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Bestuur
P.M. Kraan, voorzitter, De Hietbrink 46, 7824 XT
Emmen, 06-38358941, pmkraan99@gmail.com.
H. Jeurink, secretaris, Laan van het Kwekebos 229,
7823 KE Emmen, 06-25186205,
secretaris@hvzod.org.
Albert Oost, penningmeester, ledenadministrateur en
webmaster Facebooksite, Amsterdamseveldlaan 1,
7887 VD Erica, 0591-301495 of 06-10061012,
aoost3@kpnplanet.nl.
M. Nicolai, bestuurslid, Houtweg 180, 7823 PK Emmen, 06-25555188.
Gré Tiben-Tolner, bestuurslid en webmaster website
HVZOD, Hoofdkanaal o.z. 138, 7881 VR EmmerCompascuum, 0591-351805 of 06-15688141,
gretiben@hotmail.com.
Geert Schutrups, bestuurslid, Parklaan 7, 7822 EA
Emmen, 06-55122978, parklaan7@home.nl.
Roelienke Weerink, aspirant-bestuurslid, Roosenveltstraat 6, 7844 LN Veenoord, 06-14584162, roel_1976@
hotmail.com.
Redactie
P. Naber, redactiesecretariaat, 0591-633942.
Gelieve kopij te zenden aan:
p/a P. Naber, redactiesecretariaat, Sierduif 32,
7827 NJ Emmen, p.a.naber@home.nl.
Contact
- Website Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe:
https ://hvzod.org.
- Volg ons op Facebook: HVZOD.
- Algemeen e-mailadres: secretaris@hvzod.org.
Lid worden van de
Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe?
Het lidmaatschap bedraagt € 18,00 en voor huisgenoten € 5,00 extra. Geef uw naam, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres per post of
per e-mail door aan: H. Jeurink, secretaris, Laan van
het Kwekebos 229, 7823 KE Emmen, 06-25186205,
secretaris@hvzod.org.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij
het lidmaatschap voor 1 december van het lopende
verenigingsjaar schriftelijk of per mail wordt opgezegd.
Contributie
In de maanden januari/februari ontvangen leden, die
geen incasso hebben, een factuur ter voldoening van
hun jaarlijkse contributie.
Leden met een incasso, ontvangen géén factuur. Hun
contributie wordt in de maand februari automatisch van
hun rekening afgeschreven
Bankrelatie
Rekeningnummer NL78 RABO 0104 4688 15, Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe, Amsterdamseveldlaan 1, 7887 VD Erica.

door
Piet Naber

Redactioneel
In dit nummer beginnen we met een artikel van
Jan Pieter de Vin met als titel ‘Werkplaatsen
voor gehandicapten’. Begonnen in 1930 aan
het Oosterdiep in Emmer-Compascuum waar
manden gemaakt werden, daarna in Noordbarge
en uiteindelijk leidend tot de sociale werkplaats
Arbeidsvreugd, geopend in 1937 in de tuin van
het Oosting Instituut. Van 1953 tot 1978 stond op
deze plaats de bioscoop ‘City Theater’.
Gerben Dijkstra schrijft over het schepersgeslacht
Steenbergen en de scheperij in Emmen. De familie Steenbergen leverde schaapherders in Exloo
(gedurende vijf generaties), Noordbarge, Zuidbarge en Emmen. Het artikel is vooral gericht op
het levensverhaal van Jan Steenbergen, de laatste
scheper in Emmen, en de geschiedenis van de
scheperij, het huis van de schaapherder aan de
Weerdingerstraat Bij dat laatste werd gebruik
gemaakt van onder andere kadastrale bronnen.
Aansluitend daarop ‘De nalatenschap van Geert
Hovenkamp’, geschreven door Johan Withaar.
Geert Hovenkamp overleed vorig jaar. Hij was
een van de deskundigen op het gebied van bewoning en bewoners in de gemeente Emmen gedurende 1600-1832 en liet een enorme hoeveelheid
documentatiemateriaal na. Na de levensbeschrijving van Hovenkamp volgt een beschrijving van
alle schepers die die vanaf ± 1600 in het dorp
Emmen hebben gewerkt. Dat laatste is eerder
in uitgebreidere vorm verschenen in het Drents
Genalogisch Jaarboek 2000.
De rubriek ‘100 jaar geleden’ bevat krantenberichten van ongeveer 100 jaar geleden, omdat
raadpleging in het gemeentearchief nog niet mogelijk is.
In de rubriek ‘Wie weet meer?’ vragen we meer
informatie over de persoon Theodora Häuser, die
van 1954 tot 1972 aan de Dordschedwarsstraat
heeft gewoond.
Verder nog een reactie op het artikel ‘De Emmer
Toren’ in de vorige Kroniek en we verwijzen u
naar het ‘Verenigingsnieuws’.
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Verenigingsnieuws
Algemeen
Het bestuur is op 1 maart en 10 mei van dit jaar
in vergadering bijeen geweest in het Jeugdgebouw
van de Kapel. We leven nog steeds in onzekere
tijden. Bij wat de Indiase variant nog voor ons in
petto heeft, willen wij liever niet stilstaan. Nog
steeds houdt het afronden van de voorgenomen
activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid het
bestuur bezig. Net als in het vorige nummer ontbreekt nu ook de terugblik. Ook dit voorjaar geen
excursies. Ons bezoek aan het Zwischenahnermeer
dauert noch eine Weile.
Onlangs verschenen historische boeken
Het bestuur van de HV Zuidoost-Drenthe is altijd
zeer content met een toename van de collectie
historische boeken over onze streek.
Binnenkort is het in december 2020 uitgegeven
boek Speulkwartier OLS III Noordbarge 1877-1985
(ISBN/EAN 978-90-831098-0-0) van de Historische Commissie Noordbarge ook bij Readshop
Boelens verkrijgbaar. Het door Uitgeverij Drenthe
uitgegeven boek ziet er zeer verzorgd uit en is
geïllustreerd met talrijke mooie foto’s.
Het boek kan
ook nog telefonisch worden
besteld bij
mevr. Lien
Harms-Jeurink (0591
611799).
Het boek
kost 15
euro.
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door Henk Jeurink

In maart verscheen het
boek Ons vonnis werd
in feite levenslang
van de Steenwijker
Gerrit Pit. In dit
boek geeft hij zijn
oorlogsherinneringen
als kampoverlevende
prijs. Gerrit Pit was
jarenlang journalist
bij het dagblad de
Emmer Courant.
Daarnaast dreef hij
in Emmen aan de
Weerdingerstraat
Studio Pit (drukkerij). Vooral bij
verenigingen had
Pit zich geliefd gemaakt. Dankzij hem
verschenen veel nieuwe verenigingskrantjes in Emmen en wijde omgeving. Ook kende hij aan betekenisvolle vrijwilligers een prijs met zijn naam toe.
Gerrit kreeg steeds meer last van oorlogstrauma’s.
Hij heeft deze ervaringen van zich af geschreven.
Centraal in het boek staat zijn strijd met zijn broer
Piet, die tijdens de oorlog kringleider van de NSB
was in Steenwijk. De auteurs Martin van der Linde
en Key-Leigh de Weerdt hebben er een indrukwekkend boek van gemaakt. Het boek (ISBN nummer:
978 94 625 8417 4) is uitgegeven door Wbooks.
De kosten bedragen € 19,95.
75 jaar vrijheid in Emmen
De in de vorige Kroniek aangekondigde activiteiten
(zoals de expositie in de bieb en de escaperoom
voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8, zijn
door de aanhoudende lockdown tot nader order
uitgesteld.
Sis Hoek-Beugeling is intensief bezig met haar
oorlogsboek in kroniekvorm over alledaagse dingen
in de gemeente Emmen. Naar verwachting komt
dit boek binnen afzienbare tijd uit.

Busexcursies 2021
De aangemelde deelnemers van de uitgestelde
busexcursies naar de Hümmling en het Ammerland
zijn telefonisch op de hoogte gesteld over het niet
doorgaan van deze geplande reizen op zaterdag 8
en 15 mei jl. Onlangs heeft het bestuur besloten om
i.v.m. corona dit jaar geen hernieuwde poging te
ondernemen om alsnog in het najaar deze excursies
te laten plaatsvinden. Voor meer informatie kunt
u te allen tijde contact opnemen met Henk Jeurink (hendrik.jeurink@gmail.com of telefoon 06
25186205)
Open Monumenten Dagen Emmen 2021
Het bestuur heeft besloten ook dit jaar geen activiteiten in het kader van de O.M.D. te ontwikkelen.
Algemene ledenvergadering
Artikel 12, lid 1 van de statuten van onze vereniging luidt: Binnen drie maanden na afloop van elk
boekjaar wordt een A.L.V. gehouden. Het bestuur
brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden,
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
Aan dit artikel hebben we i.v.m. corona geen gevolg kunnen geven. We dachten dat we wel in staat
zouden zijn om op 21 juni a.s. deze vergadering
uit te roepen. Op 10 mei jl. tijdens onze bestuursvergadering waren er nog zoveel onzekerheden
dat we deze datum hebben moeten schrappen. Dit
najaar vergaderen over een verenigingsjaar waarin
nagenoeg geen activiteiten zijn gebeurd, leek ons
een weinig zinvolle bezigheid. Om die reden hebben we na ampele overwegingen besloten om onze
eerstvolgende A.L.V. op maandag 24 januari 2022

uit te roepen. Tijdens deze vergadering wordt het
beleid over de verenigingsjaren 2020/2021 besproken.
Bestuurslid
In de tussenliggende tijd hebben we versterking
binnen ons bestuur gekregen. Toegetreden is
Roelienke Weerink uit Veenoord. Tijdens de laatste A.L.V. op 15 april 2019 heeft u het bestuur
gemachtigd om op zoek te gaan naar een nieuw
bestuurslid voor de vacature Reuvekamp. Roelienke Weerink is ons nieuwe aspirant-bestuurslid
geworden. Zij komt uit Veenoord. Roelienke voldoet aan onze wensen. Een vrouw, jong en iemand
van buiten de hoofdkern Emmen. Het bestuur is
erg ingenomen met haar. Op 24 januari 2022 kan
Roelienke door de leden definitief tot bestuurslid
worden gekozen.
Kroniek
De verschijningsdata van de nummers 3 en 4 van
de Kroniek in 2021 zijn 25 augustus en 8 december. Wij hopen dat de Corona-situatie het toelaat
om in het najaar 2021 nog enkele activiteiten te
kunnen organiseren. Wellicht is er een wandeling
of fietstocht mogelijk. Heeft u suggesties of tips,
wat zou kunnen?, dan horen we dat graag. Mail,
bel of app dan met de secretaris.
Wijzigingen prgramma
Voor wijzigingen in het programma raden we u aan
regelmatig de lokale media en de facebooksite en/
of website van de HV Zuid-Oost-Drenthe te raadplegen:
https://www.facebook.com/HVZOD/ of https://
hvzod.org

Startpagina (home) van onze
historische vereniging
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door
Piet Naber

