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Deze Kroniek opent met een artikel over zogenaamde Zweedse noodwoningen die na afloop 
van de Tweede Wereldoorlog op een aantal plekken in onze gemeente werden geplaatst om te 
voldoen aan de leniging van de woningnood, die ontstaan was doordat veel woningen door de 
oorlog waren verwoest. Maar ook de krotopruiming zal hebben bijgedragen aan die woning
nood Hoewel deze houten woningen van het ministerie tien jaar mochten blijven staan, zijn 
ze hier pas na twintig jaar opgeruimd. De redactie hoopt naar aanleiding van dit artikel dat er 
reacties komen, vooral van mensen die in deze woningen gewoond hebben.

In 1938 vestigde het bedrijf Bendien zich in Emmen. In deze fabriek, totdat zij in 1979 haar 
poorten moest sluiten, hebben duizenden mensen gewerkt, vooral meisjes en jonge vrouwen. 
Vanwege de werkloosheid in dit gebied in die tijd kwam het bedrijf als geroepen en was het 
het begin van de industrialisatie van Emmen. Dit artikel, geschreven door Jan Willem Horst
man, verscheen in augustus 2015 in het Dagblad van het Noorden.

In de beide vorige nummers van de Kroniek heeft u kunnen lezen over de tijd van Napoleon 
en welke gevolgen dat had voor jonge mannen in Zuidoost-Drenthe die na loting gedwongen 
waren om soldaat te worden in het Franse leger en mee moesten met de tocht naar Rusland 
(1811-1813). In deel 3 in deze Kroniek kunt u lezen hoe de terugtocht verliep en hoe het 
afliep met de zes jonge mannen uit deze gemeente.

Van Hans Schoften uit Borger ontving de redactie verschillende foto’s van zijn grootvader 
Johannes (Hans) Schoften en vader Jans Scholten. Zowel vader als zoon waren bekende 
voetballers en schaatsers in de gemeente Emmen. Mocht u ook bijzondere foto’s in een fami
liealbum hebben, dan houdt de redactie zich van harte aanbevolen.

Verder willen we u wijzen op de mededelingen van het bestuur en op de twee te houden 
excursies. In de Kroniek van december heeft u al iets kunnen lezen over de busreizen van 7 
en 14 mei 2016 naar de Friese veenstreken (o.a. Bakkeveen, Beetsterzwaag en Nij Beets). Er 
is nog plaats voor de tocht van 14 mei 2016.
De andere excursie is een fietstocht op 2 juli 2016, welke door de Stichting Cultuur-historisch 
Zwartemeer in samenwerking met onze vereniging wordt georganiseerd. Deze tocht gaat 
door het Bargerveen, dan de grens over naar Annafehn en Hebelermeer. De tocht eindigt 
weer in Zwartemeer. In de volgende Kroniek komen meer details, maar men kan zich al 
aanmelden.

Heeft zelf een artikel voor de Kroniek of een idee daarvoor, neem dan contact op met de 
redactie.
Veel plezier bij het lezen van deze Kroniek.
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^jweedse noodwoningen in 
de gemeente dimmen

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werden in diverse gemeenten van Nederland nood
woningen geplaatst. De bedoeling was om de woningnood op te lossen, die ontstaan was 
doordat een deel van de woningen bij oorlogshandelingen was verwoest. Daarvoor was in 
1945 het Noodvolkshuisvestingsbesluit van kracht geworden. Gemeenten die meer dan 20% 
van het woningbestand hadden verloren, konden in aanmerking komen voor noodwoningen. 
Onder voorwaarde dat de noodwoningen niet langer dan tien jaar zouden blijven staan, 
mocht worden afgeweken van de gemeentelijke bouwvoorschriften.

In februari 1946 kreeg de gemeente Emmen 
een schrijven van het Hoofd van de ‘afdeeling 
Nood woningbouw van het College van Alge- 
meene Commissarissen van den Wederopbouw’ 
met de mededeling dat aan de gemeente Emmen 
een 20-tal Zweedse houten noodwoningen, type 
Wallenborg beschikbaar kon worden gesteld.
De bouw zou plaats vinden door de dienst van 
de Wederopbouw op door de gemeente ter be

schikking gestelde terreinen en voorts op grond 
van de regeling noodwoningbouw. Daarbij was 
bepaald dat 10% van het exploitatietekort voor 
rekening van de gemeente kwam en 90 % ten 
laste van het rijk.
B. en W. van Emmen voelden hier wel voor in 
verband met de grote woningnood binnen de 
gemeente en stelden aan de gemeenteraad de 
volgende plaatsen voor:
1. Een stuk grond gelegen aan de Nijkampen- 

weg voor de bouw van vier woningen (in 
feite was het gelegen aan de zuidkant van de 
Polenstraat, waar deze uitkomt op de Nij- 
kampenweg).

2. Een stuk grond aan de Buitenweg in Emmen 
voor de bouw van vier woningen.

3. Een stuk grond in Emmer-Compascuum ach
ter de ULO-school aan de Moorweide voor 
de bouw van vier woningen.

4. Een stuk grond in Zwartemeer aan de Dorps- 
huiswijk voor de bouw van acht woningen.

Zweedse noodwoning type Wallenborg.
Deel van een blok van vier woningen.
Vijf van deze blokken hebben in de 
gemeente Emmen gestaan. Plaats van 
de foto onbekend.
(coll. Fotoarchief Tresoar)



Los staande Zweedse noodwoningen. 
November 1946 Wieringerwerf. De 
voorste is in gebruik als nood PTT- 
kantoor. (coll. Hist. Genootschap 
Wieringermeer)

De gemeenteraad ging akkoord en het gemeen
tebestuur deelde dit mede aan het Ministerie van 
Openbare Werken en Wederopbouw, zoals het 
toen nog heette.
Verzocht werd de terreinen tijdig bouwrijp te 
maken: bestrating aan te leggen, aansluiting op 
de riolering of door septictanks te plaatsen en te 
zorgen voor water- en gasleidingen en elektri
sche aansluitingen.
De woningen werden in elementen per trein 
aangevoerd en op de bouwplaats tot woningen 
gemonteerd. Zo ontstonden blokken van vier 
woningen.
Wat betreft de woningen aan de Polenstraat 
in Emmen kwam er een kleine wijziging in de 
locatie. Ze kwamen te staan aan het andere eind 
van de Polenstraat, niet bij de Nijkampenweg, 
maar op de hoek met de Meerstraat.
In mei werden de woningen in Emmen aan de 
Polenstraat (de nrs. 22 t/m 25) en aan de Bui
tenweg (de nrs. 16 t/m 19) vrijgegeven en een 
maand later die in Emmer-Compascuum (Moor- 
weide 18 t/m 21, later werd de naam en num
mering veranderd in Lindenlaan 2, 4, 6 en 8) en 
Zwartemeer (Dorpshuiswijk 1 t/m  8).1 
Het beheer kwam in handen van de Stichting 
Emmer Centrale Woningbouw. Elke woning 
bestond uit een woonkamer en keuken, drie 
slaapkamers, een berghok en een wc.
De gemeente Emmen mocht zelf de huur vast
stellen. Die bedroeg voor de woningen in Em
men f.4,00 per week en voor Emmer-Compas- 
cuum en Zwartemeer f.3,00 per week.
De inspecteur van de Volkshuisvesting had van 
te voren de gemeente in overweging gegeven 
de huur niet overdreven laag vast te stellen en 
daarbij één lijn te volgen ten opzichte van de 
verschillende groepen woningen. Ook verzocht 
hij bij de toewijzing te letten op de gezinnen 
‘opdat deze woningen niet binnen al te lange tijd 
onbewoonbaar worden. Door de huurprijs iets 
aan de hoge kant te houden krijgt men vanzelf 
reeds een selectie. Prijzen in Emmen kunnen

hoger gesteld worden dan voor de woningen in 
Zwartemeer’.
In augustus 1946 wilde het ministerie weten:
a) Tot welke klasse van maatschappelijke wel

stand (middenstanders, arbeiders - beter- of 
minder gesitueerd -, etc.) de huidige bewo
ners in doorsnede kunnen worden gerekend.

b) Wat de huurprijzen zijn voor huurders van 
een overeenkomstige klasse in de naaste om
geving van de gebouwde noodwoningen.

Het antwoord van de gemeente luidde: Als volgt 
verhuurd:
1. Te Emmen: aan vaklieden (timmer- en schil- 

dersknechten, enz.) dus aan de groep beter 
gesitueerde arbeiders. De huurprijzen van 
permanente arbeiderswoningen variëren van 
f. 3,00 tot f. 4,00 per week.

2. Te Emmer-Compascuum en Zwartemeer: aan 
land- en veenarbeiders, dus aan minder gesi
tueerde arbeiders. De huurprijzen van per
manente arbeiderswoningen in die omgeving 
variëren van f. 2,00 tot f. 3,00 per week.

Er kwam nog een onderbouwing van de ge
meente: De bewoners in Emmer-Compascuum 
en Zwartemeer zijn land- en veenarbeiders, dus 
seizoenarbeiders. Het seizoen duurt van 1 april 
tot 1 november en het loon is dan f. 30,00 tot 
f. 35,00 per week. Gedurende de winter zijn er 
in het algemeen geen verdiensten en moet dus 
ingeteerd worden. Zou de huurprijs f. 3,40 wor
den (zoals het ministerie voorstelde) dan vreesde 
de gemeente dat er een achterstand in het betalen 
van de huur zou ontstaan. Het ministerie ging 
akkoord.



Toch verzochten de bewoners van de Polenstraat 
een half jaar later in een brief aan de gemeente 
om huurverlaging, omdat ‘het een houten wo
ning is, zonder kelder en zolder en enig ander 
gerief. Er zijn legio woningen van steen, goed
koper en met meer ruim te’. Het antwoord van 
de gemeente was dat er geen verlaging kon 
komen, omdat de huurprijs door het ministerie 
was vastgesteld.
In november 1949 deed de gemeente Emmen 
een verzoek om de woning Lindenlaan 8 voor 
maximaal twee jaar te onttrekken aan de bewo
ning en te gaan gebruiken als kleuterschool. Die 
was op dat moment gevestigd in de openbare 
lagere school, welke door de bouw van een 
groot aantal woningen permanent dringend be
hoefte had aan uitbreiding. In ruil daarvoor zou

Leden van de familie Veenema voor hun 
woning aan de Polenstraat in Emmen.
Links de voorzijde, rechts de achter
zijde. (coll. Auke Veenema).

de bewoningsduur van tien jaar met twee jaar 
verlengd worden. Men ging akkoord door over
name van deze ‘barak’. Voor de bewoners, de 
familie J. Gringhuis, werd een andere passende 
woonruimte in Emmen gevonden. De kleuter
school viel onder een bestuur en dus moest er 
huur worden betaald aan de gemeente. Besloten 
werd om die te bepalen op f.5,00 per leerling 
met een minimum van f. 200,00 per jaar. Die 
twee jaar liepen wel wat uit, want pas in januari 
1954 werd Lindenlaan 8 weer in gebruik geno
men als woonruimte.
De woningen aan de Polenstraat stonden blijk
baar enigszins in de weg, want in 1951 werd 
een voorstel gedaan om ze te verplaatsen naar 
Nieuw-Dordrecht. Daar stonden nog noodwo
ningen aan de hoofdweg, die dateerden uit de 
Eerste Wereldoorlog en het werd noodzakelijk 
geacht deze af te breken. Voorgesteld werd 
de noodwoningen dan te plaatsen op een stuk 
grond, gelegen aan de Sportweg, tussen de zo
genaamde ‘crepeerwoningen’ (zo stond het in de 
brief) en de bungalows.

4 Kroniek

Plattegrond van een Zweedse noodwoning 
(coll. Gem Archief Emmen)



Oorspronke
lijke situering 
van de twintig 
noodwoningen 
in de gemeen
te Emmen. 
Respectieve
lijk in Emmen 
(Buitenweg), 
Emmen (Po
lenstraat), 
Emmer-Com- 
pascuum en 
Zwartemeer. 
(coll. Gem 
Archief Em
men)

In april 1954 deed het kerkbestuur van de Pau- 
lusparochie in Emmen een verzoek aan het ge
meentebestuur om verwijdering van de noodwo
ningen aan de Polenstraat. De rooms-katholieke 
lagere school aan de Meerstraat had namelijk die 
grond dringend nodig om te kunnen uitbreiden 
vanwege het stijgende leerlingenaantal. Die uit
breiding zou tegen eind 1954, begin 1955 gereed 
moeten zijn.
De vraag was wat er met de woningen moest 
gebeuren. Ze waren nog goed bruikbaar en dus 
werd gedacht aan verplaatsing naar elders in de 
gemeente. In mei kwam B. en W. met een paar 
voorstellen:
a. Naar de Nieuw-Amsterdamsestraat nabij 

Noordbarge;
b. Naar de hoek Ermerweg-Nieuw-Amsterdam- 

sestraat;
c. Naar een stuk onontgonnen grond aan de 

Bargerkampenweg;
d. Naar een perceel gemeentegrond aan de Dik- 

bosstraat;



e. Naar een perceel grond aan de Randweg 
(Emmerschans).

