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REDAKTIONEEL

Hoe zit het met de kenn1.5 over de schaapherder? Mensen hebben or vaak geen idee van. dan wel hebben
ze er een verkeerde voorstelhng van zaken over. Misschien lazen ze or een ot ander geschrift over en is in
hun verbeetd1ng een 11etlijl< tafereel van zachtmoedige schapen, dartele lammeren, een oude dromeoge
herd8f en een verstandige hOnd achtergebleven Een enkeling herinnen Zich over do herder misschien nog
een of and8fe rijme4arijlje toals:

Zie de oude he<der.
Mei "'" trouwe hond.

Drijft lJI" sehaapfH verder,
over de heide rond.
Lees hier ui1 hel interessante levensvemaat van de scheper Jan Steenbergen \Hl Emmen hoe het leven van
de herder er wer1<elijk uitzag H11 vertelde dij toen hij vijftig jaar ge110UWd was en kon terugkijken op een
veelbewogen '9von.
Herman Platzer cfiepte d~t aJles voor ons uit de krant op. Ook oon verhaal over een herder {d~ tevens feraar
was). maar die vanuit polrtiek oogpunt van het re<:hte pad afweek beschrijtt ons Henk Jan Krikke. Dete
dominee Hemmes w as predikant te Roswinkel en Emmen maar wist (sprak) van de prins te veel kwaad. H IJ

werd uit zijn ambt veiwljderct. maar werd daarin later weer in zijn oude gemeente herstekt Hierop volgt een
beschrijving van een geheel andere leraar uit Emmen. die daar zolfs een bOrstbeeld kreeg. Dil werd op zijn
beun ook van zJ1n standplaats verwijderd en naar de N oorddrontse hel a fgevoerd. Niet dat hij ~ouf bleek,
deze legendarische landbouwleraar Willem Emmens. Welnee, maar alleen maar omdat iemand ujt de
N00<ddrentse gebo0<1eplaats van deze in steen gehouwen landbouwleraar last van nostalgie kreeg taiv.i']I
11 Emmen bi;>a ledefeon lag te slapen. Wim VJSSCher schrijft hrcrOVCf en bepleit daartloj het (doen) terughalen van d11 monument naar Emmen. H11 voert daartce een aantal argumenten aan en hoopt dat c<A< de
gemeente Emmen hi8f0Vll< In ~ rneedooken en 20 mogeijk hel nodge wil vemcnten Dat er vroeger cok
erge óongen In Emmen gebeurden, blijkt urt een door dr J Naarct1ng uit de klont van 1868 ontteend anikel.
waann een d<ama~sche boerderiibrand met afsctnmefijke gevolgen wordt be$chreven Echte sporen <nt he1

verleden worden ons door Henk Jan Krikke beschreven. Het gaat om resuanten van de Oedemsvaansche
S!oom11amw-eg tvflf d•e een eevw geleden d•.vars door Z.O.Drenthe word oangelegd Hierna wordt de lezer
nog gevoerd langs hot trojecc van de digitale snelweg van Histonsch Emmen. Tot slot volgen nog de door
Gerard Waasdorp uit de enquéto getrokken conclusies.

,

JOHANNES HEM MES, PREDIKANT EN
PATRIOT TE EMMEN

der Gemeinte' aan Sinds zijn aantreden heeh
ds. Hemmes vele kindoren gedoopt en velen
als lidmaat van de Keil< bovestlgd.
Het •s In 1775 het eerste laar van zijn ambt als
predikant In Emmen dat ds. Ho1nmes als eon
van do toezionde voogden is benoemd over de
kinderen van Everdina Sophia Carsten, wedu·
we van Hindrik Albering Opvallend is, dal als
datum van het voogdijschap staat vermeld 20·
3· 1775 en dat is nog voor z l1n i ntrede 1n
Emmen. Hot voogdijschap heeft geduurd tot
1782. dan blijken de pupillen meerderjarig Ie
zijn, een van hen 1s de latere ds.G.Albering in
Sellingen (nt 3).
Finanoêle zorgen van ds Hemmes.
Os. Hemmes heeft diverse malen geld geleend.
In zijn bfd als predil<ant in Roswinkel, in 1756.
leende d s. Hemmes t 100 van Jan Elhnge,
boekhoudend diaken van de diakon1e van
Roswinkel , maar ook in do Groningse periode
te Jukwerd In t 768 leende de ds Hemmes 1
100. In Emmen leende hij van Jan H1dding,
boekhouder van de diakonie te Emmen 1 100
(1m). Later "mei 1786 heeh ds. Hemmes 1
200 geleend van do ette L.Niewold te Valthe,
waatblJ Hindrtl<s Oer1<s als borg Qptreedl en In
dezelfde maand mei lenen ds. Hemmes en Zlfn
(2e) echtgenote Annigje Enslng f 100 van
Hindrlks Oerks o f Ensing (vader van z11n 2e
echtgenote). Well icht hoe ft ds. Johannes
Hemmes het geld geleend om zijn kinderen
vooruit te helpen, bijv. voor de studie van zijn
zoon Hemmo Wilhelmus Hemmes die OOI< pre·
dikant i s geworden e n voor zijn dochter
Thetaz1113 Johanna die in 1786 te Gton"gen is
getrouwd met d e h eer Derk H azelhoH.
Overigens zijn beide kinderen In Emmen als
hdmaat tot de Kerk toegetreden , Thotazina
Johanna In 1779 en In 1780 Hemmo
Wilhelmus, stu<1en1 te Groningen. met attesta11e
van Groningen (nl 4). Ho mmo W i ll1elmus
Hemmes werd predikant te O.ever. alwaar zijn

Standplaats Emmen
De eerste kerkelijke gemeente die
ds.J.Hemmes heeft gediend was de
Hervormde Gemeente Roswinkel. Hot kerkgebouw van Roswi nkel i s In de pe11ode dat
ds.Hemmes daar stond a ls pred ikant vernieuwd (nt 1). Van de In die tijd geplaatste
eikenhouten kansel zijn de trap. het klankbord
en hel rug!j9Sdlot in de 20e eeuw vernieuwd.
Op dat klankbord was destijds venmeld: "Dit
kerkgebouw is lngezegent door onzen
Predikant Joh. Hemmes: over 1 Kon VIII vs 63,
op den XXsten Augustus des jaars MOOCLIX"
(1759). Vanaf 1759 tot t768 had ds. Hemmcs
het Groningse Jukwerd als standplaats, en van
1768 tot 1775 stond hij In Hasselt (ov). In hel
jaar 1775 kwam ds .Johannes Hemmes van
Hasselt naar Emmen. Hij was op 21 mei van
1775 officieel Ie Emmen beroepen als opvolger
van de in 1773 overleden ds.M.Wilsenborg .
Reeds op 27 me• van het jaar 1775 deed ds.
Hemmes Intrede. De doop·, lidmaten-. trouw·
en begraafboeken ontving de predikant van
Alb ert Ounn in k , b rouwer e n castelijn te
Emmen, oudefling was Roelof Nijsrnit (nt 2) .
Predikanten werden tot in de 1ee eeuw beroepen door de kerkenraad in overleg met de
Ridderschap en de Eigenerfden. de Staten der
landtschap Drenthe. Want het recht van collatie (beroepon van een predikanl) berustte bij de
Staten der Londtschap Drenthe.

De eerste tijd als predikant In Emmon
Ds. Johannes Hommes g ing voortvarend te
wer1< In Envnen. Zo legde hij kon na zijn komst
naar Emmen een l11st van lidmaten 'Ledematen
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vader ds . Johannes Hemmes in t 782 het
huwelijk heeft bevestigd van zijn zoon Hemmo
Wilhelmus Hemmes met Margaretha Lubina
Copinga van Groningen.

schorsing werd gehandhaafd en heeft van
1788 tot 1796 geduurd; wel kreeg hij een pen·
sioen van f 300 per jaar. Overigens bleek de
zoo n van ds.Joh. Hemmes. ds. Hemmo
Wilhelmus Hemmes, die intussen predikant in
Anlo was geworden. ook te behoren tot een
groep predikanten die tijdelijk geschorst wer·
den.

Huislijk leven van ds. Hemmes.
In februari van het jaar 1781 Is zijn echtgenote
Jantien Egberts Kistinga ove rleden. Os.
Johannes Hemmes is opnieuw getrou\vd. Het

huwelijk met zijn 2e echtgenote Annigje Ensing
werd op 20 januari 1785 te Emmen kerkelijk
bevestigd en Ingezegend door zijn collega.
ds.J.Brands van Roswinkel.

Kerkelijk Intermezzo in Emmen 1788 - 1796

Tijdens de afwezigheid van ds .J ohannes
Hemmes hebben in Emmen twee predikanten
gestaan, ds.J.H.J.Mensinga en vervolgens ds.
J.P.Doombosch.
Os. Menslnga heeft de kerkelijke gemeente van
Emmen gediend van 1789 tot 1794. In die periode werd tweemaal, n.l. in 1792 en in 1793, te
Emmen een kind van ds. Mensinga gedoopt.
Johannes e n Hermen. In 1794 heeft ds.
Menslnga Emmen weer verlaten, mogelijk had
zijn vertrek te maken met een droef voorval. n.l.
het kort na de geboorte overlijden van hun
jongste zoon Hermen.
Van t 794 tot begin 1796 was ds.
J.P.Ooornbosch predikant in Emmen. Ook hij
heeft een kind laten dopen in Emmen.

Het jaar 1788

Niet alleen In Drenthe, maar in heel Nederland
was er een gott van patrlonlsme In het laatste
kwart van de 18e eeuw. Maar de overheden
\varen niet toe aan een verandering als het
patriottisme. Bekleders van zowel kerkelijke als
politieke ambten werden geacht trouw te zijn

aan het bestaande staatssysteem. Bij een
onderzoek naar de stand van zaken in Drenthe

bleek dat een aantal predikanten waaronder
ook ds. Hemmes te ver waren gegaan. Ds.
Hemmes werd er van beschuldigd spotlledjes
op de Prins te hebben aangeprezen (nt 5). Os.
Hemmes moest zich verantwoorden. Met nog
eni ge andere predikant en i s ds . Hemmes
geschorst als zodanig voor zijn functie. In janu·
ari van het jaar 1788 verzochten drie predikan·
ten. waaronder ds. Hemmes. om ontheven te
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worden van de schorsing. Zov1e l mondeling,

maar daarna ook schriftelijk heeft ds. Hemmes
een verklaring van schuldbekentenis afgelegd
en om vergeving gevraagd, hoewel hij aanvan·
kelijk ni et van zijn 'dwalingen' wilde terug
komen aldus de Drost en Gedeputeerden van
Drenthe. Overigens werden ook andere predikanten onderzocht op hun gedrag. Voor ds.
Memmes zag het er toch niet goed uit, zijn

Interieur oude Ned. HeN. Kerk. En1men waar Ds.
Hemmes preekte
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Ds. Hcmmes Is weer terug

Zuidoost-Drenthe, 2000 nr.2.
3) Voogdijzaken Emmen dd 14·8-1 782.
4) Het is waarschiJnh1k dat evenals zijn zoon
Hemmo Wil helmus Hemmes. ook vader
Johannes Hemmes In Groningen voor predl·
kant heeft gestudeerd.
5) J .Spoel man maakt i n do Nieuwe Drentse
Volksalmanak gewag van door ds
J.Hemmes gedane beledigingen aan het
adres van de Prins (landverrader. etc. ")
6) Rom.8 vs 31 : Wat zullen wij dan van deze
dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal
togen ons zijn?

