
Even Wamers Emmen/Mullinga (1594-1654), tr.
1614 Margaretha Coerts Lepel;
Warner Everts Emmen (1629-1670), tr. ca. 1652
Christina Sibilla Wijsmans;
Everhardus Wamers Emmen (ca. 1654-1685), tr.
1677 Aleida van Beverforden;
Hugo Emmen (1681-1724), tr. 1712 Adriana
Theodora Quaadt;
Christiaan Wolter Emmen, (1713-1772), tr. Ie 1734
Francina Hinsbeeck; tr. 2e 1740 Alegonda Johanna
Carsten.
3. Op de plek waar in 1832 de noordtak van de Lvormige sloot C956 is aangegeven, staat bij
Hottinger een rij bomen en struiken. Hierlangs zou
een slootje kunnen lopen. Normaal worden door
Hottinger ook kleine watergangen met blauw
ingekleurd. Hier ontbreekt de kleur blauw.
4. Hoe groot het landgoed oorspronkelijk is geweest
is niet te zeggen. Het terrein kan door de familie
Emmen in de loop van de tijd zijn uitgebreid. In

Met deze geëmailleerde borden heeft het
Dierenpark vele jaren reclame gemaakt.

1832 grenst het erf in het noorden en oosten aan
markegrond. Soms werd markegrond aan een
particulier ‘afgestaan In de Tachtigjarige Oorlog
kwam het voor dat militairen van een dorp goede
ren o f 'belasting' opeisten. Bij niet snel voldoen
aan de wensen werden huizen platgebrand, gewas
sen vernield o f bijvoorbeeld vee en paarden buit
gemaakt. Betalen moest snel gebeuren. Dat lukte
meestal alleen als welvarende inwoners met
voldoende contanten de afkoopsom konden voor
schieten. Er was geen officiële geldbank, alhoewel
de schutte wel regelmatig geld voorschool of
uitleende aan buurtgenoten. Als het terugbetalen
door ‘het dorp ’ te lang op zich liet wachten kon
een financierder ‘genoegen nemen ’ met een stuk
markegrond. Goed markehooiland was duur en voor
de buren (zeer) schadelijk om te verkopen, want de
hoeveelheid hooi om het vee de winter door te
krijgen werd dan kleiner. Een stuk woeste grond
gaf minder problemen. Zo zou de grond van het
grote bos in bezit van de Emmens kunnen zijn
gekomen, o f een deel van de oostkant. De kwaliteit
van de gronden, vooral aan de oostkant, zal vroe
ger niet al te goed zijn geweest: veel nat land. Na
1858 worden de gronden droger (noot 7). De
zuidwesthoek, van Hospershuis tot Sterrenkamp,
heeft mogelijk ook deel uitgemaakt van het
familiebezit. In de loop van de 17de eeuw wonen
hier nazaten van Wolter Warners. Wolter is net als
Evert een zoon van Warner Everts Mullinga.
In de noordwesthoek, ongeveer van Minister
Kanstraat tol Stationsstraat en ten westen van het
bos, staan begin I7de eeuw (of eerder) al enkele
huizen. Deze hoek heeft mogelijk niet tot het
landgoed behoord.
5. iMngs de twee wegen lijkt aan één kant een rij
bomen (en struiken) te staan. Deze rijen zijn door
mij aangegeven op de kadasterkaart uit 1832.
6. Op de topografische kaart uit 1900/1910 komen de
weg en bomenrij niet meer voor. Het grote bos op
de plek van de wijk ‘Oud Allee ’ staat nog wel op
deze kaart.
7. Na het graven van het Oranjekanaal is na 1858 het
grondwaterpeil in Emmen gezakt. Het Emmermeer
kwam droog te staan en het Bargermeer werd
aanzienlijk kleiner door het zakken van het water
peil. Het Willinge-erf wordt minder gevoelig voor
wateroverlast.
8. Archeologieprofessor Reuvens heeft verscheidene

9.

keren in Drente oudheden onderzocht. Even na
1830 is Reuvens in Emmen om onderzoek te doen
naar de vlakbij gelegen Saalhof. Reuvens zal de in
oudheden geïnteresseerde Willinge hebben ont
moet. Hij heeft mogelijk zelfs bij de burgemeester
overnacht. De kans is groot dat Reuvens de
Weiertgracht heeft gezien.
Van een Weiertonderzoek door Reuvens is Gerrie
van der Veen niets bekend. Volgens Van der Veen
schrijft Picardt er ook niet over. Voor 1842 ‘ma
ken ' de drie Drentse Podagristen een voettocht
door Drente. In hun beschrijving van de dorpen
besteden ze met veel omhaal van woorden aandacht
aan de wetens- en bezienswaardigheden die daar
zijn te vinden. Niets zeggen ze over de Weiert in
Emmen. Komt dat omdat in Picardts tijd de ‘gragt’
nog niet bestond of dat de anderen wisten dat de
Weiert van recente datum was? Er blijven twijfels
bestaan over de ouderdom van de gracht C944.
Halfjanuari 2010 is bij de achteringang van het
gemeentehuis aan de Vreding een opgraving gedaan
waarvan de resultaten nog uitgewerkt moeten
worden. Gevonden zijn o.a. resten van een boerderij
en een soort watergangen, die waarschijnlijk te
klein zijn voor een gracht, maar niet uitgesloten
moet worden dat het gaat om resten van een weiert.
Het is globaal de plek waar de Honningehof moet
hebben gestaan?
Net naast de noordelijke ingang van de grote
entreehal en tegenover de receptiebalie staat een
grote maquette van het gebied rondom het oude
Dierenpark. De aanwezige beplanting is aangege
ven. Een deel van de oude hoofdlaan (van vóór
1790) is goed te herkennen.

oren u it de middeleeuwen
In Emmen hebben archeologen veel sporen van bewoning uit de prehistorie gevonden. Ik
heb het al vaak gehad over de hunebedden, de grafheuvels, brandheuvels en de Celticfields.
Maar hoe zit het inet de middeleeuwen, hebben we daar ook sporen van? En als we het
over de middeleeuwen hebben, welke tijdsperiode bedoelen we dan precies? Eerst maar
naar die tijdsperiode.
De middeleeuwen worden onder
verdeeld in:
1. Vroege middeleeuwen (+ 350/
500 tot ± 950).
2. Hoge middeleeuwen (+ 950 tot
+ 1270)
3. De zogenaamde Late middel
eeuwen (± 1270 tot ± 1500)
Na 1500 begint de periode die we
ook wel ‘Post-Middeleeuwen’
noemen.
In een van de vorige afleveringen
heb ik het al eens gehad over de
opgravingen in de kerk (graven die
dateerden uit de 8ste en 9de eeuw).
Die vallen dus in de vroege mid
deleeuwen.
Ook uit de latere middeleeuwse
periodes zijn in Emmen sporen
gevonden.
In 1959 werd in het centrum van
Emmen (hoek Noorderstraat/
Hoofdstraat) een eeuwenoud pand
afgebroken waarin café Prins was
gehuisvest. Het dateerde uit de
17de/18de eeuw. Het oudste ge
deelte scheen zelfs uit 1572 te
stammen. Van oorsprong stond het
beschreven als boerderij/herberg.
Afbraak was nodig, omdat hier de