Verplaatsing naar de Sportweg in Nieuw-Dor- 
drecht bleek niet meer haalbaar, vanwege de 
ongeschikte ondergrond.

Wat de andere noodwoningen betrof: in feite 
zouden ze allemaal in 1956 zijn afgeschreven, 
maar de gemeente vond ze nog goed bruikbaar. 
De woningen in Zwartemeer vormden geen 
beletsel voor het nabijgelegen uitbreidingsplan. 
Ook het afbreken van de woningen in de Polen
straat zou onvoordelig zijn. Gemeentewerken 
stelde voor af te zien van verplaatsing en alles 
na 1956 af te breken en die in de Polenstraat 
direct te vervangen door twee dubbele ‘Groswo
ningen’.
Het gemeentebestuur wilde de woningen be
schikbaar stellen voor ‘sociaal-medisch gevoe
lige’ gezinnen, en verzocht gemeentewerken 
terreinen aan te wijzen, waar ze geplaatst kon
den worden. Daarbij moest voorrang gegeven 
worden aan de Polenstraatwoningen. Door de 
directeur van de Gemeentelijke dienst Sociale 
zaken werd een zevental gezinnen genoemd, 
waarvan er vier in aanmerking zouden kunnen 
komen voor huisvesting. In vier van deze gezin-

De Meerstraat in Emmen in 1948.
Rechts de zgn. Trekkersschool aan het 
begin van de Polenstraat. De noodwo
ningen stonden daar tegenover, maar 
vallen net buiten het beeld.
(coll. Auke Veenema)

nen was een gezinslid dat leed aan tbc, in één 
gezin was iemand die aan astma leed, één gezin 
met een invalide en het laatste gezin met een 
oorlogsslachtoffer.
Gemeentewerken stelde een terrein voor aan de 
westkant van de Randweg, tussen de Ooster- 
straat en de Badweg, tegenover de gemeente- 
woningen daar.2 Tevens om de woningen aan 
de Buitenweg te verwijderen, omdat ze een zeer 
nuttig terrein voor bedrijven bezet hielden. En 
verder om twee woningen in Zwartemeer te ver
wijderen, want dan kon daar een blok van vier 
permanente huizen worden gebouwd.
Met deze voorstellen werd niets gedaan en uit
eindelijk deed de directeur van Gemeentewerken 
in december 1955 een voorstel aan B. en W. om 
de Polenstraatwoningen toch te verplaatsen naar 
Emmerschans. Dat gebeurde, maar pas begin 
1956. Ze kwamen te staan op een binnenterrein 
achter de woningen aan de Boslaan en de eerste 
woningen aan de Randweg (tegenwoordig zou
den we zeggen: aan het einde van de Dwinger). 
Ze kregen de aanduiding Randweg 14 t/m 17.
De andere noodwoningen (aan de Buitenweg, in 
Zwartemeer en in Emmer-compascuum) stonden 
toen nog steeds op hun oorspronkelijke plekken. 
In 1956 was de bewoningsduur van tien jaar 
verstreken, maar ze bleven gewoon staan. Re
den daarvan was de woningnood. Steeds werd 
aan het ministerie toestemming gevraagd voor 
verlenging van die termijn en dat werd iedere 
keer goedgekeurd. Wel begonnen ze steeds meer 
gebreken te vertonen, zoals rot houtwerk, lek
kende gasleidingen, gammele buitendeuren en 
verzakkende plafonds. Er werden in 1957 nog 
wat verbeteringen aangebracht, zoals gaslei
dingen in de woningen aan de Buitenweg. Dat 
gaf een huurverhoging van f. 0,10 per week.
In Emmer-Compascuum en Zwartemeer wer
den closets aangebracht, waardoor de huur met
f. 0,40 per week verhoogd moest worden.
Voor de bewoners in de Lindelaan in Emmer-



Compascuum maakte dat niet meer zo veel uit, 
want nog in datzelfde jaar vroeg de gemeente 
toestemming aan het ministerie om ze te mogen 
afbreken en te bestemmen als kleedgelegen- 
heid bij enkele sportvelden in de gemeente.
Die toestemming kwam en bijna een jaar later 
waren ze ontruimd en afgebroken. Eén van de 
laatste bewoners was het er niet mee eens en 
had er graag willen blijven wonen. Hij was er 
vorig jaar in gekomen en had toen f. 300,00 aan 
kosten gemaakt. Die wilde hij vergoed hebben, 
maar de gemeente ging daar niet in mee. De be
woner wist dat het een tijdelijke bewoning was. 
Hij kreeg een andere woning aan het Braakhek- 
keplein.
Intussen was de bewoningstermijn door het 
ministerie verlengd tot juli 1961. Maar in maart 
1965 waren de overgebleven zestien noodwo
ningen nog niet afgebroken, omdat er voor de 
bewoners geen andere woonruimte beschikbaar 
was. Er was aan het ministerie wel de toezeg
ging gedaan dat zodra een woning ontruimd 
was, deze afgebroken zou worden.
In augustus 1966 deelde de directeur van Volks
huisvesting en Bouwnijverheid in Drenthe mee, 
dat ze als ‘krot’ kunnen worden aangemerkt en 
in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage 
in de krotopruiming.
Het einde naderde:
De woningen in Zwartemeer werden tussen mei 
en juli 1966 allemaal ontruimd en in november 
afgebroken.
Die in Emmerschans (Randweg) aan de Buiten
weg in Emmen werden tussen april en augustus 
1967 ontruimd en in november van dat jaar 
afgebroken.

Andere noodwoningen in de gemeente 
Er hebben meer noodwoningen in de gemeente 
Emmen gestaan, maar die dateerden van 1919 
en 1921. De documentatie hierover is summier. 
In een brief van de Emmer Centrale Woning
bouw uit het jaar 1924 over de exploitatiete
korten is dan sprake van 40 houten noodwonin
gen: twee in Barger-Erfscheidenveen, twintig 
in Barger-Oosterveen, zes in Emmen, zes in 
Nieuw-Dordrecht en zes in Nieuw-Weerdinge. 
Twee jaar later werden in een brief 40 houten

noodwoningen en acht stenen noodwoningen 
genoemd.
De 40 houten noodwoningen werden gebouwd 
in 1919. Vanaf 1930 verdwijnen ze geleidelijk: 
in 1938 zijn er nog 38, in 1940 nog zes, in 
1945 nog vier. Deze staan dan nog in Nieuw- 
Dordrecht aan de Klazienaveenschestraat 134 
t/m  137. In 1952 is daarvan nog één bewoond 
(nr. 136) en de andere drie zijn dan afgebroken. 
De acht stenen noodwoningen werden gebouwd 
in 1921. Daarvan stonden zes in Barger-Ooster
veen aan de Kloostermanswijk 29 t/m 34 (later 
aangeduid als Klazienaveen) en twee in Nieuw- 
Dordrecht (adres Klazienaveenschestraat 132 en 
133).
De stenen woningen in Klazienaveen werden in 
april 1961 voor afbraak aan Hoekstra in Hoog
halen verkocht. Die in Nieuw-Dordrecht werden 
in 1956 afgebroken.

Vraag
Wie kent mensen die in deze Zweedse nood
woningen gewoond hebben en daarover 
kunnen vertellen en wie heeft fo to ’s ervan? 
Dezelfde vragen voor de hierboven genoem
de vooroorlogse noodwoningen.

Bronnen
Gemeente Archief Emmen 

Noten
1 De eerste bewoners van de Zweedse noodwoningen 

waren:
Aan de Buitenweg: de families Kramer, De Jonge, 
Muskee en Kok.
Aan de Polenstraat: de families Veenema, Kuiper, 
Doornbos en Kuiper.
Aan de Moorweide in Emmer-Compascuum: de 
families Kroeze, Spier, Middeljans en Gringhuis. 
Aan de Dorpshuiswijk in Zwartemeer: de families 
Kreeft, Room, Lambers, Zaan, Hagedoorn, Kuhl, 
Van Os en Rocks.

2 Zo stond het in de brief, maar de Badweg is op 
geen enkele kaart te vinden. Bedoeld werd aan het 
verlengde van de Randweg tussen de Oosterstraat 
en de Markeweg.



en (Emmerparadepaar
dat ten onderging

“Als de Bendien weer open zou gaan, ging ik er meteen weer heen.” De 84-jarige Klaas 
Hummel uit Emmen kijkt niet op van dit soort uitspraken. Als drummer van het bandje 
Jolly Joker trekt hij langs bejaardenhuizen in de streek om daar op te treden. “In veel 
van die complexen zitten vrouwen, die net als ik vroeger bij Bendien werkten. Als ze mij 
zien, beginnen ze vaak over die periode. Dat het zo gezellig was en dat Bendien zo’n soci
aal bedrijf was. Nou, ik ben dan de laatste om ze tegen te spreken. Ik heb er zelf twintig 
jaar gewerkt en met ont-zet-tend veel plezier. Alleen de laatste periode, toen er steeds 
mensen werden ontslagen en het bedrijf langzaam maar zeker om viel, waren er wel veel 
moeilijke momenten.”

Een bedrijf waar meisjes goed leren naaien ook 
voor hun latere leven. Zo afficheerde Bendien 
zich graag, zo valt te lezen op een door het bedrijf 
uitgegeven oude ansichtkaart. Bendien was een 
begrip in Zuidoost-Drenthe. Opgeteld werkten er 
tussen 1938 en 1979 duizenden mensen. De fabriek 
werd grotendeels bevolkt door meisjes en jonge 
vrouwen. Niet alleen vanwege de werkgelegenheid 
was Bendien belangrijk. De bouw van Bendien 
markeert ook het beuin van de industrialisatie van

Emmen. Na de Tweede Wereldoorlog zou Emmen 
uitgroeien tot de grootste industriekern van Noord- 
Nederland, een plek die zij nog altijd inneemt.
In 1937 hoorde Emmen voor het eerst van Ben
dien. Op 2 november dat jaar presenteerde bur
gemeester Jan Liebe Bouma tijdens de raadsver
gadering opeens sigaren. Er was, zo vertelde hij, 
een verzoek binnengekomen van N.V. Bendien’s 
Confectiefabrieken uit Almelo. Dit bedrijf wilde 
het industrieterrein bij de vroegere exportslagerij 
kopen om daar een fabriek te mogen bouwen. De 
Emmer gemeenteraad hoefde daar niet lang over 
na te denken. Het armoedige en door werkloosheid 
geteisterde gebied kon een grote werkgever goed 
gebruiken. ‘In lange tijd is door de raad niet een zo 
belangrijk besluit genomen, ’ zo viel te lezen in de 
Emmer Courant. Burgemeester Bouma was lyrisch. 
Bendien was een gevestigde en zeer kapitaalkrach
tige onderneming, waarvan de gemeente nog veel 
kon verwachten, zo meldde hij.
Bouma, die later overigens in opspraak kwam 
door zich aan te sluiten bij de NSB, kreeg gelijk.

