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Dr. Mr. W. S. Gelinck

In memoriam Dr. Mr. W. S. Gelinck
door A. KLEYN

Op 25 maart 1973 overleed in zijn woonplaats Breda Dr. Mr. Willem
Sebastiaan Gelinck, geboren te 's-Gravenhage 4 februari 1903, van
1 oktober 1934 tot 1 maart 1968 burgemeester van Ruinerwold. Zoon
van een hoge rijksambtenaar, studeerde hij in Leiden, eerst geschiedenis, welke studie hij afsloot met de verdediging van zijn proefschrift
'De liber homo in de Magna Carta', daarna rechten.
Toen hij op 31-jarige leeftijd burgemeester werd van Ruinerwold, was
hij één van de jonge juristen, aangetrokken door achtereenvolgens de
Commissarissen der Koningin Mr. J. T. Linthorst Homan en Mr. Dr.
R. H. baron de Vos van Steenwijk, grotendeels afkomstig van buiten
de provincie, die, ik mag het zo wel uitdrukken, de opdracht meekregen
zich in de zetten voor de vernieuwing van het plaatselijk bestuur. De
tijden veranderden. Men begon andere eisen te stellen aan bestuur en
bestuurders. In 1934 was de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar
voor burgemeesters ingevoerd. De nog zittende functionarissen boven
die leeftijd mochten de 6-jarige ambtstermijn, waarvoor zij benoemd
waren, uitdienen, maar na 1934 vielen zo geleidelijk heel wat burgemeesters-plaatsen open, tot dan toe bezet door vaak hoogebejaarde
ambtsdragers, die nu toevielen aan aanmerkelijk jongeren van tussen
25 en 35 jaar.
In deze jaren na de economische crisis, die met name ook in Drenthe
hard had toegeslagen, veranderde het burgemeesterschap snel en duidelijk van een ere-ambt - hoe eervol het ook bleef - in een werkkring die een volledige persoonlijke inzet vroeg van hen die deze bekleedden. Terugziende op deze jaren van vernieuwing en verjonging
is het merkwaardig hoe verschillend deze inzet kon uitvallen. Het burgemeesterschap met zijn universele karakter blijkt voor velerlei persoonlijke interpretatie vatbaar en vertoont zo heel sterk het persoonlijke
stempel van hem die het uitoefent. De persoonlijkheid van de burgemeester weerspiegelt zich steeds in hoge mate in de geest en de sfeer
waarin het bestuur wordt gevoerd.
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Gelinck behoorde niet tot de, vaak hardhandige, Draufganger, een
begrip dat mijn woordenboek vertaalt met 'vechtjas' en 'haantje-devoorste'. Hij was, zijn historische studie wijst daar al op, veel meer bedachtzaam en beschouwelijk. Hij sloeg niet wild aan het vernieuwen,
maar had behoefte zich eerst degelijk te verdiepen in het historische
gewordene, om daarna voort te bouwen, met overleg en zorgvuldigheid,
op de historisch gegroeide situatie. Het historisch gegroeide, de plaats
die de mens daarin innam, sprak hem aan. Het was voor hem een werkelijkheid, die hij mee beleefde, die hij kende en doorgrondde, en waarmee hij daarom altijd rekening hield. Dit impliceert geen behoudendheid, wel eerbied voor en zorgvuldig omspringen met een gegroeide
situatie. Deze eerbied gold ook in het bijzonder de mens.
Deze mentale instelling maakte hem hoogst bescheiden in deze zin,
dat hij niet licht ingreep in de gedachtengangen, het maakwerk, de gevoelens en opvattingen van anderen. Hij liet zich daarover ook altijd
zeer mild uit. Eén keer, toen hij, iets wat hij nooit deed, een ironische
opmerking tegen mij maakte over een door een ander begane domheid,
zag ik dat hij daar zelf van schrok. Zo iets hield je voor je. Een standpunt, juist dat van een ander, had voor hem iets 'heiligs'. Het is dan
ook geen wonder dat al in zijn proefschrift de liber homo, de vrije
mens, de grote rol speelt. Hij respecteerde, een typisch humanistisch
kenmerk, in elk opzicht zijn medemens.
Hier lag het uitgangspunt van heel zijn wezen en optreden. Hij drong
zichzelf, noch zijn mening, ooit aan anderen op. Maar niettemin straalde er iets van hem uit, dat oversloeg op wie met hem te maken had.
Ook respect. Dit leidde tot beoordelingen van zijn persoon als 'te goed
voor deze wereld', een 'fijn mens', 'oorlog en geweld staan niet in uw
woordenboek, wel vrede en gerechtigheid'. Door zijn onkreukbaarheid
en persoonlijke belangstelling was hij velen tot steun. Men vertrouwde
hem, al was er ook altijd een zekere distantie tegenover iemand die
zich door zulke hoge beginselen liet leiden. Hij toonde belangstelling
voor anderen, was altijd beminnelijk en wijs. Dit maakte hem in de
goede zin tot een burgervader. Z'n grote eruditie kwam pas dan goed
naar voren wanneer hij - altijd desgevraagd, want hij drong zich
nooit op de voorgrond - het woord nam. Zijn ongekunstelde welsprekendheid zal, bij wie hem aanhoorden, lang in herinnering blijven.

In provinciaal Drents verband ging zijn grote belangstelling uit naar
het historisch-culturele. Als voorzitter van de Drentse Praehistorische
Vereniging voelde hij zich als een vis in het water. Als president-curator van de gymnasium-afdeling van het Meppeler lyceum was hij in
elk opzicht wat men zich bij een dergelijke functie ten goede kan voorstellen. Hij was, ik mag wel zeggen vanzelfsprekend, voorzitter van de
stichting 'Vrienden van het Provinciaal Museum van Drenthe'.
De rol die Gelinck in Drenthe en in Ruinerwold gespeeld heeft, was,
zo op het oog en helemaal in overeenstemming met zijn persoonlijkheid, bescheiden, zich op de achtergrond houdend. Maar wat van hem
uitstraalde was niet gering: onkreukbaarheid en een onwankelbare
eerbiediging van de menselijke waardigheid.
Doorwerth, 16 april 1973

Het Wapen van Drenthe
opnieuw vastgesteld
J. HERINGA EN CORNEILLE F. JANSSEN.

Wapens van overheden zijn in het verleden als regel op twee manieren
ontstaan; deze hangen samen met de bestuursvorm. Bij vorstendommen
wordt het persoonlijke wapen van de landsheer op een gegeven ogenblik als gebiedswapen beschouwd. Bij republieken (vooral steden)
wordt meestal het zegelbeeld in een schild geplaatst en vervolgens als
wapen gebezigd. Daarom tonen veel Europese steden in hun wapen een
stadsmuur of -poort: deze symbolische aanduiding van het begrip 'stad'
was in de reeds voor de opkomst van de heraldiek gebezigde zegels zeer
geliefd.
Het Drentse wapen is uit het zegel van de landschap voortgekomen.
Hoe is dit zegel ontstaan? De stelling, dat het ontleend zou zijn aan het
zegel van het convent Assen is onder andere te vinden in het bekende
werk van T. van der Laars: Wapens, vlaggen en zegels van Nederland,
Amsterdam 1913, evenwel (zoals overal elders trouwens) zonder bewijs. Is dit bewijs te leveren?
Het oudste bewaarde exemplaar van een Drents zegel is uit het jaar
1291 ; het hangt aan een oorkonde die is opgemaakt door de overheden
der stad Groningen, de burggraaf van Coevorden en het gemene land
Drenthe1. Het is een zegel van bestuur en gemeenschap van Drenthe.
Het zegelbeeld vertoont de Heilige Maagd met het Kind Jezus op de
linker knie, zittende op een troon onder een baldakijn en geflankeerd
door vier engelen, waarvan twee met wierookvaten.
Uit 1285 stamt een brokstuk van een zegel 'van het land van Drenthe',
hangend aan een in Groningen uitgevaardigde oorkonde2. Dit stuk is
gelijk aan het overeenkomstige deel van het zegel van 1291.
Een zegel van Drenthe wordt nog een aantal jaren eerder, nl. in 1262
vermeld; ongelukkig is van het stuk waarom het gaat de zegelafdruk
verloren. Omdat niet valt aan te nemen, dat in een korte tijdsbestek

tweemaal een zegel is gesneden mag men veronderstellen dat het
Drentse zegel enige tijd voor 1260 gesneden is.
Een zegelstempel met dezelfde voorstelling werd gebruikt door de geestelijkheid van het dekanaat Drenthe. Een afdruk is bewaard aan een
oorkonde van 1294.
Het klooster Mariënkamp, gesticht bij Coevorden tussen 1234 en 1246,
verhuisde waarschijnlijk circa 1260161 naar Assen en in ieder geval
voor 1271, dus in de tijd waaruit het landschapszegel stamt. Assen was
toen een onbetekenend gehucht en géén bestuurscentrum. Het bestuur
over Drenthe berustte bij de bisschop van Utrecht, wiens vertegenwoordiger de burggraaf van Coevorden was - om complicaties nu
maar niet te vermelden -.
De bisschop gebruikte een eigen zegel. De burggraven van Coevorden
eveneens; het is in de Middeleeuwse verhoudingen ondenkbaar, dat zij
met het zegel van het gemene land van Drenthe, laat staan met dat van
een klooster zouden zegelen. Men kan zich ook moeilijk voorstellen,
dat het gemene land van Drenthe zou zegelen met het zegelbeeld van
een kloostertje dat nog maar korte tijd bestond. Het staat niet eens
vast, dat het convent van Assen al in 1285 (of in 1262) over een eigen
zegel beschikte. De oudste oorkonden die op het klooster betrekking
hebben zijn niet van het conventszegel voorzien. De eerste maal, dat
van zo'n zegel wordt gewag gemaakt is een oorkonde van 1304. Helaas
is deze oorkonde alleen in afschrift bewaard, maar de tekst bevat de
aanduiding dat het stuk met een zegel van het convent bezegeld was.
Het oudste exemplaar dat bewaard is, hangt aan een oorkonde die pas
uit 1416 dateert. Het is niet zeker, dat voor dit zegel hetzelfde cachet
gebruikt is als in 1304 werd gebezigd. De stijl van het cachet (dat in het
Provinciaal Museum van Drenthe bewaard wordt) maakt het zelfs
waarschijnlijk, dat het in het laatst van de 14de eeuw is gemaakt. Hoe
het oude zegel van het klooster er uit zag en of de Heilige Maagd er op
voorkwam, is derhalve volledig onbekend. Indien het gemene land van
Drenthe zich al zou hebben willen aansluiten bij het zegelbeeld van een
klooster zou voorts eerder de abdij van Ruinen in aanmerking zijn gekomen, die een eeuw ouder en veel belangrijker was dan het convent te
Assen. Maar waarom zou men, als wereldlijke instantie, het zegelbeeld
overnemen van dit klooster, dat als klooster aan het wereldlijke gezag

onttrokken was, maar bovendien binnen de heerlijkheid Ruinen, dus
buiten het Drentse rechtsgebied lag?
Er is wel eens verondersteld, dat de Heilige Maagd in het Drentse zegel
een toespeling is op het feit, dat de deken van Drenthe (residerende te
Diever) door het kapittel van St.Marie te Utrecht werd benoemd. Afhankelijkheid van een kapittel is steeds aangeduid door het wapen van
het betrokken kapittel te gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn in gemeentewapens te vinden. Wij noemen: Doom (het Utrechtse kapittel
van St.Maarten), Breukelen (idem van St.Pieter), Heer (idem van het
Maastrichtse kapittel van St.Servaas).
Nu voerde het Utrechtse kapittel van St.Marie géén Heilige Maagd,
maar: in blauw een rood gevoerde keizerskroon van goud! Dit wapen
wordt thans nog gevoerd door de gemeente Lopik, vroeger van dit kapittel afhankelijk.

