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In de vorige Kroniek heeft u een artikel van Gerben Dijkstra gelezen over de patriot
ten in het kerspel Emmen tussen 1785 en 1787. In deze Kroniek blijven we in dat 
deel van de geschiedenis aan de hand van een artikel, getiteld ‘De tocht naar Rusland 
(1811-1813), deel 1 - De voorbereidingen’. Er komt dus later nog een vervolg. Het 
is eveneens geschreven door Gerben Dijkstra en nu samen met Henk Vos. De Fransen 
zijn de baas in ons land en ook Zuidoost-Drenthe lijdt daaronder. Tot 1810 moesten 
de kerspelen Emmen, Roswinkel en Schoonebeek vrijwilligers werven voor het Franse 
leger. Maar in 1810 wordt de conscriptie ingevoerd en moeten jonge mannen loten voor 
de krijgsdienst. Hoe dat in zijn werk ging en wie er bij betrokken waren, kunt u lezen 
in het artikel.
Als reactie op het vorige artikel over de patriotten ontving de redactie een aantal aan
vullingen van Geert Hovenkamp, die we ook in deze Kroniek plaatsen.

Van Gerard Steenhuis een stuk over de Runde, het riviertje dat de laatste jaren voor een 
groot deel in oude glorie is hersteld, met als ondertitel ‘over haar oude loop en nieuwe 
kansen’. Steenhuis vertelt over het ontstaan, de loop die de Runde in het verleden had 
en andere zaken rondom dit riviertje en de mogelijkheden die het nu biedt voor onder 
andere het toerisme.

Dan een artikel geschreven door ondergetekende over twee misdrijven die plaats vonden 
in het noordoostelijke grensgebied van onze gemeente, het gebied tussen Roswinkel en 
Lindloh, rondom de Schwartsenberg. Het eerste geval speelde zich af in de zestiende 
eeuw en het tweede in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Twee totaal verschillende 
zaken, maar er zijn ook overeenkomsten.

In augustus 2015 vierde de voetbalvereniging Emmen haar 90-jarig bestaan. Ons mede
lid Roelof Boelens vond in zijn verzameling Het Noorden in Woord en Beeld een aantal 
foto’s uit de geschiedenis van de vereniging. Op 20 december 1940 werd in het blad een 
artikel aan de club gewijd, dat wij nu in zijn geheel in deze Kroniek plaatsen.

Tot slot weer een oproep: U kunt het niet zien, maar de redactie staat te springen om 
artikelen voor de Kroniek. Ook ideeën voor het maken van een artikel zijn welkom. Al 
vindt u zelf dat u geen goed verhaal kunt schrijven, maar heeft u wel een idee, neem 
dan toch contact op met de redactie.
Na u nog gewezen te hebben op de mededelingen van het bestuur wensen wij u veel 
leesplezier.
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tocht naar (RusCancf (1811-1813)
(DeeCl - (De voor6ereicCingen

Sinds 1795 werd ons land door Frankrijk militair bezet. Aanvankelijk waren de Fransen 
door de patriotten als bevrijders binnengehaald. Het leidde tot spanningen met dat deel 
van de bevolking dat ‘Oranjegezind’ was en hoopte op een terugkeer van de Oranjes naar 
Nederland.

Toen de idealen van de patriottenbeweging, vrij
heid, gelijkheid en broederschap, niet werden 
verwezenlijkt, keerde de bevolking zich tegen 
de bezetter. In Beilen werd de ontevredenheid 
afgereageerd op de vrijheidsboom die daar was 
geplaatst. Deze werd vernield.
De spanningen in de lokale samenleving laaiden 
op, wanneer er iets in de bestaande machtsver
houdingen veranderde en/of wanneer er financi
eel en materieel moest worden bijgedragen in de 
kosten van de vele oorlogen die Frankrijk in de 
periode 1795-1813 voerde.

‘Vrijheid, 
gelijkheid en 
broederschap ’ 
in 1795 bij de 
vrijheidsboom 
die ook in 
menig Drents 
dorp werd 
opgericht.

De oorlogen en de grote omvang van het Franse 
keizerrijk vergden een groot leger. Om deze 
reden besloot Napoleon in 1810 dat de bezette 
gebieden soldaten moesten leveren, eerst op 
vrijwillige basis, later door de invoering van de 
militaire dienstplicht.

Van schultambt naar commune 
Nadat het koninkrijk Holland bij decreet van 
keizer Napoleon van 13 juli 1810 bij het Franse 
keizerrijk was ingelijfd, werd de benaming 
schultambt in commune (gemeente) veranderd 
en moest de schulte voortaan met maire (burge
meester) worden aangesproken.1 
Tot 1811 omvatte het schultambt Emmen- 
Odoorn-Roswinkel de kerspelen Emmen (An- 
gelslo, Den Oever, Emmen, Noordbarge, 
Weerdinge, Westenesch en Zuidbarge), Odoorn 
(Exloo, Odoorn en Valthe) en Roswinkel. Bij 
keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 werd het 
schultambt c.q. de drie kerspelen in twee ge
meenten, Emmen en Odoorn, verdeeld. Schuiten 
in dit schultambt waren achtereenvolgens: Lucas 
Willinge (1772-1802), Hendrik Jan Camerlingh 
(1802, waarnemend in verband met het over
lijden van Willinge) en mr. Cornelis Pothoff 
(1802-1811). Op 1 augustus 1811 werd mr. Jan 
Jacob Willinge, zoon van Lucas Willinge, tot 
‘maire’ van Emmen benoemd. In Odoorn werd 
Roelof Schaange tot ‘maire’ benoemd.2 
Het kerspel Schoonebeek vormde tot 1795 sa-



men met het kerspel Coevorden het schultambt 
Coevorden. In de periode 1795 tot 1802 vormde 
Schoonebeek een eigen schultambt. Albert Ellen 
was in deze jaren schulte van Schoonebeek. In 
de periode 1802-1811 vormden Schoonebeek en 
Coevorden weer één schultambt. In deze periode 
was Berend Slingenberg schulte. Op 21 oktober 
1811 werd Schoonebeek bij de gemeente Dalen 
gevoegd.3

Vrijwilligers
Van directe confrontaties met de Fransen en 
strubbelingen is van Emmen vooralsnog niets 
bekend. Maar de bevolking leed wel degelijk 
onder de Franse overheersing.
Tot oktober 1810 moesten kerspelen (gemeen
ten) op vrijwillige basis jongemannen werven 
voor het Franse leger. Volgens een schrijven 
aan de Fanddrost van 13 januari 1810 moest 
het gewest Drenthe 267 mannen leveren om als 
‘recruut’ te worden ingeschreven. Van dit aan
tal namen zeven vrijwillig dienst in het Franse 
leger.
Door de schuiten werden 248 mannen als ‘re
cruut’ opgegeven. Dat waren negentien te weinig. 
De wervers van de rekruten waren niet geliefd. 
Zo was de patriot Feffert Bakker in 1809 als 
‘warver voor ’t carspel Beijlen’ aangesteld.
Hij moest elf vrijwilligers vinden en/of aanwij
zen. In deze functie werd hij in genoemd jaar 
in Hoogeveen door een onbekende man ‘op de 
borst gestoten’. In hetzelfde jaar diende hij een 
aanklacht in tegen de hoedenmakersknecht van 
J.H. Hunse. Deze knecht zou Feffert Bakker 
uitgescholden hebben voor ‘zielverkoper’ en 
‘ronselaar’.4

Dienstplicht
Frankrijk was in het begin van de jaren negentig 
van de achttiende eeuw in oorlog met Oosten
rijk, Pruisen, Spanje, Groot-Brittannië, Piëmont 
en de Verenigde Nederlanden. Al deze landen 
hadden in hun legers weliswaar veel ‘huurlin
gen’, maar deze waren beroepsmatig opgeleid. 
Daar tegenover stond een Frans leger van vrij
willigers met een klein deel van het voormalige 
Franse beroepsleger.
Om tegen de militaire overmacht opgewassen te

kunnen zijn voerde Frankrijk in 1793 een Te- 
vée en masse’ (massale lichting) in. Elk Frans 
departement moest een bepaald quotum aan 
rekruten leveren. Het was de aanzet tot militaire 
dienstplicht in Frankrijk.
Het gevolg van de Tevée en masse’ was de 
creatie van het eerste nationale leger, bestaande 
uit sterk gemotiveerde burgers die hun eigen 
grondgebied verdedigden in plaats van een pro
fessioneel, traditioneel leger dat ook nog eens 
vaak uit huurlingen bestond. De sterke motivatie 
van de soldaten in het nieuwe, revolutionaire 
leger zorgde ervoor dat de tactieken vaak ook 
agressiever waren. Dit kwam doordat de mensen 
in het leger nu gelijk waren en iedereen hogerop 
kon komen. Napoleon: “Elke soldaat heeft een 
maarschalksstaf in de ransel.” De commandan
ten namen meer risico. Hierdoor, en ook door 
de grote aantallen en de nadruk op de vele stuk
ken artillerie (de nadruk kwam hierop doordat 
de adel vertrok uit Frankrijk, en dus met name 
de cavalerie verzwakt werd), vielen er in veld
slagen veel meer doden dan bij gevechten tussen 
traditionele legers. Nationalisme en de zogehe
ten ‘export van de revolutie’ zorgden ervoor dat 
de manschappen slachtoffers accepteerden.
Het belangrijkste resultaat, het met succes be
schermen van de Franse grenzen tegen alle 
vijanden, verraste en schokte Europa. De Tevée 
en masse’ was ook op een ander vlak effec
tief. Omdat de Franse legers zo groot werden, 
moesten de andere Europese staten al hun forten 
bemannen en hun eigen legers ook uitbreiden, 
wat met de beschikbare financiële middelen niet 
mogelijk was.

Conscriptie
Na de inlijving van Nederland bij het Franse 
keizerrijk in juli 1810 werd bij keizerlijk de
creet van 18 oktober 1810 de conscriptie in alle 
departementen van Holland ingevoerd, overeen
komstig de wetten en reglementen, zoals die ook 
in Frankrijk golden. Het woord conscriptie is 
van het Franse ‘conscription’ afgeleid, hetgeen 
‘loting voor krijgsdienst’ betekent. Jongemannen 
die de leeftijd van twintig jaar hadden bereikt, 
werden opgeroepen om te loten. Degene die een 
laag nummer trok, ‘lootte zich erin’ en die
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een hoog nummer trok was van de verplichting 
vrijgesteld. De dienstplicht duurde twee jaar.
De invoering van de conscriptie leidde tot ver
zet. In verschillende plaatsen braken volksop
standen uit, toen vermoed werd dat keizer Napo
leon een veldtocht ging ondernemen. Dat verzet 
werd heviger, toen bekend werd dat het tegen 
Rusland was.5 Van verzet in het voormalige 
gewest Drenthe is niets bekend.

De organisatie van de conscriptie
De voormalige kerspelen Emmen en Roswinkel, 
nu ‘commune’ (gemeente) geheten, vielen samen 
met de communes Borger, Coevorden, Dalen, 
Odoorn en Schoonebeek onder het ‘canton’ 
Dalen. Het voormalige Drenthe was opgedeeld 
in vier ‘cantons’: Assen, Hoogeveen, Meppel en 
Dalen. Deze vier ‘cantons’ vormden samen ‘het 
vierde arrondissement’ (Assen) van het departe
ment Wester-Ems.6

Lijst
Ter voorbereiding op de conscriptie werd door 
de ‘maire’ een lijst van jongemannen, geboren 
in de periode 1 januari tot en met 31 december 
van het desbetreffende jaar in de ‘commune’ op
gesteld. Voor het opstellen van deze lijst ging de 
‘maire’ met twee volmachten7 langs elk huis in 
het kerspel om bij de bewoners de geboortedata 
van de manlijke bewoners te noteren. Hierbij

Noord-Nederland in 1811 na de inlijving bij 
het Franse keizerrijk. Kaart uit G. Mees Azn., 
Historische Atlas van Noord-Nederland.

moesten ook de manlijke kinderen die niet meer 
thuis woonden worden genoteerd.
De woonplaats van de ouders, en dus niet de 
geboorteplaats, was bepalend voor het canton, 
waar moest worden geloot.
Vervolgens moest de ‘maire’ de lijst aan de hand 
van het doopregister, dat door de predikant werd 
bijgehouden, controleren. Deze werkwijze was 
nodig, omdat er nog geen ‘burgerlijke stand’ 
was. Deze zou een jaar later worden ingevoerd.8 
Bij het opstellen van de plaatselijke lijsten ging 
het al moeilijk. Moest men als eerste de doop
naam vermelden of de tweede naam (meestal 
de doopnaam van de vader). Bovendien hadden 
zeer vele ingezetenen van het platteland geen 
familienaam. Het leidde tot veel verwarring bij 
namen als bijvoorbeeld Jan Harms en Harm 
Jans! Sommige lijsten waren chronologisch aan 
de hand van de doopdata samengesteld. Kortom 
er was geen enkele uniformiteit in de plaatse
lijke lijsten terug te vinden. Een en ander kwam 
overigens ook voort uit de haast, waarmee de 
maatregel moest worden uitgevoerd.
Ook ontstond verwarring tussen geboortedatum 
en doopdatum. Bij welke lichting behoorde een 
jongeman, geboren eind 1790, gedoopt begin 
1791? Bij de lichting van 1810 of bij de lichting 
van 1811?
Een ander probleem was hoe om te gaan met 
knechten, die bijvoorbeeld in Friesland of in 
Groningen waren geboren, in Drenthe werkten 
en zeiden dat zij tussen de 20 en 25 jaar oud 
waren! Weliswaar verplichtte men de knecht 
in zo’n situatie een doopattest of ander bewijs
stuk in zijn geboorteplaats op te halen. Maar 
als zo’n knecht na het bevel van de schulte niet 
terugkeerde? Hierbij moet worden opgemerkt 
dat een knecht uit een andere provincie of een 
ander dorp zonder ‘doopattest’ in de nieuwe 
woonplaats verscheen. Tot die tijd werd aan 
een nieuw-ingezetene alleen een doopattest 
gevraagd, wanneer hij in zijn nieuwe woonplaats 
een huwelijk liet voltrekken.
Sommige ouders zeiden ‘mogelijk te goeder 
trouw, mogelijk te kwader trouw’ dat zij niet de



juiste geboortedag wisten of konden bepalen; an
deren gaven bewijzen die mogelijk wel voldoen
de zouden worden bevonden, maar verscheidene 
‘schultessen’ hadden ondanks dat de bewijzen 
als ‘questieus’ werden beschouwd de betreffende 
jongeman toch op de lijst geplaatst.

