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REDACTIONEEL
Een tijdschrift als onze Kroniek is bij uitstek de plaats waarin kan worden teruggeblikt op onze jaarlijkse
busreis, die dit jaar zelfs naar het buitenland voerde. In de bijdrage ‘Door grensoverschrijdende venen’
zal worden getracht een beeld te schetsen van de veengeschiedenis van dat toch zeer nabije maar rela
tief onbekende gebied. Vervolgens beschrijft Bruni Ockels een fragment uit haar familiegeschiedenis
waarin een Duitse wonderdokter een rol speelt. Vaak wordt gezegd dat wat van ver komt beter zou zijn.
Duitse dokters enz., zou dat ook voor architecten gelden? Henk Jan Krikke schreef een artikel over de
architect van de Grote Kerk van Emmen, die niet uit onze provincie, maar uit Zwolle kwam. Jaap R.
Beuker vervolgt met het tweede en tevens laatste deel het verhaal over het m ysterie van de
Bargerschans. In de rubriek Allerlei plaatsen we een foto van een onbekende familie. Wie weet wie ze
zijn, mag het zeggen. Tenslotte volgen nog een boekbespreking en verenigingsnieuws.
Verzoek van de redactie: wilt u op de aangeleverde teksten per floppy gewoon standaard teksten aanle
veren? Het kost veel tijd opmaakprofielen te verwijderen. Geen tabs, geen kolommen, geen ruimtes voor
plaatjes, geen speciale profielen voor eindnoten, dus alleen maar tekst.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
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Door: Wim Visscher

Het was een door de regering van M unster
bevorderde nieuwe kolonisatie, waardoor veel
‘Neubauern’ zich er vestigden. Het ging hierbij

DOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE VENEN

vooral om het bedrijven van landbouw op het
hoogveen (bovenveen) zoals de verbouw van
boekweit, haver, aardappelen en rogge. Dit was
de zg ‘b o v e n v e e n -c u ltu u r’ . A nders dan in
Nederland, waar sinds de 16e eeuw door syste
matische kanaalaanleg en hoogveenontginning
aan grootschalige vervening werd gedaan, was
dat in D u itsla n d niet het geval. W erden in
N ederland na de ve e n a fg ra v in g de a c h 
tergebleven ondergronden in vruchtbare dalgron
den herschapen, in Duitsland bleef men de alou
de bovenveen-cultuur trouw. Dit was daar toen
ook nog zo toen omstreeks 1870 in dit deel van
D uitslan d door de aanleg van het SüdNordkanaal de veenkanalisatie van start ging.
Wel werd in 1882 door de Pruisische overheid
bevorderd dat door het V eenproefstation te
Bremen proeven met kunstmeststoffen werden
genomen. Eerst einde 1887 werd er per schip
kunstmest aangevoerd. Dit gaf, gezien de goede
oogsten, zeer goede resultaten te zien. Het
bewees dat de op zich zelf weinig vruchtbare
veengronden door middel van deze hulpstoffen
toch voor een rendabele landbouw geschikt
gemaakt konden worden.

Op 24 mei jl hadden wij als vereniging onze jaar
lijkse bustocht. Die voerde deze keer door een
met bloeiende rozenbomen (rododendrons) ver
sierd Duitsland, vlak langs de grens, maar ook
dwars door de venen, langs smalle weggetjes
door schier ontoegankelijke veenmoerassen. Zo
Duits en toch met nog aanwijsbare Nederlandse
in v lo e d e n /h is to rie . H ie ro n d e r een stuk
Nederlandse geschiedenis in Duitsland.

Tussen de meren
Tussen het Nederlandse Zw artem eer en het
Duitse Hebelermeer was einde 17e eeuw een
verbindingskanaaltje aangelegd. Hierdoor diende
het Zwartemeer als watervoeding voor laatstge
noemd meer. Dit verbindingskanaal werd wel als
de Martelsgraven aangeduid en liep vervolgend
nog verder in n o o rd o o ste lijke richting door
D u itsla n d naar de w a te rm o le n bij S chlosz
Dankern van de heer N. Martels von Dankern. Op
D uits g ro n d g e b ie d ten noorden van het
Hebelermeer doorsneed het kanaal de gronden
van de heer Hebei zu Hebei. Het is aan deze
heer - in de volksmond als ‘Der Hebei’ aangeduid
- aan wie het Hebelermeer de naam dankt. Uit
dit alles blijkt dat het Zwartemeer in die tijd werd
gebruikt om het tekort aan water aan te vullen,
dat nodig was om de watermolen bij het kasteel
Dankern in beweging te houden. Overigens had
de fa m ilie M artels m eerdere belangen op
Nederlands grondgebied. Nog in het begin van
19e eeuw, zo omstreeks 1825, blijkt deze familie
veel gronden in Angelslo te bezitten. Het kanaal
de Martelsgraven was uitsluitend van belang als
waterafvoerkanaal. Voor de scheepvaart had ze
geen enkele b e teke nis. De ve e n ko lo n ie
Hebelermeer is omstreeks 1794 aan de oostkant
van het meer als veenboekweit-kolonie ontstaan.

Van Zuid naar Noord
Zoals gemeld ging de aanleg van het Sud-Nord
kanaal o m stree ks 1871 van s ta rt. Bij de
voorbereidende werkzaamheden werd - het was
toen de Frans-D uitse oorlog - zelfs gebruik
gemaakt van Franse krijgsgevangenen. Pas in
1877 werd met het eigenlijke kanaalgraven
begonnen. Er was in dezelfde tijd vanuit twee
richtingen begonnen met graven: vanuit het noor
den en vanuit het zuiden. Het eerst was het zui
delijke gedeelte (tot het kanaal Coevorden-Alte
Picardië) in 1882 gereed. Vandaar dat dit kanaal
niet - zoals voor de hand zou liggen - Nord-Süd
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kanaal, maar andersom Süd-Nord kanal heet.
Het noordelijke gedeelte vergde meer tijd omdat
dit gedeelte dwars door de venen - die eerst
moesten worden drooggelegd - moest worden
gegraven. In 1892 was het gehele kanaal gereed.
In 1898 volgde nog (door middel van het Hoogeveenkanal) de aansluiting met het meest ooste
lijke gedeelte van de Verl. Hoogeveense Vaart
(Van Echtenskanaal) bij Zwartemeer.

Kolonate (bovenveen-boerderijen) met ca 10
heet. Ook rond 1875 verwierven enkele grote
Dedemsvaartse verveners complexen veen bij
Adorf en Georgsdorf. Het ging hier om een com
b in a tie van de ve rv e n e rs M inke, G eerdes,
Berends en V. Haeringen. De door hen hier in
Duitsland aangekochte veengronden besloegen
in totaal zo’n 500 hectaren. Het ging hier om het
eerste Nederlandse initiatief om in Duitse veen
gebieden tot de vervening over te gaan. Het was
een speculatieve aankoop geweest waarbij ze
hadden ingezet op een spoedige doortrekking
van het Süd-Nordkanaal door hun venen, met
name die bij Adorf. Hierdoor zouden die venen,
zo werd verondersteld, sterk in waarde gaan stij
gen. Het kanaal kwam er, maar werd evenwel
met een boog om deze Nederlandse bezittingen
heen aangelegd!
■
Vanwege het zg ‘Auslandergesetz’ was het hun
ook niet toegestaan vanuit het Süd-Nordkanaal
een wijk naar die venen aan te leggen.
Hierdoor zouden deze venen vele tientallen jaren
onaangeroerd blijven liggen. Overigens zouden
die voor de meesten van hen ook weinig gaan
opleveren. Enkele tientallen jaren later, kort na
1900, zouden het opnieuw Nederlanders zijn, die
in deze Duitse gebieden de vervening zouden
gaan aanpakken. Hierna zal dit (zeer belangrijke)
Nederlandse aandeel in de Duitse vervening ver
der in kaart worden gebracht. Wat al direct opvalt
is dat de Duitsers het bij deze verveningen het
gedurende de eerste halve eeuw nagenoeg
geheel lieten afweten. Gebrek aan kapitaal in de
regio en het gemis aan ervaring bij de groot
schalige afgraving van hoogveen zullen hiervan
de hoofdoorzaken zijn geweest.
In het meest noordelijke deel van de aan het
Süd-Nordkanaal grenzende venen (bij Fehndorf)
was met name de Stadskanaalster vervener J.H.
Jansen actief. Hij kocht er omstreeks 1910 vele
honderden hectaren op en richtte voor de exploi
tatie van zijn venen de Altharener Entwasserung