De conclusie moet derhalve luiden, dat geen bewijs is te vinden voor de
stelling, dat het zegel van Drenthe aan dat van een andere instantie is
ontleend. Zelfs is geen gegeven te vinden, dat een dergelijke ontlening
waarschijnlijk zou maken. Het feit, dat het Drentse wapen een heilige
bevat, is heraldisch niet verwerpelijk. Drenthe heeft dit gemeen met bijvoorbeeld het Russische Keizerrijk, de vorstendommen Sagan, Kirchberg, Freising en Thorn, het kanton Glarus en vele steden zoals Brussel, Dover, München, Sevilla, Stockholm, Trier en Coevorden. Het is
dan ook zuiver voortgekomen uit een gebrek aan heraldische en historische kennis, dat men in 1830 het wapen van Drenthe 'bevestigde'
(N.B.!) in de vorm van het zegel van het klooster van Assen. De nieuwe wapenverlening door H.M. de Koningin herstelt Drenthe in het bezit van het landschapswapen.
Assen, oktober 1972.
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 AUGUSTUS 1972, NR. 19

Wij Juliana, bij de gratie Gods,
Koningin der Nederlanden,
Prinses van Oranje-Nassau,
enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken a.i. van
10 augustus 1972, nr. B72/2224, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;
gezien het verzoek van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 juli
1972, nr. 30111.232, afdeling 4, tot wijziging van het wapen van die
provincie;
gelet op het besluit van de Soevereine Vorst van 24 december 1814, nr.
32 en het Koninklijk besluit van 23 april 1919, Stb. nr. 181;
de Hoge Raad van Adel gehoord;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

a. het besluit van de Hoge Raad van Adel van 19 augustus 1830, waarbij het wapen der provincie Drenthe bevestigd werd, in te trekken;
b. aan de provincie Drenthe een wapen te verlenen, waarvan de beschrijving luidt als volgt:
'In goud, zittend op een gouden troon, Maria van natuurlijke kleur
met een gouden kroon van drie lelies en gekleed in een gewaad van
keel waaroverheen een mantel van azuur, houdende in de rechterhand een gouden scepter, uitlopend in een lelie en houdende op de
linkerknie het zittende Kind Jezus van natuurlijke kleur, gekleed van
zilver.
Het schild gedekt met een van keel gevoerde kroon van vijf bladeren, vier parels en drie diademen en gehouden door twee leeuwen
van goud, getongd en genageld van keel.'
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Twee en een halve eeuw tolhefJing
en toerisme in Drenthe (1700-1950)
DR. R.D. MULDER

I. Inleiding

'Wanneer de zwaluw ons verlaat
En naar 't oude tolhuis gaat,
Dan komt Goossens met de scheer
En die haalt zijn zwaluw weer'.

Deze nu onbegrijpelijke, Asser variant op een oud herfstliedje kwam
ons in gedachten bij het verzamelen van gegevens over Drentse tollen.
Een kleine eeuw geleden was 'Goossens met de scheer' nl. de enige dameskapper te Assen en misschien wel in heel de provincie. Wegens
dronkenschap verbleef hij meer in dan buiten de cel en zo ontstond de
Asser traditie, dat op dagen van officiële recepties te Assen, Goossens
die middag tijdelijk werd vrijgelaten, om de dames van de Drentse 'upper ten' een bij groot avondtoilet passende coiffure te verschaffen.
Als Goossens weer eens was ingesloten, zocht zijn vrouw - haar familienaam was Swalve - met de vele kinderen, haar heil te Kloosterveen,
waar vader Swalve tolgaarder was. Doch telkenmale haalde de vrijgelaten Goossens zijn ega prompt terug naar hun woning, bij de molen in
de Alteveerstraat.
Hiermee is dan de inhoud van het schone lied, te mooi om verloren te
laten gaan, verklaard en is tevens een merkwaardig facet van de 'genoegelijke' oude Asser samenleving vastgelegd.
De tolheffing in en rond Drenthe in de eeuwen vóór 1700 werd in deze
almanak reeds belicht (jaargang 88 van 1970). Thans volgt de aansluitende periode van 250 jaren. Daarbij laten we de Drentse strijd tegen
de diverse watertollen verder onbesproken, hoeveel deining dikwijls het
ankergeld, 'de Zwartsluiser tol', de 'Gelderse Tol' en het vervoer van
'IJsselhout' ook in Drenthe veroorzaakten.
De automobilisten, die nu voortrazen over de moderne snelwegen,
waardoor het oude landschap 'rücksichtslos' in zijn meest waardevolle

en karakteristieke gebieden verknipt - en daarmee blijvend verknoeid
werd - die kilometervreters, hebben er geen flauwe notie van, dat deze streken eeuwenlang slechts zandwegen en wagensporen kenden. Die
wegen voerden de reizigers langs onafzienbare heidevelden en over
langgerekte zandruggen.
Waar de route kruising met een beekdal niet kon vermijden, ontstond
een 'voorde' door de beek, daar kwam dan, in latere tijden, een houten
brug, met vlak erbij een tolhuis.
Nog in onze eeuw vinden we de resterende tolhuizen speciaal in die van
ouds moeilijk passabele gebieden, die stroomdalen, waarin nog steeds
de gemeentegrenzen lopen: Bij het Deurzerdiep tussen Assen en Rolde,
bij het Anderense diep tussen Rolde en Gieten. In de weg Peize-Roden
staat het tolhuis bij het Peizerdiep, in die tussen Vries en Zuidlaren bij
het Westerdiep. In de oude route Dalen-Erm vinden we het tolhuis bij
het Drostendiep, evenals tussen Noord-Sleen en Emmen.
Deze 'strategische' ligging maakte het onmogelijk, de tol te omgaan,
daar de stroom en het moeras elders geen doorgang toelieten.
11. De oudste toltarieven
Belangrijk waren steeds de grensovergangen bij Coevorden, Meppel en
de Punt, alle drie eeuwenlang door een tolboom belemmerd. Uit kopieën van oude handschriften, telkens opnieuw overgeschreven en dan wat munteenheden betreft - aangevuld naar de 'moderne' eisen, kennen we nog het grenstoltarief uit de middeleeuwen, waarin tevens is
vermeld wie vrijdom van tol genoten. Bewaard gebleven is nl., in een
1725, het 'toll-cedule' van Meppel, dat gelijkluihandschrift van
dend was met dat van Coevorden en de Punt. Het werd ontleend aan
de kopie van 1617, toen 'wegens Hochheyt van de Landtschap', getekend door de rentmeester der domeingoederen, Harmen Harckens.
'Deventer, Campen en Swoll syn vrij', aldus de inleiding. 'De Grave
van Bentheim sustinueert vrij te sijn van 't geene tot sijne genaeden
Koecken (keuken) gehoert, maer heft in 't seventich jaer herwaerts de
tol1 betaelt als anderen en bij Frederick van Twickel tijden, doenmaels
tot Coevorden geschiedt iss'. (Laatstgenoemde was in 1519 burchtgraaf
te C.)
'De Borgeren van Groningen sijn vrij, uijtbesondert van wijne en leven-
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dige haeve'. Op andere gold voor de 'stadjers' een speciaal gereduceerd
tarief.
In het algemene tarief, dat we verkort hier laten volgen komen de
meest uiteenlopende zaken voor, die met tal van munteenheden waren
belast.
Naast de 'moderne' stuivers en oordjes (een kwart stuiver) is er sprake
van Olde Placken (oorspronkelijk kleine zilveren muntjes, later 1/6
Gron. stuiver), Olde Vlaemschen, Blancken (rekeneenheid van 3/4
stuiver), Gosselaers (Overijsselse naam voor stuiver), Engelse Stoeters
(21/2 stuiver), Stucken en zelfs van Magermannen (waarschijnlijk als
verschrijving van het niet meer gangbare en onbegrepen Negenman, de
Brabantse benaming voor duit).
Duidelijk is wel, dat dit gedetaileerde grenstarief toen louter een accijns
op goederen vormde en niet is te vergelijken met tolheffing in de meer
moderne zin van wegenbelasting. Een opsomming van de voornaamste
belastbare zaken, groepsgewijs samengevat, levert het volgende 'beredeneerde' overzicht:
Van een 'osse, schaep, swijn, enten ofte een rundkalff', werd geheven
'een olde Placke, die men betaelt met een oertje brab'.
Een ledige wagen kwam op twee stuiver, een ongezadeld paard op de
helft daarvan. Voor een 'Tonne Bier' werd een 'Olde Vlaemsche' geëist, voor een 'Tonne Ediks' slechts een stuiver, doch een 'Tonne Honichs' kwam op twee 'Olde Vlaemsche', een 'Tonne ofte Vat Meede'
op de helft van een 'Tonne Peck's' op een halve stuiver. Een 'Tonne
Solt' werd eveneens met een halve stuiver belast, een korf rozijnen met
het dubbele, terwijl voor een korf vijgen, voor 25 pond krenten of voor
50 pond pruimen slechts een oordje brab. was verschuldigd.
Voor diverse soorten textiel golden de volgende tarieven: Een kluwen
wollen garens of 'vlasses', een oordje, honderd ellen 'fijn Doeks', twee
'Olde Vlaemsche', doch 'gemeen Doek' van dezelfde lengte was slechts
belast met 'een Olde Vlaemsche halve'. 'Een Sack met Wulle' leverde de
tolbaas 'vier Olde Vlaemsche' op. Voor een 'ossehuyt' of een 'koehuyt'
betaalde men een 'Placke', voor 16 paar huiden vier 'Gosselaers' of zes
stuiver.
Merkwaardig is, dat bij doorvoer van fruit - appels, peren of kersen
- de tolgaarder per wagen een spint van de waar bedong. Voor een

vat 'Seepe' was een oordje verschuldigd, doch voor een halve Gron.
stuiver kon men invoeren een vat 'Heerinck', een 'Tonne Stockvisch',
een 'vat botter' of een waegen 'Keese'. Voor 'drooge Visch as Scholl,
Cabeljauw en Spierlinck in Korven', gold het tarief van
stuiver
brab.
Vele waren werden per 'mudde' belast, waarbij het tarief uiteenliep van
een Plack, een Oortie, een halve Stuyver brab., een Blanck en een Olde
Vlaemsche, tot de merkwaardige Magerman. Dit tarief betrof 'Berck
ofte Eeck, (dus de schors van de boom), Weijten, Lijnsaet, Rogge,
Hennep, Boonen, Erwten, Garst, Roevensaet, Mosterdsaet, Haver en
de Boekweijt'. Een 'Sack Hoppe' gold drie 'Olde Vlaemsche'.
Kramerijen werden eveneens belast: 'Van Tafelglas, dat men op waegen of Kaeren voert twee schoeff (?).Een Kaere ofte Waegen met Steffens, Eertwerck, Kannen, Kruicken en de Potten geeft men twee Stucken, die men betaelt met drie Olde Vlaemsche, die men betaelt met
drie Stuyver brabant'. Hier dus weer een onbekende eenheid 'Schoeff'
(munt of hoeveelheid?) en daarnaast drie herwaarderingen telkens naar
nieuwe munteenheden.
Bouwmaterialen en oorlogstuig vielen ook onder de tolheffing. Een wagen Bentheimer steen kwam op 'een Engelsche Stoeter ofte derdehalve
stuyver', een wagen met 'Holtwerck' op zes stuiver - 'Een waegen met
ijssen gelaeden, daer af pleegt men te geven twee staff ijsers of men sal
den Tolner mogen betaelen met tien Olde Vleemsche. Een waegen ofte
Kaere met Spijkers gelaeden daeraff boert men drie Olde Vleemsche.
Een Waegen, die met Stael gelaeden is, daeraff boert men een Wyts (?)
Stael'. 'Van Rustichen ofte ijzeren Koegels daeraff boert men na des
Drosten Advys. Van Spietsen, Gravelijnen en diergelijke Stocken,
daeraff boert den Tolner twee Stocken'.
Koperslagers, tinnegieters en handelaren in maten, vaten en flessen,
gingen niet ongehinderd door, evenmin de stoelematters en kramers.
'Van een Centener Koper betaelt men een halve Gron. stuyver'. Van
een 'Pott Ketely van gelijcken een Centener', werd evenveel geëist,
evenals van tinnen voorwerpen. Voor vaten en voor stoelen gold het
'fruittarief' nl. 'Van Waegens met Schepels, Halfmudden, Spintvaeten,
Kuymvaeten, Emmers, Lepels, Vlesschen boert men van yder eene. Van
waegens met Stoelen gelaeden boert men van yder waegen een stoel'.