Met do woorden: Na mijne bestelling als
Predikant te Emmen den 15 maart 1796, waar·
van ik den 15 januari 1788 wegens het patriottis·
mus geregtehjk ontzet was. heb ik Johannes
Hemmes alhier te Emmen mijn dienst weer aan·
vaard oP den 8 me; 1796 met Rom.8:31 (nt 6).
Intussen was het patriottismo niet meer actu·
eel. wanl In Nederland w as In 1795 do
Bataafse Republiek uitgeroepen. De Bataafse
Republiek heett tol het jaar 1806 geduurd.
daarna Is hel land opgaan in het Koninkrijk
Holland met Lodew11k Napoleon als Koning van
Holland.
Voor ds. Hemmes brak er met zijn terugkomst
in 1796 een rustiger periode aan. Helaas
maak1e hij opnieuw droetheid moe, daar in juni
1800 zijn tweede echtgeno1e, Annigje Ens1ng
was komen te overlijden. Zijn laatste jaren
heeft ds. Hemmes zich geheel aan zofn werk
voor de Ker1<el1jke Gemeente van Emmen kun·
nen weiden. In 1806 kwam aan zijn kerkelijk
ambt een einde.

BRONNEN EN LITERATUUR.
· Archieven van de schuitengerechten in
0 1ente, inv.nr.72: Register van acten van vrijw ill ige rechtsp raak Emmen-Odoorn Roswinl<el. Index S.G.Hovenkamp.
-Archi even van de schuitengerechten in
Orante. lnv.nr.74; Register van acten In voogdijzaken Emmen-Odoorn-Roswinkel. Index
S.G.Hovenkamp.
· Doop-. Trouw- en BegraafbOek; lidmatenboek;
Ker1< Emmen.
- Ds . Han s te Wi nkel; De Grote Kerk van
Emmen. Emmen 200t.
• Drs M.R.Holbrandie-Meiier: Ker1<en in D<enlhe.
Uitg.Slichtlng Drents- Overijsselse Kerken,
Delden 1999.
- G.de Leeuw; Rondom de Hee<enhol. Emmen
2001 .
• Lijs1 van Nederlandse predikanten sinds de
Reformahe.
- Ridderschap en de Eigenerfde, represente·
rende de Staten der Landtschap Drente;
1740- 1795. Index mr.J.W, T M.BcekhuisSnloders 1906.
• J.Spoelman; Van Landschap tot Gewest,
Drenthe 1n de patnottenbjd Nieuwe Drentse
Volksalmanak 1967.

Tenslotte
Naast financiêle zorgen en persoonlijke zorgen,
immers tweemaal moest hij zlfn echtgenote
naar hel graf dragen. heelt ds. Hemmes i n
Emmen een periode met politieke problemen
gehad. De laatsle jaren zijn voor hem rustiger
verlopen.
H.D.J.Knkke
NOTEN.
1) Kerken in Drenlhe. Roswinkel; blz.93.
2) Roelof Nijsmn (1739- 1805) is een klolnzoon
van Lucas Crusen; zie over Lucas Crusen
Kroniek van de Historîscho Vereniging
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GOUDEN BRUILOFT

bleven van vader op zoon. Zoo vast zit dat in

de familie, dat nu nog in Exloo een broer van
onzen jubilaris met zoon en kleinzoon het oude
beroep blijft uaoefenen voor eigen rekening. Ze
kunnen van de schapen niet scheiden, al is er
dan weinig plek moer voor en willen de boeren
er eigenlijk niet meer van welen. En "scheper
Jan· - als we even de latere jaren van het veeopzichterschap wegdenken - zit er met zijn hart
ook nog zoo aan vast, dat het niet meevalt om
erover aan •t woord te komen. Dan prikt er v1at
van binnen. iets van weemoedige opstandigheid, dat het allemaal zoo veranderde en "de
schaop" verbannen werden door de vorderende cultuur.
-Een scheper. dat moej' goed begrlepen. zegt
de vrouw des huizes, da's net as 'n doömnee,
die wil zien kudde ok gem bi'j 'n kann:k holl'n.
En as d'r dan niks maer van over blieft, da's
niet mooi. Maar fangs omwegen k.omen v1e dan
toch op dreef.

VAN
JAN STEENBERGEN
EN
JOHANNA WESSELINK

d.d. 30 juli 1939
Uit:
Emmer Courant 28-7-1939
EEN GOUDEN BRUILOFT
Oud-scheper en oud·vee·opzichter Steenber-

gen op de praatstoel.
Herinneringen aan verdwenen Orentsch leven.
Op 30 Juli 1889 werd het huwelijk voltrokken
tusschen Jan Steenbergen, schaapherder te
Noord-Barge. en Johanna Wesselink te Sleen.
Dat is dus a.s. Zondag 50 jaar geleden en waar
het echtpaar Steenbergen, thans wonende aan
de Weerdingerdwarsstraat te Emmen, als een

-Ik ben nu 75 jaar. Van m'n twaalfde jaar af
ging ik met de schapen het veld In, eerst als
meeheer met m'n vader. den Noord-Barger
scheper. Hij kwam daar uil Gasselte, mijn
geboorteplaats. Een goei e scheper was de
boeren veel waard en die haalden ze ver weg
soms. Ik had er alle aardigheid aan en zoo kon
ik vader opvolgen. toen die uil de tijd kwam.
Dal was In mijn vier en twintigste jaar. 's Jaars
daarop, na Sint Jobk, zijn we getrouwd. We
woonden in de scheperij, die er nu nog Is en
waar ik groot geworden ben. Een jaar of vijf
was ik Noord-Barger scheper, toen Emmen los
kwam. Of ik me aangeven zou? 'k Wist het
haast niet: een andere kudde, andere "heerschuppen". verhu izen, dat doe je ni et zoo
gemakkelijk. Maar Emmen betaalde hooger
loon en hel zou er. dacht ons, gemakkelijker
zijn om de kinderen er later aan de gang te krijgen.

paar viefe oude menschen nog vereenîgd mag
zijn, zal er door de uitgebreide familie een feest

van oude trouw gevierd worden, iooals dat niet
velen mag te beurt vallen. Althans. dal mag
met reden gehoopt worden.
De oude Steenbergen is een bekende figuur uit

hel Orentsche boerenleven en daarom zijn we
eens gaan praten met den vroegeren scheper
van Emmen en Noord-Barge en den lateren
vee-opzichter. We dachten, dat hij wel het een
en a nder uit zijn herinneringen zou kunnen
opdiepen . dat de moeite waard v1as. Maar

gemakkelijk viel het niel om het daarover te
krijgen, waar we 'l over wi lden hebben.
Steenbergen is een Orenthenaar van ouder op
ouder. In één adem wordt het geslacht terug
gesteld lot voor meer dan tweehonderd jaar.
dat hel allemaal schepers waren en schepers
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plaats In de boerengemeenschap innam.
·Zlekle. nee, daar heb ik nooit veel mee te tob·
ben gehad. Wel is 1 me overl<omen, dat me bij
een onweer, achter de Hooge Bullen, acht
schapen uit de kudde doodsloegen Dat was
wat! Erger onweer heugt me nicl. En schuilen
met de schapen, dat gaat me1 Ze kruipen bij
hel opkomen van een vlaag dichl op mekaar en
bh1ven slaan, waar ze staan. Zoodat de sche·
por er bij moet blijven, hoc bar 't ook is. "Jao
dot meuiJt mij nog van die stomme dier·n!·
Andets heeft de sehepe1 met do kudde zooveel
niet te doen. De hond past er op en de horder
kan breien, heel de dag brelen. voor een paar
stuivers een paar sokken en wat de boennnen

Zoo ging ik <lan op 't laatst toch maar naar
Aoelf Yken.
·Zoo Stlenbargen, l'J zint de vlett1gste.
-0, doel m1'j dan maor waer deur, da's ok niet
slim.
-Oien spraok van. De leste kun 't wal ies WOi •
don! As wi'j je benuumt, neem l'j 't dan ok an?
·Anders zul Ik mi'j noet aan geev·n.
·En ja, vertelt de oude baas verder, de andere
dag, daar kwamen ze me de benoeming al
brengen; Hendrikus Hadders, Roell Ykon en
Hendrik Koops. met hun drieën.
(De benoeming van een scheper werd oven
gewichtig behandeld als die van een school·
meester en als hel beroepen ven een dominee.
dat bh1kl wet urt deze afvaardiging.)
De Noord-Barger boeren waren er maar slecht
over te spreken. Z11 boden den scheper, wat
Emmen ook gaf, maar hQl woord was verpand
en Steenbergen vertrok, met de verplichting,
zijn opvolger In Noord-Barge te helpen om ten·
minste de kudde sd1oon te houden. Het waren
een goede 1000 schapen, terwijl Emmon er
omstreeks 1200 had in die ;aren. En een van
de gewichtigste zorgen voor don scheper was
het weren van schurtt. de doodsvijand van de
kudde. Daar was lodere scheper niet even
klaar mee, maar de Steenbefgens hadden niet
voor niets erf·elgenschappen en erf-middeltjes.
Mot trots kan onze vettelfer erop terug zien, dat
hij de ziekte nooit In de kudde had! Trouwens,
hel klaar-zijn op het stuk van vce-zietden heeft
in het latere loven van onzen jubilaris een groo·
to rol gespeeld, maar daar komen we straks

maar meer meegeven.
·U had het over meer verdienen in Emmen dan
in Noord-Barge. Wal was het loon voor den
scheper dan?
·Dat kuj zoo niet zegg'n. Een beetje geld, twin·
tig mud rogge, vrij wonen en vrij brand. De boe·
ren verzorgen het land en je mag een paar
koeien weiden op de brink en de schQpen een
weck 's nachts op de akkers hebben voor de
mest. Ik heb geze!jd tegen de Emmer boeren:
jullie zorgen overal voor, dan hoef 1k niet bang
te zijn, dal er wat v01gcten wordt Geld is er
dan om zoo to zeggen haast niet nodig. later,
toen ik vee-opzichter werd. hebben ze ~ zoo·
wat op zeshonderd gulden in 't jaar berekend.
wal m'n schepersinkomen zou zijn.
-In alle geval, viel moeder de vrouw bij, we
hadden het goed en kenden geon zorg.
·Malle dingen kój smanks belcev'n Ik had op
een keer de week van do kudde op m'n tand.
voor in de esch. Er kwamen dan hekken om
toe en een linnenwagen mee, waar 1k In sliep.
Daar zat ik dan op een avond 1n en kwam in 't
lied 't Was al laat en daar komt me een veld·
wachter bij de wagen, die mo het zingen verbiedt. Ik maak me heUig en er valt een woord

aan toe.
Als men in aanmerking neemt, dat er weleer
geen veear1sen v1arcn en dat er ook in
Stcenbergen's schcpers111d nog maar drre of
vier In heel Drenthe practljk uitoefenden, dan is
het duidelijk, dat een scheper, die Ook het bijvak van geneesmeester en snijder en binder
(castreeren) goed verstond, een belangri1ke
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en nog een woord, tot äe kerel begint te slaan.
Dat was bij mij aan 't verkeerde adres. Er is
heel wat over te doen gekomen, maar de veld·
wachter heeft het moeten lijden en 't liep zo
hoog, dat ie z'n baantje erom kwijt raakte. 't Ja,
Steenbergen was geen gemakkelijke.

