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Op deze en de volgende pagina’s Barger Erfscheidenveen in de krant. Stukjes waarin het gewone leven in vroegere tijden tot uitdrukking komt. Niet alles wat in de krant
heeft gestaan is hier vermeld. Zeer privacy gevoelige knipsels van echt persoonlijke aard zijn weggelaten. Dat zijn dan meestal uitspraken van de rechtbank. Wel vermeld uitspraken over
“diefstal” , waar je dan soms wel een vraagteken bij mag zetten, geweldpleging, want dat kwam in vroegere tijden nog wel eens voor, maar niet elke bekeuring voor het rijden zonder licht
en soortgelijke. Ook verslagen van bijeenkomsten die de mensen nu niets meer zeggen zijn weggelaten. Geprobeerd is om van alles wat te vermelden, zodat een beeld gevormd kan worden wat er vroeger gebeurd is in Barger Erfscheidenveen. Bij elk krantenknipsel is, waar nodig, wat aanvullende tekst geplaatst. De eerste vermelding stamt uit 1893.
Nadat in 1880 een plan van vervening was opgesteld voor het Barger Erfscheidenveen werden verveners, zowel grote als kleine actief. De gronden waren door de splitsing en deling van de boermarke van Noord– en
Zuidbarge ten name gekomen van de individuele rechthebbenden in die marke. De namen staan vermeld op
de kaartjes in deel 1. De advertentie links vermeld dat het veen in putten was verdeeld, welke men kon huren
om het veen te vergraven, de turf te drogen en te verkopen, meestal aan schippers. Die huur of pacht beliep
meestal meerdere jaren. De ondergrond bleef achter voor de eigenaar die het daarna kon laten ontginnen tot
landbouwgrond. Linksonder twee berichten over een ruzie tijdens het laden van turf in een schip. Beladen van
een schip was vaak vrouwenwerk. Rechtsonder een bericht over de tol die schippers moesten betalen voor het
gebruik van de wijken en het open en dicht draaien van de daarin liggende bruggen.

Linksboven uit de Provinciale
Drentse en Asser Courant van 9
januari 1893.
Eronder uit het Nieuwsblad van
het Noorden van 16 november
1898.
Linksonder over hetzelfde onderwerp maar dan uit de Provinciale
Drentse en Asser Courant van 16
november 1898.
Rechtsonder uit de PDAC van 31
januari 1898.
Op de volgende bladzijden zullen
voor de vermelde kranten afkortingen worden vermeld als
Nvhn, Pdac en N0 (voor de Noord
Ooster).

Links de aanbesteding van de te bouwen
school in het Barger Erfscheidenveen.
Advertentie uit de pdac van 20 januari
1903.
Rechtsboven een advertentie uit dezelfde
krant van 18 september met de voordracht voor het te benoemen hoofd van
de school.
Linksonder een bericht uit het nvhn van
13 januari 1904 waaruit blijkt dat de
school klaar is en is geopend en dat Koopmans en Lunshof de onderwijzers zijn.
Rechtsmidden een bericht uit het Nieuws
van de Dag van 25 maart 1904 van de
gunning van een te bouwen onderwijzerswoning is gegund aan de aannemer J Oldekamp.

En rechtsonder een bericht dat op 14 december 1904 de gemeente een voordracht heeft gedaan voor een nieuw
hoofd der school. De meesters Koopmans
en Lunshof zijn kennelijk al weer vertrokken en tussentijds is K Hoogeveen
aangetrokken die nu fungeert als waarnemend hoofd en zal worden benoemd tot
hoofd der school. Ongetwijfeld zal er toen
nog een meester of juf actief zijn geweest
aan de school.