Opening van de Bendienfabriek in Emmen op 
21 juni 1938 (coll. Gem Archief Emmen)



Bendien begon kleinschalig; na een zorgvuldige 
procedure werden in eerste instantie 25 meisjes 
aangesteld. Dat aantal groeide naar zo’n 160 tot 
vlak voor de Tweede Wereldoorlog. In 1945 waren 
er nog 45 personeelsleden in dienst, maar daarna 
begon de echte groei. In 1964, bij het 25-jarige be
staan van de Emmer fabriek, verdienden zo’n 560 
mensen er hun brood. In toptijden waren er meer 
dan 700 personeelsleden. Ze kwamen uit de wijde 
omgeving. Van Klazienaveen tot Ter Apel, van 
Schoonoord tot dorpen in Duitsland. Transportbe
drijf Lanting uit Klazienaveen zette tientallen busjes 
in om het vervoer van en naar de fabriek in goede 
banen te leiden.
Bendien was goed voor zijn personeel, zo valt uit 
de monden van veel oud-werknemers te horen.
Een sociaal bedrijf met oog voor het individu. Het 
kerstfeest werd uitbundig met het hele personeel 
gevierd, er was een fietsplan, waarmee werkne
mers een rijwiel van Fongers uit Groningen konden 
kopen en wie jarig was, trof ’s ochtends bloemen 
of een vaste plant aan op zijn werkplek. Maar ook 
voor het welzijn van buurtbewoners had Bendien 
oog. Veel bewoners van de nabijgelegen wijk Em
mermeer hadden nog geen douche in huis. Zij kon
den op vrijdagavond en zaterdag tegen een kleine 
vergoeding terecht in het badhuis van Bendien. De 
kantine was geregeld in gebruik voor activiteiten 
waar ook andere Emmenaren naar toe konden. 
Klaas Hummel kwam in 1959 in dienst van Ben
dien. De van oorsprong uit Nieuw-Weerdinge 
afkomstige Hummel was kleermaker van zijn vak. 
Hij werkte in de Enka-fabriek in Emmen, maar 
toen daar de kleermakerij dicht ging, kwam hij zon
der werk te zitten. Bij Bendien ging hij als instruc
teur aan de slag. “Bij Bendien wilden veel jonge 
meisjes werken. Meiden van 14, 15 jaar. Voordat 
nieuwe meisjes in de fabriek aan de slag konden, 
dienden zij eerst een gedegen scholing te krijgen. 
Die kregen ze binnen de fabriek, in een aparte 
ruimte. Vak Opleiding Confectie (VOC), dat was 
de officiële naam. Met de instructrices Hilly Trip,

Binnen in de fabriek
(coll. Gem Archief Emmen)

Dinie Schonewille en Annie Koopman leidde ik die 
meisjes in een jaar tijd op tot modinette. Een dag 
per week gingen ze naar de huishoudschool. Dat 
moest wettelijk gezien, zo waren toen de regels.” 
Ook op andere textielbedrijven in het land werden 
jonge meisjes op die manier in VOC-klasjes ge
schoold. “Ik was in die tijd ook landelijk examina
tor van VOC-klassen en bezocht in die functie veel 
bedrijven. In de omgeving, maar ook in plaatsen 
als Amersfoort en Amersfoort. Nergens zag ik 
zulke grote klassen als bij Bendien. Het bedrijf had 
de grootste klassen van het hele land, met wel 60 
leerlingen. De meisjes in de VOC-klas kregen geen 
loon, wel een soort onkostenvergoeding. Een mooi 
zakcentje voor meisjes van 14, 15 jaar. Maakten 
ze na de opleiding de overstap naar de fabriek, dan 
kregen ze een echt salaris.” Bijzonder: in de weken



voor kerst kregen de VOC-klassen zangles, zodat 
ze tijdens het kerstfeest het voltallige personeel kon
den toezingen.
Jannie van Oenen (65) uit Emmen zat in zo’n 
VOC-klas. Ze was 14 jaar toen ze zich aanmeldde. 
“Het leek me leuk werk en ik wilde geld verdienen. 
Ik kwam uit een groot gezin en mijn ouders konden 
best wat extra’s gebruiken.” Ze woonde in Nieuw- 
Dordrecht en werd net als andere personeelsleden 
uit de buitendorpen iedere dag met een busje ge
haald en gebracht. Ze herinnert zich dat ze na drie 
maanden opleiding al in de fabriek mocht werken 
en dat ze in de beginperiode 25 gulden per week 
verdiende. Veel werk in de fabriek werd verricht 
aan de lopende band. Er stonden lange banden 
waar het personeel met machines naast zat. In rap 
tempo werd confectie- en werkkleding gemaakt. 
Merknamen als Oxford (herenconfectie) en Beva 
(werkkleding) waren onlosmakelijk met Bendien 
verbonden.
Het werk in de vaak warme fabriek kon niet ie
dereen bekoren. “Ik vond het vreselijk om aan die 
lopende band te zitten,” zegt Fetje Baas (64) uit 
Emmen. Haar ouders spoorden haar aan om naar 
Bendien te gaan. “Daar kon je een vak leren en wat 
verdienen. Ach, als jong meisje had je toen niet 
veel te vertellen. Je ging gewoon en het geld dat ik

verdiende, konden mijn ouders goed gebruiken.”
Al vrij snel begon het werk haar tegen te staan.
“Als je het even niet bij kon houden, dan stapelde 
de boel zich snel op. Ik kon daar maar moeilijk 
mee omgaan, was er niet zo geschikt voor.”
Na 2,5 jaar Bendien, waarvan 1,5 jaar in het VOC- 
klasje, stapte ze op. Via de NIRA, een Emmer 
bedrijf dat piepers maakte, belandde ze bij de Em
mer kousenfabriek Danion. “Later, toen Bendien 
ging reorganiseren, kwamen er van Bendien meer 
mensen naar de Danion. Had ik voor een deel weer 
dezelfde collega’s. Later ging ik de verpleging in. 
Daar lag toch eigenlijk wel mijn hart.” Dat Fetje 
Baas al snel uit eigen beweging wegging, betekent 
niet dat ze met een naar gevoel terugdenkt aan die 
tijd. “Beslist niet! Het was een mooi bedrijf, waar 
een prima sfeer heerste. Ook prettig was dat er 
vaak muziek werd gedraaid. Dat stimuleerde bij het 
werken.”
Jannie van Oenen kan dat laatste beamen. “Die 
muziek maakte het werken echt leuker. Ik ben nooit 
een dag met tegenzin naar Bendien gegaan. Ik voel
de me er zeer op mijn gemak. ” Ze bleef uiteinde-
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Luchtfoto van de woonwijk Emmermeer. 
Binnen de witte lijnen is het Bendienterrein. 
(foto KLM Aerocarto)

lijk zeven jaar bij de fabriek met het kenmerkende 
wafelvormige dak. Een lange periode was ze een 
zogeheten losse naaister. Een medewerkster, die 
niet aan de band zat, maar her en der in de fabriek 
klussen verrichtte. In 1971 diende ze haar ontslag 
in. Ze was verliefd geworden op een van haar col
lega’s, kreeg een relatie en raakte zwanger.
Het verhaal van Van Oenen staat niet op zich. 
Tussen de naaimachines van Bendien bloeiden vele 
liefdes op. De toen vijftienjarige Geesje Aalderink 
uit Emmen was nog maar net aan het werk, toen ze 
verliefd werd op de drie jaar oudere Popko Smidt 
uit Nieuw-Weerdinge. Inmiddels zijn ze 69 en 66 
jaar en nog altijd bij elkaar. “Om je heen zag je 
vaak verliefde stelletjes. Als er op de radio een 
of andere mooi nummer voorbij kwam, dan werd 
er naar elkaar gezwaaid. Anderen staken de duim 
omhoog om te laten merken dat ze het een goede 
plaat vonden. Zo hield je ook onder werktijd nog 
een beetje contact met elkaar. Ik weet niet hoeveel 
mensen daar wel niet verkering hebben gekregen 
en uiteindelijk zijn getrouwd,” zegt Geesje Smidt- 
Aalderink.
Een van hen is de nu 65-jarige Corrie Katoen- 
Kuipers. Zij werkte maar twee jaar bij Bendien, 
maar dat was lang genoeg om daar de eerste grote 
liefde van haar leven te ontmoeten: “Willem Hui
zing. Op het werk zwaaiden we heel vaak naar 
elkaar. Willem leeft niet meer, na een huwelijk van 
bijna dertig jaar is hij overleden,” zegt de geboren 
Schoonoordse. Haar oudere zus Aukje enthousias
meerde haar om bij Bendien te komen werken. 
“Daar werkte ze zelf ook.” Samen stapten ze na 
een relatief korte periode Bendien over naar kou- 
senfabriek Danion. “Daar zochten ze personeel en 
konden we wat meer verdienen. Mijn eerste man 
vertrok twee jaar om dezelfde reden naar weverij 
Blijdenstein in Ter Apel. ”
In de beleving van Klaas Hummel was het ‘beslist 
niet zo’ dat Bendien slecht betaalde. “Nee, hoor.

Luchtfoto van de Bendienfabriek 
(foto KLM Aerocarto)

Anders was het verloop veel groter geweest. Een 
grote groep mensen bleef jarenlang bij Bendien 
werken.. ” Hummel was niet zijn hele leven instruc
teur bij het VOC-klasje. Hij veranderde intern gere
geld van functie. Zo was hij onder meer afdelings
chef, magazijnchef en indelingschef. Hij trok er in 
de jaren zestig ook op uit om nieuwe medewerkers 
aan Bendien te binden. In die jaren was er een 
periode dat er werk genoeg was. “Met een perso- 
neelsbandje van Bendien gingen we de cafés in de 
regio langs. Ook speelden we bingo. Op die manier 
kregen we adressen van meisjes en kon onze perso- 
neelswerver Eezendam met hen aan de slag.”
Grote man binnen Bendien in Emmen was jaren
lang bedrijfsleider Jan Hendrik Freese. “Een man 
die wist wat hij wilde en duidelijke regels stelde. 
Een bullebak? Nee, dat zeker niet. Maar het per
soneel had wel ontzag voor hem. Als de werktijd 
erop zat, diende het personeel, band voor band, 
rustig het pand te verlaten. En zo gebeurde dat dan



ook. Het waren andere tijden dan tegenwoordig,” 
zegt Popko Smidt. Freese was ook een man met 
een heel sociale kant. Onder zijn leiding werd het 
badhuis in gebruik genomen, werd er ieder jaar 
uitvoerig kerstfeest gevierd en werd er op het 
fabrieksterrein een parkachtige tuin aangelegd, 
een tuin waarbij je overigens niet over het gras 
mocht lopen. Ook faciliteerde hij het bedrijfsvoet
bal en Bendiens eigen wandelclub Beva.
Volgens voormalig onderhoudsmonteur Mans 
Vos (88) waren meisjes en jonge vrouwen die bij 
Bendien werkten jarenlang verplicht om gebruik 
te maken van het badhuis. “Op vrijdag gingen ze 
allemaal onder de douche, groep voor groep. In 
het badhuis konden zo’n 25 mensen tegelijkertijd 
terecht, in aparte ruimtes. Hygiëne vond het bedrijf 
heel belangrijk. Veel meisjes hadden thuis geen 
douche, wij aanvankelijk trouwens ook niet. Nee, 
de mannen werden niet verplicht om te douchen. 
Waarom niet? Goede vraag. Ik weet het niet. Wat 
ik wel weet, is dat een verpleegster van Bendien 
controleerde of de meisjes daadwerkelijk hadden 
gedoucht.” Jannie van Oenen: “Dat klopt. Ik heb 
een keer geprobeerd om er onderuit te komen. Dat 
mislukte, het werd ontdekt.”
Dat het Emmer gemeentebestuur nog altijd zeer 
content was met de aanwezigheid van Bendien, 
bleek in 1963. Tijdens de viering van het 25-jarig 
bestaan van de Emmer vestiging, kreeg het plein bij 
de fabriek de naam Bendienplein. De Emmer bur
gemeester, mr. Karei Hendrik Gaarlandt, die een 
jaar later Drents commissaris van de koningin zou 
worden, onthulde in het bijzijn van de voltallige 
Bendien-directie uit Almelo het straatnaambordje.

