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Zuidoost-Drenthe. dit geldt overigens ook voor de hele provincie, staal niet om haar kastelen en sloten 
bekend. In het gebied dat onze vereniging bestrijkt staan i:e niet. Voor zover ze er vroeger wel waren. 
moeten daar hoel weinig van geweest zijn. En 2elts in dat 1aa1s1e geval, wat welen we er eigenlijk over? 
Een naam als Slotstee in Angelsloo zou kunnen vermoeden dat daar ooit een slot zou hebben gestaan. 

Uft geschied sctirijvlngen over Emmen worden we hierover nauwelijks iets wi jzer. Henk Jan Krikke dook 

In dit stuk onbekende historie. Hij onthult in dit interessante artikel de tot vandaag de dag in nevelen 

gehulde geschiedenis van hel 'slot' Angelsloo. Het artikel nodigt u utt om kennis te maken met dil In de 
grijze ovdhe1d verzonken huis en haar be\voners. Gerard Waasdorp speurde weer voor ons in da oude 

doop· en begraafboeken van Emmen naar opmerkelijke. mysterieuze en saillante vermeldingen. U vind1 

ze in zijn bijdrage. Ook ontdekkingstochten die door of langs kerkhoven voeren levert vaak een kijk op 

over de geschiedenis van de plaats. Zo votgt hier een artikel over de begraatplaatsen van Zwartemeer. 

Verder nog een aantaJ bi jdragen uit de oude doos, zoals over vroegere ziekten bij schapen en de bijhe· 

horende hulsmiddeltjes. alsmede een krantenbericht over een dorpsleest uit 1880. 

De redactie wenst u prenige leestdagen en een voorspoedig 2004. 
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door H.D.J.Krikke 

HET VERDWENEN HERENHUIS ANGELSLO 

lnlold/ng 
In dil artikel zal worden gekeken wal bekend Is 
van hel voormalige herenbehulzlng Angelslo. 

Vroeger was Angelslo een nederzetting gelegen 
Iets ten zuidoosten van Emmen, nu is Angeislo 
een woonW1jk van Emmen. Oe naam Angolslo IS 

naast een woonwij'k met die naam tevens verbon
den aan de slraalnamen Angelsloêrdljk, 
Angelsloêrslraat en de Angelsloêrweg. De 
Angelsloêrdiik is thans een weg mot bomen, die 
legenwoordlg vooral als een tle1srou1a wordt 

gebruikt. Eens was dit een muil& Gn In natte peri
oden modderige zandweg. Het Is nlel onwaar· 
schljniljk dal de straatnaam Siotstee binnen de 
woonwijk Angelslo een hislorische verwijzing is 
naar het vroegere herenhuis Angelslo 

Hl•torHI 
Hoe lang bestaat Angelslo al als plaats al als 
nederzetting . In het boek 'Geschiedenis van 
Drenthe' wordt er op gewezen dat bij opgravin
gen bekend werd dat er reeds eeuwenlang bewo
ning moo1 zijn geweest In Angelslo. 
Noch op de kaart/platlegrond van Pijnacker uil 
1634. noch. op de kaart van ca, 1650 van N.ten 
Have komt de naam AngelslO voo1, maar ook ntet 
op de kaan van Alberdingh uit 1681. 
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In de HoU1nger·atlas mei Drentse kaanen uil 
1 n:i-1194 koml Ange!slo voor op de kaart van 
Emmen. Ovengens . In deze Hottinger-a1las van 
Noord· en Oost Nederland. Is de 'Honinger' kaart 
me1 daarop Emmen en Angelslo opgeme1en en 
opgelekend door Ing. Van der Wljck. 
Angolslo bh1k1 vroeger een (boeren) nedorzettlng 
te zijn geweest op een zandrug 1en zuidoosten 
van Emmen. O.a zandrug was 2 meter hoger dan 
de moerassen daarom t-iean. Angejsto was aan 
drie kan1en omgeven door moe rassen en lag 
ongeveer daar, waar nu de "'Jtdige woonw11k 
Angelslo logt 
Hoewel de naam Angelslo kenneh1k niet voor1<om1 
op de oude kaar1entplauegronden, wordl de 
naam Angalslo In óe t 7e eeuw wel genoemd. Er 
word! verdet OOlt gesproken over een hut die In 
de l 7e eeuw zou h ebben gestaan aan de 
'Angels& Stranck'. een zijstroompje van de 

Runde In ne1 haardstedenregister van 
Noordb1rg1 OhJkt 1n de 18e eeuw dat er In 
AngelSJO Sl)fll<o IS van iwee meijersplaatsen die 

belde •·• vol·ooe• gerekend werden. Bewonel$ 
hiervan waren In 1742 Evert Angetsen en WOlter 
Angelsen. in 1764 Evert Angetsen en Roelol 
Angeisen. In 1774 Evert Harms en C leas 
WIJggers. 1n 1784 en 1794 maakt het haardsle· 
denreg1ster van Angelslo alleen maar melding 
van 1W99 plaatsen (vol-boer). 



Over een jachthuis of een herenhuis werd niets 

gemeld in het haardstedenregîster. Bevond er 

zich misschien geen haardstede in, of telde dit 

voor de belasting misschien niet mee, doordat 

men nie1 permanen1 In het jachthuis woonde. 

Een herenhuis in Angelslo 

Het is in het jaar 1777, dat bij overdracht van 

e igen<fom word t gesproken over de plaats 
Angelslo In het kerspel van Emmen. gelegen In 
de marke van Noord· en Zuidbarge. met daarin 

1wee mel.ersp1aa1sen en een t-lerenbehul.zing., en 
verder ook nog land. tn ons artikel wordt gekeken 
naar die Herenbehulzing. Er zijn geen aanwijzin· 

gen gevonden over de grootte van het herenhuis. 
Dat kan e r o p wi jzen dat het herenhuis in 
Angetslo waarschijnli jk niet zo heel groot Is 

geweest Vo0< zover bekend zijn er geen afbeel
dingen van. Een vergellfldng van Angelslo op de 

'Hottinger' kaart met latere 190 eeuwse platte· 
gronden doen vermoeden dat het herenhuis aan 

de zuidkant van Angefslo heeft gelegen. 

Voor een herenhuis of jachthuis een logiscM plek 
vanwege het uitzicht op het Bargermeer en de 

oevers daarvan. 

Jachthuis alias Herenhuis 
Angelsto, gewoonlijk ook wel den Angelsen 
genoemd. was vroeger eigendom van de drost 

van Drenthe. De drosten van Drenthe bezaten 

gedurende bijna vi~ eeuwen, van 1046 • 1522, 

het jachtrecht in de Landschap. Zo begint het artl· 

kei over Angelslo in het boek de 'Geïllustreerde 

plaatsbeschrijving van <Ie gemeente Emmen'. 
Deze heren de Drosten van Dtenthe zouden in 
Angelsto. bij hun jachtgebied, een jachthuis heir 

ben gesticht. Het jachthuis werd ook· wel jachtslot 

genoem<f. Ook l ogisch i s. dat het jachthuis 
genoemd zal zijn naar de eigenaren, de opeen· 

volgende heren Drosten van Drenthe. en alzo 

dus met 'Herenhuis' kan worden aangeduid. 

3 

In het bovengenoemde boek 'Geïllustreerde 

plaatsbeschrijving' (anno 1920) \vordt gemeld dat 

de overblijfselen van het vroegere jachthuis/jacht· 

slot dat in 1816 zou zijn afgebroken, destijds in 
1920 nog aanwezig waren. Wellicht verwijst de 
huidige straa1naam Slotstee naar de vroegere 
locatie van dia ovetblijfseten. 

Johan van Selbach 
Sinds 1522 was het wereldlijk bisschoppelijk 
bestuur van de bisschoppen van Utrecht ten 

einde gekomen in Drenthe, vanaf dat jaar was de 
nieuwe landsheer stadhouder Karel van Gelre. 
Echter weer enige jaren Jater, in 154 1, kwam 

Dre nthe net zoals de a nde re Geweste n in 
Nederl and o nde r bestuur van het 'H uis 
Habsburg'; Karel V en Philips ll. De Drosten van 

Drenthe werden door hen benoemd. 
Johan van Selbach was in 1522 de eers1e Drost 

van Drenthe, die het d rostambt v ia de nieuw 

genoemde en benoemde w iize uitoefende. Hij 
resideerde In Coevorden. Het jachtrecht zal niet 
automatisch meer zijn toegekomen aan de bis
schop zoals vóór 1522. Ook niet aan de drost, 
maar aan de landschap Drenthe. Het is niet 

ondenkbaar dat de nieuw benoemde drost, Johan 

van Selbach, daardoor in die ti jd het goed 
Angelslo zetf In eigendom heef1 verv1orven . Het 

was een Jachtgebied waar hij vanuit Coevorden. 
zijn residentie, vrij gemakkelijk kon komen. Vanaf 
de tijd dat hij tiet jachtgebied en het landgoed 
Angelslo In zijn bezit had, zou dit lan<fgoed voor 
een zeer lange periode in het bezit bli jven van da 

familie Van Selbach. Immers ruim een eeuw tater, 

In de 17e eeuw bleek Steven van Selbaeh 'bezit' 
te hebben in Emmen (zie verder). 

Jacht 
Er werd vroeger jacht gemaakt op wolven en op 

wilde zwijnen die zich ophielden in het bos achter 

Angelslo. het Samarsbosch. 



OQ Jag6r. uil Jan Luyken. 
Het menselijk bedrijf, 1694 

Er werden desti jds regelmatig jaehten gehouden, 

ook op lasl van het bestuur van de Landschap. 