Rechts uit de pdac van 10 januari
1911 en eronder uit dezelfde krant
van 11 juli 1911. Wat de aanleiding was is niet te achterhalen.
Vaak zijn het kwesties die ontstaan
zijn in de privé sfeer. Geld bezat
men niet en men leende vaak goederen of gereedschap van een ander en men “vergat” het dan terug
te brengen. De benadeelde kwam
dan verhaal halen en dat liep niet
altijd goed af.
De veldwachter, die dagelijks in
die tijd bij pad was kon vaak bemiddelen, maar niet altijd en dan
werd proces-verbaal opgemaakt
en de zaak voor de rechter gebracht om het op te lossen.

Rechts uit de pdac van 17 juni
1912.

Boven uit het nvhn van 31 maart 1906. Een pleidooi voor het
opsplitsen van de gemeente Emmen. De hier genoemde dorpen zouden dan samen een nieuwe gemeente moeten worden.
Onder uit dezelfde krant van 20 augustus 1908. School II heeft
weer een nieuwe onderwijzer nodig.

Ook hier zal de veldwachter erbij
zijn gehaald. Hij kende de mensen in zijn ambtsgebied en wist
altijd welk vlees hij in de kuip
had. Zijn verslag in een procesverbaal was bijna een vonnis.

Twee advertenties die op hetzelfde gebeuren betrekking hebben. Links uit de
PDAC van 7 december 1912 en rechts
uit het NvhN van een week later.
Wat we hieruit kunnen opmaken is dat
er in het Barger Erfscheidenveen in
1912 percelen lagen die al verveend
waren of waarvan het aanwezige veenpakket niet de moeite waard was om te
vervenen.
Het laatste zal het geval zijn geweest
met het perceel 2 aan de Turfweg in
Wilhelmsoord, nu Wilhelmsweg. Aan de
noordrand en westrand ging het veengebied over in de madegronden en was
het veenpakket dun tot zeer dun.
Perceel 3 zal zijn afgegraven en lag met
de verplicht achtergelaten bonkveenlaag (conform de Provinciale verordening) klaar om tot landbouwgrond te
worden ontgonnen.
De veilingen vonden altijd plaats in een
dorpscafé. Kooiker, later Groothuis, zat
op de hoek van de Zijtak en de Vaart.
Akkerman uit de vorige advertentie op
de hoek van de Wijkstraat.

Voor onderwijzers waren het gouden tijden wat het aanbod van banen betreft in de veenkoloniën. De buurtschappen groeiden als kool en de school in Barger Erfscheidenveen moest met een
lokaal worden uitgebreid.
Linksboven een advertentie uit het NvhN
van 1 oktober 1913,
linksonder uit de PDAC
van 13 februari 1913,
rechtsboven uit het
NvhN van 12 november 1913 en rechtsonder uit het NvhN van
4 december 1915.

Links: Uit het Nieuws
van de Dag, landelijk
dagblad, van 11 juli
1914. Met het baden
wordt bedoeld zwemmen in de wijk. Rechts
uit de Indische Courant
van 12 januari 1914,
een verslag van het
behandelde in de 2e
Kamer.
Het artikel rechts geeft goed weer hoe de bevolking groeide en welke woontoestanden in de veenkoloniën
ontstonden. Dit had twee oorzaken. Er werd werkvolk van elders aangetrokken door veenbazen die zitting
hielden in café’s in gebieden waar vervening al lang gaande was en waar het werk minderde. Die veenbazen namen niet iedereen onder contract. Zij hadden belang bij goede en gezonde werkers. Die kregen wel
vaak de toezegging dat er een woning beschikbaar was of dat er woningen in aanbouw waren of in aanbouw zouden worden genomen. Die woningbouw bleef echter achter bij de bevolkingstoename.
Dan was er een groep die uit eigen beweging van elders kwam om hier het geluk te beproeven. Vaak
kwam men af op geruchten, of men behoorde tot de groep die door veenbazen op zittingen niet waren
uitverkozen. Dat waren de mensen die in één nacht een hut of keet uit de grond stampten en wanneer
voor zonsopkomst de schoorsteen rookte, dan mocht de eigenaar van de grond die mensen niet meer
verwijderen. Die mensen oriënteerden zich wel tevoren wie eigenaar was van een perceel. Zij streken
neer op percelen van welgestelde eigenaren. Zo was het perceel van Gratama in Veenoord, achterop in de
Dennenakker, één van de plekken waar veel hutten stonden en waar Vincent van Gogh veel getekend
heeft.
Links uit het PDAC van
27 september 1921. Als
de veldwachter toevallig ergens anders was
geweest was het nooit
een delict geworden.

