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We beginnen even met een kleine correctie. In de vorige Kroniek stond op bladzijde 26
een foto van het spoorwegpersoneel. Henk Sijbom uit Coevorden schreef ons dat de
naam van zijn vader daarbij verkeerd was geschreven. Joop Siebum moet Joop Sijbom
zijn.
Er zijn nog maar weinig reacties binnengekomen op het artikel over de Zweedse nood
woningen. In de volgende Kroniek komen we daar nog op terug.
Wat biedt de Kroniek deze keer? Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 april
j l . , gehouden in Klazienaveen, hield de geboren en getogen Klazienavener Henk Lan
ting een inleiding, omlijst met prachtige foto’s over de geschiedenis van hun familiebe
drijven in relatie tot Klazienaveen. De avond werd goed bezocht en behalve veel leden
waren er ook heel wat inwoners van Klazienaveen op afgekomen. Omdat lang niet alle
leden erbij zijn geweest, leek het me een goed idee om de inleiding van Henk Lanting
in deze Kroniek te publiceren met hier en daar een kleine aanvulling. Helaas kunnen
niet alle vertoonde foto’s bij het artikel worden geplaatst.
Gerben Dijkstra heeft een artikel geschreven over de geschiedenis van de voetbalclub
WKE gedurende de periode 1966-2016. De club is de afgelopen tijd zoveel in het
nieuws geweest en vanwege een faillissement uit de Topklasse gehaald.
65 Jaar lang (van 1928 tot 1993) hebben zusters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig
Hart in Klazienaveen gewerkt. Zij hebben onder andere veel gedaan voor het onderwijs,
van kleuterschool tot huishoudschool. In 1993 vertrokken de laatst overgebleven drie
zusters. Eén van hen schreef mede namens de andere twee een soort open afscheidsbrief
aan de bevolking van Klazienaveen. In die brief werd geschreven over hun werkzaam
heden daar vanaf het begin.
Vervolgens een bijdrage van Horst Bechtluft uit Twist. In 1866 schreef Johann Heinrich
Robben een brief aan een generaal van het Pruisische leger. Er zit een verzoek vast aan
het verhaal. Horst Bechtluft wil graag meer weten over nabestaanden van Johan Hein
rich Robben, die later naar Barger-Compascuum of Barger-Oosterveld zijn vertrokken.
We hebben een tijdje geleden de opening van Wildlands meegemaakt. Ondergetekende
keerde terug in de tijd en heeft eens gekeken hoe de opening van het Noorder Dieren
park in 1935 is gegaan.
Verder willen we u wijzen op de mededelingen.
Veel leesplezier.

cCoordCenk^Lanting
(schrifteCijkg -weergave van zijn [ezing op
18 apriC2016 in Klazienaveen)

(Bus6edrijf jLanting
in Xfazienaveen
De grondlegger van het busbedrijf Lanting in Klazienaveen, Hendrik Lanting, werd op
22 oktober 1880 in Noordbarge geboren. Hij was een zoon van klompenmaker Albert
Lanting, geboren te Noordbarge in 1855 en Geessien Braam, ook geboren te Noordbarge
in 1858. Het gezin had tien kinderen, van wie Hendrik de oudste was. Ook de grootvader
en overgrootvader van Hendrik waren in Noordbarge klompenmakers geweest.
Hendrik Lanting trouwde op 12 maart 1903 met Albertien Braam, eveneens geboren in Noord
barge. Hendrik Lanting heeft gewerkt als los arbeider, klompenmaker en veenarbeider.
Eigenlijk wilde hij emigreren naar een ander
land in Europa, waar het beter was dan in Ne
derland. Toevallig zag hij in een of ander blad
een advertentie, waarin veenarbeiders werden
gevraagd om in Engeland te werken. Dat leek
hem wel wat en op 3 maart 1913 vertrok het
hele gezin, vader Hendrik, moeder Albertien en
hun zoon Frederik van zes jaar naar het plaatsje
Thorne in Engeland, gelegen tussen de steden
Leeds en Huil.
Daar heeft hij kort gewerkt als veenarbeider, maar

al gauw vond hij er een baantje als fietsenmaker.
Omdat zijn echtgenote moest bevallen, wilde die
terug naar Nederland en dat gebeurde op 6 april
1914, vlak voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog. Ze werden weer ingeschreven in
de gemeente Emmen, maar kwamen nu in Barger-Oosterveen terecht (nu Klazienaveen). Een
maand later werd dochter Geziena geboren. Het
echtpaar kreeg totaal acht kinderen van wie vier
op heel jonge leeftijd zijn gestorven.
Ongeveer 100 meter ten westen van de Dordsebrug stond een houten gebouwtje dat door Johannes Thedinga te Emmen als filiaal in Klazie
naveen in gebruik was. Filiaalhouder was Arend
Roossien, maar die werd als militair opgeroepen
en moest naar Assen. De oude Thedinga kwam
in contact met Hendrik Lanting en vroeg hem of
hij de zaken in Klazienaveen kon waarnemen.
Hendrik besloot op het aanbod van Thedinga in
te gaan en werd dus begin 1914 filiaalhouder
voor Thedinga in Klazienaveen en kwam in de
houten loods terecht.
In 1903 was Jan ten Hoor begonnen met de

De grondlegger van het bedrijf: Hendrik
Lanting met zijn echtgenote Albertien
Braam

De houten Dordschebrug in 1910 met het
brughuisje, dat een
grote rol speelde in
het leven van Henk
Lanting.

De eerste taxi (1923). Vanaf links: vader Hendrik
Lanting, dochter Geesje Lanting, moeder Albertien
Lanting-Braam met op de arm zoontje Albert, doch
ter Gesina Lanting, Klaas de Vries (knecht), zoon
Freek Lanting en Roelof Bults (knecht).

■*-

verkoop van textiel vanuit het zogenaamde
brughuisje. In 1919 kwam dat brughuisje vrij,
want de toenmalige bewoner, Hendrik Foppe ten
Hoor, de zoon van Jan, had een wat groter pand
gevonden, meer in het centrum.
In 1919 huurde Hendrik Lanting het toenmalige
brugwachtershuisje van de DKM (Drentse Ka
naal Maatschappij) en nu werd hij behalve fiet
senmaker ook brugwachter bij de Dordsebrug.
Deze houten brug was in 1889 gebouwd. De
tweede werd in 1934 in gebruik genomen en was
een verbeterde en zwaardere uitvoering, want hij
was van ijzer met een houten dek.
Een jaar later, 1920, nam Hendrik Lanting de
rijwielzaak in Klazienaveen van de fa. Thedinga
over en dat was dus de eerste Lantingvestiging
in Klazienaveen. In 1921 kwam de oudste zoon
Frederik, die toen veertien jaar was, ook in de
rijwielzaak werken.

1930. Vanaf links:
Tjalling Oosting,
Freek Lanting, Sientje
Lanting, Albert Struik,
Albert Lanting,
Hendrik Lanting en
Fokke Koens.

In 1923 werd de eerste taxi aangeschaft. Daar
was in die tijd nog geen vergunning voor nodig.
Op 9 januari 1934 trouwde zoon Frederik met
Hilligje Kievit en ook zij kwamen in het brug
huisje te wonen. Zij kregen vijf kinderen: Henk,
busondernemer (en de schrijver van dit artikel),
Jan, die garagehouder in Klazienaveen werd,
Bert, die helaas op jonge leeftijd is overleden,
Jaap, die eveneens busondernemer werd en zus
Addie, die reisbureauhouder werd in Klaziena
veen.
Omdat de rijwielzaak met taxi te weinig geld
opbracht voor twee gezinnen, werd op 17 juli
1939 de eerste autobus gekocht. Dat gebeurde
na overleg met de toenmalige wethouder, de
heer Veenstra. Die had gezegd: “Lanting, koop
een autobus. Dan mag je wat mij betreft in de
werkverschaffing rijden. ” Dat was voor de
DUW (Dienst Uitvoering Werken).
Die eerste autobus was een Chevrolet, bouw
jaar 1934 met achttien zitplaatsen. Het kenteken
van de bus was D -12569. Hij werd gekocht van
de firma Schutte te Zwolle voor de prijs van
f. 500,10. Dat dubbeltje was voor het zegel. Er

De nota bij de aankoop van de eerste
bus. Tien cent was voor het zegel.

moest wel geld voor geleend worden van Rieks
Lanting, een broer van Hendrik. Deze Rieks
werd ook wel Tarzan genoemd.
De eerste ritten als eigen baas werden gereden
vanaf Emmer-Compascuum naar de bossen bij
Zweeloo om de werklui er naar toe te brengen
en uiteraard aan het eind van de dag ze weer
terug te brengen.
In 1940, gedurende de mobilisatietijd, werd nog
enige tijd gereden voor het Nederlandse leger.
Maar in mei 1940 vielen de Duitsers ons land
binnen. Frederik had geen zin om de bus af te
staan en die moest dus verdwijnen. Eerst werd hij
enkele maanden verborgen in het veen bij Foxel,
daarna in de schuur bij bakker Hars in Klazienaveen-Noord. Na ongeveer een jaar werd de bus in
de groene schuur aan de Dordsedijk onder de turf
verborgen. Daar heeft hij tot juli 1944 gestaan.
Vermoedelijk door verraad werd de bus toch nog
gevonden en afgesleept naar Coevorden. Daar
zou de bus bij de firma Van Berkum gerepa
reerd worden, maar die wist de Duitsers ervan te
overtuigen dat de bus door de lange stilstand niet
meer te repareren was. Uiteindelijk werd hij dan
ook behoorlijk gesloopt en werden de banken, de
ramen en de banden verwijderd.
Hendrik Lanting stierf in hetzelfde jaar, januari
1944. Hij werd 63 jaar oud.

De eerste twee bussen van het busbedrijf.
De Chevrolet (links) en de Citroen (direct
na de oorlog aangeschaft).

Het gezin van Freek Lanting voor de
zogenaamde Bellewagen, een tot bus
omgebouwde vrachtwagen (Austin).
Vanaf links: vader Freek, dan de zonen
Bert en Jan, moeder Hilligje en zoon
Henk.

De hele zaak, zowel de fietsenzaak als de bus
sen, werd toen overgenomen door zijn zoon
Frederik.
Na het beëindigen van de Tweede Wereldoor
log kwam alles in een stroomversnelling. De
Chevrolet, die in Coevorden was blijven steken,
werd als wrak weer teruggehaald, door Lanting
gerepareerd en verder opgeknapt en vrij kort na
de bevrijding reed hij weer.
Een bijzondere aankoop na de oorlog was de
zogenaamde ‘bellewagen’, een Austin Bell car.
Dat was een vrachtwagen, die omgebouwd werd
tot een bus. Er werden raampjes in gemaakt en
kwamen twee lange, in de lengte geplaatste ban
ken in. Deze ‘bus’ heeft dienst gedaan tot 1948.
Chauffeur Geert de Vries heeft daar nog een ha
chelijk avontuur mee beleefd. Hij reed in de win
ter met de bellewagen richting Erica, en waar de
Verlengde Hoogeveense Vaart een haakse bocht
maakt raakte hij in een slip, van de weg af en de
wagen zakte met de wielen door het ijs. Geert,
die gelukkig op dat moment nog geen passagiers
had, kon zich in veiligheid stellen door naar ach
teren te kruipen en daar de wagen verlaten.

Het gezin van Freek
Lanting en Hilligje
Kievit in 1954: Henk,
moeder Hilligje, Bert,
Jan, vader Freek en
vooraan zoon Jaap en
dochter Addie.