Werd een grote 'Brouwkuype' vervoerd, dan was het grenstarief vier
'Olde Vleemsche'.
Bij deze 'bloemlezing' uit het oude accijnstarief zullen we het laten;
duidelijk is wel, dat vergeleken bij deze oude belasting, onze moderne
E.E.G.-heffingen maar kinderspel zijn.
Wat bracht die belasting nu op? Met dank aan de heer Poortman, kunnen we de gegevens uit 1537/8 vermelden.
De tolgaarder te Meppel beurde toen in negen maanden tijds 58 gulden
en 14 stuiver, die te Coevorden 180 gulden, 16 stuiver en 11 duiteen.
111. Grenstollen in de 18de eeuw
Na 1700 vormde grensoverschrijding nog steeds een gerede aanleiding
om tol te heffen. Naast de reeds eeuwen bestaande tolbomen bij Coevorden, Meppel en de Drentse Punt, zien we in de loop van de 18de
eeuw , ten gevolge van wegaanleg, tolheffing toegepast bij de Groeve
en bij Bareveld.
Zowel bij Meppel als bij Coevorden verrees bovendien een tweede tolboom. De oudste grenstollen aldaar worden steeds aangeduid als 'swijgende tol' (?); Abel Eppo van Bolhuis vermeldt in zijn reisverslag van
een tocht door Drenthe, in 1693 reeds: 'Bij de poorten (van Coevorden) musten wij twee blancke swijgende tol geven'.
De verpachting van deze tollen geschiedde in de 18de eeuw, op last van
drost en gedeputeerden, door de rentmeester der domeingoederen, telkens voor de tijd van één jaar.
a. Te COEVORDEN werden daarbij de volgende voorwaarden gesteld:
'De Tolgaarder zal de Borgeren op de Verpachtinge vergadert, geeven
een Tonne Biers en van ieder Keijzers Gulden anderhalve stuyver tot
schrijfgelt en de uitroeper een paar nieuwe schoenen'. Deze tol werd
in 1728 'opgehangen' op 250 gulden en na afslag 'gemeijnt' door Jan
Swalve voor 190 car.gulden.
b. De tol bij MEPPEL werd in hetzelfde jaar door Roelof Witsenborg ingezet voor 120 gulden 'mitsdien genietende een goltgulden', opgehangen voor 200 gulden en ten slotte gemijnt door Jacobus Dassen
voor l37 gulden.
Van deze tol gold niet de verplichting van de pachter de uitpander een
paar nieuwe schoenen cadeau te geven.
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c. De derde grenstol, die bij de 'PUNTERBRUGGE' in de oude
route naar Groningen, was, sinds die stad (na 1460) de jurisdictie
over het Gorecht voerde, een stadsaangelegenheid. Het schijnt in de
loop der tijden (zoals onder meer in 1515) traditie te zijn geweest, dat
uit het Asser bos gratis hout verstrekt werd voor het onderhouden van
de brug.
Daar dit bos - als kloostergoed - in 1600 in eigendom overging naar
het Landtschap Drenthe, meende de Drentse gedeputeerde Nijsingh,
dat nu niet meer aan de Asser ingezetenen - evenals voorheen aan
de kloosterlingen - vrijdom van tol toekwam, doch aan de Drentse
bestuurders, die immers de leveranciers waren van de zware eiken
balken voor de Punterbrug. Dit voorrecht wilde hij niet alleen genieten als ambtenaar op dienstreis, doch ook als particulier toerist en
bovendien voor al zijn personeel en ook voor de door hem verzonden
goederen.
Omstreeks 1730 weigerde Nijsingh stelselmatig tol te betalen, hetgeen
zijn verstandhouding met tolgaarder Folkerts niet ten goede kwam. De
laatste, het getreiter meer dan beu, liet in 1734 Nijsinghs paarden en
wagen in beslag nemen en stelde de voerman in arrest. Nijsingh omschrijft dit voorval in zijn protestbrief aan het stadsbestuur van Groningen als volgt:
'Dewijl nu op voorleden woensd. den 20 Oct. mijn peerden en wagen
of immers eimandt, die in mijn soldije was, om de mijne te verschonen,
door last van deeze N. Folkerts is gearresteert geworden over geweijgerde tol1 van voorleden jaar, en niet heeft komen ontslagen worden dan onder de Borghtoght van eenen Koopman Jan Jacobs wonende in de Heerestraat', wil ik procederen. Nijsingh betoogde verder
in zijn uitvoerig verweer tegen de tolbaas, bij de 'Edele Mogende
Heeren Borgemeesteren ende Raadt van Groeningen', dat 'zelfs alle
inwoonders van Assen te zamen, uyt kraght van recht van eijgendom,
niet één telchie van eenige waarde zou mogen verduidteren, veel minder zulke gebinten als tot deeze brugge'.
Hij hield vol, dat de Drentse bestuurders in feite de schenkers van
deze zware eiken balken waren en dat alleen zij - uit dien hoofde voor vrijdom van tol in aanmerking kwamen.
d. Tolheffing bij DE GROEVE. Hier was reeds ver vóór 1600, vlak

ten zuiden van het Zuidlaarder Meer, een 'voorde' in de Hunze, waardoor wagens, die van de Hondsrug oostwaarts reden, dwars door de
stroom heen, de overzijde bereikten.
Er werd vanouds tol geheven, een monopolie van 'de ingesetene van
Suitlaeren', dat op 'waegens, peerden, ossen, verckens ende schaepen,
die over de dijck, wech ofte pas van Suitlaeren over de Groeve', de
landschapsgrens passeerden, een last legde. Het toltarief werd bij
landdagsresolutie van 19 januari 1644 vastgesteld. Later droeg Zuidlaren dit recht van tolheffing over aan de landeigenaar van De Groeve,
onder voorwaarde van vrijdom voor de dorpelingen. Maar nog steeds
gingen paarden en wagens dwars door de stroom, een brug voor voetgangers en los gedreven vee was er niet; slechts wadend konden zij,
wanneer de waterstand niet al te hoog was, de andere oever bereiken.
Toen in 1737 ten dienste van de scheepvaart de Hunze danig werd
uitgediept, kwam de eeuwenoude voorde te vervallen en was de passage geheel gestremd. Wel was er reeds eerder door de tolgerechtigden
een schuit aangeschaft, die als pontveer fungeerde (zodat de voetgangers konden zingen 'Schipper mag ik overvaren?. . .') doch voor
wagens en vee had dit geen betekenis.
Vandaar dat besloten werd een beweegbare brug te bouwen; eerst
stelden de eigenaren van de Groeve - op 18 maart 1738 - officieel
vast, 'dat haer wegens de passagie langs de Groeve competeerde de
tol, welcke altoos bij derselver Meijers ofte Pagtenaren vandien, waer
opgebeurt en genoten, als van ieder waegen met twee peerden 2 stuyver, van een chaise met een peerd 1 stuyver, van een loslopend peerd
en van een vool 1/2 st. en van ieder Mensch 1/2 stuyver'.
Zij verzochten drost en gedeputeerden dit tarief te mogen verhogen wegens de kosten van de brug en de toegangswegen.
Het college bepaalde op 24 april 1738 'uyt consideratie van de tol en
het maken eener klapbrug aan te wenden kosten' het nieuwe tarief,
waarbij de tol voor een schaap en een varken op 'een oortien' werd gebracht, doch de mens op een halve stuiver gewaardeerd bleef. Wel gold
sindsdien een 'dagretour , m.a.w. de tol werd op terugreis niet nogmaals gevorderd. Het bruggeld voor een schip bedroeg eveneens een
halve stuiver. Ingezetenen van Zuidlaren waren nog altijd vrijgesteld,
mits zij gezamenlijk de weg in goede staat hielden, hetgeen - zoals uit
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een klacht in 1834 blijkt - vaak te wensen overliet. Tolgaarder op De
Groeve was vanouds steeds een Hamminga, een beroep dat van vader
op zoon overging en in 1850 al meer dan een eeuw door deze familie
werd uitgeoefend. In 1849 werd tolgaarder R. Hamminga in een proces
betrokken, omdat zijn heernhond het paard van een passerende chaise
deed schrikken, hetgeen op hol slaan van het dier en een ernstig ongeluk tengevolge had.
Doch Hamminga's schuld aan deze gevolgen werd niet erkend en hij
werd vrij gesproken.
e. De tol bij BAREVELD. Het was niet op initiatief van Drenthe,
doch op verzoek van een 'uytheemsche', nl. van de koopman Arent Eysinge te Wildervank, dat in 1758 bij Bareveld een tolboom werd geplaatst.
In zijn verzoek aan het Drentse college betoogde Eysinge 'wel genegen
te sijn ten sijnen kosten en perikel te maken een bequame en passabele
weg' over het moeras tussen het Wildervanker Diep en de Oostermoerse Vaart, 'sulcks tot groot commoditeit en voordeel van een iegelijk,
die daer wilde en moest passeeren, het sij met wagens, chaisen, paarden, beesten, varkens of schapen, als andersints'. Hij bood aan, bij het
verkrijgen van recht tot tolheffing, 'desen weg schouwvrij te maken en
onderhouden, hetwelk niet anders als met groote moeyte ende kosten
soude komen geschieden en sulcks gedaan sijnde, requestrant niet
gaarne iemant anders daar in geledert soude sijn'.
Het gevraagde octrooi' werd op 21 maart 1758 verleend, waarbij het
tarief - dat bijna twee eeuwen onveranderd zou blijven - als volgt
werd vastgesteld: 'Van yder wagen met twee peerden twee stuiver, van
een chaise met een peerd een stuiver, een koebeest een halve stuiver en
van yder varken of schaap een oortje'.
Ondanks latere pogingen om ook het moderne snelverkeer te belasten,
bleef dit steeds vrij, zodat de naam Zwientjestol, waarmee deze tol in
de volksmond werd aangeduid, wel toepasselijk was. Ook dit grensobstakel voerde eens tot een rechtszaak, nl. in december 1840, toen een
weigerachtige passant met een stuk van een haarspit de kram, waarmee
het slot op de tolboom was bevestigd, er uit wrong en zich op deze wijze de doorgang forceerde, wat hem voor het gerecht in Assen bracht.
Deze 'Zwientjestol van Bareveld' werd in 1943 - toen in de bezet-

tingstijd al onze 'zwienen' waren weggehaald - opgeheven.
Gedurende enkele jaren is er in COEVORDEN een tweede tol geweest, daar werd nl. een brug over de Weteringe bij het Clooster, noodzakelijk geacht voor de passage naar Overijssel. Op initiatief van de
Magistraat van Coevorden werd in 1767 die brug op stadskosten gebouwd en werd een verzoek aan het landschapsbestuur gericht, goed te
keuren, van iedere wagen met vier paarden twee stuiver tol te heffen,
van een los paard een halve stuiver, van ieder 'beest' vier penningen en
van een schaap of een varken twee penningen. De tol werd door burgemeester en gezworenen van Coevorden verpacht en de pachter kreeg
het recht onwilligen te arresteren. Doch bepaald werd 'De ingezetenen
van de Landtschap Drenthe en de Stadt en Heerlijckheid Coevorden
sijn van gemelde tol1 vrij'. Na een inzet van 70 gulden werd de tol verpacht aan Jan de Groot voor 80 gulden 's jaars.
In plaats van dankbaar te zijn met deze nieuwe bron van inkomsten,
rebelleerden de Coevorders, die zelf tolvrij waren, door 'buitenlandsche
ingezetenen' op te zetten tegen de tolbaas. Dit nam zulk een omvang
aan, dat drost en gedeputeerden op 17 october 1767 een ordonnantie
lieten aanplakken, waarin nadrukkelijk tegen deze rebellie werd gewaarschuwd. Toen zonden op 21 november de 'gecommiteerden der
Burgerij en Breede Gemeente van Coevorden' een protestbrief aan het
landschapsbestuur; niet omdat ze zelf direct door de tolheffing werden
benadeeld, doch om dat ze zich in hun (hande1s)contacten belemmerd
voelden. Zij betoogden dat 'een belastinge met betrekkinge op lieden,
zo na aan elkander begrenst en door natuurlijke handel en wandel dagelijks tot hun beijder interesse of andere particuliere zaken betrekkingen hebbende en over en weer moetende verkeeren, niet dan met een
zeer rijp overleg en door noodzakelijke uytersten gedrongen, diende te
worden opgesteld . . .'.
Deze 'inspraak7 had succes , want op 28 april 1768 ordenneerden drost
en gedeputeerden dat de tol moest worden opgeheven, hetgeen de Coevorder magistraat noopte, met de pachter, Jan de Groot, tot een schaderegeling te komen.
g. Bij MEPPEL verrees in 1777 een tweede tol, nl. bij de brug in de
Reggersweg naar Staphorst, welk obstakel 170 jaren lang stand heeft
gehouden. in 1827 werd het tarief aangepast aan de nieuwe munteenf.