Een deel van het Bendienterrein met de 
‘Naald’ en rechts het badhuis. Hierx’an 
konden ook bewoners van de wijk 
Emmermeer gebruik maken.
(coll. Gein. Archief Emmen)

De viering van het 75-jarig bestaan pakte het bedrijf 
twee jaar later groot aan. Alle Emmer personeels
leden gingen in de bus naar Almelo. Vos: “Het 
programma viel jammer genoeg wat tegen. De 
directie meende ons te moeten trakteren op een bal
letvoorstelling. Zoiets kenden wij helemaal niet. Er 
waren maar weinig mensen die het leuk vonden. ” 
De jaren daarna ging het minder met het bedrijf. 
Bendien moest alle zeilen bijzetten om op te kunnen 
boksen tegen de productie uit de lage-lonenlanden. 
In september 1968 kwam naar buiten dat Bendien 
samenwerking zocht met het eveneens uit Almelo 
afkomstige textielbedrijf Smits. Eind dat jaar was 
de fusie beklonken. De Emmer vestiging telde toen 
nog zo’n 250 werknemers. Nog geen twee jaar 
later werd Bendien-Smits overgenomen door Chas 
Macintosh, dat naast negentien vestigingen in Ne
derland ook nog confectiebedrijven bezat in Belgie 
(vijf), Portugal (twee) en plannen had voor een 
locatie in Tunesië. Het concern, dat zijn hoofdves
tiging had in het Limburgse Stein, telde zo’n 6.000 
personeelsleden.
“Emmen kwam steeds meer aan het voeteneind te 
liggen,” zegt Mans Vos, die in 1962 bij Bendien in 
loondienst was gekomen. De Emmenaar pakt een 
plakboek. “Kijk, lees het maar door. Dan kun je 
zien hoe onrustig het werd in de jaren zeventig. ” 
Het boek zit vol met krantenartikelen over Bendien. 
Verhalen over overnames, afzetproblemen, span
ningen bij het personeel, reddingsacties, subsidies, 
ontslagrondes en een verontwaardigde Emmer 
burgemeester Hendrik Arend Beusekamp. Het 
personeel, de ondernemingsraad en de vakbonden 
verzetten zich tegen al het naderende onheil. “Na
tuurlijk protesteerden we, maar diep van binnen 
wist ik wel dat dit tegen beter weten in was. Er was 
geen houden meer aan,” zegt Vos.
Hij herinnert zich nog dat het personeel tijdens een 
actiedag met bussen naar het hoofdkantoor van 
Macintosh in Stein ging. “Er waren veel journalis
ten aanwezig. Maar toch viel de aandacht die we 
uiteindelijk voor deze actie kregen sterk tegen. Juist 
op die dag kwam dr. Lou de Jong met zijn pers-



Pauze in 
de tuin van 
het bedrijf 
(coll.
Gem.
Archief
Emmen)

conferentie over het oorlogsverleden van landelijk 
CDA-fractieleider Willem Aantjes. Tja, en toen 
waren natuurlijk alle ogen daarop gericht. Op de 
terugweg hebben we de personeelspot gebruikt om 
met zijn allen uit eten te gaan op de Veluwe. Dat 
hadden wij voor ons gevoel wel verdiend.”
In 1979 viel uiteindelijk het doek voor het bedrijf, 
dat tientallen jaren een van de paradepaardjes van 
de gemeente Emmen was. Onderhoudsman Vos 
bleef nog een half jaar langer aan het werk om 
alles met betrekking tot de machines goed af te 
handelen. “Machines moesten worden ontmanteld 
en verkocht. Ik kan je vertellen dat dit beslist geen 
plezierige bezigheid was.” Enkele jaren later werd 
de fabriek gesloopt en verrees er aan het Bendien- 
plein een vijf bouwlagen tellend onderkomen voor 
de Topografische Dienst. In 2010 kwam dit enorme 
gebouw leeg te staan, doordat de ambtenaren van 
de Topografische Dienst naar Zwolle verhuisden. 
Lange tijd stond het pand voor bijna 6 miljoen euro 
te koop. Niemand hapte toe. Uiteindelijk besloot 
het Rijk het pand dan maar zelf te gaan gebruiken. 
De Belastingdienst kreeg er een plek en ook komt 
er een depot van het Nationaal Archief.

De Naald van Bendien
Op een grasveld voor het voormalige terrein van 
Bendien is in augustus 2015 een monument ont
huld, dat herinnert aan de in 1979 gesloten con

fectiefabriek. Het gaat om De Naald van Bendien, 
een betonnen naald van zo’n drie meter lengte.
Het ornament kreeg de fabriek in 1960 van het 
personeel ter ere van het 60-jarig bestaan van het 
bedrijf. De Naald kreeg een plek in een vijver met 
kleine fonteintjes. Beginjaren tachtig werd de toen 
leegstaande voormalige Bendienfabriek gesloopt.
In die periode zag Emmenaar Piet Hasper op een 
dag De Naald horizontaal in het gras liggen. Hij 
liep daarop naar de uitvoerder van het sloopbedrijf 
en vroeg wat er met het ornament ging gebeuren. 
“Mijn opdracht is dat ik het terrein schoon moet 
opleveren,” was het antwoord. Hasper, die vlakbij 
het terrein woonde, wist genoeg. Sloop vond hij 
acceptabel, omdat de Naald in zijn beleving een 
monument was. Hij kreeg het voor elkaar dat het 
sloopbedrijf De Naald voor 25 gulden bij hem 
in de tuin legde. In die tuin heeft De Naald ruim 
twintig jaar gestaan, tot Hasper verhuisde. Daarna 
ontfermde André Dekker, Emmer ambtenaar en 
voormalig bestuurslid van de Historische Vereni
ging Zuidoost-Drenthe, zich over De Naald. Na 
jarenlang in een gemeentelijke opslag te hebben ge
legen, kon De Naald dankzij inzet van onder meer 
de wijkvereniging Emmermeer uiteindelijk worden 
herplaatst op een plek die recht doet aan de historie: 
tegenover de fabriek die 41 jaar lang mensen uit de 
regio werk en arbeidsvreugde verschafte.



tocht naar (Rushand (1811-1813)

(DeeC3 - (De terugtocht

In de vorige nummers hebben we de loting voor de Franse dienstplicht en de tocht naar 
Moskou beschreven. Drentse jongemannen moesten mee in het Franse leger naar Rus
land. Aan deze tocht hebben zeker zes jongemannen uit de voormalige gemeenten Em- 
men, Roswinkel en Schoonebeek deelgenomen. In deze laatste bijdrage vertellen wij hoe 
het met deze zes mannen is afgelopen.

Op 14 september 1812 was Napoleon Moskou bin
nengetrokken. In plaats van vredesonderhandelin
gen te beginnen, waar Napoleon op hoopte, staken 
de Russen hun stad in brand, waardoor veel voed
selvoorraden in vlammen opgingen. Het gevolg 
was dat de Fransen zich in oktober noodgedwongen 
moesten terugtrekken om de snel naderende winter 
te ontlopen.
Omstreeks 19 oktober 1812 verliet Napoleon Mos
kou.

De zes mannen uit Zuidoost-Drenthe
In het vorige nummer schreven we dat Gerrit 
Arends (* Schoonebeek, 05-10-1788 - 1 Küstrin,

12-03-1813), 33ste regiment, in de Franse garni
zoensstad Küstrin in een hospitaal is overleden.
Van de overige vijf mannen is van één man bekend 
dat hij de rivier de Njemen is overgestoken en in 
Moskou is geweest: Hendrik Alting Frieling (* 
Noordbarge, 02-08-1789), onbekend regiment. In 
een kader op de bladzijden 18 tot en met 20 schrij
ven we meer over hem.
Ook kunnen wij er van uitgaan dat Lucas Bening 
Betting (* Noordbarge, 21-06-1789), 33ste regi
ment, in Rusland is geweest. In een kader op blad
zijde 21 schrijven we meer over hem.
Over Jacob Hendriks Eelinge (* Roswinkel, 24-03
1788 - 1 Roswinkel, 10-03-1813), 33ste regiment, 
schreven we in het vorig nummer dat hij zich begin 
maart 1813, en wellicht al eerder, in Roswinkel 
bevond. Hij zal in 1812 uit het Franse leger zijn ge-

Het leger van Napoleon op de terugweg uit 
Moskou. Deze aquarel geeft een realistisch 
beeld van de verschrikkingen, met onder 
andere een man die wordt uitgekleed, terwijl 
hij nog niet overleden lijkt te zijn, en met een 
man die de dood lijkt a f te wachten, terwijl hij 
met zijn rug tegen een boomstam leunt. Ano
nieme aquarel, in het verleden ten onrechte 
toegeschreven aan generaal Frangois Four- 
nier-Sarlovèze. (® Paris - Musee de l 'Armee,
Dist. RMN  /  Pascal Segrette)



'Een in volle galop aanvallende, geregelde 
kosak’. Dit onderschrift gaf Henricus Verhoef 
aan deze tekening uit zijn memoires. Verhoef 
was een Hollandse legerchirurgijn die op 
4 december 1812 door Kozakken krijgsgevan
gen werd genomen. (Gemeentearchief 
Schiedam, Collectie Verhoef, inv.nr. 22)

deserteerd. Waar hij is gedeserteerd, is niet bekend. 
Van Geert Gerrits (* Angelslo, 27-02-1789), 33ste 
regiment, en Jans Huising (* Zuidbarge, 14-08
1789), onbekend regiment, is bekend dat zij met 
het Franse leger naar Rusland zijn getrokken. Wa
ren zij voor de oversteek van de rivier de Njemen 
(24 juni 1812) overleden, dan hadden hun ouders 
dat via de Franse postdienst gehoord. In november 
1814 werden zij echter als ‘vermist’ vermeld, zodat 
mag worden aangenomen dat zij tijdens de tocht 
naar Moskou zijn overleden. Dat kan zijn tijdens de 
gevechtshandelingen op de heenweg naar Moskou, 
maar het kan ook zijn dat zij aan de ontberingen 
tijdens de terugtocht zijn overleden.

Napoleon
Op 9 november 1812 bevond Napoleon zich in 
Smolensk. Hier verbleef hij een paar dagen om dan 
verder te trekken naar Krasnoi. In zijn koets deed 
hij over een afstand van 443 km 25 dagen. Dat is 
een gemiddelde van ruim zeventien km per dag. De 
soldaten te voet zullen er aanzienlijk langer over 
hebben gedaan.
Bij Krasnoi schoten de Russen op 14 november 
1812 met hun kanonnen vanuit de flanken op de 
zich terugtrekkende Franse soldaten. Elk schot 
kostte velen het leven. In een poging om deze 
kanonnen terug te dringen werden onder andere het 
Nederlandse ‘3de regiment grenadiers te voet’ van 
kolonel Tyndal opgeofferd. Door de diepe sneeuw 
trokken zij met hun bajonetten op het Russische 
leger af. Het was een ongelijke strijd. Van de 500 
grenadiers, door Napoleon aangeduid als ‘Hollands 
Glorie’, verloren 464 man het leven.2 
Op 16 november 1812 verliet men Krasnoi om 
naar het 70 km verderop gelegen Orsja te gaan. In 
zijn koets, tijdens de wanordelijke terugtocht, deed 
Napoleon er vier dagen over.
In Orsja hergroepeerden zich veel Hollandse solda
ten van het 33ste, 125ste en 126ste regiment. Het 
125 ste regiment was eind juni 1812 uit Groningen

vertrokken en 126ste regiment was in april 1812 uit 
Antwerpen vertrokken. Beide regimenten moesten 
het Franse leger versterken.
Op 21 november 1812 vertrokken de nog in leven 
zijnde Hollandse soldaten met enige bevoorrading, 
geladen op wagens, getrokken door hun paarden, 
uit Orsja. Na zes dagen met veel ontberingen be
reikte men over besneeuwde wegen via Tolochin en 
Bobr op 26 november 1812 de oevers van de Bere- 
zina bij Borisov.
Men bleef onderweg zoveel mogelijk bij elkaar in 
de buurt om elkaar te kunnen helpen tijdens aan
vallen van Kozakken en plunderende en rovende 
soldaten die hun eigen regiment hadden verlaten 
en in een grote tros meer dood dan levend, som
migen tierend en schreeuwend, in westelijke rich
ting sjokten. Bij Borisov werd de nacht in een bos 
doorgebracht.
Op 27 november 1812 moesten het 125ste en het 
126ste regiment bij Borisov tegen Russische troe
pen stand houden om te voorkomen dat deze naar 
Stoedjonka zouden oprukken. Dat lukte hen met 
grote verliezen, maar toen zij zich terugtrokken 
werden zij verrast door Russisch artillerievuur, 
hetgeen veel levens kostte. De meeste mannen die 
het vuurgeweld overleefden, werden gevangen 
genomen.
Van het 126ste regiment is bekend dat op 27 no
vember 1812 nog 346 man paraat waren van de 
ruim 2.000 soldaten die uit Antwerpen waren 
vertrokken. Op deze dag sneuvelden 206 man.
Het 125ste en 126ste regiment infanterie met enkele 
andere regimenten hadden zich geheel opgeofferd 
voor de redding van het overblijfsel van de Grande 
Armée.