Volgens mij was mijn vader Frederik de eerste
particuliere busondernemer die na de oorlog
weer op de weg verscheen.
De eerste ritten die werden gemaakt was om
kinderen, die in deze regio geëvacueerd waren
geweest, terug te brengen naar onder andere
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
De tweede bus die werd aangekocht, was een
19-persoons Citroën. Die was vroeger van de
firma Toonen te Nijmegen geweest, bij de EDS
in Emmen blijven staan en via oorlogsbuit aan
geschaft.
Daarna werd nog een aantal gebruikte bussen
aangeschaft, waarmee vanaf eind 1945 groepsvervoer werd gereden. Dat gebeurde voor on
der andere het personeel van de Bendien en de
AKU, het vervoer van schoolkinderen voor de

gemeente Emmen en voor de DUW.
In 1946 bezat het bedrijf zes autobussen, alle
maal met een chassis van voor de oorlog en met
een benzinemotor.
In 1947 werd met Geert Smit in Zwartemeer,
die voor de oorlog met bussen reed, een ruil
gemaakt. Smit wilde toch niet meer met bussen
beginnen en kreeg de taxivergunning van Frede
rik Lanting en die kreeg de busvergunning van
Smit. Daarbij kreeg hij ook nog de toewijzing
van een nieuw Ford-chassis. Omdat Lanting zelf
ook een toewijzing voor zo’n chassis had gekre
gen, kon op beide chassis door carrosseriebedrijf
Groenewold uit Hoogezand nieuwe Ford-carrosserieën worden gebouwd. Deze beide Fords
hadden 33 zitplaatsen en zijn in 1947 op de weg
gekomen. Dit waren dus de eerste nieuwe bus
sen voor het bedrijf.
Vanaf die tijd beschikte het bedrijf ook over t.
en o.-vergunningen (toer- en ongeregeld vervoervergunningen), zodat nu ook toerreisjes
mochten worden uitgevoerd. Deze vergunning
was al in 1939 aangevraagd, maar door de oor
log een beetje in het slop geraakt.
De eerste diesels kwamen vanaf 1950. De eer
ste was een Panhard. Later kwamen daar twee
Commers bij: één in 1956 met 42 zitplaatsen en
een jaar later één met 45 zitplaatsen, ook met
een carrosserie van Groenewold in Hoogezand
Eén van de bussen was een grote Volvo met 46
zitplaatsen. Het investeren in de bussen kostte
veel geld en op een gegeven moment wilde de
bank geld hebben. Ze dreigden een bus in beslag

te nemen, waarop Lanting naar de NMB-bank in
Emmen reed, daar de bus op de stoep parkeerde
en zei: “Als jullie geld willen hebben; hier staat
hij.” Omdat deze Volvo niet zuinig was - hij
reed 1 op 3 - werd hij overgedaan naar de firma
Bergman in Ter Apel
Zoon Henk was gezakt voor het toelatingsexa
men van de HTS in Groningen en kwam daarom
op bijna zeventienjarige leeftijd in september
1951 in de rijwielzaak werken.
Zijn eerste bekeuring had hij toen al te pakken,
want twee jaar daarvoor moest hij voor zijn
vader enkele onderdelen ophalen bij sloper Van
der Bunte in Apeldoorn. Hij was toen vijftien
jaar en had nog geen rijbewijs. Op de terugweg
werd de Citroen aangehouden door een veld
wachter, die vroeg wat hij aan het doen was en
waar hij naar toe moest. Die veldwachter wist
niet waar Klazienaveen lag, maar uiteindelijk
mocht Henk toch verdergaan met de woorden:
“Rij maar door, maar wees wel voorzichtig.”
Ook reed hij al vrij jong op de bus. Hij was
bijna zeventien jaar en de bussen van Lanting
reden ook voor de Bendien om de meisjes die
daar werkten vanuit de buitendorpen er naar toe
te brengen en weer terug. Eén van de chauffeurs
die dat deed was Berend ten Berge. Die raakte
op een dag bij het monteren van een band ge
blesseerd en kon niet meer rijden. Henk moest

Bussen wachten bij de Bendien in de
jaren ’50.

Het tanksta
tion van Ab
Lanting in
1960. Het
gedeelte
waar ESSO
op staat
is nog een
overblijf
sel van het
voormalige
brughuisje.

het maar overnemen zonder rijbewijs. Dat ging
een paar dagen goed, maar op een dag stond de
controleur van de Rijks Verkeersdienst bij de
poort van de Bendien. Henk kon zo natuurlijk
niet wegrijden. Nu had de Bendien een badhuis
en de baas daarvan was Houkes. Die had wel
een rijbewijs voor vrachtwagens, maar reed daar
nooit op. En hij had nog nooit een bus bestuurd.
Voorgesteld werd dat Houkes achter het stuur
zou gaan zitten en dat Henk naast hem zou zitten
om te schakelen. Houkes hoefde dan alleen maar
te sturen, zorgen dat de bus de poort uit kwam
en dan na zo’n 100 meter verder kon Henk het
stuur wel weer overnemen om de meisjes naar
Zwartemeer en Barger-Compascuum te brengen.
Dat ging een dag of wat goed. Maar een paar
dagen later stond de controleur op de Boslaan.
Het stopbordje ging omhoog en Henk moest
stoppen. Hij moest de bus uit en een groot aantal
van de meisjes deden dat ook. Die gingen hevig
te keer tegen de controleur, want ze wilden ui
teraard naar huis. Henk mocht uiteindelijk ver
der rijden, maar de controleur stond hem bij de
zaak op te wachten en er kwam een bekeuring
voor het rijden zonder rijbewijs, het ontbreken
van een geneeskundige verklaring, het ontbreken
van een werkmap en hij had teveel passagiers
in de bus. De bekeuring bedroeg totaal f 54,00.
Voor die tijd een flink bedrag.

De Dordschebrug in 1955. Dit was de derde brug
met die naam. Deze brug werd in 2009 afgebroken.

Toch had Henk zijn rijbewijs snel te pakken.
Op 4 juli 1952, toen hij achttien jaar werd, had
hij zijn rijexamen al gedaan en tien dagen later
haalde zijn vader speciaal voor hem het rijbewijs
uit Assen.
Op 10 oktober 1956 trouwde Henk Lanting met
Jouc Blaauw en ze gingen wonen in het brug
huisje, waar Henk ook geboren was. Het was de
derde generatie Lanting die daar woonde.
De aandacht van Henk ging vrijwel geheel uit
naar de bussen en daarom werd in 1957 besloten
de rijwielzaak en het tankstation af te stoten. Het
tankstation werd overgenomen door Ab Lanting,
een oom van Henk en de rijwielzaak kwam in
handen van Foye Kievit.
Ab bouwde een nieuw woonhuis bij het tanksta
tion en daarbij is het brughuisje verdwenen.
Op 4 december 1953 is de derde Dordschebrug

geopend (in 2009 afgebroken). Deze vaste brug
was geheel van beton.
In 1958 kwam Bert, de jongere broer van Henk,
op zestienjarige leeftijd te overlijden. De ouders
waren daar zo van ondersteboven dat ze de lei
ding van het busbedrijf volledig aan Henk over
lieten. Die was daarmee op 24-jarige leeftijd al
directeur. Gelukkig kwam zijn andere broer Jan
na een langdurige ziekte het bedrijf versterken.
Zijn ambachtsschoolleraar Riemersma had ooit
gezegd dat hij ‘gouden handen’ had en daarom
zorgde Jan voor het materieel.
In 1967 werd het busbedrijf van Fennema, ook
gevestigd in Klazienaveen, door Henk, in over
leg met zijn vader en broer Jan overgenomen en
een jaar later kwam ook broer Jaap in het bedrijf
werken.
In 1969 werd ook nog een reis/passagebureau
aan het busbedrijf verbonden en geopend. Zus
Addie die toen zestien jaar was ging zich daar
vooral mee bezighouden.
In oktober 1971 verliet Jan het busbedrijf en
begon geheel zelfstandig een eigen garagebedrijf
aan de Brugstraat in het pand, waar voorheen
smid Peters en later Willems zat: het eerste
garagebedrijf met de naam Lanting.
In 1975 werd in goed overleg besloten om het
busbedrijf te splitsen: er waren toen weer twee
touringcarbedrijven in Klazienaveen, namelijk:
1. Reisbureau en taxi- en touringcarbedrijf Henk
Lanting bv, gevestigd aan de Broekweg en onder
leiding van Henk en Jouc Lanting en
2. Toerkoop reisbureau en touringcarbedrijf

Lanting Reizen bv, gevestigd aan de Dordsedijk
onder de leiding van zus Addie en broer Jaap
Lanting.
Het ging goed met beide bedrijven, maar in 1991
vond er nog een splitsing plaats tussen het reis
bureau Lanting van Addie en haar man Reinie en
het touringcarbedrijf Lanting Reizen van Jaap.
Het reisbureau was ondertussen gevestigd in het
pand van Foye Kievit aan de Dordsedijk, want
die was met zijn rijwielzaak gestopt. Jaap werd
nu alleen de eigenaar van het touringcarbedrijf.
De afzonderlijke delen smolten langzaam weer
samen tot één bedrijf. De eerste stap daartoe
werd gezet in 2002, toen het bedrijf een klap te
verwerken kreeg. In Frankrijk werd een dubbeldekkerbus van Henk Lanting bij Metz door
een dronken vrachtwagenchauffeur van de weg
gereden, waarbij zeven personen om het leven
kwamen, waaronder de buschauffeur Arjan Ebbinge.
Ook het reisbureau, dat ondertussen was ver
huisd naar de Van Echtenstraat en van naam
veranderde in VakantieXperts Lanting is door
Lanting Reizen (van Jaap) overgenomen, maar
bleef wel in Klazienaveen gevestigd. Inmiddels
had Jaap het totale bedrijf overgedragen aan zijn
beide zoons Jeff en Nick. De beide, bij de split
sing in 1975 ontstane busbedrijven, waren nu
weer samengevoegd.
In 2007 vertrok het bedrijf uit Klazienaveen. Er
kwam een nieuw hoofdkantoor in Hoogeveen en
daar verhuisde ook het gehele touringcarbedrijf
naar toe. Het telde nu bijna 100 medewerkers en
ongeveer 50 touringcars.
Maar Henk betreurt het nog steeds dat het be
drijf uit Klazienaveen vertrokken is. Het gara
gebedrijf van Jan aan de Brugstraat is inmiddels
ook gesloten en in 2015 is aan de Mizar door
de kleinzoon van hem, Remon, een nieuw gara
gebedrijf gestart. Dus nu is in Klazienaveen in
2016 in ieder geval nog wel een reisbureau en
een garagebedrijf met de naam Lanting.

Touringcarbedrijf Henk Lanting aan de
Broekweg in 1991
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Een bijzondere voetbalclub op het Emmer woonwagencentrum
In maart 2016 kwam een einde aan een roemruchte periode van bijna 50 jaar voetbalge
schiedenis op het Emmer woonwagencentrum. Het eerste elftal, tot februari 2016 mee
strijdend om de titel in de Topklasse, werd vanwege een faillissement uit de competitie
gehaald.
In deze bijdrage wordt op het ontstaan van de voetbalvereniging en de jaren van succes
sen teruggekeken.
Toen in 1966 werd besloten om lid te gaan
worden van de KNVB, voetbalden de mannen
van het Woonwagenkamp Emmen al geruime
tijd in de Emmer Bedrijfsvoetbalcompetitie.
In het prille begin, zo rond 1950, kwam het
elftal regelmatig in het veld tegen ploegen van
bijvoorbeeld de brandweer, politie, schippers,
rondtrekkende kermisklanten en fabriekselftallen. Dit alles gebeurde ongeorganiseerd. Men
was namelijk niet bij een officiële voetbalorganisatie aangesloten. Men noemde dit tijdverdrijf
gemakshalve dan ook ‘wild voetbal’.
De spelers van het kampelftal speelden wel bijna
allemaal competitievoetbal bij andere verenigin
gen in en rondom Emmen: Emmen, Drenthina,
THEO (’t Haantje) en Emmerschans. Dat de
mannen van het woonwagenkamp toen ook al
behoorlijk tegen een bal konden trappen blijkt
wel uit de resultaten die zij met het elftal behaal
den.