de schapenschurft erg rondging en de export er
onder te lijden kreeg. Er moest Ingegrepen
worden en de nieuwe Veewet bevatte allerlei
voorschriften, op de naleving waarvan moest
worden toegezien. Daartoe werden vee-opzichters aangesteld tot hulp van de rijks-veeartsen.
Nu had onze scheper de aandacht kort tevoren
gelrokken door een proces. Een inspectie-veearts had op zijn ronde door deze omgeving in
verschillende kudden schurft ontdekt en procesverbaal opgemaakt tegen schepers. die
geen aangifte gedaan hadden. Als ze daarnan
ontkomen konden deden ze dat, want een
schurftige kudde werd straf aangepakt en
mocht het veld niet in. En wie een schaap kent,
weet, wat dal beteekent!
Kort en goed. de veearts meende ook In
Steenbergen' s kudde een geval van de
besmettelijke ziek1e te ontdekken.
Of de scheper al zei: ·Man, i'j hebt ·1 mis, ik heb
gien schurft in de kudde, het hielp niet en hij
moest met zeven, acht collega's voor 't hekje
komen bij den Emmer kantonrechter.
De veearts Y1as er ook en bij 't verhoor was
onze scheper nummer één,

Daar hebben we van anderen ook wel eens

zoo het een en ander over vernomen. Als er
schepers uit de buurt in ·1 Emmer veld raakten,
hoefden ze den Emmer scheper maar te z.ien
komen en \•1eg v1aren zei

-Zoo Steenbergen, dus je had schurft i n de
kudde?
-Nee. meneer, dat heb Ik nooll gehad en now

Se/tapet> op dé héide bii Emmen.
1111: J. VISScher, Emmen en ZO.Drenthe

We praten dan wat over 't wasschen, als de

ok niet
·Maar het staat er toch?
-Dat kan wal weez'n. Maar als ik zoo vrij mag

hooibouw gedaan v1as, over de handel. over

het trekken over de "verre, stille heide" van den
scheper met zijn meeheer, de honden en de
meer dan duizend wollige viervoeters, allemaal
dingen. die het verhàal te lang zouden maken
ats v1e er verder op îngingen.

zijn, meneer de kantonrechler: levende schurft
was hel niet En doode schurft is niet besmettelijk. Hel is goed beschouwd niet eens schu:it.
Toen moest de veearts weer voorkomen en hij

wist niet of het doode of levende schurft was
geweest. De man van de praktijk kon daar
beter over oordelen dan die van de theorie.
Het gevolg was, dat de beschuldiging geen

Vee-opzichter
En zoo raken we dan weer tot de groote verandering: het verlaten van het schepers-ambt om
dal te ver\visseler1 voor een officieote Rijks·
betrekking. Het was omstreeks 1902 • '03, dat

stand meer hield en alle schepers werden vrij·

gesproken. Dat was een beste dag voor den
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Emmer scheper. wiens naam op veter lippen
kwam, want de historie werd wijd en Zijd ver.
teld.
En toen de vee-opzlch10<sbenoemingen aan de
orde kwamen, dacht men ook aan den kundl·
gon Steenbergen. Zijn naamgenoo1. de heer
A.H.S1eenbergen, kende hom en mede door
diens aanbeveling kreeg de Emmer scheper
een unnoodlging om zicll te laten benoemen.
Dat ging nog m aar zoo nieL Vooral de vrouw
zag er tegen op. Alles ging best en dan een
huishouding zonder boe rderij, leven van baar
geld, dat leek niet best Maar de seilapenhou·
derij begon te minderen, het einde kwam in 't
zicht en dan viel er veel voor een vaste niksbetrekking te zeggen. Dat gat de doorslag.

n a ar Schoon ebeek , Zee loo . Westerbork,
Odoorn on de venen in.
Het kon er mooi naar toe gaan met de wtlde
Russische kidden (Lithauor s) van "moneer
Steenbergen"! Goed ging het haast attijd. Men
reed weleens In den dOnkeren van de weg af
en hel vold in. bleef dan In plassen of bij de
winterdag In ·1 fJS steken, maar het redde zJCh
wel weer on de wildheid ging wel over als de
paarden maar een poosie onder dressuur ston·
denl
Maar één zoo'n steppo-draver maakt het toeh
tebarl
·Ik kom op een mórg'n bi'f meneer Stienbargen.
Wi'j zun er op oei met het wagentlen.
Och. zeg e, k11eg de kidd'n eev'm tot de stal
oot lk doe dat, ma 0< d'r ls iene br'j, dat is een
gemlene rakker. Hij grip ml'1 de broek in de bek
en tret<t er mïj het achterste een beSI ende oet.
Meneer Sllenbargen lachd' en zee: l'j hebt ·m
plaogd, Steenbergen!

Zoo verliet het gezin Steenbergen in 1903 de
scheperij in hel Noordeinde. Vîjf en tw1ntrg iaar
had Jan Steenbergen achter de schapen gelOopen, zeven en twintig jaar is hij daarna als
vee-opzichter werkzaam geweest, negen jaar
geniet hij nu al van 't welverdiende pensioen.
Ook over dat opzlchterschap Is er veel te ver.
tellen.

Het stond me niet best aan, maar ik dacht· ik
krleg je wel weer. W e gaan w eg. naar
Wezuperbrug of zoo en daar spannen we uit.
Toen we weer vort zull'n zeg ik: doe ze d'r now
zölf maor veur. E n wat wil ~? 01e kidde pakt
zien arm lusschen taandon en dut een goeie
hap. De h1ele jes stukkend• Ik lachde now wat
en ik zeg:
·Meneer Stienbargen. dan mus l'j ·m maor niet
plaogd hebbn'
Meneer trok de overjas aan en wc reden naar
huis Mevrouw deed de baande< los en hielp de
veearts do kleren uit. Toen liep het bloed langs
de arm en mevrOu\v zei -Wat nou? ·Die
beroerde klddo heeh me gobetenl
tk zog: -Dan mus ie ·m ma0< niet plaogd heb·
b1n, mevrouwt
De a ndere dag heb ik de kidde naar Erica
gebracht en daar is Jo 'l sch ip ingegaan, terug.
naar waar te vandÇLan k\·1amt De 1ubilat1S heeft

Dat hieh in: toezicht ~ besmettell1ke ziekten.
controle van stallen, markte n , ontsmetlings·
werk verrichten, enz. door een groot deel van
Dre nthe Vaak trokken twee S teenbergen's. de
"\i()edokter" en de vee-opzJcilter, er samen op
uil , bij nacht on ontijd, te voet of m ot de tilbury,
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aan dit verhaal zijn grootste plelzier.
Wat zullen we nu nog vertellen uit de praktijk·
van het veetoezl cht? Van kweslies op de
markt, als een veearts een ziektegeval ontging
en Steenbergen snapte het, zoo-dat de inspecUe beslissen moest en de man van de jarenlan·
ge praktijk gelijk kreeg? Van zijn ingrijpen In tij·
den van mond· en klauwzeer-afslachtingen, als
de boeren opstandig werden en de politie verjoegen, maar voor Steenbergen terugtraden ,
omdat ze dien hadden leren eerbiedigen?
Het zou te veel worden.
Eén herinnering willen v1e nog v1eergeven: die
van den dollen hOnd van Barger-Compascuum,
die omstreeks '19 een paniek in heel de streek
veroorzaakte.

Die hOnd was over Roswinkel en verder, naar
Exloo gegaan, had hier een koe en daar een
schaap gebeten en de Zuid-Oosthoek was vol
onrust. Tal van menschen werd onderzocht,
verscheiden dieren doodgeschoten. Alle hon·
den moesten gemui lkorf d worden en
Steenbergen had ook daarop toe te zien. Het
v1aren dagen van groote inspanning en zorg.
Als me n maar ergens een hond hard zag
lopen, was men doodsbenauwd, dal het beest
hondsdolheid had. Maar werd een losloopende
hond opgeruimd, dan kreeg Steenbergen het
aan de stok mei den eigenaar!
Zoo werd er allerlei narigheid beleefd, want
besmettelijke ziekten maken den boer kriebelig
en juist dan moest de opzichter zijn plicht doen.
Wat hij getrouwelijk en met onverzettelijke eer·
lijkheid deed.
We wilden tenslotte nog wat weten over de
huismiddelljes. die iedere rasechte scheper
kent. ook wel voor menselijke kwalen. Maar 'I
was aan de verkeerde bel getrokken.
-Daar praten we niet over, daar zijn veedokters
en andere dokters voor. Ik weet wet 'I een en
ander en er is en er wordt me gedurig naar

gevraagd, maar dan zeg ik: nee, de heeren
hebben er voor gestudeerd en ik mag daar niet
1usschen komen.
Hoewel · - - Maar daar praten we niet over!
Bi.1 al die verhalen is de gouden bruid, die toch
al die jaren ook alles mee-bel eefde, op de
achtergrond geraakt. De kregele vrouw gooide
er echter haar woordje wel tusschen en daaruit
bleek dan telkens, hoezeer zij met hart en ziel
do scheperij en al het andere mee-doorleefde.

:..;:::,:.

Gouckm bn1idspanr Steenbergen 1939

Zoo zien deze twee menschen terug op een rijk
leven in al zijn eenvoudigheid. Zij hebben een
verzekerde oude dag, de kinderen maken het
goed, een schare kleinkinderen zal zich straks
om de versierde bruidsstoeten vereenigen!

Moge het een mooi feest worden met vele
goede gedachtenissen.
Alvast onze gelul<Wenschen, gouden paar van
Zondag!
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gezondheid op d11 voor hen gedenkwaardige
1ubiloom en deze blijde dag terugzien.
Het artikel In de krant van 30 juli
bevat ook een foto van het paar.

Utt: Emmer Courant 1·8·1939
GOUDEN BRUILOFT

Serenade van "Eutorpe "
In de Emmor Courant van 25 juli
staat een advertentie, die de
gOU<len bru1loh aankondogd.

Groot was de belangs1elling Zondag, 1oen he1
echtpaar Steenbergen·Wessclink, wonende
aan de Weerdingerdwarsstraat alhier, z11n 50larig huwelijksfeest mocht vioren. Vele bloem·
stukken en talrijke gelukwenschcn van vrienden, bekenden en anderen un Wijde omgeving,
waren bi nnengekomen. Velen kwamen het
gouden echtpaar complimentoron met dit heu·
gelijke feit, o.m. de oud-keurlngsveeans hoofd
van dienst, de heer A.H.Steenllergen en echt·
gonoote en ds. A.de Kat Angehno, die een har·
lelijke toespraak hield.
Over de le vensloop van den heer
J.Steenbergen gaven wij In hot vorig nummer
een uitvoerige beschrijving in de rubriek ''Van
menschen en d ingen·.
Ter eere van deze gouden bruiloft bracht de
muzlekvoreeniging "Euterpe" gisteravond een

Overgenomen uit Emmer Courant
in oktober 2000
door Herman Platzer.