Mei trommelslag en ketelmuziek werd hel wild 

opgedreven. Oe schouten an de trommelslagers 
werden van Rcgoringswege (de Landsch ap) 
schadeloos gesteld voor het bijwonen van de 
klopjachten. Ook werden op het doden van wol· 

ven premies uilgeloofd door het Landschaps

bestuur. Het was bekend dat in Oost·Nederland 
mef"I In sommige jaren veel last had van \Yolven. 
De verdere onkosten van deze jachten werden 

eveneens vergoed uit de landschapskas van 
Drenthe. 
Hoewel de ligging van het jachthuis in Angelslo 
niet precies is aan te wijzen. lijk! het jachthuis 

aan de zuidzijde van An9elslo te liggen. Bij een 

vergel i jking van de plattegro nd van de 

Hollinger1<aart utt 1794. de kaart utt 1824 en de 

kaart uit 1853 bllfkt de bebouwing aan de zuidzij
de van Angelslo te zijn verdwenen in 1853. 
Hetgeen overeenkomt met dat \vat beschreven is, 
n.l. dat het herenhuis/jachthuis in die tussenlig
gende periode moel zijn afgebroke-n. 
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Jachtrsglsmsnt 
Enige resoluties o\fer de jacht door de Ridder· 
schap en Eigenertden. 
Er werden voor het jagen in Drenthe reglementen 
opgesleld door de Ridderschap en Eigeneriden: 

In 1749 werd vastgesteld, dat de hazenjacht geo

pend was van 1 september Vm 15 maart. en de 

pa1tijzenjacht van 1 october t/m 31 december, 
echler 1n 1752 werd de jachl op palrijzen en kor

hoeooers eerder geopend n ,1. op 15 september. 

Enige 1aren 'ater. In 1755. waren er klachten over 
loslopende 1achthonden en andere honden die 

hel wild en nat koren ruïneerden: had men klach

ten. dan kon men die Indienen bij de drost die 

gemachttgd was er tegen op te treden. Weer 
enige jaren later, in 1758, werd besloten dat de 
fach1 alleen was toegestaan voor gekwalificeerde 

rngazetenen van O'.e Landschap Dfenthe, dîe hier 
voortdurend hun domicilie hadden. De d rost 
moch1 aan daze regel geen uitzondering maken 
door aan buiteneigenaren of vreemdelingen toe

stemming te geven om te iagen. Een verzoek 
bijv. Ooe>r ee n gecommi ttee rd e van de 
Ommelanden (G r011ingen) om in de Landschap te 

mogen jagen werd dus niet Ingewilligd. Ergo. de 

Drost van Drenthe moes! zelfs diegenen die hier 

ten onrechte Jagen in rechte vervolgen. 
Ingaande 1 J90 was alle jacht op v1ild verboden 

tussen l Januari en 1 october. Het jaar daarop 
werd v astges1e!d dat de kerspellieden aan de 
kerspelsoldaten een ex1 ra jas voor de jachl 

mo&s1en verstrekken o n verder. dat d e 
Etgenerlden de oppassers van de jacht moesten 
betalen. In l 7ll3 wordt het reglement andermaal 

aangepast betalen voor een inwonende jager; na 
zonsondergang mag niemand zich meer met een 
geweer in het bos of op het vek:I ophouden. 



Jacob Vriesen, eigenaar van den Angelslo 

In 1751 blijkt burgemeester Vriesen eigenaar te 

zijn van 'den Angelsloo'. De vraag rijst wie burge· 
meester Vriesen was en hoe hij eigenaar van den 
Angelslo Is geworden. Mr. Jacob Vrlesen was 
burgemeester en kamera<)r van de stad Zv10Ue. 
Een kameraar is een van de beheerders van de 
geldmiddelen van een stad of een college. Jaoob 
Vriesen was getrouwd met Mechteld Johanna 

Geertruida van Selbach, dochter van Steven van 

Selbach. Sleven van Setbach was zodoende de 
schoonvader van rnr. Jacob Vriesen. Steven van 

Setbach was een nazaat van de vooraanstaande 

Ore-ntse familie Van Selbach. In deze familie kwa· 
men onder de voorouders personen voor met 
diverse. voor die tijd, belangrijke functies. waar
onder Drost van Coevorden en Drenthe, rechts· 
geleerde, landschapschrijver. en schutte. Ook 
worden zij genoemd als bewoners van de have
zaten Laarwoud bij Zuidlaren en Vennebroak bij 
Anloo. Een jaar voor de boedelscheiding in 1752 
van de erfgenamen-nazaten van Van Selbach 

bleek burgemeester Jacob Vriesen reeds eige· 
naar van Angelslo te zijn. Waarschijnlijk en begrij· 

pelijk is dat Angelslo via zijn schoonvader Steven 

van Selbach in het famîliebezit van Jacob Vrlesen 

Is gekomen. Steven van Selbach op zijn beurt zal 
hel goed Angelslo wellicht verkregen hebben urt 
de nalatenschap van Coenraad van Selbach de 

enige zoon van zijn broer, de landsch djver. 

Gerhard van Selbach. De ouders van Coenraad 
waren Gerhard van Selbach en Margaretha van 
Emmen, na h un ove rlijden was Steven van 
Selbach voogd geworden over zijn jonge neef 
Coenraad. Hij moest diens goedeten beheren. 
Echter deze neef Coenraad van Selbach is in 

t 714 kinderloos overleden. Coen raad van 

Selbach was een kleinzoon is van Coenraad van 
Emmen. Met het overlijdon van Coenraad van 

SelbàCh zal ongehvijfeld een deel van de erlenfs 
zijn toegevallen aan zijn oom en voogd Steven 
van Setbach. 
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Steven van Selbach heeft bezit te Emmen 
Steven van Selbach was 'in beide rechten' doe~ 
tor, schulte van Anloo, Gieten en Zuidlaren, ban· 
nersehulie In hel Oos1ermoer en hel Rolder ding
spel, geau1horiseerd schulte van Emmen, Odoorn 

en Roswinkel. 
Af 19 jaar voor het overlijden van zfjn neef wordt 
van Steven van Selbach reeds genoemd dal hij 
bezillingen had in Emmen; dal kan Angefslo 
gewees1 zijn (zie eerder). 
Wij lezen In hel schuitengericht van t 695 dat 
Steven van Selbach bezit had in Emmen " . 
• Verzoek aan de Hoogh Welgeboren Heere 
Elbert Anthon baron van Pal/an(. heer van den 
Ham. Balinge en Oosterveen. Drost tot 

Coevorden "" des Landschap Drenthe etc. adres 
van den 17 october 1694, de jonge Weduwe 
Schu/Nnne· van Emmen. In het schultambt van 
haar m;nderjarige zoon Hugo Emmen niet meer 
dan een geauthoriseerde Schulte, verzoekt in 
verband met diens studiên tot het administreren 
van het schuttambt van Emmen bij deze re autho
riseren de schulte van Sleen. Gerhardt 
Camerling, en dezefve te adjungeren de schulte 
van Anloo Steven van Selbach om alleen als 
deze op zijn goed te Emmen mochte wesen 
mede Je verlreden enckel 101 massage van de 
/llmonstrantinne bij dese slechte gesteldheid van 
tijd. Accoord Van Selbech (9 aug. 1695). 
Geaccordeerd dooi Van Pallant op den Huise 
Balinge 29 oct. 1694. 
Op welk bezit wordt gedoeld in deze beschrijving 
'op zijn goed' te Emmen. 
Daar zijn nazaten Angelslo In bezit haddan kan 

daze acte daarop wijzen. Het kan zijn dat Steve-n 
van Selbach aan zijn bezit te Emmen is gekomen 
doordat hij een telg was van hel aloude Selbach 

voorgeslacht , die beh oorden immers tot de 
belangrijkste familie's in de 16e en 17e eeuw în 

Drenthe. Ook had<len ie jachtterreinen. 



Steven van Selbach blijkt dus in 1695 bezit Ie 
hebben te Emmen en bleek daar tevens waarne
mend en geautoriseerd schutte te zijn. Vanwege 
de afstand van Anloo naar Emmen zal Staven 

van Selbach, zelf schutte van Anloo. zijn waarne· 
mlng als schulte van Emmen kombineren als hij 
op zijn bezit te Emmen Is. De schulte van het 
dichter bij Emmen gelegen Sleen wordt toega· 

voegd als geautoriseerd schutte van Emmen. 

Aankoop van bezit en twee kerkbanken 
Enige jaren later. in 1700 . koopt Steven van 

Selbach een aantal 'stukken' van de gedeputeer
de Warmott lunsing zijn bezit in Emmen, n.l. het 
achterste zuidelijke gedeelte van de Eeckhof 
binnen Emmen, en een mannenbank en een 
vrouwenbank In de kerk van Emmen, voorheen 

geweest waren van de heer Hidding en zijn 
vrouw, resp. van de heer Edzens, en daanaast 
'begrafenisse' In hel choor·gedeelle van de kerk. 
Oe t'leer Edz.Edzens was lid van gedeputeerde 
Staten van de landschap Drenthe. In 1701 wordt 
nogmaals beschreven dat de waarn.schulte van 

Anloo (Steven van Selbach) alleen maar bij gele
genheid voor zodanige zaken komt waarnemen, 

waa.rover {jeM M ntéillié is. Zoals voör ségulatian 
van z.g. stokleggingen. het stellen/vaststellen van 
mombaren (voogden/voogdljsteillngen) en daarbi1 
behorende rekeningen en andere zaken. 
Na hel overlijden van Steven van Selbach erft 
zijn echtgenote zijn bezjnfngen. Haar schoonzoon 
de Zwolse burgemeester Jacob Vrie.sen wordt 
beheerder van die bezittingen. Burgemeester 
Jacob Vriesen wordt zodoende In 1751 genoemd 
als eigenaar van den Angelslo. Jacob Vriesen 
)(om\ in 1760 te over\i)den. Zijn enige doch\er 
Mechte ld Johanna Geertruida de Famars , 
geb.Vriesen. erft zijn bezit. 
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Overste baron Van ~r Borgh 
Het goed Angelslo krijgt in het jaar 1777 een 

nieuwe eigenaar. in de persoon van overste 
Baron van der Borch. Overste Van der Borch 
(Van der Borgh) krijgt Angetslo als een schen
l<ing. De Weledelgeboren gestrenge Heer Johan 
Willem de Famars. luit.generaal der Cavalerie 

etc .. en mevrouw M.J.G .de Famars, geboren 
Vrlesen (enige dochter van burgemeester Jacob 
Vriesen). schenken vrij uit de hand een gerecht 
v1erde pan van hun aangeër'fde vaste goederen 

ln Drenthe aan de Hoogwelgeboren Heer L.W.Ph. 

baron van der Borgh, overste der infanterie etc. 
en adjudan1 van Zijne Doorluchtige Hoogheid den 
Heer de Prins, de erfstadhouder. Dat gedeelte 
beireft de plaats Angelsto in het kerspel van 
Emmen. marke Noord· en Zuidbarge, met twee 
melersptaatsen en Herenbehulzing, land etc. 
Baron Lucas Willem Philip van der Borgh lfjkt een 
welgesteld man, hij leent geld ult. In 1780 en 
1783 aan ene Jan Pieters. Maar welgesteld of 

niet. zelf l eent hij in 1782 ook geld , o .a . f 
19 .000,- van Lulten anl· Generaat J.W.de 
Famars en echtgenote Mechteld Johanna 
Geertn.sld de Famars, geb.Vriesen, die wonen op 

het buitenhuis 'Huize Aalhorst' gelegen in de 

buurschap ti.1illingen. onder Dalfsen. Een bifz_on· 
der .hoge lening voor die tijd. Wellicht waren er 

liquidlteits·probtemen. OVerigens leent Van der 
Borgh/Borch nadien ook viel weer geld uit: in 
1788 leent Hann Ktlnkhamer. dan \VOnende rnet 
z ijn echtgenote te Ange lslo ( voordien te 
Zuidbarge). van zijn heerschap de Heer l. W.P. 
baron van der Borch 1 200.-. het geld wordt hem 
overtiand!gd door J.L.Lange. 