eerste ‘torenflat’ in Emmen kwam (met onderin
onder andere de winkels van Halfords en Ossel
Hakkenbar). Tijdens graafwerkzaamheden
stuitten bouwvakkers op een boomput. Dit is een
waterput gemaakt van een uitgeholde eiken
boomstam. Van 31 september t/m 2 oktober
1959 verrichtten archeologen onderzoek naar de
put. De boomput had een diameter van ca. 1
meter, de lengte was 2.40 m. Hier bovenop had
echter nog een bovenbouw gestaan van zeker
3.50 nieter, zodat de totale diepte van de put
maar liefst zes meter bedroeg! Scherven uit de
put wezen erop dat deze dateerde uit de late
middeleeuwen (± 1600) en lang in gebruik was
geweest. Bij café Prins stond nog een 17deeeuws vakwerkgebouwtje, dat vroeger ook als
bakkerij werd gebruikt. Er zijn nog pogingen
gedaan om het naar een andere plaats te
doen overbrengen en het gerestaureerd te her
bouwen, maar dat lukte niet.
Overigens, rond die put bestond in Emmen een
legende. Al in de Franse tijd was in het pand
een herberg gevestigd. Op een dag kwamen
Franse soldaten, hun paarden waren beladen
met zakken geld. Een van de knechten van de
herbergier kon de verleiding niet weerstaan en
pakte een van de zakken. Hij kreeg echter on
middellijk spijt en wist niet wat hij er mee
moest. Daarop verstopte hij de buit in de put van
de herberg. Een prachtig verhaal. Of het waar
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gebeurd is? Tijdens het archeologisch onderzoek
naar de put is het geld niet gevonden....
Bij grondwerkzaamheden voor de bouw van het
warenhuis V & D aan het eind van de jaren
zestig vond men grondsporen die bewezen dat
daar zo’n 1500 jaar geleden al mensen woonden.
De Emmer Courant van 9 april 1970 schreef
namelijk dat in de bouwput grondsporen van twee
hutkommen werden gevonden, daterend uit de
6de of 7de eeuw! Dat waren dus de Vroege
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1961).

Middeleeuwen. Ook trof men grondsporen aan
van een boerderij die 30 meter lang en 6 meter
breed was. Deze dateerde uit de 12de of 13de
eeuw, dat bewezen de scherven van kogelpotaardewerk die men vond. Een week later meldde
de Emmer-Courant dat er opnieuw een archeolo
gische vondst was gedaan. Deze keer ging het
om een boomput uit de 14e eeuw.
Al eerder waren er tijdens de bouw van de
Weiert sporen van middeleeuwse bewoning
gevonden. Bij de graafwerkzaamheden die

De houten put, gevonden in 1985 in
Zuidbarge (foto G. van Erkelens)

nodig waren voor de bouw van het belasting
kantoor (1964) vonden archeologen sporen van
een middeleeuwse ‘hutkom’, ook wel ‘komhut’
genoemd. Een hutkom was een soort bijgebouwtje/schuur(tje) van een boerderij. Op de vloer
van de hutkom trof men o.a. Pingsdorf-aardewerk aan. Dit aardewerk, afkomstig uit Duits
land, werd gemaakt tussen het eind van de 8ste
eeuw en de 12de eeuw. Na grondige bestudering
bleek dat de hutkom dateerde uit de 10de eeuw.
Er werd geconcludeerd dat waar we nu het
belastingkantoor op de Weiert vinden, zo’n 1000
jaar geleden een boerderij heeft gestaan.
Niet alleen in het dorp Emmen zijn sporen uit de
middeleeuwen aangetroffen. In 1985 vond een
inwoner van Zuidbarge tijdens het werken in

zijn tuin een keienconstructie. Na onderzoek
van de Stichting Archeologie en Monument
(SAM) uit Emmen bleek het te gaan om de
fundering van een middeleeuwse spieker, een
opslagplaats voor graan. Behalve de spieker
werden er twee oude putten gevonden, paal
gaten, kuilen en een greppeltje. Eén van de
putten was opgebouwd uit veldkeien en de an
dere uit een houten kistconstructie bestaande uit
vier hoekpalen en zware eiken planken. Daar
onder was een ton zonder bodem aangebracht
op de overgang van keileem naar welzand om
verzanding te voorkomen.
Het leek erop dat er sporen van een klein deel
van een grotere middeleeuwse nederzetting
tevoorschijn waren gekomen. Na bestudering
van het vondstmateriaal bleken de sporen te
dateren uit de 11de of 12de eeuw. Waren hier
de sporen aangetroffen van de eerste bewoning
van Zuidbarge? Het vermoeden bestaat name
lijk dat ongeveer in die periode het dorp ontstaan
is. Maar ja, niets is zeker, misschien worden
en in de toekomst nog wel oudere sporen gevon
den.

Project Stolpersteine
Een jaar gelden konden we u melden dat we door de stichting ‘Heen en Weer/Hin und
Zurück’ waren benaderd om te participeren in het project Stolpersteine. Dit heeft er
toe geleid dat er in het afgelopen jaar veel onderzoek is gedaan naar de Joodse bewo
ners in de gemeente Emmen. Dit onderzoek was nodig om de plaats van de ‘struikel
stenen’ te bepalen. Deze komen in de bestrating voor de nog bestaande of afgebroken
huizen van onze Joodse burgers [periode 1940-1945] te liggen. Voor meer informatie
kunt u op www.stolpersteine.com terecht.
Tevens zal er dit jaar een thema Kroniek worden uitgegeven over de periode rondom
de Tweede Wereldoorlog. De redactie is al enige tijd druk bezig allerlei verhalen en
artikelen te schrijven en te vergaren van diverse schrijvers.
Lesbrieven en erfgoedkwartet
Samen met andere Erfgoedorganisaties in de gemeente Emmen worden er lesbrieven
en een erfgoedkwartet ontwikkeld voor het basisonderwijs. Dit project wordt vanuit de
gemeente Emmen gecoördineerd door het Drents Plateau met als hoogtepunt een boek
dat door het onderwijs kan worden gebruikt om de geschiedenislessen dichter bij huis te
brengen. Houd voor de presentatie van dit boek de regionale pers in de gaten.

^SeBanprijlf Brief uit 1795
duiift op in ‘E mmen
Op 29 januari 2010 vond by boekhandel Vermeer in Emmen de overdracht van een docu
ment plaats door ons medelid de heer Herman Platzer aan drs. Plak, hoofd van de Doops
gezinde Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
Zo’n 30 jaar geleden kocht Herman Platzer een tweedehands boek. De verkoper had het
boek eerder op een veiling in Haarlem gekocht. In het boek lag een brief uit 1795. Moge
lijk was die brief als bladwijzer gebruikt. Niet alles van die brief kon Herman lezen.
Onlangs schoot hem de brief weer te binnen en hij vroeg medelid Tonko Engelsman om de
hele tekst voor hem uit te werken.
De brief, geschreven door de student en later
doopsgezinde predikant Marten Martens, gaat
onder andere over de regeringsomwenteling die
begin 1795 plaatsvond.
In 2005 is een boek verschenen onder de titel 'Ik
heb het grote doel mijner Aardsche bestemming
bereikt'. Hierin staan twintig brieven van de
zelfde student, geschreven in de periode 1794
tot 1798. Martens is ruim 50 jaar doopsgezind
predikant geweest in Holwerd in Friesland. Ook
was hij schoolopziener. De brieven van Marten
Martens waren rond 1900 in het bezit gekomen
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van een nazaat in Haarlem.
De brief was bestemd voor zijn ouders in het
toen Deense Friedrikstad. De stad is in 1621
gesticht door Hollanders en ligt nu in Sleeswijk
Holstein. Er woonden veel Nederlandse doops
gezinden en remonstranten en Martens vader
was daar doopsgezind predikant. De in Emmen
opgedoken brief komt niet voor in het boek uit
2005, maar is een mooie aanvulling op de an
dere brieven. Reden voor Herman Platzer om
de brief te schenken aan de Doopsgezinde
Bibliotheek van de Universiteit.

e <10[gaarder1
Binnen de grenzen van de gemeente Emmen en die van de vroegere gemeente Schoonebeek hebben in de periode 1857-1929 negen tolwegen gelegen en dertien tolbomen of tol
hekken gestaan. Een veelvoud van tolgaarders of tolhekpachters hebben m die periode het
recht van tolheffing gepacht. Met de pachtsommen konden overheidsinstanties en particu
liere instellingen die de wegen hadden aangelegd hun investeringen terugverdienen.