Nogmaals ‘de Emmer toren’
In de vorige Kroniek stond een artikel, getiteld ‘De Emmer toren’, geschreven door
H.D.J. Krikke. Daarin vermeldde de schrijver dat de toren van de Grote Kerk in Emmen
uit de 15de eeuw dateerde, waarschijnlijk uit het jaar 1456.
Op dit artikel kreeg de redactie een reactie van
Gerrie van der Veen. Hij wees er op dat volgens de
laatste inzichten en naar aanleiding van de resultaten van het archeologisch onderzoek van 1964 de
toren al uit het eerste kwartaal van de 13de eeuw
dateert en dat het schip en koor van de eerste stenen
kerk vervolgens tegen de toen al bestaande toren is
aangebouwd. De bouwvolgorde was dus: toren schip - koor. Bovendien wees het onderzoek ook uit
dat er maar één stenen voorganger van het huidige
gebouw geweest is.
Ook in andere publicaties van de laatste decennia
komen we het jaartal 1456 tegen als bouwjaar van
de voorganger van de huidige kerk/toren.
In een eerdere Kroniek, die van 2001 nr.2 schreef
dezelfde auteur Krikke in het artikel ‘Emmen en het
rampjaar 1672’ bij een afbeelding van de oude, in
1855 afgebroken kerk dat die uit 1456 dateerde.
In het boekje Emmen in oude ansichten (Zaltbommel 1973) staat bij een foto van de kerk vermeld
dat ‘het in 1855 afgebroken bedehuis dateerde
van1456’. Maar wel dat de toren van de dertiende
eeuw is.
Ook de in 1989 verschenen Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe van Gerding, enz. noemt
het jaartal 1456.
Ds. Hans te Winkel, voormalig predikant van de
Grote Kerk, schreef in het boekje De Grote Kerk te
Emmen (2001): ‘Vast staat dat in 1456 een nieuwe stenen – kerk werd gebouwd, tegen de al bestaande
De toren van de Nederlands Hervormde Kerk
oftewel de Grote Kerk (Collectie Piet Naber)
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toren aan.’ Net als bij de hiervoor genoemde publicaties werd ook hier geen bron vermeld waaruit dat
moet blijken.
Waar halen die schrijvers nu dat jaartal 1456
vandaan?
De oudste publicatie, waar ik het jaartal kon vinden, was een artikel in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1922 getiteld ‘De kerkschilderingen te
Emmen’, geschreven door de toenmalige predikant
ds. De Groot. Hij schreef: ‘De eerste houten kapel, van lieverlede vergroot en uitgebreid, brandde
in 1228 met geheel Empne af bij den overval der
Twentenaren, die Ane wilden wreken. Wat toen
werd in elkaar gezet, hield stand tot 1456. Losgemaakt van de moederkerk van Sleen werd in dat
jaar de kerk en toren geheel van steen gebouwd op
den bekenden voet van hunebedbrokken, waarop de
toren nog staat.’
De bekende H.T. Buiskool, die veel over de geschiedenis van Emmen heeft geschreven, heeft in
het boek Ecclesia Emmensis (1933) bovenstaande
regels van De Groot letterlijk overgenomen.
De vraag is nu dus, hoe De Groot en in navolging
van hem ook anderen aan het jaar 1456 komen.
Daarvoor moeten we het even over de klok(ken)
hebben.
Torenklokken
In de toren hangt momenteel één klok. Het gerucht
gaat dat er vroeger drie klokken hebben gehangen,
maar dat Bernard van Galen, bisschop van Münster
en beter bekend als Bommen Berend, in 1672 twee
ervan heeft meegenomen. Ger de Leeuw noemt dit
in zijn boek Rondom de Heerenhof overigens een
legende.
In ieder geval hing er in het jaar 1877 maar één
klok. Die had als opschrift: ‘Anno dni MCCCCLVI (= 1456, red.), Maria bin ik gheheten, dat
kerspel van empne hebbet mi don gheten, an Unser
leven Vrowen ere. Caspar, Melchior, Balthasar, S.
Petrus. S. Paulus, S. Johannes, S. Andreas, S. Jacobus, S. Thomas, S. Bartholomeus, S. Philippus,
S. Matheus, S. Simon, S. Judas, S. Matias.’
Vandaar het jaartal 1456.
Opnieuw gegoten
In 1877 kwam tijdens het luiden een barst in de

klok en hij werd daarom gesmolten en opnieuw
gegoten. Er kwam een ander opschrift op: ‘In 1456
tot Maria’s eer gegoten. 1600 aan de Herv. eeredienst gewijd. 1877 hergoten om de gemeente van
Emmen tot God en Vader te roepen.’
Er kwam dus in 1456 één klok in de kerk. Dat
wil niet zeggen dat toen ook de kerk is gebouwd.
Die klok kan ook een oudere vervangen hebben of
misschien had de kerk voor die tijd nog geen klok,
maar Ger de Leeuw schrijft dat in een vonnis van
1454 te lezen is dat ‘Johan tho Empne de clocke
geschlagen hefft buthen oerloff des gerichtz’. Dat
zou er op duiden dat er voor 1456 ook al een klok
en een kerk geweest is.
Archeologisch onderzoek in 1964
In 1964 werd het interieur van de Grote Kerk in
Emmen ingrijpend verbouwd. Het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen maakte daarvan
gretig gebruik om archeologisch onderzoek binnen
de kerk te doen. Dat duurde vier maanden. De
onderzoeksresultaten en de vondsten verdwenen
daarna voor lange tijd in het archief van het Groninger Instituut voor Archeologie.
Pas vanaf 2011 werden de resultaten er van door
drs. Pieter den Hengst bekend gemaakt, eerst in
drie ongepubliceerde scripties. Hij was enkele jaren
daarvoor begonnen er aandacht aan te besteden.
In 2013 volgde van zijn hand een uitgebreid artikel
in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak van dat jaar,
zodat ieder er kennis van kon nemen.
In het kort: de archeologische opgravingen binnen
en buiten de huidige kerk wezen uit dat er eerst drie
houten voorgangers van de kerk geweest zijn: de
eerste uit het midden van de 9de eeuw, de tweede
uit de 10de eeuw en de derde houten kerk (gebouwd op stiepen) uit de 11de eeuw. Daarna kwam
de eerste stenen kerk uit de 13de eeuw, waarschijnlijk kort na 1227,waarbij eerst de toren is gebouwd
en daarna achter de toren het schip, gevolgd door
het vijfzijdige koor. Dat heeft er gestaan tot 1855,
toen het schip en het koor zijn afgebroken en vervangen door het huidige gebouw.
Conclusie
Het jaar 1456 heeft alleen betrekking op een klok
en niet op de oude kerk en/of toren.
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door
Jan Pieter de Vin

Werkplaatsen voor

lichamelijk gehandicapten

In 1927 kwamen mej. W.M. Van der Heide directrice van het buurthuis te EmmerErfscheidenveen en meester E.Vegter hoofd der school te Emmen met het voorstel om te
komen tot het geven van onderwijs in het maken van rieten manden. Het was de bedoeling de jongeren hiermee ’s avonds van straat te houden en dat zij nuttig bezig waren.
In de gemeente Emmen werden in de jaren twintig
van de vorige eeuw jaarlijks 7.000 aardappelmanden en 600 turfmanden ingevoerd. Gezien de aantallen moest het toch mogelijk zijn om deze producten ook in deze streken te maken.
In die tijd werd ook nagedacht hoe om te gaan met
lichamelijk gehandicapten die afhankelijk waren
van overheidssteun en particuliere liefdadigheid.
Zou het een niet met het andere te combineren zijn;
een ondernemend man moest hier zeker een boterham in kunnen verdienen. Het idee van de mandenproductie door gehandicapten werd een jaar later
opgepakt en uitgevoerd.
In 1930 vroeg de blinde Jan van der Velde uit
Emmer-Compascuum subsidie aan bij de gemeente
Emmen om een werkplaats te beginnen voor ‘maat-
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schappelijk belemmerden’. Deze werd toegewezen,
en in een schuur in de tuin van armenvoogdboekhouder Hendrikus Walkotten (1884-1939) te
Emmer-Compascuum, Oosterdiep WZ 4, begon
men met het maken van rieten manden.1
Willem Staal2 (1910-1946) uit Noordbarge, die
lichamelijk gehandicapt was en zich voortbewoog
in een wagentje, werd een van de werknemers en
ging iedere dag met de bus naar Emmer-CompasLinks: Armenvoogd Hinderikus Walkotten (18841939) en zijn werknemers poseren bij de werkplaats
in Emmer-Compascuum.
Rechts: De mandenmakers in de werkplaats.
(Uit: Provinciale Drentsche en Asser Courant
(PDAC), 15-07-1933.

Links: Voor de
werkplaats poseert
het personeel met
de gemaakte manden. Geheel links
staat Eisenga,
de leider van de
werkplaats.
(Uit: PDAC,
15-07-1933).

cuum. Met behulp van Jan van der Velde, die zelf
zijn opleiding in het Blindeninstituut in Amsterdam had genoten, de medewerking van Centrale
Vereniging Opbouw Drenthe en leraren van de
rietvlechtersschool te Noordwolde leerde men de
werknemers op een professionele manier rieten
manden maken. Willem was een snelle leerling en
werd leidingevende.
De gemeente Emmen telde in 1932 een aantal van
1.090 ‘sociaal belemmerden’. De animo voor de
werkplaatsen was dan ook groot en in de schuur
van de weduwe Staal aan de Laadweg in Noordbarge en in de tuin van armenvoogd-boekhouder
Koops aan de Weerdingerstraat werden ook werkplaatsen ingericht.
In het jaar 1933 werden 7.000 manden vervaardigd. Zij die niet zo handig waren in het vervaardigen van manden maakten rieten pantoffels, speciaal
bedoeld voor schoolkinderen.
In 1935 concentreerde men de productie van rieten
manden in Noordbarge.
In de grote schuur van zijn ouders kreeg Willem
de leiding over de mandenmakerij. Hij werd hier
bijgestaan door H. Bakker, een controleur van de
gemeentelijke financiën van de gemeente Emmen.
Er werkten twaalf mensen.
De kwaliteit was in het begin niet best, maar binnen
de kortste keren kreeg men het hoogste keurmerk.

Rechtsboven: Drie vrienden uit Noordbarge die
jarenlang samen naar de Arbeidsvreugd gingen,
vanaf links: Hans van der Laan, Willem Staal
en Hans Betting. Hans van der Laan nam iedere
morgen op een tandem de blinde Hans Betting mee
naar Arbeidsvreugd.
(Foto: Archief Historische Commissie Noordbarge)

In 1934 bracht de toenmalige minister van Sociale
Zaken, dr. J.R. Slotemaker de Bruine, een bezoek
aan de werkplaats in Noordbarge en vroeg aan
Willem: “Hoelang zou ik nu wel werk hebben om
het mandenmaken te leren?”
“Ik denk wel een jaar,” zei Willem.
“En hoelang heb jij er over gedaan?”
“Een zummer.”
“Zo, korter dan een jaar dus, je schijnt mij niet
hoog aan te slaan,” sprak de minister.
“Nou U moet ook van die grote manden leren
maken en dat is moeilijk.’’
De minister begon te lachen.

Het ouderlijk huis van Willem Staal op het adres
Laadweg 6 in 1940. Achter in de grote schuur
was de werkplaats. (Foto: Archief Historische
Commissie Noordbarge)
jaargang 30 - nummer 80 - juni 2021
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Wethouder Engelsman van de gemeente Emmen had sociale zaken in zijn portefeuille. Hij kreeg regelmatig de vraag of de sociale werkplaatsen wel rendabel waren en de kosten niet uit de hand liepen. Hij
antwoordde dat het best wat mocht kosten; het leverde in ieder geval een besparing op van f. 1000,00 op
de begroting van de armenzorg.

Dat kwam ook doordat men overging tot de productie van het fijnere vlechtwerk.
Willem Staal vervaardigde tevens sieraden, houten
broches en sierlijk houtsnijwerk. Hij werkte zeer
precies.
Men wist nieuwe afnemers te vinden, waaronder
Brocades pharmaceutische fabriek te Meppel en
Udema te Gieten. Goede afnemers waren ook de
diverse bakkerijen in de omgeving. Voor de broodventers maakte men speciaal witte manden.
Een potentiële afnemer van rietenmanden bracht
begin jaren dertig van de vorige eeuw een bezoek
aan de werkplaats te Emmer-Compascuum. Bij zijn

Links: De nieuwe werkplaats in het centrum van Emmen. Rechts op de foto is de toren van de Grote Kerk
te zien. Deze foto is door de Emmer onderwijzer Jaap
Slik (1893-1974) gemaakt. Hij was ook correspondent bij de Emmer Courant. (Uit: Wij; ons werk-ons
leven, jrg 4, 1938, no 8, 25-03-1938)
Rechts: Genodigden bij de opening van het nieuwe
gebouw in het centrum in 1937. Zittend, vanaf links:
wethouder Veenstra, mr. Jaap Cramer
(directeur Opbouw Drenthe), mevrouw Bouma, burgemeester mr. J.L. Bouma, wethouder Ten Napel en
onbekend. Staand, vierde van links: gemeentesecretaris Reinder van Bruggen. (Collectie familie Slik)

Links: de boekbinderij (Collectie familie Slik). Midden: ‘In de mandenmakerij hebben de blinden werk gevonden. Men ziet één van hen bezig te vlechten.’ Rechts: ‘Een kijkje in de rietvlechterij. Zoals men ziet is juist een
aardige rieten wieg gereed komen.’ (Uit: Wij; 25-03-1938; Foto’s: Jaap Slik)
8
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Links: De pantoffelmakerij. Hier werden van afgedankte vilthoeden pantoffels gemaakt.
Rechts: Het personeel met geheel links W. Noorlag,
bedrijfsdirecteur, poserend voor het nieuwe gebouw.
(Uit: Wij; 25-03-1938).