Oes,1jds. '" de i ee ee1.1w woonde de fami\i.e van 
baron Van der Borgh op het kasteel Verwolde, 

onder Laren in de Geldeçse Achterhoek. 
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In Emmen wordt na 1788 de naam Van der 
Borgh/Borch niet meer aan9e1roffen in de schul
tengerichten. In 1789 verkoopt hij Angelslo. 
Opvallend is dat in 1780 als lidmaat van de kerk 
te Emmen wordt Ingeschreven, Berent van der 
Heijden op Ange lslo, afkomstig uil Dalfsen. 
Berent van der Heijden blijkt afkomstig te zljn uit 
de buurschap Millingen onder Dalfsen. Zeer wel 
mogel ijk kende hij de fam ilie De Famars • 
Vriesen, op Huize Aalhorst, onder Millingen bij 
Dalfsen, en heett hij in Angelslo het Herenhuis 

aldaar namens de baron Van der Borgh beheerd 
of bewoond. 
Ette Lauwert Nlewold 

verkoop Ar'lgfJISJO door L Nlewold aan Froih6rr Franz 
Ludvtig voo MatttHs zu Oa()CJ(om In Munsterland. 

Ette Louwer1 (l.F.) Niewold en zijn vroU\\' 

Marchien Ottens verhuizen in 1789 van Valthe 

naar Angelslo. Ook kerkelijk worden zlj in 1790 
ook overgeschreven van Valthe, kerkelijk onder 
Odoorn, naar Angetslo, kerkelijk Emmen. Hif blijkt 
het goed Angelslo te hebben gekocht. 
Waarom hij is verhuisd naar Ange1slo is niet dul
delijk. Mogelijk is Mt de afstand, Angelslo is aan
merkeliîk d ichter bij Emmen en het schultehuis 
dan Valthe. 
Niewold hoof1 het He(enhuis Angetslo, het voor· 
mallge tachthuis, ove(genomen van Ba(on van 

der Borgh voor 5000 car.gld. 
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Niewold leent n.l. in die tijd flinke bedragen, o.a. 
van de schulle L.Wlllinge 1 1.000.- (1767), f 
1.000,- (1789), 1 300,- en 1 150.- ( 1790). 
Maar daarnaast leent hij ook van anderen: 1 
800,- (van oud-gedeputeerde l unsing 1788), 1 
300.- (van de diaconie Odoorn 1789).11 .500,
(van mr.J.Tonkens en de heer J.L.Tonkens 1789), 
1 300,- (van Geert Wiiheimus. Noordbarge 
1789) en f 150.- (van Frederik Roslnge, Valthe 
1801 ). In totaal is zodoende bekend dat hij I 

5.500,-heelt geleend van 1787 Vm 1801. 
Overigens heett hij ook geld uitgeleend aan dlver· 
se personen, een totaal bedrag van f 1.781,-. 
Na 1801 komen v1ij zijn naam niet meer tegen in 

de schultengerichten. 
Mogelijk is hij verhuisd, in 1814 wordt in Emmen 
het ove,lijden gemeld van ene louwert Niewold. 
landbouwer. 

Frelherr Ernst von Martels 

Franz LudWlg von 
Matt91szv Dankem 
was (j(K/Uf<Nlde 3 
/aar efgena8r V81l 
Angelslo. Part.coli. 

Een nieu•N hoofdstuk în de geschiedenis van 

Angelslo dient zich aan met komst van óe Dufise 

adelijke familie Von Martels. ook wal Von Martels 
zu Danckern, genoemd naar het niet ver over de 
gfens gelegen Schloss Oanckern, bij Haren-Em.s. 



SJot Da11ck1m> bij Haren (DJ 

In 1799 verkoopt ette LouwM Niewold den gehe
len Angelslo aan Franz Ludwig von Manels zu 
Danckern In Münsterland voor de som van f 

8.500. Gedurende drie jaten blijft Franz !Ludwig 
eigenaar van Angelslo. Want daarna, in het jaar 
1802, heeft hij den gehelen Angelslo voor f 5.000 
doorverkocht aan zi jn broer Emst von Martels. 

Zijn broer Ernst \vas intussen op den Angelslo 

komen wonen. Korte tijd later, sinds 1804 komen 

we de naam van Ems1 von Martels oOk tegen In 
de sehultengerichten van Emmen. Freiherr Ernst 
von Martels is dan de eigenaar van Angelslo. Om 

eigenaar te \VOrden moest hij nogal wat geld 
lenen. In totaal is bekend dat hij f 14.432,- heeh 
geleend in een periode van twee jaaf. Di l tlinke 
bedrag wijst er m.l. op dat hij meer gekt leende 
dan voor de aankoop van Angelslo nodig was. Hij 
leende dit bedrag vooral van zijn eigen famil~ o.a 
van zijn zwager Ctemens van Dwingelo en ande· 
re relaties, maar ook van Cornelis Pothott. schul· 
te van Emmen, en van Roelof C remers te 
Emmen 1804/1 BOS. 

Echter ook zijn moooar bleek hem een som geld 
te hebben voorgeschoten n.l. f 5.550.- zodanig 
dat zij daardoor mede·eigenaresse was gewor· 

den: "" .naar haar gerechte aandeel mede·eîge· 
naresse van Den Angelslo". 
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Ernst von Marte1s was een zoon van Freiherr 
Johan Fran z von Ma rtets en Theodora von 

Owingelo zu Latten. Hij werd genoemd: Ernst von 
Martels te Angelslo; Van Martets tot den Angelslo; 
Ven Martel s zu Angefslo; Fl'eiherr Ernst von 
Martels zu Angelslo. Het lijkt er op dat Angelslo 
bedoeld zal zijn als een bezit voor Ernst von 

Martels. Ovetigens is het niet aak onmogelijk dat 
het lenen van geld be<loeld kan zijn voor uitbrei
ding van het bezit bij Angelslo, maar er is ook 
geschreven dat de familie in d ie tijd schulden 
had, o.a. de belaslingschuld uil het jaar 1666, de 
z.g. Mattelsche Schuld (zie bijlage). Ernst von 
Martels, is een telg uit een vanouds katholieke 
adell)ke familie in het Emsland. Zou hij met de 
aankoop van het landgoed Angelslo, bulten de 
Münsterse-landsgrenzen, zijn bezit wellicht veilig 
willen stellen, Met de komst van .de Franse tijd 
was het machtsmonopolie van de Fürst·bischof 
van Münster dOOl'broken. 

Overigens bleef zijn broer Franz Ludwig Frelhett 
von Martels op h et ouderl ijke hul s Schloss 
Danckern wonen, later woonde deze in Amerîka. 
Ernst van Martels zal na enige jaren Angelslo 
weer verlaten hebben. 

Nieuwe heren 
In 1807 lijkt Angelslo opnieuw van eigenaar te 
zijn veranderd. We komen de naam van E rnst 
von Martels na dat jaar niet meer tegen. De nieu· 
we eigenaren waren de heren R.O.van Holte, 

<:.-er 
~ 

AankooP \.'an Ange/$10 óoor Emst von 'M~•~rtet~.-.-.-n-,~~n-
broer op 11 jr.Jfî 1802 



Heer van en to1 Echten, W.de Jonge. mr.C.E.
Carsten en H .C.Ca<sten, tot het Hooge el'1 
Echtens Hoogeveen. Zij kwamen i:o te zien uit 
Hoogeveen. 

Ook deze heren lenen geld uit zoals blijkt in 
1 BOB. In dat Jaar leen! Pieter Jansen, meier op 
den Angelslo, 1 50 van zi jn heerschappen de 

heren R.O.van Holle tot Echten , De Jonge, 
C.E.Carsten en H.C.Carsten van hel Hooge en 
Echtens Hoogeveen. In augustus t 806 leen1 
Willem Jansen f 100 van deze he ten; Willem 
Jansen woonde in Noordbar9e maar zou kona 
lijd later in mei 1809 als meier op den Angelslo 
komen te wonen. 
Van een buitenhuis, jachthuis of herenbehulzlng 
wordt dan niet meer gesproken. Hel huis 
Angelslo zou in 1B 16 zijn afgeb roken . 
Overblijfselen blijken in 1920 nog aanwezig. 

Tenslotte 
Het woord 'heren behuizing• uil 1777 maakte 
nieuwsgierig waa rom toentertijd dal woord 
gebruikt is. 
In die jaren telde een bestemming van een huis. 
01 bij een van de bovenbeschreven eigenaren 
het huis Angels1o een andere bestemming heeh 
gehad dan jachthuis is uit het onderzoek niet dui· 
deli jk gebleken, maar heel gMd mogelijk. De 
naam AngelsJo is in de meeste a.ctes gebruikt als 
·goed' ot 'landgoed', en dat kan er m.i. op hebben 
geduid dat de 'herenbehuizing· Angelslo past b ij 
een jachthuis voor heren, maar evenzo goed bij 
een herenhuis als woonhuis. 

1() 
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SPEUREN IN HET DOOP· EN BEGRAAF
BOEK VAN EMMEN. 