Lijsten
Na het samenstellen van deze lijst werd deze 
verzonden naar de ‘sous-prefect’ van het ‘arron
dissement’ Assen, waartoe de ‘commune’ Em- 
men, Roswinkel en Schoonebeek behoorde. Hier 
werd de lijst op een voorgedrukt Frans formulier 
overgeschreven, waar behalve de Nederlandse 
namen alles in het Frans werd opgeschreven. 
Vervolgens werd een datum voor de loting 
bepaald en kreeg de ‘maire’ opdracht er voor te 
zorgen dat alle jongemannen van de ‘jaarklasse’ 
ter loting verschenen. Jongemannen uit de ‘com
munes’ Emmen, Roswinkel en Schoonebeek 
moesten voor de loting naar Dalen.

De herberg van Kars van Tarel
De loting vond op een van tevoren vastge
steld tijdstip plaats in de herberg van Kars 
van Tarel in Dalen. Zo ’n loting duurde 
gewoonlijk enkele dagen, getuige een niet 
betaalde rekening van Kars van Tarel. Voor 
de conscripten waren het spannende dagen. 
Hun toekomst hing a f van de loting. Voor de 
overige aanwezigen, vertegenwoordigers van 
de prefect, wervers, ambtenaren, vervoer
ders, knechten en meiden was het verblijf 
een stuk ontspannender, veelal een weerzien 
van oude bekenden. En ook de schuiten, na 
de inlijving ‘maires ’, voelden zich thuis in 
de herberg van Kars van Tarel. En wie het 
meeste garen spon bij de conscriptie was de 
caféhouder, tenminste als hij zijn geld kreeg. 
En dat was bij Van Tarel niet altijd het 
geval. Het geld van de conscripties van 1811 
en 1812 waarop hij recht had, kreeg hij pas 
in 1819. Op 15 januari 1815 behandelden 
Gedeputeerde Staten de brief van Kars van 
Tarel uit Dalen waarin hij vroeg om de 
gemeenten te dwingen het hem verschuldigde 
bedrag te betalen. Van alle gemaakte kosten 
van de lotingen op 17 en 18 september en

12 en 17 oktober van 1811 en van de lotin
gen van 28 en 29 januari en 11, 12 en 13 
oktober 1812, had hij nog geen cent gezien. 
Al met al ging het om f. 163,00.
Nu was het niet zo dat de maires niet wilden 
betalen, maar ze wisten niet hoe ze met het 
geval aan moesten. In een brief vroeg Van 
Tarel Gedeputeerde Staten o f zij die 163 
gulden niet wilden verdelen over de gemeen
ten van het voormalige canton Dalen en ze 
te verplichten om voor een bepaalde datum 
te betalen, zodat hij zijn geld kreeg. Ver
volgens kreeg Van Tarel op 3 oktober 1816 
steun van de schulte van Dalen, de heer 
Cassa, die een brief naar Gedeputeerde Sta
ten stuurde waarin hij schreef: ‘De heer Van 
Tarel heeft diverse keren de rekening aan 
de gemeentes aangeboden. De gemeentebe
sturen hebben ook geen bezwaar tegen de 
rekening en hadden ook wel betaald, als ze 
het maar eens hadden kunnen worden over 
hoeveel elke gemeente moest betalen. Het is 
gebruikelijk dat de communes (gemeenten) 
de kosten van de conscripties betalen. ’
De gemeenten bespraken de brief van de 
heer Cassa en Gedeputeerde Staten verga
derden erover, maar het lag moeilijk. Maire 
Abrahamy van Zweeloo wist zich nog precies 
te herinneren hoe de vork in de steel zat: ‘In 
1811 was de vervanger van schulte G. Men- 
singh, C. Pothojf, namens Zweeloo en Sleen 
naar de loting geweest en hij had alles keu
rig betaald. In 1812 was ikzelf aanwezig.
’s Morgens heb ik genoten: één borrel, plus 
een kop koffie met een boterham, ’s Middags 
heb ik genoten : een halve fles wijn plus een 
boterham met vlees. Ik wil mijn vertering 
wel betalen, maar ik weiger te betalen het
geen de overige gemeenten in 1811 hebben 
verteerd. Evenmin betaal ik de ‘enorme 
vertering’ van 1812, zonder de goedkeuring 
van mijn gemeentebestuur’.
Na veel vijven en zessen namen Gedepu
teerde Staten uiteindelijk een besluit dat veel 
leek op het voorstel van maire Cassa van 
Dalen en deelden dat aan cafébaas K. van 
Tarel mee. De gemeenten betaalden de vol
gende bedragen:



Coevorden f 35,25
Dalen f 20,00
Schoonebeek f 6,30
Oosterhesselen f 11,25
Emmen f 18,70
Roswinkel ƒ• 8,70
Zweelo f 12,35
Sleen f 17,05
Borger f 21,50
Odoorn f 11,90
De gemeentebesturen moesten het bedrag 
afschrijven in de jaarrekening van 1819. On
danks alles, ging het natuurlijk om de loting.

De loting
In een pot zaten net zoveel ‘nummers op een 
papiertje’ geschreven als er mannen voor de 
loting waren opgeroepen. Waren er 70 mannen 
opgeroepen, dan zaten er 70 briefjes in de pot, 
genummerd van 1 t/m 70. Ook was van tevoren 
bepaald hoeveel mannen dienst zouden moeten 
nemen in het Franse leger. Waren dat er bij
voorbeeld twintig, dan moesten de jongemannen 
die de loten 1 tot en met 20 hadden getrokken, 
in het Franse leger. Maar als bij deze twintig 
een jongeman zat die thuis woonde met zijn 
moeder die weduwe was, werd hij vrijgesteld, 
omdat hij als kostwinner werd beschouwd. In 
dat geval werd nummer 21 opgeroepen. In de 
praktijk zaten bij de eerste twintig jongeren die

vrijstelling vroegen vanwege privé-omstandig- 
heden, zoals de zorg voor een alleenstaande 
moeder of de zorg voor een alleenstaande 
grootouder! Ook werden jongemannen vrijge
steld vanwege (voorgewende) ziekten, zoals een 
beklemde breuk, slechte ogen en doofheid.
In de praktijk moesten jongemannen met lot
nummers die dicht bij eerste twintig zaten, dus 
van 21 tot ruim in de 30, rekening houden met 
de verplichting dienst te nemen in het Franse 
leger.
Uit de aantekeningen die tijdens de loting op de 
lijsten werden gemaakt, valt op te maken dat 
veel jongemannen direct met bezwaren kwamen, 
waarom zij niet in militaire dienst konden. Of 
deze werden gehonoreerd hing van de aard van 
het bezwaar af.
Jongemannen die niet werden ingeloot of werden 
afgekeurd, kregen de aantekening ‘placé a la fin 
du depot’, hetgeen inhield dat zij waren goedge
keurd en alsnog konden worden opgeroepen.

De lichting 1808 (geboren in 1788)
Op 4 februari 1811 had Napoleon een decreet 
uitgevaardigd dat de voormalige Nederlanden 
van de lichting 1808 3.000 ‘conscripts’ moest 
leveren, 2.000 voor de landmacht en 1.000 
voor de zeemacht. Het departement Wester- 
Ems moest 288 jongemannen leveren voor de 
landmacht en 96 voor de zeemacht, van wie er 
70 uit Drenthe kwamen (46 voor de landmacht; 
24 voor de zeemacht).
De loting voor de lichting 1808 (geboren in 
1788) voor 70 jongemannen uit Zuidoost-Dren- 
the vond op 18 maart 1811 in het logement van 
Kars van Tarel in Dalen plaats. Vijftien mannen 
werden door middel van de loting bij het Franse 
leger of de marine ingedeeld.

Uit Emmen
In militaire dienst
Hendrik Jacobs Knegtering uit Zuidbarge trok 
lotingsnummer 21. Hij was op 28 januari 1788

De conscriptie te Amsterdam. Gravure 
van E. Schmetterling naar een tekening 
vanH.P. Oosterhuis. (Rijks Prentenka
binet, Amsterdam)



Linksboven: De boerderij Zuidbargerstraat 42. Rechtsboven: De boerderij met het huis
nummer 44. (Foto ’s Historische Werkgroep Zuidbarge)

als zoon van landbouwer Jacob Knegtering en 
Lammechien Huizing gedoopt. Ondanks het feit 
dat zijn vader voor 1810 was overleden9, werd 
hij niet aan het ‘einde van de lijst’ geplaatst. Hij 
was kennelijk geen kostwinner, dat was ver
moedelijk zijn broer Freerk. Zijn familie had 
voldoende geld om een remplagant (vervanger) 
te vinden. Het ‘Knegtering e rf  was een ‘vol’ 
boerenbedrijf, hetgeen betekent dat de bewoners 
in de 18de eeuw wat betreft het haardstedengeld 
voor het maximale bedrag, vier gulden jaarlijks, 
werden aangeslagen. Ook uit het grondschat- 
tingsregister van 1654 blijkt dat het erf één van 
de grotere erven in Zuidbarge was. In 1645 
wordt Knegtering als meier van het Klooster Ter 
Apel genoemd, in 1612 wordt het erf vermeld 
bij de bezaaide landen, met een vol erf, 25,5 
mud bebouwd land.
Zo meldde Hendrik Dik zich op 10 april 1811 
in Groningen als remplafant voor Hendrik Ja-

Karabiniers waren cavaleriesoldaten gewa
pend met een karabijn (een kort geweer) en 
later met geweer en bajonet.
Karabiniers konden ook gezien worden als 
bereden infanterie, aangezien ze het paard 
gebruikten voor grote mobiliteit en dan vaak 
afstapten om te voet te vechten. Er vochten 
veel karabiniers tijdens de Napoleontische 
oorlogen. Op de afbeelding is een officier 
van het le Karabiniersregiment afgebeeld, 
Frankrijk 1810-1815 (door Carle Vernet).

cobs. Twee dagen later verliet Hendrik Dik als 
‘deserteur’ Groningen, waarna Hendrik Jacobs 
Knegtering alsnog werd opgeroepen. Hij vond in 
de persoon van Jan Cornelis een nieuwe rem- 
plagant. Deze meldde zich op 25 april 1811 in 
Groningen en werd bij het 2e regiment karabi
niers ingedeeld. Gegevens over hem waren niet 
te vinden.

Hendrik Jacobs Knegtering
Hendrik Jacobs Knegtering woonde vermoe
delijk op de boerderij met het adres Zuidbar
gerstraat 44. Hier woonden ook zijn ouders.



Het is een oud erf, dat in 1494 aan het 
klooster te Ter Apel werd verkocht.
Zijn broer Freerk Knegtering woonde ver
moedelijk op de boerderij met het adres 
Zuidbargerstraat 42.10 
In het boek Het Verleden Verlicht 650 jaar 
wel en wee van de inwoners van Zuidbarge 
(Emmen 2011) van Ton Reuvenkamp wordt 
het erf (blz. 29-31), en ook het geslacht 
Knegtering, onder wie Hendrik Jacobs 
Knegtering beschreven (blz. 57-60).

Remplagant
Wij hebben het contract dat Hendrik Jacobs 
Knegtering met zijn vervanger(s) had afgeslo
ten nog niet kunnen vinden. Inmiddels hebben 
wij een 43-tal van dit soort akten ingezien.
In de contracten van de remplacanten zijn 
in de meeste gevallen drie bedragen terug 
te vinden die zouden worden uitgekeerd.
Bij het ‘passeren ’ van de akte ontving de 
remplagant een vergoeding die varieerde 
van f. 50,— tot f. 100,—. Mocht hij als rem
plagant worden opgeroepen, dan konden 
twee bedragen worden uitgekeerd. Het ene 
bedrag werd uitgekeerd, indien hij wel werd 
opgeroepen, maarniet ‘uittrok’. Mocht 
hij worden opgeroepen en als militair ‘ten 
strijde trekken dan werd een bedrag uit ge
keerd dat wel twee keer zo hoog lag. Ver
der werden in zo ’n contract nog afspraken 
opgenomen over het toezenden van geld, 
indien de remplagant in actieve dienst was, 
de wijze van betalingen en aan wie bedragen 
werden uitgekeerd.
Bij actieve dienst werden vergoedingen 
van f. 2.050, — en f. 2.400, — genoemd. Dit 
waren voor die tijd aanzienlijke bedragen.
In 1820 was de gemiddelde waarde van 77 
a f gebrande panden in Beilen f. 1.810,78.11 
Voor een boerenknecht die jaarlijks onge
veer f. 50,— met kost en inwoning verdiende, 
betekende een bedrag van f. 2.000, — een 
geweldige kans op een eigen boerenbedrijf!