heden en toen gold zowel voor een schaap en een varken als voor een
voetganger een toltarief van een halve stuiver, welk tarief bij de opheffing in 1948 nog van kracht was.
Vandaar dat het brugje over de Reest 'het halvestuiversbrugje' werd
genoemd.
IV. Het tolconflict Coevorden-Bentheim
'Coevorden - aldus Linthorst Homan - de meest merkwaardige
plaats in Drenthe's historie, vesting, bolwerk én van vreemd gezag én
soms toch ook van verzet tegen dat gezag, is de eenige plaats in Drenthe, welke reeds vroeg als 'stad' kan worden aangeduid'. Er gold tot
1791 - toen het Drentse Landrecht er van toepassing werd verklaard
- het Overijsselse Landrecht.
Deze gecompliceerde en vaak onduidelijke positie van Coevorden ten
opzichte van overig Drenthe, leidde tot veel strubbelingen, waarvan de
jarenlange tolstrijd met Bentheim een voorbeeld vormt.
De Nedergraafschap was van ouds voor Coevorden een belangrijk achterland, vooral de inwoners van Weusten en van Essenbrugge waren in
alle opzichten op Coevorden aangewezen. In 1722 verklaarden zij
daar 'ter meulen, ter merkt en ter kerken' te gaan, waarom zij vrijdom
van tol- en weggeld verzochten, hetgeen door de Drentse Staten werd
verleend.
Omstreeks 1780 meende het voerliedengilde te Coevorden het monopolie te hebben voor transporten van die plaats naar en door Drenthe.
Zij vorderden de aflading van weverspakken, aangevoerd door Bentheimer voerlieden (en bestemd voor vervoer door deze naar Groningen en Friesland) of anders betaling van gederfd bodeloon van drie
gulden en zes stuiver per wagen. De Bentheimers weigerden en werden
door de Coevorders - daarin gesteund door de magistraat - voortdurend lastig gevallen. Regeringsraad Funck van Bentheim protesteerde
in 1786 bij drost en gedeputeerden, die op 5 februari 1787 het voerliedengilde gelastten 'om alle Graafschapper voerlieden sonder onderscheid, met Wevers Pakken en Holsters Coevorden doorvoerende, onverhindert te laaten passeeren'.
Doch het gilde nam dit niet en beriep zich op gilderechten, die ook in
andere steden vanouds gebruikelijk waren, nl.: 'De Pakken van Arbei-

ders uit Munsterland of Elders, die met een geheel afgewonnene wagen
van doorvarende kooplieden geladen, wanneer hier door willen, hier
zullen moeten ontladen en door de voerlieden van 't Gild verder getransporteerd, zoo als hier en elders altoos geobserveerd is'. Zij bleven
de Bentheimers molesteren, die op hun beurt, zich bij Coevordens bestuur - waarvan burgemeester Muller op hun hand was - beklaagden. Nogmaals op 26 maart 1789 wezen drost en gedeputeerden Coevorden op de plicht, het bevel om de Bentheimers ongehinderd door te
laten de facto te effectueren, doch veel veranderde hierdoor niet, daar
onduidelijk was, wie in Coevorden ten opzichte van het gilde de lakens
uitdeelde.
'Zolang nog geen onderlinge schikkingen met die van Bentheim kunnen
worden getroffen', aldus het Drentse bestuur in een brief uit 1791, 'zal
Coevorden de Bentheimers vrije doorgang moeten laten'.
De Bentheimer voerlieden en kooplui, het gesol met hun wagens en
goederen meer dan beu, besloten nu zelf krachtig op te treden, te meer
daar ook de tol op de weg tussen Coevorden en Bentheim bij de grensplaats Essenbrugge een twistpunt vormde. Zij stookten de boeren van
Essenbrugge - die zelf moeilijkheden met Coevorden hadden over
landerijen in het grensgebied - op, een Coevorder magistraat te ontvoeren en in gijzeling te zetten. Dit gelukte in 1792; het slachtoffer was
- o ironie - juist burgemeester Muller, zelf op de hand van de Bentheimers. Nu kwam plotseling het Drentse bestuursapparaat tot op hoog
niveau in actie: Collega-burgemeester, Cremer van Coevorden meldde
aan de drost, graaf van Heiden, die op Laarwoud resideerde: 'Eene
onzer leden, de Burgemeester Muller, die men zo onbevoegt - daar hij
om zijn particuliere affaires de Graafschappenbodem moeste betreden
- op een gants onwettige en gewelddadige wijze op een publijke Heereweg bij Esschenbrugge, door eenige Boeren heeft geforceert en gedwongen zig in arrest te moeten begeven en door G. Luyen met zeer
brutale woorden in bij wezens van verscheydene Coevorder ingezetenen
is genoodzaakt op een wagen te moeten klimmen, is door gerechtsdienaars en Boeren als een criminele gevangene naar Emmelkamp gebracht'.
Dit 'ooggetuigenverslag' maakt duidelijk, dat de hedendaagse agressiemethoden hier twee eeuwen geleden reeds in zwang waren. Drenthe be-

raamde stappen op internationaal niveau en meende in de schulte van
Dalen, Kymmell, een geschikte bemiddelaar te vinden; of hij officieel
opdracht kreeg, is niet duidelijk; maar zijn handelwijze getuigt in ieder
geval wel van een 'moderne' aanpak.
'Ingevolge de afspraak, die ik de eer gehad hebbe met U Ed. te houden
- zo bericht hij op 30 juli 1792 aan de drost - heb ik vijf personen uit de Graafschap Bentheim doen aanhouden, alsmede vier paarden en twee wagens, welk alles tot nader order van U Ed. alhier wordt
bewaard'.
'Ik twijfel niet - zo laat Kymmell hier met kennelijke voldoening op
volgen - of door deze daat zal Burgemeester Muller gauwelijk ontslag
bekomen, want als die van de Graafschap zien dat het hier ernst is, zullen zij beter koop geeven en handelbaar worden'.
Doch Kymmell was blijkbaar iets te hard van stapel gelopen, getuige
zijn brief met verontschuldigingen, de volgende dag aan de drost gericht:
'Gisteravond om elf uur werd mij door de Heer Secretaris Slingelandt
ter hand gesteld U Ed. Missive van 29 dezer, inhoudende U Ed. nadere
ordre om voorals nog geen represaille te gebruiken. Het doet mij leed,
dat ik die ordre niet hebbe gekregen, vóór dat ik, ingevolge de gehouden afspraak, mij hadde gedragen'. . .
Kymmell blijft zijn optreden als zeer effectief beoordelen: 'Ik en meer
anderen twijfelen niet, of de repressaille van onze kant zal in de Graafschap een goed effect hebben en het ontslag van den Heer Muller niet
weinig bevorderen. Eindelijk neem ik de vrijheid te vragen, hoe en op
welke wijze, men de gearresteerden provicioneel zal bewaren? Denkelijk zo als Muller bewaard en getracteerd wordt?l
De drost arrangeerde toen een contact met Bentheim op hoog niveau;
Kymmell verzorgde de uitnodiging daarvoor in Bentheim en de doorzending van het antwoord naar Laarwoud. Het leggen van een dergelijk
contact op korte termijn - tegenwoordig zou men even de telefoon
grijpen - was in die dagen een moeilijke opgave.
De door Kymmell uitgezonden bode had, behalve die uitnodiging, een
ontvangstbewijs bij zich, dat diende te worden geretourneerd: 'Thoonder dezes, Roelof Jan Janzzn de Vries wordt afgezonden' - zo luidt
dit briefje - 'met een brief van de Regeering van Drenthe aan de Re-

gent te Bentheim, met verzoek dat de Ontfangst door vertekeninge mag
geblijken. Dalen 10 aug. 1792. Verzonden des 's morgens half zeven'.
'1st den 11. Aug. Morgens 1/28 Uhr richtig eingeliefert, Funck', is het
antwoord dat 'tegenpartij', daaronder schreef.
Of de bespreking vlot dan wel stroef verliep, vermeldt de historie niet,
wel slaat vast, dat het succes groot was, want op 14 augustus 1792 bericht Kyrnmell aan de graaf van Heiden: 'Wijl wij, op de gedane instructie van UEd., het genoegen hebben gehad onze Burgemeester
weer hier te mogen zien, zijnde zijn E.Achtb. gisteren voor de Middag,
door de Rigter en derzelven Dienaer begeleijd, op de grenzen tegen de
hier gearresteren uitgewisseld, welke omstandigheden wij vertrouwen
UEd. bekend zijn'.
En hiermee werd dan de correspondentie over dit internationaal tolincident gesloten.
Dat ook de drost er meer dan genoeg van had, blijkt uit zijn opdracht
aan Coevorden op 4 juni 1794, de gedragingen van het voerliedengilde
- dat kennelijk nog stookte - in de gaten te houden; 'Wij vertrouwen
dat door nauwkeurige observatie van het een en ander en een waakzaam toevoorzigt over de executie dit werk (bedoeld is het vervoer)
eindelijk tot een heilzaame bestendigheid zal worden gebragt en Wij
van zoo veel lastige als futile adressen zullen zijn bevrijd'.