Inleiding. 
Als je voor je hobby genealogiscil en historisch 
onderzoek doet ben je afhankelijk van de. in het 
vetfeden , geschreven bronnen. Deze bronnen 
geven per detinjtie altijd te \Veinig infonna1ie. men 

wil Immers het liefst zoveel mogelijk van het ver
leden , bijvoorbeeld zijn voorouders, weten. Oat 
de schrijvers van vroeger daar onbe\vust de ene 

keer wel en de andere keer niet aan •meewerk
ten· blijkt o.a. in de doop en begraafboeken van 
Emmen. 

In hel doopboek van <ie gemeenie Emmen 
komen diverse keren onduidelijkheden in se_xe 
voor. Een kind met een sexeloze naam wordt dan 

ingeschreven als 'kind va.n' i.p.v. 'loon ol dochter 

van'. Tevens komt het voor dat e r k inderen 
gedoopt worden d ie zelf niet met name inge~ 

schreven worden ot \Vaarvan de ouders geen 

naam, of onvolledige naam. hebben. Zou d e 
dominee op het moment van de plechtigheid niet 
geweten hebben \Yie o f \Yiens kind hij doopte? Of 

was hij het vergeten als hij dagen later het doop· 
boek bljwerkte? 
Namen van kinderen die begraven worden zijn 

alleen bij hogo uitzondering genoemd. In d e 
begin periode werd de moeder van het kind, 
zowel bij doop als begraven, in haar geheel niet 
genoemd. Ook \VOrden vrouwen en huisvrouwen, 
getrouv.·de vrouwen, meestal aangeduidt als 
·vrouw van', dus zonder naam ingeschreven in 
het begraafboek. 

Een aantal van de vele voorbeelden uil het doop· 
boek 
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15·05-1681 
juli 1682 

29·10-1682 
17-01-1687 
06· 10· 1695 
06-10-1695 

25- 12-1710 
27-12-1711 

25-07-17 13 
26·12· 1723 
10·04· 1729 

09·11-1 738 

21-07·1 739 

begraven: 

Alke kv Albert ten Oever 

To le kv Hendri k Mele ringe is te 
Odoren gedoopt 
kv Alben Wemers 

Luijgjen kv Berend Meieringe 
Arbanus kv een helden 
" . ... een arm l<in1 

Evert zv een ann man 
Geert Jansen zv een arm man. so 

seit te Vries "''onend 
Luijgjen kv Klaas Stratinge 
... ... kv Roe lel wonend op Bleringe 
Engel kv Jan Berghuijs wonende 
opGilsinge 
Luijgjen kv Wolte r K lasen met 

Elsjen Jansen 

Luijgjen kv Jan Jansen en Aalljen 
Luigjes Ubbinge op den Angelslo 

09-11·1 673 de oude vrouw in Doering e te 
Emmen 

11-12-1673 de oude vrouw in Rabbers te Wes-
tenes 

09-06-1 674 e vrou uijt Weninge te Zuidbarge 
25-03-1691 een arm klnt 
06·06·1 701 de stiefsoon van Beren1 Huîj r 
27·10· 1702 do maag! van Geert 

Oldenschirringe 
11-04-1 703 de maagt van Harm Smeinge 
02·07·1 715 de huisvrouw van JanRoslnge 

:Bleringe 
19·11·1762 de huisvrouw van de gewesene 

soldaat van Beilen 
10-07-1763 ..... kv Jan Overmans en 

Geer1ruit" . .. 

De bovenstaande. uil de vele vermeldingen geko· 
zen, doop e n begraafgegevens bezorgen de 
genealóog hoofdbrekens. Wat was hel nu een 
dochter of zoon die gedoopt werd? Welk kind uil 
het gezin werd er nu begraven? 



Misschien is er Iemand die zijn hele leven op 
zoek blijft naar hel overlij<Jen van een voormoe
der die omschreven staat als "de vrouw van de 
9ewesen soldaat uil Beilen". 

Naast deze vaak surniere vermeldingen vinden er 
ook vermeldingen plaats waaruit de bijiondeme· 
den van hel overl ijden of van de persoon 
beschreven is. Dit is natuurlijk smullen voor een 
genealoog. 

Aantal bijzondere vermeldingen. waarbij de 
doodsoorzaak vermeld is: 

28·11·1691 is Marrie Rabbers te Westenes in 
haar huijs jammerlijk met aJles ver· 
brant en sîj hare botten den 29· 1 l 
op sondag begraven. 

20-12·1701 Harm Beninge. die verdronken 
was. 

05·04·1731 ' t kint van Hendrik Harms 
Stratensmits en Greetjen Jacobs 
Brinks. An de kinderpokken. 

1731 er worden nog 8 kinderen die over
leden zijn aan de kinderpokken 
begraven 

16·07·1731 Hendrik Wemers sone van Wemer 
Alers en Me_gjen Ja nsen, z ijnde 

schielik gestoiven. 
29· 10· 1734 Jan Segers, an een breuk sukke

lend gestorven. 
15·10·1 735 Jantjen Berents van Alen huijs· 

vrouw van Lambert Keunninks. in 't 
kinderbaren gestorven 

16·05-1736 Aaftjen Stevens huiîsvrouw van 
Willem Frijlînge, plots op de stoel 
si11encre gestorven 

16·07-1737 Harm Albens Niesmit , van de bal· 
ken door gevallen 
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1738 13 aan de kinderpokken gestorven 
kinderen begraven 

22-01·1738 Ale Geerts Woerdinge, an ·1 water 
gestorven 

173811739 nog 4 volwassene an '1 wa1er ge· 
sterven 

04-03·1738 WoherWemers, an de lering 
13·03-1739 Gerrit Jans nu meier op Loesinge, 

gestorven an een geswel 
30-06-1739 '1 kin! van Egbert Garminge en 

Aaltjen Harms Gerrfts, gestorven 
an de doorgaan<Je bors1- en hoest· 
ziekle onoor de kinderen. 

1739/1740 3 volwassenen an de tering gestor
ven 

2 1·06·1740 Griete Segers an een qulnerie 
06-10-1740 Jan Jansen scheper van 

Westenes. In 24 uren " " kol ijk 
(darmkramp) gestorven 

11·07·1741 Coop Harms, plots gestorven 
18·08· 17 41 Jan Jansen Wever. an een lnwen· 

dig terlnggeswel gestorven 
05-07-1742 Tri jntje Harms Gerris huijsvrouw 

van Harm Coops. an 't loogwater 
geswven 

19-03-1776 Jantien moeij In de schuur van 
Willem Frijllng 1.e Noordbarge 

1776/1777 6 kinderen begraven die an de pok· 
jes gsstorven zijn. 

25-07·1777 Jantien Cremers huîsvrou\v van 
Harm Coops te Emmen , in de 
kraam gestorven 

29·07 -1777 Geesje Oert<s jongedochter, aan de 
kanker in de borst gestorven 

15·05· 1797 Jan Rabberts de huisman op weg 
naar Coevorden gestorven 



Duidelijk wordt utt bovenstaande de parlodas 
waarin een epidemie van bijvoolt>Geld waterpok
ken heerste Voor historici kumen d~ betangriJke 
gegevens zijn 

Bijzondere vermeldingen, waarbij diverse zaken 
gemeld worden: 

27·11·1731 een arm kreupe l man met de 
namen Harm Harms van Ween
deren uit Oostvrieslant 

19-02-1735 Atber1 Arents, In de wandetmge 

Albert Grellen genoemd, sl1nde 
onnosel van kints-00.n an, en nu 
laas! wegens die onnoselhatt ver

dwaalt eo in ' t moeras gestorven 
10-06-1735 Hendrikjen Bakkers weduwe van 

wijlen Jan Jansen Coops, de vrou 
was doof. 

06·05·1740 Griete Gerris weduwe van Egben 
Hunnînge. de vrouw was wagons 
ouderdom blint 

30-04-1ns FannlQJO Harms te Zuidb&rge, oud
ste 1n "t Carspet, zijnde In het 92 
jaar. 

03-05-t 779 Roelof je Hindrlks huisvrouw van 
Jan Jansen In den wandelgangen 
bult Jan genoemd, te Emmen 

28-06·1781 Berend Barchhuis te Noordbarge. 
een alumnus (pleegzoon, leerling) 
van de Diakonij 

20-06·1781 Aaltje "". huisvrouw van Jan 
Harms in de wandeling Poup 
(0..tse?) Jan genoemd 

Zo kan een honderden jaren geleden geschreven 
tekst een tipje van de sluier oplichlen on een 
•completer' beeld geven aangaande onze voorou
ders en .historie. 
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e·rief van een achoolmee$ter uit 1878 me1 ver
klarende aantalceoongen van Wrn VISSCher. 

Op 25 Oktobrer t 878 trouwden Geert Barelds en 
lmmechlen Bezu uit Langeloo. Ter gelegenheid 

van hun huweljkssluiting kregen ze onderstaande 
telicrtatiebnel van schoolmeester Swartsenburg, 
bij wie ze belden In da klas hadden gezeten. 
Geerts vader Jannes Barelds en oom Hendrik 

Barelds hadden In 1863 meester Swartsenburg 
met een boerenwa11&n van Langeloo naar Nieuw 
Ams1erdam verhulSd De dergelijke reis over 
slechte zandwegen moet tn die tijd een hele 
onderneming z11n geweest. die dagenlang duur
de. In ZIJn brief haalt de meester honn.nenngen 
aan Langeloo op, maar tegelijk geelt hij een 
beeld hoe het (hem en zijn vrouw) In Nieuw 
Amsterdam Is vergaan. 
'Jonggehuwden, vroegere laertingen! 
Met veel belangstelling hebben wij, Uw oude leer
meester en zijne vrouw. het bengt vernomen van 
Uw huweijk. W1f betuigen U onze hanelijke en 
welgemeende Cleelneming in het geUk en voor· 
regt U dezer dagen te beurt gevallen en voegen 
daarbij den wensch dat GiJ steeds de keur van 
Gods zegeningen zult mogen ondeMnden en dal 
Ge te zamen 101 in lengte van dagen voor elk.an· 
oer mogen gespaard bli jven. Moge Uwe woning 
zoowet de zetel zijn ven ti1delijken voorspoed en 
welvaart als van Zedelijken en Godsólenstlgen 
welstand. In één woord, Geert en lmmegJe leef te 
zamen gelukkig. Z•J1 voor elkander aJJes.. 
Genie1 de voorspoed dankbaar en weg U in alle$ 

naar het geen eene Goddelijk e Vadarli1ke 
Voorzienigheid over U zal wHlen beschllcken. Zoo 
warde het Ook ml1 mogt 1n de vorige week eene 

aangename verrassing te beun vallen. Het was 
40 jaren gelden dat Ik mijne acte als hoofdonde•· 
wijzer had verkregen an 15 jaren dat Ik hier te 
Nieuw Amsterdam werkzaam ben. 