De regels
Tolgaarder of tolboompachter werd men als men
de hoogste pachtsom voor het verkrijgen van het
recht van tolheffing had geboden. In de meeste
gevallen betrof de pachttermijn een periode van
drie jaar. De tolbomen of tolhekken stonden op
vaste plaatsen, dikwijls geflankeerd door een
tolhuis. Na het aangaan van de pachtovereenkomst
was de tolgaarder verplicht ‘het tolhuis bij de
tolboom te bewonen en het daarbij behorende land

te gebruiken’. Hiervoor hoefde hij geen geld te
betalen. Verder waren de pachters verplicht de tol

Een vrouwelijke tolgaarder int het tolgeld van een
ruiter. In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen
overal tollen om de aanleg en het onderhoud van de
kunst- en klinkerwegen te kunnen financieren (Belas
ting en Douane Museum, Rotterdam - Internet Tol
gaarder)

Gemeente Emmen in de jaren zestig van de negentiende
eeuw. Op deze kaart is de wegenstructuur van dat
moment duidelijk te zien (uit Gemeenteatlas Drenthe,
uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden, d.d. 1867)

van één uur na zonsondergang tot één uur voor
zonopkomst door middel van een lantaarn, waarin
een lamp met petroleum brandt, behoorlijk te
verlichten. Zowel dergelijke lantaarns, als de
tariefkastjes werden aan de pachters in bruikleen
gegeven. Aan de door de concessionaris bepaalde
tarieven had hij zich te houden. Bovendien was hij
verplicht ‘zich onmiddellijk na aankomst van een
rijtuig of ander met tol bezwaard voorwerp, zowel
bij nacht als bij dag bij den tolboom te plaatsen en
den verschuldigde tol te ontvangen, zonder opont
houd voor de tolplichtigen te veroorzaken.’ Voor
de passerende reiziger moest hij altijd voldoende
wisselgeld bij de hand houden.
Van de tolgaarder werd verwacht dat hij integer
en betrouwbaar was. Hij moest stevig in zijn
schoenen staan, zeker wanneer een voorbijganger
bij het passeren van het tolhek de van te voren
vastgestelde ‘straatbelasting’ weigerde te betalen.
Normaliter droeg de tolgaarder eens per maand
een twaalfde deel van de overeengekomen jaar
lijkse pachtsom af. In pachtovereenkomsten stond
aangegeven bij welke instantie het geld moest
worden afgedragen. Verder mocht hij niet het
nevenberoep van logement- of vergunninghouder
uitoefenen, moest hij zich aan de voorgeschreven
tarieven houden die bij het tolhuis duidelijk zicht
baar waren opgehangen, een gewaarmerkt
klachtenregister bijhouden en had hij de verplich
ting om in voorkomende gevallen ook als weg
werker werkzaam te zijn. Tenslotte moest hij de
lange lijst van verleende vrijstellingen uit zijn
hoofd kennen, zoals die voor de paarden en rijtui
gen van leden en renboden van het koninklijke
huis, de paarden van de bezorgers van brieven,
voor de paarden van de aannemer voor het onder
houd van de weg, voor die van de ambtenaren van
waterstaat, die van de leden van de marechaussee
en militairen in uniform enz., enz.

Tarieven en de betaling ervan
Ofschoon het betalen van passage of tol al zo oud
was als de weg naar Rome en tegenwoordig nog
steeds bestaat, bijvoorbeeld bij tolbruggen, toltunnels en tolwegen in Frankrijk, was deze vroe
gere tolheffing beslist niet geliefd onder de bevol
king. Vooral de plaatselijke bevolking was het
betalen van tol vaak een doom in het oog. Vandaar
dat menigeen op grond van uiteenlopende argu
menten een vrijstelling daarvan probeerde te
krijgen of een verzoek indiende om ‘verzachting’
van de tarieven te bewerkstelligen. In een enkel
geval gelukte dit, maar meestal staken de ambte
naren van de provincie daar een stokje voor.
Over het algemeen werden vastgestelde tarieven
gebruikt.2 Deze bedragen waren in een aantal
artikelen van de beschikking vastgelegd. Zo be
taalde men in de negentiende eeuw bijvoorbeeld bij
het passeren van het tolhek voor elk los paard of
muilezel f. 0,05, voor een rundbeest, veulen of
ezel f. 0,01 Vi, voor een kalf, schaap of varken
f. 0.01 en voor een kudde schapen of varkens van
meer dan vijftig stuks f. 0,50. Voor elke bok, geit
of hond die voor een rij- of voertuig op twee of
vier wielen was aangespannen mocht men in de
meeste gevallen f. 0,01'/2 vragen. Ook voor dili
gences of postwagens moest worden betaald. Zo
moest men voor elk paard, aangespannen voor een

omnibus, diligence of postwagen en ingericht voor
niet meer dan zes personen f. 0,10 betalen en
wanneer er meer dan zes, doch niet meer dan
negen personen kon worden vervoerd f. 0 , 12‘/ 2.
Nog grotere wagens leverden f. 0,15 op. Niet
overal werden gelijke tarieven gehanteerd. Men
sen die veel reisden wezen daarop of protesteer
den daartegen.3
De wegen
De eerste tolweg waarmee men in de gemeente
Emmen te maken kreeg was de zogenaamde
‘kunstweg' die liep van de gemeente Gieten tot aan
de scheiding van de gemeenten Emmen en Sleen
De aanbesteding van deze weg had plaats op 19
januari 1858. Voor het wegdek werd gebruik
gemaakt van verbrijzelde keien. De totale lengte

bedroeg 28.481 ellen verdeeld over vijf percelen,
te weten 1.646 ellen in de gemeente Gieten, 2.677
ellen in de gemeente Gasselte, 8.620 ellen in de
gemeente Borger, 7.477 ellen in de gemeente
Odoom en 8.061 ellen in de gemeente Emmen.
Verder werden bij de gemeentegrenzen tolhuizen
gebouwd. In de gemeente Emmen stond het tolhuis
bij de Klinkmolenbrug. Vanaf 1862 zijn de tol
bomen van deze wegen om de drie jaar door de
betrokken gemeenten in het openbaar of publiek
verpacht. De opbrengst van de tolboom aan de
Klinkmolenbrug ging naar de gemeente Emmen.
In 1863 werd deze weg door het bestuur van de
Oostermoer-Zuidenveldsche straatwegmaatschappij en de gemeente Dalen doorgetrokken
naar de keistraat te Dalen. Aan deze tolweg kwa
men nog eens twee tolhuizen; een ervan stond in
Eldijk. Dit tolhuis bracht in 1883 f. 6 80,- aan
pacht op.4 De tolgaarder was toen Egbert Benning.
Verschillende pachters hebben in de loop der jaren
geld aan de tolboom van de Klinkmolenbrug geïnd.
Zo werd in 1893 deze tolboom voor f. 364,- ge
pacht door F.K. Wieneke en in 1899 voor f. 420,—
door de in Zweeloo wonende R. Wiebing voor
f. 420,—. Vanaf 1 mei 1915 (Koninklijk Besluit
8 februari 1915 no. 48) mocht er op deze weg
geen tol meer worden geheven.5 Omdat het be
stuur van de ‘Kunstweg Gieten - Klinkmolenbrug’
deze ontwikkeling al lang van te voren had zien
aankomen, had zij de zes tolhuizen met bijhorende
grond, waaronder die aan de Klinkmolenbrug,
begin december 1914 in het openbaar al te koop
aangeboden.
Een tweede uit die tijd daterende tolweg was de
straatweg van Coevorden naar de Ellenbeek te
Schoonebeek. De concessionarissen van deze weg
waren de Directeuren van de Coevorder Straat
weg Maatschappij. Deze weg bestond als tolweg
van 1879-1929, en gebruikers van deze weg moes
ten in die tijd twee tolbomen passeren. In een
overeenkomst van 5 januari 1886 was er zelfs
sprake van nog een bijboom tussen de percelen