In HET VRIJE VOLK van donderdag 6 december t 951 verscheen van dr Jan Naardlng het
volgende voor de geschiedenis van Emmen
belanQWel<kende bericht.
BOERDERIJ BRAND MET RAMPZALIGE
GEVOLGEN
MENSEN STIERVEN ALS RATTEN IN EEN
VAL."

serenade, waarvoor van do zijde van het
publiek veel belangstelling bestond. Nadat de
muziek "Lang zullen ze leven· had gespeeld,
h ield d e heer H .Wielens, voorzitt er van
"Euterpe·, een hartelijke speech, waarin hij er
o.m. op wees. dat het echtpaar In dio 50 jaar
veel heen meegemaakt en een zeer werk zaam
leven achter d e rug h eef1. Na dat do heer
Wrelens nog de wensch had uitgCS!)(Oken, dat
het ecl1tpaar nog vofe jaren in gezondheid mag
doorbrengen. d ankte do o udste zoon namens
de familie voor de betoonde eer en belangstel·
ling.
Nadat de leden van "Euterpo" sigaren waren
goprescnleerd en zij nog een vrooli1ke marscl1
Ion gehoore hadden gebraclll ging hel wee< In
oplocht naar het oefenlokaal in hole! Groothu1s
Moge hot gouden paar nog een aantal jaren.
ongetwijfeld me1 groote dankbaarheid, tn goede

Geen groter gevaar kende het oude Drenthe
dan een brand . Wan\ blusmiddelen had men
weinig, het water was veelal onbereikbaar en
hel gevolg was dat, eon klein wurtje kon groei·
en tot een vuurzee, die velen ongefukk'ig maak·
to.
Zeer noodlottig was de geweest een brand die
op 14 februari 1868 de boederijen van J.
Seubers en J. Slratlng
In Westenesch bij Emmen met de grolld heeft
gelijkgemaakt.
1868 ROUWJAAR VOOR WESTENESCH
J. Seubers was een boer op 1aren, gehuwd met
de 65 jarige J. Straling. Ze Mdden samen twee
zoons, van wie de ouste 30 jaar was en 1wce
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ten dak. zich vastgrijpend in oude spinnenwebben. voortglijdend langs uitstekende strootjes,
telkens fel oplaaiend in de oude, door en door
droge wenen, de twijgen. waarmee het riet was
vastgebonden. Een wolk van rook en vuur
daalde neer op de deel. Maar in de keuken was
geen brand te bespeuren. Een dik dak van
ongedorste 1oggegaNen bedekte de sleten en
hield het vallende vuur aanvankelijk tegen.
Onmiddellijk na het ontdekken van de brand
was ieder naar buiten gevlogen. Pas daar ontdekte men dat al het geld, al de oorijzers en
slerraden en andere kostbaarheden nog in het
huîs waren in de kabinetten. De vrouwen v1aren
de eersten, die dit bedachten, daar de mannen
druk bezig waren met het vee. Ze zouden
dadelijk weer de keuken bi nnengaan om het
bezit der familie te redden. Doch gelukkig zag
de oude Seubers het: hij vert>ood het dringend
en daarmee was het uit. Want inmiddels was
de eigen toestand hopeloos geworden en as
alle hulp nodig bij de buurman. Seubers. zijn
jongste zoon, en de middelknecht kenden
vanaf dat moment af alleen nog hun naoberplicht.

dochters. resp. van 43 en 28 jaar. allen ongetrouwd en i nwonend. Ze dreven hun grote
boerderij , een 4-paards bedrijf met 37 stuks
rundvee, met eigen volk en met drie knechts,
een grootknecht, A. Dobben, 37 jaar oud. een
middelknecht en een kleinknechl, de 1O jarige
J . de Vries.
In de nacht van Donderdag 13 op Vrijdag 14
Februari 1868 werd er in de boerderij brand
ontdekt Onmiddellijk was led.ereen wakker en
in de kleren. De buren werden gewek1. o.a. J .
Strating en terstond stelde men pogingen in hel
werk om het vee te redden.
Het deleneinde stond toen echter al in volle
vlam. Hoog in de kap woedde het vuur en viel
als een regen van vonken en verstikkende rook
naar beneden. Eén paard en een koe kon men
naar buiten krijgen; machteloos moest men
aanzien en aanhoren hoe het vuur het andere
vee overstelpte en insloot. angstig geloei en
woest gehinnik stierf weg in de wild laaiende,
knetterende vlammen. terwijl de mensen met
tranen in de ogen op veilige afstand toekeken.
Op veilige afstand; tenminste buiten Seubers.
zijn jongste zoon en de middelknecht De anderen waren. zo meenden ze. bij de buren. bij
Strating bezig, het huis leeg te halen. dat ook
reeds door het vuur was aangetast

Maar " t oude mens· kon haar kostbaarheden
niet in de steek laten. Pas was haar man weg,
of ze drong de keuken binnen, gevolgd door de
dochters en de oudste zoon en het kleinknecht·
je. Ze vlogen naar de kaste n. De vrouv1en
haalden er het geld en de kostbaarheden uit,
de zoon de la met de 'papieren'. Inmiddels was
de brand het hele dak doorgeweest; alle riet lag
-smeulend los op de latten en hier en daar sta·
ken de vlammen er reeds de kop doorheen.

Vreselijke ontdekking

Pas toen vrijwel alles daar in veiligheid was
gebracht, kwamen ze tot een vreselijke ontdekking. Seubers vrouw en dochters. de ouds1e
zoon en de beide knechten v.•aren nergens te

vinden. Men vermoedde onmiddellijk het ergste
en de volgende morgen werd hun v rees
bev1aa1heîd. Wat was er gebeurd?.

De sterke wind, door de brand ontstaan, deed
alles in beweging komen. Dat moel de groolknechl hebben ge.zien, vlak nadat hij ontdekte,
wal er was gebeurd. Meteen sloeg hij de pul·
tendeur in, de zijdeur, om da mensen in de

Hoog in 't dak loeide en knet1erde het vuur. Hot
sprong als een kat van lat op lat langs het rie-
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Ungenaar en Gustin hadden zo'n veertig schapen.

Een wat v room en tegelijk moraliserend
ge<Jichtje als deze was vroeger in koningsgezinde kringen heel gebruikelijk. De vermelding
van een panlculier wegkruis, zoals hier bij een
boerenerf. In het kadaster is echter zeer
opmerkelijk. Hoogstwaarschijnlijk zijn landmeters op dit kruis gestuit tijdens hun werl<zaamheden in het kader van de wet herziening van
de grondbelasting van 1880. Hierbij werd
geheel Nederland opnieuw Is opmeten en in
kaart gebracht). Het zal hen ongetwijfeld als
baken in dit onafzienbare nog nagenoeg
onaangeroerde veengebied hebben gediend.
De aantekening In het kadaster wijst erop dat
het kruis in de grond gefundeerd was, evenals
dit bij de naastgelegen boerderij het geval was.

Gewroken smaad
In 188 1 raakle lingenaar in financiële problemen, waarna de gehele boerenvoortvaring
\verd verkocht. De nieuv1e boer werd toen B.
Peters. Nooit meer \'lerd er iets meer van het

gedenkteken, het zo opmerkelijke wegkruis.
vernomen. Ook In het l}oek 'Gewroken smaad'
(over het eveneens verdwenen, zij het teruggevonden. tabernakel) van A. van Welsem ui t
1932 dal toch over dit gebi ed (parochie
Amsterdamsche Veld) gaat. werd er geen
enkele melding van gemaakt. Ook van de in
187 4 nog betrekkefijk welvarende boerderij,
"vaar Lingenaar ooit woonde Is dan geen sprake meer. De schrijver zag hier ·geen wit gekalkt
huisje, dat met zijn roeden dak tusschen frisch
gror;m lover U reeds uit de vene bemoedigend
tegenlach1, maar armelijke huisjes en plaggen
hutten. die zich nauwelijks van hel veen en turfhopen afteekenen. Arm land. arm volk.' Door
de in die tijd plaatsgevonden vervening zulten

D e kaart laat overigens maar v1einig gefundeer·
de gebouwen în dit gebied zien. Wel staan er

enkele schaapskooien vermeld.
De bewuste boer Joh.Ungenaar behoorde in
die tijd tot de grote re landbouwers in het
Amsterdamsche veld Hij was een zg 'tweepeerds·boer' en had sinds t874 de boerderij in
erfpacht van de grote eigenaar van dat gebied.
Deze was de te Amsterdam gevestigde N.V.
Drentsche Landontgrnnrng Maatschappij. Het
boeren bestond hier voornamelijk In de verbouw van boekweit. aardappelen en rogge op
hel bovenveen , terwijl er daarnaast (voor de
mest) schapen en geiten werden gehouden. Oh
was de zogeheten 'hoogveen-cultuur', dal men
in die tijd ook veel op de aangrenzende Duitse
venen (maar dan met kunstmest) aantrof.
Westelijk van de boerderij stonden aan de
Zuidersloot een vijital woningen. die op de
kadas1rale kaan met het woord 'keten' (niet op
fundamenten staande bouwsels) vierden aangedu id . Hier woonden de families Peters.
Sibum, J . Oonman. H. Lucas en A. Rozeman.
Meer oostelijk naar de grens mei Duitsland
\VOOnde Lingenaars schoonzoon met de vtellui-

Fragment kadasf(J(kaar: Amsrcrdamsche vetd 1880

d ende naam Victor C ha rles Noöl Gustin.

(zvidtJrSIOOI

ook viel de la atste sporen van het monument
zijn verdwenen. Het Is letterlijk spoorloos ver-

dwenen. Hel andere hieronder te beschrijven
monument, da1 van W. Emmens, verdween
later ook, zij het niet spoorloos. Deze blijkt nu
juist wel weer bij een boerderij te staan.
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Normaalschootonderwl/s

Il Het monument van W. Emmens.