V . Binnenlandse tollen en toerisme in de 18de eeuw
Bij de internationale incidenten, ten gevolge van tolheffing aan de
grens, vallen de lokale strubbelingen, waartoe de tollen binnen de
landspalen dikwijls aanleiding gaven, in het niet.
De tolheffing op de 'nije dijck' bij Gasteren - waartoe reeds in 1615
werd besloten, ging nog steeds door ook al was in 1692 naar het
schijnt, van een tolhek geen spoor meer te bekennen.
Abel Eppo van Bolhuis noteerde nl. in dat jaar in zijn reisverhaal: 'Doe
voeren wij door Gasteren, een Buurschap, alwaer ons een vrouw ontmoetede en men vond er nergens geen tolheck, doch sij seide datse 2
stuiver muste hebben, 't welke ons doe nieuw voorquam'.
We gaan voorbij aan de uitspraak van de etstoel in 1745 in het conflict
tussen de markegenoten van Grollo en Schoonlo enerzijds en de drost
anderzijds, betreffende de onderhoudsplicht van de nieuwe straatweg
ten noorden van 'het Grolsche hek' in de weg naar Rolde.
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Evenmin van grote betekenis was, in 1758, de strijd tussen de dorpen
Uffelte en Ansen over de bijdrage van eerstgenoemde in het onderhoud
van de Anser Toldijk; weigerde Uffelte dan zouden de inwoners bij het
passeren van de dijk tolplichtig zijn.
Die markegenoten van Uffelte kregen in 1778 verlof van drost en gedeputeerden tol te heffen bij de - na goedkeuring door de Heer van
Rheebrugge - over de Aa of het Oude Diep te leggen brug.
Onderhoud van bruggen en wegen had in het laatste kwart van de 18de
eeuw steeds meer aandacht, omdat vaste postdiensten ontstonden,
met traditionele pleisterplaatsen langs de routes. Zo vormde in het
zuidwesten de 'Oude Toldijk' een onderdeel van de postroute van Meppel over de Wijk en Koekange naar Echten en verder; het 'Koekanger
Tolhekke', reeds in 1693 vermeld, en het posthuis te Struikenberg (afgebrand in 1936) waren daarin belangrijke rustpunten. Dit gold evenzeer voor de Anser Toldijk en het oude - thans gerestaureerde posthuis te Ansen.
In Odoorn woonde tussen 1760 en 1780 een snelheidsmaniak. Het was
ds. Niewold, die, om zijn gemeentenaren in Exloo en Valthe te bezoeken, een houten racefiets construeerde. Door met de voeten te trappen,
kon dit vierwielige voertuig in beweging worden gezet, zodat de predikant als een 'vliegend evangelie' door Zuidoost-Drenthe reisde.
De stad Coevorden had reeds in 1788 een vaste postwagendienst naar
en van Zwolle en Groningen, die in 1793 zelfs tot over de grens naar
Nordhorn doorliep. Een dienst op Enschede ontstond in 1801. Intussen was in 1789 J. Cremer benoemd als 'postmeester van het op te
rigten Postcomtoir' te Coevorden. Hij beklaagde zich al spoedig bij de
drost over de felle tegenwerking van scholte Kymmell te Dalen. Oorzaak hiervan was waarschijnlijk - nu Coevorden sinds 1791 juridisch
Drents gebied was - de angst dat Dalen, vanouds een overheersend
dorp in het zuidoosten, nu op het tweede plan dreigde te komen.
Het is vrijwel onbekend - vandaar de vermelding in dit tolverhaal dat, bijna twee eeuwen geleden, het landschapsbestuur grote aandacht
had voor service aan doortrekkende vreemdelingen.
In 1780 werd nl. besloten een fors bedrag beschikbaar te stellen voor
de plaatsing van wegwijzers, hetgeen vlot en in heel het gewest geschiedde: Landschrijver Van Erkenswijk ontving van de diverse schul-

tes de nota's voor deze werkzaamheden, waaruit de volgende gegevens
zijn geput.
In totaal is er sprake van rond 225 palen, elk met één of meer borden,
waarvan er in het schoutambt Vries niet minder dan 32 werden geplaatst. Anloo zette 26 palen, Havelte en Vledder gezamenlijk 21, in
Sleen kwamen er 18, in Rolde 17, in Zuidwolde 16 en in Beilen 11. De
overige dorpen volstonden met een geringer aantal; Peize beperkte zich
tot 1 paal.
y
De totale kosten van deze 'A.N.W.B.-activiteit op gewestelijk niveau
(was dit elders ook het geval?), waarvoor het landschapsbestuur 1200
gulden had uitgetrokken, bleven acht gulden beneden dit bedrag. In
Vries werd 178 gulden uitgegeven, in Beilen 121, in Zuidwolde 115 en
in Havelte 105 gulden, doch in het algemeen bedroegen de kosten 30
tot 60 gulden per schoutambt. Hoe het hoge bedrag van Vries tot stand
kwam, leert ons de notitie van scholte Homan op de gespecificeerde
nota: 'Voor ieder dier wegwijzers aan landmeter A. Meursingh een
gouden ducaat en dan een silveren ducaton op de geheele hoop daar en
boven. Verteringe 7 gulden en 8 stuiver'.
Details over lonen en prijzen in 1780 geeft de Rolder nota van scholte
Kamerlingh en pander Sikkens:
'16 Stukken eijken holt tot zogenaamde postpaalen in schoutambt van
Rolde geemplojeert 20-0-0.
Een boom tot een paal tot Assen gedaan 2-4-0.
11 1/2 dag gearbeid en de paalen ter plaatze gebragt à 15 st. des daags,
bedraagt 8-12-8.
4 huishoudplanken* à 22 st., waarvan van iedere plank 6 wijzers gekomen, bedraagt 4-8-0'.
De artiest, die de opschriften aanbracht door met vast hand de sierlijke
letters te schilderen, was de schoolmeester Albartus Jansen. Hij noteert: 'Koomt mij onderges. toe, wegens het Letters Teken op de hantwijsers 21/2 dag à 20 stuiver is 2 gulden 10 stuiver. 20 juni 1780'.
VI. Wegen, tollen en toerisme in de 19de eeuw
De in 1780 geplaatste wegwijzers hadden na ruim twintig jaren een om

* Huishoudplanken, waren eiken planken, op elke boerderij speciaal bewaard en
louter bestemd voor het maken van een lijkkist.
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derhoudsbeurt nodig, zodat op 18 maart 1803 in het 'Order en Reglement op het onderhoud en de schouw van publique wegen', ook sprake
is van de zorg voor de wegwijzers:
'De Inspecteur zal mede de schouw en opzigt hebben over het behoorlijk onderhoud van de hand- of wegwijzers, vooral zorgende, dat dezelve op de juist geschikte en nodige plaatzen tot gerijf van rijzende gesteld worden, alsmede dat de namen der Kerkdorpen of voorname
plaatsen, welke aldaar moeten worden aangewesen, met zwart geverfde
letteren in wit geverfde planken, duidelijk ingesneden en aan wit geverfde palen gehegt worden'.
Deze overheidszorg verhinderde echter niet - zo wil de (door mijn
grootvader destijds op schrift gestelde) overlevering - dat het volgende kon gebeuren: Een vreemdeling, met eigen koets in de buurt van
Norg in het donker verdwaald, gaf zijn koetsier opdracht, bij de eerstvolgende handwijzer te stoppen en met de koetslantaarn te ontcijferen,
wat het bord vermeldde. "t Is Donderen, meneer', rapporteerde de
man, waarop de repliek volgde: 'Dat dacht ik wel, 't is hier in Drenthe
altijd donderen met die onleesbare handwijzers'.
Niet alleen vreemdelingen, maar ook groepen militairen op marsroute,
trokken in de Franse tijd met wagens door Drenthe. Tegen dat ruwe
soldatenvolk waren de tolgaarders individueel niet opgewassen. Vandaar dat het 'marschreglement voor de landmacht' van 4 januari 1809
een mogelijkheid tot schadeloosstelling van de tolgaarders toeliet. Om
na te gaan wie deze aanspraak op vergoeding kon doen gelden, werden
twee lijsten van tollen in Drenthe opgemaakt, nl. één van overheids- en
één van particuliere tollen. Tot de eerste groep behoorden de obstakels
op de Asserdijk, dat tussen Rolde en Anderen en diverse langs de
Drentse Hoofdvaart, bij de 'vallaten' onder Diever en Havelte. Ten
slotte de tollen van de Mantingerdijk en de Hullendijk onder Beilen en
Westerbork.
Veel groter was het aantal particuliere tollen (± 25), voornamelijk in
handen van oude Drentse geslachten als Van Rooyen, Van Holthe,
Grevelinck, of van de gezamenlijke boerschap, zoals in Gasselte en in
Anloo.
Gelukkig keerde na de Franse tijd de landelijke rust weer en kon over de onafzienbare heidevelden - de postkoets ongestoord zijn weg

door de wagensporen zoeken. Hoe een vreemdeling tijdens een dergelijke reis op het landschap reageerde, komt duidelijk tot uiting in de dichtregels van de poëet Boxman, die zeker niet geschikt waren voor een
V.V.V.-folder: 'En route' in 1840, legde Boxman zijn impressie als
volgt vast:
'Ik staar langs 't meetloos ruim van Drenthe's vale heiden,
En zie geen westenwind, die daar de halmen kust.
Geen bloempje schiet er op in klaverrijke weiden,
Geen boom verheft zijn kruin om schaduw uit te spreiden!
De Schepping slaapt en rust!
Een rilling grijpt mij aan, ik zie een spooksel zweven,
Natuur dwaalt door dit veid, met rouwgewaad omgeven.
Slaap dan de doodslaap voort, O Drenthe's vale heiden,
Omringt door Gruno's graan en Frieslands vette weiden.
Schetst hier Natuur het beeld van vroeger tijden'.

Enige jaren vóórdat Boxman deze klaagzang aanhief - nl. in 1834 reden de Groninger heren Strating en Becker met hun 'stoomwagen'
van eigen fabrikaat, langs het Punter tolhek naar Vries. 'Het onvenvagte gezigt van een als door onzichtbare macht voortgestuwd rijtuig aldus een Drentse ooggetuige - trok zeer grote belangstelling'. Met
voldoening werd geconstateerd, dat de paarden op de weg voor dit
vreemde 'vehikel', 'geen meerdere opmerkzaamheid toonden' dan voor
een normale bespannen wagen.
In de jaren vlak na 1850 kwam de Drentse uitvinder P. C. G . Ortlepp
met een 'veiligheidsrijtuig' aan de markt en trachtte daarop octrooi te
verkrijgen.
Deze Zweelooër propageerde nl. in 1853 zijn 'mechanike machine,
krachtvol in werking, gedreven door slechts één persoon en tot een gezonde gymnastieke beweging verstrekkende'. Het voertuig kon verscheiden personen bevatten en zou misschien als 'Drentse Volkswagen'
veel opgang hebben gemaakt, ware het niet, dat wegens geldgebrek de
uitvinder niet in staat was het verlangde 'patent' te verkrijgen. Ondanks
steun van diverse zijden gelukte het niet het octrooi te bemachtigen, zodat massafabricage achterwege moest blijven.
In 1850 had Drenthe ruim 80 kilometers aan verharde wegen, voorna-
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melijk tot stand gekomen na 1840. Een beeld van deze snelle groei
ook na 1850 - geeft de volgende opsomming van de telkens gereed
gekomen trajecten:
1841 Assen-Rolde
1847 Gieten-Bareveld
1848 Rolde-Gieten
1849 Vries -Zuidlaren
1855 Ruinerwold-Meppel
1856 Dalen-Coevorden
1857 Gieten-Zuidlaren
1858 Assen-Beilen
1858 Vledder-Steenwijk
1859 Meppel-Hoogeveen
1859 Gieten-Emmen
1859 Diever-Dwingeloo.
In 1875 was de totale lengte der verharde wegen bijna 400 km, een
vijfvoud van die in 1850. In de volgende kwarteeuw kwam daar slechts
170 km bij.
Nieuwe wegen en meer verkeer leidden tot frequenter tolheffing; tolgaarder werd een (neven)beroep. De volkstelling van 1860 leert ons,
hoe, ruim een eeuw geleden, de beroepsindeling der Drentse gezinshoofden was en tevens, welke plaats de tolbaas daarbij innam. Er waren in 1860 ruim 5900 akkerbouwers, ruim 2700 landbouwers, naast
1060 veehouders. Drenthe telde verder onder de vakmensen 610
mr.timmerlieden, 364 mr.kleermakers, 362 wevers, 308 bakkers en 307
mr.schoenmakers. De schaapskudden werden gehoed door 220 herders,
er waren 129 kuipers en 56 bezembinders. In aantal volgden dan de 54
iolgaarders. De weg- en waterbouw werd vertegenwoordigd door 1 ingenieur, 1 waterbouwkundige en 4 straatmakers.
De naam Tolner als familienaam treffen we ook nu nog in Drenthe
aan, vooral in de gemeenten Vries, Peize en Eelde en wel speciaal in
de vervoersector.
Het toenemend aantal tollen - nu geldend voor een ieder en voor zijn
vee en voertuigen - was voor de lokale weggebruikers een last. De
medicus dr. H. P. Krul1 te Gieten wist een oplossing; hij verzocht in
1854 vrijdom van tol op de weg te Gieten en was bereid om op die naar