Het verzoek van H.A. Meijer te Emnien om vrijdom van
tolheffing voor zijn omnibusdienst (Gemeentearchief
Emmen, inkomende brieven, archiefdoos 1885 nummer
7300).

gemeente Schoonebeek sectie A 1650 en gemeente
Coevorden sectie I 452. Verder was er in voor
zien dat verscheidene bevolkingsgroepen een
vrijstelling hadden gekregen. Ook in dit geval
werd het recht van tolheffing driejaarlijks ver
pacht. Zo had eind negentiende eeuw de publieke
verpachting van de beide tolbomen - tolboom no. 1
en tolboom no.2 - plaats in het logement van
Bekkering te Coevorden. In 1899 werd tol no. 1
voor f. 526,-- gepacht door Johannes Ensing en tol
no. 2 voor f. 506,- - f. 150,- meer dan driejaar
daarvoor - door een zekere Soetebier die toen al
enige tijd in het bijbehorende tolhuis woonde. Ln de
periode 1904 - 1907 waren de pachters aan beide
hekken A. Jansen en G.J. Kolenbrander die res
pectievelijk f. 775,- en f. 7 25,- pacht ervoor over
hadden gehad, een aanzienlijke hogere pachtsom,
omdat de tarievenlijst was uitgebreid met de
tolplichtigheid van fietsers (1 cent), bestuurders
van een motorfiets (2Vz cent) en van een automo
biel (5 cent). Deze toevoeging heeft voor veel
fietsers een aderlating betekend. Zeker voor de
fietsende postbode van de route Dalen - Coevorden
- Schoonebeek v.v. Omdat hij dagelijkse de twee
tolbomen op de straatweg Coevorden - Schoone
beek moest passeren was hij elke dag vier cent
kwijt. Een gelukkige bijkomstigheid voor hem was
dat de tolbaas op de Loo op de weg tussen Dalen
en Coevorden zo goed was hem vrij te laten passe

ren. De verontwaardigde postbeambte diende
hierover bij Gedeputeerde Staten een klacht in en
besloot in afwachting van het antwoord het laatste
deel van de route te voet af te leggen en voor lief
te nemen dat zijn brieven en andere poststukken
een uur later dan gewoonlijk bij de klanten werden
bezorgd.6 Ln het jaar 1929 is men met het heffen
van tol op deze weg gestopt.
Aan de straatweg van Emmen via Westenesch
naar Sleen is in de periode 1885-1916 tol geïnd.
Het tolhuis stond op Tweedijk op de grens van de
gemeenten Emmen en Sleen. Deze weg, met een
lengte van 4860 meter, waarvan 2945 meter in de
gemeente Emmen, liep van de keistraat te Wes
tenesch over de Emmer Madijk richting NoordSleen en kon worden aangelegd, omdat zowel het
Rijk als de provincie de aanleg ervan hebben
gesubsidieerd. De eerste tolgaarder bij dit tolhek
was de in Westenesch wonende arbeider Hendrik
Weeken Hzn. In de periode 1891-1894 was het
E. Drentli uit Roswinkel.7 Hij had het tolhek voor
f. 497,-- gepacht. De laatste pachter was Berend

Een impressie van de tolweg van Emmen naar NoordSleen. Op de voorgrond de Sleenerstroom op de grens
van de gemeenten Emmen en Sleen. Rechts is vaag het
tolhuisje te zien (collectie B.J. Mensingh, uit.'Het
Noorden in Woord en Beeld, 9 augustus 1935.

Eising die van 1904-1917 met zijn vrouw in het
tolhuis woonde.8 In de laatste driejaarlijkse periode
heeft hij een jaarlijkse pacht van f. 340,-- voor het
tolrecht betaald. Uit een van de gemeenteraadsverslagen blijkt dat in 1896 de gemeente Emmen
samen met de gemeente Sleen bij dit tolhuis een
Nortonpomp heeft laten slaan om voor de bewo
ners van het tolhuis een betere drinkwatervoorzie
ning te krijgen.9 Dit tolhuis is in 1968 afgebroken
en daarna in Schoonoord, in het Openluchtmuseum
Ellerten Brammert, in oude glorie herbouwd.
Het tolhuis Tweedijk kwam in 1908 in het nieuws
toen er in een bosje in de buurt van het huis een
lijkje van een pasgeboren kind was gevonden. Uit
een nader onderzoek bleek dat de negentienjarige
ongehuwde dienstbode van een in Zweeloo wo
nende landbouwer kort tevoren op visite was ge
weest bij haar zuster, een dienstbode in
Westenesch. ’s Nachts had zij bij haar zuster
geslapen. Toen zij de volgende dag weer naar huis

ging, beviel zij onderweg. Niet te weten wat zij
moest doen liet zij het kindje achter en sleepte zich
naar het genoemde en nabijgelegen tolhuis. Kort
daarop vonden enige arbeiders (twee houthakkers)
het lijkje aan de kant van de weg. Zij gingen de
vrouw achterna en troffen haar aan in het tolhuis.
Op hun aandringen heeft de vrouw het lijkje opge
haald, waarna het naar Emmen is vervoerd. Daar
bleek het kindje misvormd te zijn. De vrouw is
nog enige tijd in het tolhuis gebleven om weer op
verhaal te komen.10
De vierde tolweg liep van de Ermerbrug langs de
zuidzijde van het kanaal tot de Zijtak in NieuwAmsterdam. In de periode 1886 - 1920 is op deze
straatweg tol geheven. De concessionaris van het
tolrecht was de Nieuw-Amsterdamsche Straatwegmaatschappij. Op 4 juli 1885 is deze straatweg
voor het publiek opengesteld.12Ook bij deze tolweg
zijn om de drie jaar gegadigden opgeroepen om in
te schrijven voor welk bedrag men het recht van

Overzicht tolwegen binnen de grenzen van de gemeente Emmen "
Aanduiding weg:

Kunstweg Gieten-Klinkmolenbrug
(lengte: 28.481 ellen en kunstwerken)
Straatweg van Coevorden naar de Ellenbeek te Schoonebeek
Kunstweg Emmen - Noord-Sleen
Straatweg van Nieuw-Amsterdam naar
de straatweg Emmen-Dalen
Klinkerweg Nieuw-Amsterdam langs de
Noordzijde Verlengde Hoogeveense
Vaart tot Erica en vandaar naar Zuidbarger Nieuw-kamp
Klinkerweg grens Waterschap Weerdingevia Roswinkel tot aan de Kanaalweg langs de noordzijde van het Compascuumerkanaal te Munsterseveld
Straatweg grens Odoom/Emmen zuidoostwaarts tot de grens sector A
gemeente Emmen
Klinkerweg te Nieuw-Schoonebeek
Klinkerweg Schoonebeek naar NieuwAmsterdam