‘Einde van de lijst ’
Gerrit Jans (Tienkamp) uit Noordbarge trok 
lotingsnummer 10. Hij was op 6 april 1788 als 
zoon van Jan Gerrits en Albertjen Harms in de 
kerk van Emmen gedoopt. Hij werd ‘aan het einde 
van de lijst’ geplaatst, omdat hij op 30 april 1809 
met Geertruid Klasens uit Sleen was gehuwd en zij 
inwoonden bij zijn moeder, voor wie zij de zorg 
hadden, omdat zijn vader al was overleden. 
Reinder Roelofs (Lanting) uit Emmen trok lo
tingsnummer 13. Hij was op 27 januari 1788 als 
zoon van Roelof Derks en Hendrikjen Reinders 
in Emmen gedoopt. Hij kreeg vrijstelling, omdat 
hij voor de loting op 14 januari 1810 te Dalen 
met Trijntjen Kunstman was gehuwd.12

Uit Roswinkel
In militaire dienst
Jakob Hendriks Eellinge trok het lotingsnum
mer 4. Hij werd bij het 33ste regiment inge
deeld. Hij was op 24 maart 1788 te Roswinkel 
gedoopt als zoon van Hendrik Jacobs Eellinge 
en Hendrikje Jans. Hij was 1,644 m lang en 
werkte als dagloner bij het klooster in Ter Apel. 
Zijn vader betaalde in 1784 als keuter en nering
doende twee gulden haardstedengeld.
Voor Harm Jans werd het lotingsnummer 14 
getrokken. Hij was zelf niet bij de loting aanwe-
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zig, waardoor ‘maire’ Pothoff het nummer trok. 
Hij was op 20 april 1788 te Roswinkel gedoopt 
als zoon van Jan Arends en Zwaantje Nannes. 
Jan Arends was kleermaker. ‘Maire’ Pothoff zal 
zijn ouders in Roswinkel hebben opgezocht en 
er op hebben aangedrongen dat hij zich voor zijn 
militaire dienstplicht zou melden. Deed hij dat 
niet, dan wachtte Jan Arends een zware boete 
en/of inkwartiering van Franse soldaten. Het is 
ons niet bekend of Harm Jans zich alsnog als 
militair heeft gemeld. Zijn vader, Jan Arends, 
betaalde in de jaren 1784, 1794 en 1804 als keu
ter en neringdoende (kleermaker) jaarlijks twee 
gulden haardstedengeld.
Harm Jans ‘overleefde’ de Franse bezettingsja
ren, want op 15 april 1818 huwde hij met Geer
den Alberts Kuper uit Roswinkel. Hij overleed 
op 12 juni 1839 te Roswinkel.

Uit Schoonebeek
In militaire dienst
Gerrit Arends trok lotingsnummer 16. Hij was 
op 5 oktober 1788 in de kerk van Sleen gedoopt, 
maar hij werkte in ‘Schoonebeek’, vermoedelijk 
Dalerveen, waar zijn ouders, Arend Gerrits en 
Geerden Harms, woonden en als landbouwers 
werkten. Hij probeerde nog vanwege zijn ‘slechte 
ogen’ afgekeurd te worden, hetgeen niet lukte. 
Men wilde hem vermoedelijk vanwege zijn 
lengte, 1,836 m, in dienst hebben. Hij was de 
langste man van de ingelote soldaten. Hij werd 
bij het 33ste regiment ingedeeld. In 1804 woonde 
het gezin van Arend Gerrits in Wachtum, waar 
hij als ‘halve boer’ twee gulden haardstedengeld 
betaalde. In 1820 was Arend Gerrits landbouwer 
op De Klencke.

‘Einde van de lijst ’
Albert Scholten, gedoopt op 8 januari 1788 in de 
kerk van Schoonebeek, trok lotingsnummer 7. Hij 
werd ‘aan het einde van de lijst’ geplaatst, omdat 
zijn moeder al was gestorven en zijn vader 75 jaar 
oud was. Hij werd als ‘kostwinner’ beschouwd.
Jan Harms Jacobs trok lotingsnummer 24. Hij 
was op 27 mei 1788 in de kerk van Schoonebeek 
gedoopt als zoon van Jacob Harms en Jantjen 
Willems. Zijn vader, vermoedelijk kerspelsol- 
daat in Schoonebeek, was 71 jaar, waarna Jan
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Harms ‘aan het einde van de lijst’ werd ge
plaatst. Hij werd als ‘kostwinner’ beschouwd.

Van de lichting 1808 (geboren in 1788) moes
ten zich in april 1811 46 lotelingen uit Drenthe 
in Groningen melden voor een legeronderdeel 
dat werd voorbereid op de tocht naar Rusland. 
Onder hen bevonden zich negen mannen uit het 
kanton Dalen. Zeker drie van hen kwamen uit 
Zuidoost-Drenthe: Jan Cornelis (Emmen), Jakob 
Hendriks Eellinge (Roswinkel) en Gerrit Arends 
(Schoonebeek).

De lichting 1809 (geboren in 1789)
De loting voor de lichting 1809 (geboren in 
1789) vond op 18 september 1811 in het loge
ment van Kars van Tarel in Dalen plaats. Voor 
deze loting waren 79 mannen uit Zuidoost-Dren
the opgeroepen. Zestien van hen werden voor 
een actieve dienstplicht ingeloot.

Uit Emmen
In militaire dienst
Jan Huising uit Zuidbarge trok lotingsnum
mer 2. Hij was een zoon van Willem Huising 
en Hillegje Jacobs en op 14 augustus 1789 in de 
kerk van Emmen gedoopt. Hij werd bij de Fran
se marine ingedeeld en moest zich op 16 oktober 
1811 in het Franse Boulogne melden. Willem 
Huising werd in 1804 als ‘halve boer’ voor twee 
gulden haardstedengeld aangeslagen.



Hendrik Alting Frieling [Vrijling; Vrieling], 
geboren in Noordbarge, trok lotingsnummer 13. 
Hij was op 2 augustus 1789 in de kerk van Em- 
men gedoopt als zoon van Jans Vrieling en 
Lammechien Alting. In 1794 en 1804 woonden 
zijn ouders in Erm, waar Jans Vrieling als twee- 
paardsboer twee gulden haardstedengeld betaalde. 
Jans Vrieling was op 1 mei 1809 te Erm overle
den. Hendrik Alting kreeg geen vrijstelling voor 
de zorg van zijn moeder, omdat er nog een ou
dere broer, Hendrik, op de boerderij werkte.
Op 16 oktober 1811 moest Hendrik Alting 
Frieling zich bij de Franse marine in Boulogne 
melden. Of hij zich daar heeft gemeld, is niet 
bekend. We komen hem namelijk in 1812 tijdens 
de tocht naar Rusland als militair tegen.
Geert Gerrits uit Angelslo trok lotingsnummer 
17. Hij was als zoon van Gerrit (Jan) Hendriks 
en Fennechien Klasen op 27 februari 1789 ge
doopt. Zijn vader, afkomstig uit Ter Heyl (Ro
den), had zich voor 1784 in Ernmen gevestigd, 
waar hij op 12 september 1784 met Fennigje 
Klaassens Wijchers was gehuwd. In de haard

stedenregisters van 1794 en 1804 wordt enkele 
malen een Gerrit Hendriks genoemd, maar niet 
in Angelslo. In deze gevallen gaat het om een 
‘keuter’. Duidelijk is dan ook dat Geert Gerrits 
niet uit (autochtone) eigenerfde families kwam. 
Hij werd ingedeeld bij het 33ste regiment. 
Lucas Jans (Beningh) Betting uit Noordbarge 
trok lotingsnummer 24. Op 15 juni 1789 was 
hij in de kerk van Emmen gedoopt. Zijn ouders 
waren Jan Betting en Hillechien Bening. Jan 
Betting betaalde als tweepaardsboer in Noord
barge jaarlijks twee gulden haardstedengeld.
Dit bedrag werd zowel in 1794 als in 1804 voor 
hem vastgesteld.
Lucas Jans (Beningh) Betting meldde hij zich 
in oktober 1811 op het stadhuis van Groningen, 
waarna hij bij het 33ste regiment werd inge
deeld.

‘Einde van de lijst’
Jans Dorus Hovingh trok lotingsnummer 6.
Hij was op 5 februari 1789 gedoopt als zoon 
van kleermaker Theodorus Jans(en) Hovingh

Van de in dit artikel genoemde lotelingen, die in 1788 en 1789 waren geboren, is een signalement van het gezit 
In onderstaande tabel zijn de ingelote militairen uit de kerspels Emmen, Roswinkel en Schoonebeek (Dalen) <

nr. naam geboren geb. datum lengte beroep haren ogen
Lichting 1808 - geb. jaar 1788
4 Jacob Hendriks Eellinge Roswinkel 24-03-1788 1,644 dagloner bruin blauw
7 Albert Schollen Schoonebeek 08-01-1788 1,712 landbouwer bruin blauw
10 Gerrit Jans Emmen 06-04-1788 1,672 landbouwer bruin blauw
13 Reinder Roelofs Emmen 27-01-1788 1,683 landbouwer zwart, noten blauw
14 Harm Jans Roswinkel 20-04-1788 1,728 kleermaker lichtbruin blauw
16 Gerrit Arends Sleen 05-10-1788 1,836 landbouwer lichtbruin lichtblauw
21 Hendrik Knegtering Emmen 28-01-1788 1,71 landbouwer lichtbruin blauw
24 Jan Harms Jacobs Schoonebeek 27-05-1788 1,735 landbouwer lichtbruin lichtblauw
Lichting 1809 - geb. jaar 1789
2 Jans Huising Emmen 14-08-1789 1,671 landbouwer lichtbruin blauw
6 Jans Dorus Hovingh Emmen 05-02-1789 1,707 landbouwer lichtbruin blauw
7 Harm Klasen Schoonebeek 26-12-1789 1,564 landbouwer lichtbruin grijs
13 Hendrik Alting Frieling Emmen 02-08-1789 1,627 landbouwer rossig blauw
17 Geert Gerrits Angelslo 27-02-1789 1,605 landbouwer lichtbruin blauw
21 Samuel Heiman Ter Apel 04-08-1789 1,571 koopman zwart, noten lichtbruin
24 Lucas Bening Betting Emmen 15-06-1789 1,771 landbouwer lichtbruin blauw
Lichting 1810 - geb. jaar 1790
11 Albert Jurriens Emmen 20-09-1790 1,73 landbouwer
16 Jan Jans Meijering Emmen 14-03-1790 1,675 landbouwer



en Trijntien Geerts13 Aangezien zijn vader voor 
1810 was overleden en hij de zorg voor zijn 
71-jarige moeder had, werd Jans Dorus aan ‘het 
einde van de lijst’ geplaatst. In werkelijkheid 
was zijn moeder echter 58 jaar oud!14 In 1784, 
1794 en 1804 betaalde Theodorus Jans als keuter 
en kleermaker twee gulden haardstedengeld.

Afgekeurd
Samuel Heiman was op 4 augustus 1789 geboren. 
Hij was een zoon van de (joodse?) koopman Hei
man Zeger en Jantjen Arends. Bij Samuel Heiman 
werd in de lijst van de lotelingen koopman als 
beroep vermeld, terwijl er ook de opmerking stond 
dat hij in het klooster van Ter Apel werkte. Hij 
moest zich aanvankelijk als soldaat melden, maar 
hij vroeg een herkeuring aan. Op 17 januari 1812 
werd hij vanwege knieklachten afgekeurd.

Uit Schoonebeek
In militaire dienst
Harm Klasen uit Schoonebeek trok lotingsnum- 
mer 7. Hij was op 26 december 1789 in de kerk

van Schoonebeek gedoopt. Zijn ouders waren 
Jan Klazen en Geerden Egberts. In het haardste
denregister werd Jan Klazen als boer vermeld, 
maar hij was ‘niet gerechtigd in de marke’ van 
Schoonebeek, hetgeen inhield dat hij geen waar- 
deel op de gemeenschappelijke gronden van de 
marke had. Aangezien hij met twee paarden 
‘naar de essche’ trok, betaalde hij twee gulden 
haardstedengeld.
Harm Klasen werd bij het 33 ste regiment inge
diend. Hij meldde zich op 26 oktober 1811 op het 
stadhuis in Groningen. Een dag later deserteerde 
hij uit het Franse leger. Zijn ouders werden 
daarop met 1.000 francs beboet. Of deze boete is 
betaald of dat Harm Klasen alsnog in het Franse 
leger is teruggekeerd, is niet bekend. Wel weten 
wij dat hij de Franse bezetting van ons land heeft 
overleefd, want hij overleed op 17 maart 1843 te 
Schoonebeek. Hij was niet gehuwd.