Als bewijs van belangstelling in deze beide 

9ebeur1enissen ontving ik van den Heer 

Burgemeester lijmes, den Heer Gosselaar en 
Jonkheer van Echten eene fraaye staapstoel en 
tab akspot. De ingezetenen met Os Van Hoom 
aan het hoofd vereerden mij een mahonyhouteo 

schuiftafel een spiegel, zes stoelen en een ciga· 

ren·presenteer·doos alles even keurig en netjes'. 

Ed dan volgen nog een aantal ontboezemingen 
over meesters eerder standplaats Langelo, die 
we hier verkort zullen weergeven. Hij was daar 
mal veel genoegen geweest. zegt hij. OOl< herln

nen hij zich nog allerlei personen daar en laai die 

van hem groeten ·en ook anderen d~ mij op dl1 
oogenblik niet in herinnering komen en als gij 
straks bij uw lieve vrouwtje gez.-ellig in de keuken 

bij de haard zit clan moel gij mij eens brielschrij· 

ven en dealen mij veel. veel bijzonders van 
Langeloo en de bewoners en mijne vroegere 
leerlingen mede'. 
'Het gaal ons redelijk goed. Ml1ne vrouw is ernstig 

ziek geweest, doch Goddank thans weder aan de 

betere hand. Ik heb een prachtige nieuwe school 

gekregen met een mooye w on ing van drie 
kamets en een keuken. Zoodat \ve wel plaats 
hadden voor de present gekregen meubelen. Wij 

willen nu nog trachten een nieuwe kookkagchel 
en een nieuw vloer1deed Ie krijgen. clan hebben 

wij eene kamer sierlijk gemeubileerd'. 
'En nu Geliefde Vriend en Vriendin zai Ik eindigen 
in de hoop dat gij mijn schrijven in gei:ondheid 
zult mogen ontvangen. Zijt regt hartelijk van ons 

gegroet. Nogmaals zij U de beste wenSChen 1oe

gebrag1 door' 

Uwen belangstellenden Vriend en Vriendfn, 

S.S,vartsenburg en vrouw. 
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1. De eerste Z.O. Drentse veenkoloniale schoo1· 
meester. 

Meester Swartsenburg heeft niet lang plezier aan 
zijn nieuwe woning beleefd. Hij heeft slechts een 

jaar in zijn nieuwe woning mogen wonen. Op een 
septemberavond van 1879 wachtte zijn vrou\v 

vergeefs op zl1n thuiskomst. De volgende och· 

lend zou zijn lijk worden opgevist uit de Verleng

de Hoogeveensche vaart. Hij \VaS de vorige 
avond na een afgelegd huisbezoek, huiswaarts 

kerend, door mist en duisternis misJeid te water 

geraakt en daarbij verdronken , 59 jaar oud. 
Waarschijnlijk is hij bij het vonder over de eerste 

zulderraal bij de schoolwoning (t.o. hel begin van 

de Dikkewijk} misgestapt Als hel kall verdronken 

is, dempl men de put. Er kwam dan ook spoedig 

een lantaarn bij dat vondef. 

Meester Swartsenburg was in Nieuw Amsterdam 
In 1863 als schoolhoofd {zonder leerkrachten) 

begonnen in eon eenklasslge grote houten keet 

aan de Schooldijk. Deze school was van een 

algemene signatuut, later openbaar ondel'\vîjs 
genoemd. Swartsenburg had toen 120 leerlingen 

in de klas. De grond en de bouwmaterialen voor 
deze school waren beschikbaar gesteld door het 
bestuur van de Dren1sche Kanaal Maatschappij. 

De weg naar da school was een opgehoogde 

modderweg, die men een 'd.iek' noemde. 
Naar de n ieuwe school ging deze d ijk de 
Schooldrjk helen. 

2. Op Burnaveen 

Het was in het bijzonder de president·commissa· 
ris van de kanaal·maatschappij . Jhr mr. A.W. van 
Hol1he tot Echten. no1aris te Assen, die zich zeer 
voor de totstandkoming van de school had inge

spannen. In een (in het Drents Archie1 aan\vezig) 
oud schri ftje van zijn hand werd melding gemaakl 
van de 'in 1863 gestichte school op Bumaveen of 
Westerveen'. 



Angstvallig meed de jonkheer hier de naam 
Nieuw Ams1erdam, de naam van de toen al tien 
jaar e erder door Am ste rdamse kooplieden 

gestichte nederzetting aan het begin van het het 
Oommerskanaal. Van Holthe tot Echten \Vilde de 
bebouwing aan de vaan bij de Schooldijk de 
naam Bumaveen geven. Dit \vas een vernoeming 

naar de lamilienaam van zijn echtgenote. vrouwe 
Maria Louisa Hora Buma. HIJ wilde daar namelijk 
e en bevo1klngsconcentratle doen on1s1aan. een 
'eigen' dorp en dan w-as een school na1uurlijk een 
van de eerste vereisten. 
1·n dtt gebied stonden toen al enkele tientallen 
(keet)woningen, waar allerlei personeel van de 
kanaalmaatschappij \voonde. De beboltWing aan 
de Verl. Hoogeveensche vaart werd aanvankelijk 
i nderdaad met de naam Bumaveen aangeduid. 
Oit Bumaveen werd uiteindelijk veranderd in de 
p laatsnaam Amsterdam. Enkele getrou,ven van 
d e jonkheer, zoals de in deze Kroniek meerge
noemde Koert de Wolde bleven zich nog hel 
~angst inwoner van Bumaveen noemen. Omdat 
dit op de duur tot grote misverstanden leidde, 

moest op een gegeven woroen vastgesteld dat 
ze toch echl \Vel Nlevw Amsterdammers \varen. 
Achteraf een niet ongelukkige naamskeuze; met 
allo respect voor de familie Hora Buma. de naam 
Nieuw-Amsterdam klinkt toch beter dan Buma· 

\t&en. 

3 . Deftige schoolmeesters 

Nu weer lerug naar de eerste schoolmeester van 
het dorp. meester Swartsenburg. In een artikelen
serie van de hand van Koert de Wolde uil Nieuw 
Amstel(!am In de Emmer Couran1 van 1910 werd 
hel schoolhoofd Swansenburg omschreven als 
.een sta1ige persoon die daar op school voor hel 
oudere publiek op zondag tevens bijbellezingen 
hield: •een persoon van fl inke lengte, met een 
zeer d eftige houdîng. die zondags z ijn toe
h oorders toosprak. Hij leek op een begaafd predl-
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ker'. Her eerste schooltje in de Zukloostdrentse 
venen was spoedig 1e klein. Deze werd toen ver
groot tot een houten barak. zodat er wat meer 
ruimte kwam. 

In 1878 kwam er. zoals al gezegd, aan de la zui· 
derraai een geheel nieuwe en voor die tijd moder
ne school. In dal jaar telde de school 260 leerlin
gen en was deze de grootste in de gemeente 
Emmen. Het jaarsalaris van de hootdmeester 
Swartsenberg werd toen gesteld op 11. 425,· plus 

ll. 25.- voor de avondschool. Het jaar daarop ver· 
liep tragisch door het verdrinken van de meester. 
Hij had alle kinderen van Nieu\V Amsterdam op 
schoot gehad. Hij werd opgevolgd door Ale Visser 
Pzn, een schoolhoofd waarvan bekend is dat hij 
altijd met de slipjas aan liep en een gouden lorg· 
net droeg. Het was deze mees1er Visser. die met 
een gepast woord de prijzen u îtreikte bij het 
elders in deze Kroniek beschreven leestvertler uit 
1880 in hel Tweelingdorp, onder anderen aan 
Koert de Wolde. Deze meesters boezemden dOor 
hen deftige voorkomen zoveel ontzag in dat ze 
geen problemen hoefden te verwachten bij het 
ol(!ehouden. 



4. Oé Séhoè>I van meester Visser 

Bij meester Visser kwam in die tijd ook de eerste 

door de overheid aangestelde onderwijzeres in 

Nederland op school, Christina Eggink. Zij kwam 

uit Veenoord en trouwde later · hoe kan het ook 

a.nders - met een schoolmeester aan de school 
van meester Visser. 

Z ij en haar echt.genoot Hendrikus Vos kregen 

veel kinderen. Bekend van deze kinderen zijn 

geworden de beide dochters Margot en Made 

Vos. Deze gezusters Vos waren geboren te 

Nieuw Amsterdam en later bekende dichteressen 

uit de school van Adama van Scheltema, dus van 

de socialistische richting. Veel van hun gedichten 

hebben typisch Drentse thema's als armoede en 
plaggenhut-ellende en z. Ze moeten het In Nieuw 

Amsterdam en omgeving nog met eigen ogen 

hebben gezien (zouden de dichtende zusjes ook 

In de Encycloped'ie van Drenthe staan ? wv). Een 

jongere broer was de bekende latere minister' 
Hein Vos van Handel en Nijverheid (P.v.d.A) van 

het eerste naoorlogs.e kabinet Drees. Hij heeft 

voor Z.O. Drenthe veel betekend i.v.m. met de 

naoorlogse Marshalhulp. Vastgesteld kan worden 

dal de 140 jaar geleden in een veenkeet begon
nen school Illustere leerkrachten en niet minder 

bloemrijke leMlngen heeh gekend. 
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Jans Brands verielt over. 

ZIEKTEN BIJ DIEREN. 

Utt de rubriek DE TIJD VAN TOEN 

We blijven dit keer bij de dieren en wel blj de 

schapen. 