Enkele advertenties uit de Provinciale Drentse en Asser Courant uit
1923 van zittingen van de Rechtbank en de veroordelingen.
Het wegnemen van spullen bij anderen, omdat je zelf geen geld
hebt om de spullen te kunnen betalen, dus diefstal, kwam veelvuldig voor, maar werd zwaar bestraft
als het werd ontdekt. Met de aanleiding voor de diefstal werd geen
rekening gehouden, anders was
het hek van de dam. Desondanks
komen bepaalde personen meerdere keren in beeld. De veldwachter kende de mensen in zijn werkgebied en veelplegers kwamen
daardoor eerder in beeld.
Linksonder uit de pdac van 26 april
1924 en uit het dvhn van 24 mei
1924. Het eerste bericht vermeldt
als adres Barger Erfscheidenveen
23. De huisnummering had toen
een doorlopende reeks die begon
bij de Veilingstraat. Het tweede
bericht vermeld de eisen voor het
smokkelen van sterke drank of het
verkopen ervan zonder vergunning. Het drankgebruik was hoog
in de veenkoloniën.

Boven twee berichten uit 1924 uit de
Noord-Ooster en onder twee berichten
uit de Provinciale en Drentse Courant.
Een beeld van wat er gebeurde als je de
belasting niet betaalde. En als je de ambtenaren bedreigde met een mestvork
komt er nog eens een veroordeling bovenop. In dit geval was de rechter coulant, een maand voorwaardelijk de gevangenis in met een proeftijd van twee
jaar.
Rechtsboven de aankoop van Bokking
van de boerderij van A Meier aan de Erfscheidenweg en de verkoop door A
Meijer van een woon en winkelhuis in
Nieuw Amsterdam aan Kooiker.
Linksonder de brand bij Geert Hendriks
en de gevolgen. Hendriks woonde toen
waarschijnlijk in het veld tussen de Veilingstraat en de Wilhelmsweg.
Het smokkelen van gedistilleerde drank
was lucratief. Ongedekt vervoer betekent in dit geval, niet gedekt door een
papieren vergunning, dus smokkel.
Geert B dacht er onderuit te komen door
een smoesje. Eerder was Jan B veroordeeld, vermoedelijk een familielid.

Berichten uit 1925 uit de Maasbode, linksboven en uit de Provinciale
Drentse en Asser Courant. De tekst spreekt voor zichzelf. Waar de fam.
Raas woonde is niet te achterhalen.

Boven een bericht uit 1925 van een schietwedstrijd waaraan
ook Jeuring uit Wilhelmsoord heeft deelgenomen.
Onder de benoeming van een tijdelijk onderwijzer in 1926.
Rechts een kort verslag met foto van een drama dat nog heel
lang het gesprek van de dag bleef. Meerdere kranten hebben
hierover bericht, maar daarbij is geen foto geplaatst, zoals
hier.

Links en rechts twee stukjes
van 14 maart en 2o mei 1926
uit de PDAC.
Er was griep uitgebroken en
men gebruikte het rapport van
dokter Lodewijks (zie een eerdere pagina) om een oorzaak
aan te geven waaraan het wel
niet kon liggen.
Dokter Lodewijks reageerde op
een artikel in de krant dat men
wel moet weten hoe zijn onderzoek tot stand is gekomen
en is uitgevoerd alvorens men
conclusies trekt.
Bijna de helft van de kinderen
in het Barger Erfscheidenveen
was ondervoed.