Het bedrijfsvoetbalelftal uit 1950.
Staand, vanaf links: Hendrik Hendriks,
Jans Wolters, Jakobus Wolters, Albert
Kap, Jacob Wolters, Willem Wolters,
Fedde Bakker en Jozef Oosting.
Knielend, vanaf links: Hendrik Wolters,
Hendrik Wolters en Jan Wolters.

Toen in 1956 een aanvraag werd gedaan om in
de officiële bedrijfsvoetbalcompetitie te mogen
uitkomen, moest er eerst aan een paar eisen
worden voldaan. Het woord ‘bedrijfsvoetbal’
werd wel wat te letterlijk opgevat. De bond
vond dat het woonwagenkamp geen bedrijf was.
De vindingrijkheid van ‘voorzitter’ Geert Wol
ters sloeg voor de eerste maal toe. Er werd on
der de noemer ‘kooplieden’ ingeschreven. Geert
Wolters: “We waren tenslotte allemaal venters.”
De inschrijving werd geaccepteerd en de bal kon
wat betreft Woonwagen Kamp Emmen, afgekort
tot WKE, officieel gaan rollen.
Het eerste jaar werd er een knappe tweede plaats

Deze ploeg slaagde erin om
Drents Bedrijfsvoetbalkampioen
te worden. In 1965 gingen Jozef
Wolters, Jan Wolters, Harm
Wolters, Hinkie Wolters, Jan
Hendriks, Willem Wolters, Jozef
Oosting, Hendrik Hendriks,
Hendrik Bakker en Machiel Hen
driks, Dirk Bartels op de schou
ders. Enkele van de mannen
met de brede schouders waren:
Jannes Wolters, Tiene, Hendrik
Wolters en Piet Bakker.

behaald, maar het volgende jaar was het meteen
goed raak. Het elftal werd kampioen van de
afdeling Emmen. In de daarop volgende kam
pioenswedstrijden om het algehele kampioen
schap van Drenthe, werd in Hoogeveen de titel
veroverd. De spelers gingen in triomf op de
schouders van de meegereisde supporters.
In alle daarop volgende jaren draaide het elftal
mee aan de top. Bekende spelers uit die tijd
waren: Geert (Hendrik) Wolters (‘Grote Geert’),
Willem Wolters, Jan Wolters, Henk Wolters,
Harm Wolters, Machiel Hindriks, Hannes
Scholten, Derk Battels en Bertus Gils.
In 1966 adviseerde de toenmalige sociaalwerker op het kamp om de vereniging in te laten
schrijven bij de KNVB om zodoende deel te
kunnen nemen aan de competitie van de DVB.
Op 14 juni 1966 was het dan zover. De op
richting van de vv WKE. De oprichters waren
‘Grote Geert’ (Hendrik) Wolters (voorzitter),
Willem Wolters (secretaris/penningmeester), Jan
Wolters, Hinneman Hindriks, Joseph Bakker en
Harm Wolters, van wie de eerste vijf het bestuur
vormden, en Harm werd de eerste trainer.
Door de KNVB werd aanvankelijk terughou
dend op de oprichting gereageerd. Een elftal
van woonwagenbewoners in de competitie, kon
dat eigenlijk wel? Er werd besloten om het eerst
maar eens voorzichtigjes aan te bekijken. In
tegenstelling tot elke andere vereniging die lid
werd van deze organisatie, werd WKE. in de
allerlaagste afdeling geplaatst, de reserve 2e klas
van de DVB. Tegen ploegen als Germanicus 6

en Emmen 5 moest worden aangevangen. Het
kampioenschap was een fluitje van een cent en
de ploeg kon het seizoen daarop beginnen in de
le klas. Op het veld aan de Oude Roswinkelerweg begon de club enige gestalte te krijgen. Op
dit complex werd ook de eerste kantine, vijf bij
zes meter, gebouwd.
Er waren overigens nog wel enige probleempjes
intern op te lossen. De KNVB eiste een bepaald
aantal leden en die waren er niet. De vinding
rijkheid van de kampbewoners liet hen ook nu
niet in de steek. Er werden namen opgegeven
die in het geheel niet bestonden. Omdat het toch
allemaal Woltersen en Hindriksen waren, kon
den er van deze namen nog wel een paar aan
worden toegevoegd. Dit was voor de KNVB
onmogelijk te controleren. Het probleem was
alleen dat er wel voor de gefingeerde namen
bondscontributie moest worden betaald.
Al gauw werden er kampioenschappen en pro
moties gevierd. Ook kwamen er twee voetbal
velden naast het kamp te liggen met kleedkamers
en een kantine. De kantine was de huidige ‘de
Ark’.
In de eerste jaren bestond de club praktisch al
leen uit bewoners van het kamp en burgers die
met een meisje van het kamp waren getrouwd.
Later kwam daar verandering in. Tot het seizoen
1978 speelden onder andere Ines Scholten (ex
Emmen en semiprofclub Zwartemeer), Frans
Meijer (ex Drenthina), Jan Mink (ex SC Dren
the, ex Emmen), Harm Pomp (ex Emmen) en

Voor de wedstrijd tegen Ajax in 1973
overhandigde Jan Wardenburg het WKEcadeau aan Johan Cruyff

Jan Wardenburg
Trainer Jan Wardenburg uit Valthermond
was in de beginjaren (1970-1974) voor de
voetbalclub belangrijk. Naast zijn trainingswerk organiseerde hij verschillende evene
menten. Zo regelde hij een optreden van
Gert en Hermien en kwam hij op het idee om
Ajax met Johan Cruyff naar het woonwagen
kamp te halen.
“Dat kostte ons toen 18.000 gulden, ” ver
telde ‘Grote Geert’ Wolters, “Daarnaast
moesten we ook nog een etentje voor de
Ajax-spelers regelen. ” Bovendien kregen de
Ajca-spelers nog een cadeau.
De wedstrijd tegen Ajax werd een groot
succes. Maar liefst 6.000 mensen zagen de
sterren van Ajax in een met 18-0 gewonnen
wedstrijd schitteren. De wedstrijd op het
woonwagenkamp was de Ajaxieden goed
bevallen. Een jaar later kwamen zij terug.
WKE werd met 10-1 verslagen.
Bert Oldenburger (ex Emmen en ex FC Gronin
gen) voor WKE. Naast speler was Oldenburger
in de periode 1974-1978 ook trainer van de
club.
In 1978 speelde WKE in de 3e klasse van de
KNVB. Spelers van het kamp waren in die tijd
onder andere Henk Wolters, Jan Wolters, Jan
nes Wolters, Hinke Wolters, Joop Wolters, Ab
Oosting, Berend Oosting, Jan Oosting (rood),
Jan Oosting (wit), Wim Brink, Lammert Oosting
en Wim Zwikker.
In 1978 werd Bennie Borghuis trainer. Hij
maakte de eerste officiële confrontatie (KNVB-

Toen ‘Grote Geert’ Wolters in 1989 65 jaar
werd, trad hij af als voorzitter. Hij was 25 jaar
één van de grootste stuwende krachten van
de vereniging geweest. Dag en nacht stond
hij klaar voor de vereniging. Na zijn aftreden
werd hij ‘erevoorzitter’ van de vereniging. In
regionale kranten werd hij weleens ‘de koning
van het kamp ’ genoemd.

Voor zijn verdienste voor de voetbal
vereniging werd het sportpark naar
‘Grote Geert ’ Wolters vernoemd.

beker) tussen aartsrivaal hoofdklasser Emmen
en WKE mee. Deze ‘thuiswedstrijd’ van WKE
werd in het stadion van Emmen op de Meerdijk
gespeeld. Na een 1-0 achterstand in de rust,
zegevierde 3e klasser WKE met 2-1. Het was
een onvergetelijke gebeurtenis voor de bewoners
van het kamp.

In 1979 werd WKE in Emmer-Compascuum
na een 1-1 gelijkspel kampioen van de tweede
klasse B.
In 1981 promoveerde WKE voor het eerst naar
de hoogste klasse van de amateurs. Na een twee
tal degradaties, in 1998 en in 2004, werd ook
ieder keer naar de hoofdklasse teruggekeerd.
Na het sportieve dieptepunt in het seizoen 2001
2002, toen naar de 2e klasse werd gedegradeerd,
volgde meteen promotie naar de eerste klasse
(2003) en de hoofdklasse (2004).
Een eerste hoogtepunt bereikte WKE in het sei
zoen 2006-2007. Onder leiding van trainer André Paus werd het kampioenschap in de hoofd
klasse behaald. Het absolute hoogtepunt bereikte
WKE twee jaar later in het seizoen 2008-2009.
Naast het hoofdklasse kampioenschap, werd
WKE ook Nederlands kampioen bij de zondagamateurs en tevens Algemeen Nederlands kam
pioen bij de amateurs. Eind augustus 2009 werd
in de strijd om de supercup de Nederlandse
Bekerwinnaar Barendrecht verslagen.
Vanaf het seizoen 2010-2011 speelde WKE in
de Topklasse van het zondagamateurvoetbal. Op
27 februari 2016 werd op het sportpark Grote
Geert de laatste wedstrijd in de Topklasse ge
speeld.
Zoals het 50 jaar geleden begon, zo zal het ook
voor het komend seizoen bij een ‘doorstart’ zijn.
Er zal dan in de vijfde klasse worden gestart.

Informatie en foto’s uit:
De Ark. Het verleden en heden van het 100-jarige woonwagencentrum te Emmen, Emmen 1994.
Feestgids 15 jaar W.K.E, 1966-1981.
Website www.wke.nl.
Diverse krantenpublicaties.

Na het kampioenschap in 1979 werden de
spelers op de schouders van de supporters
gehezen. Op de foto WKE’er Willem Zwikker.

Qesckreven naar afscfieidsèrief van
zuster Iva iMevissen

65 5aar lu s te r s in %fazienaveen
(1928 -1993)
Onderstaand artikel is een bewerking van een soort open afscheidsbrief, geschreven door
zuster Iva Mevissen aan de bevolking van Klazienaveen. Zij was lid van de congregatie
van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Zij schreef deze brief mede
namens enkele andere zusters, toen zij als laatsten van deze congregatie Klazienaveen in
1993 verlieten. Gedurende 65 jaar is een aantal nonnen van deze orde werkzaam geweest
in Klazienaveen en hebben zij veel gedaan voor het onderwijs. In deze brief schreef ze hoe
een en ander vanaf 1928 gestalte kreeg.
‘Begin 1927 kregen wij, de zusters, Dochters
van Onze Lieve Vrouw van het H.Hart, bezoek
van de r.k. Vrouwenbond.
Doel van deze vereniging was: De godsdiensti
ge, zedelijke en maatschappelijke belangen van
katholieke gezinnen te behartigen. Met het oog
hierop kwam die Vrouwenbond in Tilburg spre
ken over een mogelijke vestiging van de zusters
in de Drentse veenstreek.
Pastoor Jongerius was toen de pastor in Kla
zienaveen. Hij vond dat zijn parochie de juiste
plaats was om een dergelijke werk te beginnen.
De zusters hadden daar wel oren naar.
Klazienaveen hoorde toen bij het aartsbisdom
Utrecht en daarom stelden de zusters zich in
verbinding met de aartsbisschop, Mgr.Van de
Wetering, om toestemming te krijgen om de
nieuwe stichting in Klazienaveen te beginnen.
De aartsbisschop stelde zijn voorwaarden, namelijk:
- De r.-k. Vrouwenbond moest zich verbinden
tot het bouwen en meubileren van een geschikt
kloostertje en dat daarna in volle eigendom
afstaan aan de zusters. Daarna moest de Vrou
wenbond zich terugtrekken om het werk zich
onbelemmerd te laten ontwikkelen, uitsluitend
onder het gezag van de geestelijkheid.
- De Congregatie moest het nodige gediplo
meerde personeel benoemen d.w.z. een gediplo

meerde zuster voor de wijk, een onderwijzeres
voor de Lagere School, een zuster voor de kleu
terschool en een zuster, die les kon geven in de
naaldvakken.