Aantal Periode:
tolhek
ken:
1
1857-1915

Eigenaar o f toezichthouder:

Gemeenten Gieten, Gasselte,
Borger, Odoom en Emmen.
Directeuren van de Coevorder Straatweg Mij.
Gemeenten Sleen en Emmen
Bestuur Nieuw-Amsterdamse
Straatweg Mij.
Waterschap Barger-Westerveen

2

1879-1929

1
1

1885- 1916
1886- 1920

2

1901-1917

2

1905-1915

Waterschap Weerdinge

1

1905-1914

Waterschap Weerdinge

2
1

1915-1920/1923 Gemeente Schoonebeek
1915-1923
Gemeente Schoonebeek

tolheffing wilde pachten. Een van de pachters van
dit tolhuis is Maurits Seyffers geweest die was
geboren te ’s-Hertogenbosch op 6 februari 1882.
Hij was koopman van beroep en werd in 1913 de
pachter. Op 1 mei 1920 is men op deze weg ge
stopt met heffen van tol.
De vijfde tolweg (1901-1917) in de gemeente was
de klinkerweg van Nieuw-Amsterdam langs de
noordzijde van de Verlengde Hoogeveense Vaart
naar Erica en vandaar verder naar de Nieuwkamp
of Nieuwe Kamp te Zuidbarge. Aan deze tolweg
hebben twee tolbomen gestaan. In 1899 is de aan
leg van deze weg in het openbaar aanbesteed. In
de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 10
april 1899 stond hiervan de volgende advertentie:
AANBESTEDING
Bestuur van het Waterschap Barger-Westerveen zal op Woensdag 3 Mei 1899 in het loge
ment Jan van Dalen te Nieuw-Amsterdam
aanbesteden: het gereedmaken van een aardebaan en het leggen van een klinkerstraatweg ter
lengte van 5093,25 meter van Nieuw-Amster
dam naar Erica, benevens het bouwen van een
tolhuis met tolboom en het gereedmaken van
een aardebaan en het leggen van een klinker
straatweg ter lengte van 4095 meter van Erica
naar Zuid-Barger Nieuwe Kamp, benevens het
bouwen van een tolhuis met tolboom.
De aanleg van deze beide wegen werd gegund aan
J.H. Huisman te Zutphen die de laagste
inschrijver was. In totaal had hij ingeschreven
voor een bedrag van f. 61.497,--. Door het Water
schap Barger-Westerveen was een bedrag begroot
van f. 62.450,56, zodat zij een meevaller had van
ongeveer f. 1.000,--. Op 26 november 1902 is het
innen van de tol op deze wegen in het openbaar
verpacht. De advertentie in de Provinciale
Drentsche en Asser Courant luidde:
TOL VERPACHTING
Het bestuur van het Waterschap BargerWesterveen is voornemens op Woensdag 26
November a.s. ten huize van Jan van Dalen te
Nieuw-Amsterdam te verpachten: het recht van
tolheffing bij de twee tolhekken op de straatwe
gen in het waterschap, voor den tijd van drie

jaren, ingaande 1 mei 1903.
Inlichtingen te bekomen bij secretaris
G.L. Gratama en bode-opzichter van het
Waterschap J. van Veenen.
De verpachting kon pas plaats hebben nadat het
Waterschap van de provincie officieel toestem
ming had gekregen op deze weg aan de twee
tolbomen, geplaatst tegenover de kadastrale perce
len sectie G no. 53 en 2830 en de bijtolboom,
staande voor de brug over het hoofdkanaal op de
Westerveensedijk, tol te mogen heffen, echter
onder voorwaarde dat men bij de bijtolboom
slechts de helft van de vastgestelde tarieven mocht
vragen. Ook in dit reglement moesten fietsers 1
cent bij elke passage betalen. Tol nummer 1 werd
in de periode van 1 mei 1909 - 30 april 1912 voor
f. 333,-- verpacht aan W. Eising en tol nummer 2
voor f. 330,-- aan J.G. ter Haar.13 Op deze weg is
de tolheffing op 1juni 1917 beëindigd.
De zesde tolweg (1905-1915) is in opdracht van het
Waterschap Weerdinge aangelegd en liep van de
grens van dit waterschap via Roswinkel tot aan de
Kanaalweg langs de noordzijde van het Compascuumerkanaal te Munsterseveld. De aanbesteding
van deze weg had plaats medio november 1903.
Men kon in dit geval op vijf ‘percelen’ inschrijven.
Perceel I was een ‘aardebaan en de daarbij beho
rende kunstwerken en klinkerbestrating vanaf
grens Waterschap Weerding tot aan de kanaalweg
langs de noordwest-zijde van het Compascuumerkanaal, lang 5046 meter’, perceel II ‘het bouwen
van twee tolhuizen, één te Roswinkel en één te
Munsterseveld’, perceel IV een ‘aardebaan en de
daarbij behorende kunstwerken en klinkerbestra
ting in het verlengde van perceel I ter lengte van
2254 meter’ en perceel V ‘het bouwen van een
tolhuis aan het kanaal te Nieuw-Weerdinge’. Na
inschrijving werd de bouw van de drie tolhuizen
gegund aan L. Aden te Stadskanaal voor respectie
velijk f. 3 .5 4 8 -en f. 1.744,-.14
Nadat de toltarieven van de drie tolhekken bekend
waren gemaakt, begonnen de inwoners van Ros
winkel en Munsterseveld hierover te morren,
vooral omdat zij vonden dat zij van het betalen van
tol moesten worden vrijgesteld, omdat zij voor de
aanleg van de weg al f. 5.000,—hadden gedo
neerd. Vandaar dat zij het onbillijk vonden dat zij

voor het transport van aardappelen, geperste stro.
koren en kunstmeststoffen van het land naar het
schip v.v. iedere keer tol moesten betalen. Dat
gold volgens hen ook voor het vervoer van zelfgegraven turf en bussen melk naar en van de
fabriek. Het gevolg was dat een verzoek met ruim
veertig handtekeningen naar de provincie werd
gestuurd waarin de bezwaren kenbaar werden
gemaakt.15
Toen de tolhuizen aan deze weg voor bewoning
gereed waren, was men nog niet klaar met de
aanleg van de weg en zag het er door de ingeval Ier
winter niet naar uit dat de weg op korte termijn
kon worden afgemaakt. Vandaar dat de gemeente
had besloten de huizen voorlopig te verhuren, in de
hoop dat de nieuwe bewoners later ook de nieuwe
tolgaarders zouden worden. De voorlopige bewo
ners van het tolhuis te Roswinkel was R. Hadde-

ringh en voor dat te Munsterscheveld J. Wijnholds.
Zoals ook bij andere tolwegen heeft aan het begin
van de twintigste eeuw de tolheffing op deze weg
ook tot menige discussie geleid. Zo kwam dit ook
op de raadsvergadering van 23 december 1908 aan
de orde en liet men verscheidene verzoeken over
vrijstelling of ontheffing de revue passeren. Uitein
delijk gingen deze verzoeken de prullenbak in en
besloot men de al eerder gemaakte afspraken over
tarieven enz. te handhaven. Deze tolhekken waren
in dezelfde maand nog even in het nieuws toen
men merkte dat een slimmerik van een fietsclub
aan de tolhekken, toen het donker was, ‘bij lamp
licht’ had betaald met een kwartje en iedere keer
24 centen had teruggekregen en bleek dat ‘de
vermeende kwartjes niets anders waren dan met
zilverbons overgemoffelde centen’, wat voor de
tolgaarders een flinke strop was.16
De zevende tolweg was de straatweg van de ge
meenschappelijke grens van de gemeente Odoom