Moorkate
Al in 1872 - dus nog voordat het Sud-Nordkanaal
was gegraven - had de uit Meppen afkomstige
gepensioneerde legerkapitein Eduard Schöningh
c.s. aan de westkant van het geprojecteerde
kanaal ongeveer 1.500 hectares veen gekocht. In
1875 werd hier de eerste veenhut (‘Moorkate’)
gebouwd, wat als het begin van Schöninghsdorf
w ordt gezien. In 1910 waren er zo ’ n tiental
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R. Key & Co. Genoemde fa. Verhoeven was al
sinds 1897 met een drijvende turfstrooiselfabriek
bij N ieuw A m sterdam a ctie f. Beide o n d e r
nemingen kochten in 1902/03 uitgestrekte veen
gronden bij Schöninghsdorf. Bij Berends en zijn
compagnon ging het om ongeveer 200 ha, terwijl
Verhoeven (zuidelijk van Berends) wel duizend
ha veen aan beide zijde van het Süd-Nordkanal
verwierf.

und V erfehnurtg G e n o sse n sch a ft op. Z ijn
systeem van wijkenaanleg in dit gebied was
geheel op Nederlandse leest (een zg dubbelkanaalstelsel met zijwijken) geschoeid. Jansen was
niet de enige Nederlander die in deze gebieden
in de vervening actief was. Vooral kort na 1900
kochten veel Nederlandse verveners grote stuk
ken aan het Süd-Nord gelegen veengrond aan.

Afbonken
De Wilhelminawijk

Een belangrijke reden voor die belangstelling van
Nederlandse verveners in die Duitse gebieden
was gelegen in de zg ‘ a fb o n k v e rp lic h tin g '.
Volgens een nieuwe Nederlandse regelgeving uit
die tijd werden verveners in Drenthe verplicht om
de bovenste halve meter laag bolsterveen te
laten zitten. Althans diende deze opzij te worden
gelegd om na de vervening weer met de overge
bleven ondergrond te worden gemengd. Hierdoor
zou na de vervening geen onvruchtbare zandwoestenij overblijven waarop alleen maar heide
wilde groeien. De verveners waren daar niet blij
mee en voelden zich ernstig beknot in hun vee
nexploitatie. Ze vreesden zelfs hierdoor niet meer
rendabel te kunnen werken.
Met name ging het hier om de turfstrooiselfabrikanten. Omdat zo’n bepaling in Duitsland
niet gold richtten velen van hen hun blik op
Duitsland.
Zo overwoog de firma W.A, Scholten zelfs om
haar turfstrooiselfabriek van Klazienaveen naar
Duitsland over te plaatsen. Later zag zij er echter
alsnog van af. Andere turfstrooiselfabrikanten gin
gen toen echter wel over op zo’n bedrijfsverplaatsing. Dit waren o.a. Bonne Berends Bzn en Th.
Verhoeven met resp. turfstrooiselfabrieken te
Dedemsvaart en Vroomshoop. Berends bezat al
sinds 1875 veen bij Nieuw Amsterdam en het
was op een van zijn aldaar gelegen terreinen
waar een van de eerste Z.O.Drentse turfstrooisel
fabrieken werd gebouwd. Dit was de in 1888 door
Griendtsveen overgenomen fabriek van de firma

Omstreeks diezelfde tijd, rond 1902, hadden
enkele familieleden van Berends, verenigd in de
Wilhelmina Veen Compagnie, veen gekocht in
het n o o rd e lijk van S chöninghsdorf gelegen
Wesuwermoor. Beherend vennoot was de te
Nieuw Amsterdam wonende vervener Roelof ten
Kate Wzn. Hoewel de compagnie officieel in
Overijssel gevestigd was, lagen haar veenderijen
met name bij Nieuw A m sterdam
en
Klazienaveen. Ten Kate’s zwager, de notaris mr.
J.H.E. Meesters te Dedemsvaart, had in 1890 te
Emmen een drukkerij gesticht. Hier werd tevens
de Emmer-Courant uitgegeven en gedrukt met
notaris Meesters als hoofdredacteur. Een zoon
van de notaris, Jan M eesters, ging toen in
Emmen wonen, waar hij werd belast met de
drukkerij en uitgeverij. Een andere zoon Bart
Meesters - deze trouwde met een dochter van
burgemeester Gratama uit Veenoord - werd toen
firmant in de Wilhelmina Veen Compagnie. In
1897 kreeg de uitgeverij en drukkerij een nieuwe
e ig ena ar. Het was W arner ten Kate uit
Dedemsvaart (zoon van meergenoemde Roelof)
die de drukkerij/uitgeverij overnam van zijn oom
en neef Meesters.
Warner ten Kate zou later een bekende verschij
ning in Emmen worden. Hij trouwde met een
dochter van de landbouwer Jan Meijering te
Westenesch, maar hield zich verder niet bezig
met de vervening. Meer dan een halve eeuw zou
hij de n ie u w sg a rin g en b e ric h tg e v in g in
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Z.O. Drenthe verzorgen. Ook was hij een bekend
boekhandelaar en actief in allerlei organisaties. In
1902 begon Ten Kate Sr met de aanleg van een
uit het Süd-Nordkanal lopende w ijk door zijn
veenderij. Deze wijk werd naar de maatschappij
de Wilhelminawijk vernoemd. De maatschappij
was op zijn beurt weer vernoemd naar koningin
Wilhelmina. De Duitsers hebben dit laatste niet
geweten. Zo kon het gebeuren dat tijdens de
beide w e re ld o o rlo g e n in D uitslan d een
Nederlandse koninklijke naam werd gebruikt! Dit
terwijl in Emmen deze soort namen toen werd
verwijderd. Als Ten Kate Sr naar zijn duitse veen
derij moest dan stapte hij bij zijn huis in de
D ed em sva artse tram , die hem dan tot
Klazienaveen reed. Hij had de fiets dan achterop,
waarmee hij vervolgens naar de veenderij in
Duitsland reed. Als ouderling van Ned. herv. kerk

De Duitse veenderij van de Wilhelminaveen Compagnie
aan het Süd-Nordkanaal anno 1902

(Joh)annaveen
Berends liet op zijn nieuwe vervening aan het
Süd-Nordkanaal voor de veenarbeidersgezinnen
vijf gezinswoningen en voor de seizoenarbeiders
een grote barak bouwen. In 1903 liet hij vanuit
het kanaal een veenwijk door zijn veenderij aan
leggen. De wijk werd vernoemd naar Berends
overleden echtgenote Johanna W icherlink en
heette sindsdien de Johannawijk. Tegelijkertijd
kreeg de nieuwe veenkolonie die hier ontstond de
naam Johannaveen. Buurman Verhoeven kon nu
niet achterblijven en zou ook zijn sporen in het
veen nalaten.
De veenkolonie (aanvankelijk een aantal gezins
woningen en enkele barakken) die op zijn veen

te Nieuw Amsterdam ondernam hij in 1905 pogin
gen om te Klazienaveen een hervormde evange
lisatie te krijgen. Hij benaderde toen met een door zijn zoon gedrukte - brochure veel voor
aanstaande N ederlanders voor een gift. In
Klazienaveen zelf waren er weinigen die gaven,
als ze het zich al konden permitteren. Het komt
dan ook niet vreemd voor dat het kerkje op grond
staat dat oorspronkelijk aan de veencompagnie
toebehoorde. Aangrenzend ten noorden van de
v e e n d e rij van de C om pagnie lag in het
Wesuwermoor ook de vervening van een broer
van de Emmense veearts Steenbergen. Deze
broer had in die tijd naar de toen vacante functie
van gemeenteontvanger van Emmen gesollici
teerd, maar was niet benoemd.

ontstond - en grensde aan Johannaveen - ver
noemde hij eveneens naar zijn vrouw en ging
toen Annaveen heten. Bij deze nieuwe plaatsnaamgeving zullen beide verveners zich onge
tw ijfe ld hebben laten inspireren door reeds
gevestigde namen als Helenaveen (vernoemd
naar mevr. Helena van de Griendt- Panis) en
Klazienaveen (vernoemd naar mevr. Klazina
Scholten-Sluis).