Berezina
Op 25 november 1812 begonnen 200 Hollandse 
pontonniers bij Stoedjonka, iets ten noorden van
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Borisow, op een plaats waar de rivier de Berezina 
niet zo diep was, een tweetal bruggen te bouwen. 
Om aan bouwmateriaal te komen werden houten 
woningen in Stoedjonka uit elkaar gehaald.
Voor ons niet voor te stellen zijn de ontberingen die 
de pontonniers, soldaten van de genie, bij de Bere
zina leden. Van hen keerden slechts zes, onder wie 
hun commandant Benthien, terug naar Nederland. 
Op 26 november 1812, rond het middaguur, was 
de eerste brug klaar.
De restanten van het (Hollandse) 123ste en 124ste 
regiment infanterie en het (Hollandse) 14de re
giment kurassiers staken op 26 november 1812 
als één van de eersten de Berezina over. Van het 
124ste waren dat nog 16 officieren en 80 onderof
ficieren en soldaten.
Deze soldaten moesten aan de westelijke zijde van 
de Berezina Russische troepen tegenhouden, zodat 
Napoleon en de overlevenden van de Grande Ar- 
mée zich konden terugtrekken.
Van 26-28 november 1812 leverden deze regimen
ten hevige gevechten. Slechts enkelen overleefden 
de strijd, waarbij de meesten van hen ook nog in 
krijgsgevangenschap terecht kwamen.
Eén van de achterblijvers was luitenant Willem 
d’Auzon de Boisminart, commandant van de 
artillerie van het 124ste regiment. In de periode 
augustus-oktober was hij bij zware gevechten in de 
omgeving van en in Polotsk betrokken geweest. Hij 
vocht hier onder leiding van maarschalk Nicolas 
Charles Oudinot in het Ilde legerkorps. Ook dit 
korps wist in de genoemde periode geen stand te 
houden tegen het grotere Russische leger, dat steeds 
weer militaire versterkingen kreeg. Op 20 novem

ber 1812 had Boisminart zijn kanonnen onklaar 
moeten maken, omdat deze niet langer konden 
worden vervoerd.

De Boisminart
Op 27 november 1812 wilden enkele Hollan
ders, achterblijvers van het 124ste regiment, 
onder wie Willem d ’Auzon de Boisminart, 
verder trekken in de richting van Borisow.
Op dat moment werden zij overvallen door 
Kozakken en wisten zij op hun paarden die 
sneller liepen te ontsnappen. Een aantal van 
hen werd de pas a f gesneden en werd door de 
Kozakken gevangen genomen.
Zij waren nu op een afstand van een uur 
van de Berezina en kwamen terecht in de 
grote legertros die naar Borisov trok. Ook 
nu werden zij door Kozakken belaagd die in 
grote aantallen kwamen opdagen. Men wist 
enkele kanonnen in batterijvorm op te stel
len, waarna de Kozakken zich terugtrokken. 
Bij de Berezina zag men een ‘ontzettende 
massa die zich al dringende naar de twee 
bruggen bewoog ’ om de rivier over te ko
men.
De Boisminart had nog vier mannen bij zich. 
Allen waren nog te paard. Bij Borisov koos 
men ervoor over de linker brug de Berezina 
over te trekken. Even daarvoor was Napo
leon met zijn keizerlijke garde over de brug 
gegaan. Zij moesten zich daarbij door een 
dringende massa begeven, ‘voortgestuwd’, 
waarbij de mannen het risico liepen dat ze 
van het paard zouden vallen c.q. zouden



Linksboven: Aquarel van de oversteek van de 
Berezina door het leger van Napoleon op 28 no
vember 1812. Deze aquarel wordt toegeschreven 
aan generaal Francais Fournier-Sarlovèze. (® 
Paris - Musee de l ’Armee, Dist. R M N /  Pascal 
Segrette)
Rechtsboven: De Berezina bij Studianka in okto
ber 2010. Op deze plek trok Napoleon in novem
ber 1812 met zijn leger de rivier over. (Foto van 
Ans Ankoné)

worden afgetrokken, waarna men door de 
massa zou worden vertrapt. Het lukte De 
Boisminart door zijn paard de sporen te ge
ven door de mensenmassa heen op de brug 
te komen en veilig de overkant te bereiken. 
Tijdens de overtocht verloor hij twee van zijn 
mannen. Eén van hen raakte met zijn paard 
te water en verdronk in de ijzig koude rivier.

Nachtkwartier te Malcidzetsnja (Molodechno),
3-4 december 1812. De Hollandse luitenant d ’Auzon 
de Boisminart heeft deze scene beschreven in zijn 
memoires en heeft er in 1816 dit schilderij van laten 
vervaardigen. Auzon (derde van rechts) bouwde er 
een hutje voor de nacht. Zijn zwager A. de Groot 
Stiffry - die net voor 20 franc een varkenskop heeft 
gekocht - staat naast hem. De persoon die knielt bij 
het vuur is Heeremans, de knecht van Auzon. Op de 
achtergrond keren De Haan en Keizer terug met een 
vracht korenschoven, onder andere bestemd voor 
de paarden. Olieverfschilderij van Johannes Hari. 
(Rijksmuseum Amsterdam)

Op 28 november 1812 kreeg De Boisminart op
dracht zich aan te sluiten bij de keizerlijke garde. 
Men trok zich verder terug naar Wilna (Vilnius), 
waar de mannen op 7 december 1812 aankwamen 
en twee dagen verbleven. Te paard reed de mannen 
verder naar Kaunas en vervolgens naar Mariën- 
burg, waar men op 24 december 1812 aankwam. 
Hier voelde zij zich na ‘34 onvergelijkelijk moe- 
ijelijke en gevaarvolle marschdagen’ veilig. In 
Mariënburg ontmoette d ’Auzon de Boisminart acht 
mannen van zijn oorspronkelijke compagnie.
Op 11 januari 1813 zagen zij de eerste Kozakken 
bij Mariënburg. Een dag later vertrok men uit deze 
garnizoensstad om op 25 januari 1813 Küstrin 
(Kostrzyn nad Odr) te bereiken.
Hier werd zijn legerdeel ontbonden en de nog in le
ven zijnde soldaten werden bij nieuwe regimenten, 
komend uit West-Europa, ingedeeld. Men ging zich



opmaken voor een veldslag tegen de Russen en hun 
bondgenoten in het Duitse Rijk.

Napoleon
Begin december 1812 vernam Napoleon dat 
generaal Claude de Malet gepoogd had een 
staatsgreep te plegen in Frankrijk. Hij verliet 
op 5 december 1812 in Maladzetsnja (Molo- 
dechno) het leger in een arrenslee om terug 
te keren naar Parijs. Onderweg stonden 
verse paarden en koetsen klaar, waardoor 
hij de tocht van ongeveer 2.000 kilometer in 
dertien dagen aflegde. Op 18 december 1812 
was Napoleon terug in Parijs.

Dat De Boisminart de tocht naar Rusland overleef
de had hij te danken aan zijn militaire ervaring, het 
bezit van een paard en de zorg voor zijn bevoorra
ding. Mannen als Geert Gerrits (Angelslo) en Jans 
Huising (Zuidbarge) behoorden tot het voetvolk en 
zijn zeer vermoedelijk tijdens de tocht naar Rusland 
overleden, althans wij hebben bij ons genealogisch 
onderzoek geen gegevens over hen van na 1812 
gevonden. Het zou een wonder zijn geweest, als zij 
het hadden overleefd.

'1%

i

Het naar West-Europese begrippen toch al lege 
Russische landschap leek door de sneeuw nog leger. 
Op 5 december 1812 trok Martens, een officier uit 
Wiirtemberg, langs Oszmiana, een stadje in Wit- 
Rusland op de grens met Litouwen. Martens reisde 
op dat moment met twee metgezellen: een sergeant 
en diens vrouw. Hij maakte er deze aquarel van.
(® Landesarchiv Baden-Würtemberg)

De terugtocht werd een ware beproeving voor 
het al zwaar gehavende Franse leger, waarbij 
de intense kou, uitputting, honger, ziekten en de 
voortdurende aanvallen van Kozakken en reguliere 
Russische troepen korte metten maakten met bijna 
alle soldaten die de verschrikkelijke veldtocht naar 
Rusland tot dan toe hadden overleefd. Toch wisten 
twee mannen, geboren in het kerspel Emmen, de 
tocht naar Moskou te overleven: Hendrik Alting 
Frieling en Lucas Bening Betting.
Vermoedelijk maakte Frieling deel uit van het 2de 
of 3de bataljon van het 33ste regiment, omdat we 
uit overlevering weten dat hij in Moskou is ge
weest. Van Betting is bekend dat hij deel uitmaakte 
van het 33ste regiment.

Hendrik Alting Frieling
Hendrik Alting Frieling, geboren in Noordbarge 
op 02-08-1789, woonde in 1812, toen hij dienst 
nam in het Franse leger met zijn ouders in Mep
pen.

’n Maal Raais (dat was me een reis)3 
Het was al zo ’n ellende op de heenreis, steeds 
maar lopen de hele dag door en dat steeds maar 
verder van huis a f [..].
Maar we kwamen toch in Moskou en daar dach
ten we dat we het hadden gered. Maar je  weet 
wel dat het net andersom was. We zaten daar 
maar goed en wel, o f de Russen staken hun 
eigen stad in brand. Weg moesten we, halsover
kop, er weer uit, anders waren we levend ver
brand. Toen weer naar huis. Maar wat was het

De restanten van Napoleons leger trekken op 
13 december 1812 bij Kaunas de Njemen over, 
de grensrivier van Rusland. Aquarel van Mar
tens, een officier uit Wiirtemberg.
(© Landesarchiv Baden- Wiirtemberg)



een toestand, alles was verbrand waar we langs 
kwamen, en altijd de dreiging van de Kozakken 
achter ons en opzij van ons.
Duivels spul was het: je  kon ze nooit onder schot 
krijgen, voordat het zover was waren ze al weer 
weg. En dan die verrekte kou! Overdag ook, 
maar vooral ’s nachts. Maar het ergste waren 
de Kozakken, zodat we er altijd voor moesten 
zorgen dat we bij het leger bleven. Wie achter 
raakte, was verloren. En dat is nu juist mijn ge
luk geweest; anders lag ik daarginder ook onder 
de sneeuw.
’t Was op een dag in het begin van november; 
steeds maar sneeuw, niks anders dan sneeuw; 
sneeuw met een halve storm, je  kon niet zien 
waar je  op de wereld was. En zo is het gebeurd 
dat we weer kwestie hadden met de Kozak
ken. We lieten ons neervallen bij een bosje, we 
konden niets zien. Toen het schieten over was, 
toen was het al bijna duister en was er van onze 
makkers en van het hele Franse leger niets meer 
te zien.
De meesten van ons groepje ging weer achter 
het leger aan. Maar ik zei: nee, naar het noor
den moeten we. Daar ligt Riga, daar moeten 
we tiaar toe. Als we de Fransen achtemagaan, 
zijn we voor de Kozakken; die zwierven overal; 
daar zouden we nooit van zijn leven door kunnen 
komen.
Waarom nu juist naar Riga?
Ik zei: daar liggen altijd schepen uit Sappemeer 
en anders wel tjalken uit Holland, Dat is onze 
enige kans nog om dit te overleven [dat wie weer 
tou dizze paaltemaksie oetkomenj.
Welnu, twee gingen met me mee; de ene was een 
Fries uit Leeuwarden en de andere een zekere 
Velink [Frieling] uit Meppen o f daar omtrent. Je 
kon hem soms maar half verstaan; als hij “ston ” 
zei dan bedoelde hij een uur, en zulk geprevel 
meer. Maar anders was het een beste kerel, hij 
was ook nooit verdrietig, al had hij ook nog zo ’n 
honger. En dat hebben we wel eens gehad in het 
begin, omdat het daar allemaal verbrand was, 
en het was in november moet je  begrijpen. Maar 
hoe verder dat we kwamen, hoe beter dat het 
werd. Bij de ene kregen we een stuk brood en bij 
een andere warm eten en als het nodig was [as
mis] een paar schoenen o f een paar sokken. Het

Compositietekening 
van Hendrik Alting 
Frieling (1789
1857)
(Tekening Nahidh 
K. Salman)

is er zó koud in de winter, dat kun je  je  helemaal 
niet voorstellen. Maar dat was vaak ook weer 
goed, want nu konden we overal overheen lopen, 
want er waren plaatsen waar je  anders tot je  
hals toe was ingezakt.
Maar het ging goed met de Kozakken; die waren 
nergens meer te zien, die zaten achter de Fran
sen aan.
Maar och mijn lieve tijd [en gain hinne], wat is 
dat Rusland groot. A l maar lopen, steeds maar 
verder over de sneeuw; we vroegen steeds naar 
Riga, anders niets. En dan wezen ze ons de weg 
weer. Ja, sommigen wisten in het geheel niet 
waar Riga lag, maar anderen weer wel. De 
boeren waren het beste voor ons; van de mensen 
hebben we nooit last gehad. Maar het was zwaar 
genoeg. Die arme Fries moest achterblijven; hij 
kon niet verder; hij kreeg bloedspuwingen en 
hij is bij boeren in de schuur achtergebleven; ze 
knikten met het hoofd; ze zouden op hem passen. 
De Friezen zijn een meer subtiel volk. Velink 
[Frieling] was van een sterk geslacht. Maar die 
Velink [Frieling] jammerde midden in de sneeuw 
al, dat hij op een schip moest, helemaal over zee. 
Hij wilde liever doorlopen naar Meppen, zei hij. 
Elk zijn meug, zei ik, als we maar eerst in Riga 
zijn.
En daar hielp hij me mee als ik moe was o f als 
ik het niet meer zag zitten. Dan steunde hij mij 
en als er geen brood was, dan wilde hij hebben, 
dat ik alles alleen zou opeten. Een flinke kerel 
was het.
Maar soms dan verloor hij ook de moed en 
begon hij te snikken over Meppen ...