Bij de kleine man waren nogal eens van deze 

dieren; hetzîj voor het vlees ot de wol, maar voor

a_I voor de metk, Ik weet niet of hier hele kudden 

schapen hebben gelopen, maar wel dat er hter op 

Dordt een schaapherder is geweest. Dat was 

scheper Hendrik. Maar dat doet er niet toe, het 

gaat om de ziekten die er al zo waren. Heel 

belangrijk was de schurft. Daar hadden de scha

pen nog wel eens last van. Het \vas een gevrees

de ziekte. Daarvoor \Verd zetf zalf gemaakt en ln 

een zalfpotje gedaan. Deze had de scheper in 

het veld altijd bij zich. Ook zullen de mensen 

lhuis deze zalf hebben gehad. Deed zich een 
geval van schurft voor, dan werd dit direct behan· 

deld. Meestal werd de zall zeil gemaakt. Later 

werd het ook wel door een drogist gedaan. 
Op de afbeelding zien we zo'n zallpotje. 

Maar niet alleen voor de schurft was men bang. 

ook de rotkreupel was een ernstige aandoening 

en bovendien net als de schurtt heel besmenelijk. 

De schapen in Nieuw·Dordecht ontkwamen ook 

niet aan deze aandoening. Een bericht hierover 

komen we tegen in de Emmar"courant van 9 mei 
1903. 



Het gaat dan om de schapen van Johannes van 

def Weide, de weduwe A. Boerema en va 

Hendrik Jalving (was dit de scheper Hendrik? 
Waarschijnlijk wel). Voor de beslrijding van deze 

aandoening waren ook voorschriften en wel deze: 

De mest moest uü de hokken \Vorden verwijderd 

ter dikte van twee spit en worden ·gebracht op het 

bouwland of worden ovef901en mei creolinewater 

van 10 op 100. 

Het hout-, steen- en Ijzerwerk moest worden 

afgekrabd, geboend en gereinigd met sodawater. 

Wanneer dit droog was moest het worden bestre

ken met een fllnk:e laag bruine teer. Ruiven en 

andere voorwerpen, welk niet geteerd konden 

worden. moesten wofden ontsme1 met creoline

water van 10 %. Deze reiniging en ontsmetting 
moest geschieden tot manshoogte bo1Jen de 

begane grond. Ook was er nog de mogelijkheid 

van onteigening door de overheid. U ziet het ook 

bij de s.:hapenhouderij was het niet altijd roze· 

geur en maneschijn. 
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Door W. Viss.:her 

HET R.K. KERKHOF TE ZWARTEMEER 

Deze begraafplaats ligt in de schaduw van de 

oude St Antoniuskerk en is dus een echt kerkhof. 

In 1918 kocht het voorlopige kerkbestuur, 

bestaande uit de heren Jan Geen Heine en 

August van Os. hier grond aan van de vervener 

gebr. Minke uit Dedemsvaan. Dil perceel op de 

hoek van de Kamertingswijk en de Hogeweg was 

bestemd voor de bouw van een kerk1een paro· 

chiehuîs en de aanleg van een begraafplaats. In 

juni 1921 \verd de r.k. parochie opgericht. Tevens 

werd toen door de gemeente Emmen vergunning 

verleend voor de aanleg van begraafplaats. In 
datzelfde jaar werd hier de eerste overiedene 
begraven. Bij het toegangshek van de begraaf

plaats bevindt zich een plattegrond waarop alle 

graven genummerd zi jn weergegeven , alsmede 

de daarbij behorende namen van de hier begra

ven personen. Monumentale tombes en/of 
gedenknaalden treft men hier niet aan, edelen en 

andere hoog gep1aa1&1en liggen hier blijkbaar niet 

begraven. Wel heefl men, slaande op dtt • verge

leken mel de omgeVIng • vrij hooggelegen kerk· 

hot, een groots uitzicht over de natuunijke omge

ving. Op hel gras naasl het toegangspad naar het 

k'efkhof zagen wiJ een adder schuifelen. Even 

verder stond een ree. Beide dieren maakten zich 

bij hel zien van de kerkhofbezookers echter snel 

urt de voeten. Wat men hier vlnd1 is natuurschoon 

en rust De grafnlonumênten zijn. zoals gezegd. 
eenvoudig zonder opsmuk, een cultuur zonder 

poespas. De indeling van de begraafplaats Is 

symmetrisch van aard. De rijen liggen van noord 

naar zuid. Het middenpad loopt naar de onlangs 

gerestaureerde Calvarieberg. Niel ver daar van

daan s1aa1 rechts van het midden eon metalen 

kruis met over de 2ljarmen een plaatje, dîe de 

naam Maria Johanna Habers e.v. A . Lohuis en de 

data 1836-1921 vermeldt. 



Denkelijk gaat het hier om de eerste op deze 
begraafplaals begraven persoon. Een ander oud 
gedenkteken Is dal van l ubertus Siebum. echtge· 
noot van A.J .A . Bruggeweerth . Het is ee n 
oementstenen kruis met in hel midden (hart) een 
houten naambordje. Even verderop ligt een zelf· 
de soor1 monumen1 van de echlgeno1e A.J.A. 

B ruggeweerth. (Overigen s staat ze in de 
Burgerlijke Stand ingeschreven als Bruggenwirth. 
W.V.). Vooraan· niet ver van het toegangshek · is 
op de 4 e rij oosl, 4 e graf een sierlijk gecon· 
strueefd i jzeren. zwart geschilderd. kruis met de 

inscriptie • Auhe in Frieden'. Volgens de genoem· 
de plallegrond ligl hier J .J . Falke begraven. de 
tekst verw-ijst nog naar zijn Duitse komaf. Ook is 
er een oorlogsgraf met als opschrift: 'Gevallen 
voor het vaderland, Hier rust J.H.Peters 1920-
1944'. De familienaam Pelers vindl men hier over 
ri gens meer. Dil geld! ook voor namen a ls : 
Lippold. Kuh l, Tieck, Wehkamp. Sch noio k, 
Hoppe, Veltrop, Aas, Moorman, Vossen Veringa. 

Op hot westelijke gedeelte geett een rij liggende 
gelijkvonnige monumentjes de plaats aan waar 
de uman zijn bijgezet. De eerste die hier werd bij· 
gezet, in 1987, was d ie van Wamer Snippe. In 
leven veenbaas bij de Friesche Veen Mij. In de 
zuidoosthoek is een opgehoogde, met ruwe 

heide beplante, gedenkplaats 'voor alle naamlo
ze, ongedoopte en onvindbare kinderen hier ooit 
begraven'. Een bruinkleurig metalen bordje ver· 
wijst naar Ps. 71 ; 6 A :Ik steun op U al voor mijn 
geboorte, U bent mijn leidsman vanat de moeder

schoot'. Het is gedateerd: 2·11·2002 dus opge
richt op Allerzielen van dat jaar. Het monument 
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herinnert met name aan de tijd van de enorm 
vele doodgeboorten en het zeer hoge percentage 

zuigelingensterfte met name in de veenstreken. 
Hierdoor stierven veel kinderen ongedoopt.Die 
werden dan volgens de toen geldende katholieke 
tradi1ie in zg ongewijde aarde, veelal op deze 
hoek van het kel1<hof tegen de heg aan. begra
ven. Een en ander geeft aan hoezeer in het laat
ste kwart van de afgelopen eeuw de opvattingen 
ovet deze thematiek In de r.k. wereld zijn veran· 
derd. Overigens werden naast niet-r.k gedoopten, 
ook zellmoordenaars en onbekend gebleven per
sonen op dergelijke plekken begraven. Bij het 
verlaten van de begraafplaats vinden we bij het 
toegangshek nog een pastoorsgraf. Hier Ogt de in 
1981 gestorven pastoor Leicher, die in Zwar· 
temeer in 1961 zijn 12 112 jarig pastoorsjubileum 
vierde, begraven. De begraafplaats achter ons 
latend passeren we weer de Lourdesgrot legeno
ver de ingang van de kerk. Het beeld In de 9 ro1 
stond aanvankelijk op de Calva rieberg op de 
begraafplaats. 



Door W. Visscher 

DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS TE 

ZWARTEMEER 

De algemene begraafplaats van Zwartemeer is in 
1925 in gebruik genomen. Voor die tijd vonden de 
niet r.k. lnw·oners van Zwartemeer hun laatste 
rustplaats te Klazienaveen. Pal bij de ingang ligt 

op de eerste rij als eerste graf die van de hout

handelaar Alferink. Daarnaast bevinden zich o~ 
de graven van de bekende Zwanemeerder 
ondernemerslamllie Sanllng. Onder een oude 

door de tand des tijds 'geel uitgeslagen' natuur

stenen monument ligt Lammigje Katuin, weduwe 
van Hendrik Santfng. Zij overleed in 1951 op 92 
jarige leeftijd. Zij omspande toen met haar leellijd 
de gehele geschiedenis van Zwartemeer. Haar 

man Hendrik Santing was al veel eerder. in 1915, 

over1eden en ligt hier dus niet begraven. Santing 
was in 1886 vanui1 Valthermond naar Zwar
temeer gekomen. Aanvankelijk woonden ze in 
een keet aan de Runde. waar ze aan ruilhandel 

daden. Later in 1899 verhuisden ze naar een 

nieuw stenen pand aan het kanaal . Hij was er 

caféhouder, bakker en winkelier. Ook hun beide 

z<>ons liggen hier begraven . Verde rop liggen 
enkele grafstenen van de eerste veenkoloniaJe 

landbouwpioniers van het do1p, de families Sloots 
en Hospers. Ze waren afkomstig van de oudere 

Orents·G<oningse veenkolonieên en \verden naar 

hun Groningse dialect ook wel 'Groninger' boeren 

genoemd. Enkele rijen westelijker ligt de landbou
wer Otto Satomons begraven. Hij was als laatste 

naast het landbouwbedrijf ook nog , zîi het op 
beperkte schaaJ, als vervener actief. Een soortoe· 

lîjke steen dekt de graven van de eveneens veen· 

koloniale landbouwerslamitie Hoving, De m%ste 

monumenten op deze begraatplaats zijn uit de 

periode van na 1970. Oit komt omdal veel graven 

van voor die tijd helaas geruimd zijn. 
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Dit is te meer jammer omdat hierdoor ook het 

monument van de bekende plaatselijke turl· 
strooîseldîrecteu r en kunstschilder Wi llem 