vertrek sprak hij de woorden: “Het is onmogelijk
om een blinde jongen en een jongen met verlamde
benen een goed product te laten maken.”Enige jaren later bracht hij een bezoek aan de werkplaats te
Noordbarge en riep hij: “Hier is een Gods wonder
geschied.” en hij nam alsnog produkten af.
Willem Staal had plezier in zijn werk en was zeer
blij met alle belangstelling en was trots dat men de
producten wilde kopen.
De mandenmakers zaten op een vloerkleed en op
de achtergrond klonk muziek uit een luidspreker.
Het verhoogde het plezier in het werk.
Eén gebouw
In 1937 werd W. Noorlag leider van de drie
werkplaatsen. Hij slaagde er in ze alle drie in één
gebouw onder te brengen. Men vond een geschikte
plek in het centrum van Emmen in de grote tuin
van het Oosting Instituut, de plek, waar later de
bioscoop het City Theater (Notaris Oostingstraat)
werd gebouwd.
Het was een gebruikte houten barak die door de
Dienst Openbare Werken van de gemeente Emmen
samen met het personeel van de werkplaatsen werd
ingericht. In de barak was een centraal gelegen kantoor, zodat de leiding zicht had op het personeel.
Ook kwam er een magazijn voor de opslag van
materialen en voor de producten. In de boekbinderij

werkten drie personen; in de pantoffelmakerij zes
en in de de mandenmakerij dertien personen.
Bij de opening in november 1937 waren tal van
genodigden aanwezig. Het openingswoord was van
burgemeester mr. J.L. Bouma. Verder werd Willemtje Staal-Koopman (1881-1962) voor haar inzet
bij de werkplaats aan de Laadweg met een groot
boeket bloemen bedankt. De werkplaats kreeg de
naam ‘Arbeidsvreugd’.
In de periode 1930-1946 heeft Willem Staal (19101946) zich enorm ingezet voor de sociale werkplaatsen in de gemeente Emmen.Wat zou hij trots
zijn geweest dat het maken van kwalitatief zeer
goede manden allemaal in Noordbarge onder zijn
leiding is begonnen en mede het begin zou zijn
van volwaardige bedrijven als Arbeidsvreugd en
EMCO.
Meer lezen:
Via het zoekprogramma Delpher kunt u artikelen over
deze werkplaatsen lezen in:
Provinciale Drentsche en Asser Courant, 15-07-1933
(zoekwoord: Walkotten)
Wij; ons werk-ons leven, jrg 4, 1938, no 8, 25-03-1938
(zoekwoord: manden)
Noot
1 In de Kroniek van november 2006 (15de jrg., nr. 4)
heeft Sis Hoek-Beugeling in de rubriek Uit het
fotoarchief ook over deze werkplaatsen geschreven.
Mocht u deze Kroniek niet meer in uw bezit hebben,
dan kunt u haar bijdrage lezen op: https://hvzod.
org/wp-content/uploads/2019/02/2006-4.pdf
2 Historische Commissie Noordbarge, Noordbarge,
Beilen 2019, blz. 216-217.
jaargang 30 - nummer 80 - juni 2021
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door Piet Naber

100 Jaar geleden
Het raadplegen van de oude Emmer Couranten op het archief van de gemeente is nog niet
mogelijk. In de vorige afleveringen zijn door plaatsgebrek berichtjes blijven liggen en
daar maken we nu een keuze uit. Een paar berichten gaan over de voorbereidingen van
de feestelijkheden bij de eerste Zuidenveldtentoonstelling in Emmen in 1920. Veel plezier
bij het lezen van ‘ongeveer 100 jaar geleden’.

12 mei 1920
NIEUW-AMSTERDAM. De woningbouwvereeniging alhier heeft het terrein aangekocht van
den heer Ulehake vooraan op de Zijtak. Dit terrein
loopt door naar Ten Brinksdijkje. Aan dit dijkje
zullen een 20-tal arbeidswoningen gebouwd worden, terwijl aan de Zijtak de grond blijft gereserveerd voor een school voor meer uitgebreid lager
onderwijs.
24 mei 1920
BARGER-OOSTERVEEN. 6e Blok. Dezen voormiddag stonden plotseling een 2-tal turfbulten in
‘de Peel’ in lichte laaie. Toegeschoten arbeiders
konden niet anders doen dan de omgevende bulten
nat te houden en bij ’t overslaan van ’t vuur op de
vervening van den heer Br. helpen bij ’t ontruimen
van een drietal huizen. De toestand leek toen uiterst
gevaarlijk; rijen droge bulten, sterke er op staande
oostenwind stond de heele hoeveelheid turf van Br.
met huizen op ’t punt in vlammen op te gaan. Gelukkig kon door hard werken ’t verdere overslaan
belet worden. Nader vernemen wij dat de marechaussee’s van Klazienaveen in verband daarmee
en op verklaring en aanwijzing van in de omgeving
werkende arbeiders reeds een aanhouding hebben
gedaan. De verdachte is een zekere de B. uit Nw.10
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Amsterdam. Dronkenschap blijkt weer mede oorzaak te wezen.
27 mei 1920
EMMEN. Voor het organiseren van feestelijkheden
ter gelegenheid van de a.s. landbouwtentoonstelling
op 17 juni a.s. schijnt hier al bedroefd weinig animo te zijn. Tegen gisteravond waren belangstellenden in ’t hotel Boer aan de Markt ter vergadering
geroepen, maar de belangstelling was zo gering,
dat de heer J. Hadders Hzn., die op verzoek van
enkele personen de vergadering leidde, meende dat
het maar het beste was weer onverrichter zake naar
huis te gaan. De enkele aanwezigen vonden echter
dat dit toch eigenlijk niet ging en toen nog een paar
belangstellenden over negen binnen kwamen werd
tenslotte een commissie van 5 personen benoemd
met blanco volmacht om zich uit te breiden en te
proberen met alle mogelijke middelen leven in
de brouwerij te blazen. De commissie bestaat uit
de h.h. J. van Peer, S. Postma, J. Nijemanting,
Andr. Boer en J. IJken. Te hopen is het, dat, als de
commissie een nieuwe oproep doet, Emmen inmiddels uit de dommel is ontwaakt en allen ter vergadering komen om te laten zien dat in Emmen een
feest ook zeer goed slagen kan.1

2 juni 1920
EMMEN. Zaterdagavond werd in ’t hotel Postma
een vergadering gehouden van personen, daartoe
door de voorlopige commissie voor de te houden
festiviteiten bij de landbouwtentoonstelling uitgenodigd. Van de 32 uitgenoodigden waren 25 ter
vergadering, terwijl een 4-tal nog een bericht van
verhindering gezonden had. Al de aanwezigen sympathiseerden met het plan om verschillende feestelijkheden te organiseeren. Tot definitieve bestuursleden werden gekozen de h.h. S. Postma, voorz.,
J. Hadders Rzn., vice-voorz., H. Wielens, secr.,
J.J. van Huet, penningmeester en J.I. Jakobs, vicesecr. Dezer dagen worden de inteekenlijsten voor
de bijdragen gepresenteerd, welke er aanvankelijk
goed uitzien. Leek het op de eerste vergadering
dat er te Emmen absoluut geen belangstelling voor
feestelijkheden op die dag bestond, er schijnt thans
zo langzamerhand wat meer leven in de brouwerij
te komen. De eerste 4 inteekenaars teekenden toch
terstond elk voor f 100.
16 juni 1920
EMMEN. Landbouwfeest. De feestelijkheden
beginnen donderdagmorgen met een optocht, waarvan het eerste deel een historisch karakter draagt en
het tweede deel een bloemencorso is. De stoet zal
een afbeelding geven van de doortocht van Prins
Maurits met zijn leger door Emmen in 1593. De
optocht begint om half negen en wordt opgesteld bij
het gemeentehuis, om vandaar de volgende route
te nemen: Noordeinde, Meerweg, Weerdingerstraat, Stationsstraat, Hoofdstraat, Wilhelminalaan,
Achterweg en verder terug naar het uitgangspunt.
Van 11 tot 12 uur wordt op het voormalige marktterrein of een ander aan te wijzen punt een concert
gegeven. Om half twee wordt op den straatweg
voor de landbouwwinterschool een wielerwedstrijd
met hindernissen gehouden voor jongens van 12-16
jaar, terwijl om 3 uur de keuring van tuigpaarden
begint. Deze wordt gehouden op de Wilhelminalaan. De stoelendans voor meisjes begint om 5 uur
op den brink voor het hotel Van Dalen, terwijl van
8 ½ - 10 ½ uur op het voormalige marktplein of
elders een muziekuitvoering is. De prijsuitreiking
is om 8 uur in ’t hotel Postma. De verlichting zal
in hoofdzaak door de feestcommissie aangebracht
worden op het voormalige marktterrein, waar zij

Tijdens de
landbouwtentoonstelling
en de bijbehorende feestelijkheden proberen
winkeliers,
cafés een
graantje mee
te pikken.

onder het donker geboomte zeker een schitterend
effect zal maken. Een ander punt dat verlicht zal
worden is het pleintje voor het Gerechtsgebouw.
Het vuurwerk wordt afgestoken in de zoogenaamde
Honninghof, het weiland waar dezer dagen het
circus Wilke gestaan heeft. Intusschen zijn de
verschillende cafés en logementen druk bezig
hun ruimten te vergrooten door den aanbouw van
groote veranda’s, terwijl de winkeliers zich gereed
maken voor den etalage-wedstrijd. De hiervoor benoemde jury bestaat uit de dames Van Huet-Doornbos en Beugeling-Hagenouw, en de h.h. ds. H. de
Groot, J. Hadders Hzn., en A.L.L. Amoureus.
Voor dezen wedstrijd worden medailles uitgeloofd.
3 juli 1920
EMMEN. Een treurig ongeluk gebeurde woensdagmiddag in het Haagje alhier. De 21-jarige
chauffeur Dannenberg, afkomstig uit Meppel van
de firma Thedinga & Co. alhier, die nog maar 1½
week bij de firma in dienst was, zou even een motorfiets, welke defect buiten het dorp stond ophalen.
D. schijnt, na de motorfiets hersteld te hebben,
daarop te zijn gaan zitten en met meer of minder
vaart teruggereden te zijn. Hoe het gebeurt is weet
men niet, daar er geen ooggetuigen bij tegenwoordig waren, maar plotseling sloeg de fiets ondersteboven en werd D. er af geslingerd, ten gevolge hij
bewusteloos een eindje van de zwaar beschadigde
motor bleef liggen. ’t Schijn dat hij door een of
andere oorzaak tegen een paal van de electrische
geleiding gereden is. Beide doktoren waren spoedig
ter plaatse en constateerden hersenschudding. Per
rijwielbrancard van het Rode Kruis werd de ongejaargang 30 - nummer 80 - juni 2021
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De gewonde uit het bericht van
3 juli 1920 werd met deze rijwielbrancard vervoerd. De boerderij
op de foto was van Roelof Hadders.
Vanaf 1908 tot de afbraak in 1965
werd deze bewoond door de familie
Naber. De boerderij stond aan wat
nu de oostzijde is van het Noorderplein. Wie weet wie de bestuurder
van de brancardfiets is?
(Uit: Ach lieve tijd, 1000 jaar
Emmen en Zuidoost-Drenthe)

lukkige naar zijn kosthuis gebracht waar hij gistermiddag is overleden.
31 juli 1920
SCHOONEBEEK. Gisteren maakten de kinderen
der hoogste klasse van de openbare school alhier
een reisje naar Zwolle, onder leiding van het personeel der school. Een wandeling naar Katerveer,
terug door het Engelsche Werk en uitrusten in een
café met speeltuin, viel zeker in hun smaak. Daarna
werd de stad en de Groote Kerk bezichtigd, wat de
kinderen zeer interesseerde. Opgewekt kwamen ze
’s avonds weer thuis en wij geloven dat ze nog wel
eens graag weer een dergelijk tochtje zullen meemaken.
4 augustus 1920
EMMEN. Niettegenstaande al herhaaldelijk min
of meer ernstige ongelukken zijn gebeurd aan de
overweg van den spoorweg aan den Dordscheweg, blijft de toestand door de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen gehandhaafd en
noch flinke sprekende waarschuwingsborden, noch
slagbomen of iets dergelijks worden geplaatst bij
dezen zeer gevaarlijken overgang. Gistermorgen
werd andermaal iemand het slachtoffer van deze

12
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onvergefelijke toestand. ’t Was de 22-jarige J.H.
Albers van Groningen, die van zijn woonplaats per
motorfiets op weg was naar Zwartemeer, om aldaar
als bouwkundig opzichter bij de nieuw te bouwen
Geref. Kerk aldaar in functie te treden. Zonder erg
reed de jonge man in een matig vaartje de Dordscheweg op en onbekend zijnde met het bestaan
van de spoorlijn aldaar, maakten de huizen en de
struiken in de tuinen het hem niet mogelijk te zien,
dat er een trein in aantocht was. Toen hij de trein
zag, was het reeds te laat. A. probeerde nog zijdelings de spoorbaan op te komen, maar ter zijde van
de weg liggende biels verhinderden hem hierin.,
zoodat een botsing onvermijdelijk was. Het motorrijwiel werd door den laatsten wagen gegrepen en
A. met geweld er afgeslingerd in de ter zijde van
de lijn gegraven spoorsloot. Het motorrijwiel werd
geheel in bochten gewrongen. Gelukkig was hulp
spoedig ter plaatse, daar zuster Bloemink juist op
haar rijwiel thuiskwam. Onder haar leiding werd
A. naar haar woning gebracht, waar zij in afwachDe onbewaakte spoorwegovergang in de Dordscheweg. Duidelijk is te zien dat men weinig zicht op het
spoor heeft. (Collectie Piet Naber)