Kopieën van de inschrijvingsbiljeilen van Hendrik
Kar sten en Berend Koops voorde periode van l mei
1 9 0 9 - 1 mei 1912 (GemeentearchiefEmmen, dossier
1.811.111).

en de gemeente Emmen die zuidoostwaarts liep tot
de grens sector A gemeente Emmen door Water
schap Weerdinge. Op deze weg is in de periode
1905-1914 bij één tolboom tol geheven die stond bij
het hoofdkanaal A te Nieuw-Weerdinge. Op 11
maart 1914 is de concessie niet meer verleend.
Van de laatst hier besproken tolweg in de ge
meente Schoonebeek is meer bekend. Deze straat
weg heeft twee tolbomen gehad, te weten no. 1 die
het dichtst bij Oud-Schoonebeek stond en no.2 die
meer in de richting van Coevorden was neergezet.
De ene tolboom heeft dienst gedaan in de periode
1915-1920 en de andere in de periode 1915-1923.
Aan deze tolbomen hebben verscheidene pachters
dienst gedaan. Zo is Hendrik Karsten uit NieuwSchoonebeek in de periode 1909-1915 twee drie
jaarlijkse pachttermijnen werkzaam geweest aan
tolboom 1 voor de pachtsom van respectievelijk
f. 382,-- en f 691,--.17 Berend Koopa uit NieuwSchoonebeek betaalde in de pachtperiode 1909
1912 f. 204,- voor de tolboom 2. Hij werd in 1912

opgevolgd door Jan Jozef de Lenne uit NieuwSchoonebeek. Gerrit Jan Elzing uit NieuwSchoonebeek was de laatste tolpachter van tol 1.
Hij betaalde een jaarlijkse pachtsom van f. 717,-.
Het besluit om de tollen op deze weg af te schaf
fen was mede het gevolg van een verzoek van ‘53
ingezetenen van Schoonebeek’. Een van de argu
menten was dat men vond dat het verkeer door de
bomen veel te veel werd belemmerd en dat men
het vreemd vond dat er zowel binnen de bebouwde
kom als daarbuiten tolhekken stonden, terwijl dat
in geen een enkele andere gemeente voorkwam.
De gemeenteraad van Schoonebeek heeft dit ver
zoek serieus genomen en hief op 1 mei 1920 tolhek
no. 2 op en tolhek no. 1 op 1 mei 1923.
TOLVERPACHTING
Burgemeester en Wethouders van Schoonebeek
zijn voornemens op Woensdag den lOen Januari
1912 des voormiddags om 11 uur, ten gemeentehuize aldaar voor den tijd van 3 jaren, aanvan
gende den 1 Mei 1912 publiek te verpachten:
Het recht van tolheffing aan de beide Tolboomen op de straatweg te Nieuw-Schoonebeek,
waarvan de voorwaarden vanaf heden alle
werkdagen op de Secretarie ter inzage van
gegadigden liggen.

De Hoofdstraat met tolhek in Schoonebeek. In het huis op de voorgrond woonde de familie van schoenmaker Töller,
hei huis daarnaast was het tolhuis en daarnaast bevond zich het huis met de winkel van de smid Stevens. Deze huizen
beslaan nog steeds (collectie Herman Platzerte Emmen).
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Schoonebeek, 28 december 1911.
Burgemeester en Wethouders voomoemd:
M.L. Mulders.
De Wethouder,
B.J. Bruna.18
De negende tolweg was die van Schoonebeek naar
Nieuw-Amsterdam. Vanaf eind oktober 1907 is
over de aanleg van deze weg volop in de gemeen
teraad van Emmen gesproken. Deze klinkerweg
moest komen langs de oostkant van de Zijtak te
Nieuw-Amsterdam en vervolgens lopen in de
richting van Schoonebeek. Om deze weg te bekos
tigen besloot men ‘een zoo groot mogelijke subsi
die aan te vragen bij het Rijk en de Provincie’ en
op de grens van beide gemeenten één tolhek te
plaatsen.19 Pas veel later is deze weg er gekomen.
Van 1 mei 1915 tot 1 mei 1923 is er op deze weg
tol geheven. Het ‘nette tolhuis’ heeft gestaan bij
Zandpol op de grens van de gemeente Emmen en
Schoonebeek.
Met 1 mei jl. is de tolgeldheffing op de straatweg
Oud-Schoonebeek - Nieuw-Amsterdam in wer
king getreden. Een net tolhuis is gebouwd bij de
zogenaamde Zandpol op de grens van de gemeente
Emmen. De eerste pachter was Jan Steenge uit
Oud-Schoonebeek die in de periode 1916-1919
voor het recht van tolheffing f. 350,—over had. De
tweede pachter was Jan Rigtering uit Padhuis die
voor de periode 1919-1922 een bedrag van f. 428,—
op tafel legde.20
Het verdwijnen van de tolbomen
Het heffen van tol is van het begin af aan een
omstreden zaak geweest. In de negentiende eeuw
was het aanvankelijk de enige manier om het geld
terug te verdienen dat men in het aanleggen van de
weg had geïnvesteerd. Maar snel, zeker vanaf
eind negentiende eeuw, kwamen er steeds meer
weerstanden tegen de tolwegen. Toen in verschei
dene provincies, zoals in Noord-Brabant, Overijs
sel en Groningen, het fenomeen ‘tolweg’ in de ban

Het voormalig tolhuis aan de weg Emmen- NoordSleen, afgebroken in 1968. Het staat nu in het open
luchtmuseum Ellen en Brammen (Uit: Wcstcnesch
door de eeuwen)

was gedaan, gingen er ook in Drenthe stemmen op
om het innen van tol af te schaffen. Met name de
instelling van de heffing van tol op fietsers en
motoren heeft het proces van opheffing bespoe
digd. Bovendien had men in andere provincies
gemerkt dat na het opheffen van de tolwegen de
door de overheid geheven motorrijtuigenbelasting
veel meer opbracht dan het heffen van tol. Zo
schreef de A.N. W.B. in 1910 dat het voor de
fietsers en motorbestuurders een haast ondoenlijke
zaak was als men telkens voor het betalen van
enkele centen moest stoppen, afstappen, naar geld
zoeken, wisselen en vaak wachten op de tol
gaarder die soms ergens op het land werkte of in
een nabij gelegen boerderij aan het melken was.
Men gaf toe dat de toename van het aantal fietsers
weliswaar de nodige centen in het laatje van de
pachter bracht, maar ook van hem eiste dat hij
voortdurend in de buurt van het tolhek te vinden
was en niet meer aan zijn andere werk toekwam.
Vandaar dat steeds meer tolpachters de tolboom
permanent open zetten en ijzeren sigarenkistjes
aan het tolhek hadden vastgespijkerd, waarin de
voorbijgangers hun geld kwijt konden. Hierbij
werd er vanuit gegaan dat de ‘tolplichdge’ eerlijk
afrekende. Een ander bezwaar tegen tolheffing
waren de teruglopende inkomsten. Dit had hoofd
zakelijk te maken met de komst van de tram- en
spoorwegen. Men name het verkeer op de aanvan
kelijk drukke straatweg Gieten - Klinkmolenbrug
en nog verder naar Dalen was afgenomen. Zware