Als het nu Sappemeer was, zei ik dan, maar wat 
is er nu aan dat hele Meppen? En dan kregen we 
woorden en dan was het al weer zoveel verder 
en kwam het vanzelf weer goed.
Hoeveel dagen dat we gelopen hebben en hoe 
we er uiteindelijk zijn gekomen, daar heb ik geen 
weet van. Soms mochten we wel eens een dag 
uitrusten bij boeren o f arbeiders. Eenmaal had
den we het geluk dat we mee mochten op een 
slee. Zo zijn we er gekomen, met niets anders 
dan met het woord Riga. En toen we in Riga aan 
de haven waren met het woord Sappemeer.
Daar werden we vastgehouden, totdat er weer 
een Groninger schip kwam. Het kwam goed uit 
dat ik nog wat geld had, diep in mijn zak ver
stopt. Daar kochten we een zeemanspak voor. 
Wat was ik blij toen we goed en wel op een schip 
zaten en weer kon praten, dat kun je  wel begrij
pen, want het was ook nog volk uit Sappemeer; 
de kapitein kende me zelfs.
Maar Velink [Frieling] was bang voor het grote 
water; hij wilde niet in een kooi aan boord 
slapen. Nu, hij moest het zelf weten; hij is weer 
gaan lopen en hij is er ook gekomen.
Maar ik kwam er sneller en gemakkelijker. En ik 
zal je  zeggen: ik ben van mijn leven 
nooit weer weg geweest. En ongemak van de 
lange reis heb ik nooit gehad.

Hendrik Alting Frieling keerde terug in Mep
pen. Hij overleed op zaterdag 27 juni 1857 op 
67-jarige leeftijd in Drouwen. Hij was op 14 no
vember 1815 te Zweeloo met Geertien Jans Keen 
gehuwd.

Het 33ste regiment
De soldaten uit de noorden die bij het 33ste re
giment waren ingedeeld vertrokken in juni 1811 
(geboren in 1788) en in november 1811 (geboren in 
1789) vanuit Groningen richting Rusland.
Onderweg naar Rusland, met name in het oosten 
van het Duitse Rijk, tussen Maagdenburg en Stet- 
ting, deserteerden veel soldaten.
Na het overtrekken van de rivier de Njemen op 
24 juni 1812 braken eind juni 1812 zware onweers
buien uit, waardoor de marsen zeer zwaar waren. 
Bovendien was de bevoorrading zeer slecht. In de 
buurt van Minsk eiste een mars van enkele dagen 
opnieuw veel slachtoffers.
Ook in deze periode deserteerden veel militairen.
Zij trokken in bendes, die uit verschillende nationa
liteiten bestonden, rovend rond.
Het 33ste regiment leed forse verliezen bij veld
slagen bij Borodino (7 september 1812) en bij de 
terugtocht, onder andere bij Krasnoi (17 november 
1812). Ook de mannen van het 33ste regiment 
werden voor de terugtocht van de Grande Armée 
opgeofferd.
Van de mannen uit Zuidoost-Drenthe die bij het 
33ste regiment zaten, was Gerrit Arends al voor 
het bereiken van de Russische grens overleden. 
Hendrik Alting Frieling kwam dankzij een bijzon
dere terugtocht terug in Drenthe. Jacob Hendriks 
Eelinge keerde als gedeserteerde soldaat terug in 
Roswinkel. Geert Gerrits en Jans Huising zijn 
vermoedelijk in Rusland overleden; zij zijn niet 
teruggekeerd. Lues Bening Betting werd gevangen 
genomen.

Op deze aquarel beeldt Pisani, een Italiaanse artillerie
officier, een ervaring uit die hij zelfheeft meegemaakt. 
Op 25 november 1812 werd hij in Rusland krijgsgevan
gen genomen. Hoewel het vroor, moest hij zich van de 
Kozakken - in de sneeuw - helemaal ontkleden.
Nadat de gevangenen van al hun bezittingen, ook hun 
kleding, afstand hadden moeten doen, kregen zij boe
renkleding van slechte kwaliteit. Later ontvingen zij van 
tsaar Alexander Ipelzen van schapenvachten, waarmee 
zij zich tegen de (extreme) kou konden beschermen.
De sterfte onder militairen van de Grande Armée in 
Russische krijgsgevangenschap was dramatisch hoog. 
(®Nordpress, In Guerra con Napoleone, Memorie di 
Filippo Pisani)



Links: Compositie- 
tekening van Lucas 
Bening Betting 
(1789-1861) 
(Tekening Nahidh 
K. Salman)

Rechts: De reispas 
van Betting. Op de 
linker afbeelding links 
zijn signalement. Op 
de rechterafbeelding 
staan de plaatsen van 
reisdoorkomst.

Lucas Bening Betting
Tijdens de terugtocht is Lucas Bening Betting 
in krijgsgevangenschap geraakt. Dat maken we 
op uit het feit dat hij in september 1814 in Stet- 
tin (Brandenburg) (tegenwoordig Szczecin) een 
reispas kreeg om naar Nederland terug te reizen. 
Vanaf eind 1812 tot mei 1814 zat hij in Russisch 
krijgsgevangenschap. Vermoedelijk verbleef hij 
in Perm, ruim 1.150 km ten oosten van Mos
kou, waar ook officieren van het 33ste regiment 
naar toe waren gebracht. De krijgsgevangenen 
zaten niet in een kamp, maar verbleven in de 
stad en moesten zelf in hun onderhoud voorzien. 
Daarnaast kregen zij een financiële toelage van 
de Russische overheid. Officieren werden vaak 
‘leraar Frans soldaten zochten werk bij een 
ambachtsman.
Nadat Napoleon op 6 april 1814 gevangen was 
genomen, besloot tsaar Alexander dat alle krijgs
gevangenen werden vrijgelaten. Dit besluit zal in 
mei 1814 de autoriteiten in Perm hebben bereikt. 
Vanaf dat moment zullen krijgsgevangenen in 
groepjes zijn vertrokken. Sommigen twijfelden 
over een terugtocht; zij hadden inmiddels in 
Oost-Rusland een nieuw bestaan opgebouwd. 
Lucas Bening Betting vertrok. Over de afstand 
Perm-Moskou-Stettin, ongeveer 1.661 km deed 
hij al lopend ruim vier maanden, gemiddeld 
ongeveer 14 km per dag.
Op 2 september 1814 vertrok hij samen met een 
zekere Johan Langenbergh uit Stettin. Via Mün- 
ster, Coesfeld en Wezel kwamen zij omstreeks 
5 oktober 1814 in Venlo aan, een afstand van

ongeveer 700 km hadden zij in ruim een maand 
afgelegd. In Venlo namen beide mannen afscheid 
van elkaar. Betting keerde via Nijmegen, Does
burg, Zutphen en Zwolle omstreeks 15 oktober 
1814 terug in Noordbarge.
De gehele reis van Perm naar Noordbarge, een 
afstand van ongeveer 3.400 km, legde hij binnen 
een halfjaar af, gemiddeld ruim 18 km per dag.

Op 29 mei 1824 huwde Lucas Bening Betting te 
Emmen met Trijntje Jakobs Rotgers. Hij over
leed op 30 januari 1861 te Noordbarge op 
71-jarige leeftijd.

Slachtoffers
Over de grootte van de Grande Armée en het Rus
sische leger zijn verschillende discussies gevoerd. 
Volgens De Boisminart waren op 24 juni 1812 en 
de weken erna 554.000 mannen en vrouwen van de 
Grande Armée het Russisch grondgebied binnen
getrokken. Hiervan zouden 79.000 mannen (14%) 
zijn temggekeerd.
Volgens M. Minard (zie diagram bladzijde 21) 
zouden 442.000 (soldaten ?) de Njemen zijn over
getrokken.
Naar schatting hebben 15.000 dienstplichtigen van 
de lichtingen 1808, 1809 en 1810 uit Nederland 
aan de tocht naar Rusland deelgenomen; onder hen 
bevonden zich ruim 200 Drenten. Ongeveer 500 
mannen van de 15.000 zouden volgens de bekende 
cijfers zijn teruggekeerd, dat is iets meer dan 3%. 
Hierbij doet zich het probleem voor dat de Franse 
autoriteiten bij het opstellen van cijfers uitgingen



Diagram van M. Minard (1781-1870), gemaakt op 20 november 1869 dat de sterkte toont van de 
Grande Armée tijdens de veldtocht naar en van Moskou. Volgens hem trokken 442.000 soldaten bij 
Kaunas (Kwono) Rusland binnen. Van hen bereikten 100.000 Moskou. Van hen slaagden 28.000 er 
in de rivier de Berezina over te steken, waarna uiteindelijk 10.000 personen bij Kaunas de Njemen 
overstaken, 2,2% van het oorspronkelijke leger. De temperatuur (in Reaumur) is weergegeven op 
het onderste diagram voor de terugreis. -1 Graad Reaumur is -1,25 graad Celcius. Bij de oversteek 
van de Berezina was het -25° C. Bij Maladzetsnja (Molodechno) (zie ajbeelding blz. 17) was het 
-37,5° C. (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Minard.png).

van mannen die nog ‘paraat’ waren, m.a.w. nog 
actief in een Frans legeronderdeel waren. Alle sol
daten die gesneuveld, gewond of gevangen waren 
genomen, evenals gedeserteerde soldaten, werden 
als ‘verloren’ (overleden) beschouwd, derhalve zijn 
de sterftecijfers zo hoog.
Statistisch gezien zouden zes van de 200 Drentse 
jongemannen de tocht naar Rusland hebben over
leefd. In werkelijkheid zijn veel meer mannen 
teruggekeerd, omdat zij waren gedeserteerd of uit 
Russische krijgsgevangenschap waren terugge
keerd. Op dit moment zijn we nog bezig gegevens 
te verzamelen over Drentse jongemannen die in het 
Franse leger naar Rusland zijn getrokken en zijn 
teruggekeerd. Hoewel wij nog geen volledig beeld 
hebben, weten wij dat het aantal temggekeerde 
mannen uit het toenmalige ‘canton Dalen’ (de 
huidige gemeenten Coevorden, Emmen en Borger- 
Odoom) van de lichtingen 1808, 1809 en 1810 in 
Drenthe boven de 30% lag. Hoewel het sterftecijfer 
nog zeer hoog was, was dit niet zo dramatisch (ca. 
95%) als in de literatuur wordt verondersteld.

1813
In 1813 hergroepeerden de overgebleven Franse 
troepen zich met de nieuwe lichtingen 1811, 1812 
en 1813 (jongemannen, geboren in respectievelijk 
1791, 1792 en 1793) in het oosten van Duitsland, 
waar van 16 tot 19 oktober 1813 de Volkerenslag 
bij Leipzig plaatsvond, gevolgd door de slag bij 
Reims op 13 maart 1814, waarna Napoleon op 
6 april 1814 gevangen werd genomen en naar het 
eiland Elba werd verbannen.