Op deze ansichtkaart was het rustig in de Wilhelminalaan. Volgens het bericht van 1 september 1920 was
het toen wel anders. (Collectie Piet Naber)

ting van den dokter de wonden al vast reinigde en
zuiverde. Door den dokter werd geconstateerd, dat
A. het rechter dijbeen gebroken had, terwijl hij op
verschillende plaatsen ontvellingen en wonden had.
Na voorlopig behandeld te zijn, werd de gekwetste
per auto van de firma Thedinga naar het ziekenhuis
te Groningen vervoerd.
25 augustus 1920
NIEUW-AMSTERDAM. Het wordt hier wat
met het water. Nog nooit heeft het in ’t kanaal en
wijken zoo hoog gestaan. Tal van laag gelegen
plaatsen staan blank. In ’t Amsterdamsche Veld
stroomt het water uit de wijken over de wegen de
velden in. Sommige boeren zijn reeds druk bezig
met het krabben der aardappels, om nog te redden
wat te redden valt. De arbeiders moeten bij dat
werk den ganschen dag in de laarzen staan en met
opgestroopte mouwen de aardappels uit modder en
water opdiepen.
1 september 1920
EMMEN. De vroegere manufacturier V. liet voor
eenige maanden, na alles wat hij maar kon te gelde
gemaakt te hebben, zijn vrouw en vier kinderen in
de steek, terwijl een kind door hem werd medegenomen. Diepe verontwaardiging had deze daad bij
onze ingezetenen gewekt ... en om de maat vol te
maken was V., zooals men zeide, op den koop toe
met zijn vroegere meid gaan samenwonen. Gistermiddag keerde V., terwijl zijn vrouw afwezig was,
met zijn vader in zijn woning aan de Wilhelminalaan terug, waar hij zich direct als heer en meester

gedroeg. In een minimum van tijd, we zouden haast
zeggen, door middel van draadlooze telegrafie, was
V.’s terugkomst bekend geworden en ook even
vlug waren de meeste bewoners der Wilhelminalaan voor de woning als bijeengetrommeld en werd
V. op minliefelijke wijze duidelijk gemaakt, dat,
wilde hij zijn leven redden, hij verdwijnen moest.
Gelukkig begreep V. heel gauw, dat brutaliteit hier
niet baatte en de vlucht het eenige redmiddel was
en nog gelukkiger voor hem en voor de zichzelf
steeds meer opwindende volksmenigte, was het dat
er spoedig politie aanwezig was, die door kalm en
bezadigd optreden erger voorkwam.
V. vluchtte met zijn vader, achtervolgd door een
groote menschenmenigte, die onderweg steeds
meer aangroeide, naar het station, dat weldra geheel bezet was. V. vluchtte op het perron, waar hij
echter ook nog achtervolgd werd door de verwoede
menigte, die, om dit te kunnen doen, perronkaartjes kocht. Dat hij heel wat stooten, stompen en
opstoppers opliep, is te begrijpen. De vele lieflijkheden, welke hem naar de ooren gegooid werden,
het gebrul, zouden wij haast zeggen van het volk,
waaronder natuurlijk heel wat spes patriae, zullen
wij maar niet nader beschrijven. De politie moest
een enkele keer van de wapenstok gebruik maken.
Gelukkig kwam er spoedig een trein, waarin V.
zoo gauw mogelijk verdween, vergezeld van duizend verwenschingen van de volksmenigte. Den
geheelen avond bleef het aan de Wilhelminalaan
een opgewonden stemming.
Noot
1 Zie ook Kroniek, juni 2020 pag. 13: Het verslag van de
vergadering in Emmen waar besloten werd jaarlijks een
landbouwtentoonstelling in het Zuidenveld te houden.
De eerste vond plaats in juni 1920 in Emmen.
jaargang 30 - nummer 80 - juni 2021
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door Redactie

Wie weet meer?
Op 28 juni 1954 vestigde Theodora Häuser zich als huishoudster bij Flip Jacobson aan de
Dordschedwarsstraat 2. Een paar weken later, 17 juli 1954, huwde zij met weduwnaar
Filip Jacobson (Vlagtwedde, 3-11-1887 - Emmen, 6-7-1957), zoon van Mozes Jacobson en
Saartje Reitggenhem.

Van Henk Folkerts (Emmen) ontving de redactie
een foto van Theodora Haüser, waarop zij dansend en zingend in de Dordschedwarsstraat staat
afgebeeld. Henk Folkerts herinnert zich haar als
een vrolijke vrouw die altijd zong. Men dacht dat
zij uit de Amsterdamse Jordaan kwam. Daarom
noemde men haar in de straat Heintje Davids.
Flip Jacobson had zich in 1935 in Noordbarge
(Middenstraat 9) gevestigd. Hij overleefde de oorlogsjaren 1942-1945 door onder te duiken.1

Links: Theodora
aan het dansen en
zingen voor haar
woning aan de
Dordschedwarsstraat 2. Voor haar
huis danst vermoedelijk een dochter
van een nichtje van
haar: Everdiena H.
Wijnbergen. (Foto:
Henk Folkerts)
Linksboven: Anno
2021 is daar nu
de ingang van een
supermarkt. (Foto
Ina Meilink)
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De woning Dordschedwarsstraat 2
Omstreeks 1891 verkocht smid Hendrik Reinders
Geerlies uit Noordbarge een stuk bouwland in Het
Meerveld gelegen, kadastraal bekend als F2163
aan de broers Levi Bierman en Abraham Bierman, zonen van Aron Bierman en Jette Stern, die
aan de Melkweg in Noordbarge woonden.3
Omstreeks 1892 lieten zij op deze kavel een eenvoudige woning bouwen. Een paar jaar later vond
er een uitbreiding van het pand plaats, waardoor
volgens een aantekening in het kadaster er omstreeks 1910 sprake was van drie huizen. In deze
periode liet Levi Bierman zich door zijn broer
Abraham uitkopen. Levi vestigde zich met zijn
vrouw Fronika Jakobs in Roswinkel.
Omstreeks 1918 kocht beurtschipper en autoondernemer Hilbrand Dijkstra het pand van Abraham Bierman. Hij verkocht het pand omstreeks
1928 aan expediteur Jan Hesselink. Negen jaar
later werd Samuël From eigenaar. Hij woonde
toen op het adres Julianastraat 57.
Tijdens de oorlogsjaren werd in het kader van de
‘arisering van joods onroerend’ het roofgoed verkocht aan een NSB’er in Emmen. Na terugkeer
uit het onderduikershol in het Valtherbos eiste en
kreeg Samuël From zijn pand terug. Omstreeks
1965 verkocht Samuël From het perceel.
Vanaf 1 november 1948 tot zijn overlijden op 6 juli
1957 woonde hij op het adres Dordschedwarsstraat
2. Eerst nog met zijn tweede vrouw Treesjen Salomons, die in 1951 overleed en daarna met Theodora Häuser. Na zijn overlijden bleef Theodora
Jacobson-Häuser tot 4 september 1972 op dit adres
wonen. Daarna verhuisde zij naar Emmermeer:
Nijkampenweg 121 (de Meerhoekflat).
Theodora Häuser
Op 10 februari 1894 beviel Christine Maas van een
dochter, die zij Theodora Häuser liet noemen. Op
16 mei 1894 werd het kind door de vader, Johann
Theodor Häuser, erkend.2
In de zomer van 1912 woonde Theodora bij haar
vader aan de S.F. Bilderdijkstraat 64-I, die daar
een rijwielzaak had. Op 6 februari 1913 vertrok
Theodora naar Heemstede, waar zij op het adres
Vredenhofstraat 21 woonde en als dienstmeid
werkte.
Op 1 augustus 1917 huwde Theodora te ’s-Gravenhage met winkelbediende Hendrikus Johan-

De woning Dordschedwarsstraat 2
(Foto: Henk Folkerts)

nes Smit (* Breda 03-03-1886). Zij woonden op
het adres Bezuidenhout 247. In 1925 werd dit
huwelijk ontbonden. Uit deze relatie had zij twee
kinderen: Wimpje (* 1919) en Karel Lodewijk
Smit (* 1920).
Op 3 november 1926 huwde Theodora Häuser te
Rotterdam met Johannes Beszelzen (* Utrecht,
22-11-1896 - Utrecht, 19-07-1951). Hij overleed op
19 juli 1951.
Als weduwe trok zij in 1954 in bij Flip Jacobson.
In haar jeugd werd ‘rooms-katholiek’ als haar
geloof vermeld. Na haar huwelijk met Johannes
Beszelzen werd zij ‘gereformeerd’.
Noten
1 HC Noordbarge, Noordbarge Het verhaal van zien
bewoners, Beilen 2019, blz. 232-233.
2 Burgerlijke Stand Rotterdam, inv.nr. 1894C, folio
c016v, akte 1894.855.
3 HC Noordbarge, Noordbarge, blz. 226.

Wie weet meer
Wie heeft Theodora Häuser gekend? Wie heeft
nog aanvullingen op dit artikel? De redactie zou
nog graag foto’s ontvangen van de woningen
aan de Dordschedwarsstraat, voordat deze zijn
gesloopt? U kunt hiervoor contact opnemen met Piet
Naber, 0591-633942 of p.a.naber@home.nl.
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De scheperij in
Emmen

door Gerben Dijkstra
met medewerking van Roelof Boelens, Henk Vos.
Met dank aan Gerrie van der Veen en Johan Withaar

Op 30 juli 1939 vierden voormalig schaapherder/vee-opzichter Jan Steenbergen en Johanna Wesseling met hun kinderen en kleinkinderen hun gouden huwelijksfeest. Aangezien
Steenbergen een bekende persoonlijkheid in Emmen was, wilde de Emmer Courant dit niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Verslaggever ‘Bt’ interviewde het echtpaar en maakte er
een uitgebreid verslag van dat in de Emmer-Courant van 28 juli 1939 werd gepubliceerd.
In de Kroniek van december 2001 (10de jaargang, nummer 3) is dit interview integraal
geplaatst. Wie deze Kroniek niet meer heeft, kan het interview via de website van de
vereniging (https://hvzod.org/wp-content/uploads/2019/03/2001-3.pdf) teruglezen of laten neerdalen. In dit artikel gaan we nader in op de schepersfamilie Steenbergen, op het
werk van de scheper rond 1900, op de scheperij aan de Weerdinger(dwars)straat en de
twee woningen, waar het echtpaar Steenbergen-Wesseling na 1903 woonde. Deze bijdrage
wordt gevolgd door een artikel van Johan Withaar over schepers in Emmen tot 1832 die
wijlen Geert Hovenkamp heeft verzameld.