Peat Industries
In het noorden grensde de veenderij Johanna
veen aan de in 1902 door Griendtsveen gestichte
veenderij. Deze had die ongeveer 600 ha grote
veenderij verkregen uit de boedel van een kort
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daarvoor geliquideerde Engelse veenonder
neming. Deze was The Peat Industries Syndicate
Ltd te Londen, die hier in het Schöninghsdorfer

baas was Aug. van Os. Elke minuut verliet een
baal turfstrooisel de fabriek en werd deze op een
punter geladen. Verhoeven was een fel tegen
stander van het gebruik van sterke drank. Hij had
er een eigen coöperatieve winkel met eigen
muntgeld. Op het gebruik van sterke drank tij
dens het werk stond ontslag op staande voet.
In deze jaren was Verhoeven als spoorwegaannemer ook werkzaam voor de Noord Ooster Locaal
Spoorweg (N.O.L.S) bij de aanleg van de spoor
baan van Zwolle naar Emmen. Ten zuiden van
Nieuw Amsterdam was over een afstand van

moor op initiatief van de geboren Parijzenaar
Henri Béraud uit turf(!ok)vezels verbandwatten
produceerde. Deze zouden een patent middel
zijn voor met name de behandeling van gewonde
en bij oorlogshandelingen aangeschoten militaire
paarden.
De fa b rie k stond bij de inm onding van het
Hogeveenkanal met het Süd-Nordkana! (tegen
woordig staat er een Kaufhaus). De uitgestrekte

enkele kilometers de aanleg van een aardebaan
niet nodig om daar gewoon de aloude uit 1688
aangelegde Heerendijk kon worden gevolgd. Het
voor de aanleg benodigde grind kwam uit Verhoeven’s grindgraverij aan de rivier de Maas bij
Roermond, waar de firma een directiekeet had.
Na een aantal jare n bouwde V erhoeven in
Annaveen een grote vaste turfstrooiselfabriek.
Somtijds lag deze stil. Af en toe kwam er een
grote order om dan weer op volle toeren te draai
en. Verhoeven had dan plotseling veel extra per

600 ha tellende veenderij lag enkele kilometers
z u id e lijk e r en was om stree ks 1895 van de
Hauptmann Schöningh gepacht. Na korte tijd was
de fabriek echter al stil gelegd omdat de aanvoer
van lok tegenviel. Wel bleek de bovenlaag van
het veen uitstekend geschikt te zijn voor de pro
ductie van turfstrooisel.
Dit alles had de b e la n g ste llin g gew ekt van
Griendtsveen, die in die tijd eveneens te Londen
was gevestigd. Deze nam de pacht en later ook
de eigendom van deze veenderij over en stichtte
daar kort na 1902 twee turfstrooiselfabrieken. Het
bedrijf vertoonde een ongelooflijke expansie en
zou een aantal jaren later ook nog eens het
gehele Amsterdamsche veld er bij kopen. De zuiderbuurman Berends verwerkte de in zijn veen
derij Johannaveen gegraven bolster aanvankelijk
in zijn fabriek te Dedemsvaart, maar had later zelf
ook een fa b rie k in P apenburg, w aa r ook
Griendtsveen toen fabrieken ging stichten.

soneel nodig.
Om aan die honderden bolstergravers te komen,
zo gaat het verhaal, reisde Verhoeven dan per
trein (als spoorwegaannemer had hij vrij-reizen)
van zijn woonplaats Utrecht naar Nieuw Amster
dam, overnachtte daar in hotel Akkerman,
reisde dan de volgende morgen verder met de
vro egste D ed em sva artsch e tram naar Klazienaveen en reed vervolgens per fiets naar de
grensovergang bij Zwartemeer,
Daar wachtte hij ‘s ochtends vroeg de grote scha
re veenarbeiders (grensgangers) op, die zich per
fiets naar de andere Duitse veenderijen begaven.
Hij bood dan een kwartje meer loon dan ze bij
hun eigen baas verdienden en wist zo veel van
hen over te halen (‘uitspannen’ heet dat) om voor
hem te gaan werken.

Grensgangers
Hiervoor is al de drijvende turfstrooiselfabriek van
Verhoeven ter sprake gekomen. Deze werkte nu
vanaf 1903 in Duitsland in Annaveen. Op het
fabriekschip was tevens een kantoor. Er werkten
300 werklieden, waarvan de meesten wel bolstergravers in het veld zullen zijn geweest. Velen van
hen waren uit Barger-Oosterveen (Klazienaveen/Zwartemeer) afkomstige Nederlanders. De veen
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Kerken
ln die tijd waren er ook al veel Nederlandse
turfgravers gezinnen in Schöninghsdorf komen te
wonen, zowel katholieken als protestantse. Er
was al vroeg een r.k. parochiekerk, de St Franziskusgemeinde. De protestantse turfgravers waren
toen voor kerkbezoek nog aangewezen op de
dichtstbijzijnde kerken, de hervormde kerk van
N ieuw D o rd re ch t of de geref. kerk te Klazienaveen. Wat gezien de slechte verbindingen
en reisduur natuurlijk ondoenlijk was. Om daar
wat aan te doen schonken de vervener Berends
en zijn compagnon Van der Vecht (Johannaveen)
in 1906 een stuk grond aan de korte tijd ervoor
opgerichte evangelisch-reformierte Kapelleverein.
De schenkers behoorden tot de rechtzinnige rich
ting binnen de hervormde kerk. Een aantal jaren
later verrees hier onder architectuur van Jaenecken een in Jugendstil gebouwd kerkgebouw
annex scho olloka al met pastorie en onderwijzerswoning. Deze Bethlehemkapel bood plaats
aan 150 tu rfg ra ve rs (enkele jare n geleden
schitterend gerestaureerd en geldt als oudste
gebouw van Schöninghsdorf). Een aantal boogranden in het interieur zijn nog steeds in de oor
spronkelijke rood-wit-blauwe kleuren afgewerkt
en herinnert dus nog steeds aan de vroegere
Nederlandse invloeden.
Die - althans die van protestantse zijde - hield
evenwel plotseling op met het faillissement van
de firm a Berendsveen, die ook de veenderij
Johannaveen in haar val meesleurde.