Uit Roswinkel
Voor de loting van lichting 1809 waren geen 
mannen uit het kerspel Roswinkel opgeroepen.

gemaakt. Dit is in onderstaande tabel met geboortedatum, de lengte en beroep van de loteling overgenomen, 
jenomen; niet die van Dalen, Coevorden en Zweeloo.

neus kin gelaats wenk vorm vorm vorm bijzonderheden
kleur brauwen voorhoofd mond gelaat

vlak rond fris noten rond gewoon bekrompen geen
groot rond bleek bruin breed gewoon lang geen
puntig puntig blozend bruin vlak, effen groot rond kinderpokken
klein rond blozend bruin rond klein lang litteken rechterhand
effen, vlak lang bleek lichtbruin rond gewoon lang
groot rond fris lichtbruin rond groot vol gerimpeld
groot en puntig rond bleek lichtbruin rond gewoon lang
puntig rond ? lichtbruin rond gewoon vol kinderpokken

klein rond bleek lichtbruin bedekt gewoon ovaal
klein rond gekleurd lichtbruin hoog groot ovaal gerimpeld
groot kuiltje gekleurd lichtbruin hoog gewoon vol
groot rond gekleurd rossig breed groot vol
klein rond gekleurd lichtbruin hoog gewoon vol
groot rond bleek zwart, noten hoog klein ovaal
breed rond gekleurd lichtbruin bedekt gewoon vol



Van de lichting 1809 (geboren in 1789) moesten 
zich in oktober 1811 71 lotelingen uit Drenthe 
in Groningen melden voor een legeronderdeel 
dat werd voorbereid op de tocht naar Rusland. 
Onder hen bevonden zich zestien mannen uit het 
kanton Dalen. Vijf van hen moesten zich bij de 
marine melden; één van hen, Hendrik Alting 
Frieling, is of vrijwillig of verplicht bij een on
derdeel van de landmacht gegaan en naar Rus
land vertrokken. Bij het 33ste regiment werden 
ingedeeld Geert Gerrits (Angelslo), Lucas Jan 
(Beningh) Betting (Noorbarge) en Harm Klasen 
uit Schoonebeek.

De lichting 1810 (geboren in 1790)
De loting voor de lichting 1809 (geboren in 
1789) vond op 27 januari 1812 in het logement 
van Kars van Tarel in Dalen plaats. Voor deze 
loting waren 99 mannen uit Zuidoost-Drenthe 
opgeroepen. Zeventien van hen werden voor 
actieve militaire dienst ingeloot.

Uit Emnten
Afgekeurd
Albert Jurriens uit Emmen trok nummer 11.
Hij was op 20 september 1790 in de kerk van 
Roswinkel gedoopt als zoon van Jurrien Jur
riens en Zwaantje Hendriks. In 1774 woonde 
Jurrien Jurriens als ambachtsman in Roswinkel. 
Hij betaalde in dat jaar één gulden aan haard- 
stedengeld. In 1804 woonde weduwe Zwaantje 
Hendriks opnieuw in Roswinkel. Zij was arm en 
kreeg financiële ondersteuning van de diaconie. 
Albert Jurriens werd afgekeurd. Hij had één oog 
en met dat oog zag hij slecht.

‘Einde van de lijst’
Jan Jans Meijering trok nummer 16. Hij was
op 9 maart 1790 te Wachtum geboren als zoon 
van Jan Hendriks Meijering en Willemtjen Jans. 
In de periode 1794-1804 woont Jan Hendriks 
(Meijering) als (arme) keuter in Westenesch.
Zijn weduwe woonde daar in 1807, als eigenaar, 
in 1808 bij de Quotisatie als zeer arm betiteld. 
Jan Jans Meijering werd aan het einde van de 
lijst geplaatst, omdat hij de zorg voor zijn moe
der, weduwe, had. Zij was arbeidster.

Van de lichting 1810 werd geen man uit de ker
spels Emmen, Schoonebeek en Roswinkel opge
roepen voor actieve dienst in het Franse leger of 
bij de marine.

In het leger
De mannen die voor de lichtingen van 1808 en 
1809 voor de Franse landmacht waren ingeloot, 
onder wie zeven mannen uit Zuidoost-Drenthe, 
meldden zich in respectievelijk april 1811 en 
oktober 1811 in de stad Groningen voor de mi
litaire voorbereiding op de tocht naar Rusland, 
die na enkele weken van verblijf in Groningen 
voor hen begon.

Lezing
Tijdens de lezing op 16 november 2015 zal 
worden verteld, hoe het de zeven mannen 
uit Zuidoost-Drenthe tijdens deze tocht is 
vergaan. Een samenvatting van deze lezing 
zal in een volgend nummer van dit tijdschrift 
worden op genomen.

Met dank
Met dank aan Geert Hovenkamp (genealo
gische gegevens), Ton Reuvekamp (Knegte- 
ring-erf) en Jan Omvlee foto ’s werkgroep 
Zuidbarge).

Noten
1 Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid 

in 1813 werd de titulatuur van maire veranderd in 
die van burgemeester.

2 Folkers, De Schuiten in Drenthe van 1795 tot 1811, 
Assen 1981, blz. 10-11.

3 Ibidem, blz. 2.
4 Drents Archief, OSA 134, Beilen, september 1809.
5 Wit, C.H.E. de, ‘De Noordelijke Nederlanden in de 

Bataafse en de Franse Tijd 1795-1813’, in: Algeme
ne Geschiedenis der Nederlanden, deel 11, Bussum 
1983, blz. 186.

6 Wester-Eems (Franse naam: Ems-Occidental), in het 
Duits West-Ems, was de naam van een Frans depar
tement in de Nederlanden ten tijde van het Eerste 
Franse keizerrijk. Het was genoemd naar de westelij
ke monding van de rivier de Eems, de Wester-eems. 
Het departement werd gevormd op 1 januari 1811 na 
de annexatie door Frankrijk van het koninkrijk Hol
land op 13 juli 1810. Het was de samenvoeging van 
de voormalige ‘Hollandse ’ departementen Groningen



en Drenthe, waaraan ook het Duitse deel van het 
Reiderland werd toegevoegd.

7 Volmachten waren meestal ‘erdaodige lu eigenerfde 
boeren, in deze functie gekozen door de boeren met 
een eigen erf en rechten (waardelen) op de gemeen
schappelijke gronden van de buurschap.

8 Overigens zou de invoering hiervan niet tot een 
oplossing leiden. Eerst na de uitvoering van het 
Koninklijk Besluit van 8 november 1825, waarin nog 
eens de verplichting tot het kiezen van een geslachts
naam werd opgelegd aan hen, die tot dan toe geen 
vaste geslachtsnaam hadden gevoerd, hielden deze 
moeilijkheden definitief op.

9 Jacob Knegtering was op 27 mei 1803 te Zuidbarge 
overleden.

10 Informatie van Ton Reuvekamp die ook vertelde dat 
jaarringenonderzoek heeft aangetoond dat de boer

derij aan de Zuidbargerstraat 42 in 1826 is gebouwd 
en de boerderij aan de Zuidbargerstraat 44 om
streeks 1737. Beide boerderijen waren bezit van de 
familie Knegtering. Meer informatie over de familie 
Knegtering: http://www. suytberghe.nl/index.php/ 
genealogieen.

11 Dijkstra e.a., “Schoone huizen tot asch verteerd...”, 
Bellen 1992, blz. 29-30.

12 In 1811 was hij landbouwer te Weerdinge. Vanaf 
1812 woonde hij te Den Hooi (Sleen) en vanaf 1850 
in Veenhuizen (Gem. Dalen).

13 Theodorus Jans was afkomstig uit het koninkrijk 
Hannover. Op 2 mei 1781 huwde hij als jongeman 
uit Laar Trientien Geerts uit Noordbarge.

14 Met de leeftijd van zijn moeder was gesjoemeld, want 
zij was op 26 december 1753 gedoopt. Zij overleed 
op 5 mei 1826.

f  Ë J  door Cjeert. 'Kovenfamp

J\eactie
Naar aanleiding van het geweldig stuk over ‘Patriotten in het kerspel Emmen (1785-1787)’ (Kroniek, 
nr. 56, juni 2015, blz. 16-26), waarbij gebruik is gemaakt van ongebruikelijke bronnen heb ik nog 
een paar kantttekeningen bij de noten die het verhaal niet aantasten.

Noot 3. Heine Cremers had inderdaad een tweelingbroer, maar die werd 11 dagen na zijn doop al begraven.
Noot 4. Albert Dunning is geen zoon van de genoemden. Hij is afkomstig uit Ruinen, waar een andere Albert Dunning 
schoolmeester was, en nog kinderen kreeg in 1766 en 1770, nadat onze Albert met Trijntje getrouwd was op 14-4-1766, 
( tien jaar eerder dan gemeld wordt). Onze Albert wordt tegen midwinter 1765 ingeschreven als lidmaat, met attestatie 
van Hees. (Dat zal wel Ruinen geweest zijn, waartoe Hees behoorde).
Jan Alberts Dunning, die in 1801 in Emmen trouwt is een zoon van de schoolmeester. Het lidmatenregister vermeldt in 
1775: ‘Anno 1775 den 21 Maij ben ikJohannes Hemmes beroepen van Hasselt in Overijssel tot Proedicant te Emmen in 
den Landschap Drenthe bevestigt, en heb na den 27 dito mijne intrede in de gemijnte gedaan te hebben, ontfangen uit 
handen van Monsr Albert Dunnink, Brouwer en Castelijn te Emmen, dit Prothocol, behelsende een Register van Ge
doopt, Ledematen, Getrouwde en Gestorvene personen, benevens 2 oude prothocollen. Emmen den 15 junij 1775.
Toen gingen ze nog vriendschappelijk met elkaar om.
Noot 11. Thomas Krens (geb. ca. 1735) werd niet geboren in Hoogeveen, zoals vermeld. Hij trouwt (1) Groningen 
8-7-1761 als Thomas Grentz (van ’s Hertogenbosch) met Zwaantje Hazelhojfvan Boertange.
In de notulen van de kerkeraad lezen we: ‘Op 22-9-1787 wordt een buitengewone kerkeraadsvergadering belegd, omdat 
Zwaantje Hazelhofzich beledigend had uitgelaten over ds. Hemmes en vooral over diens vrouw, omdat ze door haar 
meende behekst te zijn. Thomas Krens is paaps. Hij is met Klaas Egberts Gommers naar een duivelbanner in Mumter- 
land geweest. ’ Geen wonder dat Krens een negatieve getuigenis aflegde over Hemmes.
Noot 16. Jantje Elking-IJken tvas weduwe van de in noot 17 genoemde Roelof, die op 1 maart 1768 werd begraven. 
Noot 17. De hier genoemde Roelof heeft dus niet met Hemmes gesproken, die immers pas in 1775 in Emmen kwam. De 
geciteerde RoelfElking zal de Roelof Elking zijn geweest die op 14-3-1723 gedoopt, en op 3-2-1791 begraven werd. Hij 
woont bij zijn broer Willem als knecht, en wordt volgens afspraak met de andere kinderen geheel door hem verzorgd, 
in ruil voor zijn aandeel in de ouderlijke boedel, zoals blijkt uit de scheidingsacte van 1758. Dit doet vermoeden dat hij 
evenals zijn broer Jan zwak begaafd was. Hij wordt in 1772 echter wel benoemd tot medemomber over de kinderen van 
Geert Houwing, zijn oomzegger.

http://www


Over haar oude loop en nieuwe kansen

In oude schriften heet ze ‘de Aa
Munsterschen laten hun schapen grazen tot aan de Aa.
Op sommige kaarten staat geschreven ‘Rundiep ’ o f ook ‘Rondiep 
Plat zegt ‘Rönne’.
Wij kennen het als ‘de Runde’.

De loop van de Runde komt plotseling tot stand 
door bijzondere natuurlijke en geologische 
omstandigheden. 500 Voor Chr. moet het zijn 
geweest, een warme periode na de laatste ijstijd 
zorgt voor neerslag en aangroei van veen in het 
Zuidoost-Drentse moeras.
Het veenmeer ‘Zwarte Meer’ raakt overvuld en 
een wallekant breekt door (Moorausbruch of 
veenuitbarsting). Met volle kracht stroomt het 
water in noordelijke richting en baant zich een 
weg door het veenland. De oude doorgang door 
de Hunzevallei is dichtgegroeid. Het water kiest

zijn weg aan de oostkant van de Berkenrode en 
trekt een spoor naar de Ruiten Aa, naar het ooste
lijker gelegen Ter Apel.
Dit gebeurde 2500 jaar geleden. De Runde is 
ontstaan en heeft zijn loop tussen het oorspronke
lijke Hunze oerstroomdal aan de linker kant en de 
Duitse rivier de Ems aan de rechterkant.
Maar er is meer! De Runde leek te zijn verdwe
nen, maar staat sinds een tiental jaren hernieuwd 
in de belangstelling. Natuurgebied Bargerveen en 
het oude monnikenklooster van Ter Apel wor
den aan elkaar verbonden. Daar waar Veenpark

De Runde, anno 2015 
(afb. 1)

( De tf̂ uncCe



en Veenvaart elkaar ontmoeten ligt de Runde, 
de oude ‘Aa’. Wandelaars en fietsers, maar ook 
‘bootjes’ ontdekken het gebied.
In het land van de laatste grote veenafgravingen 
zijn nieuwe kansen.