Bij de scheperij in Exloo van Julius Jacobus van de
Sande Bakhuijzen (1835-1925) (Collectie Drents Museum (DMA), Assen, olieverf op doek, 105x89 cm).
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Schepersgeslacht Steenbergen in Exloo
Na in Drijber schaapherder te zijn geweest, oefende
Jan Hendriks Scheper/Steenbergen (1802-1853)
dat beroep uit in Sleen (vanaf mei 1825) en Exloo
(vanaf ca. 1828-1830), waar hij op 16 augustus
1853 overleed. Hij was op 21 maart 1802 in de
kerk van Dwingeloo gedoopt. Zijn vader was op
dat moment al overleden. Hij was op 15 mei 1825
in de kerk te Beilen met de dienstmeid Willemtien
Albers (Zwiggelte, 01-01-1801), dochter van Albert Harms en Annechien Hendriks, gehuwd. Zij
hadden elkaar in Drijber ontmoet, waar hij scheper
en zij dienstmeid was geweest. Vermoedelijk had
hij per 1 mei 1825 de baan van scheper in Sleen
aangenomen, want daar werd in september 1825
zijn zoon Roelof geboren.
Zijn zonen, Roelof, Hindrik en Albert, liepen al
van jongs af aan mee en leerden zo het vak van hun
vader en werden allen schaapherder.
In Exloo werd Roelof Steenbergen (1825-1886) na
het overlijden van zijn vader scheper. Hij trouwde
met Aaltien Sanders (1822-1908) en samen kregen
zij acht kinderen. Vier van hun kinderen overleden op zeer jonge leeftijd. Van zijn vier overige

De scheperij in Zuidbarge (Uit: Het Verleden
Verlicht, blz. 92)

De scheperij in Noordbarge (Uit: Noordbarge Het
verhaal van zien bewoners, blz. 296)

kinderen bleef één zoon, Jan Steenbergen (18501940), in leven. Toen Jan Steenbergen in 1877 met
Henderika Zwiers (1855-1885) trouwde, was hij al
schaapherder in Exloo.
Roelof Steenbergen (1881-1970), zoon van Jan
Steenbergen en Henderika Zwiers, trok met zijn
vader met de schaapskudde het veld in. Hij was
met Diena Dekens (1881-1914) gehuwd.
In de eerste helft van de 20ste eeuw had hij een eigen schaapskudde. In hoeverre daarbij nog schapen
van andere Exloër boeren bij liepen, is niet bekend.
In 1960 bestond de kudde van Roelof Steenbergen
nog uit zo’n 60 schapen. Hij vond het tijd worden
om zijn herdersstaf neer te leggen. Het gemeentebestuur nam toen de zorg voor de schaapskudde
over. Hij was de vierde Steenbergen die sinds 1828
een Exloër schaapskudde onder zijn hoede had.
De laatste Steenbergen die in Exloo scheper was,
was Geert Steenbergen (1905-1999). Van 1963 tot
1976 trok hij met de schaapskudde door het dorp.1

bij de bewoners van de scheperij in het boek Het
Verleden Verlicht over de geschiedenis van Zuidbarge. Van 1885-1910 werd de scheperij bewoond
door zijn zuster Femmechien Steenbergen (18391924), gehuwd met landbouwer Johannes Katoen
(1838-1910).3

Zuidbarge
In de eerste helft van de 19de eeuw was Gerrit
Maneschijn (1780-1853) schaapherder in Zuidbarge. In de tweede helft van de 19de eeuw was de
derde zoon van Jan Hendriks Steenbergen, Albert
Steenbergen (1836-1898) scheper van Zuidbarge.
Bij zijn overlijden in 1898 werd als zijn beroep
schaapherder vermeld. Hij was met Hinderkien
Sanders (1840-1895) gehuwd. In 1864 werd hij in
een dagboek als ‘scheper Albert Steenbergen’ in
Zuidbarge vermeld.2 Zijn naam werd niet vermeld

Noordbarge - Emmen
De tweede zoon van Jan Hendriks Steenbergen
en Willemtien Albers was Hindrik Steenbergen
(1830) - 1888), gehuwd met Hillechien Tingen
(1834-1905). Hij was onder andere schaapherder in
de gemeente Odoorn en Gasselte. In 1868 werd hij
scheper in Noordbarge. Toen hij in 1888 overleed,
werd hij door zijn zoon Jan Steenbergen (18641945) opgevolgd. In 1939 vertelde Jan Steenbergen
daarover: “Van m’n twaalfde jaar af ging ik met
de schapen het veld in, eerst als meeheer met m’n
vader, den Noord-Barger scheper. Hij kwam daar
uit Gasselte, mijn geboorteplaats. Een goeie scheper was de boeren veel waard en die haalden ze
ver weg soms. Ik had er alle aardigheid aan en zoo

Jan Steenbergen (1864-1945) en
Johanna Wesseling (1869-1958)
(Foto: Emmer Courant 1939)
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Linksboven: De scheper van Exloo. Onder zijn linkerarm klemt hij de ‘schup’ (‘kloetenschup’), waarmee hij
een kuiltje aarde naar een afgedwaald schaap kon gooien. De hond reageerde dan op het werpgebaar en
stuurde het schaap weer in het gareel. In de eerste helft van de 20ste eeuw was het nog gebruikelijk dat een
herder al breiend zijn kudde begeleidde (DMA).
Rechtsboven: Breiende herderin’, een olieverfschilderij van Willem Hendrik van der Nat (1864-1929). Het
schilderij geeft een geromantiseerd beeld van de Drentse heide tegen het eind van de vorige eeuw (DMA).

kon ik vader opvolgen, toen die uit de tijd kwam.
Dat was in mijn vierentwintigste jaar.”4
Op 30 juli 1889 trouwden te Emmen schaapherder
Jan Steenbergen en Johanna Wesseling (18691958). In 1893 werd hij door de boermarke van
Emmen benaderd om voor hen schaapherder te
worden. “Een jaar of vijf was ik Noord-Barger
scheper, toen Emmen los kwam. Of ik me aangeven
zou? ’k Wist het haast niet; een andere kudde, andere ‘heerschuppen’, verhuizen, dat doe je niet zoo
gemakkelijk. Maar Emmen betaalde hooger loon
en het zou er, dacht ons, gemakkelijker zijn om de
kinderen later aan de gang te krijgen. Zoo ging ik
dan op ’t laatst toch maar naar Roelf Yken.”5
Jan Steenbergen vertrok met zijn gezin vanuit
Noordbarge naar het Noordeind in Emmen, waar
hij in de scheperij ging wonen.

De schaapherder
De schaapherder, de scheper, was in de 19de eeuw
een ‘eerwaardig’ man die in de dorpsgemeenschap
in aanzien stond. Als trouwe oppasser van de
schaapskudde stapte hij dagelijks in weer en wind,
dag in dag uit, de bruine heide op. Het werk van
schaapherder moest je leren; je moest er verstand
van hebben. De meeste herders, waren eerst ‘schapenjong’ of ‘meeheer’ geweest; dat wil zeggen de
schaapherder helpen bij de zorg over de schaapskudde en het veld leren ‘kennen’.
Hij moest ook leren met de ‘schup’ om te gaan,
het gooien met een kluit aarde naar een afgedwaald
schaap, en het dresseren van de hond.
De herder stond ’s morgens vroeg op om eerst
zijn eigen schapen wat voer te geven en om enkele
schapen wat te reinigen. Schapen waren nog al onderhevig aan ziekten, waartegen reinheid het beste
middel was dat te voorkomen. Had een schaap een
ziekte onder de leden dan moest de scheper een
geneesmiddel, van kruiden gemaakt, toedienen.
Omstreeks 09.00 uur ging hij dan naar zijn kosthuis
Noordeind. In de verte komt de schaapskudde
aangelopen. De boer zet de deur van het
schapenhok open, zodat de schapen zich bij de
kudde kunnen voegen. Deze schapenschuur zou op
de zuidelijke hoek van de Walstraat - Noordeind
hebben gestaan. (Collectie Roelof Boelens)
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‘De schaapskudde op de Weerdingerstraat, ca. 1920, op weg naar de
Wolfsbergen. We kijken in de richting van het centrum. De weg naar
links is de huidige Seinstraat’. (Collectie Roelof Boelens; geschonken door
Frans Kijne, 2012) Het huis rechts op de foto was perceel C3112, daarachter C3111. Het huis links op de foto is C5283. (zie situatieschets rechts;
kadastrale kaart 1916 door Anne Post geprojecteerd op de huidige situatie).
De behuizing (C3112) was van 1864 tot 1935 in eigendom van Jan
Mensing en Gesina Mensingh/Jan Rigterink. Hier zou de weduwe Weggemans hebben gewoond. Op perceel C3111 woonde eigenaar Hendrik
van der Veen, verver/schilder. De woning links, C5283, was omstreeks
1912 door Edske Kliphuis gebouwd. In 1920 werd dezet verkocht.
Het huis links op de achtergrond staat vermoedelijk op kavel C4857.
Het huis was tot ca. 1910 eigendom van Hendrik van der Veen sr. Hij
verkocht het omstreeks 1910 aan slager Roelof Martens.

of naar de scheperij, waar pannenkoeken, brood
en koffie klaar stonden. Zo ging hij met een goed
gevulde maag op pad; had wat boterhammen bij
zich, want pas in de avonduren kreeg hij weer een
maaltijd. De schepershond werd evenmin vergeten;
voor het dier stonden gestampte, geschilde aardappels (gekookt), aangemengd met karnemelk of ondermelk, klaar, waaraan hij zich te goed kon doen.
In kleinere dorpsgemeenschappen kwam ‘de scheper’ aan de kost door elke dag bij een andere boer
te eten; ook had hij een ‘slaapstee’ bij de een of
ander of bij verschillende boeren. Bij boeren met
meer schapen verbleef hij langer dan bij een boer
met minder schapen. Gehuwde schepers woonden

C3112
C3111
C5283

in de 19de eeuw in de scheperij van het dorp, zo
waren er scheperijen in Emmen, Westenesch,
Noordbarge, Zuidbarge en Weerdinge.
Tegen een uur of tien, soms elf, als de dauw was
opgetrokken, ging de scheper met een breedgerande zuidwester of ruige muts op, een dikke pij
aan en lopend op hoge ‘schoenklompen’ met zijn
hond door het dorp om de schapen ‘aan te halen’.
Hij blies op zijn hoorn ten teken, dat de boeren de
kooien moesten ontsluiten. Sommige boeren deden
dat dit niet zelf, maar lieten die dagelijkse werkzaamheid door de scheper verrichten, aan wie ze
daarvoor per jaar extra een half of een heel pond
tabak schuldig waren. Werden de hokken ontslojaargang 30 - nummer 80 - juni 2021
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Schaapskudde op de hei.
Mogelijk ‘de
Wolfsbergen’
achter
Emmermeer.
Foto gemaakt door
fotograaf
Van der
Heide uit
Emmen.
(Collectie
Roelof
Boelens;
geschonken
door Frans
Kijne, 2012)

ten; dan kwamen enkele hamels met een bel om de
hals als eerste uit het hok en zijn dan de leiders der
kudde. De schapen zonder bel volgden op de heide
de belhamels. Hier lieten de schapen zich, gedwee
als ze waren, gemakkelijk leiden door de herder en
zijn hond.
De scheper weidde, waar ’t hem goed leek, want
niet alle plekken waren even goed. Waar gebaggerd
werd, ontstonden gaten en plassen, waarin nog wel
eens een langstaart verongelukte.
Als op de heide een geschikte plek was gevonden, dan liet hij de schapen weiden en trok zelf de

breikous tevoorschijn en breide er met ‘naden’ en
‘slichten’ maar fiks op los. Die kunst verstond hij
uitstekend en voor het breien van sterke wanten
was er geen beter adres. Meestal vormde dit breien
een noodzakelijke bijverdienste.
Door de dagelijkse omgang met zijn wollige kudde
kreeg de schaapherder inzicht in de ziekten die
bij de schapen voorkwamen. Toen de veearts nog
ontbrak, werd daarom zijn hulp vaak ingeroepen.
Ook bij andere zieke huisdieren en zelfs bij ziekte
van een huisgenoot werd dikwijls de hulp van
de scheper ingeroepen. Hij kende veel natuurge-

Ingekleurde
ansichtkaart
uit het begin van de
20ste eeuw.
Schaapskudde met
herder op
de heide.
(Collectie
Roelof
Boelens)
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‘Sloffienjagen’
In sommige Drentse dorpen bestond ook de gewoonte dat de dorpelingen voor hun scheper de aardappelen rooiden. Dit gebeurde zonder een financiële beloning, maar de scheper was wel verplicht de rooiers,
die in een groot aantal waren gekomen dezelfde dag ‘de kost te geven’.
Om de schepersvrouw de bereiding van het middagmaal voor meer dan 25 personen gemakkelijk te
maken, kwamen al de meisjes uit het dorp met een korfje of een mandje en een schilmesje op de avond
voorafgaande aan de dag van het rooien in de scheperij om aardappelen te schillen.
De volgende dag werden de aardappelen gerooid. Na afloop werden de rooiers onthaald op aardappelen
met ‘mosterdstip’, gevolgd door ‘bonenbrij’ of pap, waarin stamboontjes waren gekookt. Een eigenaardig
soort spel, dat men ‘sloffienjagen’ noemde, had na de maaltijd in de keuken of op de deel van de scheperij plaats. Men moest dan op te grote klompsloffen achteruitlopen, terwijl men een schoteltje met daarop
knikkers moest vasthouden. De snelheid van het achteruitlopen en het aantal overgebleven knikkers op
het ‘schoteltien’ zal een winnaar en winnares hebben opgeleverd. Na het drinken van wat ‘mede’ was het
einde van het voor de dorpsjeugd zeer aangenaam verpozen aangebroken.6
neesmiddelen die soms hielpen. Het hinderde de
scheper dan ook dat hij in ‘dezen nieuwen tijd’ zijn
kudde soms moest laten keuren, inspecteren door
een veearts. Hij zelf, schapenarts bij uitnemendheid met een eeuwenoud geërfd diploma, moest
dus anderen erkennen als meer schapendeskundig
en wat het ergste is, als zo’n districtsveearts bij één
of meer schapen schurft of zo iets ontdekte, dan
werd de hele kudde besmet verklaard. In het begin
van de 20ste eeuw lees je veel krantenberichten
over schurft. Het zal in deze tijd zijn geweest dat
scheper Jan Steenbergen in conflict kwam met een
veearts naar aanleiding van een meningsverschil of
er wel of geen ‘levende’ schurft zich in zijn kudde
voordeed. De kantonrechter in Emmen hechtte
meer waarde aan de goed verwoorde kennis van
scheper Jan Steenbergen dan aan de getuigenis van
de veearts. De kennis van Jan Steenbergen, al meer
dan 25 jaar met schapen op pad, zal de belangrijkste reden zijn geweest om hem de baan van veeopzichter aan te bieden.
De scheper was een groot kenner van het weer.
Zijn weersvoorspellingen ontleende hij aan de
waargenomen verschijnselen in de lucht, maar ook
aan het gedrag van zijn schapen. Het vreedzaam
weiden tegen zonsondergang duidde op mooi weer,
terwijl regen voorspeld werd als de mannelijke
schapen hun koppen stevig tegen elkaar ramden.
De herder vertoefde de hele dag met zijn regiment
op de heide en keerde tegen de avond, dikwijls bij
ondergaande zon terug in het dorp. Dat leidde dan
tot vrolijkheid bij de dorpsjeugd. Iedere jongen
kende de schapen van zijn vader en hielp de scheper bij de laatste werkzaamheden van die dag. De