Op advies van het sdloolhOofd VOigde hij fes.
sen aan d e zogenoemde Normaalschool voor
onderwijzers ~ater werd dit de pedagogische
academie) te Assen. In 1888 slaagde hij te
Meppel voor zijn onderwijzersexamen. Omdat
er toen weinig vraag naar onderwl1zers was,
sollicileerde hij o.m. naar de baan van trsmcon·
ducteur. Hij zou dit spoor echter niet verder vervolgen. H1I werd namoh1k in 1891 toch nog tot
onderwijzer benoemd en wol aan de school te
Havelte. Na vervolgens aan verschillende
andere scholen Ie hebben gestaan haalde hlj
zijn hoofd -akte. Van 1892 tot 1910 was hij
hoof d van de openbare lagere school 10
Grolloo. Door zijn contae1en met de toenmafoge
landbouwloraar Jacob Elema, de latere beken·
de hOOgleraar, zag Willem Emmens het nut in
van seholing en ontwikkeling op het gebiad van
do landbouw. H1J het in Grolloo landbouwcursussen verzorgen. maar ook b ij de diverse
landbouworganisaties liet hiJ zich niet onbe·
tuigd. In 1904 haalde h111n Wageningen do akte
voor landbouwonderw11zer. Daarna trad hij zes
jaar op als leider van de landbouwcursussen Ie
Borger. In t 910 werd benoemd als tandbouwfe.
raar te Zutphen. Vanaf 1916 was hij tevens
redacteur van het Drents Landbouwblad. Hij
was hiervoor gevraagd door de Inmiddels als
hoogleraar bénoomde Jacob Eterna

Streng keek hij, die onderwi1zer daar op die
granieten zu il voor de Middelbare
Landbouwschool aan de Boslaan 3, altijd de
voorbijgangers aan. Generalies lang. Opeens
was hij weg en niemand scheen hem te mis·
sen. Dit symbool van een vroegere tijd was de
Rijkslandbouwteraar Willem Emmens.
Drie vragen dongen zich op.
1. Wlo was Willem Emmens eigenlijk ? .
2. Wal waren zijn verdiensten. dat hij steen
werd gehouwen ?
3. Hoe kon het dat d~ aan die plek zo vencnod>10 monument daar zo maar verdween ?

Jeugd
Willem Emmens werd i n 1869 geboren te
Zeyen, waar zijn vader 1imme1man en kleine
landbouwer was . W illem Emmens was eon
rechtstreel<se alstammeMng van Wamer Evers
Mullinga. buur te Emmen en lid van de Etstoel
van Drenthe in 1596. Zijn zoon Evert Wamers
nam de f amilienaam Emmen aan naar de
plaats waar hij schutte was. Nog vier genera.
ties Emmen zouden hem (erfelijk) In die functie
opvolgen. Deze tak van de lamdie Emmen is in
1772 met de d ood van d e l aatste erfelijke
&ehulte Christiaan Willem Emmen in mannelijke
lijn uitgestorven. Zie Kronlok 200/ 2. over hOt
Schultehu1s, p. t 3 e.v. Geen enkele schulte u~
deze dynastie heeft in Emmen een standbéeld
gel<regen. Zo z~n met de tijd vergeten. Dat hun
verre achternee f, de landbouwleraar Willem
Emmens, wel een standbeeld zou krijgen was
een rechtsl reeks gevolg van zljn verdiensten.
Helemaal terecht. Al heel vroeg op de ouder.
hjke boerderij had W illem Emmens eon grote
belangstelling voor de natuur. Hij trol< toon vaak
met do schaaphe1der van Zcyen hel veld 1n

Emmens In Emmen
Een Jaar later werd Willem Emmens benoemd
als leraar aan de R1jks LandbOuw WinterSChool
Ie Emmen. Hij hoeft hier enorm veel werl< verzet. Zo •vas hij bestuurder van aUerlei organisa·
lies, vorenfgingen en de hervormde kerl< actief.
Zoals bij 'Eigen Haard' de coöp verbruikers·
vereniging 'Steeds Voorv1aorts', Kame r van
Ko op hand el en Fab rieken n amens he1
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Klei nbedri~. Boter Controle Station te Assen en
lid van het Kiescollege van de Ned. herv. kerk,
voorzitte r van d e afd. Em men van de
lrnkersbond enz. Ook S(:!ireef hij vele artikelen
over de landbouw in de Emmer Courant en een
boek over het Onderwijs in de natuurkunde aan

Opdracht werd gegeven aan de Wageningse
bee ldhouv1er August Falise, v1aarme'f~ men in
Emmen al eerder goede ervaringen had opge·

daan met het eerder onthulde borstbeeld van
mr. W.W. van Haersma Buma voor het
Kantongerecht. (Zie Kroniek 2001, 1 ).

land· en tulnbouv.ischolen. Begin jaren hvintig

Onrhulllng

toonde hij zich een groot voorstander voor een
grote turfgestookt e elektrische centrale voor
het gehele Z.O Drentse gebied. Als landbouwleraar had hij er nadrukkelijk op gewezen dat

Het borstbeeld kwam te staan In de tuin voor
de school. Op 7 september 1929 vond de
plechtige onthulling plaats. Deze werd gedaan
doot de voorzitter van h et D .L.G . Ir. J. L.
Nysi ngh. Hij verving hierbij de Commissaris
van de Koningin, die was verhinderd. Als spreker trad burgemeester mr. J .L. Bouma van
Emmen op. Hij zei 'namens de gemeenteraad
van Emmen het beeld ars gemeentelijk bezit te
aanvaarden'. Door de lamilie werd een krans
aan de voet van het monument gelegd. Hewt
borstbeeld was gemaakt van brons en deze
rust op een g ranieten onderstuk. Aan de voorzijde i s een kleine marmeren plaat aange bracht. Hierop staat vermald: W. Emmens.
leraar R.L.W (1917-1927), redacteur Dren ts
Landbouwblad (1916-1927),

het hîerbij als bijprodukt te \'tinnen ammoniak

als grondstof voor de kunstmest van groot
belang was voor de landbouw. Hij schatle de
voorraad ammoniak in de Z.O. Drentse venen
op miljoenen kilogrammen. Her zou deze energieke man helaas niet gegeven zijn al zijn plannen af te maken. Hij stiert plotseling, in 1927,
op 58 jarige leettijd. In t929 werd er in de l uin
van 'zljn' landbouwschool een borstbeeld van
hem opgericht.
Borstbeeld
Het was de vereniging van oud-leerlingen, die
die op voorstel van de oud-leerlingen R.Luis,
G.Strating en W.Lanning, het inttiatief nam om
ter nagedachtenis van Emmens een monument

op te richten. Deze verzocht op haar beurt het
Drents Landbouw Genootschap (D. L.G.) te
Assen om het nodige te verrichten om tot een
daadwerkelijk uitvoering van dit voornemen te

komen. Er werd toen een comité 'huldeblijk W.
Emmens' opgericht. Hierin zaten o.a. de oudleerling H.J.Panman te Gasselternijveen, de
redacteur van het Drents Landbouwblad G.
Lu nsingh M eijer. de voorzitter van het D.L.G . ir.
J . L.Nysîngh te Meppel en de gedeputeeide J.
Huges uit Gasselternijveen. Zij wisten veel veel
sponsors te 'strikken· voor het inzamelen van

de benodigde gelden. Veel landbouworganisa1ies en pat11culleren deden hier aan mee .

u#: G. de Leeuw; Rondotn da Hemenl'NJf
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verplaatsing In en bulten Emmen

het monument is hiermee verklaard. maar niet
gerechtvaardigd.
Door dit monument te aanvaarden, zoals de
gemeente Emmen dat In 1929 heeft gedaan
heeft deze zich In het bezrt ervan gesteld en is
zij daarmee ook eigenaar geworden. Zoals een
goed eigenaar belaamt heel1 de gemeente zich
ten tijde van de aanvaarding van het monu·
ment ook jegens de toenmalige rechthebben·
do, de veren1g1ng van oud·leerfingen !. verbonden tot het onderhoud on de Instandhouding er
van. Dat het beeld op de grond van de school
werd geplaatst doet niets af aan de hoedanigheocl van de gemeente afs eigenaar. Het versterkt het alleen nog maar omdat de gemeente
ook eigenaar was van de school. Feit Is dat het
monument zonder toestemming van de recht·
hebbende eigenaar, de gemeente Emmen.
naar elders is overgebracht. cq de gemeente
heeft verlaten De beweerdelijke door het
D.L.G verleende toestemming Is omdat zij is
gedaan door een beschlkklngsonbevoegde
zonder enig cr111elrednelijk gevolg.

Bij de verhuizing van de school in de jaren 80
• naar Noordbarge werd ook het borstbeeld
daarheen gobracht. Enige tijd gelden moest
schrijver dezes vaststellen dat het boeld daar
· niet meer stond. Voor de veronderstelde even·
tuele onderhoudsbeurt bleef het beeld wel heel
erg lang weg. Een radlopraatie voor ATV
Drenthe in het programma 'Trektocht' d.d. 6-6-P
met P.$. uit Zeyen bracht de oplossing . Het
beeld blijkt thans bij zijn boerderij to Zeyen te
staan ! Hij was hel zelf geweest die het beeld
daarheen had gebracht. Om ' nostalgische
redenen' vond hij het beeld beter te Zeyen dan
bij de landbouwschool Ie Noordbarge op zijn
plaats. Na hierover met zekere heer Van de
Struik van het O.LG. in contact te zijn getreden
had deze hem toestemming gegeven het beeld
naar Zeyen over te brengen. Aldus het vraaggesprek. Het beeld moet. als ware het een trofee, achterop een boe<enwagen met oen ITactor ervoor In ITiomf Zeyen zijn btnengereden.
Het kreeg een plek b ij de boerderiJ van de
'overwinnaar' P.S.

Algemeen belang
Het algemeen belang brengt dan ook met zich
mee dat de gemeente Emmen als rechtheb·
bende in he t rustige en ongestoorde bezit van
het beeld wordl hersteld. Dit houdt In dat het
monument weer teruggeplaatst dient te worden
in de staat waann deze zich voor de ove<brenglng naar Zeyen bevond. Niet alleen het plaatsen maar ook het verwijderen van een stand·
beeld is een gemeentelijk belang. Tegelijkertijd
berust ook de rechtshandhaving in deze tot de
taak van do gemeente. Welficht dat dit artikel
bij de gemeente Emmon kan uitlokken dat zij
.in het licht van hel bovenstaande. er toe over
gaal haar bezitsacties ten deze urt te oefenen.
De landbouwschool was hot centrum van de

Gemeentelijk bezit?
Bovenstaande gang van zaken berust op het
grote misverstand. als zou het hier om een particulier monument gaan. Naar mijn moning
betreft het hier een Emmens (Emmer) gemeentelijk eigendom. Nadrukkelijk had toch, zoals
hierboven gemeld, de b urgemees te r van
Emmen in 1929 het beeld namens do gemeenteraad als gemeentelijk beZlt aanvaard. De verplaatsmg van het monumenl van Emmen naar
Zeyen mooi dan ook hebben berust op do kennelijke veronderstelling dat het hier mei een prl·
vaat objekl zou gaan. In elk geval is or abusievef•Jk vanutt gegaan dal het D.l.G de rechtheb ·
bende op hot beeld zou zi1n. Het 'slepen' met

activiteiten von Emmens, waar ook zijn ver·
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diensten liggen. Schoolgebouw en Standbeeld
horen bij efkaai.