Een Duitse evang.ref.kerk met een Nederlandse voorge
schiedenis;
De Bethlehemkapel te Johannaveen (fto W. Visscher)

Einde bedrijf
Dit faillissement gaf nogal wat opschudding want
Berends bezat diverse fabrieken in binnen- en
buitenland met een eigen verkooporganisatie in
Londen. Uit correspondentie tussen hem en zijn
voormalige (korttevoren als aandeelhouder uitge
treden) compagnon Van der Vecht kan worden
afgeleid dat Berends, hoewel levenskrachtig, de
meeste tijd buiten staat zou zijn gebleken betaal
cheques te ondertekenen. De nieuwe eigenaar
van Johannaveen was de vervener G.H. Drenth
uit Oude Pekela, die hier een turfstrooiselfabriek,
eveneens ‘Johannaveen’ geheten, begon.
Ook de v e e n d e rij van de W ilh e lm in a ve e n
Compagnie was er in de jaren van de eerste
wereldoorlog mee opgehouden. Zij leverde wel
bolster aan de fabrieken van Berends, maar een
verband met de liquidatie ontbreekt. Vermoedelijk
speelden uitvoerbeperkingen t.g.v. de eerste
wereldoorlog en/of hoge transportkosten een rol.
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Drie van de vijf deelnemers hadden namelijk een
kwekerij (o.a. Ruijs- de latere tuinen van Mien
Ruijs).
Ze zullen wel niet hebben bevroed dat juist deze
veenderij later een vindplaats zou worden van
een zeer goede kwaliteit tuinaarde, maar dat was
al weer vele jaren later.
In ieder geval was er al jaren sprake van een verliessituatie en was daardoor het besluit om tot
liquidatie over te gaan snel genomen. Het graven
van de Wilhelminawijk had veel investeringen ge
vergd, die er niet meer uitkwamen. De verveners
Gebr. Minke, eveneens met een grote veenderij
te Zwartemeer werden de nieuwe eigenaar. Zij
hadden reeds in 1875 behoord tot de eerste
investeerders in het veengebied bij Adorf en
Georgsdorf, waar ze nog steeds actief waren, en
dus bekend met het Duitse gebied. Als gevolg
van het faillissement van Berends was er in de
Duitse grensvenen nog een andere Nederlandse
turfstrooiselfabrikant bijgekomen. Deze was de
strokoopman Johannes Smit te Groningen, die de
Berend’s turfstrooiseifabriek te Papenburg over
nam. Hij had a a n va n ke lijk ook een fa b rie k
(samen met H.Wilms Bzn te Nieuw Amsterdam)
bij de sluis in het Stieltjeskanaal, maar die was
afgebrand. Hij kocht een veenderij, gelegen ten
zuiden van Verhoeven’s Annaveen en ten noor
den van Twist. Zijn veenbaas was Karst Wolters
te Klazienaveen. De bolster werd in de fabriek te
Papenburg met veen in het Oldenburgische land
verwerkt en daarom heette Smit’s onderneming
O.T.O, d.i. Oldenburgische Torfwerkgesellschaft.
Later werkte deze Smit samen met Coöperatieve
T u rfs tro o is e ifa b rie k ‘ B a rg e r-O o ste rve e n ’ te
Zwartemeer (Westera’swijk).

laatste oorlogsjaren, had de fabriek druk gewerkt.
De balen turfstrooisel werden door haar verladen
te Lingen, maar eerder had Verhoeven ook voor
een laadplaats gezorgd bij het spoorwegstation te
Zuidbarge. Hij had daar een perceel grond aan
de haven gekocht. Op die plek werden door
schipper J.Jagt de uit Schöninghsdorf gevaren
balen strooisel overgeladen in spoorwegwagons.
Dit duidt erop dat Verhoeven naast de Duitse ook
veel Nederlandse afnemers moet hebben gehad.
Waarschijnlijk dankte hij die laadplaats aan zijn
uitstekende contacten als spoorwegaannemer bij
de N.O.L.S.
Omdat de veenderij Annaveen zo mooi aansloot
op die van haar in het Am sterdam sche veld
(sinds 1909) had Griendtsveen hiervoor grote
belangstelling.
De onderhandelingen stieten af op een nog
naderhand opgekomen voorwaarde zijdens ver
koopster, nl de overname van de jonge heer
Verhoeven als directeur.
De Duitse Griendtsveendirecteur voorzag op dit
punt grote problemen en adviseerde niet op dit
verzoek in te gaan. Weshalve de verkoop niet
door ging. Overigens tilde de nieuwe koper, de
Duitse Heseper Torfwerke minder zwaar aan dit
probleem. Zij namen de 1000 ha veen en turf
strooiseifabriek over inclusief de zoon. Het onge
specificeerde probleem loste zich echter zelf op.
Al spoedig kwam de tijding dat er een lijk uit het
kanaal was opgevist. V. moet door duisternis mis
leid te water zijn geraakt en verdronken, zo luidde
de standaardclausule bij dit soort doodsoorzaken
en een ieder kan er dan het zijne bij denken. Dit
overkwam zelden een directeur, maar daar waren
er dan ook niet veel van.

Mooresausbeutung/Torfabbau
Verdronken
M edio ja re n tw in tig was het ook met de
‘Verhoevensche Torfstreu’ (Annaveen) gedaan.
Tijdens de eerste wereldoorlog, met name in de

Die Heseper Torfwerke was een Duitse turfs tro o is e lg ig a n t, die zich sind s 1912 te
Hesepertwist bezighield met ‘Mooresausbeutung
en Torfabbau’ met name in het zg Herrenmoor

tussen Twist en Grosz Hesepe. Met een Bahndamm, ooit aangelegd door de Lingener turfindustrieel Jüngst voor zijn in 1860 gestichte (maar
in 1865 al weer gestaakte) turfcokesovens werd
de bolster naar de turfstrooiselfabriek in Grosz
Hesepe vervoerd. Thans is er het Moormuseum
Heseper Twist gevestigd met veel turfmachines.
In latere jaren werd de Heseper Torfwerk overge
nomen door G. Klasm ann, welke firm a nog
steeds actief is in het gebied.
Ook groot geworden door een Nederlands bedrijf
is de Torfwerke fa Bril!. Aanvankelijk was het de
turfstrooiselfabriek, de Georgsdorfer Torfwerke
van dokter Andriessen. De fabriek is na zijn dood
overgenomen door zijn geloofsgenoten gebr.
Velema te Barger-Compascuum/Zwartemeer, de
firma turfstrooiselfabriek gebr. Velema & De Jong.
Hun fabriek stond aan de Limietweg te Zwartemeer. Na de fusie met de fabriek Georgsdorfer
Torfwerke te Adorf heette de firma Velema, de
Jong & Co. De firma ging in de jaren dertig in
liquidatie en de fabriek te Adorf werd overgeno
men door de gebr. Brill uit Neuenhaus. Een ande
re bekende Z.O.Drentse turfstrooiselonderneming
die in Duitsland actief ging worden was de fa
Veldkamp.
Aanvankelijk te Schöninghsdorf aan het kanaal
en la te r ook in het m eer o o s te lijk gelegen
Provinciaalmoor en Georgsdorf. De N.V. Trio,
maar dat was al na de Tweede wereldoorlog, met
een tu rfs tro o is e lfa b rie k in de oude b rik e t
tenfabriek te Weiteveen en veenderijen in het
Dalumermoor. Ook de Purit verwierf zich in aan
grenzend Duitsland veenvelden. Er zijn nog
enkele kleinere veenbedrijven niet genoemd, er
zijn nl nog meer geweest, zoals de fa Joling c.s.
te Amsterdam. Het artikel zou nog met vele ande
ren kunnen worden aangevuld. In het Duitse
veengebied is vandaag de dag de vervening nog
aan de gang. Zoals aan de Wilhelminawijk, tot
voor kort nog Griendtsveen, thans opgegaan in
een nieuw concern. Ook de turffabrieken zijn

daar nog actief, met name in de omgeving van
Twist, Adorf en Georgsdorf. Hoewel het veen ook
hier snel aan het opraken is, zijn er niettemin nog
overweldigde mooie veenlandschappen te zien.
Duidelijk mag zijn dat de veenexploitatie in het
aan Z.O.Drenthe aangrenzend Duitsland voorna
melijk een Nederlandse activiteit is geweest.
Vanaf de jaren twintig nam het Duitse aandeel
steeds meer toe. Na de Tweede Wereldoorlog
zien we w eer (opnieuw ) m eer N ederlandse
bedrijven. Van uit de tijd van de Nederlandse
hegemonie in deze Duitse vervening tot ca 1920
zijn nog enkele tastbare historische overblijfselen
aanwezig, zoals: De namen W ilhelm inaw ijk,
Johanna- en Annaveen en de rood-wit-blauwe
randversiering in het kerkje van (Joh)annaveen.
Als bronnen hebben hierbij gediend:
Eigen ervaringen van de schrijver, de boeken:
H.F. van de Griendt, ‘Uit sphagnum geboren. Een
eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland 1882
1983’, Tilburg 2002 en W.Visscher, ‘Een wereld
van turf, de O verijsselse turfindustrie en de
veenondernem ingen in de hoge venen van
Overijssel’, Gouda, 2003, in
beide boeken gegevens over de Duitse kant van
de grens.