Lichtingen 1811, 1812 en 1813
De namen van vier mannen uit de lichtingen 1811, 
1812 en 1813 uit Zuidoost-Drenthe zijn ons be
kend. Twee van hen komen op de lijst van vermis
ten van november 1814 voor. Dat zijn:
- Albert Berends, gedoopt op 2 augustus 1792 te 

Sleen, zoon van Berend Hendriks en Zwaantje 
Roelofs. Berend Hendriks was tot ongeveer 
1790 landbouwer (pachter) in Roswinkel; daar
na pachtte hij een boerderij in Zuid-Sleen.

- Hendrik Jans Meijering, gedoopt op 15 septem
ber 1793, zoon van Jannes Hendriks en Willem- 
tien Jans Meijering. Jannes Hendriks had een 
keuterij in Westenesch.
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Twee anderen4 zijn:
- Berend Garming, gedoopt op 12 augustus 1792. 

Hij was een zoon van Wolter Garming en Gee- 
sjen Hekman. In 1794 werd Wolter Garming 
als ‘keuter’ in het haardstedenregister van Zuid- 
barge vermeld.
Berend Garming moest zich in 1813 als dienst
plichtige in een garnizoensstad in het noorden 
van Frankrijk melden. In de buurt van Lille 
deserteerde hij met twee andere jongens, één uit 
de omgeving van Beilen en de andere uit Dalen. 
Op de terugtocht hadden zij veel moeite om de 
grote rivieren over te steken, omdat de bmggen 
door Franse soldaten werden bewaakt.

- Hendrik Brinks, gedoopt op 29 januari 1793.
Hij was een zoon van Roelf Brinks en Grietien 
Stevens uit Noordbarge. Roelf Brinks had een 
keuterij in Noordbarge. De familie Brinks is 
in de 19de eeuw naar Noord-Amerika geëmi
greerd.5

Beide mannen, Berend Garming en Hendrik 
Brinks, zijn teruggekeerd.

Tot slot
Van de zes mannen uit Zuidoost-Drenthe die met 
het Franse leger op weg zijn gegaan naar Rusland 
zijn drie mannen niet teruggekeerd:
Gerrit Ajrends (* Schoonebeek, 05-10-1788 - 
f  Küstrin, 12-03-1813), Geert Gerrits (* Angelslo, 
27-02-1789) en Jans Huising (* Zuidbarge, 
14-08-1789). Een vierde man, de gedeserteerde 
Jacobs Hendriks Eelinge (* Roswinkel, 24-03-1788
- f  Roswinkel, 10-03-1813) overleed kort na thuis
komst. Hendrik Alting Frieling en Lucas Bening 
Betting keerden terug.
Tijdens de oorlogshandelingen in 1813 in het 
Duitse Rijk zijn twee mannen uit het kerspel 
Emmen overleden: Albert Berends (* Sleen, 
02-08-1792) en Hendrik Jans Meijering 
(* Westenesch, 15-09-1793).

De afbeeldingen
De afbeeldingen komen uit het boek van Joost Welten en 
Johan de Wilde, Met Napoleon naar Moskou De onge
looflijke overlevingstocht van Joseph Abbeel, Leuven 
2011, tenzij anders is vermeld.

Noten
1 Dijkstra, G.J. en H.J. Vos, ‘De tocht naar Rusland 

(1811-1813) Deel 1 - De voorbereidingen’, in: 
Kroniek, september 2015, nr. 57, blz. 2-13. 
Dijkstra, G.J. en H.J. Vos, ‘De tocht naar Rusland 
(1811-1813) Deel 2 - Naar Moskou’, in: Kroniek, 
december 2015, nr. 58, blz. 6-17.

2 Zamoyski, 1812. Napoleons fatale veldtocht naar 
Moskou, blz. 261.

3 Uit: K. ter Laan, Fransen en Kozakken, uitg. De 
Torenlaan, Assen, 1949. K. ter Laan tekende het 
volgende verhaal op uit de mond van een stokoude 
boer uit Sappemeer, die de tocht van Napoleon 
naar Rusland meemaakte en als één van de weini
gen wist te ontkomen uit Rusland. Vertaling uit het 
Gronings door J. Kraak te Zuidlaren.

4 Deze namen werden ons door Hendrik Garming uit 
Noordbarge verteld. Berend Garming was zijn over
grootvader.

5 Informatie van Hendrik Garming (Noordbarge). 
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V,it hetfotoafóum  
van defamifie Schoften

Hans Scholten uit Borger heeft een aantal bijzondere foto’s in familiealbums gevonden. In 
deze bijdrage wordt een aantal van deze foto’s gepubliceerd.

Voorgeslacht
Rond 1800 hadden de Scholtens een boerderij 
in Schoonebeek. In 1810 huwde de 39-jarige 
landbouwer Jan Scholten met Hinderika Prinsen, 
eveneens afkomstig uit Schoonebeek en gedoopt 
in 1789.
Op 31 juli 1823 werd uit dit huwelijk te Schoone
beek Jan Scholten geboren. Hij vestigde zich als 
timmerman in Noordbarge. In Emmen trouwde 
hij op 19 maart 1846 met Geertien Gerrits.
Uit dit huwelijk werd op 4 augustus 1855 in 
Noordbarge Hendrikus geboren. Hij werd door 
zijn vader tot timmerman opgeleid en trouwde 
op 15 mei 1884 in Emmen met Geessien Suvee.
Uit dit huwelijk werden negen kinderen gebo
ren, zes in Noordbarge: Geertien Scholten 
(* 27-10-1885), de tweeling Johanna en Klaas 
(* 24-04-1886; Klaas overleed op 12-08-1886),
Klaas (* 30-10-1888), Jans (* 16-05-1891) en 
Johannes (* 10-04-1894). In 1894 of 1895 ves
tigde Hendrikus Scholten zich in Weerdinger- 
marke. Hier werden geboren: Johanna

De eerste voetbalpioniers in Emmen waren Lupko Kliphuis, Jan Dik, Jan Berends en Jaap Slik. In het 
huis van commies Slik aan de Westenesscherstraat 7 richtten zij op 1 januari 1910 de eerste voetbalclub 
in Emmen op. De vereniging kreeg de naam VIOS (Voetbal Is Ons Streven). Er werd gevoetbald op een 
terrein van Kliphuis aan de Weerdingerstraat, waar anno 2016 de supermark Jumbo is gevestigd. Het 
terrein bestond uit zand en heide. Al vrij snel week men uit naar een terrein nabij de Molenkamp.
Enkele namen naast de hiervoor genoemde oprichters van het eerste elftal waren: Johannes (Hans) 
Scholten, Harm Meinders, Berend Chris, Willem Braam, Hendrik Beugeling, Ginus Groothuis, Grietus 
Hilbrands en Albert Nessing. Er werd onder andere tegen Germanicus (Coevorden) en KVC (Kwekelin
gen Voetbal Club) uit Hoogeveen gevoetbald.1
Op de foto heeft de speler rechtsonder VIOS op zijn shirt staan. De man die achter hem staat is Johan
nes (Hans) Scholten.



Op deze elftalfoto zit Johannes (Hans) 
Schotten vierde van links

(* 07-08-1896), Henderikus (* 17-12-1898) en 
Jans (* 03-08-1901).

Johannes (Hans) Schotten
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was 
Johannes (Hans) Scholten dienstplichtig militair en 
was hij in De Harskamp gelegerd. Hier was hij ook 
als voetballer actief. Het team, waarin hij speelde 
werd eens kampioen. Kleinzoon Hans uit Borger 
heeft de toentertijd uitgereikte medaille in zijn 
bezit.
Eind oktober 1918 kwamen soldaten in De Hars
kamp in opstand tegen de slechte economische 
omstandigheden. Dat vormde de inleiding tot een 
poging tot revolutie in Nederland die als de ‘Ver
gissing van Troelstra’, leider van de Sociaal Demo
cratische Arbeiders Partij (SDAP), de geschiedenis 
in zou gaan. Het is binnen de familie niet bekend of 
Scholten toen nog in De Harskamp aanwezig was, 
want hij was op 3 mei 1917 in Emmen met Helena 
Filips gehuwd. In de huwelijksakte werd timmer
man en niet militair als beroep vermeld. Helena 
was op 24 januari 1896 te Schoonoord geboren en 
was een dochter van arbeider Adolf Filips en Aaltje 
Oosting. Zij gingen wonen in Noordbarge. In 
1926 verhuisden zij naar één van de vrijstaande 
gemeentewoningen aan de Dordsestraat. Toen 
deze woningen werden afgebroken, verhuisden 
zij naar een bejaardenwoning aan de Wolfsklauw. 
Uit dit huwelijk werden onder andere Jans 
(1923) en Adolf geboren.
Johannes (Hans) Scholten was een sportief man.
Hij voetbalde, schaatste en viste graag. Als voetbal
ler was hij actief voor de v.v. Emmen. De foto op

Een foto van het bestuur van de hengelsportvereniging 
‘Het Meuntje ’ tijdens de viering van het 25-jarig be
staan. Boven, vanaf links: Johannes (Hans) Scholten 
en Hendrik Scholten. Laatstgenoemde had een tim
merfabriek in Noordbarge. Onder, vanaf links: Jacobus 
(Koos) Siersema (schilder bij de gemeente en in 1958 
overleden), Albert Postma (meteropnemer elektrisch 
licht) en Berend Mensingh (brandweerman). De laatste 
drie woonden aan de Westenesscherstraat.2

bladzijde 24 is in 1912 gemaakt, toen Johannes 
(Hans) achttien jaar oud was. Zijn zonen Jans 
en Adolf waren evenals hun neef Inus Scholten 
bekende voertballers van v.v. Emmen.
Schaatsen kon Hans Scholten ook goed. Zo won 
hij tijdens een schaatswedstrijd in Oranje de 
eerste prijs.
In de sportverenigingen, waar hij ooit zelf actief 
was geweest, vervulde hij diverse bestuursfunc
ties. Voor veel leden van de schaatsvereniging 
sleep hij de schaatsen. Zijn zoon Jans moest dan 
aan de slinger van de zandsteen draaien. 
Kleinzoon Hans Scholten kon zich nog herinne
ren dat zijn grootvader in 1953 de kaartverkoop 
bij de ijsbaan aan de Angelsloërdijk deed. 
Johannes (Hans) Scholten was later ook actief 
voor de hengelsportvereniging ‘Het Meuntje’. 
Het vissen was dan ook een bezigheid die veel 
door Johannes (Hans) Scholten en zijn vier 
zonen werd beoefend. Zoon Jacob Scholten was 
eveneens jaren bestuurslid van ‘Het Meuntje’.



De man 
rechts 
voor de 
stoom
locomotief 
is Jans 
Scholten

Jans Scholten
Jans Scholten was op 25 september 1923 te Em- 
men geboren. Hij huwde op 16 augustus 1946 te 
Exloo met Manna Dekens.
Jans Scholten kon net als zijn vader ook goed 
schaatsen en voetballen, maar door de oorlogsja
ren (1940-1945) kwam weinig van sportbeoefe
ning terecht.

Ook zijn zoon Hans, de verteller van dit ver
haal, was een verdienstelijk schaatser. In de 
jaren 1963 en 1964 won hij in Noord-Nederland 
veel kortebaanwedstrijden. Het schaatsen zat in 
de genen van de familie Scholten.
Jans Scholten woonde met zijn gezin in Zuidbarge, 
Meerveld, Emmermeer en Nieuw-Amsterdam 
(vanaf 1953).
Toen hij in Nieuw-Amsterdam woonde, was hij 
voor de Nederlandse Spoorwegen rangeerder 
op de olietreinen van Nieuw-Amsterdam naar 
Schoonebeek en vice versa. In 1980 ging Jans 
Scholten met vervroegd pensioen.
Anno 2016 woont de 92-jarige Jans Scholten 
zelfstandig in een aanleunwoning in de Karei 
Palmstraat bij het woon- en zorgcentrum Olders- 
heem.

Noten
1 Informatie website Historisch Emmen.
2 B.J. Mensingh, Toen kinderen nog op straat speel

den, Beilen 2009, blz. 139-235.