" Coevorden.
Coevorden was In vroeger hJd een knooppunt
van 4 railbedrijven en had toen ook 4 station·
chefs, n.l. een van de DSM, een van de EOS.
een van de spoorwegmaatschappij NOLS (de
Noord-Ooster Locaal Spoorwegen) en een van
de Bentheimer Elsenbahn. Logisch is dal er
gebouwen sl ondcn van de genoemde maal·
schappijen. Alleen hel voormalige DSM kan·
toor- en stationsgebouw aan de Krvnweg staat
er nu nog. Hot voormalige tramstation ziet er
nog altijd fraai uit. Opvallend is het opschnfl
'Station D.S.M.' op de oosteli1ke gevel van het

Wim Visscher

Bronnen;
lngezondon stuk P.O.A.C 2·6·1874, mot dank
aan Herman Platze1
A.Stiksma, Threant, 200113. w Emmens.
Emmer Courant d d 10-12 en 31-12·1921 : 7·1·
t922; 20-4.on 21·10-1927;7-5-1929.
H .O.J.Krikke. Kroniek 200012. 13 e.v. Lucas
Cruzen en het schullellu1s
A. van Welsem. Gewroken smaad, 1932. 7

gebouw.

DE DEOEM SVAARTSE STOOMTRAM IN
ZUIOODST·DRENTHE ANNO 2001

De DSM als eerste ral/bedrijf In Zuidoost·
Drentho
Ruim een eeuw geleden was de
Oedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij.
DSM, als eerste en enige trambed ri~ werkzaam
in Zuldoost·Drenthe. Deze activiteit had te
maken met de economische bloei van do regio,
daarnaast was het ve1Voe1 van turfstrooisel per
stoomtram sneller dan het ve1Voer por schip.
Beide genoemde zaken maken de komst van
de tram begnjpet1jk. Mei name de voongoble·
den in de gemeente Emmen hebben in die t1Jd,
maar OOk daarvoor al, een expansieve ontwlk·
kellng doorgemaakt. Nieuw·Amste1dam heeft
gedurende lange 111d drie rai!bedriJVCn gekend.
In het Amstcrdamsche Veld werd 10 km raccordemcntspoor (1ndustrieverbindingsspoor) aan·
gelegd, vanaf de OSM ·hoofdlijn naar de daar
gevestigde turfstrooiselfabrieken.
Wat is or 1n Zuidoost-Drenthe thans na 100 jaar
feitelijk nog over van de voormalige
Oedemsvaartse Stoomtramweg Maatschapp~.

Station D.S.A1. to Coovotdett
toto: H.O.J. Krikke

- Nieuw-Amsterdam.

In Nieuw·Amslerdam bevindt zich nog de voormalige trambrug over de Zi1tak. Deze brug lag
vroeger als trambrug over de KafkovenwiJk in
die plaats on was daar wegens het aanleggen
van een dam ovor do lnmonding van die wi1k
overbodig geworden Over de Zijtak ve1Vmg
deze trambrug de oorspronkelijk aldaar geto·
gen lrambrug die In de oorlog verloren was
gegaan. Naast de brug staat ook nog de brug ·
wachters\von1ng, Z0\ 1el deze \•1oning als de
0
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1. Verplaatslng in en bulten Emmen

het monument Is hietmee ve<ldaard, maar riet
gereehlvaardigd.
Door dit monument te aanvaarden. zoals de
gemeente Emmen dat in 1929 heeft gedaan
heelt deze zich in hel bezit ervan gesteld en Is
zij daarmee ook eigenaar geworden. Zoals een
goed eigenaar betaamt heeft de gemeen1e zieh
ten tijde van de aanvaarding van hel monumenl ook jegens de 1oenmahge rechthebbende, de vereniging van oud·lecrlingon !, verbon·
den tol hol onderhoud en de instandhouding er
van. Dat het beeld op de grond van de school
werd geplaalst doet niets al aan de hoedanig·
heid van de gemeenlo als eigenaar. Hel versl erkl het alleen nog maar omdat de gemeente
ook eigenaar was van de school. Feit Is dat hel
monument zonder toestemming van de recht·
hebbende eigenaar. de gomeenle Emmen.
naar elders is overgebracht. cq de gemeente
heelt verlaten. De beweerdelljke door het
D.L.G verleende toesl emming is omdat zij Is
gedaan door een beschikktngsonbevoegde
zonder enig civielrechtelijk gevolg.

~ Bij de verhuizing van de school In de faren 80

Cnaar Noordbarge werd ook het borstbeeld
l daarheen gebracht. Enige tijd golden moest
' sdlniver dezes vaststellen dat het beeld claar
v niet meer stond. Voor cle veronderstelde even.
E tuele ooderhoudsbeun bleef het beeld wel heel
F erg tang weg. Een radiopraatje voor RTV
1 Drenthe in het programma 'Tretctocht' d d 6-6·jl
1 met P.S. uit Zeyen bracht de oplossing. Het
: beeld blijkt thans bij zrjn boerderij Ie Zeycn te
staan ! Hif was hol zelf geweest die Ml beeld
l daarheen had gebracht. Om ·nostalgische
redenen' vond hij het beeld beter te Zeyen dan
bij de landbouwschool te Noordbarge op zijn
• plaats. Na hierover met zekere heer Van do
Struil< van het D.LG. in contact te zijn getteden
1 tlad deze hem toestemming gegevon het beeld
; naar Zeyen <Ner te brengen. Aldus het vraag·
1 gesprek. Het beeld moel. als ware het oen tror fee, achterop een boerenwagen met eon !Tac·
' lor ervoor In triomf Zeyen zijn binengereden.
' Hel kreeg een plek brj de boerderij van de
r •overwinnaar' P.S.

Algemeen belang

1
t Gemoontell/k bezit?

Het algemeen belang brengt dan ook mei zîch
mee dat de gemeente Emmen als rechtheb·
bende in hel rustige en ongest00<de bezit van
het beeld wordt hersteld. Dit houdt In dal het
monument weer teruggeplaatst dient te worden
1n do staal waann deze zich voor de overbrenging naar Zoyen bevond. Niel alleen het plaat·
sen maar ook hel verwijderen van een stand·
beeld is een gemeentch1k belang. Tegehjkertijd
berust ook de reehtshandtlalllng In dez.c lot de
taak van de gemeente. Wellicht dal dil artikel
bij de gemeente Emmen kan uitlokken dat zij
,in hot licht van hel bovenstaande. er toe over
gaat ha.ar bezitsacties ten d&:ia uit te oefenen.
De landbouwschool was hol centrl1m van de
activiteiten van Emmens. \vaar ook zijn ver

(

1

Bovenstaande gang van zaken berust op hel
' grote misverstand. als zou het hier om een pari llculler monument gaan. Naar mijn mening
: betteft het hier een Emmens (Emmer) gemeen' telijk eigendom. Nadrukkelijk had toch. zoals
1 hierboven gemold, de burgemeester van
' Emmen in 1929 hel beeld namens de gemeen.
1 teraad als gemeontelijl< bezit aanvaard. De ver< plaatsing van hei monument van Emmen naar
1 Zeyen moet dan ook hebben berust op de ken·
1 nelijke veronderstelling dat hot hier met een pril vaat objekl zou gaan. In elk gevat Is er abusie·
r veliJk vanuit gegaan dal het D.L.G de rechtheb·
bende op hel beeld zou zi1n Het 'slepen· met
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- Coevorden.

diensien liggen. Schoolgebouw en Standbeeld
horen bij elkaar.

Coevorden was in vroeger tijd een knooppunt
van 4 railbedrijven en had toen ook 4 stationchefs, n.l. een van de OSM, een van de EOS.
een van de spoorwegmaatschappij NOLS {de
Noord-Ooster Locaal Spoorwegen) en een van
de Benthelmer Elsenbahn. logisch Is dat er
gebouwen stonden van de genoemde maat·
schappijen. Alleen het voormalige OSM kan·
toor- en stationsgebouw aan de Krimv1eg staat
er nu nog. Het voormalige tramstation ziet er
nog altijd fraai uit. Opvallend is het opschrilt
'Station D.S.M: op de oostelijke gevel van het
gebouw.

Wim Visscher

Bronnen;
Ingezonden stuk P.D.A.C 2·6 · 1874, met dank
aan Herman Platzer
A.Stiksma, Threant. 2001/3, W.Emmens.
Emmer Courant d.d. 10 ·12 en 31 · 12·1921: 7-11922: 20·4·en 2 1· 10·1927;7-!;· 1929.
H.D.J.Krlkke, Kroniek 2000/2 , 13 e.v. Lucas
Cruzen en het schultehu.s.
A. van Welsem, Gewroken smaad, 1932. 7.

DE DEDEMSVAARTS E STOOMTRAM IN
ZUIDOOST-DRENTHE ANNO 2001

De DSM als eerste rai/bedrijf in Zuidoost·
Drenthe

Ruim een eeuw geleden was de
Dedemsvaartse Stoomtcamweg Maatschappij,
DSM, als eerste en enige trambedrijf werkzaam
in Zuidoost-Drenthe. Deze activiteit had te
maken nlet de economische bJoei van de regio,
daarnaast was het vervoer van turlstrooiset pee
stoomtram sneller dan het vervoer per schip.
Beide genoemde zaken maken de komst van
de tram begrijpelijk. Met name de veengebie·
den in de gemeente Emmen hebben in die tijd,

Station D.S.M. te CóeYOtdon
foto; H.O.J. Knkke

• Nieuw-Amsterdam.

In Nieuw-Amsterdam bevindt zich nog de voormalige trambrug over de Zijtak. Deze b1ug lag
vroeger als trambrug over de Kalkovenwijk in
die plaats en was daar wegens het aanleggen
van een dam over de inmonding van die wijk
overbodig geworden . Over de Zijtak verving
deze trambrug de oorspronkelijk aldaar gele-

maar ook daarvoor al. een expansieve ontwik·
keling doorgemaakt. Nieuw-Amsterdam heeft
gedurende lange tijd drie railbedrijven gekend.
In he1 Amslerdamsche Veld werd 1O km raccor·

dementspoor (1ndustrieverbindingsspoor) aangelegd , vanaf de DSM -hoofdlijn naar de daar
gevestigde turfslrooiselfabrieken.
Wal 1s ec in Zuidoost-Drenthe thans na 100 jaar
feitelijk nog over van de voormal ige
Dedemsvaartsc Stoomtramweg Maatschappij.

gen trambrug die in de oorlog verloren vJas

gegaan. Naast <Je orug staat ook nog de brug·
v;achterswoning, zowel deze woning ats de
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trambrug z11n voor de DSM gebouwd (ca .
1900). De trambrug beval thans geen rails
meer als zodanig en wordt tegenwoordig aUeen
voor fietsers en voetgangers gebruikt. Een biJ·
zonderheid van de plaats Nieuw-Amsterdam is.
da t er toentortojd wel drie railbedrijven ver1egenwoordigd waren. de hier reeds genoemde
OSM, verder bevond zich aan de noordzijde
van de Hoogeveensevaart hel eindpunt van de
EOS-lijn naar Hoogeveen (het EDS-stationsgeboow Is thans woonhuis) en tenslotte is er de
spoorlijn naar Emmen, 1ocn NOLS. nu NSspoor.