Links een stukje uit het NvhN
van 21 augustus 1926.
De woning van Geert Nijland
aan de Erfscheidenweg is afgebrand.

Uit de PDAC van
21 maart 1927,
links en uit dezelfde krant van
24 de cember
1927.

Uit de krant van 18 juni 1927 (boven)
Uit de krant de Noord Ooster van 10 september 1927 (onder)
Jenever smokkelen blijft voor Geert B toch lucratief. Hij neemt de veroordelingen op de koop toe.

Schade toebrengen aan een ander werd in die
tijd altijd bestraft welke goede redenen je
ook opvoert.

20 september 1928 uit de Noord Ooster.

Lopen, maar vooral
fietsen langs de spoorlijn was een stuk korter om van de overweg bij de Erfscheidenweg naar het eind van de Scheidingsweg
te gaan.

Boven uit het NvhN van 15 juni 1929. Ook toen was er al sociale controle.

Onder uit de Noord Ooster van 19 september 1929.
Jenever smokkelen mocht niet maar thuis verkopen mocht ook niet.
2 berichten uit de Provinciale Drentse en Asser Courant over
brand in Barger Erfscheidenveen.

Links een artikel uit het Haarlems Daglad van 27 januari 1930.
De tekst spreekt voor zichzelf.
Rechts een artikel uit het DvhN
van 1 oktober 1930. Het Bestuur
van de Drentse Vereniging in
Amsterdam stelt 120 gulden beschikbaar voor de kleuterschool
in Barger Erfscheidenveen.
Na de eerste wereldoorlog van
1914-1918 zijn veel Drenten
naar elders vertrokken vanwege meer en betere werkgelegenheid. Maar de binding met Drenthe bleef en in bijna alle grote
steden werden Drentse verenigingen opgericht, die gezellige
avonden organiseerden met toneeluitvoeringen enz. Ook Groninger en Friese verenigingen
ontstonden.
In 1954, toen ik voor studie een
paar jaar in den Haag verbleef,
ben ik lid geworden van de
Drentse Vereniging aldaar, die
op dat moment een kleine 3000
leden telde. Heel veel werkten
op de Ministeries.

Onder weer een opsomming van personen die veroordeel zijn
voor diverse delicten.

Links een bericht in de
Noord Ooster van 1 oktober 1931 en eronder
nog 2 uit de NO van 5
maart 1832 en 28 mei
1832, allen uitspraken
van de Rechtbank vanwege overtredingen van
diverse wetten. Rechtsboven uit het Dvhn van
13 juni 1932. De vrouw
van meester Kroeze
kreeg ook een baan aan
de school. Eronder een
bericht uit de NO van 21
juli 1932. Ook met een
kruiwagen mocht je niet
over een fietspad. Uit de
NO van 6 augustus 1932:
A V ging vissen in de wijk
aan de “stille” kant,
maar dat was grasland
dat gemaaid moest worden, en daar mag je niet
overheen lopen.
Rechtsonder uit de PDAC
van 13 september 1932

Bij het lezen van deze krantenknipsels moet u niet
denken dat alleen in Barger
Erfscheidenveen personen
woonden die het niet zo
nauw namen wat de regels van de wet betreft. In
de omliggende plaatsen
gebeurde evenveel. Hiernaast een wat uitgebreidere tekst van voorvallen in
Nieuw Amsterdam en
Veenoord in de PDAC van
24 september 1932 en het
NvhN van 8 oktober 1932.

Linksonder uit de Noord
Ooster van 13 januari, 24
februari en 13 mei 1933

Links stukjes uit
de Noord Ooster
van 13 juni 1933,
26 augustus 1933
en van 17 juni
1933 in de PDAC.
Boven nog een
verslag van de
Bloemententoonstelling in en bij
school II (niet
school 3 zoals in
de tekst staat)
van 12 september
1933 in de PDAC.
Rechtsonder uit
dezelfde krant
Het kan een pad
zijn geweest langs
de Alberdinawijk
die tijdens de vervening aan beide
zijden van de wijk
aanwezig was,
maar later bij de
aanliggende
grond is getrokken.