vracht werd steeds meer per trein vervoerd en
ook de stoomtram was nadrukkelijker in beeld
gekomen bij het vervoeren van mensen, post,
pakketten en andere goederen. Bovendien bleek in
de praktijk dat steeds meer fietsers de tollen ont
weken. Velen gingen gebruik maken van secun
daire wegen en wat aanvankelijk als een lucratieve
inkomstenbron werd gezien, bleek in de praktijk
steeds meer tegen te vallen.
Dat was ook de Drentse gemeenteraden niet
ontgaan. Dat bleek ook toen de gemeenteraad van
Emmen op 28 juli 1910 moest stemmen over de
aanleg van een straatweg van 19 kilometer van het
dorp Erica naar Munsterseveld en daarbij sugge
reerde dat er op dat traject tolbomen moesten
komen. Met de natte vinger hadden ambtenaren
berekend dat die vier maal f. 2 5 0 ,- of f. 1000,per jaar zouden opbrengen, wat over een periode
van 35 jaar een bedrag van f. 35.000,- zou zijn.
Verscheidene raadsleden waren tegen het plan om
tollen te plaatsen, doch de meerderheid van de
raad besliste toen dat de tollen er toch zouden
komen. Deze tollen zijn er niet gekomen.
De A.N.W.B. protesteerde in die tijd het hevigste
tegen het gebruik van tolwegen en stak het niet
onder stoelen en banken dat het betalen van tolgeld
‘een sterk drukkende belasting’ voor de arbeider,
kleine koopman en ambachtsman was. Wel vond
ze tolheffing te billijken voor ‘de bemiddelde
toerist’.21 Steeds weer schreef deze instantie aan
iedereen die het maar lezen wilde, hoe verfoeilijk
het betalen van tol was. Uiteindelijk hebben deze
protesten en maatschappelijke ontwikkelingen
ertoe geleid dat de tolbomen of tolhekken hun
functie hebben verloren.

Noten
1 Met dank aan Gerben Dijkstra, Sis HoekBeugeling, Peter Kraan, Pim Mensingh en Herman
Pkitzer.
2 ln iedere concessie stonden dit soort bepalingen
afgedrukt. Wanneer de concessie was verleend en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten werd zij in
de plaatselijke dagbladen gepubliceerd.
3 Zie ook afschriften van tarievenlijsten in het
Gemeentearchief Emmen. Bij deze cijfers is
gebruik gemaakt van de tarievenlijst van de
klinkerweg Ermerbrug - Nieuw-Amsterdam (1886).
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Provinciale Drentsche en Asser Courant (PDAC),
13 november 1883.
In 1890 had deze tolboom nog f. 225, —aan pacht
opgebracht. Pachters en concessionarissen volgden
nauwgezet de opbrengsten en hielden bij de in
schrijving voor een nieuwe termijn daarmee reke
ning.
PDAC, 9 mei 1904.
PDAC, 24 november 1891.
Zie voor nadere bijzonderheden Westenesch door
de eeuwen heen, blz. 164-169 uitgegeven door
Vereniging Dorpsbelangen Westenesch.
Gemeenteraadsverslag Emmen, 3 september 1896.
PDAC, 4 en 7februari 1908.
W. Houtman, ‘Tolheffing op wegen in Drente, een
overzicht. ’, in: Nieuwe Drentse Volkslmanak,
2001.
Zie ook P. van der Woude, 100 jaar Nieuw-Am
sterdam Veenoord, 1960, blz. 73 e.v.
PDAC, 2 november 1908.
PDAC, 9 november 1903 en 28 januari 1904.
PDAC, 12 juli 1904.
PDAC, 12 december 1908.
Hendrik Karsten werd op 29 februari 1910 tijdens
de gemeenteraadsvergadering van Schoonebeek uit
een 40-tal sollicitanten op een salaris van f. 7,—
per week eveneens benoemd tot wegwerker.
PDAC, 6 januari 1912.
Raadsvergadering, 31 oktober 1907.
PDAC, 13 mei 1916.
PDAC, 15 oktober 1910.

Bibliografie en bronnen:
* Emmer Courant, 1891, 1900, 1905, 1906, 1909,
1911,1913-1915.
* Gemeentearchief Emmen, Ingekomen brieven,
tolheffing 1857, nrs, 233, 259, 297(2); 1858, nr.
303; 1859 nr. 95; 1873 nr. 433; 1885 nrs 89, 110,
256, 730; 1890 nr. 413 en 1899 nr. 147.
* Haan, J. de, e.a., Drenthe in de kaart gekeken,
Meppel, 1976.
* Houtman, W., ‘Tolheffing op wegen in Drenthe,
een overzicht’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak
2001, blz. 59 e.v.
* Muyzenberg, Ing. G.A.M. van den. Eerste verhar
ding van wegen in Drenthe, blz. 124 e. v.
* Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1850
1910.
* Woude, P. van der, 100 Jaar Nieuw-Amsterdam
Veenoord, Nieuw-Amsterdam, 1960.
* Zantingh, Sietze, e.a., Westenesch door de eeu
wen, Vereniging Dorpsbelangen Westenesch.

^J~ramfia[te Amsterdamsche V etd
De Dedemsvaartse tram had destijds in
het Amsterdamsche Veld een vaste
tramhalte. Vanuit de hoofden daar
werd door de Dedemsvaartse Stoomtram
weg Maatschappij (D.S.M.) een 10 km
lang raccordementspoor (industrieverbindingsspoor) aangelegd naar de
turfstrooiselfabrieken van Griendtsveen
aan het Dommerskanaal.
Overeenkomst
In 1910 had Griendtsveen n.l. een overeenkomst
gesloten met de Dedemsvaartse tram om tegen
een bepaald bedrag gedurende 25 jaar jaarlijks
30.000 ton turfstrooisel af te voeren door de
Dedemsvaartse Stoomtram Maatschappij. Deze
turfstrooiseltrams hebben tientallen jaren turfstrooiselbalen vervoerd naar het overlaadstation
van de Staatsspoorwegen bij het station Dedemsvaart-Staatsspoor (bij Lichtmis) en later ook naar
schepen aan de loswal van het tramemplacement
Diezerkade te Zwolle.
Het industriespoor had vooraan in het Amster
damsche Veld nabij de villa ‘La Paix’ met een
wissel aansluiting met de hoofdlijn. Kort daarbij
was de tramhalte ‘Amsterdamsche Veld’.
De halte
De tramhalte Amsterdamsche Veld bestond al
een aantal jaren voordat het bovengenoemde
industriespoor werd aangelegd. Al direct bij de
aanleg van de tram vanuit Coevorden naar

Plattegrond met de twee bruggen bij La Paix. Ook over
het Dommerskanaal ligt een brug. Tussen de woorden La
Paix en draaibr. staal de letter H voor halte.

Nieuw-Amsterdam in 1899 waren er twee tram
haltes in dat traject n.1. de halte Dalerveen en de
halte Amsterdamsche Veld. In het ‘spoorboekje’
van de tram uit 1906 worden beide haltes ge
noemd. Van het Coevorder tramstation naar het
Amsterdamsche Veld deed de tram er 38 minu
ten over en van het Amsterdamsche Veld naar
Nieuw-Amsterdam (hotel Kooiker), duurde de
reis 6 minuten. De stoomtram mocht toentertijd
maximaal 20 km per uur rijden. Al direct bij de

Café Braam (coll. Wim Visscher)

opening van de tramlijn van Coevorden naar
Nieuw-Amsterdam werd door de Drentsche
Landontginning Mij. aan de directie van de
De bolstertram van de DSM ca. 1930 van de Griendsveenfabriek in het Amsterdamscheveld naar de laad
plaats te Zwolle (coll. Wim Visscher)

NieuwAmster
dam, EDS,
1935.