Staten van OvenjSSel v00< een subsidie en vrij
gcbruil< van provinciale grond voor de aanleg
van een tramlijn vanaf hel spoorwegstation
Dedemsvaart-Staatsspoor naar Dedemsvaart
met een venakklng naar Hardenberg-Heemse
en langs de Lutterhooldwijk naar Coevorden
Sinds de oprichllng van de OSM is er In d o loop
van de jaren een zeer wijd venakl trarnweg-

nohverk ontstaan. De eerste Commissarissen
van de OSM waren Jhr.mr.G.C.Junius van
Hemer1, mr.W.J.Baron van Oedem , de heer
C.Piek , lid der Provlnclalo Stal en. mr.G.de
Meijier, notaris Ie Hoemse. en de heer H.van
Barneveld, burgemeester van Avereest.
De eerste directeur werd lr.A .Ptomp te
Decfemsvaart. die 20 jaar later, in t 905. werd
opgevolgd door de heer G .van Asselt. Het
hoofdkantoor van de OS M ston d in
Dedemsvaart. maar ook het emplacement, de
remise en de w erkplaatsen waren te
Dedemsvaart gevestigd.
In ol<tober 1886 was het zover dat de eerste
tram kon gaan rijden over het godeelto van
Dedemsvaart-Staatsspoor naar Dedemsvaart.
kort daarna in december 1886 was tevens het
gedeelte Dedemsvaart - Heemse gereed. In de
cfaarop volgen(fe jaren breidde het lijnen-net
van de tram zich gestaag uit.
De belangrijke vertlincl1ngen zijn:
. Oedemsvaan
1886
• Hardenberg·Heemse 1886
· Zwolle
t895
• Slagharen
1897
- De Krim
1897
. Coevo<den
1897
· Nicuw·Amsterdam
t899
1902
- Erica
1904
· Klazienaveen
1907
• Emmercompascum
·Ter Apel
1907
• H oogoveen
t90G
- Meppel (MB)
1908

rambrug en brugwachlerswoning van de
O.S.M . te Nieuw-Amsterdam
1010: H.O.J. Krlkke

De Dedemsvaartse Stoomtram vanaf het
begin
De Dedemsvaartso Stoomlramweg Maat ·
SChapp11 heelt een halve eeuw beslaan, vanal
de oprichting In 1665 101 aan de fusie mei do
EOS in 1935. Reeds eon aantal jaren voor de
oprichling van de OSM waren er al plannen
voor eon stoom1ram. Eind 188• richlte de heer
J.O.Ruijs Theod.zn. 1e Oedemsvaart zich lot de
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Kort na de crisistijd in de dertiger jaren kwam
de tram In de rode Cijfers en in 1934 w aren er
de eerste fusie·besprekingen met de EOS, de
Eerste Drentsche Stoomtram-maatschappij. In
1935 werd do fusie met de EOS een feit, en
daarmee was er precies een halve eeuw na de
oprichting een oindo gekomen aan hel eens zo
bloelendo trambedrijf van de DSM. De fusio
met de EOS mocht niet baten want 12 jaar later
Is het gehele trambedr~f EDSJDSM beàindîgd.
De concurrentie met het autovervoer en de
s~ bleek te Sle<k.
Te bogr~pen is. dat er maar weinig over Is van
do
Dedemsvaartse
Stoomtramweg
Maatschapp11 Van de infrastructuur. de rails en
de bruggen, die ooit zijn aangelegd door de
DSM rest er nog maar weinig, kort na t 94 7
werd nagenoeg alles opgeruimd.

tram tot DVM. Uitgave NVBS·boekenreeks.
Amsterdam/Dieren 1985.
- J.Drent; Bijdrage tot do geschiedenis van de
Gemeente Avereest Dedemsvaart 1978.
- G.de Leeuw; Rondom de Heerenhol. Emmen
2001, blz 196.
-P. Makaske; Hol DSM-com plex. HVA
(Hist.Ver.Averoost) 1997 nr 1.
- G.H.Varwijk : S tap voor s tap lang s de
Dedemsvaart. Dedemsvaart 1983.
-G.H .Varwljk: De Dedemsvaart in de 20e
eeuw. Dedemsvaart 1998.
-G .H.Varwijk ; Musoums1oomtram Hoom .
Medemblik. HVA 2000 nr 4.
· W.Visscher; Rond de Runde. Tun, kunstmest
en e lektricileit: triptiek van de t urtindustr fe.
Montfoort 1997.
. W.Wind: Bruggen over de Reest MVA 1999 nr
3blz 15, HVA 2000nr 1 blz37.
- Op de rails. Maandblad NVBS 2001 nr 2. btz
71 - 72.

Tenslotto

De stoomtram is 1ngehaaid door de moc1etne1e
en sneltore mKideien van vervoer. Hel was in
1935 PfOCICS een halve eeuw na de opnchling
van de Dedemsvaartse St oomtramweg
Maatschappij toen het doek definitief is geval·
len voor de DSM. Ook de fusie met de EOS In
1935 heeft voor de stoomtram geen echte oplo·
ving meer kunnen brengen. En zo Is t 2 jaar
l ater. in hot jaar 1947, h et trambe drfjl
EDS/DSM u1teindell1k tot stilstand gekomen.
Kort daarop werd het rollend materieel verkocht, en 1s de infrastructuur (het !lamnet) ontmanteld en opgeruimd
De bekende technisch-ecooom1sche Wet vao
de remmende voorsprong' vindt 1oegepas1 op
de stoomuam oen klassiek voorbeeld.

BI/lage 1
De Dedemsvaartse stoomtram in Overijssel
anno2001
Net als in Zuidoost·Drenthe zijn er in Overijssel
nog maar woinig 'sporen' (herinneringen) van
het vroegere tramnet over.

· Zwolle.
In Zwolle bij do Brink ligt nog ca. 30 meter
tramrails van de DSM. Deze rails liggen verankerd in een s 1raatgcdcelfe van hot
Blekerswegje naast de stadsgracht, het is een
restant van het laad- en los-emplacemenl,

tevens \•1as dil een rangeerspoor.
Henk Jon Krlkke

Bronnen.
-A E.van Bergen. H.Zandbergen, Van s1oom-
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Dos1i1ás stond het kantoor westelijk van het
"tramsta11on· en het tram-emplacement. Op die
locatie slaan nu het busstallon van de bus·
maa1schapp11 ARRIVA en de autobusgarage.
Het voormalige DSM -kantoorgebouw verlecnt
nan dit gedeelte van de Hoofdvaart nog altijd
een monumentaal en bijzonder karakter.

-1.unen.
Tussen Lutten en Slagharen ging de tram een
gedeelle door het vr11e veld. Zoals hel boek "De
Dedemsvaart In de 20e eeuw" ons laat zien op
blz 189. ligt daar nog de basis van een irambrug over de Lulter Scheidsstoot. Overigens is
het vroegere iramhaltegebouw te lullen aan de
noordz11de van de Dede'llsvaart verbouwd tot

een woonhuis.
Oude rails van de 0 .S.M. Ie Zwolle

Bij/age Il
Het njdend materreel van de DSM anno 2001

lo«>: H.D.J Kril<ke

Van de Dedemsvaartse stoomtram Is nog maar
zeer we.n>g van het rijdend materieel overgebleven Momenteel zijn tweo wagons ex-DSM
bekend Overigens Is het niet onmogelijk, dat
e r meer voormalige DSM ·wagons bestaan ,
h1storiseh zou dat zeer interessant zijn.

·Balkbrug.

De trambaan. In Balkbrug is in het Heuvettjesbos nog een groot deel van hel baanllchaam
van de voormalige Spoorwegmaa1schappll
Meppel • Balkbrug (stoomtram MB) uil 1908
aanwezig. De exploitatie van deze tramlijn was
in handen van de DSM. Ook verderop o.a. bij
Luiten-Oever en Groot-Oever 1s een gedeelte
van de trambaan in het landschap nog aanwe·
zig. Resten van de VOO<malige lrambrug over
de Reest bij de Bloemberg zijn nu gebruikt als
brug voor fietsers

· Platte rongenwsgen (anno 1904)
De Ro1terdamse Tramweg-Maatschappij RTM
was in t9•7 nog vol in bedrijf en heeft In dal
jaar o.a een aantal van de EOS. e~-DS M .
wagons overgenomen Tegenwoordig staan de
lette<s RTM voor Rijdend Tram Museum. deze
stichting RTM Ie Ouddorp heelt een museale
en toer1stiseho functlo Veel materioel van de
Ronerdamse Tramweg-Maatschappij is later
overg enomen door de s tichting ATM .
Momenteel r0$t b• het Rijdend Tram Museum.
RTM, de platte wagon RTM nr 883, ex-DSM.

· Dedemsvaart.

In Dede msvaan slaat nag altijd hel imposanle
kan1oorgebouw van de OSM {1 903) aan de
Hoofdvaan. Dit kantoorgebouw is thans alwee<
ve le îaren ingcrichl met \VOOneenheden .
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Deze sene is dool de DSM In 1904 aangekocht
voor het vervoer va.n 1ur1strooisel baten vanuit
Zuidoost-Drenthe naar het overlaadstation bij
Dedemsvaart-Staatsspoor en naar de overlaanp!aats aan de Diezerkade, bij de Brink in
Zwolle Van de toen aangekochte 10 wagons
rPennock 12 m lange open rongenwagens,
DSM nrs H 22 Vm H 31) zijn er in 1947 4 verkocht aan de RTM, ze werden daar omgenummerd tot 880 lim 883. Van deze 4 lange platte
wagens is de RTM nr 883 gereviseerd (ZJe "Van
stoomtram naar DVM" blz 203) en als enige
nog overgebleven van deze serie; de platte
wagen is bijna 100 jaar oudl

van de webstte http://WWW.historisch-emmen.nl
kost verschrikkelijk veel tijd. Teveel tijd voor
één pe rsoon. Historisch Emmen toont zich
dankbaar met de medewerking van o.a. Gerrie
van der Veen en Sis Hoek. Vanwege aantoonbare interesse van de continue stroorn bezoekers voorziet de website absoluut in behoefte.
Vooruttlopend op de uitslag van de reeds door
het bes1uur gehouden enquête een verzoek
aan de leden om contact op te nemen om te
bezien In hoeverre er eventueel een "verkgroepje gevormd kan gaan worden zodat één
en ander gestructureerd kan worden aangepakt. Er is dus behoefte aan hulp. Hulp op vele
vlakken. Hulp om Historisch Emmen verder uit
te bouwen. Hulp die U kunt bieden als historisch geï nteresseerde en lid van deze vereniging. Welke hulp zoal?

4

• Gesloten goederenwagon (EE 12)
De goederenwagon heeft behoord tot de serie
EE 11 Vm 13 van de DSM uit 1929, dit zijn de
laatste aangekochte goed0renv1agens van de
Dedemsvaartse stoomtram. Deze wagons zijn
later in eigen beheer omgebouwd tot gesloten
goederen\vagens. De goederenwagens \•1aren
voorzien van twee dubbelassige draaistellen.
De gestolen goederenwagen EE 12 behoort
thans tot de collectie van de Museum-stoom·
tfam Hoorn • Medemblik te Hoorn. Helaas kan
er niet mee gereden worden, het is alleen maar
een 'bak' zonder "vielen. De goederenwagon
moet nog opgeknapt en rijvaardig gemaakt
worden.