Uit het NvhN van 8 november 1933. Pool woonde aan de Veilingstraat
achter het spoor. Hij was
ook bokkenhouder.
Uit de PDAC van 22 december 1933.
Uit de PDAC van 18 januari 1934 met de gemeentelijke burgelijke stand van
Emmen van 7 januari
1934. Kruizinga woond
ook aan de Veilingstraat
direct over het spoor.
Van de onderste twee berichten uit 1934 zijn geen
data genoteerd.
Nieuwe inschrijvingen bij
de Kamer van Koophandel
Bouwman woonde ook
aan de Veilingstraat de 4e
woning rechts vanaf de
Heerendijk. Dat was het
uiterste puntje van de
plaats Barger Erfscheidenveen. Na de oorlog is het
een deel van Nieuw Amsterdam geworden.

Boven uit de PDAC van 11 januari 1934.
Er zijn ook gevallen bekend uit die tijd dat een jongen die
met een bepaald meisje uit wilde gaan, eerst de vader een
liter jenever moest brengen.

Linksboven uit PDAC
van 13 februari 1934.
Linksonder uit de
PDAC van 1 mei 1934
en rechtsboven uit de
Noord– Ooster van 28
april 1934.
Meester Breider van
Barger Erfscheidenveen had tijdig elders
gesolliciteerd en was
aangenomen als
Hoofd der School te
Sellingerbeetse. Hij
was dus geen slachtoffer meer maar geluksvogel.
Rechtsonder uit de
PDAC van 9 mei 1934.
Regels zijn regels en
ook al verhongeren je
buren, je moet eerst
een vervoersbewijs
halen, waar je leges
voor moet betalen, en
dan mag je wat weggeven.

Links uit de Staatscourant van 22 mei
1934 met een verdeling van de gemeente Emmen in stemdistricten. Barger
Erfscheidenveen is
een zelfstandig dorp
met een eigen huisnummering. Ook
Wilhelmsoord is een
zelfstandig dorp.
Links uit de PDAC
van 23 juni 1934. De
tekst spreekt voor
zichzelf.
Rechts uit de PDAC
van 13 juli 1934.
Ook de veiling Spes
Nostra lag binnen de
begrenzing van Barger Erfscheidenveen.
Een mooi overzicht
van wat er hier werd
geteeld en wat de
producten opbrachten op de veiling.

Uit de PDAC van 25 mei 1934. Omdat de huisnummers via een
bepaalde looproute zijn vastgesteld kunnen met behulp van
adresvermeldingen, zoals hierboven, de huisnummering worden
gereconstrueerd.

Links uit de PDAC
van 14 juli 1934. De
journalist wist niet
waar men het over
had en noteerde
wat hij meende te
horen. Slaghaan
moet zijn Slaghaam
en vet moet net
zijn. Jan H had een
kruisnetje in elkaar
geflanst, dat je in
het water liet zakken en wanneer je
vermoedde dat er
vis boven zwom
dan haalde je dat
met een ruk naar
boven. Werkt perfect, maar het
mocht niet.
Links uit het DvhN
van 17 juli 1934
over het schoolfeest en daaronder
van 15 augustus
1934 uit Tjepkema’s Courant uit
Heerenveen.

Boven uit de PDAC van 6 oktober 1934. Je moet als vrouw een
keer doorpakken.
Onder de Burgerlijke stand van Emmen met weer vermelding
van adressen.