Een foto van medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen omstreeks 1950 in Emmen.
Onderste rij, zittend, vanaf links: Arie Albersma, Jan Meyerink, Ageman, Smink, Jan Brink, De Vries, chef 
van de NS in Emmen, een medewerker van Van Gent en Loos, Hendriks, Wim v.d. Heuvel en Buit.
Tweede rij, vanaf links: Arie van Zeien, Jans Scholten, Jan Keen, Piet de Goede, Bertus Woelders, Van Vliet, 
Iemko de Groot, Gerrit Rabers, een medewerker van Van Gent en Loos, Jannes Klein, een medewerker van 
Van Gent en Loos, een medewerker van Van Gent en Loos, Joop Siebum, Hendrik Stevens, Willem Slot en 
Pongers.
Bovenste rij, vanaf links: Roelof Schut, Jan Brinks, Be Knegtering en Jan Kluitenberg.



door Ham JoCing, ‘Henfcjjeurint^ 
J-Cenh^Lanting en 'Wint dïsscher

<EXcursie 2016
Op zaterdag 7 en 14 mei 2016 wordt onze jaarlijkse busexcursie gehouden. Het 
onderwerp van onze excursie is ‘Vervening in Fryslan’.

In februari 2016 hebben wij het excursietraject voorgereden. De opgave verloopt weer voor
spoedig. In de bus is per keer plaats voor 50 personen. Momenteel hebben zich voor 7 mei 50 
en voor 14 mei 36 personen opgegeven. Voor 7 mei wordt nu een reservelijst aangelegd en voor 
14 mei is er nog voldoende plaats. Opgave kan bij Henk Jeurink (0591-626728 of henk.jeurink@ 
ziggo.nl). Ook voor nadere informatie kun je bij hem terecht.
We vertrekken om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het ‘Hampshire Hotel’ aan de Van 
Schaikweg 55 in Emmen. Vanaf Appelscha gaan we binnendoor via Haulerwijk naar Bakkeveen. 
Veel Friese veenarbeiders uit Emmer-Compascuum kwamen uit deze streek. De vader van de 
bekende anarchist Harmen van Houten kwam ook uit Haulerwijk.
In Bakkeveen stoppen we bij ‘De Slotplaats’ voor koffie met gebak. Daarna vervolgen we onze 
tocht door de Friese veenstreken langs het riviertje de Boorne. Bijzonder is Beetsterzwaag met 
zijn vele paleizen van de Friese veenadel.
Direct na de middag begint het bezoek aan het museum ‘It Damhüs’ in Nij Beets. Na een korte 
kennismaking gebruiken we hier de lunch. Daarna bezichtigen we o.l.v. een gids het museum. 
Buitengewoon interessant is de vertoning van hun film over de leef- en werkomstandigheden bij 
de vervening van dit laagveengebied van Friesland. De bevolking van Nij Beets heeft aan deze 
film meegewerkt.
Via een rit langs de Smalle Ee naar Drachten zoeken we de grote wegen weer op en zijn rond 
17.00 uur terug in Emmen.

De deelnamekosten bedragen voor leden en gezinsleden € 35,00 p.p. en voor niet-leden € 40,00 
p.p. De deelnamekosten zijn m.u.v. persoonlijke uitgaven inclusief. Graag de deelnamekosten 
tijdens de excursie voldoen. Het wordt, zoals u van ons gewend bent, weer een interessante en 
gezellige excursie.

door Stichting CuCtuur-Jdistorisch Zwartemeer 
dCV Zuidoost-<Drenthe

n
C u ltu u r  historie rond Zwartemeer’

Fietstocht Stichting Cultuur-Historisch Zwartemeer
Op zaterdag 2 juli 2016 is door de Stichting Cultuur-Historisch Zwartemeer in samenwerking 
met onze vereniging een prachtige fietsroute uitgezet. In de fietsroute wordt het Bargerveen met 
de nieuwe uitzichttoren en de veenkerk/begraafplaats van Annafehn (1907) opgenomen. Aan de 
andere kant van het Südnord Kanal bij Annafehn zijn de oosterburen bezig met ‘renaturierung’ 
Of dat interessant is, wordt nog bezien. Na de koffie voert de tocht verder naar Hebelermeer.



Geprobeerd wordt om ook hier de kerk te zichtigen. Bij Robben gebruiken we de lunch. Om 
16.00 uur zijn we terug bij café ‘De Nachtwacht’ op de hoek van de Kamerlingswijk/ Eemsland- 
weg voor een afzakkertje. Nog niet alle onderdelen zijn tot in de puntjes geregeld, maar we laten 
ons graag verrassen.
Aan de fietstocht zijn geen kosten verbonden. Wel zijn koffie, thee, lunch en overige verteringen 
voor eigen rekening. We zorgen voor billijke prijzen.
Verzamelen tussen 09.00-09.30 uur bij ‘De Nachtwacht’. Tot en met 1 juli 2016 kunt u zich 
met het vermelden van uw naam en telefoonnummer opgeven bij Herman Lübbers in Zwarte- 
meer (0591-315529 of H.Lbbers@kpnplanet.nl). De organisatie houdt zich het recht voor om 
bij een te geringe deelname (minimaal 15) de fietstocht af te blazen. Maar zo ver zal het vast 
niet komen. Tot zaterdag 2 juli 2016 in Zwartemeer bij café ‘De Nachtwacht’ Eemslandweg 88 
(7894AD), telefoon 0591-316614. In de Kroniek van juni komen de details te staan. Nu is de tijd 
aangebroken om u aan te melden.

Het eerste Historische Café op zaterdag 13 februari 2016 ging over de Ijstijd. Harrie Huisman 
sleepte de aanwezigen op een boeiende wijze mee naar deze voor Drenthe zeer ingrijpende epi
sode over de vorming en het gebruik van ons huidige landschap met zandruggen en beekdalen.
In 1875 werd in Berlijn door de Zweedse geoloog Otto Torell voor het eerst een verband gelegd 
met de Ijstijd. Tot die tijd moesten we het doen met wonderen en reuzen.

Zaterdag 19 maart 2016
Wijlen wethouder Roelof Zegering Hadders genoot in veel opzichten bekendheid in Zuidoost- 
Drenthe en ver daar buiten. Hij had veel liefde voor de plek, waar hij vandaan kwam. De tekst 
van het liedje van Daniël Lohues, ‘Hier kom ik weg’, zou hem zeker niet zijn ontgaan. Vaak 
luisterde Zegering Hadders een ouderavond op met plaatjes van zijn toverlantaarn. Van deze 
plaatjes heeft ons bestuurslid Minno Nicolai een PowerPointpresentatie gemaakt. We nodigen 
u van harte uit naar de bibliotheek in Emmen te komen. De zaal is open vanaf 14.00 uur open. 
Minno begint om 14.30 uur met de presentatie. Beleef deze beelden uit een ver verleden.

Zaterdag 9 april 2016
‘De Poorte van Drenth’, een dag over archeologie, historie en landschapsgeschiedenis, over 
Coevorden en Zuidoost-Drenthe. Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de Drentse 
Historische Vereniging en van de Drents Prehistorische Vereniging. In totaal worden er vijf in
leidingen gehouden door Theo Spek (tevens dagvoorzitter), Bart Wever, Diana Spiekman, Hans 
van Westing en Ineke Hollander. Er wordt in Grand Café ‘De Heeren van Coevorden’ geluncht. 
Ook kan er een keuze worden gemaakt tussen een bezoek aan het Stedelijk Museum of een 
Stadswandeling. Zanger Egbert Meijers zorgt voor de muzikale bijdragen. De deelnamekosten 
bedragen € 25,00 voor leden van de DHV en DPV en € 30,00 voor niet-leden. Dit is inclusief 
een borrel en de lunch. De ontvangst is om 09.30 uur. De opening wordt om 10.00 uur door 
wethouder Jeroen Huizing van Coevorden verricht. Tot 1 april 2016 is aanmelding mogelijk via 
depoortevandrenth@gmail.com. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites: 
www.drentsehistorischevereniging.nl en www.dpv.nl.

Maandag 11 april 2016
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de HV Zuidoost-Drenthe wordt op maandag 11 april 
2016 in de kantine van het Esdalcollege te Klazienaveen gehouden. De nieuwe school annex 
bibliotheek is te vinden aan de Van Echtenstraat 22, 7891 LM Klazienaveen. De zaal is vanaf 
19.30 uur open. De vergadering begint om 20.00 uur. De uitnodiging met agenda treft u aan in 
de enveloppe van deze Kroniek. Jaarverslagen en begroting kunt u vanaf 4 april bij Henk Jeurink 
aanvragen. Na de pauze verzorgt de geboren en getogen Klazienavener Henk Lanting een inlei
ding over de geschiedenis van hun familiebedrijven in relatie tot Klazienaveen. Momenteel is het
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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.

Erfgoedwerk Emmen is mede namens onze vereniging bezig met het oprichten van een His
torische Werkgroep in Klazienaveen. In het programma na de pauze zal hier ook uitgebreid 
aandacht aan worden besteed. Leden die binding hebben met het grootste veendorp in onze 
gemeente worden nadrukkelijk uitgenodigd aan deze uitnodiging gevolg te geven.

Zaterdag 7 en 14 mei 2016
Op deze dagen wordt onze jaarlijkse excursie gehouden. Zie hiervoor het artikel in deze Kro
niek op bladzijde 27.

Zaterdag 2 juli 2016
Voor vier jaar terug heeft de Stichting Cultuur-Historisch Zwartemeer een fietstocht langs de 
vele bezienswaardigheden rond dit veendorp uitgezet. Deze zomer gebeurt dat opnieuw. Op de 
bladzijden 27 en 28 staan nadere bijzonderheden.

Algemeen
Voor meer informatie over lezingen en andere activiteiten raden wij u aan de dag- en weekbla
den in de gemeente Emmen goed in de gaten te houden.

Aandacht voor de penningmeester/bestuur
De automatische incasso’s zijn dit jaar door een fout in het boekhoudprogramma al in januari 
geïnd. Het volgende jaar zullen ze weer, zoals gebruikelijk, in de laatste week van febru
ari worden geïnd. Leden die ons niet hebben gemachtigd om de contributie te innen worden 
verzocht deze voor 1 mei te voldoen. De leden die dit zijn vergeten, krijgen bij de Kroniek 
van juni een factuur toegestuurd, eventueel gevolgd door een herinnering bij de Kroniek van 
september. Bij de leden van wie de contributie in november nog niet is ontvangen gaan we er 
van uit dat de adresgegevens onjuist zijn; zij worden uit de ledenlijst verwijderd. Graag zou 
ik van alle leden die over email beschikken even een mail ontvangen met hun naam, adres en 
telefoonnummer (sturen naar ton.reuvekamp@home.nl). Ik kan dan de emailadressen aan het 
ledenbestand toevoegen en eventueel met u via email communiceren (bv. factuur toesturen). 
Ook kan ik dan de andere gegevens even controleren of bijwerken.
Wij zijn op zoek naar een paar nieuwe en jonge bestuursleden. Wij zoeken in ieder geval een 
financieel deskundige, die onze penningmeester Ton Reuvekamp kan en wil ondersteunen bij 
zijn werkzaamheden. Schroom niet en neem contact op met de secretaris of bij de penning
meester.
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In het Noorden in Woord en Beeld van 27 mei 1932 werd een 
foto van het echtpaar Jan Hendrik Struik en Klasina Roelof 
Boelens geplaatst. Zij vierden op 19 mei 1932 dat zij vijftig 
jaar waren getrouwd. Het echtpaar woonde in dat jaar aan de 
Weerdingerstraat.
Jan Hendriks was op 27-03-1854 te Emmen geboren. Hij was 
een zoon van arbeider Geert Struik en arbeidster Hindrikje 
Snoeijing. Jan Hendriks overleed op 21-01-1935 te Groningen, 
80 jaar oud.
Dienstmeid Klasina Roelfina Boelens was op 7-02-1855 te 
Gasselte geboren. Zij was een dochter van kleermaker Jan 
Boelens en Klaasje Eggens. Klasina overleed op 08-01-1944 te 
Emmen, 88 jaar oud.
Het echtpaar kreeg vijf kinderen: Geert (* 1883), Klaasje 
(* 1885), Albertus (* 1887), Hendrik (*1889), Jan (* 1891) en 
Roelof (* 1895).

Wie kan meer vertellen over de familie Struik. Gaarne contact 
opnemen met Piet Naber (0591-633942) ofp.a.naber@home.nl.

(Foto: coll. Roelof Boelens)

Foto voorzijde: Pauze in de tuin van de Bendien 
(coll. Gem. Archief Emmen)

Op een deel van de kaart van Drenthe van 1634 van C. Pijn- 
acker staan a f 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).
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