Zo kon het werk beginnen
De eerste zusters arriveerden op 10 september
1928. Het waren de zusters: Stefanie overste,
Frederika onderwijzeres, Emberta wijkzuster.
Ze waren ’s morgens om 10.00 uur uit Tilburg
vertrokken. Ze reisden over Almelo, vanwege
de slechte treinverbindingen over Zwolle.
In Nieuw-Amsterdam stond een auto klaar, die
hen naar de pastorie in Klazienaveen bracht,
waar ze ongeveer om half zes arriveerden.
Pastoor Jongerius bracht hen naar het klooster
tje, een gedeelte van het gebouw dat er nu nog
staat achter kledingzaak Booy (Het staat anno
2016 achter de supermarkt van Boni - red.).
In het huis was een kleine kapel met een houten
altaar en een prachtige communiebank, die ge
beeldhouwd was door een niet-katholieke freule
uit Groningen. De eerste dagen kwamen pasto
res uit de omgeving kennis maken. De Klazienaveners hielden zich nog wat op afstand, maar dat
zou veranderen in de loop van de tijd.
Op 17 september 1928 werd het zusterhuis
ingewijd.

Behalve de bovengenoemde drie zusters kwamen
er al gauw enkele zusters bij namelijk: zr. Bonaventura voor de lessen in de naaldvakken, zr.
Elizabeth en zr. Gertruda, onderwijzeressen,
zr. Damiën voor de kleuterschool en zr. Canisia
om handwerklessen te geven. De nu 93-jarige
zr.Canisia is de enige van bovengenoemde
zusters,die nog leeft (‘nu’ is 1993 - red.).
Officieel was de opdracht zich in te zetten voor
de katholieke bevolking. Maar door de zusters is
er nooit enig verschil gemaakt tussen katholiek
of niet-katholiek. Waar zij konden helpen, hiel
pen zij. Onze geschiedenis loopt parallel met de
geschiedenis van de Klazienaveense bevolking.
De zusters, die hier in het begin waren, heb
ben de arme tijden in deze streken meebeleefd.
Er waren toen nog mensen die in plaggenhutten
waren gehuisvest. Ook bij de zusters was het
heel krap. Maar desondanks stond het klooster
tje praktisch vanaf het begin open voor de nood
lijdende mens.

Zorg voor de zieken en gehandicapten
Behalve de groep zusters, die er was en die zich
allengs uitbreidde, werden er ook steeds meer
zieken en hulpbehoevende mensen opgenomen.
Tenslotte was er een hele ziekenafdeling, een
soort hospitium in ons klooster.
Het duurde niet lang of er was ruimtegebrek. De
zusters kregen toestemming het huis te verbou-

jHet rooms-katholieke kerkgebouw en
het zusterhuis in Klazienaveen

wen en uit te breiden. Er kwam een benedenzaaltje voor zes heren, een bovenzaaltje voor zes
dames en verder een paar kamertjes voor kraam
vrouwen, couveuses of bijzondere gevallen.
We hadden in ons ziekenhuisje nog een stuk of
vijf, zes geestelijke en/of lichamelijke gehan
dicapte kinderen. En af en toe ook wel eens
demente of psychiatrische patiënten. Dat was
heel moeilijk. Die wilden ook soms weglopen.
Iedereen, ook de zusters, die op school werkten,
hielpen mee in het ziekenhuis. Daardoor ook
voelden we verbondenheid met elkaar.
We kampten met watergebrek. Het water van
de regenput, ook dat van de huishoudschool
was afgekeurd. Het stinkende, bruine veenwater
scheen gezonder te zijn. En we hadden zoveel
water nodig met al die mensen, waaronder tbcpatiënten. We kochten water van de Purit, eerst
voor 1 cent; later 2 cent of meer.
Ons klooster werd hoe langer hoe voller. In
1948 waren we met 23 zusters, die allemaal veel
werk hadden, maar geen fatsoenlijke plaats om
in ons huis te leven.
We droomden over een verzorgingstehuis voor
onze mensen, het kon toch zo niet langer.
In 1953 vierden we ons 25-jarig verblijf in Kla-

zienaveen. Toen werd besloten te gaan ijveren
voor een nieuw huis. Voorlopig zouden we onze
patiënten elders overbrengen, zoals bijvoorbeeld
in Weiteveen bij de zusters.
Het is jammer, dat we onze droom niet heb
ben kunnen verwezenlijken, anders hadden de
Klazienaveners zeker niet zo lang op een verzor
gingstehuis hoeven wachten.
Toen de zusters in 1928 in Klazienaveen kwa
men, was een fiets nog een luxe. Er werd dan
ook heel wat te voet afgelegd, vaak over moei
lijk begaanbare wegen. De pastoor en de wijk
zuster, die hadden wel een fiets.
En dat was geen luxe, want zij moesten in geval
van nood zo gauw mogelijk ter plaatse zijn.
Onmiddellijk na de komst in Klazienaveen werd
ook het Wit-Gele Kruis opgericht. De nodige
artikelen werden aangeschaft onder andere een
hoogtezon. Hiervan werd ruimschoots gebruik
gemaakt, want van een hoogtezon was in de
wijde omtrek niets te bespeuren.
De ziekenzuster was de vertrouwenspersoon
bij de mensen. Sommige wijkverpleegsters zijn
legendarisch geworden, zoals zr. Hildegonda
Lipman en zr. Monica (Lidie Kocks uit BargerOosterveld). In 1943 werd ze benoemd voor
de wijk in Zwartemeer. Ze fietste tot de kerk
of het wijkgebouw in die plaats. En omdat er
bijna geen wegen waren en veel mensen afge
legen op het veen woonden, moest ze heel veel

Een foto uit 1935 van
een kleuterschool in
Klazienaveen
(Collectie Sis Hoek)

te voet afleggen. Ondanks de moeilijkheden die
ze moest overwinnen, vindt zr. Monica haar
Zwartemeerse jaren de mooiste tijd! Er was een
hechte band gegroeid tussen haar en de mensen
die ze moest helpen.

Meisjesbescherming
Soms regeerden meisjes op advertenties voor
een betrekking zonder zich voldoende de aard
en de omstandigheden van het werk te realise
ren. De zusters kregen al gauw contact met het
bestuur van de r.k.-meisjesbescherming. Deze
vereniging wilde bemiddelen in het zoeken naar
een goede betrekking in katholieke gezinnen.
Daarbij kwamen die meisjes dan ook onder de
bescherming van de plaatselijke vereniging.
De taak van de zusters bestond hierin, dat ze de
namen en alle gegevens over meisjes naar het
bestuur van de vereniging zonden. Dan hielp
die hen aan een goede betrekking. Zo waren ze
beschermd tegen de gevaren, die ze zouden kun
nen lopen, vooral in de grote steden.
Onderwijs
Bewaarschool- Kleuterschool-1928-1975
Zr. Damiën begon in 1928 met de bewaar
school. Eerst was deze boven het leslokaal voor
de naaldvakken, maar in september 1930 was
het nieuwe kleuterschooltje klaar. Het lag bij het

klooster aan de Langestraat, aan de kant van het
kerkhof. Toen er meer kleuters en meer kleuter
leidsters kwamen, werd er uitgekeken naar an
dere lokaliteiten. De kleuters zijn een paar jaar
naar school gegaan op de Molenwijk O.Z. 16,
het gebouw, waarin later het waterschap Bargerbeek werd gehuisvest. Er kwam een nieuwe
kleuterschool aan de Schoorstraat.
Door de kleuterschool hadden de zusters veel
contact met moeders. Vaak vragen de mensen
nog naar de zusters, bij wie ze zelf of hun kin
deren op school hebben gezeten.
Langzamerhand werden er ook kleuterleidsters
aangesteld, die geen zuster waren. De laat
ste zuster, die in de kleuterschool werkte was
zr. Jacqueline de Wijs.
Ze was hoofdleidster, maar ging in 1975 met
pensioen. Het tijdperk, begonnen in 1928 met
zr. Damiën in een ongesubsidieerde bewaar
school, eindigde in 1975 met zr. Jacqueline in
een gesubsidieerde kleuterschool.

Lagere school-basisschool 1928-1986
Ook aan de basisschool (vroeger lagere school)
hebben verschillende zusters les gegeven.
De meeste katholieke Klazienaveners van boven
de 35 moeten zr. Leonarda van de Pol nog ken
nen, want die heeft hen waarschijnlijk de eerste
beginselen van lezen en rekenen bijgebracht en
hen voorbereid op de Eerste H.Communie.
Ze heeft 35 jaar de eerste klas gehad met daarin
vaak meer dan vijftig leerlingen. Ze woont nu in
het klooster-bejaardenoord in Stein (L.), maar
met haar hart is ze nog wel in Klazienaveen

De rooms-katholieke huishoudschool
en de rooms-katholieke lagere school

(‘nu’ is anno 1993 - red.).
De laatste zuster die nog aan de basisschool
verbonden was, is zr. Philibertha Verkley (alias
zr. Ans). Ze nam afscheid van school in 1986,
maar is toch nog altijd onderwijzeres gebleven
in hart en nieren!

Huishoudonderwijs 1928-1979
Zr. Bonavertura startte in 1928 al gauw met de
lessen in de naaldvakken. Dat gebeurde in de
bijsacristie van de kerk. Daar de meisjes nog in
het veld en in de venen werkten, konden zij niet
allemaal komen.
In het winterseizoen werd het drukker. Later,
toen de nieuwe klassen van de lagere school aan
de Langestraat klaar waren, kregen de zusters
voor die lessen twee lokalen ter beschikking.
Steeds meer meisjes en vrouwen gaven zich
op voor de lessen in de naaldvakken. Er werd
gewerkt voor het diploma lingerie en costumière
van de St. Annavereniging.
Al gauw kwamen daar lessen bij in fraaie hand
werken en tenslotte in 1931 ook nog kooklessen.
Er bestond een bijzondere band met de Centrale
Vereniging van Opbouw Drenthe. Door de on
derlinge samenwerking is uit die huishoudelijke
lessen de Landbouwhuishoudschool ontstaan.
Door bemiddeling van de ABTB (die aangezocht
was om een schoolbestuur te vormen), werd de
leegstaande spijker fabriek van de fa. Mencke

R.K. HUISHOUDSCHOOL

KLAZIENAVEEN

Een aantal afbeeldingen van de rooms
katholieke huishoudschool

en Brüggenwirth gehuurd. In mei 1946 vond de
feestelijke opening plaats. De fabriek was om
getoverd in een school. En wat voor school: vijf
lokalen en een klein directricekamertje.
Toen ik in 1947 aan deze school kwam, waren
er ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over zeven
klassen. Zr. Gelestine Walburg was de direc
trice.
Onze school had drie leraressen voor de naald
vakken, nl. zr. Stefana Schellekens, zr. Romana
Ruiter en zr. Alphone Marie Moeskops.
De naaldvakken werden wel het hoogste gewaar
deerd door de leerlingen en de ouders.
De dames Riet, De Riet en Mies Hodes ver
zorgden de huishoudelijke vakken. Het koken
gebeurde op petroleumstellen en een paar turffornuizen.
Verder hadden we nog een tuinbouwleraar en
zelfs twee godsdienstleraren, te weten een kape
laan en een dominee.
Zr. Ida Mevissen, dus ik zelf, was de Vavoleerkracht (algemeen vormend onderwijs - red.).
Ik kreeg het kleinste lokaal (lokaal 5) toegewe
zen. Ik hoefde immers alleen maar de gewone
schoolvakken te geven: taal, rekenen, aardrijks

kunde etc. Steeds had ik twee klassen tegelijk.
Er stonden een paar tafels en wat schragen met
planken erop.
De verwarming geschiedde door turfkachels.
Als het koud werd in het lokaal, besefte ik, dat
ik vergeten had turf bij te vullen.
Boeken waren praktisch niet voorradig met het
gevolg, dat ik alle lessen en taken zelf moest
maken. Dat was een heel werk, want van stencillen of kopiëren had ik nog nauwelijks ge
hoord. Ik hectografeerde maar tot mijn vingers
paars waren!
Het bleven geen zeven klassen, het werden er
tien, veertien, zeventien en achttien. Er kwamen
meer leerkrachten, al of geen zusters. Die klassen
konden natuurlijk niet allemaal in de spijkerfabriek en er moest uitgeweken worden naar andere
lokaliteiten, zoals de Blokhut bij de kerk en de
Openbare Lagere School in Klazienaveen-Noord.
Ik zelf ben in 1949 of 1950 in de schuur van
Wenning getrokken (Langestraat 118, het pand,
waar later Electro van Dijk was gevestigd).
De schuur had dienst gedaan als tekenschool.
Er stonden behalve wat schoolbanken, tekenta
fels met een schuin tafelblad en opstaande rand,
erg moeilijk om te gebruiken als er geschreven
moest worden. De kinderen, die niet zo groot
waren, moesten gaan staan, als ze wat op wilden
schrijven.