Het ontstaan van het oerstroomdal van de Hun
ze, voorlaatste ijstijd
In de voorlaatste ijstijd, de Saalien of Riss-ijstijd, 
ca. 200.000 voor Chr. wordt het landschap van 
Noordoost Nederland gevormd. Het is koud, en 
ijs van de noordijskap rukt in zuidelijke richting 
op. Uitlopers van de ijskapgletsjers drukken een 
deel van het Drents Plateau omhoog en maken in 
noordwest-zuidoostelijke richting een heuvelrug; 
de Hondsrug.
Aan de oostkant ervan vormt zich een brede diep
te; de Hunzevallei die evenwijdig met de Honds
rug meeloopt. Het loopt van Nieuw Schoonebeek 
tot voorbij Groningen en heeft een breedte van 
10-20 km. Dit is het oerstroomdal van de latere 
rivier de Hunze.
Het opdringende landijs brengt fijngemalen ma
teriaal; zand, steen, grind, keien (hunebedden) 
en dergelijke uit Scandinavië hier naar toe en legt 
een niet doorlaatbare laag keileem neer.
De temperatuur stijgt daarna en de ijskap smelt. 
Het ijs trekt zich terug en smeltwater zoekt zich 
een weg in noordelijke richting, naar de lager 
gelegen Waddenzee, Dollard en Noordzee. Op 
verscheidene plaatsen schuurt het water een weg

Afbeelding 2. Schets van het ontstaan van de 
Runde. Na de Moorausbruch-veenuitbarsting 
van het Zwarte Meer neemt het water niet de 
loop (a) door de Postweg naar het Hunzedal, 
maar (b), in noordoostelijke richting, de weg 
naar Ter Apei om daar uit te komen in de 
Ruiten Aa. Het is dan 500 voor Christus en 
de Runde als veenbeek is ontstaan.
ND: Nieuw Dordrech; Zw: Zwartemeer;
BC: Barger-Compascuum; EC: Emmer-Com- 
pascuum; Ros: Roswinkel: Ma: (De) Maten; 
TA: TerApel; RB: Rütenbrock; Li: Lindloh; 
SB: Schwartenberg; Fe: Fehndorf en 
Hm: Hebelermeer (GS).

in het keileemplateau. Beekdalen ontstaan met 
waterlopen, beken en riviertjes. Zo krijgt de 
rivier de Hunze zijn ligging pal ten oosten van de 
Hondsrug.
Door het opdringende water stijgt de zeespie
gel en dringt de oervallei van de Hunze binnen, 
waarbij in het Groningerland een pakket zand, 
zavel en klei wordt afgezet.
Het brede Hunzedal grenst aan de westzijde 
aan de hoger gelegen Hondsrug, terwijl aan de 
oostzijde meer een vlakke begrenzing is. Het dal 
wordt in de erop volgende warme periode, de 
Eemperiode, gevuld met laagveenvorming.

Dekzand ophoping, laatste ijstijd 
Tijdens de laatste ijstijd, Weichsel of Würm- 
ijstijd (90.000-8.000 voor Chr.) komt het landijs 
niet tot Nederland. Het stopt bij de Elbe, bij 
Hamburg. Er heerst een toendraklimaat waar-
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bij het gehele jaar de temperatuur niet boven 
nul komt. Tijdens de warmere periodes ontstaat 
smeltwater en schuurt stromend water de beek- 
dalen verder uit. De ondergrond blijft bevroren. 
Het is dan 11.000 voor Chr. Een smallere geul 
Hunzedal blijft over, 10 km breed en 10-15 meter 
diep.
Tijdens de koude, droge periodes is nauwelijks 
vegetatie mogelijk en verwaait de bovenste laag 
dekzand. De wind heeft vrij spel. Een laag dek- 
zand van één-twee meter hoogte bedekt het ge
bied. Ook waaien delen van de stroomdalen dicht 
en hoopt zand zich samen tot dekzandkoppen. 
Hier ontstaan later de eerste bewoningen.

Postweg en Berkenrode
In deze Weichselperiode zijn dekzandruggen van
uit de Hondsrug dwars op de loop van het oerdal 
Hunze ontstaan. Deze dwarse zandruggen strem
men de waterloop vanuit het zuiden in noordelijke 
richting. Dit gebeurt bij Schoonebeek, maar ook 
in de streek tussen het latere Nieuw Dordrecht 
en Barger-Compascuum. Hier ligt de Postweg- 
dekzandrug (zie afb. 2). Op deze dwars op de 
Hondsrug liggende hoogte loopt later van west 
naar oost; de Herenstreek, het Karrepad, de Wil
lem Albertsvaart en de Postweg.
In de buurt van Klazienaveen-Noord, bij Sluis 2 
is een brede diepte, een waterdoorgang. Hier 
stroomt water vanuit het zuidelijke Hunzegebied, 
het Bargerveen, in noordelijke richting (afb 2,

Afbeelding 3. De knapzakroute Barger-Com- 
pascuum-Hebelermeer K 25 toont op blz. 17 
deze kaart van W.U. Huguenin uit 1825.
Het laat ons het grensgebied bij Zwarte- 
meer, Barger-Compascuum en Emmer-Com- 
pascuum zien. De rode verticale streep is de 
landsgrens. De kronkellijn, in het midden, 
naar het noorden (boven) is de Runde, die 
vanaf het Zwarte Meer onduidelijk begint 
maar uiteindelijk een echte rivier wordt. De 
(gegraven) sloot ‘Het Kanaal van Mart els’ 
verbindt het Zwarte Meer met het Duitse He- 
beler Meer. Net over de grens zijn boeren
plaatsen ingetekend. De knapzakroute K 25 
gaat door dit gebied. Het begint en eindigt 
bij het Veenpark, neemt zijn route langs de 
Runde en steekt de grens over, bezoekt het 
kerkdorpje Hebelermeer en komt weer terug.
Vanuit Duitsland is dezelfde route te begin
nen in Hebelermeer om ook hier te eindigen.
(Bron: Knapzakroute K-25)

pijl a). Evenwijdig met de Hondsrug en ten oos
ten van de Hunze ligt een andere in de Weichsel
periode ontstane dekzandrug: de Berkenrode.
Na deze laatste ijstijd wordt het warmer en vormt 
zich veen in het Hunzedal. Dit doet de doorgang 
in de Postwegrug nagenoeg sluiten. Een water
rijke periode zorgt voor stijging van het grondwa
terpeil. Het Zwarte Meer breekt op zijn slechtste 
oever en laat in één keer het water lopen. Dit heet 
Moorausbruch: het veen laat ineens zijn opge
hoopte water los. De doorgang door het Hunzedal 
is gesperd. Het water kiest zijn weg in noordoos
telijke richting: de Runde (afb 2, pijl b).

De Runde
Het water loopt ten oosten van de Berkenroderug 
naar de Ruiten Aa bij Ter Apel. Dit is 500 jaar 
voor Chr. en het beekdal van de Runde als noord
oostelijke uitlaat van het Zwarte Meer is ontstaan. 
Het ontwateren van het Bargerveen via het Zwar
te Meer is van 2000 tot 500 jaar voor Chr. twee 
tot drie kilometer naar het oosten verschoven. De 
Runde is een feit. Zie ook noot 1.
Uit oude vertellingen is op te maken dat in de 
zomer, bij droogte, het riviertje soms droog ligt 
en het niet meer is dan een smalle sloot. In de 
regenrijke periodes zwelt het water aan en is



Afbeelding 4. De Postwegrug - zand onder 
de ingeklonken laag veen - is een zandhoogte 
van de Herenstreek in Nieuw Dordrecht 
naar de Postweg in Barger-Compascuum. In 
Klazienaveen-Noord heet de straat Karrepad 
en in het verlengde er\>an Willem Alberts- 
vaart. Oude kaarten gebruiken ook de naam 
Smeulgrup voor deze verhoogde lijn, die de 
zuidelijke grens is van het Smeulveen. Vanaf 
de Postweg is te zien hoe in het Veenpark 
het zand bijna aan de oppervlakte komt. Dit 
is het zuidpunt van de Berkenrode, dat de 
westoever van het veenriviertje de Runde 
vormt. Zie noot 2 en 3 (foto; GS)

de ‘Runne’ soms wel honderd meter breed met 
hoogstaand en woest water. Zo is te lezen.
Op oude kaarten ontbreekt soms het zuidelijke 
stuk, de verbinding met het Zwarte Meer. Alsof 
het niet duidelijk is hoe het watertje heeft gelopen 
of zelfs uit verscheidene beekjes heeft bestaan 
(zie afb. 3).

De naam de Runde
Oorspronkelijk heet deze veenbeek ‘Aak Maar 
dit geldt voor meer rivieren en waterlopen, zoals 
Drentse Aa, Westerwoldse Aa, Ruiten Aa, Pekel 
A, Mussel Aa. De letters Aa, Ae, E, Ee, Ie en IJ 
in benamingen zijn te herleiden naar water, beek, 
stroom. Ae betekent ‘stromend water’ en is afge
leid van het oer-Germaanse woord ahwö, water, 
rivier. Het Latijnse Aqua doet hieraan denken 
evenals het IJ, IJssel en IJsselmeer.
De herkomst van het woord Runde is niet te 
herleiden. Soms staat ook geschreven Rondiep of 
Rundiep. Ouderen onder ons gebruiken de naam 
Runne. Ook Emslanders gebruiken in hun dialect 
Rönne (zie noot 4).Waarom deze naam? Verwijst 
het naar zijn bron; het ‘ronde’ Zwarte Meer? Het 
blijft een vraag.

De oude Runde
In het zuidelijke deel van de Runde, nabij Zwar- 
temeer en Barger-Compascuum, worden de zand- 
oevers vanaf ongeveer 1860 bewoond. De eerste 
bewoners zijn Duitse boekweitboeren die boek

weit telen en schapen houden. Op de oostelijke 
oever loopt tot de Foxel in Emmer-Compascuum 
een pad. De weg heeft geen echte naam. De men
sen noemen het de Veenweg, anderen zeggen ‘de 
Schoolweg’. Dit omdat in 1868 de gemeente Em- 
men aan dit pad op de kruising met de Postweg 
een houten openbaar schooltje bouwt. Kinderen 
uit Klazienaveen-Noord uit het noorden en Zwar- 
temeer uit het zuiden komen lopend (op klompen) 
over dit pad naar de school in Barger-Compas
cuum. Aan beide kanten van de weg staan keten, 
behuizingen van boekweitboeren.
Op de westkant is ten noorden van de Postweg de 
woonbuurt ‘Maatschappij’ na 1938 Berkenrode 
genoemd. Ten zuiden van de Postweg staan in 
de richting van Zwartemeer verscheidene hui
zen. Hier graaft na 1920 de firma Scholten de 
Westra’s wijk. Ook in het noordelijker gelegen 
Emmer-Compascuum vestigen zich Duitse boek
weitboeren op de oevers van de Runde. De streek 
wordt aangeduid met Emmerrunde.
Het deel van de Runde, dat ten noordoosten van 
het Drentse zanddorp Roswinkel ligt, werd al 
eerder bewoond. In de jaren 1820-1850, kort na 
de Franse tijd, komt bewoning vanuit de Duitse 
grensdorpen op gang (zie; http://www.achterde- 
breedesloot.nl/drie_feiten_pl.htm. Daar zijn de 
boekweitakkers opgebrand. ‘Hannoveranen’ uit 
Rütenbrock, Schwartenberg en Lindloh moeten 
op zoek naar nieuw ongebruikt veenland. Net 
over de grens zijn nog voldoende akkers. Uit ar
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moede gaan ze de grens over, bouwen hun huizen 
aan de Moersloot en stichten het roomse dorpje 
(De) Maten.
Er is nog een reden om zich te vestigen aan de 
Runde. In de zomer groeit tussen de Moersloot en 
het riviertje gras. En gras en hooi zijn nodig om 
het vee naast heide, die groeit op het veenland, 
de nodige voedselvariatie te geven. Dit weten ook 
de boeren van Schwartenberg die hun akkers in 
Nederland tot aan 'de Aa’ hebben en hier, in het 
Munsterscheveld, hun vee laten grazen.
Als, rond 1850, het Stads-Compascuumkanaal als 
zuidelijke verlenging van het Stadskanaal-Mussel- 
kanaal-Ter Apelkanaal gegraven wordt, vinden veel 
Duitse jongens werk als kanaalgraver. Zij nemen 
hun gezinnen mee en gaan wonen in het noordelijke 
Rundegebied, net ten zuiden van Ter Apel.
Het water van de Runde kleurt hier bruin. Ijzer
houdend grondwater komt aan de oppervlakte. 
Lange tijd is hier ijzerhoudende grond ‘oer’ 
gewonnen en afgevoerd naar de Duitse ijzerindus- 
trie (zie noot 5).

Ondanks de kanalen blijft het riviertje 
Eind negentiende eeuw vatten de eigenaren van 
de Barger- en Emmervenen het idee op hun land 
te ontwateren door de Runde te kanaliseren. Het 
plan is niet een geheel nieuw kanalenstelsel aan te 
leggen, maar de bestaande rivier de Runde uit te 
diepen en te verbreden.
Dit plan wordt niet uitgevoerd. Onuitvoerbaar, 
niet praktisch, te duur?
Nog voor 1900 komen nieuwe kanalen het ge-

Afbeelding 5. Het is ongeveer 1955 en waar
schijnlijk op een zondagmiddag! Jonge dames 
zitten op een grote hoop zand, in de buurt 
van de Willem Albertsvaart en de Oude Zwar- 
teweg, daar waar de Postwegrug is.
Tijdens de laatste ijstijd (Weichselijstijd 
80.000-9.000 jaar geleden) is hier veel zand 
naar toegewaaid. Er heerst een toendra- 
klimaat en wind vormt dwars op de Honds
rug- het Vastenow bij Nieuw Dordrecht- een 
langgerekte dekzandophoping: de Postweg
rug. Haaks hierop en liggend in zuid-noord 
richting is de Berkenroderug. Vanaf ongeveer 
1860 komen vooral Duitse boekweitboeren 
hier wonen en vormen de woongemeenschap 
‘Maatschappij ’.
Jan Speller (1942) vertelt dat hij in zijn jeugd 
in het zand vuurstenen mesjes vond. De mes
jes waren aan beide kanten scherp gemaakt.
Dit moeten tekenen zijn van bewoning van 
voor de veenvorming uit de prehistorische 
steentijd. Oudere personen weten nog dat ze 
in hun jeugd gingen zwemmen op de kop van 
de Westra ’s wieke, die net beneden de Post
weg ligt, daar waar de Berkenrode eindigt.
Hier moet schoon zand en mooi helder water 
geweest zijn. (Foto: Jan Speller. Bron: Hei- 
nie Borgmann)

bied van twee kanten binnen. Vanuit het zuiden 
worden haaks op de Hoogeveensche Vaart het 
Scholtenskanaal, het Verlengde Oosterdiep (na 
1938 Zuidervaart genoemd) en het Limietwegka- 
naal (ook Hoofdwijk III genoemd) in noordelijke 
richting gegraven. Vanuit het noorden dringt het 
Stadskanaal het veenland aan de oostgrens bin
nen en splitst zich in Oosterdiep, Westerdiep en 
Runde (kanaal). De nieuwe kanalen zorgen voor 
voldoende afvoer van veenwater en maken het 
latere veenafgraven mogelijk.
Het riviertje de Runde is altijd blijven bestaan.
De rivierbedding is met het veenafgraven enkele 
meters gezakt en hier en daar ook verlegd. Toch 
bleef deze oorspronkelijke veenbeek, die de bo
venloop vormt van de Ruiten Aa, zichtbaar in het 
landschap.