ALLERLEI

Door: Bruni Ockels

De redactie kreeg van de heer T. Boelen uit Brunsting de hier afgedrukte foto. Volgens de heer
Boelen zou dit gezin (maar het kunnen ook groot
ouders met een kleinkind zijn) te Klazienaveen
hebben gewoond, maar wanneer precies is niet
bekend. Hij vraagt zich af wie deze mensen zijn.
Misschien kent of herkent een van onze lezers
deze personen. Graag uw reacties naar de secre
taris van onze vereniging tel. 0591-617458, mai
len mag ook: g-t-waasdorp@home.nl

DE DUITSE WONDERDOKTER
Mijn oma, Johanna Schot, geboren in 1870,
groeide op in een boerengezin. Ze woonde met
haar ouders Berend Schot en Grietje Jalvingh en
haar jongere broers in een boerderij aan de
Herenstreek in Nieuw Dordrecht. Op vrij jonge
leeftijd overleed haar vader en haar moeder
trouwde enkele jaren later met Willem Jager, een
weduwnaar met zeven kinderen. Hij dreef een
café (het latere café Bick). Johanna Schot, die
verloofd was met een onderwijzer uit het dorp,
kreeg een groot verdriet te verwerken. Haar ver
loofde stierf aan t.b.c. Haar stiefvader raadde
haar aan een poosje naar neef en nicht Geert en
Roelofje Jager in Dedemsvaart te gaan om daar
over haar v e rlie s heen te kom en. Zo toog
Johanna naar Dedemsvaart, waar Roelofje een
winkel had en Geert alleen in de weekeinden
thuis was omdat hij in IJsselmuiden onderwijzer
was. Langzamerhand bloeide er iets moois op
tussen Geert Jager en Johanna Schot. Ze trouw
den en na enige tijd werden mijn moeder en haar
broer geboren: Grietje en Geert Willem. Toen
mijn moeder vier jaar was verhuisde het gezin
naar Kampen omdat het heen en weer reizen
toch te bezwaarlijk was.
Intussen waren de moeder en stiefvader naar
Schöninghsdorf verhuisd, omdat het café niet
meer lonend was en ze veel schulden hadden. In
hun ‘nieuw e’ onderkomen werd met man en
macht door de kinderen gewerkt om een beter
bestaan op te bouwen. In Kampen ging het leven
z’n gewone gang tot m’n oma een knobbeltje in
haar borst voelde. Hevig geschrokken
ging ze meteen naar hun huisarts en die drong er
op aan
dat ze zo gauw mogelijk naar het ziekenhuis
moest gaan. Johanna schreef echter haar moe
der en stiefvader over het knobbeltje en wat de
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dokter tegen haar en haar man had gezegd.
Maar haar moeder schreef meteen: Mijn kind
kom hier maar naar toe. Hier in de buurt is een
goeie dokter (waarschijnlijk een Heilpraktiker) en
die kan dat genezen. Zo trok Johanna naar
Klazienaveen met trein en tram, waar ze met een
paard en wagen door (stief)broers werd afge
haald.
Nadat ze van de reis wat bekomen was, ging ze
met haar familie naar de Heilpraktiker. De dokter
bekeek de knobbel aandachtig en haalde een
zakje met kruiden te voorschijn.
Hij zei tegen haar, dat ze aangekom en in
Schöninghsdorf, dit builtje op het knobbeltje
moest leggen en... 24 uur wakker moest blijven.
Zo gezegd, zo gedaan ! Weer in Schöninghsdorf
aangekomen ging ze meteen naar bed met het
builtje op het knobbeltje. Het wakker blijven was
geen bezwaar. De familieleden hadden waar
schijnlijk zich goed voorbereid. Om de beurt zat
men bij haar en vertelde verhalen, want vertellen
kon de fam ilie Jager wel. Na 24 uur was het
zover; het builtje werd weggehaald en wat bleek?
Het knobbeltje was verschrompeld. Wat was mijn
oma blij en met haar de hele familie! Opgelucht
aanvaardde mijn oma de terugreis naar Kampen.
Daar kon ze haar man en kinderen het goede
nieuws vertellen. Enige tijd later sprak mijn de
huisarts mijn opa, die op weg was naar zijn
school en informeerde naar de gezondheid van
mijn oma. Toen mijn opa vertelde wat er gebeurd
was zei de arts, dat het knobbeltje waarschijnlijk
niets voorstelde...! Aardig om te weten is, dat mijn
oma Johanna Schot 86 jaar oud geworden is.

Door: Henk Jan Krïkke

DE ZW OLSE A R C H ITE C T W ILLEM VAN
ENST

Inleiding
De uit Zwolle afkomstige architect Willem van
Enst, meester-timmerman en aannemer, was
betrokken bij de bouw van twee kerkgebouwen in
Zuidoost-Drenthe, n.l. de bouw van de Grote
Kerk van Emmen en die van de Nederlands
Hervormde kerk van Odoorn. Eigenlijk was de
komst van ds H.S.J.Hugenholtz naar Emmen de
aanleiding tot de bouw van het nieuwe kerkge
bouw in Emmen.
Ds H.S.J.Hugenholtz is in 1854 van de standplaats
Zwolle naar Emmen gekomen, hij was de opvolger
van ds T.A.Hoen. Ds Hugenholtz vond het eeuw
enoude Emmer kerkgebouw donker en somber.
De oude kerk bestond uit een middenschip met
lage zijbeuken, overwelfd en met pilaren.

Wie was ds Hugenholtz
Ds Henricus Stephanus Johannes Hugenholtz
werd geboren in Neuenhaus in 1821 als zoon van
Johannes Bernardus Theodorus Hugenholtz en
Aleida Hana. Ds Hugenholtz trad voor het eerst
op in k e rk e lijk e d ie n st op 30 nov.1845 in
Bentheim, vervolgens diende hij de kerk van
Velthausen (D.) van 1846 - 1853 en van Zwolle
van 1853 - 1854. Vanaf 2 juli 1854 was zijn
standplaats Emmen. In Emmen is hij in 1859
getrouwd met Adelaïde Maria Johanna Weber,
dochter van Heinrich Moritz Weber, controleur
van de belastingen te Nordhorn, en Juliana
Mesche. De familie Hugenholtz heeft verscheide
ne predikanten voortgebracht (nt 1).