Anderen (waar hij kennelijk weinig patiënten had dubbel te betalen,
doch dit verzoek werd afgewezen. Zijn collega dr. B. W. Van de Sande
Slot te Zuidlaren zag meer brood in een eigen tolheffing; hij vroeg
in 1855 vergunning voor de aanleg van een 'kunstweg' tussen Annen
en Gieten, waarop twee tolbomen zouden komen.
Reeds in 1845 waren er in Nederland plannen voor een spoorwegnet.
De vraag was hier of die lijn ook dwars door de Olde Landtschap zou
lopen. In 1860 kwam het zelfs tot een 'spoorwegvereniging Drenthe',
die een adres aan de koning zond om het gewest in het spoorwegnet
op te nemen. Doch de bevolking was allerminst enthousiast: 'Men moet
drie dingen in 't oog houden - aldus een beschouwing in de Drentse
courant van 25 april 1845 - veiligheid, spoed en goedkoopheid. Snelheid geeft, als er iets gebeurt, grote onveiligheid. Het is in de regel voldoende als reizigers en brieven in een half uur tijds één uur vorderen.
Grotere spoed is alleen bij uitzondering nodig en meer een zaak van
weelde dan van nut!
Schaf daardom de stoomkracht af en laat de spoorrijtuigen door paorden over ijzeren sporen trekken, dat is snel genoeg, veiliger en goedkoper'.
In 1870 kwam de spoorwegverbinding Groningen-Meppel tot stand en
sindsdien reed de 'vurige salamander' - zoals de locomotief in het
feestlied bij de opening van de lijn, werd genoemd - dagelijks door
het Drentse land.
Dat dit feestlied alle kenmerken van een gelegenheidsgedicht droeg,
blijkt duidelijk uit de eerste regels:
'Hoezee! Hoezee! Daar geeft men 't sein!
Hoort! Hoort! dat schel gefluit!
Hij komt, hij nadert, d'eerste trein,
Die stoomt van Noord naar Zuid.
Hij wordt de Rijksbaan langs gevoerd,
Een baan zoo sterk als staal,
Die Groningen aan Meppel snoert
Met koorden van metaal'.

Nadat de Drentse bevolking van de eerste schrik was bekomen en de
sensatie was geluwd, steeg al spoedig het aantal passagiers. Zo werden
in 1874 in Assen rond 26.000, in Hoogeveen 17.000 en in Meppel -

de plaats die vanouds veel contact met 'Holland' had - zelfs 40.000
'spoorkaartjes' verkocht. Deze getallen betekenen dat een inwoner van
Assen gemiddeld drie maal, die van Hoogeveen anderhalf maal, doch
die van Meppel bijna vijf maal per jaar een treinreis maakte. De spoorlijn had tot gevolg, dat vele postwagendiensten werden opgeheven,
maar ook, dat vanuit afgelegen plaatsen voetboden op de spoorwegstations dagelijks post kwamen brengen en halen: Die van Leek, Berend
Talens, wandelde in 1871 ELKE NACHT, langs onverharde wegen,
over Roden, Peize, Eelde en Vries naar het station Vries-Zuidlaren,
om daar op de eerste trein naar 'Holland' zijn post af te leveren. 's
Middags ontving hij de retourpost uit de middagtrein en wandelde
daarmee terug naar Leek!
De tolbazen leefden van het wegvervoer. Stoplichten, noch geparkeerde
auto's belemmerden dit verkeer, maar toch ondervond in 1873 de diligence van Coevorden op Beilen in Orvelte regelmatig moeilijkheden,
hetgeen een passagier deed verzuchten: 't Is of de scheper ter juist op
toelegt om ter gelijkertijd met de diligence zijn kudde door 't dorp te
drijven, waar de smalle, uit monsterachtige en ongelijke keijen bestaande straat op zichzelf reeds voldoende is om de togt door"t dorp tot een
schrik der reizigers te maken'.
Het toltarief, afgestemd op 'peerden, beesten, schapen en varkens',
voorzag niet in alle situaties en zo ontstond in 1873 een rel bij 'de optogt van Mijers Paardespel' in Veendam. De tolbaas eiste nl. voor de
passage van de olifanten een zo ongehoord hoge som, aldus de Asser
Courant - dat 'de bewoners van het Oosterdiep daardoor van de optogt verstoken bleven'.
VII. Toerisme tegen tolheffing;het einde van de tollen
In de eerste jaren van deze eeuw kwam ook in Drenthe het gebruik van
motorvoertuigen geleidelijk tot ontwikkeling. Door de boeiende en uitvoerige beschouwingen van mr. Bontekoe hierover (almanakken 1961
en 1966) weten we, dat er zich zelfs vóór 1900 enkele auto's en zelfs
autobussen op de smalle Drentse paden waagden. De eerste particuliere autobezitter was in 1899 jhr. mr. H. G . Van Holthe tot Echten, die
met een Bensz door Assen reed. Dit voertuig trok zoveel bekijks, dat de
jeugd er al spoedig een versje op had:

'In die auto van Van Echten,
Daar zit een meester in de rechten,
Stap maar in die auto
En je bent er zoo, je bent er zoo'.

In 1900 volgde als tweede Assenaar de kandidaat-notaris P. H. Heerma van Voss. Spoedig kwam ook hun stadgenoot, de zakenman J.
Baakman, beroepshalve met auto's op de weg.
Levendig herinneren we ons nog uit de jaren vlak na de Eerste Wereldoorlog, hoe er toen - met de Duitse immigrantjes - in zijn garage
aan de Alteveerstraat, rond (en soms in) die auto's gespeeld mocht
worden. Het waren merkwaardige overkapte driewielers (naar ik meen
Veenomobiel geheten), waarvan het kleine voorwiel (met de erboven
gemonteerde motor) wanneer een bocht in zicht kwam, gestuurd werd
door middel van een lange, horizontale, stang (met handgreep op het
einde voor de gasregeling), die naar links en rechts gezwaaid kon worden als de roerstok van een beladen turfschip. Die garagehouder Baakman zorgde er voor, dat mr. Van Holthe in 1906 het eerste provinciale
nummerbord D.I. kreeg, welk kenteken in 1924 overging op de auto
van Drenthe's commissaris mr. J. T. Linthorst Homan. Diens opvolger
kreeg het kenteken D.8282. In 1952 werden echter alle gewestelijke
aanduidingen afgeschaft, zodat de vele vertrouwde D-nummers, waaronder ook D 15000, in de uitgeverswereld bekend, voorgoed
verdwenen.
Het eerste gemotoriseerde passagiersvervoer kwam omstreeks 1900
maar moeilijk op gang. Pioniers waren hierbij de ondernemers Meijer
in Emmen en zijn concurrenten Jager en Wolting te Beilen, die een
dienst tussen genoemde plaatsen openden. Het tolgeld werd door Jager's dochter periodiek met de tolgaarders verrekend. Bij een proefrit
naar Dwingeloo kon de chauffeur van de bus echter niet tijdig stoppen,
zodat hij de tolboom van het Dwingeler tolhek doormidden ramde. De
gemeente Beilen vulde toen haastig het toltarief aan met een heffing op
'motorwagens'. Het provinciaal bestuur trachtte de dure verharde wegen tegen vernieling te beschermen, door ze, zonder meer, voor zware
'voertuigen door mechanische kracht voortbewogen' gesloten te verklaren. Lichtere wagens waren gebonden aan een speciale vergunning.
De eerste 'betrouwbaarheidsrit door Drenthe', op initiatief van de Ne-

derlandsche Automobiel Club, werd in 1901 gehouden. Tientallen jaren daarna vertelde mijn moeder nog, dat ze zich destijds als toeschouwer veilig stelde achter de bomen aan de Beilerstraat te Assen.
In het begin van de 20ste eeuw vond men in Drenthe nog een vijftigtal
tollen. Op de doorgaande routes waren de voornaamste als volgt gelegen:
Tussen Assen en Groningen: de tol bij Rhee, al meer dan 2 eeuwen
oud en die bij Vries en De Punt, in de route Assen, Smilde, Meppel bij
Kloosterveen, Bovensmilde, Geeuwenbrug en zuidelijker. In en om de
huidige Hondsrugroute belemmerden tollen te Midlaren, Annen, De
Groeve, Gieten, Gasselte, Spijkerboor, Drouwen, G.nijveen, Ees,
Odoorn en Klijndijk een vlotte doorgang.
Tussen Assen en Emmen, respectievelijk Coevorden vond men tollen
bij het Asserbos, halfweg Hooghalen, bij Terhorst, tussen Beilen en
Westerbork, Orvelte en Wezup, Wezup en Meppen en verder bij Oosterhesselen, O.h.brug en Dalen. Ten oosten van Assen moest tol worden betaald bij de Deurzerbrug en de Anderense brug, ten westen van
Gieten, bij Zandvoort en bij Bareveld.
Tussen Beilen en Meppel stonden tolbomen bij Lheebroek, Eursinge,
Engeland, Ruinen en Echten. Rond Hoogeveen werden de wegen naar
Pesse (Toldijk), ten Arlo en Zwinderen er door versperd.
In Zuidoost-Drenthe stonden tolhuizen tussen Zweeloo en NoordSleen, tussen die plaats en Erm, tussen Erm en Dalen, bij de Holslootsbrug, bij de Klinkenmolenbrug en tussen Erm en Noord-Barge.
Een kwart eeuw later (± 1925) was van genoemde en andere tollen
nog slechts een tiental overgebleven, onder meer bij Oosterbroek onder
Eelde, bij Peizerpol, tussen Roden en Peize en op de Groningerweg aldaar. In 1947 werd de tolheffing te Eelderwolde en Oosterbroek gestaakt.
Van de karakteristieke oude tolhuizen werd maar een enkel ongeschonden bewaard. Afgebroken zijn in de laatste jaren dat in de Beilerstaat
bij het Asserbos, de tolhuizen in de weg Assen-Gieten, nl. bij het Deurzerdiep en bij het Anderense Diep, en dat bij Peizerpol. In 1968 verdwenen de tolhuizen op de wegen tussen Erm en Sleen, Wachtum en
Dalen en Vries-Donderen.
Het fraaie tolhuis van Midlaren werd in volle luister herbouwd in het

Openluchtmuseum te Arnhem (zie afbeelding). De gevelsteen van dat
te Ruinen vond een blijvende plaats in de muur van het nieuwe gebouw
van gemeentewerken aldaar.
Bij Provinciaal Besluit van 25 februari 1948 werden de laatste tollen in
openbare wegen in Drenthe officieel geliquideerd. Dit waren er drie, nl.
Midlaren, Peizerpol en Reggersweg tussen Meppel en Staphorst.
De sindsdien enige nog overgebleven tolheffing in Drenthe geschiedde
op particulier terrein, nl. in de binnenweg tussen De Wijk en Staphorst,
waar jarenlang de oude Jan Stapel het tolhuis huurde met recht van
tolheffing. Ook dat behoort sinds enkele jaren tot het verleden; het huis
fungeert nu als tweede woning. Zo eindigt dan dit tweede verhaal over
een eeuwenlange periode van tolheffing en tolstrijd, daar waar het eerste verhaal begon; aan de grens van de Olde Landtschap.
Haren, Pasen 1972.