Vooral het aanreiken van alle mogelijke
kennis en Informatie die u heeft over
welk onderwerp dan ook.
En dat is meer dan u zelf denkt. Veel
meer.
Het uitzoeken of aanreiken van genealogieên
Het uitpluizen van archieven. kadastra·
Ie gegevens, boeken en kranten
Het praten met (eventueel op leeftijd
zijnde oud) Emmenaren
Het digitaliseren van historische foto's
inclusief vastleggen van alle mogelijke
informatie ervan
Het ver"verken van informatie en/of
schrijven van artikelen
Het beantwoorden van pe r e-mai l
binnengekomen vragen
Het opzetten van een digitale historische bibliotheek

NIEUWS VAN DE WEBSITE HISTORISCH
EMMEN
In de laatst versch enen kroni ek Is kenni s
gemaakt met de website Historisch Emmen. In
deze kroniek een verzoek aan de leden van
onze vereniging en een aantal reacties die op
de v1ebsite ziîn binnen gekomen.

Historisch Emmen is verheugd te kunnen melden dat zich, middels een aanmeldformulier.

Hel professionalîsoren en verder uitbouwen
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welke op de websito staat, Inmiddels dne nlou·
we leden hObben aangemeld.

gen gemaakt or informatie aangeboden.
Een ondelWi1ze1es: Een aantal weken
geleden heb ik u verzocht om informatie over het Oranjekanaal. U heeft mij
toen een aantal tips gegeven on
gevraagd om door mij verkregen lnfor·
malie aan u door te geven. Mijn inlormatre heb Ik inderdaad uit verschlflen·
de bronnen verkregen. Omdat de lnfor·
matle in mijn verslag geschikt is voor
kinderen In de basisschool zal Ik u
zowel ml1n verslag mailen als de bron·
nen waarutt ik mijn informatie heb verkregen. Ort zit als bijlage bi1 deze e·
mail. Ik hOop dat u e r Iets aan hebt.

In het gastenboek worden regelmatig uiterst
positieve reacties geschreven. Ze zijn o.a
a!t<omstig van geïnteresseerden maar ook van
vele oud Emmenaren die ooit zijn verhuisd ol
geömigreerd naar elders In de wereld en op
deze manier nog eens hun ·roots• kunnen
bekijken . Scholie ren bedanken Historisch
Emmen \IOOf de geboden inlormatle voor een
scriptie. verslag of spreel<l>eurt. En niet te vet·
gelen onderwijzend personeel die de aangebO·
den infonnatle in hun lesmateriaal verwerken.
17·10-2001, Stefanie: Ik moel voor geschiede·
nis een PO maken CNer het dorp waar je woont.
ik heb ik Emmen gewoond, dus daarom doo ik
het over Emmen. Deze sfte Is erg geschikt voor
hel vinden van infonnatie! Leuke site!

Urt Ausllaliê: Hi. Ik heb genoten van de
inlo en foto's op bovengenoemd w ebsite Mijn vader is d irecteur van het
Gewestelijk A rbeids Bureau geweest van 1953 -1 978. Wij hebben o.a.
op de Allee no 5 gewoond. Veel goede
herinnenngen kwamen te<ug, SdlOOI 7.
Gemee nte lijk Lyceum, Aula, Sla k ·
kenhuis. Zandmeert1e. waar wij altijd
gingen schaatsen, het oude gemeentehuis (ben Ik getrouwd). heb echter het
Heerenhof nog niet gevonden op de
w ebsite. Ik woon nu alweer 21 jaar in
Australië, maar heb In 1996 en t 999
een bezoek aan Emmen gebracht en
hoop dit volgend jaar w eer te doen
maar dan in gezelschap van mijn dochter. die dan \IOOf de eerslo terug gaat
n aar het land w aar zij geboren Is.
Hartelijk dank, Els de Beijl·Smrt.

09· 10-2001 , Uit Zweden: Ik be n geboren In
gemeente Emmen en gelnteresseerd In
geschiedenis. Deze site is uitmuntend.
28·09-2001 , Marieke: Ee n hele duidelijke on
handige sfte als je een wefkstuk moet maken.
Leerzaam dus.
11 -og.2001 . Karen: Op zoek naar Informatie
over de gemeente Emmen kwam ik op deze site
terecht. Veel informatie en ook zeer duidelijk!
16·08-2001 , H .Schuurmans: Voor mijn alstu·
deoivak bij de univers1tett van Wageningen was
ik op zoek naar infOJmatie ovet de veen on1grn·
nlngen in Oranthe. Ik wou w eten w anneer dit
ongoveer begonnen was on heb meer dan
genoeg informatie gevonden . Leuk verhaall
Wat tijd is d at geweest.".

Achter de schermen wordt dagelijks keihard
gewerkt aan o.a. meer diepgang. Historisch
Emmen iS bczrg een reconSUUC'tie te tnai<cn van
hol Noordoind en omgeving met als uitgangs-

Maar ook middels e~mail worden vele, soms
zeer uiteenlopende viagen gesteld. opmerkln·
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Van de 104 leden hebben i n totaal 29 leden
gereageerd. Uit deze reactie's blijkt dat:
er 8 leden naast historie ook geinteres·
seerd zijn in genealogie
er daarnaast een lijst van 26 interessegebi eden genoemd worden waarbij
historie van Zuid-Oost Drenthe en lokale geschiedenis, soms werd een specifieke plaats of gebied genoemd, 23
keer voorkomt .
tevens is via de enquette naar de ken·
nis van de leden gevraagd. Deze sloot
bijna geheel aan op de eerder genoemde interessegebieden. Dus historische
zaken van de woonomgeving, archeologie en tamiliegeschledenlssen.
van de inzenders vtillen 12 personen In
een \verkgroepje zîtl ing nemen om
onderzoek te doen naar een stuk historie. Deze personen \'lillen met die infor·
matie rnee werken aan het maken van
een bookv1erkje, opzenen van een tentoonstelling, enz.
daarnaast i s het internet een aantal
Keren genoemd, waarop wij als vereniging momenteel onze eerste stappen
gezet hebben dankzij onze lid Johan
Withaar.
er vierden een 1 O tal onderwerpen/ sprekers genoemd die men eens
op een verenigingsavond uitgenodigd
wil zien. Als bestuur zijn we hier direkt
mee aan de slag gegaan. Een aantal
inzenders zullen hun suggestie dan
ook al ve1Wezenlljk1 zien.
Een aardige suggestie vond het bestuur ook de
opmerking om via llen rninuten praatjes door
de leden zelf meer contact met elkaar te krij·
gen. Het bestuur is van plan dit na afloop van
de aanstaande jaarvergadering eens te gaan
proberen.

punt de jaren lussen 1950 101 1970. Vele oude
boerderijen rond het oude brinkje legden toen
hel loodje door de aanleg van "de rondweg over
de es". His1orlsctl Emmen is nog op zoek naar
informatie over o.a. de volgende families of personen: A1kes. Koopman, Harms, Dijks, Wichers,
Wiggers. N!Jenbrinks, Horring, Schirring, Naber,
Tewes. Nakken, Jalvi ng , Zurich. Boel s,
Veenegeerts, Wassen. O lysl ager, Rossing,
IJken, Alber(t)s en Reinders, maar ook naar
(kranten)artikelen of rapporten die met het
Noordei nd, de Frieslandweg of de H on dsrugweg te maken hebben.
Wie heeft dankbare herinneringen. anekdotes.
genealogische informatie, loto's en/ol adressen
van deze families of nazaten ervan en hetp1
Historisch Emmen?
Tot slot nog een verzoek aan leden die lezingen verzorgen dit kenbaat te maken. Historisch
Emmen h eeft een pagina opgezet om haar
bezoekers hierover te informeren. Het is koste.loze reclame en biedt Historisch Emmen de

mogelijkheid haar bezoekers nog beter van
dienst te zijn. Afgelopen tijd zijn reeds een aantal aanvragen aan Historisch Emmen gericht.
Meer informatie ? Aanbi eden van hulp?
Reageren? Het kan middels e-mail: info@historisch-emmen.nl of telefonisch: 0591-628623.
Vooral doenll
UITSLAG ENOUETTE 2001

Zoals een ieder ongetwijfeld gemerkt heeft is
er, in de eerste helft van dit jaar.een enquette
gehouden onder de leden van onze vereniging.
Doel van deze enquette v1as tweeledig, nl.:
te inventariseren waar de interesses
liggen van onze Joden zodat v1e hier
met het organiseren van activiteiten
rekening mee kunnen houden.
een beeld krijgen van het aantal mensen dat in een werkgroep wilde zitten.

23

ook zijn er een aantal mensen bereid
om de Kroniek bij hen in de buurt rond
te brengen.
Hoe dit georganiseerd gaat worden os
nog een gepuzzel. Met de botrokkenene zal con1ac1opgenomen worden.

loop van het 1aar een aparte verenigingsavond
organiseren.
Tevens willen we u die avond een hapje en een
drankje aanbieden I.v.m. ons 10 jarig bestaan
in 2002.
Beide avonden beginnen om 20:00 uur in "do
Marke". Stalenweg 107, Angelslo, Emmen.
De zaal is vanaf 19 45 uur open.
Op 21 januar1 z11n 001< niet-leden welkom. deze
dienen 2 euro enlree te betalen.

Al mei al zljn we als bestuur eon stukje wijzer
geworden door de enquel!e. De bal ligt nu weer
bij ons. We gaan de mensen benaderen en
werl<groep1es in het leven roepen om zo mei
el!<aar meer 10 weten Ie komen van de histone
van àlid Oost Drenthe.

Op 7 september 2002 wordt in Hoogevoon een
genealogische markt gehouden. Uw vereniging
zal zich hier ook weer presenteren.

Uw secretaris,
Gerard Waasdorp

A ctiviteiten omllggende historische veren!·
gingen:

MEDEDELINGEN

His1onsche vereniging Carspel Od0<en heeh de
volgende activftehen georganiseerd:
30 januart 2002 : Dirk Mulder, directeur van hel
Herrinneringscenlrum Westerbork.
houdt een lezing over kamp Schattenberg.
Plaats: het Dorpshuis In Valthe, aanvang 20:00
uur
20 maart 2002: de heer Martens utt Enschede
gaal onder de tllel Onderzoek naar
Odoomer lamlllos in op zijn ondetzoek naar
Odoorner families In de
kerkel~l<e gemeonle Odoom.
Plaats: hotelrestaurant Bussemaker te Exloo.
aanvang 20:00 uur

Uw vereniging heeft de volgende actov1le1ten
geo<ganiseerd.

Maandag 21 januari 2002

Drs. W.J.Oijk. schrijver van het boek" de Drent""
tijd vno Vincent van Gogh". zal nan de hiind van
dia's de pcriCk.le dal \fincet van Gogh in Otcn1hc
~·as

beliehtcn.

Maandag 18 maart 2002

De jaarvergadering van onze vereniging.
Aansluitend aan deze vergadering willen we
een viertal leden de mogelijkheid bieden om
met 10 minuten praa!jes de medeleden iets te
vertellen over hun interessegebied.
Leden die hier gebn1lk van willen maken kun·
ne n zich , mol naam en onde rwe rp, bij de
socrotarls aanmelden. Mocht hel s1orm lopen
mel aanmeldingen dan kiest het bestuur welke
leden een praat1e kunnen houden Voor de
overige aanmeldingen kunnen wc dan 1n de
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