Gemeente Emmen
In ‘Projectbeschrijving en inrichtingsplan Tuin
bouwcentrum Het Rundedal’, in 2002 geschreven



Afbeelding 6. ‘De oude bedding van het Run- 
diep ’ staat geschreven onder deze afbeelding in 
het begeleidend boekwerkje dat hoort bij wand
plaat ‘XVII. Vervening Emmer-Compascuum’. 
De schoolplaat is uitgegeven in 1918. De foto 
is dus van 1918 of eerder. De locatie is mij niet 
duidelijk. De vervening is bezig. Immers rechts 
in de verte staan turfbulten. Maar vooraan is 
alles nog ruw en onbewerkt. In het verlengde 
van het drooggevallen riviertje staat een stenen 
arbeidershuisje, zoals we die van de plaatjes 
kennen. Links zien we een groter huis. Het lijkt 
een boerderij met schuur erachter en bomen 
eromheen. De bomen zijn net aangeplant en nog 
niet volgroeid.
Links van de rivierbedding staat een telefoon
paal, een A-paal. Dezelfde paal staat bij de 
boerderij. Was er al telefoon? 1918?
Een unieke foto, maar waar tussen Zwartemeer 
en Ter Apel mag dit zijn?

door het Bureau Oranjewoud in opdracht van 
de gemeente Emmen, wordt de waarde van de 
Runde als volgt omschreven:

‘Ten westen van Verlengde Oosterdiep w.z. ligt 
het tracé van het voormalige veenriviertje de 
Runde, wat vooral een cultuurhistorische waarde 
heeft. Dit afwaterende riviertje slingerde destijds 
door het veenmoeras. Nadien is bij het vervenen 
en het in cultuur brengen van dit gebied het tracé 
afgestemd op de nieuwe situatie. In het terrein 
en in de bodem zijn nog grote delen van het

Afbeelding 7. 
Boten die door 
het Veenpark 
varen, passeren 
ook de brug in 
het park. (Foto; 
Teun de Geus)



(oude) tracé terug te vinden. Het stroomdal van 
de Runde wordt van betekenis geacht vanwege 
de te ontwikkelen landschappelijke waarden met 
versluierde ontginningselementen en de oorspron
kelijke verkavelingspatronen. ’

Runde, nu
Het riviertje heeft een cultuur-historische en land
schappelijke waarde. Het is ‘groen en blauw’ en 
meandert vanuit het Bargerveen door de dorpen 
Zwartemeer, Barger-Compascuum, Emmer-Com- 
pascuum, Maten naar Ter Apel. Het is een Na- 
tura 2000 gebied; natuur, flora en fauna vormen 
zich en worden beschermd. Ook behoort het land 
langs de Runde tot een Ecologische Hoofdstruc- 
tuurgebied (EHS), dat het Bargerveen verbindt 
met Westerwolde- Ruiten Aa in de provincie 
Groningen.
Er zijn tientallen miljoenen in geïnvesteerd en het 
gebied vormt voor de mens en dier in de buurt 
een uitgelezen recreatiemogelijkheid. De mensen 
zijn er trots op en komen er tot rust. De jogger, 
de wandelaar, de fietser, de mountainbiker, de 
zitter, de denker, de scootmobieler en de honden. 
Ze zijn er allemaal.
Ook zijn hier toeristische kansen.

Veenvaart en Veenpark 
De in 2013 geopende Veenvaart nadert de Runde 
op verscheidene plekken en beide, rivier en kanaal, 
gaan door het Veenpark. Hier ontmoeten natuur, 
geschiedenis, recreatie en toerisme elkaar.
De Veenvaart maakt per boot de vaarverbinding 
tussen Erica en Ter Apel mogelijk en hiermee 
is de verbinding van het IJsselmeer en de Friese 
Meren met Oost Groningen en Duitsland een feit. 
In het startjaar, 2013, is dit vaartraject een onge
kend succes. Meer dan 5000 boten passeerden de 
nieuw aangelegde bruggen en sluizen.

Kansen
Het gebied rondom de Runde, de Veenvaart en 
het Veenpark is in vele opzichten kansrijk. Het 
vormt in combinatie met het Bargerveen, waar 
weer veenvorming is, en de er doorheen kron
kelende ‘Runde’ een uniek landschap en een rijk 
stukje Emmen met een dynamische geschiedenis.
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Noten

Noot 1.
Interessant is de mening van dr. Jan Visscher (1901
1986) de schrijver van de geografische monografie 
‘Emmen en Zuidoost Drenthe ’, verschenen in 1940. Hij 
kent het gebied. In zijn jeugd woont hij aan het Van

http://www.emmen.nl/rundeemmercompascuum
http://www.hunzeenaas.nl


Echtenskanaal nz tussen Zwartemeer en Klazienaveen.
Hij moet meegemaakt hebben wat het leeglopen van het 
Zwarte Meer in 1893 - door aanleg van de Hoogeveen- 
sche Vaart-Van Echtenskanaal - tot gevolg heeft gehad 
op het land, het veen, het water, waarin hij woont. Hij 
kan putten uit eigen waarnemingen.
In 1949 schrijft hij in de Noorduijn’s wetenschappelijke 
reeks zijn ‘Veenvorming ’. Ook de situatie Zuidoost Dren
the wordt aangehaald. Hij kent het fenomeen Mooraus- 
bruch, die hij veenuitbarsting o f hellingsdoorbraak noemt 
(blz. 88-92). Hij heeft (eigen) veldonderzoek gedaan 
en beschouwt het Schoonebeeker Diep en de Runde als 
antecedenten. Het zijn veenbeken die ouder zijn dan 
de veenvorming en dateren van direct na de ijstijd. ‘Ze 
zijn ouder dan de veenvorming en staan nog altijd in 
verbinding met het oorspronkelijke afwateringssysteem. ’ 
De latere mosveenaangroei heeft de beken overwoekerd. 
‘Hierbij hebben klimaatveranderingen de normale ont
wikkeling van de veenbeekjes beïnvloed.' Mogelijk dat 
er sprake is geweest van een veenuitbarsting, maar het 
water kiest zijn oude loop. Mogelijk verklaart dit ook 
de onduidelijke ligging van het riviertje, kort nadat het 
ontspringt uit de Runde op de oude kaart uit 1825 van 
Huguenin (zie kaart 3).

Noot 2.
Volgens Jans de Vries, werkzaam bij Staatsbosbeheer, is 
de hoogte; de lijn Herenstreek-Karrepad-Willem Alberts- 
vaart-Postweg van belang tijdens het veenaangroeiproces 
in dit gebied.
Alle veen ten zuiden van deze lijn is hoogveen en ontstaat 
als gevolg van neerslag: ‘regenwaterveenHet mosveen
plantje (Sphangum) zorgt voor veengroei. Het plantje 
houdt het water vast en groeit omhoog. Van onderen 
sterft het plantje af. Dit veen ontstijgt het plaatselijk 
grondwaterniveau.
Deze veenlaag is relatief jong, van 6500 v. Christus.
Het wordt gewonnen door steken, eerst handmatig, later 
machinaal.
De Runde heeft hier schoon water en bevriest in de winter. 
Het veen ten noorden van de genoemde lijn komt tot 
stand onder invloed van grondwater, ‘kwelveen ’, ‘or- 
reveen ’ o f ‘koffedikveen ’. Dit veen is, puur volgens de 
definitie, laagveen en bevindt zich beneden de grond
waterspiegel. Moerasplanten, maar ook berkenbomen 
komen in poelen en vennen onder het water te liggen, 
verteren niet helenwal (kienhout) en er ontstaat humus. 
Hier vormt zich laagveen.
Dit veen is ook ouder, namelijk van 8500 v. Christus. 
Hiervan wordt de kostbare baggerturf o f baggelturf ge
wonnen. Dit is persturf en wordt in de grote steden goed 
verkocht als huisbrandturf. Bovenop dit laagveen kan het 
mosveenplantje groeien en ontstaat een bovenlaag van 
hoogveen.

Hier is de Runde bruiner door de kleur van oer, de 
ijzerhoudende grond. Ook bevriest in de winter dit water 
minder snel door het vriespunt verlagende effect van het 
ijzer in het water. Zelfs in het (Verlengde) Oosterdiep is 
dit fenomeen nog zichtbaar. Het kanaal in de richting 
van Zwartemeer heeft mooi zwart ijs en bevriest ook snel, 
terwijl het Oosterdiep in Emmer-Compascuum niet goed 
dicht ligt en ook gevaarlijk is om op te schaatsen.

Noot 3.
Dezelfde Jans de Vries meent dat de Neolithische veen- 
brug van Nieuw Dordrecht, Heren streek, nooit ertoe 
heeft gediend mensen ijzer te laten winnen aan de Runde. 
De Runde is veel later ontstaan, 500 v. Christus. De brug 
is van 2100 v. Christus.
Hij stelt het nog anders. Hij draait het om.
Mogelijk heeft de ligging van de brug hier ertoe geleid 
dat het gat in de Postwegrug sneller dichtgroeide met 
veen en dat regenwater zich ophoopte in het Zwarte 
Meer. Dit had weer tot gevolg dat het water niet het Hun- 
zedal ingaat, maar ten oosten van de Berkenroderug zijn 
nieuwe loop krijgt.
Niet de ligging van de Runde zorgt ervoor dat de veen- 
brug vanaf Nieuw Dordrecht wordt aangelegd, maar de 
aanleg van de brug zorgt voor de Moorausbruch en een 
andere loop van de Runde.

Noot 4.
De in Hebelermeer woonachtige Hans Fischer (1951) 
vertelt dat zijn moeder Katharina Borgmann geboren is in 
1913 aan de ‘Rönne’. Daar wonen zijn grootouders. Zijn 
ouders wonen ‘ergens ’ aan de landsgrens en beschikken 
niet over schoon water. Moorwasser is niet schoon. Aan 
de Runde is schoner water en beter voor vrouw en kind 
tijdens de bevalling en kraamtijd. Na zes weken verhuizen 
zijn ouders weer naar hun eigen huis, om toch rond 1918 
te verhuizen naar het Duitse Wesuwermoor.

Noot 5.
Ook Theo Arling (1925), geboren in de Berkenrode 10, 
vertelt over ijzergrondgraven aan de Runde. Theo ’s ou
derlijk huis staat in de Berkenrode aan de oostkant. Hun 
grond eindigt bij de oevers van het riviertje. Hij kan zich 
nog herinneren dat zijn vader de ijzerhoudende grond 
achter hun huis a f groef en aan de Runde op een grote 
hoop spitte. Een schip voer dan één van de zijwijken van 
het Verlengde Oosterdiep in (25 o f 24) en legde aan op 
het einde ervan. Planken werden over de Runde gelegd 
en met kruiwagens werd de ijzerhoudende grond naar de 
andere oever gebracht om deze daar over te laden op het 
schip in de zijwijk. Zie ook Steenhuis, 2013 Land op de 
schop. blz. 158.
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Het onderstaande verhaal is gebaseerd op een artikel, geschreven door dr. Andreas Eyinck, 
directeur van het Emslandmuseum in Lingen, en is eind 2014 in het Duitse magazine Use 
Land & Liiii gepubliceerd. Als aanvulling heb ik gebruik gemaakt van een artikel van 
F.A. Dijck over de oostelijke grenzen in De Nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1978 en 
de website ‘Achter de Brede Sloot’ van Gerard Steenhuis.