Het oproer op
8 en 9 november 1813 te Hoogeveen
DR. J. WATTEL

Eerst willen we in 't kort de achtergronden van de 'revolte' van november 1813 nagaan.
In de eerste plaats speelde daarbij de oude tegenstelling van patriotten
en prinsgezinden een grote rol.
In de tachtiger jaren van de 18e eeuw hadden in de veenkolonie deze
partijen fel tegenover elkaar gestaan. Na het herstel van de macht van
stadhouder Willem V in 1787, oordeelde het bestuur in Assen het nodig, om in Hoogeveen maandenlang een detachement soldaten te legeren, om vechtpartijen en plunderingen te voorkomen. Verdwenen in
1787 de patriotten uit de bestuursfuncties, met de komst der Fransen in
1795, gebeurde dat met de prinsgezinden. Het waren de patriotten, die
met allerlei feestelijkheden de Franse soldaten inhaalden en met hen op
de Hoofdstraat dansten om de vrijheidsboom. Tot in de tijd van Napoleon toe, waren de patriotten aan het bewind in de veenkolonie en de
prinsgezinden beschouwden hen nog steeds als vijanden van Oranje en
handlangers van de Fransen.
De prinsgezinden in Hoogeveen hadden gehoopt, dat met de terugkeer
van de Prins van Oranje op 30 november 1813 de zittende bewindslieden vervangen zouden worden door eigen partijgenoten, zoals dat vroeger ook altijd gebeurd was. Na bovengenoemde datum bleven ze wachten op een 'zuivering'. Ze gaven daarvan blijk, door het zingen van allerlei liedjes uit de patriottentijd; zeer tot ergernis en ongenoegen van
maire Meijer. Op 6 december 1813 schreef deze een brief aan de onderprefect in Assen. Hij wees erop, dat 'onze geliefde Souverein' tegen alle
partijschappen was, maar dat men niettemin in de veenkolonie doorging
met 'het zingen van liedjes, geheel en al tegenstrijdig met Hoogst deszelfs goede intentie en waaruit de zo gehate en verderfelijke geest van
onzalige partijschappen, welke in den jaren 1787 heerste, nog ten enen

male doorklinken als zijn, om slechts enkele op te noemen:
'Al zijn de Kezen van ijzer en staal,
Toch moeten ze aan de geselpaal'.
en
'Al zijn de Kezen nog zo groot,
Toch moeten ze eten Oranje-brood'.
en welke, als zo vele het onkruid gelijkende zaden, welige en hechte
wortels schieten van een tweedrachtige geest, hatelijke partijschap, harde wrevel en onzalige oproerigheid'.
De maire zag gaarne, dat de onderprefect een verordening uitvaardigde,
waarbij bevolen werd 'alleen liederen ter ere van zijn wettige Souverein' te zingen en geen andere. Deze brief is typerend voor de maire Meijer. Hij deinsde zelf altijd terug voor doortastende maatregelen en belangrijke beslissingen; hij wendde zich steeds tot de onderprefect en kon
zich dan verschuilen achter diens besluiten en bevelen.
Vier dagen later liet Hofstede, de onderprefect, in Hoogeveen bekendmaken, dat iedereen, die liedjes zong 'waarin de geest van partijschap,
welke in de jare 1787 was heersende, doorklinkt', door de burgemeester zou worden gearresteerd en op transport gesteld naar de Drentse
hoofdstad. Een paar dagen later ging er weer een brief naar Assen. In
de herberg van Jan Geert Bakker, die tevens gemeentebode was, hadden enkele personen zitten beraadslagen over het planten van een
Oranjeboom, een daad tegenover de patriotten, die indertijd om de
vrijheidsboom hadden gedanst. Men zou toestemming vragen aan de
maire, maar indien deze zou weigeren, zou men de boom toch
oprichten.
De dochter van Bakker luisterde het gesprek af en vertelde alles aan de
gemeentesecretaris. Ze hoefde daarvoor niet ver te lopen, want het gemeentebestuur had in de herberg twee kamers gehuurd. Deze vormden
'het gemeentehuis'. De secretaris vertelde alles aan zijn chef. Deze paste weer zijn oude beproefde methode toe en briefde het geval over naar
Assen. De volgende dag kwam er een verbod van de onderprefect, tegen het planten van een Oranjeboom.
Er kwam geen 'zuivering'; alle magistraten bleven aan de macht. Meijer bleef tot 1836 burgemeester.
Een andere oorzaak voor het oproer was de zeer ongunstige economi-

sche toestand. In de jaren 1812 en 1813 mislukte de boekweitoogst. De
teelt van dit gewas was steeds wisselvallig. Storm tijdens de bloeitijd en
nachtvorst konden de oogst vernietigen. Wanneer de boekweitteelt mislukte, had ook de bijenhouderij ongunstige resultaten, want de boekweitbloesems leverden heel veel honing. Daar kwam nog bij, dat de
turfgraverij moeilijke jaren beleefde, omdat de afzet aan de kwijnende
industrie sterk verminderde. En het verminderde turfvervoer was weer
ongunstig voor de scheepvaart.
Alleen de landbouw beleefde goede tijden, maar de meeste agrarische
bedrijven in de veenkolonie waren klein en vaak nog pachtbedrijven.
Vooral de lagere volksklassen leden tijdens het bestuur van Napoleon
veel armoede en gebrek. Het armbestuur en het armwerkhuis hadden te
kampen met grote tekorten. Ook de toenemende onderdrukking maakte de afkeer en haat tegen het Franse bewind steeds sterker.
In de eerste plaats de invoering van de conscriptie, de gedwongen loting voor de militaire dienst. De lichtingen van 1808 en volgende jaren,
omvattende de jonge mannen van 20 jaar, werden vanaf 1811 in snel
tempo achter elkaar opgeroepen. De gehuwden waren vrijgesteld; de
ongehuwden kwamen bij de landmacht. Vierentwintig hunner kwamen
om tijdens de tocht naar Rusland of tijdens latere veldtochten. De mannen van 24 tot 49 jaar kwamen op de lijsten van 'maritieme conscripts'
en werden opgeroepen voor de zeemacht. Hoogeveen met zijn vele
schippers, leverde een belangrijk contingent. Zij moesten dienst doen
op de oorlogsschepen, zowel in Nederlandse als in buitenlandse havens. Hierbij waren de gehuwden niet vrij. Van kostwinnersvergoeding
voor de laatsten was geen sprake en de marinemannen zelf kregen weinig of helemaal geen soldij. Voor hun gezinnen werden in alle Drentse
gemeenten collecten gehouden en de achtergebleven vrouwen en kinderen kregen daarvan f 2,- per week. Maar de opbrengst der collecten
was vaak onvoldoende of kwam niet op tijd binnen en dat betekende
extra armoede en honger voor deze gezinnen. Op de Hoogeveense begroting stond echter wel een post van f 210,- voor feestelijkheden ter
ere van de jaardag van Napoleon. Later werden er mannen opgeroepen
voor de Nationale Garde, die alleen in het binnenland dienst zou doen.
Men achtte het echter niet onmogelijk, dat men, als de nood aan de
man kwam, ook naar het buitenland zou worden gestuurd.

Vooral de loting voor de landmacht heeft in talrijke gezinnen grote
angst en spanning teweeggebracht; in het bijzonder na de noodlottige
veldtocht naar Rusland, waarvan steeds meer bijzonderheden bekend
werden. Ook daarna duurde de oorlog tussen Napoleon en zijn tegenstanders voort en waren zijn soldaten dus voortdurend in levensgevaar.
Bovendien kreeg men van de militairen op het oorlogsterrein, mede
door de slechte postverbindingen, slechts uiterst zelden een brief.
Tegen lotelingen, die onderdoken, werden krasse maatregelen genomen. Hun ouders kregen inkwartiering van gendarmes en deze onwelkome gasten moest men niet alleen van voeding en logies voorzien,
maar ook hun soldij nog betalen. En deze financiële last was vaak zo
waar, dat de ondergedoken jonge mannen zich meldden, zoals Teunis
Noordman en Hendrik Hendriks Zomer.
Waren hun ouders niet in staat de vereiste bedragen op te brengen, dan
werden hun bezittingen gerechtelijk verkocht, zoals die van Geert
Derks. Ook nam het aantal deserteurs toe, vooral in 1813. Jan Booij
vluchtte van een oorlogsschip in La Rochelle. De maire kreeg opdracht
hem te arresteren. Jan Peeks deserteerde eveneens. Later ging hij zich
toch weer melden in Groningen. Hij kreeg een boete van frs. 1500 en
werd veroordeeld tot zware kerkerstraf; tien jaar cel met een grote kogel aan zijn been geketend.
In het begin hadden nogal wat Hoogeveense jonge mannen, vermoedelijk door de armoede in het veengebied, zich verkocht als remplaçant.
Ze kregen een bedrag vooraf en daarna regelmatig een vaste uitkering.
Vijf van hen behoorden tot de 24 vermisten, die in Rusland of ergens
in Duitsland zijn omgekomen. Ook deserteerden ze soms, zoals Hilbert
Menning, remplaçant voor een loteling uit Gasselte en Albert Hendrik
Veltman, die voor een zoon van Witsenborg, de vrederechter, in dienst
ging.
Eiste Napoleon door middel van de conscriptie het leven van zijn onderdanen, maar al te vaak vorderde hij ook hun arbeidskracht.
Regelmatig werden een aantal arbeiders opgeroepen om te werken aan
de vestingwerken van Delfzijl en later van Coevorden. Van betaling
was zelden sprake; soms kreeg men een gedeelte als voorschot.
Van de politieke vrijheid die men vóór 1795 in Hoogeveen had bezeten, bleef weinig over. Vóór genoemd jaar bezaten de Drentse gemeen-

ten een grote mate van autonomie, maar de invloed van de provinciale
en landelijke regering werd steeds groter. Werden vroeger de Hoogeveense volmachten door de burgerij gekozen - ieder die het pastoorsgeld betaalde had stemrecht - tijdens Napoleon moest de maire een
drietal opstellen, als er een vacature was in de municipale raad en de
onderprefect deed daaruit een keuze. Het drietal dat voorgedragen
werd, moest behoren tot de lieden met de hoogste inkomens. Ook de
macht van de gemeenteraad zelf was uiterst gering. Het kwam voor, dat
de onderprefect van tevoren al dicteerde, welk besluit ze moest nemen.
Voorts kwamen er een aantal voorschriften, die de Hoogeveense bevolking met weinig sympathie begroette. Een deel hunner kreeg bevel, een
stukje grond te reserveren voor de teelt van suikerbieten. Uiteindelijk
ging de zaak niet door, omdat het zaad te laat arriveerde.
Ook de verplichtte vaccinatie tegen de pokken was niet populair; misschien om principiële redenen, of omdat men het nut er niet van inzag.
Voor de-meeste Hoogeveners waren dreigementen nodig voor ze zich
lieten vaccineren. De schoolmeesters werden met ontslag bedreigd, als
ze kinderen toelieten zonder 'pokkenbriefje' en de diaconie mocht aan
niet-ingeënten geen ondersteuning verlenen.
Met de jaardag van de keizer moest in de kerk een Te Deum gezongen
worden en de huizen moesten worden geïllumineerd.
Veel wrevel verwekten ook de gedwongen leveranties aan de vesting
Coevorden. Nadat Napoleon de driedaagse slag bij Leipzig had verloren, rukten de legers der verbondenen steeds verder op in de richting
van de Nederlandse grenzen. De Franse bevelhebber van Coevorden
begon met grote haast zijn levensmiddelen- en brandstoffenvoorraad
aan te vullen.
De onderprefect voerde de bevelen daartoe met grote stiptheid en ijver
uit en gaf de opdrachten weer door aan de burgemeesters, die evenmin
de moed hadden de zaak te traineren. Mede door de ijver en stiptheid
van veel Drentse magistraten, beschikte Coevorden over grote
voorraden.
Toen de vesting in mei 1814 capituleerde, waren er nog voldoende levensmiddelen over, om het gehele garnizoen van meer dan 750 man
een half jaar ruimschoots te kunnen voeden.
Deze leveranties wekten bij de bewoners van Drenthe en stellig ook bij