Een bericht uit de Provinciale Drentsche en Asser
Courant van 17 juni 1902

schapen blaatten, de bellen klingelden, de jongens
zongen of tierden, al naar de aard van ’t weer. De
herder stapte er rustig achteraan.
In de schaapskooi bleef de schapenmest achter. Met
deze mest, vermengd met heideplaggen, werden de
akkers op de es vruchtbaar gemaakt en vruchtbaar
gehouden. Deze mest was dan ook zeer belangrijk
voor het landbouwsysteem van het dorp.
Waren de schapen ter kooi, dan zocht de herder
zijn kosthuis of de scheperij weer op en kreeg èn
het middag- èn het avondeten als één maaltijd. Het
avondeten dat de boerin of zijn vrouw voor hem op
tafel zette, bestond uit een grote pan met aardappelen met daarover spekvet of raapolie. Men at de
aardappelen gezamenlijk uit de pan. Na het eten
dronk hij wat koffie, waarna hij zijn slaapstede
opzocht.
Zo was zijn werken, zo was zijn leven.7
Eeuwenlang was de schapenhouderij een belangrijke bron van inkomsten voor de Drentse boer.
In 1867 waren er ongeveer 136.000 schapen; veel
dorpen hadden kudden met meer dan 1.000 stuks.
Alleen al op de velden in de omgeving van Beilen
en Westerbork liepen zo’n 23.000 schapen rond.
Vijftig jaar later waren dat nog zo’n 45.000. Rond
jaargang 30 - nummer 80 - juni 2021
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François Pieter te Meulen (1843-1927), In de
schaapskooi, olieverf op
doek, 127x163, DMA.

1900 daalde het aantal schapen drastisch ten gevolge van ontginning voor bouw- en weilanden en het
gebruik van kunstmest in plaats van schapenmest.
In Weerdinge werden in 1902 de twee schaapskuddes tot ééne kudde van 1.000 stuks samengevoegd.
De oudste van de twee schepers kreeg de leiding
over deze kudde. Hij kreeg een loonopslag van
f. 50,-- en 4 mud rogge.8
In 1902 werd scheper Jan Steenbergen voor de
rijksbetrekking van vee-opzichter benaderd. Hij
nam het werk aan en kreeg voortaan een jaarsalaris van f. 600,--. Zijn praktijkkennis van vee zal
een belangrijke reden zijn geweest om hem voor
de functie te vragen. Daarnaast werd hij aanbevolen door veearts Albert Hendrik Steenbergen uit

Emmen, overigens geen familie. Ten huize van
Steenbergen werd er wel goed over nagedacht. De
journalist van de Emmer Courant schreef in 1939:
Dat ging nog maar zoo niet. Vooral de vrouw zag
ertegen op. Alles ging best en dan een huishouding zonder boerderij, leven van baar geld, dat
leek niet best. Maar de schapenhouderij begon te
minderen, het einde kwam in ’t zicht en dan viel er
veel voor een vaste rijksbetrekking te zeggen. Dat
gaf de doorslag.9 Het ging dus niet om een financiële verbetering; hetgeen betekent dat scheper Jan
Steenbergen in het begin van de 20ste eeuw al een
inkomen had van zo’n f. 600,--, weliswaar ‘uitbetaald’ in gratis wonen, natuurlijke producten, tabak
en wat geld.
Tot nieuwe scheper van Emmen, er waren negen
sollicitanten, werd in een vergadering van de boermarke J. Bloemendal uit Westenesch benoemd.10
Voor Jan Steenbergen en Johanna Wesseling betekende de nieuwe betrekking dat zij de scheperij
moesten verlaten. Zij hadden ondertussen aan het
zandpad, ‘de Meerweg’ een nieuwe woning laten
bouwen. In het vervolg van dit artikel worden de
woningen van het echtpaar Steenbergen-Wesseling
beschreven, te beginnen bij de scheperij op het
Noordeind.
Willem Hendrik van der Nat (1864-1929), Schapen in
de stal, olieverf op doek, 50x84 Part. Coll.
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Weduwe Jan Gommers

Roelof Hilbrands

Scheperij

Scheperij aan de Weerdinger(dwars)straat

or
de
ind

Schepershuis
Omstreeks 1859 vond er een ‘vertimmering’,
verbouwing, van het schepershuis plaats en gaat
het belastbaar inkomen ‘gebouwd’ (BOG, Belasting Onroerend Goed) van het perceel omhoog
van f. 9,-- naar f. 15,--. Gelet op deze bedragen
had de scheper een bescheiden onderkomen. Het
sectienummer wordt dan C 2496. (leggerartikel 95,
boermarke van Emmen en Westenesch), regels 13
en 15).
Volgens het leggerartikel 95, regel 15, was in 1909
het belastbaar inkomen gebouwd f. 40,-- à f. 44,--;
er wordt dan ook een schuur bij de woning vermeld.
In 1903 verliet Jan Steenbergen de scheperij, zoals
we op bladzijde 12 hebben kunnen lezen. Het is
ons niet bekend of Bloemendal toen in de woning is
getrokken.
Enkele jaren later, omstreeks 1906 verkocht de
boermarke van Emmen en Westenesch de percelen C 2496 en C 4777, in totaal 0.12.30 ha, aan
de familie Hadders-Haasken, Willem Horring12,
landbouwer te Westenesch en Hendrik Koops13. De
scheperij werd gesloopt. Zoals we op de veldwerktekening van het kadaster kunnen zien, trokken
Hadders-Haasken en Hendrik Koops hun percelen,
respectievelijk C4956 en C4958 bij hun erven en
bouwde Willem Horring een arbeiderswoning op

Berend Jan Joling

Weduwe Jan Haasken

No

Op het kadastrale perceel C985 stond in 1832 een
huis op een erf ter grootte van 0.02.10 ha. Dit perceel was van 1832 tot 190911 in bezit van de ‘Boerte
Emmen’ (de boermarke van Emmen en Westenesch) en was de woning van de schaapherder.
Geert Hovenkamp heeft aan de hand van verschillende bronnen aangetoond dat het hier om de keuterij ging, waarin de scheper woonde die in dienst
was van de markegenoten van Emmen en Westenesch. Op de website www.historischemmen.nl
staan bij ‘Bewoners per erf’ bij huisnummer 30
de gegevens van Geert Hovenkamp vermeld. De
bewoners van dit erf zijn van 1612 tot 1807 allen
schepers (zie de website en de bladzijden 27-32 in
deze Kroniek, bijdrage Johan Withaar).
Tot in het begin van de 20ste eeuw woonden hier
de schepers van Emmen.
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Weduwe Albert Dirks

Lute Kuiper
De kadastrale kaart van 1832 met de vermelding van
de eigenaren van de behuizingen. Twee jaar later
werden de beide boerderijen van Haasken afgebroken
en aan de westgrens van de kavel opnieuw gebouwd
(de rode rechthoek).
De kadastrale tekening
die omstreeks 1859 naar
aanleiding van de verbouwing van de scheperij is
gemaakt. De schuur aan de
noordzijde van de woning is
afgebroken.

De bewoners in 1890:
25: Jeuring,
klompenmaker; 40:
Hadders R., landbouwer; 41: Steenbergen
Jan, schaapherder;
42: Koops H. landbouwer; 43: Horring J., landbouwer;
44: Derks H., landbouwer; 45: Krikke G.
landbouwer-caféhouder; 60: Klein
Willemtie. De namen
zijn ontleend aan een
artikel in de Emmer
Courant van J. Thedinga uit Emmen.
jaargang 30 - nummer 80 - juni 2021
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Kaart links: Omstreeks 1907 werd het oude kadastrale perceel C2496, de scheperij, na de verkoop door de
boermarke van Emmen en Westenesch opgedeeld in de kadastrale percelen C4956, C4957 en C4958. Op de
veldwerkkaart heeft de tekenaar de scheperij die toen werd afgebroken met een potloodlijn ingetekend. De muren
zijn met kruisjes aangegeven. Aan de hand van de cijfers op deze tekening was de scheperij 10,5 m (19,8-9,3) bij
21,1 m (65,3-44,2) groot. Voor de duidelijkheid hebben wij de potloodlijn met de kruisjes rood gekleurd.
Kaart midden: Ook op deze hulpkaart (omstreeks 1907), gemaakt naar aanleiding van de veldwerkkaart (kaart
linksboven), staat de scheperij (C2496) met een blauwe lijn afgebeeld.
Kaart rechts: Op perceel C4957 bouwde Willem Horring een arbeiderswoning, groot 9,1m bij 16m.
Foto linksonder: De noordzijde van de arbeiderswoning die Willem Horring omstreeks 1907 had laten bouwen.
Het was de zijde die aan de Weerdinger(dwars)weg lag. Foto rechtsonder: de zuidzijde van de woning; de schuur
rechts op de foto hoort bij het naastgelegen erf. Geheel rechts is nog een klein detail van de voorzijde van de
woning van Jan Steenbergen te zien, die hij omstreeks 1919 liet bouwen. De beide foto’s zijn gemaakt door de
familie Davids vanaf een balkon van de achterzijde van hun woon- en winkelpand aan de Hoofdstraat.
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Begin jaren ‘50 bezat de
familie Blaauw de kadastrale percelen C5250 (de
voormalige scheperij/
woning Horring aan de
Weerdingerstraat), C5437
(tuin) en C5923 (de zaak
aan de Derksstraat).
Kroniek

perceel C4957. Het was een kleine woning, want
de BOG bedroeg slechts 34 gulden.
Horring heeft de woning verhuurd aan rietdekker
Albertus Wassen (Sleen, 31-12-1880 - Emmen,
04-03-1971) en Henderkien Hadders (Emmen,
27-07-1883 - Emmen, 31-01-1973). Wassen heeft
hier tot 1967 gewoond. Hij verhuisde toen naar De
Holdert.
Scheperij Westenesch
Omstreeks dezelfde tijd, 1906, verkocht ook de
boermarke van Westenesch hun scheperij. Het

Linksboven: Geheel links het pand van Blaauw aan de Derksstraat. (Foto: familie Davids)
Rechtsboven: Het winkelpand en de schuren van de familie Blaauw aan de Derksstraat. (Foto: familie Davids)

huis met erf werd door de familie Ensing gekocht;
het erf door scheper Jan Lutke (1871-1933). Deze
scheperij was nagenoeg even groot als de scheperij
in Emmen: 10,7m bij 20,7m.
Blaauw
Omstreeks 1950 kopen Andries en Reint Blaauw
de woning en erf van Willem Horring aan de
Weerdingerstraat, waarna hun grond aan zowel de
Derksstraat als aan de Weerdingerstraat grenst.
Jan Steenbergen
Toen Jan Steenbergen in 1903 veeopzichter in de
gemeente Emmen werd, verliet hij met zijn gezin
de scheperij.
Omstreeks deze tijd had hij van klompenmaker
Willem Alfrink uit de Flintstraat te Emmen een
stuk bouwgrond, gelegen achter diens woning, aan
de toenmalige Meerweg, een zandpad, gekocht.
Hier bouwde hij aan de westkant van het zandpad,
de latere Meerstraat, de eerste woning aan deze
weg. Het kadastrale perceel, C2976, was 7 are en
70 ca.14
Tot in de jaren ’70 van de 19de eeuw was het
gebied tussen de Odoornerweg en Weerdingerweg(straat) een groot heidegebied, ‘woeste grond’,