In het begin van 2014 zorgde een spectaculaire 
vondst in het veen voor groot opzien in het 
Emsland en in het aangrenzende Nederland. Op 
een stuk grond direct aan de grens bij Rüten- 
brock ontdekte de nieuwe Nederlandse eigenaar 
na een aanwijzing van een buurman, begraven 
onder zijn grondgebied een 40 jaar oud, sterk 
beschadigd autowrak. Het ging om een VW 
1600, waarmee een automobilist in 1971 in 
het slechts 5 km verderop gelegen Nederlands 
dorpje De Maten een voetganger aangereden en 
daarbij dodelijk had verwond. De bestuurder 
beging daarmee een misdrijf: doorrijden na een 
ongeval. Weliswaar werd spoedig een verdachte 
aangehouden, maar men kon niets bewijzen, 
omdat het belangrijkste bewijsmiddel, het erbij 
betrokken voertuig, onvindbaar was. Wel waren 
er geruchten dat de bestuurder de auto bij een 
vriendin in Schwartenberg aan de andere kant 
van de grens had begraven. De Nederlandse po
litie kon vanwege de in die tijd wettelijke moge
lijkheden geen onderzoek instellen en de Duitse 
politie vond het verhaal zo ongeloofwaardig dat 
ze niets met de aanwijzingen deed. De verdachte 
moest vrijgelaten worden en toen het misdrijf 
eenmaal verjaard was, kon de Nederlandse justi
tie het dossier sluiten.
Enkele eeuwen daarvoor was deze plek ook al 
het toneel van een soortgelijk misdrijf, dat even
eens met de grensproblemen van het toenmalige

Drenthe en het Münsterse Amt Meppen verband 
hield.
In het doorgaans ontoegankelijke Bourtanger- 
moor waren toch enkele plaatsen, waar de zand
bodem hoger lag en waar onder andere vee ge
weid kon worden. Dat was het geval bij Twist, 
het dal van de Runde en de streek ten zuidoosten 
van Roswinkel die Lintlho (tegenwoordig Lind- 
loh) heet. In dat laatste gebied lagen twee zand- 
hoogten. Eén daarvan was de Ubbenbargh (later 
de Schwartenberg genoemd). Deze ‘berg’ was al 
zeer vroeg het punt, dat min of meer als grens- 
punt werd beschouwd, maar waar precies de 
grens lag is eeuwenlang een verschil van mening 
geweest. De Ubbenbargh zelf was begroeid met 
hoge bomen en daardoor van verre al zichtbaar. 
In het speciale themanummer van de Kroniek 
van juni 2008 beschrijft Wim Visscher dat bij 
de perceelindeling van het oostelijk gebied van 
Schoonebeek de verkaveling zodanig was gedaan 
dat als rooipunt de 20 kilometer verderop gele
gen Ubbenbargh genomen is. ‘Hiervan moet het 
topje van het bos nog net boven de horizon zijn 
uitgekomen. ’ Het gebied rond de Ubbenbargh 
was erg in trek bij de boeren uit de dorpen in 
de omgeving: Weerdinge, Roswinkel, Emmen, 
Westenesch, Langen en Haren en ook de kloos
terlingen van Ter Apel weidden hier hun vee. 
Terug naar de plaats van het misdrijf. In 1545 
werd een inwoner van Roswinkel vermist. Een



Deel van de Hottingerkaart van her gebied 
rondom de Schwartsenberg (eind 18de eeuw). 
In het midden waar de lijnen bij elkaar komen 
is de Schwartsenberg. Helemaal links is nog 
net een stukje van Roswinkel te zien. De kaart 
is gedraaid: het noordoosten is boven.

viertal dorpsbewoners, Willem en Helprich Bat- 
tinc, Roeloff Nijenhuis en Harmen Sweers, aan
gevuld met Gert van Buren, waarschijnlijk een 
monnik van het klooster in Ter Apel, trokken 
erop uit om de man te zoeken. Op de Schwar- 
tenberg bij Lindloh vonden ze boven op de 
heuvel het lijk van een zwaar mishandelde man. 
De dode werd meegenomen naar Roswinkel, 
maar daar werd vastgesteld dat het niet om de 
gezochte dorpsbewoner ging. De mannen gingen 
daarom opnieuw aan het zoeken en vonden ten
slotte aan de oostkant van de Schwartenberg het 
lijk van hun dorpsgenoot. Ze brachten ook deze 
dode naar Roswinkel en begroeven daar beide 
lijken op het kerkhof. Blijkbaar miste niemand 
de onbekende dode en ook van de kant van het 
Emsland kwamen geen vragen.
Uiteindelijk vond omstreeks 1545 een rechts
zitting plaats op de Schwartenberg, door de 
Nederlanders in die tijd Uppenberg genoemd. 
Daaraan werd deelgenomen door afgevaardigden 
van het bisdom Utrecht en van de bisschop van 
Münster. De namen van de Nederlandse verte
genwoordigers zijn nog bekend: het waren de 
bannerschulte van Sleen, Hendrik Schierenbeek 
en de schulte van Emmen, Geert Stuwen. Omdat 
de Emslandse buurgemeenten Haren en Langen 
(Ober- en Niederlangen) geen aanspraak op de 
doden hadden gemaakt en daarmee min of meer 
verklaarden dat de lichamen waren gevonden op 
grondgebied van Roswinkel, werd de zaak aan 
de Utrechtse justitie toegewezen. Maar zonder 
de identiteit van de ene dode en zonder getuigen 
konden de moorden natuurlijk niet worden op
gelost.
In 1561 werd de zaak nog eens grondig behan
deld. Dat gebeurde tijdens een ‘open en gehege-

Lindloh. Foto, afkomstig van het 
Emslandmuseum te Lingen 
(Coll. Gerard Steenhuis)

den gerichte op de Luer Merckte ’ (Laudermar- 
ke). De getuigen Willem en Helprich Battinc, 
die ook deelgenomen hadden aan de zoektocht, 
verklaarden dat ten tijde van de vondst van de 
lichamen aan de oostkant van de Uppenbarg 
verscheidene stenen hadden gelegen. Eén van 
de stenen was hun opgevallen, omdat daarin vijf 
kruisen waren geslagen en met (gesmolten) lood 
waren opgevuld: ‘vijf cruijtsen inne gehouwen 
weren, unde met loede weer gefidlet’. Blijkbaar 
ging het hier om een grensmarkering en dus om 
een van de vroegste bewijzen van een grenssteen 
tussen de Nederlanden en het Emsland. Deze 
steen lag echter ten tijde van het latere onder
zoek niet meer op zijn plaats en was ook niet 
meer te vinden.
Als grensverloop stelde men in 1561 vast dat de



Grenssteen 165. 
De Nederlandse 
kant.
(Foto: Gerard 
Steenhuis)

Grenssteen 165. 
De Duitse kant. 
(Foto: Gerard 
Steenhuis)

boeren van Roswinkel in 1555 onder aanvoering 
van hun drost Reinold van Burmania ‘op het 
Lintlho ’ in het zogenaamde ‘Drentse Bos ’ ge
weest waren. Daar vertelden ze de drost dat ze 
‘mennyckmael gehoert hebben, dat Ubbenbargh 
sulde een marckpaal sijn tussen de lande van 
Drenthe unde de Emschen en dat de intussen 
verdwenen steen door hen als grenssteen werd 
beschouwd. De drost bevestigde de rechten van 
de dorpsbewoners nog eens en verklaarde dat 
het gebied van Drenthe op de Lindlho reikte tot 
aan de grenspaal boven op de berg.
Het origineel, vermeld onder nr. 334 van de 
OSA (Oude Staten Archieven) is er niet meer. 
Wel het document met de verklaring uit 1561 
(OSA 335).
De beide ‘moordgevallen’ konden bij het on
derzoek in 1561 en ook later niet meer worden

opgelost. Of de Schwartsenberg werkelijk de 
plaats van het misdrijf was? Het is niet onwaar
schijnlijk dat de moorden op een andere plaats 
waren gepleegd en dat de lichamen pas later 
naar de Uppenbarg waren gebracht. Volgens een 
oude overlevering verstopte men slachtoffers 
van een moord op het kruispunt van vier dorpen, 
want vandaar kon de geest van de vermoorde 
de weg niet vinden om wraak te nemen op de 
moordenaar.
Vanaf de zeventiende eeuw werd in veel grens- 
protocollen gewag gemaakt van het grenspunt op 
de inmiddels door zandafgraving bijna verdwe
nen Schwartsenberg. Sinds 1764 staat daar de 
oude grenssteen Münster-Drenthe nr. 4, tegen
woordig grenssteen 165.
Ook in latere eeuwen werd de grens daar steeds 
weer gebruikt voor het verbergen van straf
bare feiten of tenminste dat wat de overheid als 
misdrijf zag: smokkel, desertie, illegale grens
overschrijding, enz. De tragische verkeersdode 
van 1971 bleef eveneens vanwege de bijzondere 
omstandigheden aan de grens zonder gevolgen 
voor de dader, die toen handig de ontbrekende 
samenwerking van de autoriteiten wist te gebrui
ken. Toen de zaak door de ontdekking van het 
betreffende voertuig eindelijk werd opgelost, 
was de bestuurder van de auto allang overleden. 
Hij had zijn schuld ongestraft mee in het graf 
genomen.
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V it de Collectie van (Roelof (BoeCens 
((Redactie)

oetèafvereniging Emmen 
in cfejaren 1931-1940

Op 21 augustus 1925 werd de voetbalvereniging Emmen opgericht. Het 90-jarig bestaan 
werd afgelopen maand gevierd. In de verzameling Het Noorden in Woord en Beeld (1925
1941) van Roelof Roelens vond de redactie verschillende foto’s uit de geschiedenis van 
deze voetbalvereniging. In het Noorden in Woord en Beeld van 20 december 1940 werd een 
artikel aan deze club gewijd, dat wij integraal hebben overgenomen.

In het voetbalseizoen 1930-1931 speelde 
de voetbalvereniging Emmen voor het 
eerst in de ‘KNVB ’ en kwam uit in de 
noordelijke derde klasse. Lange tijd 
had het eerste elftal zicht op de eerste 
plaats, maar een 2-1 nederlaag tegen 
Hellas op zondag 1 februari 1931 wierp 
het elftal terug in de competitiestand.
De namen van de spelers werden niet 
bij de foto vermeld. Wie kent ze nog? 
(Foto: Het Noorden in Woord en Beeld, 
6 februari 1931)

In 1937 werd het eerste elftal van v.v. 
Emmen ongeslagen kampioen van de 
noordelijke derde klasse. Op de foto 
staan afgebeeld: bovenste rij, vanaf 
links: onbekend, G. ten Berge, G. War- 
rink, A. ten Berge, G. Folkers (res.),
G. Schut, H. Lamberts, G. Scholten,
A. Scholten (res.), A. Stevens (res.),
J. Hagen, W.K. Slik (bestuurslid) en 
J. Zuidema (oefenmeester). Geknield, 
vanaf links: J. Eerenstein, A. Nijenhuis, 
J.M. v.d. Wege en G. Gruming. Oefen
meester Zuidema was voor zijn trainer- 
schap de bekende ‘spil’ en ‘midvoor’ 
van Velocitas uit Groningen.
(Foto: Het Noorden in Woord en Beeld, 
22 januari 1937)



Het elftal van de voetbalclub uit het verre Emmen, dat al zijn tegenstanders in Groningerland moet opzoeken, 
hetgeen in deze tijd geen kleinigheid is. Links de heer J. Staal, bestuurslid van Emmen, die ons het een en 
ander over zijn vereeniging heeft verteld. De namen van de spelers werden niet bij de foto vermeld. Wie kent 
ze nog? (Foto’s blz. 26 en 27: Het Noorden in Woord en Beeld, 20 december 1940)

Onderstaand interview is integraal overgenomen uit Het Noorden in Woord en Beeld van 20 decem
ber 1940. Sinds 10 mei 1940 is ons land door de Duitsers bezet. Een aantal malen wordt over ‘moei- 
lijkheden’gesproken, waarmee op problemen voortvloeiende uit de bezettingstijd wordt geduid.

Drentsche eend in vreemde bijt 
Emmen, de club die verre reizen maakt 
In tal van vereenigingen heeft het afgeloopen najaar 
de kwestie van de normale of de nood-competitie 
de aandacht gevraagd, doch voor weinig clubs zul
len de moeilijkheden, voortkomend uit de gewone 
wedstrijdenreeks, zoo omvangrijk en verstrekkend 
zijn gebleken als voor de Drentsche tweede klasser 
Emmen. Deze ferme ploeg immers bevindt zich als 
de eenige vreemde eend in de bijt van Groninger 
tegenstanders, hetgeen beteekent, dat voor deze 
Z.O.-Drentenaren tal van verre reizen zijn wegge
legd en ... de thuiswedstrijden voor de bezoekende 
ploegen ook allerlei vraagstukken opwerpen.

‘Midvoor Eeren- 
stein en Emmen 
zijn in den loop 
der tijden één 
begrip geworden. 
Deze bekwame 
aanvoerder heeft 
er al meer dan 150 
wedstrijden voor 
Emmen ’s eerste 
elftal opzitten. ’

Over de ervaringen van de Emmenaren in de tegen
woordige competitie een insider aan het woord te 
laten, is de bedoeling van dit artikel.