Langs de tekentafels was een soort loopplank
aangebracht, waar de stoelen precies op pasten.
Als je een beetje schoof met de stoel, kieperde
je er van af. Ook moesten de lampen de hele dag
aan, omdat er in de raampjes matglas zat. Ook
hier had ik altijd twee klassen tegelijk.
Toch heb ik daar een mooie tijd gehad en ik
denk de leerlingen ook. Van half negen tot
twaalf uur en van één uur tot half vijf was er
school.
Halverwege de morgen en de middag hielden we
een half uurtje pauze. Dan liepen we het veld
in ‘op het hoog’. Hoeveel zeldzame plantjes we
toen ontdekten. Trees Heidotting vond bijvoor
beeld het kluwenklokje. We gaven dit aan dhr.
Zwart, onze tuinbouwleraar. En binnen een paar
jaar zag je in de tuinen van half Klazienaveen
en Barger-Oosterveld kluwenklokjes te bloeien
staan.
In september 1950 vertrok ik uit de schuur en
kwam ik terecht op de bovenzaal van Hotel Mazenier. De trap kwam midden in de zaal uit. En
er stond een groot biljart in de weg.
Ook verschillende logeerkamertjes kwamen in
onze klas uit ... en soms sloop er opeens een
slaperige gast langs ons heen om bij de trap te
komen.
Als er bruiloft was geweest hingen er ’s mor
gens nog de slingers. Zelfs hing er af en toe de
was te drogen.
Aan iedere kant van de trap zat een klas. Het is
te begrijpen, datje in zo’n ambiance niet opti
maal les kunt geven. Zr. Philiberta heeft er ook
nog een paar weken voor de klas gestaan, maar
toen werd ze ziek.
Gelukkig heb ik daar maar vier maanden ge
zeten, toen verhuisde ik naar een lokaal in de
lagere school aan de Langestraat.
Zoals het mij verging, verging het ook de andere
leerkrachten min of meer. Veel behelpen en toch
proberen de leerlingen iets bij te brengen.
Eindelijk in 1955, stond daar de nieuwe school
te prijken. Als naam kozen we: Tabita. Dat is
een bijbelse naam uit de Hand. 9, 36-43. Tabita
had zorg voor de armen en maakte zelf kleren
voor hen. Daarom vonden we dat een geschikte
naam. In 1961 kwam er een IHNO-afdeling aan

de Tabitaschool. Toen begon het ruimtegebrek
weer voelbaar te worden. Ik heb dan ook nog
verschillende jaren les gegeven in de garderobe
van het overblijflokaal.
Steeds meer zusters/leraressen verlieten de
school vanwege pensionering, door vertrek naar
de missie of naar elders.
In 1979 namen de laatste zusters afscheid name
lijk zr. Stefane, zr. Schellekens en ik, zr. Ida
Mevissen. Weer was er een hoofdstuk van de
zusters afgesloten !

Andere werkzaamheden
Behalve in de ziekenzorg en het onderwijs heb
ben de zusters zich in Klazienaveen ook op
andere terreinen verdienstelijk gemaakt.
Voordat P. Grin organist van het Kerkkoor was,
was één van onze zusters organiste. Ook waren
zusters jarenlang kosteres in de kerk, en zorg
den ze voor de bloemen. Er waren zusters, die
orgelles gaven of voor de distributie van hosties
over de verschillende parochies zorgden.
Ook werd ons de zorg voor de geloofsleerlingen
toevertrouwd.
Ik heb heel wat leerlingen gehad, die ik mocht
voorbereiden op het Doopsel of op de opname in
de kerk.
Sinds 1980 heb ik ze allemaal op de foto ge
zet; het zijn er sinds die tijd ongeveer 120. Die
leerlingen kwamen niet alleen uit Klaziena
veen, maar ook uit de parochies uit de buurt,
tot Musselkanaal en Stadskanaal toe. Ik heb dit
het mooiste werk gevonden, dat ik heb kunnen
doen.
Verhuizing
Het jaar 1970 was weer een mijlpaal in ons
leven, want toen verhuisden we van ons klooster
aan de Langestraat naar ons nieuwe huis aan de
Pastoor Jongeriusstraat- Stellingstraat. Dat was
wel een hele verbetering.
We waren toen nog met dertien zusters. Veel
zusters zijn vanuit Klazienaveen naar de missie
gegaan.
Tenslotte zijn we nog maar met z ’n drieën over
gebleven. Dat zijn: zr. Brigittine van den En
gels, zr. Philiberta Verkleij en zr. Ida Mevissen.
Zuster Brigittine heeft bijna 40 jaar in de mis-

Gedenkstenen ter herinnering
aan het werk van de zusters
(Collectie Jans Jagt)

sie van Molukken gewerkt. In 1984 kwam ze
naar Klazienaveen om ons te helpen bij het vele
werk; onder andere bij de lessen aan geloofsleerlingen. Ze heeft hier ook heel veel gedaan.
Door haar ijveren is in Klazienaveen een afde
ling van de Katholieke Bond voor Ouderen, de
KBO opgericht. Ze is nu nog secretaresse van
de KBO (‘nu’ is 1993 - red.).
Zr. Philiberta is nu 22 jaar in Klazienaveen (‘nu’
is 1993 - red.).
Ik heb nog een paar geloofsleerlingen, zit in het
vluchtelingenwerk, geef taallessen aan buitenlan
ders en ben secretaresse van het Bestuur van het
Dienstencentrum.

‘Wij zijn Klazienaveners ’
President John Kennedy zei bij zijn bezoek aan
Berlijn: ‘Ich bin ein Berliner.’ Met meer recht
kunnen wij zeggen: ‘Wij zijn Klazienaveners’,
want onze congregatie is al 65 jaar in Klaziena
veen.
Er zijn ook zusters, die uit deze streek afkomstig
zijn en die in onze congregatie hun levensver
vulling proberen te vinden.
Deze zusters zijn:
Zr. Monica, Lidie Kocks uit Barger Oosterveld;
Zr. Williharda, Roelie Rolink uit Klazienaveen;
Zr. Gerarda, M. Lenie Suelmannuit Klazienaveen;
Zr. Theresia, Annie Boerland uit Klazienaveen;
Zr. Hyacintha, Catrien Beukers uit Erica;
Zr. Marga, Sien Eleynen uit Klazienaveen;
Zr. Johanny, Minie Lohues uit Erica;
Zr. Margreet, Rikie Hofstede Erica.

65 Is een magisch getal
De meeste mensen treden op 65-jarige leeftijd
uit het arbeidsproces. Wij zijn een eind over de
65, maar we hebben nog werk in overvloed.
Maar ons huis is verkocht en we voelen ons niet
jong genoeg meer om naar een andere woning
te verhuizen. We dachten dat het wijzer was om
naar een klooster in het zuiden te vertrekken.
Zr. Brigittine gaat naar Nijmegen en zr. Phili
berta en zr. Ida naar Stein.
We vertrekken met een traan in ons oog, maar
met vele goede herinneringen aan alle hulp en
vriendschap,die wij hier in Klazienaveen moch
ten ervaren.
We danken God, dat we zo lang in Klazienaveen
hebben mogen wonen.
En allemaal bedankt.
We wensen alle Klazienaveners veel liefde en
geluk toe in dit leven!
De zusters.’

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de
medewerking van Jans Jagt uit
Klazienaveen.

1866: (Brief van lip 66en
aan cCe CjeneraaC
Het lijkt nu nauwelijks voor te stellen: In 1866 (dus precies 150 jaar geleden) is er oorlog
tussen het Koninkrijk van Hannover (toen gelegen aan de andere kant van de Nederlandse
grens) en het buurland Pruisen. Een onderdaan van de Hannoveraanse koning schrijft
zelfs gedurende die oorlog een brief aan de bevelvoerende generaal van het vijandelijke
Pruisische leger.
De schrijver is de eenvoudige kolonist Johann
Heinrich Robben uit het dorp Lindloh, direct
aan de grens met Nederland gelegen. Voor hem
betekenen machthebbers en grenzen niet veel.
Dat blijkt niet alleen uit zijn brief, maar ook
uit het feit dat Robben vier jaar later (in 1870),
samen met zijn schoonzoon Johann Fischer naar
Barger-Compascuum in het naburige koninkrijk
Nederland verhuist.
De stap over de grens hangt direct samen met
de brief aan de overwinnaar van de nog niet
beëindigde ‘Deutsches Krieg’ van 1866. Deze
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generaal, Eduard Ernst Friedrich Hannibal
Vogel von Falkenstein (1797-1885), had op
19 juni 1866 zonder strijd de regeringsmacht in
de bezette hoofdstad voorlopig overgenomen.
Zo stond het in de krant Ems- und Hase-Blatter
te Meppen. Die proclamatie heeft Johann Hein
rich Robben uit de kleine kolonie Lindloh waar
schijnlijk ook gelezen. Hij gaat meteen zitten en
schrijft met een krassende pen aan de Pruisische
generaal. Uitvoerig beschrijft hij zijn geval.
Robben heeft in een juridisch geschil met
Theodor Brümmer uit Rütenbrock voor het
Königlich-Hannoverschen Obergericht in Mep
pen een pijnlijke nederlaag geleden. Het gaat
over de aankoop van een stuk veengrond voor
375 gulden. Hij zou uitstel van betaling van de
koopsom tegen rente hebben gekregen. Overi
gens kan Robben daarover geen notariële akte
overleggen. Voor de rechtbank was het de ene
verklaring tegen de andere. De rechters oordeel
den in het nadeel van Robben. Nu draaide hij
ook nog op voor de kosten van het rechtzitting.
Zijn tegenstander Brümmer eiste de betaling van
de volledige koopsom of de teruggave van het
stuk grond. Volgens zijn brief zou dit Robben
ruïneren.
In deze voor hem wanhopige situatie schreef
Johann Heinrich Robben aan de militaire over
winnaars en zodoende aan de nieuwe heersers

in het land. Hij vroeg de vertegenwoordiger
van de koning van Pruisen om hulp. Robben
weet door de toenmalige wijze van omslachtige
berichtgeving niet dat precies op de dag dat hij
zijn brief schrijft (27 juni 1866) ver weg de Slag
bij Langensalza plaats vindt. Op 28 juni wordt
de brief in Meppen afgestempeld. Deze wordt
generaal Von Falckenstein, die met zijn VII
legerkorps verder naar het zuiden getrokken is,
vanuit Hannover nagestuurd. Maar generaal Von
Falkenstein kan met de brief van de kolonist
uit het verre Emsland niets doen en stuurt hem
door naar de Koninklijke Pruisische ‘Zivilkommissar’ in Hannover, Freiherr Von Hardenberg.
Ook deze ziet geen aanleiding tot een beslissing,
maar stuurt de brief op zijn beurt door naar het
ministerie van justitie.
Hieronder de tekst van de brief (onvertaald):
An
Unsern vielgeliebten hochköniglichen Commandirenden Herrn General als Landesvater
mit samtliche Obrigkeit in Hannover,
Ehrbietig wage ichs selbst Seiner Majestatlichen Frohne meine gerechtliche bitte und
beschwerden an euch zu richten.
Ich Colonist Joh: Heinr: Robben zu Lindloh
in Riitenbroock, Amt Meppen Königreich
Hanover, habe 1862 von Theodor Brümmer
aus Rütenbrock zwei stiicke wilden moor
grund, gekauft, aber kein Notars Document
davon beschrieben, habe ich in gegenwart
dem (?) Colonist Joh; Fischer Colonist Herm
Heinr; Fresken, und dessen Ehefrau, einen
versprechen (?) mit Brümmer abgeschlossen, den grund kaufte ichfür 375 gülden
oder 208 rchst 10 gr = dafi geld kan zinslich stehen bleiben hundert gegen 3 lA Pr.
wenn Brümmer auch geld gebrauche müfite,
wolle er das geld vor mich aufnehmen oder
Leihen, und 1864 bekam ich Excution urn
zahlung des Kapitaal vom Obergericht Mep