De woning links, 13,4m bij 7,8m, werd in opdracht
van Jan Steenbergen omstreeks 1903 gebouwd.
Onderaan de bladzijde de bouwtekening van het pand
uit de bouwvergunning. De kavel kreeg het kadastrale nummer C4758. Hieronder de veldwerkkaart
die de landopmeter in 1903 maakte.
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met daarin gelegen het Emmermeer. Het was in
bezit van de boermarke van Emmen en Westenesch. In de tweede helft van de 19de eeuw hebben
verschillende boeren en arbeiders dit stuk grond
ontgonnen en als bouwland in gebruik genomen.
Later werden percelen bouwland als ‘bouwplaatsen’
verkocht, bijvoorbeeld aan Jan Steenbergen, zoals
wij hiervoor beschreven.
Omstreeks 1927 verkocht Jan Steenbergen de woning en de grond aan het toenmalige adres Meerweg 2 aan arbeider Bernardus van Wieren.
Enkele jaren daarvoor, omstreeks 1919, had Jan
Steenbergen van de arbeiders Feike Krol (Valthermond) en Johannes van der Wei (Nieuw-Weerdinge) een stuk bouwland aan de Weerdingerstraat
gekocht. Deze kavel, C5020, was twee keer zo
groot als zijn huis en erf aan de Meerweg, namelijk
10 are en 10 ca.
Op deze kavel liet hij een woning bouwen. Hij
bleef hier wonen tot zijn overlijden in 1945; zijn
vrouw bleef hier nog wonen tot haar overlijden in
1958. In 1961 werd de woning gesloopt. In 1968
bouwde de firma J.Th. Hekman hier een nieuw
woon- en winkelpand.

Aanvullingen
Wie heeft nog aanvullingen op dit artikel? De
redactie zou nog graag foto’s ontvangen van de
woningen aan de Weerdinger(dwars)straat 3 t/m
7, voordat deze zijn gesloopt? U kunt hiervoor

contact opnemen met Piet Naber, 0591-633942 of
p.a.naber@home.nl.
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Op de kadastrale kaart van
1916, dankzij het werk van
Anne Post geprojecteerd op
de huidige situatie, zijn de
woningen van Jan Steenbergen en Johanna Wesseling
met ovalen aangegeven: de
scheperij (I - C5250), Meerstraat (II - C4758; huisnummer anno 2021: 19) en de
Weerdinger(dwars)straat (III
- C5020).

Noten
1 ‘De schaapskudde van Exloo en andere verhalen’,
verschillende auteurs, in: Spitwa(a)rk, nr. 3, september 2010.
2 Reuvekamp, Ton, Het Verleden Verlicht, Zuidbarge
2011, blz. 53.
3 Ibidem, blz. 269.
4 Emmer Courant, 28-07-1939.
5 Ibidem.
6 Provinciale Drentsche en Asser Courant (PDAC),
09-10-1901.
7 Deze tekst is onder andere gebaseerd op een artikel
over de scheper in het Nieuwsblad van het Noorden (NvhN) van 04-03-1900, geschreven door een
zekere B. die zich anonimiseerde met Drenthicus.
8 NvhN, 08-04-1902.
9 Emmer Courant, 28-07-1939.
10 PDAC, 07-01-1903.
11 De genoemde jaren in dit artikel zijn afgeleid van
de in het kadaster vermelde ‘dienstjaren’. Daar de
belastingdienst wijzigingen pas later in het kadaster
invoert, betekent dat de genoemde wijziging een
jaar of twee jaar voor het vermelde dienstjaar heeft
plaatsgevonden.
12 Willem Horring (Westenesch, 06-05-1872 - Emmen,
04-05-1960), zoon van landbouwer Jan Horring en
Jopkien Meijering.Hij huwde op 08-05-1901 te Emmen met Hillegien Schirring (Emmen, 25-04-1873
- Emmen, 16-03-1955), dochter van Geert Schirring
en Fenna Strating.
13 Mede-eigenaar waren zijn kinderen Harm Koops
(rijksambtenaar in Enschede), Hendrikus Koops,
bakker in Emmen en zijn minderjarige dochters
Hinderkien en Jantina Martha, alle drie landbouwer
op het Noordeind te Emmen.
14 Griemink, G., Emmermeer, Beilen 2011, p. 20.

door
Johan Withaar

De nalatenschap van
Geert Hovenkamp
Op 3 september 2020 is na een kortstondig ziekbed rustig in zijn huis te Hilversum overleden Siger Geert Hovenkamp. Hij was van 2002 tot en met zijn overlijden lid van onze
vereniging. Hij bereikte de leeftijd van 88 jaar. Geert was een afstammeling van de timmerman en naamgenoot Geert Hovenkamp (1810-1891), die een logement begon op de
hoek Hoofdstraat en Noorderstraat, later bekend geworden als Hotel Hovenkamp. In
2000 bracht Geert het genealogische boek Het geslacht Hovenkamp uit. Ook publiceerde
hij genealogische artikelen in het Drents Genealogisch Jaarboek en samen met leden van
de HVZOD schreef hij ook in de Kroniek.
Geert Hovenkamp mag gezien worden als een van
dé deskundigen van bewoning en bewoners in de
gemeente Emmen vanaf het jaar 1600 tot 1832, het
jaar waarin het kadaster werd ingevoerd. Alles na
1832 was hem te gemakkelijk en was volgens hem
door elke leek uit te zoeken. Voor 1832 bestond er
geen Burgerlijke Stand en bewoners hadden (veelal)
geen vaste namen. Geert doorzocht en doorgrondde
daarvoor tientallen Oorspronkelijke Staten Archieven (OSA) bij de Rijks Archief Dienst (RAD), het
latere Drents Archief. Deze OSA’s waren destijds
nog niet gedigitaliseerd en soms moeilijk leesbaar
en te transcriberen. Geert maakte van zijn hobby
een ware studie en leerde zichzelf het lezen en
begrijpen van oude documenten.
Vooral de door Geert (met het aloude computerprogramma Paint) getekende kaartjes van Emmen,
Westenesch, Weerdinge, Noordbarge en Zuidbarge
zijn inmiddels bij velen bekend. In diverse publicaties en boeken zijn ze terug te vinden.
Op zijn kaartjes vermeldde Geert bij elke boerderij
het nummer zoals deze in 1807 als volgnummer in
de Kohieren van vaste goederen (OSA 1513) zijn
aangegeven. In OSA 1513 komen voor het dorp
Emmen 57 vermeldingen voor. ‘Huisnummer’ 57

is daarmee het hoogste nummer op de kaart van het
dorp Emmen die Geert heeft getekend.
Na de kaart met ‘huisnummers’ 1 t/m 57 voor
Emmen, maakte hij kaartjes van Westenesch met
de nummers 58 t/m 81, Noordbarge met 82 t/m
126, Zuidbarge met 127 t/m 153, Angelslo en Den
Oever met 154 t/m 161 en Weerdinge met de ‘huisnummers’ 162 t/m 182.
Voor zijn onderzoek was Geert vaste bezoeker
van de toenmalige Rijks Archief Dienst in Assen.
Het was nog in de tijd dat digitalisering en internet
vrijwel onbekende fenomenen waren. Geert wist
de weg in het archief zonder computers goed te
vinden, tot het moment waarop onderzoekers niet
meer in de archiefkelder mochten komen. Met die
beperking stoorde hij zich wel eens als een archiefmedewerker iets niet kon vinden. Dan vertelde
Geert feilloos hoe het document er uitzag, hoe dik
het was en waar het altijd in het archief opgeborgen
had gelegen.
In alle rust, maar met enorm doorzettingsvermogen, deed hij ruim twee decennia onderzoek naar
de familieverbanden in Emmen. Zijn erfenis bestaat
onder andere uit een enorme geordende bewoningstabel, maar ook een bestand bestaande uit 1356
A4-pagina’s met vele verwijzingen naar andere
door hem gemaakte bestanden. Geert zocht net
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De getekende kaartjes van Emmen, Noordbarge,
Zuidbarge, Westenesch en Weerdinge.

zo lang totdat hij kon aantonen dat (bijvoorbeeld)
Lucas Alting, alias Lucas Hindriks, alias Lucas
Oltoos (Olthof), alias Lucas Garming een en dezelfde persoon bleken te zijn. Het woord alias komt
in zijn familiebestand 742 keer voor. Het geeft de
enorme inspanning aan die Geert heeft verricht om
een zo historisch en verantwoord mogelijk resultaat
te verkrijgen.
Onontbeerlijk voor zijn onderzoek waren de registers van vrijwillige rechtspraak 1655-1811 (Schulteprotocol (SP), inv.nr. 72) en het register van akten
in voogdijzaken 1722-1802 (SP, inv. nr. 74), die
hij en passant digitaliseerde. De CD die hiervan
is gemaakt was te koop, maar Geert gaf hem ook
gewoon weg als hij daarmee iemand kon helpen.
Niemand deed tevergeefs een beroep op hem om
hulp of informatie te krijgen.
Geert is echter nooit afgestapt van de inmiddels
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zeer verouderde software als Word Perfect en
Quattro. Het voldeed hem immers prima? Inmiddels is duidelijk geworden dat het overzetten naar
huidige software zoals Word, niet zonder meer
mogelijk is, omdat daarmee niet alleen zeer veel
informatie verloren gaat, maar dat daarmee ook
familieverbanden verdwijnen. Hiervoor wordt nog
naar een oplossing gezocht.

De schepers van Emmen
In navolging op het artikel ‘De Scheperij in
Emmen’ (bladzijden 16 t/m 26) volgt hieronder
een artikel over de schepers van het dorp Emmen
tot het jaar 1832. Het oorspronkelijke artikel is
geschreven door Geert Hovenkamp en gepubliceerd
in het Drents Genealogisch Jaarboek van 2000. Dit
artikel is met toestemming van de familie ingekort
en aangepast.
Vermeldingen als ‘scheper’ kunnen namen, patroniemen of beroepen zijn. Bij een vermelding van
‘’t kint van de scheper’ was destijds voor eenieder
duidelijk om wie het ging. Tegenwoordig vergt dat
veel onderzoek. Veel is nog niet opgelost, waardoor meer dan gebruikelijk de termen ‘vermoedelijk’ en ‘mogelijk’ worden gebruikt, maar waar
suggesties gegeven worden zijn deze gebaseerd op
de grondige kennis van Geert Hovenkamp van de
bewoners van Emmen.
Hier en daar staan in de tekst huisnummers aangegeven voorafgegaan door het teken #. Dat zijn
de nummers die de woningen in 1807 werden
toegekend. Als een woning honderd jaar eerder in
dit overzicht met datzelfde nummer werd vermeld
heeft hij vermoedelijk op dezelfde plaats gestaan.
Een deel van Geert zijn werk is inmiddels geschikt
gemaakt voor publicatie en is te vinden op de website ‘Historisch Emmen’ (www.historisch-emmen.
nl). Het zal dit jaar ook verschijnen op de website
‘Hier kom jij weg’, een samenwerkingsverband
tussen de Gemeente Emmen, het Erfgoednetwerk en
vrijwel alle erfgoedpartners in de gemeente Emmen.
Met behulp van moderne computertechnologie
heeft oud-landmeter Anne Post de schaal de kaarten
van Geert vergeleken met de oude kadastrale kaart
van 1832 en deze met uitermate grote precisie op
de huidige topografie geprojecteerd. Hierdoor kan
nu in één blik geconstateerd worden, waar oude
boerderijen of huizen ten opzichte van de huidige
tijd hebben gestaan. Hierbij heeft Anne Post de
huisnummering van Geert Hovenkamp overgenomen (zie binnenzijde buitenomslag).

W. Scheper, genoemd in 1612
De eerste scheper die in de belastingarchieven
voorkomt was W. Scheper. Hij werd in 1612 in het
register van de bezaaide landen (OSA 621) genoemd. Zijn naam staat op de afbeelding hieronder.

Hindrik Scheper, genoemd in 1642, 1646
Hindrik Scheper werd in de belastingregisters in
de jaren 1642-1646 vermeld met enig bouwland.
In 1645 werd bij de prisering van huizen en hoven
(OSA 845) een huis in Emmen omschreven als
‘Klaas Schroer nu Vinken, toebehorend Hindrik
Scheper, huis 3 gebint van 14 voet wijdt met syn
hofien’. Mogelijk was dit huis #20 op de kaart.
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1028). Hij schonk drie stuivers aan de collectant.