In den hr. J. Staal vonden wij een bestuurslid van 
de Emmer voetbalclub, die volgaarne bereid was 
onze vragen te beantwoorden. Bovendien bleek de 
hr. A.J. Vrielink, Bondsconsul in Emmen, ook der
mate op de hoogte van het wel-en-wee van de plaat
selijke vereeniging dat wij van zijn opmerkingen 
eveneens met genoegen gebruik hebben gemaakt. 
“Onze spelers hebben,” zoo hoorden wij, “het 
allermeest aangedrongen op het uitkomen in een 
gewone competitie, tegen de gebruikelijke te
genstanders en met de kans op promotie. In het 
andere geval zouden zij zijn ingedeeld bij Drent
sche elftallen. Nèèn - alle moeilijkheden ten spijt 
kozen onze eerste elftallen het zwaarste pad en de 
sportiefkrachtigste tegenpartijen. Het gevolg is, dat 
wij thans bij onze uitwedstrijden in den regel des 
ochtends om half negen, negen uur op weg gaan 
en ’s avonds zoo omstreeks dezelfden tijd weer 
thuiskomen. Tot nu toe konden wij althans des 
morgens nog deels bij daglicht reizen, doch in de 
avonduren viel het vaak niet mee. Van Emmen tot 
Groningen, waar wij met de bus komen via Assen, 
is een rit van twee uur. Hoe wij onze tegenstanders



in de provincie Groningen allemaal moeten berei
ken, is nog steeds een open vraag. Daar moet wat 
op gevonden worden; mogelijk reizen wij dan ook 
via ‘de stad’. Bij onze ontmoetingen op eigen veld 
speelt ons tweede elftal soms in de morgenuren, om 
de gasten in staat te stellen, op den middag alweer 
terug te reizen en bijtijds thuis te zijn. ”

“En bent U sportief bekeken, tevreden over het 
nieuwe seizoen?”
“Wij mogen niet klagen! Natuurlijk hebben wij al 
vrij veel thuiswedstrijden achter den rug, maar ons 
team neemt momenteel een vrij goede positie in. Of 
het deze keer met het kampioenschap eens zal luk
ken? Dat zou dan voor Emmen ’n gebeurtenis zijn 
als nog nooit eerder is voorgekomen. Het vorig jaar 
eindigden wij, zooals U zich waarschijnlijk nog wel 
zult herinneren, als derde achter G.R.C. en Noord
ster die gelijk aankwamen.
Na dit gunstige resultaat van het vorig seizoen is er 
dezen zomer met animo geoefend. Vroeger leidde 
de oud-Velocitaan Zuidema de training, maar 
sinds de verbindingen slechter zijn geworden, is de 
overkomst van dezen spelleider onmogelijk gewor
den. Eigen krachten, t.w. Eerenstein en Weerman, 
hebben daarna de training overgenomen. Afgezien 
daarvan is ons elftal sinds het vorig seizoen stel
lig versterkt, als gevolg van een verjonging van 
de halflijn. Daarin speelt thans de pas 18-jarige 
Borgers een heel goede spilpartij; aanvallend, naar 
ouderwetsche trant.
Het gevolg van deze wijzigingen in de ploeg is, dat 
wij slechts enkele ouderen hebben overgehouden, 
t.w. middenvoor Eerenstein, die er al meer dan 150 
wedstrijden voor Emmen’s hoofdploeg heeft opzit
ten en den oud-H.S.C.’er Schut, die overigens niet 
meer geregeld wordt opgesteld. Voor de rest zijn 
het vrijwel allemaal jongere spelers, die het een jaar 
of wat in de kopploeg moeten kunnen uithouden. 
Overigens schuilt er in de lagere elftallen, en bij de 
jeugd, wel wat materiaal, waarvan mettertijd goede 
eerste elftallers zullen kunnen groeien. ”

“Emmen is thuisspelend stellig populair. ”
“Dat begrijpt U. Er is, behalve voetbal, in een 
plaats als Emmen al heel weinig te doen! Een 
goede twee jaar geleden is er een supportersclub 
opgericht, die o.m. ook in verband met de training

‘Als alle linies door
broken zijn, is doelman 
Jonker Emmen ’s laatste 
hope. En menig tegen
stander weet dat deze 
doelman zijn vak verstaat! 
Vanuit de geledingen der 
adspiranten is hij nu drie 
jaar geleden tot het eerste 
elftal op geklommen. ’

‘Rechtsbinnen Radema- 
ker behoort tot de jonge
re spelers van Emmen. 
Hij is uit het rechte hout 
gesneden en beteek- 
ent voor zijn ploeg een 
productieve kracht. ’

‘Na jaren voor H. S. C. te 
zijn uitgekomen is Schut 
voor enkele seizoenen het 
Emmer shirt gaan aantrek
ken. Een ervaren speler, 
wiens balvaardigheid 
evenwel grooter is dan zijn 
snelheid en schutterstalen- 
ten. ’

haar gewaardeerde medewerking heeft verleend. ” 
Tot zoover de heeren Staal en Vrielink.
De Emmer roodwitten, die men de voetballers- 
reizigers zou kunnen noemen, laten zich door hun 
bezwaarlijke uitwedstrijden niet uit het veld slaan. 
Integendeel, met uitblinkers als Eerenstein, Rade- 
maker en A. Schoften aan het hoofd, behoort de 
ploeg tot de sterkste van haar afdeeling. En met 
leiders als de heeren W.K. Slik en M. Groothuis, 
die reeds vanaf de oprichting der vereeniging voor 
15 jaar mee de scepter voeren, zal het deze kranige 
Drentsche voetbalclub stellig ook verder goed gaan!



uJestuursmecfecCeCingen en 
Activiteiten

Jaren achtereen heeft Johan Withaar via zijn website ‘Historisch Emmen’ allerlei diensten uitgevoerd voor 
het historische netwerk in de gemeente Emmen. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. De vereniging 
draagt met een geringe bijdrage financieel bij in de instandhouding van de website. De laatste jaren waren 
Johan en André Dekker intensief bezig om de website te verbeteren. Onlangs kwam Johan in het nieuws, 
omdat hij heeft besloten de website uit de lucht te halen. Het bestuur betreurt deze stap. We willen door 
middel van gesprekken proberen de door ons zeer gewaardeerde website in ere te herstellen. Ook ons is 
de populariteit van de facebooksite ‘Oud Emmen’ niet ontgaan. Voor beide is wat ons betreft plaats. Maar 
zonder ‘Historisch Emmen’ wordt het historisch spectrum in Emmen akelig leeg. Zover moeten we het niet 
laten komen.

Zaterdag 12 september 2015
Tijdens de eerste dag van de Open Monumentendagen 2015 organiseert onze vereniging twee architectuur- 
wandelingen in de omgeving van de Stationsstraat. Onder deskundige leiding vertrekken we vanaf 10.00 uur 
en 12.00 uur vanuit ‘Pension Matruschka’ aan de Boslaan 3 te Emmen (7811 GJ). Katja Varaeva heeft dit 
monument (voormalige Rijks Landbouw Winterschool) als Bed & Breakfast ingericht. Deze school is een 
rijksmonument en werd in 1917 gebouwd. Na ontvangst met een kop koffie gaan we richting Stationsstraat, 
waar wij verschillende panden, welke aan het begin van de vorige eeuw in diverse bouwstijlen zijn gebouwd, 
zullen bekijken. Daarbij in het oog springende stijlen zijn Art Nouveau en/of Jugendstil.

Zaterdag 12 september 2015
De stadsvloer van Emmen staat op 11, 12 en 13 september 2015 volledig in het teken van ‘De Opening’
(start culturele seizoen van 2015/2016). Op 12 september 2015 doet de HV Zuidoost-Drenthe mee aan de 
vele activiteiten op het Erfgoedplein nabij de HEMA. Tussen 1400-17.00 uur wordt doorlopend een korte 
Erfgoedfilm over de gemeente Emmen vertoond. Die middag presenteren vele geledingen van het Erfgoed- 
net Emmen zich aan het publiek. Onze vereniging is met een marktkraam vertegenwoordigd. Verder werken 
we mee aan de voorbereiding van ‘Petje op-Petje a f (Grote Erfgoed Kennisquiz) en aan een wandeling naar 
de Synagoge onder leiding van een in oude kleding gestoken pastoor en dominee. Volg voor meer informatie 
de plaatselijke media.

Zaterdag 10 oktober 2015
Op die dag vindt in het Terra College aan de Huizingsbrinkweg de jaarlijkse inloopdag van de Historische 
Commissie Noordbarge (HC Noordbarge) plaats. Dit jaar wordt nader stilgestaan bij het noordelijk deel van 
de Noordbargerstraat tussen de Stortweg en de oude Raadhuisweg (kerkpad). Vanaf 13.30 uur presenteert de 
HC Noordbarge foto’s en mooie verhalen over dit deel van Noordbarge.

Maandag 12 oktober 2015
‘De Klink dee aal ’t holt’ is de titel van een lezing over havezate De Klencke bij Oosterhesselen, die Harm 
Jan Lesschen voor onze vereniging verzorgt. Centraal staat de bewoningsgeschiedenis van de havezate en de 
relatie tussen haar bewoners en het dorp Oosterhesselen. In 1961 liet mevr. Goddard-van der Wijck het land
goed na als legaat aan de vereniging Natuurmonumenten. De havezate wordt nu particulier bewoond. Harm 
Jan Lesschen komt uit Oosterhesselen. In die plaats was hij jarenlang docent/directeur. Als docent



Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt € 18,00 en voor huisgenoten € 5,00 extra. Het lidmaatschap 
wordt automatisch verlengd, tenzij het lidmaatschap voor 1 december van het lopende 
verenigingsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris. Leden ontvangen vier keer 
per jaar de Kroniek en ze hebben gratis toegang bij de door de vereniging belegde bij
eenkomsten. In verband met kostenbeheersing verwachten we van de leden dat zij hun 
contributie voor of in de eerste twee maanden van het nieuwe verenigingsjaar onder 
vermelding van het contributiejaar overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0104 
4688 15 van de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe. Bij ruim 400 leden wordt de 
contributie in de maand februari van het lopende verenigingsjaar per incasso van hun 
rekening afgeschreven. Bij onze vereniging is een verenigingsjaar gelijk aan het kalen
derjaar.

Bankrelatie
Rekeningnummer NL78 RABO 0104 4688 15, Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe, 
Achter de Smidse 1, 7812 AR Emmen.

Vervolg van bladzijde 28:
en vrijwilliger is hij verbonden aan de stichting Het Huus van de Taol en geeft hij regelma
tige zogenaamde Drenthe-cursussen. Daarnaast is hij Taolschulte voor de gemeente Coevor- 
den. De lezing vindt plaats in ‘De Marke’ in de woonwijk Angelslo en begint om 20.00 uur. 
De zaal is open om 19.30 uur.

Zaterdag 7 november 2015
Op die dag is er een interessante lezing in het dorpshuis ‘Het Hoefijzer’ in Zuidbarge. On
langs is in Zuidbarge het dendrochronologisch (= jaarringen) onderzoek beëindigd. Op ini
tiatief van Ton Reuvekamp en Hans Ladrak is de ouderdom van de gebinten van een tiental 
boerderijen in Zuidbarge onderzocht. Over de resultaten houdt de Historische Werkgroep 
Zuidbarge om 14.00 uur een presentatie. Voor alle bezoekers is er een gratis boekje met de 
achtergronden en de resultaten van het onderzoek.

Zaterdag 14 november 2015
Jaarlijks organiseren wij samen met de bibliotheek Historische Cafés. Deze zaterdag zal Ger- 
rie van Veen in dat kader een lezing houden over de hunebedden in de gemeente Emmen. De 
bieb aan het Noorderplein is de plek van samenkomst. De zaal is vanaf 14.00 uur open en 
Gerrie begint om 14.30 uur met zijn lezing.

Maandag 16 november 2015
In deze Kroniek heeft Gerben Dijkstra uit Beilen een begin gemaakt met een vervolgartikel 
over de periode direct na de Franse Revolutie. In die jaren wist de Corsicaan Napoleon Bon
aparte zich op te werken tot keizer aller Fransen. In zijn eerste artikel ‘De tocht naar Rusland 
1811-1813’ beschrijft hij hoe jongemannen uit Zuidoost-Drenthe dienst moesten nemen in 
het Franse leger. Tijdens de lezing zal hij vertellen, hoe het met hen is afgelopen. Ook zal hij 
tijdens de lezing portretten van deze ‘dienstplichtigen’tonen die aan de hand van hun signale
ment zijn getekend. De lezing vindt plaats in ‘De Marke’ in de woonwijk Angelslo en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.

Algemeen
Voor meer informatie over lezingen en andere activiteiten kunt u ook altijd terecht op de 
website van Historisch Emmen (www.historisch-emmen.nl) en bij de dag- en weekbladen in 
de gemeente Emmen.

http://www.historisch-emmen.nl


Op 27 februari 1880 trouwden te Emmen arbeider Harm Eli- 
veld (geboren te Marum ca. 1857, weduwnaar van Frederika 
Smit, zoon van arbeider Hendrik Eliveld en arbeidster Tettje 
Harms Heetkamp) en Fokje Oost (geboren te Odoorn ca. 1862 
beroep: zonder, dochter van arbeider Derk Oost en arbeidster 
Maike Roozema). 50 Jaar later vierden zij in Emmer-Erfschei- 
denveen hun gouden bruiloft. Voor Het Noorden in Woord 
en Beeld een reden om hun foto’s in het blad van 21 februari 
1930 te plaatsen. Bij de foto stond onder andere vermeld:
‘De wijde wereld rondom hen is al zeer veranderd, maar wij 
wenschen hun de jaren toe, die aan beiden nog grooter bloei 
zullen laten zien!’
Na hun huwelijk woonden zij achtereenvolgens in Munster- 
scheveld, Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen.
Zij kregen elf kinderen: Tettje, * 19-11-1880; Maike, * 23-05
1882; Hendrik, * 01-12-1884; Tettje, * 23-04-1887; Derk,
* 14-11-1890; Bonna Catharina, * 14-11-1890; Aaltje, * 09
08-1893; Derkje, * 20-12-1895; Harm, * 24-08-1898; Eeuwe,
* 09-01-1902 en Sipke, * 14-07-1904. Wie kan meer over 
deze familie vertellen? Reactie graag naar: p.a.naber@home. 
nl of 0591-633942.
(Foto: Coll. Roelof Boelens)

Foto voorzijde: Twee dames uit Emmer-Erfscheidenveen. Deze 
foto is in Het Noorden in Woord en Beeld van 3 juni 1932 ge
plaatst. Wie kent deze dames? Wie kan meer over hen vertel
len? Reactie graag naar: p.a.naber@home.nl of 0591-633942. 
(Foto: Coll. Roelof Boelens)

Op een deel van de kaart van Drenthe van 1634 van C. Pijn- 
acker staan af geheeld bij Weerdinge: ‘Landweg in Drenthe ’ 
van A.M. Gorter (1866-1933); bij Roswinkel: De kerk bij 
Roswinkel’ van J. van Ravenswaay (1789-1869); bij Emmen: 
‘Kerk te Emmen’ van J. Reijnders (1823-1889); bij Schoone- 
beek: ‘Boerenerf in Pad- en Vlieghuis bij Oud-Schoonebeek’, 
tekening van H.W. Jansen (1855-1908).

mailto:p.a.naber@home.nl