Dedemsvaartse tram verzocht een houten wacht
lokaal op te richten bij de halte Amsterdamsche
Veld. Wellicht is er een houten haltegebouw of
gebouwtje geweest. Maar omstreeks het jaar
1907 verrees ter plaatse van de halte een café,
café Braam. Dat café was gebouwd door de
Drentsche Landontginning Mij. Het café was een
stenen gebouw met daaraan een bord met ‘Ver
gunning A. Braam’. De caféhouder was Albert
Braam. Aanvankelijk stond de vergunning op
naam van L.B.J. Dommers, maar na zijn over
lijden is de vergunning op naam van Braam geko
men.
Het café was een opvallend gebouw. Het had aan
de oost- en de noordgevel fraaie art-deco-achtige
rondbogen in de geveltop. Het wachten op de
tram in een café was natuurlijk veel aantrekkelij
ker dan wachten in een houten wachtlokaal. De
heren van de Drentsche Landontginning Mij.
zullen dan ook zelfbelang hebben gehad bij de
bouw van het café.
Voor het personenvervoer van Coevorden naar
Nieuw-Amsterdam en verder naar Klazienaveen
was de frequentie negen tramritten per dag. In
1904 was de tramlijn al doorgetrokken tot
Klazienaveen. Later zou de tramlijn van de
Dedemsvaartse Stoomtram nog doorgetrokken

worden via Klazienaveen-Noord en EmmerCompascuum naar Ter Apel.
Rails bij de trambnig
Vanwege het raccordementspoor naar de
Griendtsveen turfstrooiselfabrieken moest er in
het Amsterdamsche Veld over het Stieltjeskanaal
een trambrug komen. Die trambrug lag ten zui
den van de brug voor het gewone wegverkeer
over het kanaaal. De tram maakte over deze
trambrug een bocht naar het zuiden, zodat de
turfstrooiseltram via die brug gewoon kon door
rijden richting Coevorden en verder.

Bronnen en literatuur
- A.E. van Bergen en H.Zandbergen, Van stoomtram
tot DVM. (Amsterdam/Dieren 1985)
Topografische kaart van het Amsterdamsche Veld
1923
W. Visscher, ‘Huize Cruys, het huis van een tramcommissaris. in: Kroniek (Tijdschrift Hist. Ver.
Tuidoost-Drenthe) 2002/1.
W. Visscher, ‘Het café Braam’, in: Tweelingdorper, maart 2003.
H.F.van de Griendt, Uit Sphagnum geboren. Een
eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland 1882
1983. (Tilburg 2002)

Excursie Kloster und Emslandschaft
In 2010 gaat de jaarlijkse excursie de grens over [paspoort meenemen]. Door de opwarming
van de aarde waren we niet in staat alles tot in de puntjes te organiseren. Het internet en de
aloude vertrouwde telefoon brachten hier uitkomst. Op 8 en 15 mei 2010 rijdt Henk Lanting
ons langs oogstrelende plekken tot diep in het dal van de Ems. In de Kroniek is onlangs
uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van kloosters bij ontwikkelingen. Het klooster van
Bentlage [1437] bij Rheine is zo’n middeleeuwse ontwikkelaar. Één van de economische
activiteiten was de productie van zout. [Saline], Maar ook het Stift Wietmarschen heeft op
vele ontwikkelingen in deze streek haar stempel gedrukt. Wim Visscher, Harm Joling en
Henk Jeurink staan opnieuw borg voor uitleg en organisatie. In verband met de kosten moe
ten we er met z’n allen voor zorgen dat de bus beide zaterdagen vol is.
Programma - wijzigingen voorbehouden 09.00 uur Samenkomst parkeerterrein ‘Hotel Eden’ Emmen
10.00 uur Ochtendroute Emmen - Weiteveen - Adorf - Füchtenfeld - Wiet
marschen [45 km]
12.00 uur Kaffee mit Kuchen en bezichtiging Stift Wietmarschen
13.00 uur Tour door het Emstal [55 km]
13.00 - 14.00 uur Lunch hotel/restaurant ‘Gottesgabe’, Bentlage
15.30 uur Rondleiding Kloster Bentlage/Saline ‘Gottesgabe’
16.30 uur Vrij uurtje voor historische diepgang en/of drankje [eigen rekening]
17.30 uur Middagroute Bentlage - Emmen ‘Hotel Eden’ via autosnelwegen [85 km]
De kosten bedragen voor leden en gezinsleden € 28,00 p.p. en voor niet-leden € 33,00 p.p.
De kosten zijn, tenzij anders vermeld, inclusief. De deelnamekosten tijdens de excursie te
voldoen. De bus mag niet helemaal tot aan het klooster rijden. De laatste kilometer door het
mooie Middeleeuwse parklandschap moet te voet worden afgelegd. Voor mensen met lichte
beperkingen rijdt een klein busje. Bij de opgave dient u dat uitdrukkelijk te vermelden.
U kunt zich opgeven bij Henk Jeurink tel. 0591 626728 of henk.jeurink@online.nl . Graag zo
snel mogelijk opgeven, zodat we kunnen vaststellen of er voldoende belangstelling is. In het
uiterste geval houdt het bestuur zich het recht voor één van de excursies te laten vervallen. Dat
laatste kunnen we ons niet voorstellen. Het wordt weer prachtig. We rekenen op u.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt in 2010 €18,00 en voor huisgenoten € 5,00 extra. Het lidmaat
schap wordt automatisch verlengd, tenzij het voor 1 december van het lopende jaar schrif
telijk 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 Vere
niging 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 Hictbrink 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
H.J. Joling, De Klepel 458, 7811 KR Emmen, 0591-658384
T. Vedder-Einhaus, Havenstraat 114, 7887 BS Erica, 0591-301235, oos.vedder@planet.nl
D. Leveling-Kortstee. Meerstraat 18, 7815 XG Emmen, 0591-647466
Website
Website-adres van Historisch Emmen: www.historisch-emmen.nl

22 maart 2010: Jaarvergadering
De uitnodiging voor de ledenvergadering wordt aan de leden toegezonden.
12 April 2010 Lezing Egbert Wever
‘De opbloei van een Muurbloem’. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Dren
the sinds 1945.
17 april 2010 Historisch Café
In het Historisch Café zal Wiebe Postma de familiegeschiedenis van Hotel Postma
belichten, en de contraverse die in de familie bestond. Op http://jome.deds.nl/
~ hotelpostma/hotelnl.html kunt u al een indruk krijgen over de inleiding.
8 & 15 mei 2010 Excursie Kloster und Emslandschaft
Zie meer informatie in deze kroniek.
Voor m eer informatie o ver lezingen en andere activiteiten zie www.historisch-em m en.nl en
de lokale huis aan huisbladen in de gem eente Emmen.

Uit de fotocollectie van Roelof Boelens: ditmaal twee fo to ’s uit
Erica. Boven: De Ericase brug, de brug over de Verlengde
Hoogeveense Vaart in de weg van Emmen naar Amsterdamsche
Veld/Schoonebeek. In het pand rechts woonde vroeger de familie
Schuurman.
Daaronder: Erica, de brug bij Lohues, over de Verlengde
Hoogeveense Vaart. Duidelijk zichtbaar is de boerderij van de
familie Lohues
Reacties: Roelof Boelens, tel.

Foto voorblad: De aangelegde sloot (C956) in de tuin van Huize
Willinge (zie p. 10)
Op een deel van de kaart van Drenthe van 1634 van C. Pijnacker staan a f geheeld bij Weerdinge: ‘Landweg in Drenthe ’ van
A.M. Gorter (1866-1933); bij Roswinkel: ‘De kerkbij Ros
winkel’ van J. van Ravenswaay (1789-1869); bij Emmen: ‘Kerk
te Emmen ’ van J. Reijnders (1823-1889); bij Schoonebeek: ‘Boe
renerf in Pad- en Vlieghuis bij Oud-Schoonebeek’, tekening van
H. W. Jansen (1855-1908).