De oude kerk van Emmen
Ds Hugenholtz stimuleerde de bouw van een
nieuw en groter kerkgebouw voor de kerkelijke
gemeente van Emmen. Een nieuw kerkgebouw

met grote kerkramen waar veel licht door naar
binnen kon komen zou het m oeten w orden.
Trouwens, een aantal jaren eerder hadden de
drie 'podagristen’ ook reeds de kerk van Emmen
bezocht en beschreven in hun boek „Drenthe in
vlugtige en losse omtrekken geschetst, door drie
podagristen".
Toen zij n.l. de toenm alige kerk van Emmen
betraden ging een kille huivering door hen heen;
nergens nog hadden zij een somberder en akeli
ger gebouw gezien dan deze oude kerk.
Overigens op de interieurtekening van de kerk
door J.Reijnders uit 1855 lijkt het met de somber
heid nog wel mee te vallen. Maar de nieuwe pre
dikant, ds Hugenholtz, bleek de kerk ook nogal
donker en somber te vinden. Mede door zijn toe
doen werd binnen een jaar na zijn komst naar
Emmen begonnen met de bouw van een nieuwe,
grotere en lichtere kerk. De eerste steen werd
gelegd op zaterdag 28 juli 1855. Als bouwer van
de nieuwe Grote Kerk werd Willem van Enst
bereid gevonden. Van Enst kwam evenals ds
Hugenholtz uit Zwolle.

Willem van Enst
De familie Van Enst is oorspronkelijk afkomstig
uit Dalfsen. Voor zover bekend waren zij daar
koopman-winkelier. Grootvader van de Emmense
kerkenbouwer Willem van Enst was Berent van
Enst. Berent van Enst is drie keer getrouwd
geweest, uit het tweede huwelijk werd in 1750
Gerrit Jan van Enst geboren. Deze Gerrit Jan van
Enst had 8 kinderen waarvan Willem van Enst
(1788) de jongste zoon was.
- (l-a ) W illem van Enst (g e b .D a lfse n 1788)
meester-timmerman, architect, opzichter, aan
nemer; tr. te Dalfsen in 1810
- (l-b) Gerridina Hermina ter Horst (geb.Zwolle
1787 - overl.Zw olle 1857) dochter van Jan
H endrik te r H orst, tim m erm an, en Joanna
Borné. Vanaf 1827 komen Willem van Enst en
Gerridina Hermina ter Horst aan de Waterstraat

(Eiland) te wonen in Zwolle. Zij hadden vijf kin
deren. Hun eerste 3 kinderen zijn in Dalfsen
geboren, de latere 2 te Zwolle. Hun jongste
zoon kreeg net als zijn vader de naam Willem
(1830) en werd timmerman. De twee andere
zonen Gerrit Jan van Enst (1819) die aan de
Korte Smeden woonde en Berend Jan van Enst
(1824) die in de Sassenstraat woonde, nabij de
S a sse n p o o rt, zijn beiden ook tim m erm an
geworden.
Willem van Enst heeft zijn echtgenote wellicht
leren kennen via zijn beroep, immers evenals hij
zelf was ook zijn schoonvader Jan Hendrik ter
Horst timmerman.
- (Il-a) Willem van Enst jr.(geb.Zwol!e 1830) tim
merman, meester-timmerman; tr. te Zwolle in
1852
- (Il-b) Johanna Margrieta Oostmeijer (geb.Zwolle
1827) dochter van Gerrit Jan Oostm eijer en
Margrieta van den Berg; getuigen bij de geboorteaangifte waren Roelof van den Berg 65 jr, en
Jacob van den Berg 27 jr, vader en broer, en
beiden timmerman.
In 1858 staan zowel Willem van Enst sr., als
Willem van Enst jr. en zijn echtgenote Johanna
Margrieta Oostmeijer in geschreven op de bevolkingslijst van Odoorn.

Willem van Enst als kerkenbouwer
Van 3 kerkgebouwen is bekend dat Willem van
Enst bij de bouw betrokken was. Alle drie kerkge
bouwen zijn vervangingen van oudere kerken.
Nieuwleusen, de Grote Kerk.

Nieuwleusen, Grote Kerk (foto 1998)

Courant meldde enige dagen daaraan vooraf
gaand vanuit Emmen het volgende. „...Eindelijk
zal onze gemeente zich weder kunnen verheu
gen in het gebruik van een kerkgebouw; aan
staande zondag, de 27e dezer, zal de nieuwe
kerk worden ingewijd. De godsdienstoefening zal
alsdan des middags om 12 uur aanvangen. Eere
den aannemer voor het goede en nette afwerken
van het nieuwe gebouw, hetwelk thans een sie
raad voor Emmen is“. Bij een latere restauratie
werd een plankje gevonden uit 1856 met de tekst
‘Deze tempel is gebouwd in de jaaren 1855-1856
door W.van Enst en Zoon, beiden wonende te
Zwolle, voor de som van zestienduizend honderd
negen-en-veertig gulden, zegge f 16.149,—
Emmen den 7 april 1856’ (nt 2). Ds Hugenholtz
heeft het nieuwe kerkgebouw ingewijd met een
tekst uit het Bijbelboek Genesis (nt,3). De Grote
Kerk wordt thans niet alleen voor kerkelijke doe
len gebruikt, maar ook voor culturele doeleinden.
Onlangs, in januari 2001, werd de Stichting
Vrienden van de Grote Kerk Emmen opgericht.
Ten behoeve van enige restauraties en een aan
tal v o o rzie n in g e n w erden fin a n c ië le actie s
gevoerd onder het motto „Help de Grote Kerk van
Emmen te behouden11.
Odoorn, Ned.Hervormde kerk.

In 1829 werd de oude kerk afgebroken. De bur
gemeester mr.R.S.van der Gronden heeft de eer
ste steen gelegd voor de nieuw te bouwen kerk.
Ook had men besloten een architect of opzichter
aan te stellen, het werd de heer W.van Enst,
architect, meester-timmerman en aannemer te
Zwolle. Hij was bereid telkens als de kerkvoog
den het vroegen naar de bouw van de kerk te
komen kijken. Op 1 juli 1830 werd de kerk opge
leverd. Aan de oplevering ging een inspectie
vooraf door architect W.van Enst en meester-tim
m erm an E .N uis uit D edem svaart. De heer
W .J.baron Van Dedem, s tic h te r van de
Dedemsvaart, die op huize Rollecate te Den
Hulst woonde, had een overhuifd gestoelte in
deze kerk, dit gestoelte is thans niet meer aanwe
zig in de kerk.
Emmert, de Grote Kerk.

Grote kerk Emmert
Uit: G. de Leeuw Rondom de Heerenhof (p22)

De eerste steen voor dit kerkgebouw werd op 28
juli 1855 gelegd. Een jaar later op 27 juli 1856
was de bouw gereed gekomen. De Drentsche

Ned.Hervormde Kerk Odoorn
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De ruime nieuwgebouwde kerk van Emmen zal
de kerkvoogdij, kerkenraad en predikant van de
Hervormde gemeente van Odoorn kennelijk zijn
opgevallen. Immers ook zij waren toe aan ver
vanging van de oude kerk. Een kerk zoals die in
Emmen was gerealiseerd zal hen eveneens heb
ben aangesproken. Er werden contacten gelegd
met Willem van Enst. Reeds op woensdag 2 juli
1856 werd de eerste steen voor het nieuwe kerk
gebouw van Odoorn gelegd.
Een grote menigte mensen woonde de plechtig
heid bij, aldus de Drentsche Courant. Ook de bur
gemeester voerde het woord bij die gelegenheid;
en in menig oog blonk een traan van dankbare
blijdschap. Reeds binnen een jaar was de nieuwe
kerk van Odoorn gereed. Het gebouw kon op
zondag 3 mei 1857 worden ingewijd. Als bij
zonderheid werd vermeld dat de Odoornse predi
kant ds J.W .Lieftinck die dag voor het eerst
optrad in het ambtsgewaad, de toga, zoals die
door de Synode was aanbevolen. Hij sprak bij de
opening over een tekst uit Luk.24 (vs 49 en 53).
De krant schrijft n.a.v. de opening „...Eenstemmig
is men in de lof van de doelmatigheid en sierlijk
heid aan de nieuwe kerk gegeven, en erkent men
de bekwaamheid van den bouwmeester de heer
W.van Enst uit Zwolle, die in algemene tevreden
heid der gemeente voor zijn degelijk werk en
zijne onbaatzuchtigheid de schoonste beloning
vindt11.
De plaquette boven de ingang van de toren ver
meldt de naam van Willem van Enst als bouwer
van de kerk.