De adreszijde van de brief

pen durch Brümmer, ich habe berufung eingelegt die Zeugen Fresken sind vernommen,
haben erklart das geld könne zinslich stehen
bleiben, aber Fischer ist mein Schwiegersohn ist verworfen gar nicht abgehört, alle
drei sind
es sind alle drei unbescholtene leute, wen
sie noch Fischer haften abhören wollen, wie
die andren beiden nich genug wam aber
a u f Fresken haben sie nach meinung kein
gewicht gelegt, und Fischer nicht vorgeladen, und Brümmer ein Eid thun lassen, und
ich wenigsten in 50 rclist Kosten verurtheilt
und jetz ein zahlungsgeboth und mit 8 Tage
Zwangsvollstreckung, aus ein liegende
grimde und mit wahrheit bestatiget ist mir
Unrecht geschehen.
Darum wolle ich unser jetzigen Hochkönigli
chen Gerechtlichen Herm General bitten,
diese sache durch Wahrheit und aus Barmherzigkeit fiir unsere armen mitbriider leiten
das ich von neuen mit Brümmer berufung
moge einlegen können oder Brümmer sein
Land mag wieder nehmen, oder mit zinsen
geben mag zu können, oder das geld in
mehre termine karn abbezahlen, weil ich das
Land bedeutend verbessert habe.
Wen unsere Gerechtliche Hohe Obrigkeit
durch diese Dringende Bitte und Beschwer
den, sich nicht euren gehorsamen Diener,

pascuum. Johann Heinrich Robben, die werd
geboren in 1818 op het Haar in Altharen in de
parochie Wesuwe, overleed op 15 april 1901 in
Barger-Oosterveld.

Erbarmen wird so wird dieser Colonist, weil
er einen nur blofi eine kleine halbe moorstelle besitzet, und mit Armuth und Diirftigkeit
mit ein 84 Jahrigen Vater und 4 unmündige
Kinder nebst Erau wo er auch seit fünfjahre
mit Fallsucht ist behaftet gewesen, sein brod
hat suchen müssen, und das land ist hir jetz
nicht viele in Werthe und geld zu leihen ist
hir nicht, und er kann wegen der gerechtigkeit auch (nicht?) mit land an Brümmer
zurück ge ben zu.
Wen das nicht kommen kan, wird das Land
um Gerichtskosten durchs Obergericht
verkauft, und wird dadurch Robben in
Armuth gestürz.
Ich bitte Euer Königliche Hoheit um Gnademir doch mein Recht zu wirken, Und verharre und rufe Gott und meine Gerechtliche
Obrigkeit um hülfe an, damit ich bald gute
nachricht erhalte:
Euer gehorsamer Diener
Lindloh d 27 Juni 1866
Johan Hein..... (abgeschnitten)
De hele zaak liep op niets uit. Omdat de rechters
van het Obergericht in Meppen na de annexatie
in 1866 ook onder de koning van Pruisen in
functie bleven, maakten ze geen enkele drukte
betreffende hun eerdere besissing in de zaak
van Brümmer tegen Robben. De met veel holle
frasen en zeer onderdanig opgestelde brief van
de veenkolonist aan de generaal bracht daarom
geen voordelen voor Robben op. Vier jaar later
pachtte hij samen met zijn schoonzoon Johann
Fischer een plaats in het naburige Barger-Com-

Naschrift:
De schrijver van dit artikel is er bijzonder in
geïnteresseerd of er nog nakomelingen van
Johann Heinrich Robben of van zijn schoon
zoon Johann Fischer bekend zijn in BargerCompascuum of Barger-Oosterveld.

Genealogische gegevens
Uw redacteur is zelf al een beetje gaan zoeken
en heeft op www.alledrenten.nl het volgende
gevonden:
Johann Heinrich (Jan Hendrik) Robben,
* 08-04-1818 te Wesuwe, arbeider/landbouwer
te Oosterveld; f 15-04-1901 te Emmen; zoon
van Bernard Heinrich Robben en Anna Maria
Bekel; gehuwd met:
Anna Catharina Wester, * 06-10-1816 te Lathen (Duitsland); t 18-02-1901 te Barger Oos
terveld; dochter van Engelbert Wester en Anna
Margaretha Robben.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Robben, * 10-11-1843 te Lind
loh - 1 12-12-1902 Barger-Compascuum.
Zij was met Johan Fischer, * ca. 1831 te Lind
loh - 1 15-07-1917 te Emmen.
Zij woonden in Barger-Compascuum.
2. Anna Margaretha Robben, * ca. 1847 te Lind
loh - 1 04-04-1935 te Emmen, 88 jaar oud.
Zij huwde op 21-04-1875 te Emmen met land
bouwer Gerhard Hermann Brinkmann, *
03-05-1830 te Neudersum; zoon van Hermann
Anton Brinkmann en Margaretha Pelstering. Zij
woonden op het Smeulveen.
Als weduwe trouwde zij op 14-11-1893 te Em
men met landbouwer Johann Bernard Jansen,
* 10-04-1822 te Altharen, zoon van Johann Hein-

Troosteloze ellende in het veen in
Zuidoost-Drenthe
(Collectie Roelof Boelens)

rich Jansen en Engel Wübbels.
Ruim negen jaar later trouwde zij, op 26-03-1903
te Emmen, voor de derde keer. Dit keer met
arbeider Bernard Heinrich Jansen, * ca. 1843
te Binnenborg (Duitsland) - f 15-05-1915 te Em
men; zoon van Johann Bernard Jansen en Maria
Margaretha Adelheid Bekel.
In 1916 was zij opnieuw weduwe. Op 26-10-1916
huwde zij te Emmen met arbeider Johannes Hilliger, * 07-09-1848 te Noordsleen - 1 13-02-1922
te Emmen, zoon van wever Gerrit Hilliger en
Hendrikien Strijks.
3. Bernard Heinrich Robben, * ca. 1850 te
Lindloh + 1850 - f 16-02-1914 te Emmen.
Hij huwde op 17-06-1892 te Emmen met ar
beidster Aaffien (Aafke) Moes, * 22-06-1854
te Kloosterveen (Assen), dochter van arbeider
Willem Moes en Jantien Jans Brouwer. Door
het huwelijk werd twee kinderen, Willem (*
18-01-1877 te Nieuw-Amsterdam) en Helena (*
15-02-1890 te Barger-Oosterveld, van Aaffien
Moes gewettigd. Aaffien Moes was in de peri
ode 1877-1890 als ongehuwde moeder vijf keer
van een kind bevallen. Twee van haar kinderen
bleven in leven.
Bernhard Robben en Aaffien Moes woonden in
Oranjedorp.
4. Engelbert Robben, * 1852, Lindloh t 23-10-1938 te Emmen.
Hij huwde op 19-08-1892 te Emmen met Maria
Gesina Wielage, * ca. 1856 te Waldhöfe
(Duitsland) - f 18-11-1922 te Emmen, doch
ter van Hermann Heinrich Wielage en Helena
Schulte. Door dit huwelijk werden vier kinderen
gewettigd: Johann Heinrich, * 06-06-1883 te
Barger-Oosterveld; Anna Helena, * 12-04-1886
te Barger-Oosterveld; Engelbert, * 14-11-1889
te Barger-Oosterveld - f voor 1891; Engelbert,
* 19-06-1891. Maria Gesina Wielage was in de
periode 1877-1890 als ongehuwde moeder vijf
keer van een kind bevallen. Drie kinderen ble
ven in leven.
Engelbert Robben en Maria Gesia Wielage

woonden in Barger-Oosterveld. Tijdens hun
huwelijk werden geboren: Johannes Herman,
* 16-05-1894 te Barger-Oosterveld; Maria Gesi
na, * 17-02-1898 te Barger-Oosterveld en Harm
Hendrik, * 23-02-1902 te Barger-Oosterveld.
5. Johann Hermann Robben, * 24-09-1857 te
Lindloh - f 09-02-1898 te Barger-Oosterveld.
Hij huwde op 25-07-1878 te Emmen met
Maria Elisabeth Suelmann, * 1851 te Hebelermeer (Duitsland), dochter van Bernard Henrich
Suelmann en Margaretha Müller.
Hij was arbeider van beroep. Zij hebben in de
periode 1878 tot ca. 1887 in Barger-Oosterveld
gewoond en zijn daarna vermoedelijk naar
Duitsland vertrokken.

Een veenhut bewoond door een man en een vrouw
met twee kinderen. (Collectie Roelof Boelens)

(D e opening van het
Noorder Dierenparffin 1935
Op 18 maart van dit jaar hebben we de officiële opening van het Wildlands Adventure
Zoo door koning Willem Alexander beleefd en een paar dagen later konden de eerste be
zoekers er terecht. We hebben het in de krant kunnen lezen en op de tv kunnen zien.
Maar hoe is dat gegaan bij de opening van de voorganger, het Noorder Dierenpark, zo’n
81 jaar eerder?
Die opening was op 27 mei 1935. De laatste weken
voor die dag heerste er een koortsachtige drukte
om alles op tijd voor de opening klaar te krijgen.
De dagen ervoor kwamen heel veel dieren aan die
een plekje in het park zouden krijgen. Zo kwam op
22 mei per trein een aantal stevige kisten voorzien
van tralies aan met daarin allerlei dieren, afkomstig
uit het beroemde park van Hagenbeek bij Ham
burg. Maar ook per vrachtauto vanuit onder andere
Rotterdam en Den Haag.
Volgens de Emmer Courant, die in die peri

ode vaak heel lyrisch over de nieuwe dierentuin
schreef, kwamen ze allemaal in prima conditie
aan dank zij de uitstekende zorgen, die aan de reis
werden besteed. Heel bijzonder was dat een wolvin
tijdens de reis naar Emmen in haar kooi het leven
schonk aan drie jongen.
De officiële opening (toen nog niet door de konin
gin) vond plaats onder grote belangstelling van
De eerste olifanten worden aangevoerd.
(Collectie Fam. Aalderink)

De officiële opening wordt verricht
door burgemeester Bouma
(Uit: Ons Noorden, 07-06-1935,
Collectie Roelof Boelens)

autoriteiten en anderen. Dat gebeurde in de grote
zaal van het restaurant. Onder de genodigden be
vond zich het college van B. en W ., raadsleden en
burgemeesters van omliggende gemeenten.
De schepper en directeur van het dierenpark,
W.S.J. Oosting begon met een begroetingswoord,
maar moest wel meedelen, dat het park nog niet
geheel voltooid was. Toch had hij niet willen
wachten met de officiële opening, met het oog op
Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen (achteraf heel
verstandig).
Daarna sprak de burgemeester, J.L. Bouma, de
officiële openingsrede uit. Hij zei o.a. dat ‘het park
niet gebouwd is voor één gemeente of voor één
provincie, maar voor iedereen die boven Zwolle
woont. Tienduizenden in Friesland, Groningen,
Overijssel en Drenthe wachten op de opening, om
dat de afstanden naar andere dierenparken zo groot
zijn’. Ook herinnerde hij eraan dat ‘er meewarig
gelachen is en schouders werden opgehaald om het
idee: een dierenpark in Emmen. Zij die de opzet
zagen, stonden echter verbaasd en de twijfelaars
mogen zich komen overtuigen, dat werkelijk iets
groots tot stand kwam’.
Hierna bedankte Oosting de burgemeester voor alle
lovende woorden en vervolgens kwam nog een hele
rij sprekers aan het woord. Allemaal met lovende
woorden en een enkele keer met een cadeau. Zo
schonk een aantal burgers van Emmen twee dam
herten en tien witte Engelse tuinbanken, de chr.
Middenstandsvereniging schonk een aap en van het
personeel kreeg de directeur een wandelstok met
zilveren knop.