Korteling verdwenen is. Niettemin troffen we nog 

een aan1al 'historische' grafstenen. Enkele hier· 
van zullen hieronder onder de orde worden 

gesteld. Een eenvoudige steen dekt het graf van 
Gerke Post. Volgens de inscriptie was hij In 1909 

in Duitsland (Wesuwe) geboren. Op het eersle 
gezich1 is men geneigd aan te nemen da1 het hier 
om een naar Zwartemeer geëmigreerde Duitser 

zou gaan. Dit blijkt echter niel het geval te zjn. 
Het gaat hie r om een zoon van een 

Zwartemeerder veenarbeider, die kort na 1900 
over de gre4'\s In het Duitse veen was gaan wer~ 

ken. Hel gezin zal zi ch daar ook hebben 

gevestigd, waar in 1909 hun kind Gerke is gebo· 
ren, Zoals zo velen. zullen ze bij het uitbreken 

van de eerste wereldoortog weer naar Nederland 
terug zijn ge~eerd. OOl< langs die weg kwam de, 
overigens in 1889 1e De Krim geboren, v·eenwer· 

ker Frederik Gort in Zwartemeer terecht. Hij was 

in Z\Yartemeer later een kleine vervener. Hij over· 

leed in 1957. Zijn zoon stelde later zijn Jevensver

naal op papier en zo werd de hier begraven 
Frederik Gort een van de hoofdpersonen in de 

roman 'Aan het veen verknocht'. Een lang leven 

was de eveneens in 1957 overl eden Sebo 

Vuuragge beschoren. Hij werd zo'n g4 îaar oud. 
Hij was in zijn actieve tijd turfmeter bij de Ned. 

TurtcentraJe voor het district Barger-Oostervoon. 

Op het graf van Theunls Brulnewoud (1921· t 994) 
ligt een grote bol sterturt, waarop een heide· 
bloempje bl<>ett. Het moet een werkZaam leven in 
het veen symbolisere n. Te oordelen naar de 

namen op de stenen liggen hier veel uit de oude· 
re voenkolonieön Smilde en uit Hoogeveen 

afkomstige mensen. Zij zijn kennelijk 'met het 

veen meegetrokken'en uiteindelijk in Zwartemeer 
terechtgekomen. Hier belette hen de landsgrens 

om verder te gaan. 



Men ziet veel de namen: Vos. O!ijve, Van Wijk, 

Hartman, Duinkerken, Hogenberg en Van der 

Sluis. Een ouder gedeelte van de begraafplaats 

(hel meest zuidwestelijk gedeelte) is bedekt met 

laag struikgewas. De daar nog liggende stenen 
2.îjn veelaJ door de strutken overwoekerd en hier

door aan het oog onurokken. Enkele staande zer· 

ken 'torenen' daar echter nog bovenuit. Zoals bij· 

voorbeeld de zerk van Arend Kroeze. HielOp velt 
nog te lezen dat hij was geboren in 1861 te 
Amsterdamscheveld. Hij over leed 1n 1936 te 
Zwartemeer. Zijn vrouw Geesieo Niers was gebo· 
ren In hel Durtse Neu· Ringe. Juist voor deze 

kerl<hofbegroeiing treft men nog de graven van 
de lamme Brulnsma aan. 
De aanleg van de begraafplaats is rechthoekig. 

De afzonderlijke gedeelten zijn omgeven door 

groene baukenhagen. Het zuidwestelijk gedeelte 
is. zoals gemeld, overwoekerd door laag struikge· 

was · laag groeiende heesters . Het noordweste· 
lijke deel Is geheel met gras begroeid . 
Waarschijnli jk gaat het hier om een reeds 

geruimd oud kerl<.hof gedeelte. Aan het eind van 
het pad, dat vanaf de ingang van de begraaf
plaats in noordelijke richting loopt. bevindt zich 

een oud lijkenhuisje. Bij de ingang er van staan 

drie grote ongeveer 80 jaar oude rode beuken. 

Ter weerszijden van he1 huisje is een vogelbosje. 

Opmerkelijk is dat pal voor de ingang van de 
bagraafplaats in hel Verl. Van Echtenskanaal een 
moderne (ophaal)brug ligt. Hierdoor lijkt het alsof 
deze brug er speciaal voor deze begraafplaats is. 

Oe werkelijke situatie is echter niet zoals die lijkt. 

Oe huidige situatie dateert namelijk ech1er pas 

van 1996. Voordien lag deze brug in het 'oenirum' 
van het dorp, waarna deze als gevolg van een 

reconstructie In oostelijke richting • waar ze nu 

staat · is verplaatst. 
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Door W.Visscher 

'DAMES DIE TACT BEZITTEN DM EEN 

PAARD TE BESTUREN' 

In een oude krant uit het jaar 1880 k\vamen \Ve 

het volgende interessante artikel tegen over het 

vroegere vertier in Nieuw-Amsterdam. Men komt 

daarin bekende namen tegen. Hel geett een 

bee1d hoe de inwoners van het Tweelingdorp ik:h 
în die dagen op feestdagen vennaakten. Ook de 

rlngrijderl1 was toen blijkbaar een favoriete sport. 
Hieronder volgt hel krantenbericht. \Vaarbij de 

daarin gebruikte spelling zoveel mogalijk zal wor
den aangehouden. 

Nieuw-Amsterdam, 18 mei: Pinksteren is in deze 

veenkolonie ook op regt vreugdevolle wijze her· 

dacht. Do logementhouders Scholte en gebr. 
Akkerman hadden eene ringrîjderij met paard en 
chais georganiseerd, en de kastelein Veldkamp, 

gesteund door de vriendelijke medewerking van 

eenige belangstellende ingezetenen, andere 

volksspelen. als mastklimmen, zakloopen en bal· 

loepen, om Uinke pri_jzen. 
Aan de ringrijderij namen vijf paren deel, en na 

een vinnige kamp, waaruit bleek dat sommige 

dames tact bezllten om een paard te besturen, 
viel de prijs van f 10 ten deel aan Koert de Wolde 
en Margaretha Akkerman en de premie van 1 5 

aan Derk van den Berg 

en Riks .de Wolde. 

Koert de Wa.'de 
(1849-1921) 

Nauwelijks was dit pretje afgefoopen, of men 
spoedde zjch naar Veldkamp. E.n geen wonder: 
volksspelen als deze hebben hunne nuttige, maar 
bovenal hunne aange'1ame zijde. 



't Was dan ook aardig om te zien, hoe dapper 

onze jongens zlch hier etkanc::ter de zege betwist· 
1en. Zoowel in 'het topje van de mast' als 'in den 

zak' bleek het, dat men v lugheid en behendigheid 

paarde aan moed en kracht en dat men ook nog 

wat anders kan uitvoeren dan vechten tegen de 

zwarten ( turfgraven) . Van de mastklimmet s 
behaale!e E. Westert'lof oen eersten, J. Meijer den 

hveeden, W. Meijer den derden en G. Meijer den 

vierden prijs. H. Winters was de baas van d.e zak· 

loopers. Hij kreeg dan ook den eersten, G. Vos 
den tweeden en W. Hot den derden prijs. Hel bal

loopen is vooral een grappig volksspel dat we bij 

feestelijke gelegenheden gerust durven aanbeve

len. W. Hof viel daarbij den eersten, G. Winters 

den tweeden , G. Karst den derden en 
S. Westethof den vierden prijs ten deel. De prijzen 

\Yerden door den hoofdonderwijzer A. Visser met 

een zeer gepast woord aan de winnaars uitge
reikt. De caroussel van Maartena amuseerde 

vooral 'jong en oud' en verhoogde de feestvreug~ 
de in hooge mate. Eene groote volksmenlgte 

bewoog zich den geheelen namiddag langs het 

feestterTein, zonder dal de goede orde een heel 

enkel oogenblik werd gestoord. De avond werd 

verder in gulle vrolijkheid doorgebragt en menig 

feestgenoot \verd. bi j 't licht der maan. aanganam 

verrast door 'I prachtige 8engaa1sch vuur van 

den logementhouder de Groot. 

Ptovinclaal Drentsche én Asser Courant van 21 

mei 1880. 
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Oo0< W. Visscher 

HET FRANSE VAN GOGH HUIS BIJ PARIJS. 

Grote verkeersborden en 'ANWB' \Vîjzers \vijzen 

al bij binnenkomst in Auvers sur l'Oîse. een stadje 
ten noorden van Parijs, naar "La Maison de Van 

Gogh'. Hel Van Gogh huis van Auvers sur I' Oise. 

Ook is er sprake van een zekere verkeersdrukte, 

zelfs meer dan je zou verwachten voor zo'n klein 

stadje. De verkeersstromen l eiden naar de 

Auberge de Ravoux. zoals het plaatselijke Van 
Gogh huis daar ook wel \vordt genoemd. Dit naar 

Van Goghs toi:>nmatige logemenlhouder Ravoux. 

Hier verbleef Vincent van Gogh twee maanden. 

Het zouden tevens de laatste tv1ee maanden van 

zijn leven zijn. Eind juli 1890 maakte Van Gogh, 

1oen 37 jaar oud, namelijk door met een pistool 

zich in de borst te schieten een einde aan zijn 

leven. Een leven dat gekenmerkt werd door 

onrust In die 37 jaar \vas hij maar liefs1 acht en 
dertig keer ve.rhuisd. Hij had eigenlijk nergens 

lange iijd gewoond. Vincent verwondde z ich 

dodelijk ti_jdens het schilderen op een korenveld 

ti jdens een aanval van melancholie. Hij had toen 

nog op eigen kracht zijn kamer in de herberg 
Ravoux weten te bereiken. Zijn logementhouder 

\vaarschuwde daarop niet alleen de huisarts 
maar ooi< Van Goghs vriend dr Paul Gacl>et. die 

in Parijs een h:omeopatische praktijk had en ook 

leed aan meJancholîe. Dezelfde ziekte waarop hij 

gepromoveerd v1as. Vincent van Gogh had zijn 

portret nog maac kort te voren geschilderd. Anton 

HirS<:hlg, de jonge ..:hilder die de kamer naas1 

van Gogh bewoonde, waarschuwde daarop zijn 

broer Theo van Gogh , die In Parijs woonde. Hij 
kreeg een brief mee van dokter Gachet waarin 

deze de ernst van de situatie meedeelde. Theo 

kwam diezettde dag nog. Oe volgende dag was 

Vincent van Gogh dood. Hij werd al de dag daar· 

op op het kerkhof in Auvers begraven. 