Conclusie
Met de twee nieuwe kerkgebouwen was er een
eind gekomen aan de eeuwen-oude kerken van
Emmen en Odoorn. De beide oude- voormalige
kerkgebouwen lijken op oude prenten pittoresk.
Ze bleken echter intussen te klein geworden voor
de groeiende gemeenten en voldeden niet meer
aan de eisen van de nieuwe tijd.

De beide nieuwe kerkgebouwen doen in hun
bouw aan de z.g. Waterstaatstijl denken, de stijl
die genoem d is naar het D e p arte m en t van
Waterstaat. In de eerste decennia van de 19e
eeuw, na de Franse tijd, werd de kerkbouw n.l.
grotendeels nog door de overheid geregeld. Maar
de invloed van de overheid was in het midden
van die eeuw verdwenen door een veranderde
wetgeving. De vergelijking met de waterstaatstijl
is overigens niet zo vreemd, want veel voorbeel
den of ervaringen van elders had men destijds
niet. De beide kerkgebouwen, die te Emmen en
te Odoorn, lijken in zekere zin wel op de Grote
Kerk van Nieuwleusen, de kerk waarbij Willem
van Enst destijds als architect-opzichter (nt.4)
nauw betrokken is geweest.
Noten:
1. Twee p re d ik a n te n H u g e n h o ltz w orden
genoemd in de liedbundel van de Hervormde
Kerk uit 1938, resp. als bewerker en als vertaler
van lie d e re n . D s .H .S .J .H u g e n h o ltz w ordt
genoem d in het Zw ols H istorisch Jaarboek
1986, blz 66 en 84. De fam ilie H ugenholtz
wordt vermeld in Nederlands Patriciaat, boek
nr.14 (1924).
2. Hilbrandie; Kerken in Drenthe, blz 87.
3. Genesis 33: 17 ‘M aar Jacob brak op naar
Sukkoth en hij bouwde zich daar een huis...’
Zie ds J.te Winkel; De Grote Kerk van Emmen.
Emmen 2001, blz 8.
4. N ie t o n m o g e lijk is d a t er nog andere
(kerk)gebouwen door Willem van Enst zijn ontworpen/gebouwd, danwel dat hij b ij andere
bouwwerken betrokken is geweest.
Bronnen en literatuur:
- J .te r S tee ge; De kerke to t O osterve en,
geschiedenis van
de Hervormde gemeente
Nieuwleusen. Dedemsvaart
1982. blz 110.
- M .R .H iibrandie-M eijer; Kerken in Drenthe.

Delden 1999.
-G .d e Leeuw ; R ondom de H e e re n h o f;
Historische balans van Emmen, een stad vol
dorpen. Emmen 2000. blz 22 t/m 24.
- N ie u w sb rie f G rote K erk Emmen; S tichting
Vrienden van de Grote Kerk Emmen.
Uitg. Stichting Drents- Overijsselse Kerken 2001
nr 3
(Delden 2001).

Door: J.R.Beuker

DE BERGERSCHANS BIJ ERICA, gemeente
Emmen.

Feit of fictie?
De mogelijkheid tot verdediging van de passage
was op deze plaats zeker optimaal. Conform de
plannen van Van Coehoorn, is op de militaire
kaart de schans als een redoute weergegeven.
De redoute was vierkant van vorm. Voor de bepa
ling van de grootte kunnen we uitgaan van
andere op kaa rt w ee rge geve n, en nu nog
bestaande schansen. Te denken valt aan de
E m m erschans en aan de K a tsh aar bij
C oevorden. Zijn deze natuurgetrouw en op
schaal, op de militaire kaart weergegeven? De
vorm van de Katshaar op de kaart komt overéén

-Archief HCO te Zwolle. DTB-boeken en volkstel
ling
Dalfsen; burgel. stand en
be volkingsreg. Zwolle.
- Drents Archief te Assen. Bevolkingsreg.Odoorn.
- PDAC diverse jaargangen.

met de werkelijkheid. De grootte van de eigenlijke
redoute van de Katshaar is op schaal getekend.
Het retran-chement daarentegen is iets te groot
weergegeven.
Ook de E m m erschans is qua vorm volled ig
natuurgetrouw weergegeven. Voorts komt ook de
schaal exact overeen met de werkelijkheid. Er
van uitgaande dat deze nauwkeurigheid ook bij
het tekenen van andere schansen aangehouden
zal zijn , kunnen we de g ro o tte van de
Bergerschans, aan de hand van deze kaart, toch
vrij exact berekenen.
De Bergerschans is beduidend kleiner getekend
dan de andere. Inclusief de aangegeven gracht
moet hij 35-40 x 35-40 meter gemeten hebben.
Ad. 2. Niet alleen i.v.m. een exacte localisering,
maar ook voor de bepaling van de grootte en
vorm, werden lu ch tfo to ’s bij het onderzoek
betrokken.
Voorst bestond de mogelijkheid dat ook de pas
sage op luch tfoto’s nog te zien zou zijn. De
geraadpleegde luchtfoto’s werden genomen in
1956, 1962 en 1972. Zowel op de foto uit 1956
als op de foto uit 1972 waren, in de onmiddellijke

15

omgeving van de op kaart 3 aangegeven plaats,
sporen zichtbaar. De sporen op de laatste foto
bleken veroorzaakt te worden door reliëfverschillen en greppels in een braak liggend terrein. Voor
de sporen op de foto uit 1956 (kaart 3) werd geen
verklaring gevonden.
Het betrof hier een vaag waarneembaar vierkant
van ± 30 x 30 meter met aan oost- en westzijde
eveneens vaag waarneembare lijnen, die als
restanten van de passage gezien konden worden.
Aan de hand van deze sporen werd een aantal
boringen uitgevoerd, om na te gaan of de sporen
in verband gebracht konden worden met de
schans .
De boringen leverden geen enkel resultaat op
zodat aangenomen mag worden dat de schans
niet op deze plaats gelegen was. M.b.t. de pas
sage tussen Zuidbarge en Erica kan nog het vol
gende vermeld worden. Op de luchtfoto van 1972
zijn ± 500 meter ten zuiden en ± 750 meter ten
noorden van de op kaart 3 aangegeven plaats
van de schans, enkele lintvormige verkleuringen
zichtbaar, die mogelijk als restanten van de pas
sage gezien kunnen worden. Deze “ resten” lig
gen parallel, op een afstand van 50 meter ten
westen van het op de grond van de militaire
kaart aangenomen tracé van de passage. Ook de
schans zou hierdoor iets meer westelijk gelegen
kunnen hebben. Gezien de reliëfovergang naar
venig gebied ten westen van de schans, zoals op
de militaire kaart aangegeven, lijkt dit echter min
der waarschijnlijk. Op het bewuste perceel wer
den overigens op geen van de luchtfoto’s sporen
waargenomen. Bij ingrijpende werkzaamheden in
de bodem, wat het aanleggen van een redoute
toch genoemd mag worden, is dat wel erg merk
waardig.
Ad. 3. Op het betreffende perceel was in okt.
1982 al geen archeologisch onderzoek, waaron
der boringen en Landesaufnahme, meer moge
lijk. Op het terrein was een aantal woningen in
aanbouw. Landdesaufnahme en onderzoek ten

noorden van de mogelijke locatie leverden niets
op.

Kaart 3. Situatiekaart van de op grond van kaart 1 en 2
berekende locatie van de Bergerschans (A).
Grondsporen op luchtfoto’s van 1956 (B).
Het verloop van de passage (C)
Sportveld 1
Zwembad 2.