Het hele gezelschap liep daarna naar de ingang
van het park, waar de burgemeester een zijden lint
mocht doorknippen, gevolgd door een urenlange
(volgens de krant) rondwandeling langs de hokken.
Tot slot kon men op het terras van het paviljoen
genieten van een drankje, verzorgd door de heer
Grimme. En enkele genodigden waagden zich ook
nog aan het ‘ezeltje rijden’.
Het gewone publiek moest nog wachten tot de
donderdag daarop: Hemelvaartsdag. De krant
waarschuwde al van te voren met een advies aan

De genodigden bij de opening
(Uit: Ons Noorden, 07-06-1935,
Collectie Roelof Boelens)

het hoofd van de politie: zet een verkeersagent bij
de Schoolstraat, want het gaat daar verstoppingen
veroorzaken.
De krant kreeg gelijk, maar overdreef misschien
wel een beetje.
De Emmer Courant berichtte dat de bezoekers tot
ver in de middag toestroomden: per trein, tram,
bus, auto of fiets. Op de Boslaan was er geen
doorkomen aan en in het dorp zelf ook niet. Bij de
ingang van het park kon men de opstoppingen niet
voorkomen. Meer dan 5.000 bezoekers passeerden
de kassa en volgens de krant moesten een paar dui
zend mensen zijn voorbij gegaan of na lang wach
ten maar weer vertrokken zijn om later maar eens
temg te komen. De auto’s stonden geparkeerd aan
de Schoolstraat tot voorbij het gebouw van Open
bare Werken aan de ene en tot ver op de markt aan
de andere kant. Verder tot in het Noordeinde, in de
minister Kanstraat en de Sterrenkamp. En overal
stonden rijen fietsen.
Het weer speelde ook goed mee. Het was die dag
heel zonnig en warm.
Op pinkstermaandag was het nog drukker. Die dag
was het zeer warm.
Speciale ‘dierenparktrams’, waarbij zelfs veewa
gens waren aangekoppeld voerden uit Assen en
Hoogeveen honderden bezoekers aan. Maar nu
was men op de invasie ingesteld. Marechaussee,

gemeente- en rijkspolitie regelden gezamenlijk het
verkeer en waar auto’s moesten worden gepar
keerd.
Het dierenpark kreeg die dag meer dan 6.000
bezoekers. Zij die met de tram kwamen, konden
al bij het vertrekstation de toegangsprijs betalen.
Zo ontstonden er geen opstoppingen bij de ingang,
mede omdat de kassa nu ook dubbel bemand was.
Het schoolplein van school I stond vol geparkeerde
fietsen. Meester Beukema, het hoofd van de school,
schudde bij het zien daarvan, volgens de krant, het
hoofd en zei: “Van elk een dubbeltje. Dat werd een
mooi fondsje voor een schoolreis!”
Die pinkstermaandag eindigde anders dan het be
gon, want ‘op de markt joeg het onweer echter zeer
ontijdig een talrijk publiek mitsgaders de concerte
rende muziekvereniging ‘Prins Hendrik’ uit elkaar.
Zo was het drukke Emmen in een korte spanne
tijds: stil Emmen, waar de regen de resten van een
dag van plezier verspoelde naar de goten’, aldus de
krant.

Grote drukte voor de ingang van het dieren
park. Pinksteren 1935. Ook met de tram wor
den de bezoekers aangevoerd.
(Uit: Ons Noorden, 07-06-1935, Collectie
Roelof Boelens)
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Jaar Barge

In de eerste week van juli 2016 viert Barger-Compascuum zijn honderdvijftig jarige bestaan.
Voor Gerard Steenhuis was dat een reden om het boek ‘Barger Compas 150 jaar op dreef’
te schrijven. Op 3 juli 2016 zal het verschijnen.
Anderhalve eeuw geleden ondertekenen vier vermogende Drentse heren een docu
ment. Het zijn jonkheer meester Anne Willem van Holte tot Echten, notaris te As
sen, meester Comelis Hiddingh, burgemeester van Assen, de Assenaar Hermannus
Folkerus Gosselaar, zonder beroep en de Emmense burgemeester meester Lucas
Oldenhuis Tonckens. Het gaat om het gebied dat de naam Compascuum draagt.
1.786 Hectare moeras- en veengebied ten oosten van Emmen en pal liggend aan de
oostgrens van de provincie. De mannen zijn het eens over de onderlinge grondverdeling, de indeling in plaatsen en over een plan van aanleg. Te Assen, onder toeziend
oog van notaris J. Heppener uit Borger wordt de acte vastgelegd. Het is dan zomer
1866, 23 juni en (Barger) Compascuum ‘de colonie aan de Runde’ is vastgelegd,
150 jaar geleden!
Tot dan is dit veen- en moerasgebied ten oosten van Emmen eigendom van de boe-

Een ereboog
tijdens het hon
derdjarig bestaan
van BargerCompascuum met
opschrift ‘Waar
vroeger de turf
graver zijn zweet
liet vloeien, staat
nu rijk het koren
te bloeien ’
1866 1966.

ren van Noord- en Zuidbarge. Zij laten er hun
schapen weiden. Maar door de industriële revolu
tie is brandstof nodig. Brandstof die de stoomma
chines in de fabrieken doet draaien en de huizen
in de grote steden verwarmt. De veenstreken in de
andere gebieden in Nederland zijn al afgegraven.
Dan, in de tweede helft van de negentiende eeuw,
is het deel van het Bourtanger Moeras, dat ligt aan
de oostgrens van onze provincie, aan de beurt.
De eerste bewoning is van voor 1866. Al rond
1860 vestigen boekweitboeren uit het naburige
Duitse Emsland zich op de droge en hogere boor
den van het veenriviertje de Runde en aan het
Zwarte Meer. Zij zijn het overbevolkte Emsland
uitgevlucht. Het boekweitland daar is uitgeput.
Boekweitteelt is brandcultuur en kan slechts zes
tot acht jaren op eenzelfde perceel worden ver
bouwd. Daarna is het land letterlijk ‘opgebrand’
en moet de boer op zoek naar nieuw land. Pio
niers zijn het, die op zoek zijn naar nog onge
bruikte en ongebrande veengronden. Het Neder
landse land aan de andere kant van de grens kent
nog grote stukken maagdelijk land. Hier vestigen
ze zich.
Maar er zijn meer redenen om het Duitse land te
ontvluchten. Jongens willen niet onder Otto von
Bismarck in het Pruisische leger dienen. In 1866

wint Pruisen de Slag bij Langensalza (Thüringen).
Het Emsland dat sinds de Franse tijd deel is van
Hannover wordt ingelijfd bij Pruisen. De eerzuch
tige Von Bismarck wil met Pruisen één groot Eu
ropa creëren, één groot Europa onder zijn koning
Wilhelm I. Oorlog met Frankrijk dreigt. Katholie
ke jongens uit het Emsland wensen niet tegen het
eveneens katholieke Frankrijk vechten. Ze vluch
ten het land uit en vestigen zich net over de grens
op Nederlands grondgebied. Dit is het moment dat
verscheidene katholieke grensdorpen van NieuwSchoonebeek tot Musselkanaal ontstaan.
De eerste bewoners van het Compascuum zijn
Duitse katholieke boekweitboeren. Ze leven van
boekweitteelt, houden bijen en schapen. Ten
oosten van de Runde, daar waar later de straatweg
‘Postweg’ ligt, ontstaat een dorpje met school,
molen, kerk, kerkhof, café en winkel (Wirtschaft). De mensen wonen in het uitgestrekte veld,
van de grens tot het Scholtenskanaal, van de Foxel
tot Klazienaveen en Zwartemeer. Dit is het oude
Compascuum l’t Aole Compas’. Het leven speelt
zich af op het bovenveen. De gemeenschap is
gesloten, men heeft elkaar nodig en er is ‘naoberschap’. Vanaf 1890 schrijft men de naam BargerCompascuum.
Het zijn de laatste jaren van het bovenveendorpje.
De nieuwe eigenaren laten kanalen en zijwijken
graven door het gebied. Ze willen het land ont
wateren, de venige grond afgraven en de turf te
gelde maken. De eerste eigenaren zijn investeer
ders en al snel worden verscheidene percelen
doorverkocht aan andere grondeigenaren. Zij laten
het daadwerkelijke afgraven over aan veenbazen,
die met veel personeel (uit alle windstreken) het
bovenveen vergraven tot turf. Voor 1920 gebeurt
dit nog handmatig met ‘stikker, oplegger en de
krooie’ en na de Eerste Wereldoorlog steeds meer
machinaal. Al het land komt op de schop. Zie:
http://www.achterdebreedesloot.nl/boek land op_
schop.htm. Nagenoeg geen enkel huis blijft staan
en elke familie moet op zoek naar een nieuw huis.
Tot na de Tweede Wereldoorlog wordt in BargerCompascuum turf gestoken. Dan is het land op.
Het nieuwe dorp ligt een halve kilometer ten
oosten van het oorspronkelijke Aole Compas. Aan
het Verlengde Oosterdiep is het ‘Nije Compas’

Vrijwilligers in het Veenmuseum uit de
beginjaren

ontstaan. Het gebied is veranderd van bovenveen
in enkele meters lager liggende dalgrond. De
gemeenschap is minder gesloten van karakter. Het
gebied kent nieuwe bewoners. Wat gebleven is
zijn de familiebanden, de eendracht en saamhorig
heid.
In 1966 is het dorp een eeuw oud. Dicht in de
buurt van de oorspronkelijke ‘colonie aan de Run
de’ wordt door tientallen vrijwilligers het eerste
dorp ’t Aole Compas nauwgezet op schaal nage
bouwd, ook nu met school, kerk, molen, café en
woonhuisjes. In het eikenbos, op het bovenveen,
achter het café van pionier Jan Berend Wilken
ontstaat dit dorp. Hier willen ze hun eeuwfeest
vieren in de zomer van 1966. Hier worden de
eerste pioniers herdacht.
Nooit is het Veen- en Museumdorp ’t Aole Com
pas afgebroken. Het gemeentebestuur besluit er
een permanent openluchtmuseum van te maken.
Vrijwilligers verzorgen demonstraties. De ge
meente Emmen heeft er een attractie bij.
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan komt
deze zomer een fotoboek 'Barger Compas 150
jaar op dreef uit. De schrijver is ondergetekende.