Er moest toen nog speciaal een lijkwagen uit 
Parijs voor over komen omdat Van Gogh niet met 
het gewijde exemplaar van de plaatselijke katho· 
liek kerk vervoerd mocht worden, opdat die niet 
ontwijd zou worden. (volgens toenmalige kerkelij
ke opvanlngen golden zelfmoordenaars voor 
onrein). Hij werd daar ook onder een heg In 
ongewijde g rond begraven. Er waren slechts 

enkele mensen bij aan\vezig o.a. Ravoux, enkel 
kunstvrienden en Theo en dr Gachet 
lnmiddets is het 113 jaar verder. De meeste hui
zen waar Van Gogh kortere of langer tifd woonde 
zijn er niet meer. De meeste waren door de tand 

des tijds zo aangetast dat ze werden afgebroken. 
01 er werd nieuwbouw gepleegd, soms kwamen 
daarbij projectontwikkelaars aan te pas en vindt 

men er helemaal niets meer van voorheen terug. 
Twee uitzonderingen daargelaten, hvee panden 
met een bijzondere Van Gogh·historie en tegelijk 
ook twee huizen waarvan het behoud ervan voor 
de poorten van de hel moest worden \vegge
sleepl De geschiedenis van het Van Gogh huis 

te Nieuw Amsterdam/Veenoord is genoegzaam 
bekend. Die van Auvers sur l'Oise hier minder. 
Leest hier het bijna bizarre verhaal hoe ook dat 
Van Gogh huis nog nel van de slopershamer kon 
worden gered. De redder daar was de Belg 
Dominique Janssen , die overigens zell een 

beschermengel moet hebben gehad. 
Oeze kocht omslreeks 1985 het toen erg ver
waarloosde pand. 
De restauratie van het pand had nogal wal voe
ten in de aarde. Ook ondervond hij • om het 

zachtjes uit te drukken • bitter weinig medewer· 
king van plaatsalijke au1ori1elten. Maar mer veel 
vrnharding en doortastendheid, en niet re verga· 
ten investering van veel eigen geld, lukte het hem 
uiteindelijk toch zijn plannen uit te voeren. 

De heer Janssen deed er zes jaar over om het 
geheel te renoveren en te restaureren. In 1993 
kon het pand voor het publiek geopend worden. 

22 

De manier waarop Janssen zich voor d it pand 
was gaan interesseren was een wel heel bijzon· 
dere. 
Op reis als directeur van een Belgische zuivelgi
ganl kreeg hij in t 995 vlak bij het pand een em
stig auto·ongetuk. Hij lag lange tijd in coma in hel 
ziekenhuis. Toen hij weer bij kennis kwam vertel· 
de men hem dat het ongeluk was gebeurd vlak bij 

de Auberge Ravoux, waar Vincent van Gogh was 
gestorven. Dit trol hem en hij was toen begonnen 
Vincenls brieven te lezen. Het toeval wilde dat 
het pand toen juist te koop stond. Oh was eigen

lijk al enige tijd het geval want de eigenaresse 
van hel pand, mevr. Tagliana, stel<le zo haar 
voorwaarden aan de aspirant kopers. Ze wilde 
niet alleen veel geld zien, maar stelde daarnaast 

de voor\vaarde dat een nieuwe eigenaa r op 
gepaste \Vijze de gedachtenis aan Vincent van 
Goghs verblijf daar In e re moest houden. 
Projectontwikkelaars zagen dit laatste niet zo zit~ 
ten en haakten, de een na de ander. af. 
Dominique Janssen wis1 toen al precies wat hij 

wilde. Zodra hij hersteld was sielde hij zich op de 
hoogte van de toestand van het pand. Hij maakle 
een restauratie- en een bedrijfsplan op. Al na 
korte tijd \vist hij zeker. Hij zou het pand gaan 
kopen. restaureren en er een Van Gogh huis van 
maken. Zoals we al hebben gelezen is dat hem 

gelukt 



Door Gerard Waas<lo<J> 

TIJDSCHRIFTEN OMLIGGENDE VERENI· 
GINGEN: 

De Zwerfsteen, Historisch tijdschrift voor de regio 
Borger, 312003 

Grondverkoop 1911, Borger/Wesldorp, 

doorJ.Hol 
Oos:termoerse vertellingGn en herlnnerin· 
gen, door H.TteSing 

'1 AofVolk. september 2003 

Hel sehoelfeesl. door RoeH de lange 

Waardeel, Drenis Histo~ch Tijdschrift, 312003 
Gezino Bählor·Boerma, grondlegster van 
hel Drenlse Dorpshuiswerk, door Margril 
Wllke 
Tussen on1welk1<ellng en behoud , hel 
drenlse boerenbedrf~ In his1orische hlms. 
<loot Mall< Gos..nga 

Klaas van der Geest. een sctU•JV&r die 
beroering veroorzaakte, door Henk 
Nijkeuter 

Oes Eigen streek. Sbchting S1reoke1gen Sleen 
3/2003 

Het jaar van de boerderij deel 3. door 
Jaap do Koning 
Ervaringen van een ans op he1 Dren1se 
platteland , uit de Nieuwe Drentse 
Volkselmana< 1956. TH A van ReemSI 
Een pra()(.e met Garni Hegen. deel 7 (slot) 
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Westerwolde, Vereniging voor Genealogie en 
Historie 

fck ondergeschreven Willem Jans 
HoUW1119, door A. Velcflu1s 
Wie kent ..... Maria Meijerîng, door 
P. Scheper 
Woa r bist doe alne van. door J.Wilzing 
Hilgen. door P.Scheper 
De ind ustriële ontwikkel ing In de 
Oosigron1nger Voenkoloniën. door 
H.Hachmer 
Telefoonaanslultrngen Vlagtwedde en 
Vleddeiveen 1954 
Woar bosl doe alne van, dool R.Georgius 
De genelmzinnlge Poaterbörg te 
On$IWl'(ide (VII), door H.R.Aiking 

De Tolbrug te Wedde. door J.S.A.Huizmg 
De familie Franck. door K.Bijsterveld 
Geslachten wordon tamilîes, door 
G.Nobbe 

Traant. van NGV·Drenthe 
1twar1ielstaa1 Alben 5<negen 
paren1aal Jansen 
vervolg kwartJerslaat Louwrens Elzinga 

Ti jdschrift Historische vereniging gemeente 
Beilen 

de kluizenaar van Hij ken genaamd 
Hendnl< Eislng door G.Seubring 
jeug dherinneringen deel 2, Beilen 1937· 
1938, bewerl<I door diverse personen 
een bLJZondere vondst bii WïJSter deel 1 

door G.J.Dijkstra 
St.Nicolaas·chnsten of een gekerstende 
he.den <loot G.J D1jks1ra 

Bovengenoemde bladen zijn in te zien 1n het 
gemeentearchief van Emmen. 



 

Door Henk JeurtnK 

BIJEENKOMST OVER DE GRAFSCHAFT 
BENTHEIM 

Vanuit het uitgestrekte hoogveengebied stroomt 
de Greozaa richtîng Coevorden. Bij het bereiken 

van de rijksgrens noemen wij deze beek hel 
Schoonebekerdiep. Deze beek vormt de natuur' 
lljke begrenzing tussen cJe GratS<;hatt en de rand· 
veenontginningen langs de huidige Eucopaweg. 
Ot deze grens ook een belemmering voor bewo
nersbewegingen e-n culturele uitingen vormde, is 
voor een deel van onze leden een weet en voor 
andere leden eoo vraag. Op 3 februari 200~ kan 
uw weet bevestigd en uw onverwerkte vraag 
bevredigd worden. Op de2e avond verzorg! de 
heer Jan Rlngena uil Neuenhaus vanaf 20.00 uur 
in De Zwa11e Racker, Europaweg 132 te Nieuw· 
Schoonebeek een lezing over zijn 
Niedergrafschatl. De heer Jan Rlngena Is 83 jaar 
oud en hij Is allijd Ptarrer van Evangelisch 
Reformiert e Klrche in Hoogstade geweest. 
Wanneer hij vanuit de kapel in Neuringe zijn 
kudde toesprak, kon hij over hel stroomdal van 
zijn Grenzaa Nieuw-Schoonebeek zien liggen. 
Jan Ringena is vanuit de genealogie zeer betrok· 
kên bij de historie. Hij is al jaren voorzitter van de 

Arbei1sgruppe Fami1ietorschung van de 
Emsländische Landschaft Deze Arbeitsgruppe 
houdt zich bezig met de genealogie van het 
Emsland en de G ratschait Bentheim. Jaarlijks 
verschijnen ruim 250 pagina·s nieu\ve geschiede
nis van deze streken. Ook in onze regio zijn velen 
geabonneerd op het tijdschrift van deze vereni· 
ging. Vanuit de genealogie zaJ Jan Ringena ons 
het nodige vertellen over de culturele verschille.n, 
maar vooral over de overeenkomsten van het 
leven aan \veerszijden van de grensrivier. Ook 
behoon Jan Ringena vla zijn vader bij de strijders 
van de Bekennende Kirche. 
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Deze strijders hebben vanuit hun dîepe geloots· 
betrokkenhefd verzet aangetekend tegen het fas· 
cisme. Zo hebben zij in 1941 de van de staal met 
wetten ondersteunde moord op 'minde"vaardige 
levens' weten 1e stoppen. Mei zo'n betrokken 
persoon als lnlei<!er belooft hel een onvergetelijk 
avond te worden. We rekenen net als bij de voor· 
treffelijke voordrachl van Pieter Afbers op een 
volle bak in <!e Zwarte Racker te Nieuw 
Schoonebeek op dinsdag 3 februari 2004, 

Op 08 maart 2004 willen we de ledenvergadering 

houden. 

Plaats: de Marke, Statenweg 107, tel.622568 

Aanvang: 20:00 uur. 

Na het otiiciêle gedeelte wiUen we wert<,groepen 
en leden de mogelijkheid geven om met 1 o minu
tenpraatjes îets te vertellen over hun activiteiten 
ol) historisch gebied. 
Een uitnodiging met de benodigde bescheiden 
volgt in februari. 