Slotopmerkingen:
In de inleiding werd al een kardinale vraag opge
worpen, namelijk: Is er wel een Bergerschans
geweest? Weliswaar kan deze vraag nog steeds
niet met zekerheid beantwoord worden maar een
iets nadere uitw e rking vra agt hij toch wel.
Wanneer de schans meer of minder lange tijd na
1701 aangelegd is en hij in 1851/1852 schijnbaar
vervallen was, moet de “actieve periode” van deze
schans in ieder geval binnen deze jaren liggen
Wanneer de schans inderdaad belangrijk was
voor de verdediging van Friesland en Groningen,
dan mag toch wel aangenomen worden dat hij op
een 18e eeuwse of vroeg 19e eeuwse kaart afgebeeld zou zijn. Zoals vermeld is dat niet het
geval.
Hiervoor zijn twee verklaringen denkbaar: Of de
schans is m ilita ir gezien van ondergeschikt
belang geweest, wat gezien de aard van de pas
sage niet verwonderlijk is, óf de schans is nooit
aangelegd.
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Het laatste is natuurlijk in tegenspraak met de
militaire kaart, die voor zijn tijd toch wel als zeer
nauwkeurig en betrouwbaar te boek staat. Is de
Bergerschans er niet geweest dan zouden in
1851/1852 natuurlijke reliëfverschillen er voor
moeten zijn aangezien. De kaartmakers moeten
daarnaast op de hoogte zijn geweest van de 150
ja a r e e rde r gem aakte plannen van Van
Coehoorn, om op het eind van de “sandtrille”
een redoute aan te leggen.
De laatste twee veronderstellingen lijken mij
verre van plausibel.

Noten:
Onder retranchement verstaat men hier werken
die zijn aangelegd om de eigenlijke schans te
flankeren.
Op de plaats van deze sporen, of liever gezegd
over deze sporen, werden 2 N-Z gericht en 1 O
W gerichte lijnen uitgezet waarop, met afstanden
van 1 meter, een boring werd uitgevoerd tot in de
vaste grond.

Kaart 4: Plattegrond Erica (2002)

BOEKBESPREKING
H.F. van de Griendt, UIT SPHAGNUM GEBO
REN.
Een eeuw turfstrooiselindustrie in Nederland
1882-1993.

Literatuur:
Koster, J.P., 1874, De Prov. Groningen en hare
defensie. Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen Staat der provincie Groningen.
Kuyper, J., 1867, Gemeenteatlas van de provin
cie Drenthe. Leeuwarden.
Bruin, C.A. de en R einders, H.R., 1967,
Nederlandse vestingen. Bussum.
Schukking, W.H., e.a., 1956, Atlas van historische
vestingwerken in Nederland: deel 1.
Uitgave: S tichting Menno van Coehoorn, ’s-

Eind 2002 verscheen van de hand van ons verenigingslid H.F. van de Griendt het omvangrijke
boek: Uit Sphagnum geboren. De schrijver belicht
hierin de geschiedenis van de tu rfs tro o is e l
industrie, zoals die in het aangegeven tijdvak
heeft bestaan. Hij doet dit vanuit het gezichts
punt van de producent. Vanzelfsprekend komt
hierbij ook de rol die de Griendtsveenbedrijven in
deze industrietak hebben gespeeld aan de orde.
Deze is afgepast tegen die van de andere (con
currerende) turfstrooiselbedrijven.
Dit betekent dat het hier dus niet in de eerste
plaats om een bedrijfsgeschiedenis gaat. Het
heeft namelijk tot gevolg dat de gehele wereld
van de turfstrooisel in het boek aan bod komt. En
dat is heel wat. Veel van die bedrijven blijken

Gravenhage.
Donkersloot-de Vrij, M., 1981, Topografische
kaarten van Nederland vóór 1750. Groningen.
O vergenom en: U it de N ieuw e D rentse
Volksalmanak van 1983, blz. 131(243), door:
Gerard H.J.Kolker.
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van de historie van de turfstrooiselindustrie wor
den aa n g e m e rkt. Een boek w aar men niet
omheen kan.

later door Griendtsveen te zijn overgenomen dan
wel hebben ze anderszins met Griendtsveen te
maken gehad. Daarom werkt die vermelding van
al die bedrijven niet storend maar is deze verhel
derend. Onder de talrijke overzichten vindt men
onder m eer één tab el die in m eer dan één
opzicht belangwekkend is. Het gaat hier om de
tabel waarop de totaal verveende oppervlakten
vermeld staan. Het door Griendtsveen en aanver
wante bedrijven in totaal verveende oppervlakte
beslaat 8.600 hectaren, waarvan in Z.O. Drenthe
2.500. Hoewel de auteur bescheidenheidhalve

W.V.

nalaat hieruit expliciet de generale conclusie te
trekken moet uw recensent uit die tabel wel aflei
den dat Griendtsveen de grootste vervener in en
van Nederland is geweest. Over deze rangorde in
grootte qua oppervlakte heerst allerwegen veel
onduidelijkheid. Zo kon men onlangs in het julinummer van het huis aan huis in deze gemeente
verspreide blad ‘Wonen’ nog lezen dat Volgens
kenners (wie zijn dat eigenlijk?) W.A.Scholten uit
Groningen de grootste vervener van Nederland
was’. Dit betreft nu dus achterhaalde kennis. Aan
dit alles moeten dan ook nog worden toegevoegd
de 17 vaste en 3 d rijv e n d e fa b rie k e n , die
G rie n d tsve e n in de loop van de ja re n in
Nederland, Engeland en Duitsland heeft gehad.
Veel van deze activiteiten hebben zich afge
speeld in Zuidoost Drenthe en het aangrenzend
Duitse grensgebied. Zie ook het artikel over het
grensoverschrijdende veen in dit nummer.
Van de Griendt, behorende tot de oude garde van
de oud-turfstrooiselfabrikanten, is door zijn vroe
gere jarenlange ervaring als directeur van de
Griendtsveen Turfstrooisel Mij vooral ook een
ervaringsdeskundige op het gebied van historie
van de turfstrooisel. Omdat hij daarnaast ook uit
eigen, nog niet allem aal openbaar gemaakte
archieven kon putten, beschikte hij over informa
tie die anderen niet kenden. Ook dit maakt het
314 blzz tellende boek erg waardevol en het mag
dan ook als een standaardwerk op het gebied
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Inning contributie 2003 een succes

VERENIGINGSACTIVITEITEN NAJAAR 2003

De vorige keer trof u een contributieoverzicht bij
uw kroniek aan. Deze actie heeft gezorgd voor
een 90%-score. Voor de organisatoren van aller
lei activiteiten is dat een mooie opsteker. Het
aantal leden groeit gestaag en op dit moment
hebben we ruim 160 leden. Rekenaars onder ons

Zaterdag 13 september 2003 Open Monumen
tendag met als thema ‘boerderijen’. Die dag zal
een bustocht langs historische boerderijen in de
gemeente Emmen worden gemaakt. De vereni
ging neemt hieraan deel door de rondrit van com
mentaar te voorzien. Nadere mededelingen vol
gen in de media.

zullen inmiddels vastgesteld hebben dat dan 16
leden hun c o n trib u tie m oeten overm aken.
Binnenkort zullen zij een telefoontje krijgen en
kunnen wij het contributieboek voor 2003 sluiten.

Maandag 6 oktober 2003: Lezing door de arche
ologe drs Miranda de Wit over de recente opgra

Henk Jeurink (penningmeester)

vingen op de Emmer-es. Zie voor meer uitgebrei
de informatie de vorige Kroniek van mei jl’
Plaats: de Marke, Statenweg 107, Emmem, aan
vang 20.00 uur, zaal open om 19.45.

Dinsdag 18 november 2003: Lezing Emslandkampen. Ons verenigingslid P. Albers zal dan een
lezing geven over deze concen- tratiekampen
vlak over de grens in de periode 1933 t/m 1945.
Plaats: de Marke, Statenweg 107, Emmen, aan
vang 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur.
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