Het boek is een reportage en collage van de fes
tiviteiten, straatopeningen, jubilea, allegorische
optochten, toneel- en muziekvoorstellingen,
sportoverwinningen en (carnaval) optochten die
het dorp in deze anderhalve eeuw heeft gekend.
Een collage in grote foto’s, 200 pagina’s dik, full
colour en in A4-formaat.
Een hoofdstuk is samengesteld door Pauline
Berens die foto’s laat zien, nagelaten door haar
oudoom pater Bernard van der Meer. Van der
Meer bezocht in 1948 en 1954 zijn geboortedorp
Barger-Compascuum en heeft het dorp op de ge
voelige plaat vastgelegd. Zijn foto’s zijn uniek, in
jaren-vijftig-kleuren en bijzonder sfeervol.
‘Barger Compas 150 jaar op dreef’ is zondag
3 juli 2016 te koop op de jaarmarkt van Barger
Compascuum. Daarna vanaf maandag 4 juli 2016
bij Supermarkt Attent in Barger-Compascuum en
de boekhandel in de gemeente Emmen. De prijs is
€ 25,00.
Ook kunt u het boek bestellen en thuis gestuurd
krijgen via de geschiedenissite van de schrijver:
www.achterdebreedesloot.nl. Vergeet niet een
bevestigingsmail te sturen naar:
gsfy sio@hotmail.com
De foto’s bij deze bijdrage komen uit het boek
‘Barger Compas 150jaar op dreef’.

ietsroute

EmsCand,Raen

dunst (32 dm)
De historische vereniging Nei-Schoonebeek organiseert op zaterdag 23 juli
2016 een fietstocht met als thema Emslandkampen en kunst. Op deze dag zal
ook de nieuwe folder over deze route worden gepresenteerd.

Excursie

Er wordt om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats De Gruinte in Nieuw-Schoonebeek ver
trokken. Deelnemers worden verzocht om ongeveer 10.00 uur aanwezig te zijn voor de
inschrijving. De koffie staat dan klaar. De kosten bedragen € 12.00 p.p. incl. koffie en
lunch. Er kunnen maximaal 50 personen mee. Opgave voor 9 juli 2016 bij André Lambers mobiel: 06-21822199 of per mail: hvnei.schoonebeek@live.nl of via de nieuwe
website: www.histvernei-schoonebeek.nl.
Deze fietsroute gaat langs de laatste twee van de in totaal vijftien Emslandkampen die
hier net over de grens hebben gelegen. Het zijn de kampen nummer XIV Bathorn en
XV Alexisdorf. Hier staan nog enkele overblijfselen uit die tijd.
In Ringe vinden we nog het oude rangeerstation, waar de Russische krijgsgevangenen
in goederenwagons aankwamen. De Russen die de lange en zware reis niet hadden
overleefd, werden op boerenwagens geladen en naar de massagraven op het Russische
kerkhof (Kriegsgraberstatte) vervoerd, waar we ook een kijkje gaan nemen.
We hebben de verhalen van de aankomst van de Russen op het station in Ringe uit de
eerste hand, want onze plaatsgenoot Ab Masselink was toentertijd werkzaam bij een
boer in Ringe en heeft daardoor verschillende keren de aankomst van de trein uit Rus
land meegemaakt.
Hierover is een documentaire gemaakt, waar we een gedeelte van zullen zien tijdens
onze lunchpauze.
Ook kunstwerken kom je op route tegen zoals de Draaikolk langs het Alte Picardi-kanaal, de Turf Cupola in Neugnadenfeld en het houten looppad in Bathorn.
In Neugnadenfeld staat het witte kerkge
bouw van de broedergemeenschap ‘De
Hernhutters’ en ook is er een museum.
Verder zien wij onderweg de oude funda
menten van de vroegere wachttoren van
het kamp Alexisdorf.

De barakken van het kamp XTV Bathorn. Uit:
Albers, P., Gevangenen in het veen, bh. 118.

sStiufiecfag Sfag

6 1568

Op zaterdag 24 september 2016 vindt in het Rathaus van Jemgun een studiedag
over de Slag bij Jemgum in 1568 plaats.
Aan het begin van de Opstand in de Nederlanden tegen Spanje vallen de broers Adolf en Lodewijk
van Nassau met een leger vanuit het Duitse Rijk het gewest Groningen binnen. De slag bij Heiligerlee,
23 mei 1568, winnen ze. Graaf Adolf sneuvelt bij de gevechten.
De Spaanse veldheer Alva wordt nu naar het noorden gestuurd om de opstandelingen te verslaan.
Zonder veel problemen lukt het hem om de slag bij Jemgum (toen Jemmingen geheten) te winnen.
Volgens de kronieken zag de Eems oranje door de mutsen van de soldaten van oranje die zwemmend
naar Ostfriesland konden ontkomen.
Na meer dan een jaar gaat onze Stichting Over-en-Weer/Hin-und-Zurück weer een studiedag organi
seren. Wij willen samen met de Ostfriesische Landschaft, de gemeente Jemgum en de Heimatverein
Jemgum aandacht besteden aan de Slag bij Jemgum in 1568.
Deze vrijwel vergeten veldslag willen wij op zaterdag 24 september 2016 in het Rathaus van Jemgum
opnieuw onder de aandacht brengen en nader bestuderen. Het gaat hierbij niet alleen om de krijgsge
schiedenis, maar vooral over de achtergronden van de opstand in de Nederlanden.
Prof. dr. Sirnon Groenveld, de specialist van de Tachtigjarige Oorlog (nu Opstand geheten) zal het
brede kader bespreken en de achtergronden van de onrust in de Nederlanden verklaren. De kant van
de noordelijke gewesten wordt toegelicht door dr. Oebele Vries.
Op hun beurt zullen Duitse historici ook het grote verhaal van de Ostfriese kant vertellen, waarbij de
plaatselijke situatie eveneens aan de orde komt.
De verloren veldslag bij Jemgun is het begin geweest van een langdurige strijd tegen het Spaanse
gezag. Men heeft zich niet bij dit verlies neergelegd, maar met vallen en opstaan na 80 jaar, 1648, toch
de onafhankelijkheid verkregen. Een verloren slag kan ook van groot belang blijken te zijn!

Door ondersteuning van verschillende
kanten kan de deelnemersbijdrage
waarschijnlijk laag blijven. Latere
berichten over deze studiedag volgen.
Bij voldoende deelname kunnen we een
bus inzetten.
Opgave is nu al mogelijk bij: Klaas
Hoogenboezem, Geuzingerbrink 86,
7812 NX Emmen
Telefoon: 0591 615052
Email: khoogenboezem@planet.nl

Slag bij Jemgun door Frans Hogenberg
www. geheugenvannederland. nl.

V er
eremgingsmeuws
Het Historische Café van 13 februari 2016 over de Ijstijd van Harrie Huisman was erg
interessant en ook over belangstelling kunnen we niet klagen. De dia’s van Roelof
Zegering Hadders, vertoond door Minno Nicolai, waren eveneens de moeite waard.
Emmen boeide toen ook al. Gelukkig hebben velen dat op de gevoelige plaat vastge
legd.
Onze Algemene Ledenvergadering op 11 april 2016 in Klazienaveen is door ruim tach
tig mensen (60 leden) bezocht. De voorstellen van het bestuur zijn overgenomen. Nog
steeds is er een vacature in het bestuur. Belangstellenden kunnen zich hiervoor bij het
secretariaat melden. De toehoorders hingen Henk Lanting tijdens zijn lezing over hun
familiebedrijf aan zijn lippen. In deze Kroniek is zijn lezing weergegeven. Het bestuur
wil Henk graag bedanken voor het vele werk wat hij hiervoor heeft verricht.
De excursie naar Friesland op de eerste en tweede zaterdag van mei was een succes. De
commissie werd met complimenten overspoeld. Dat heeft haar goed gedaan.

Zaterdag 2 juli 2016
Op deze dag heeft de Stichting Cultuur-Historisch Zwartemeer een fietstocht langs de
vele bezienswaardigheden rond dit veendorp uitgezet. In de vorige Kroniek stonden in
een apart artikel nadere bijzonderheden vermeld. De animo laat nog te wensen over.
Daar moeten we met elkaar verandering in brengen. Tot en met 1 juli 2016 kunt u
zichzelf, of familie of kennissen met het vermelden van de naam en telefoonnummer
opgeven bij Herman Lübbers in Zwartemeer (0591-315529 ofH.Lbbers@kpnplanet.nl).
Zaterdag 10 september 2016
In het tweede weekend van september vinden de jaarlijkse
Open Monumentendagen plaats. Onze vereniging is bezig
met een bescheiden programma voor deze zaterdag. Het
thema in 2016 is ‘Iconen en Symbolen’. In de bouwkunst
heeft het uiterlijk, maar ook de schoonheid, altijd een be
langrijke rol gespeeld. Tussen 1925-1940 werd die gang
bare praktijk onderbroken door het Nieuwe Bouwen en de
Nieuwe Zakelijkheid. Bij de aanhangers van het Nieuwe
Bouwen had de verwachting post gevat dat wanneer wo
ningbouw aan menselijke en functionele eisen voldeed, het
resultaat ook esthetisch verantwoord was. In een notendop
wordt hiermee ook verklaard waarom gebouwen uit de
jaren dertig nog altijd zo populair zijn. In de omgeving van
de Boslaan lieten de opdrachtgevers zich niet overhalen tot
deze bewust sobere manier van bouwen.

Monumentaal raam in Villa Lindenhof

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 tot de door de vereniging belegde
bijeenkomsten. 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 ver
melding 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 afge
schreven. Bij onze vereniging is een verenigingsjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Bankrelatie
Rekeningnummer NL78 RABO 0104 4688 15, Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe,
Achter de Smidse 1,7812 AR Emmen.

Onze vereniging werkt als onderdeel van de Open Monumentendag aan een wandeling
in deze buurt langs en in gebouwen met ingetogen, maar ook uitbundige architectuur
uit de jaren voor de oorlog. Geprobeerd wordt om de rondleiding te laten verzorgen
door enkele architecten die lid van onze vereniging zijn. U zult ervaren dat Emmen bij
toepassing van Iconen en Symbolen niet achteraan stond. Ook zijn we nog in overleg
voor openstelling van andere monumenten die in dit thema passen.
In de Kroniek wordt deze keer wegens voldoende ruimte apart aandacht besteed aan
een bijeenkomst van de stichting ‘Over en Weer’ op 24 september 2016 over de Slag
bij Jengum. Dat geldt ook voor de fietstocht van de HV ‘Nei-Schoonebeek’ op 23 juli
2016 langs een deel van de Emslandkampen.
Vooraankondigingen
Voor dit najaar zijn we bezig met een lezing van Wim Visscher over Friese invloeden
in de vervening van Zuidoost-Drenthe. Als vermoedelijke datum kan woensdag
16 november in ‘De Deele’ in Emmer-Compascuum worden genoteerd.
Op 10 december vindt tijdens het Historisch Café in de Bibliotheek van Emmen de
informatieve aftrap van het jubileumjaar 2017 plaats. Het centrale jubileumthema
dat jaar is: ‘Het wonder van Emmen’. Dit thema is ontleend aan een uitzending in
het programma ‘Andere Tijden’ van de VPRO/NPO over het in Emmen voltrokken
wonder. Henk Jeurink, oud-medewerker van de afdeling Stedebouw van de gemeente
Emmen, verzorgt die middag een Powerpointpresentatie. Hij neemt ons mee naar de
keuzes en ontwikkelingen die hebben geleid tot ‘Het Wonder van Emmen’.
Algemeen
De Kronieken komen dit jaar uit in de week van 8 juni, 14 september en 14 december,
voor zover alles volgens de planning van 2016 gaat verlopen. In verband met de Open
Monumentendag zijn we bezig met het uitbrengen van het derde nummer van 2016 in
de week van 7 september.
Voor meer informatie over lezingen en andere activiteiten raden wij u aan de dag- en
weekbladen in de gemeente Emmen goed in de gaten te houden.

Boven: Een foto van Dordschebrug (noordzijde) uit 1910.
Daaronder: Een foto van de (tweede) Dordschebrug in 1940.
(Collectie Henk Lanting)
Foto voorzijde: Grote drukte voor de ingang van het dierenpark,
Pinksteren 1935. Ook met de tram worden de bezoekers
aangevoerd.
(Uit: Ons Noorden, 07-06-1935, Collectie Roelof Boelens)

Op een deel van de kaart van Drenthe van 1634 van C. Pijnacker staan afgebeeld bij Weerdinge: ‘Landweg in Drenthe ’
vanA.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 Schoonebeek: ‘Boerenerf in Pad- en Vlieghuis bij Oud-Schoonebeek’,
tekening van H.W. Jansen (1855-1908).