Linksboven: Uit het Nvhn
van 6 september 1935.
De tekst spreekt voor zichzelf.
Rechtsboven uit de PDAC
van 8 maart 1936. Stroperij
kwam veel voor en een
veldwachter hield in principe iedereen aan of in de
gaten die in het veld niet op
openbare paden liep. Vaak
werd een veldwachter getipt door de grondeigenaren
en de houders van het
jachtrecht.
Linksonder uit de PDAC van
26 september 1936. Twee
tegen één is altijd moeilijk
wanneer het om bewijs
gaat.
Rechtsonder uit het NvhN
van 3 maart 1936. De gemeente besluit 6 woningen
te bouwen in Barger Erfscheidenveen. Waarschijnlijk betreft het hier de drie
blokjes dubbele woningen
aan de Verlengde Zijweg.

Uit PDAC
van 26
maart en 8
april 1937.
van der Leij
woonde aan
de Verlengde Zijweg.

Links 28 november 1936 PDAC, boven 11 december

Onder: 12 augustus 1937 PDAC.

Onder een verslag in het NvhN van 2 november 1937.
Maatschappelijke vraagstukken hadden de aandacht en
werden in de streek behandeld waarbij ook plaatselijke
ervaringsdeskundigen, zoals meester Kroeze, een aandeel
hadden.

Links uit de Noord Ooster van 18 december 1937.
Rechts uit de PDAC van 15 januari 1938.
Linksonder uit de PDAC van 27 januari 1938 en onder uit dezelfde krant van 10 februari 1938.

Tonia was de vrouw van T Lunenborg en de schoonmoeder van Bennemes. Zij woonde aan de Erfscheidenweg 42. Rechts van de woning
liep een pad in noordelijke richting.
Ter hoogte van Scheidingsweg
19/21 stond een woning waar tot
mei 1930 Arend Mink heeft gewoond, g/m Jacobje van der Leij. Na
mei 1930 is hier Bennemes komen
wonen die gehuwd was met een
dochter van Lunenborg.

Rechts:: uit de PDAC van 22 februari 1938
Rechts:uit het blad Tubantia van 7 juli
1938. Lunenborg had in Twenthe een
bekeuring opgelopen.

Links uit het NvhN
van 2 mei 1939. 12
woningen voor Barger Erfscheidenveen

Uit de PDAC van 7
januari en 28 september 1939.

Boven: uit de PDAC van 29 januari 1940. Dit was de ijsbaan
te Assen/Bovensmilde. Soldaat Bé Mink was gelegerd in de
kazerne te Assen.
Onder: uit de PDAC van 29 april 1940. Niet duidelijk is waarom Aaltje in hoger beroep is gegaan, maar een fiets stelen
van je buurvrouw ligt niet erg voor de hand. Er zal wel meer
aan de hand zijn geweest.

Uit de PDAC van 23 januari 1940. boven.

Uit het NvhN van 27 januari
1940. De heer Knegtering had
ook ver van huis bezittingen.

Links: Uit het Agrarisch
Nieuwsblad van 2 augustus 1940 (links). Het eigen woningbezit in Barger Erfscheidenveen was
in de loop der jaren toegenomen en dus ook de
handel erin.
Rechtsboven uit het
NvhN van 25 november
1940.

Boven: uit het NvhN van 27 juni 1944. Een meester Vuyk komt naar Barger
Erfscheidenveen.
Linksonder: uit het Drents Dagblad van 13 april 1943. Dit dagblad is ontstaan onder de Duitse bezetter in Drenthe en was in de oorlogsjaren het
officiële orgaan van het Provinciale Bestuur.
In de tekst lezen we dat Barger Erfscheidenveen niet meer bestaat als zelfstandig dorp, maar een voormalig dorp wordt genoemd. Dat is ook na de
oorlog zo gebleven.
Een reden om dit beknopt overzicht van gebeurtenissen in Barger Erfscheidenveen hiermee af te sluiten.
Met dank aan Remmelt Spiegelaar en mijn tante Matje Zondag-Mink voor
hun grote bijdrage aan het verzamelen van de gegevens.
Norg, 24 mei 2019. Anne Post.