De scheperij #30 werd in 1645 omschreven als
‘schepers huis staat op de boermarke blift als voor
desen’ en werd getaxeerd op 50 gulden. De gemiddelde taxatie voor huizen/boerderijen bedroeg ongeveer 473 gulden. De waarde van de gemiddelde
boerderij was dan ook negen keer zo hoog als die
van de scheperij. De hoogste prisering was 2.500
gulden voor huis #49 van Roelof Boelken cs.
Warner Scheper, genoemd in 1645, 1654
Warner Scheper werd bij de prisering van huizen
en hoven in 1645 (OSA 845) als eigenaar genoemd
van een vijfde deel van de Hovingehof, #1 op de
kaart. In 1654 werd hij ook vermeld in het grondschattingsregister (OSA 845).

Geert Scheper, genoemd in 1654
Geert Scheper werd alleen in 1654 vermeld in het
grondschattingsregister (OSA 845) met enig hooi-,
stroom- en bouwland. Hij werd in 1645 niet vermeld bij de prisering der huizen (OSA 845).

Roelef Scheper, genoemd 1684, 1685, 1687, 1690
Roelef Scheper, alias Olde Scheper, alias Roelef
Doeringe. Vermeldingen van hem zijn:
- ‘Geert, ’t kint van Roelef Scheper te Emmen’,
doopregister 1684.
- ‘Trijntjen, ’t kint van Roelef Olde Scheper te
Emmen’, doopregister 1685.
- ‘NN, dochter van Roelef Doeringe of Olde Scheper’, begraafregister 1690.

In 1687 werd hij als Roleff Scheper vermeld in het
register van de collecte ‘tot soulaes ende ondersteuninge van de arme verdrevene Christelijcke Gereformeerde Dalluiden in Piemont ende gevlucht nae
de Gereformeerde cantons in Switserlandt’ (OSA
30

Kroniek

Jan Scheper, genoemd in 1694, 1697, 1699
Jan Scheper, mogelijk alias Jan Peeks. Peeks was
in Emmen al in 1612 een erfnaam, zie #38 op de
kaart. Hij kan daaraan zijn naam ontleend hebben.
Vermeldingen:
- ‘Lammigjen, ’t kint van Jan Scheper’, doopregister 1694
- ‘Hindrik, een kind van Jan Scheper te Emmen’,
doopregister 1697
- ‘NN, ’t kint van Jan Scheper te Emmen’, begraafregister 1699
Rotger Scheper, genoemd in 1699, 1701, 1702
Rotger Scheper, alias Rotger Asjes, was mogelijk
afkomstig van Dalen. Hij werd Pasen 1705 met zijn
vrouw als ‘Rotger Asjes, met sijn vrouw Claesjen
Harms’ aangenomen als lidmaat. Vermeldingen:
- ‘Trijntjen, dochter van Rotger Scheper te Emmen’, doopregister 1699.
- ‘NN, ’t Kint van Rotger Asjes scheper te
Emmen’, begraafregister 1701.
- ‘’t Kint van Rotger Asjes scheper te Emmen’,
begraafregister 1702.
Jan Roelefs, genoemd 1705, 1706, 1707, 1708, 1721
Jan Roelefs, alias Jan Hovinge, was mogelijk
dezelfde als Jan Scheper voornoemd. Hij is waarschijnlijk weggeweest in de periode dat Rotger
Scheper in Emmen scheper was en is daarna weer
teruggekomen. Vermeldingen:
- ‘Lijkrede over Jan Hovinge, scheper’, begraafregister 1721.
- ‘Albert, ’t kint van Jan Roelefs, scheper van Emmen’, doopregister 1705.
- ‘Roelef, ’t kint van de scheper van Emmen’,
doopregister 1707.
- ‘’t kint van de scheper van Emmen’, begraafregister 1706.
- ‘’t kint van Jan Roelefs, scheper van Emmen’,
begraafregister 1708.
Hendrik Scheper, genoemd in 1726, 1729
Vermeldingen:
- ‘Van Hendrik Scheper tot Emmen wegens hofhuur
ontvangen’. In 1726 beschreef schulte Maurits
Casper Hommens dat Hendrik deze huur nog ver-

schuldigd was aan Jacob Brinks die was overleden.
(SP inv.nr. 74.1, folio 57)
- ‘Wemeltje Hendriks, scheper van Emmen’s dogter’ werd aangenomen, lidmatenregister 1729.
Voorgaand huis was niet de scheperij (#30). Die
werd in 1645 omschreven als ‘schepers huis staat
op de boermarke’ en werd getaxeerd op 50 gulden.
De gemiddelde taxatie voor huizen/boerderijen
bedroeg ongeveer 473 gulden. De waarde van de
gemiddelde boerderij was dan ook negen keer zo
hoog als die van de scheperij. De hoogste prisering
was 2500 gulden voor huis #49 van Roelof Boelken.
Albert Scheper, genoemd in 1732, 1753
Albert Scheper was waarschijnlijk de zoon van de
eerdergenoemde scheper Jan Roelefs die in 1705
werd gedoopt. Vermeldingen:
- ‘Albert, scheper tot Emmen’, begraafregister 1753.
- ‘Jantje de weduwe van Albert Scheper te Emmen’,
begraafregister 1789.

Hindrik Berents, genoemd in 1736, 1764
Hindrik Berents en zijn vrouw kwamen in 1736
met attestatie van Zweeloo naar Emmen.
Vermeldingen:
- ‘Nu scheper te Emmen’, lidmatenregister 1736.
- ‘Coop, ’t kint van Hendrik Berens, scheper te
Emmen en Jantjen Berens’, doopregister 1736.
- ‘’t kind van Hendrik Berents en Jantjen Berents,
scheper te Emmen’, begraafregister 1736.
- Hindrik Scheper keuter, haardstedenregister 1764.
Berent Hindriks, genoemd in 1750, 1765
Berent Hindriks was vermoedelijk een zoon van de
hiervoor genoemde scheper Hindrik Berents. Hij
zou dan geboren zijn na 1727. Vermeldingen:
- ‘Sceper tot Emmen met Hilligien Lambers van
Geest’, trouwregister 1750.
- Hindrik, ‘’t kint van Berent Hindriks en Hillegien
Lambers’, doopregister 1751.
- Fennegien, ‘’t kint van Berent Hindriks en Hillegien Lambers’, doopregister 1754.
- Lambert, ‘’t kint van Berent Hindriks en Hillegien

Lambers’, doopregister 1757.
- Jan, ‘’t kint van Berent Hindriks en Hillegien
Lambers’, doopregister 1761.
- ‘’t kint van de scheper van Emmen’, begraafregister 1765.
- Berent Hindriks stelde zich in 1750 borg als
‘scheper te Emmen’ voor een lening van 23 gulden
die een zekere Jan Geerts leende van predikant
M. Witsenborg. (SP, inv.nr. 72.2, 125vo)
Tonnies Coops, genoemd in 1773, 1774
Tonnies Coops, alias Jannis Coops, alias Teunis
Coops, alias Tonnis Scheper, alias Tonnis Jacobs.
Gedoopt in 1744 te Noord-Sleen, overleden 1809.
Vermeldingen:
- ‘NN, kind van Jannis Coops, levenloos geboren’,
begraafregister 1773.
- ‘Tonnis Scheper’, haardstedenregister 1774
- Zijn beroep als scheper werd in 1773 opgeschreven door de toenmalige schulte Lucas Willinge,
naar aanleiding van het overlijden van dominee
Michaël Witsenborg. Hij was van 1743 tot 1773
predikant in Emmen. Bij zijn nalatenschap werden
enige restanten lijkpredicaties beschreven, waaronder op 15 februari 1773: ‘over schepers kind’.

Cornelis Klasen, genoemd in 1784, 1778,
1780, 1797
Kornelis Klaassens is niet zelf in het doopregister
van Emmen aangetroffen. Hij trad in 1777 in het
huwelijk met Geesje Jansen, alias Geesje Bultjans
van Weerdinge. Vermeldingen:
- ‘Jan, zoon van Kornelis Klaassen, scheper, en
Geesje Janssen’, doopregister 1778.
- ‘Geesje Bultjans, huisvrouw van de scheper
Kornelis Klasens, terstond na de kraam van haar
ongedoopte kraamkindje’, begraafregister 1780.

- ‘Begraven de moeder van de scheper van Emmen
genaamt Maria’, begraafregister 1789.
- Tweede huwelijk: ‘scheper van Emmen’, met Hilligje Wolthers, trouwregister 1780.
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- ‘Cornelis Klasens, keuter’ op de scheperij (#30),
haardstedenregister 1784 (OSA 868)
- ‘Cornelis Klasen, scheper 47 jaar’, register Gewapende Burgermacht 1797 (OSA 1383)
- ‘Cornelis Klasen, beestheer’, register Gewapende
Burgermacht 1798 (OSA 1383)
Jan Roelfs, genoemd in 1798, 1802
Jan Roelfs was in 1795 nog scheper van Anloo.
Vermeldingen:
- ‘Jan Roelfs, scheper’. Hij woonde in het schepershuis #30, Gewapende Burgermacht van 1798
(OSA 1383).
- ‘de vrouw van Jan Roelfs, scheper te Emmen,
Luichjen Lefferts’, begraafregister 1802.

Geert Klazen, genoemd in 1804
Vermeldingen:
- ‘Geert Klazen, keuter doch zeer armoedig”,
haardstedenregister van 1804 (OSA 868). Hij
woonde in het schepershuis #30.
Bouke Folkers, genoemd in 1807
Bouwke Folkerts huwde in 1796 te Vries vanuit
Buitenpost met Anna Ebbes, ‘jongedame van Zuidwolde’. Vermeldingen:
- ‘Bouke Folkers scheper’, register Gesteldheid der
inwoners van 1807 (OSA 1623.4)
Hij woonde in 1807 als scheper in het schepershuis
(#30). Hij hield vijf hoornbeesten, tien schapen, bezat enig bouw- en weideland en betaalde 3 gulden
aan personele kosten. Dit was waarschijnlijk voor

een zogeheten ‘meeheer’, een leerling scheper.
- ‘Den 9 augustus 1808 is op het kerkhof te Emmen na vertoning van een permissie belet van den
6 aug. begraven Berike Folkers te Emmen’, begraafregister 1808.

Tot slot
De scheperij waar Bouke Folkers woonde werd in
1807 vermeld in de Kohieren van vaste goederen
(OSA 1513): ‘No 30. De Boerschap Emmen. Een
huis en hof zijnde de scheperij, gezwet ten Zuiden
aan Jan Hilbrands, en ten Noorden aan de Boermarkte.’ Gezwet heeft de betekenis aangrenzend of
belendend. Tot de scheperij behoorde enig zaailand
‘gelegen op de Emmer Esch, genaamd de Galgenbergs akker en twee-derde vierendeel waar waardeel in ’t groen, genaamd het Dertienland en twee
stukjes in de Schimmer.’

Ruim 20 jaar later kreeg het perceel waarop de
scheperij #30 (zie afbeelding links) stond het kadastrale nummer C985, waarover Gerben Dijkstra in
het vorige artikel schreef.
Rechts (omslag):
Ligging van boerderijen en huizen in 1807 ten opzichte van de huidige topografie.
In geel zijn schuren en/of bijgebouwen aangegeven.
In roze de gebouwen die tot 1832 zijn bijgebouwd.
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B<Nen: Bij de aan/4g van een nieuwe ri.oleriJlg in 2014 in de
omget1ing va.n de kerk werden archeowgisrhe opgrlll!ingen
gedaan. Er werd een groot aanflll skeletten opgegrlll!en.
Deze plek was het oude 'kerklwf. (Foto: Piet Naber)
(Lees: Nogmaals 'de Emmer toren', blad:djde 4-5) E' n van
de opgegra:ven skeletten laan het lichaam van Bouke Folkers
(Buitenpost ?· Emmen, 1808) zijn geweest Hij was scheper
te Emmen ("lte bladzijde 32). In 1796 was hij te Vries met
Anna Ebbes (Egberts) gehuwd. Na tijn overlijden trouwde
zij in 1809 te Sleen met Peter Teddo Siberts. Hij had zich in
het begin van de 19de eeuw vanuit Keppelen, een dorp ten
zuidoosten van Kleef, in Drenthe gevestigd.
Opde voonJ):le Willem Staal (1910-1946) in tijn versierde
invaliáewagen tijdens een sclwolfeest in Noordbarge met
V.jn familie. Geheel rechls staat tijn moeder Wiiiemtje StaalK oopman (1881-1962).

Op de adtJergrond een deel van de kaart \-tl'.11 Drrmilte van
1634 \.tln C. Pijnacker (eerste versie)