die van Hoogeveen steeds meer tegenzin. Reeds op 30 juli 1813 weigerden boeren uit Zuidlaren om munitie te vervoeren naar Delfzijl en
Coevorden. Ze gooiden de kogels van de wagens. De bakkers te Dwingeloo wilden op 27 oktober geen brood leveren aan doortrekkende soldaten, omdat de magazijnmeester in Groningen hen al in een half jaar
niet betaald had en ze nog f 3000,- te vorderen hadden. Op 12 november schreef de maire van Dalen, die al 120 stuks vee voor Coevorden had gerequireerd, dat 8 ossen, die hij gevorderd had van de boeren
uit Schoonebeek, op belofte, dat hij ze later zou betalen, uit de stal waren verdwenen. Hij vermoedde, dat de boeren ze weer hadden teruggehaald.
De maire van Zweeloo berichtte een dag later, dat voerlieden uit zijn
gemeente, die kanonskogels naar Coevorden moesten brengen, deze bij
Sleen van de wagens hadden gesmeten. De maire had de munitie weer
laten ophalen, maar er was al heel wat verdwenen. De gemeente Zweeloo moest ook 5000 pond hooi en 2000 pond stro leveren. Hooi was er
in Zweeloo niet zoveel. Daarom verzocht de maire alleen stro te mogen
leveren. Hij wees er de onderprefect op, dat er in Oosterhesselen, Dalen, Sleen en andere plaatsen erg veel hooi en stro van de wagens was
gegooid. Als dit allemaal in Coevorden was aangekomen, zou men daar
meer dan genoeg hebben.
De onderprefect schreef de 15e november terug, dat de maire de kogels
onmiddellijk naar Coevorden moest laten transporteren en nog dezelfde nacht ook de opgedragen hoeveelheid hooi en stro. Onbegrijpelijk
dit bevel, want de dag tevoren had zijn chef, de prefect, zijn departement al verlaten. Enkele dagen eerder had een afdeling kozakken Coevorden al opgeëist. Op dezelfde dag, dat de onderprefect dit naar
Zweeloo schreef, gaf hij aan de genabuurde gemeenten van Hoogeveen
bevel, voedsel voor mensen en vee te leveren aan de kozakken in deze
veenkolonie, terwijl tegelijk de Russen in Groningen binnentrokken.
Hofstede jr. heeft de Fransen gediend zolang hij kon.
Zes weken later, toen het voor iedereen duidelijk was, dat Napoleons
rijk ten onder ging, sloeg hij een heel andere toon aan. Hij schreef, in
opdracht van Den Haag, aan de maires van Drenthe, dat ze alles in het
werk moesten stellen, om de inwoners hunner gemeenten, dienst te
doen nemen in het leger of geldelijke steun te geven. De predikanten

moesten deze oproep voorlezen vanaf de kansel en er hun morgenpreek
aan wijden. Hofstede eindigde met de onderstreepte woorden: 'Wat
zoude U overschieten, indien, hetgeen God verhoede, de terugkeer
uwer onderdrukkers, het gevolg ware ener bekrompen berekening'.
Begin november kreeg de maire van Hoogeveen bevel, om 2 miljoen
turven aan Coevorden te leveren. Uiterlijk 8 november moesten ze er
zijn. De burgemeesters van Zuidwolde, Ruinen, De Wijk en Dwingeloo,
moesten om beurte zorgen voor wagens. Het Hoogeveen van die dagen,
en nog lang daarna, was doorsneden door vaarten en wijken en de boot
vormde er het voornaamste middel van vervoer. Er waren slechts 54
paarden en 14 wagens in deze gemeente, de grootste van Drenthe.
Op 5 november, 's morgens 8 uur, verschenen er 50 bespannen wagens
uit Zuidwolde. Op iedere wagen gingen 400 turven, dus samen 20.000.
Voor het transport van de 2 miljoen turven zouden dus 5000 wagens
nodig zijn. Daaruit blijkt, hoe onredelijk het bevel van Hofstede was
geweest. Hij kon gemakkelijk vanuit Assen zijn bevelen geven, terwijl
de burgemeesters maar moesten zorgen, dat ze het klaar speelden.
Dat er niet meer turven op een wagen geladen werden kwam vooral
door het feit, dat het een hele reis was naar Coevorden, zeker wel 6 à 7
uur rijden. De weg liep over Drijber en Mantinge; een kortere verbinding voor wagens was er niet. Het was een zandweg en daar het reeds
begin november was, zal de berijdbaarheid minder goed geweest zijn.
Op 6 november moest Ruinen voor transport zorgen: 40 wagens met
16.000 turven gingen naar Coevorden.
Diezelfde dag kreeg de maire ook een andere requisitiebevel. Dit keer
van de burgemeester van Hardenberg, in opdracht van een kapitein der
kozakken. Er moesten 50 schepel haver naar Hardenberg gebracht
worden. Ook deze opdracht werd door Meijer uitgevoerd. De kapitein
stuurde later een vriendelijk in het Russisch gesteld bedankbriefje terug. Een vreemde situatie; men leverde zowel aan de bondgenoot als
aan de vijand.
Men had kunnen verwachten, dat de maire de leveranties naar Coevorden zou gaan traineren, nu de voorhoede van het bijvrijdingsleger onze
grenzen al gepasseerd was. Maar dit bleek niet het geval. Op zondag 7
november liet hij door de boeren uit De Wijk 20.000 turven naar de
vesting brengen en ook nog 8 ankers (à 38 1) rode wijn. De volgende

dag ging er zelfs een extra groot transport, nl. 28.800 turven, 8 ankers
rode wijn en 4 ankers jenever.
Daarna lezen we niet meer van transporten. Misschien zijn de leveranties van de laatste dag aanleiding geworden voor het oproer, dat dezelfde avond losbarstte.
Ook maire Meijer heeft de Fransen gediend, zo lang hij kon!
Reeds in augustus was er in Hoogeveen sprake van samenscholingen
bij de Zuiderse brug, de plaats waar voor de Franse tijd de gemeente
bij elkaar kwam. De maire schreef naar Assen, 'dat er vele ongeregeldheden in zijn gemeente voorvielen'. Begin november schreef de maire
weer over ongeregeldheden, die hadden plaatsgehad.
De Oranjegezinde lagere volksklassen gaven steeds duidelijker te kennen, dat ze straks naar hartelust zouden plunderen bij de oud-patriotten. Een aantal van deze laatsten kwamen bij de maire, met het plan
om een soort burgerwacht te mogen vormen. Meijer durfde hierover
zelf niet te beslissen, maar wendde zich tot Assen. 'Het is ten gevolge
dit aan mij gedaan verzoek, dat ik Uedele er opmerkzaam op moet maken, dat de geest van de geringe klasse van burgers hier ter plaatse, mij
voorkomt van dien aard te zijn, dat een middel tot bewaring van de
rust mij noodzakelijk toeschijnt en dit doel meen ik het beste te kunnen
bereiken, door in overleg met de voornaamste en welwillende ingezetenen, zodanige middelen te beramen, als naar omstandigheden het
meeste overeenkomt met de belangen van het Gouvernement en van de
ingezetenen mocht geoordeeld worden en van des noods geweld te
keren'.
De maire verzocht de onderprefect hierover zijn mening kenbaar te maken, of anders maatregelen te nemen, 'om de voornemens des kwalijk
willende lieden te kunnen tegengaan en verijdelen'.
Meijer had beter onmiddellijk zelf maatregelen kunnen nemen, dan was
hem wellicht veel narigheid bespaard gebleven. Maar hij was weinig
doortastend en durfde zonder de goedkeuring van Assen geen belangrijke maatregelen nemen.
De onderprefect wist aanvankelijk ook geen raad; 'ik oordele mij onbevoegd om mij over dit object te verklaren'. Hij ging dadelijk naar Groningen, om daar de prefect te raadplegen. Daarna heeft hij diezelfde

dag - 8 november - een tweede brief aan de maire geschreven, die
veel beslister van toon was. Hij had een bevel naar Anloo gestuurd, om
een deel van de gendarmerie, die daar gelegerd was in verband met relletjes, naar Hoogeveen te sturen. Zodra ze daar zouden zijn aangekomen, moest de maire Jan Geerts Karsten, kroeghouder en schoenmaker
bij zich roepen. Deze persoon had zich, volgens mededeling van de officier der gendarmerie, schuldig gemaakt aan oproerige gesprekken.
Meijer moest hem het onbehoorlijke van zijn gedrag onder het oog
brengen, hem vriendelijk vermanen, na hem te hebben gedreigd, dat hij
bij herhaling onmiddellijk gearresteerd zou worden.
De maire kreeg zelf de vermaning, het gezag te handhaven met alle ter
beschikking staande middelen. Hij moest tevens zorg dragen, voor de
afkondiging van een 'Publikatie', waarin 'sommige kwaadwilligen, die
zich niet ontzien, om zich schuldig te maken aan oproerige uitdrukkingen, gesprekken, ja, zelfs bedreigingen tegen de geconstitueerde magt',
nadrukkelijk gewaarschuwd werden zich rustig te houden, anders zouden ze onmiddellijk gearresteerd worden en naar Groningen getransporteerd, 'alwaar zij in handen van de Militaire Magt overgeleverd en
als muitelingen te regt zullen worden gesteld'.
We weten niet, of de maire deze 'Publikatie' nog heeft kunnen afkondigen. Indien dit wel het geval was, is het effect heel anders geweest, dan
verwacht werd.
Was het in Hoogeveen al niet helemaal rustig, in Meppel kwam het op
7 november tot een uitbarsting. Die dag liep daar het gerucht, dat de
kozakken al in Zwolle zouden zijn aangekomen en dat de beambten
van het octrooi die nacht wilden weggaan. Er ontstond een oploop,
waarbij sommige personen hun geld eisten van de beambten, vòòrdat
deze weggingen. Een persoon werd mishandeld en gewond. Hebben
turfschippers, die 's maandags vanuit Meppel kwamen het bericht van
de ongeregeldheden in Hoogeveen verbreid? We weten het niet, maar
het is niet onmogelijk, dat het gebeurde in Meppel, de stemming in
Hoogeveen beïnvloed heeft.
Op de avond van de 8ste november kwam, op verzoek van de maire,
een aantal notabelen bijeen in het gemeentehuis. Meijer had niet alleen
oud-patriotten uitgenodigd, maar ook oud-prinsgezinden, daar hij van
mening was, dat de laatsten meer invloed zouden hebben op het Oran-

jegezinde lagere volk. Wat er precies besproken werd, weten we niet,
maar we kunnen het wel vermoeden. De maire en de oud-patriotten
wilden een burgerwacht. Men kon het hierover echter niet eens worden. Waarschijnlijk voelden de oud-prinsgezinden er weinig voor om
samen met hun vroegere politieke tegenstanders gewapenderhand op te
treden tegen de lager volksklassen, terwijl ze bij een eventuele opstand
minder te duchten hadden.
Terwijl de discussies voortduurden, hoorde men buiten op straat rumoer. Het werd aanvankelijk veroorzaakt door wat opgeschoten jongens, die Oranjeliedjes zongen en op een trommel sloegen. Maar in die
dagen van spanning en geruchten, deed het steeds meer mensen naar
buiten komen en het lawaai nam hand over hand toe. In het gemeentehuis hoorde men buiten plotseling trompetgeschal en het roffelen van
een trommel, terwijls steeds luider 'Oranje boven' geroepen werd en tevens het aloude 'Al is ons prinsje nog zo klein' uit volle borst gezongen
werd. Dit liedje paste niet zo erg in de situatie van november 1813,
want de zoon van stadhouder Willem V was helemaal geen klein prinsje meer, maar al vader van volwassen zoons. De Oranjepartij had dat
lied altijd gezongen in tijden van een stadhouderloos bewind, als de
Prins van Oranje nog klein was. Men gaf ermee uiting van zijn hoop,
dat Oranje weer aan de macht zou komen. En die verwachting leefde
nu ook bij de Hoogeveners.
De maire begreep, dat verder vergaderen geen zin meer had. Zelfs als
men tot een besluit zou komen, was het toch te laat.
Hij verliet de bijeenkomst en holde naar huis om wapens te halen. Hij
stuurde een van de veldwachters naar de notabelen, met het verzoek,
om gewapend naar het gemeentehuis te komen. Niemand gaf aan deze
oproep gehoor.
Witsenborg, de vrederechter, heeft samen met zijn beide zoons, nog geprobeerd de menigte wat in bedwang te houden. Toen ze bij de drankverkoper Wildeboer kwamen, beloofde hij, dat ze jenever zouden krijgen. De winkel bleek echter gesloten.
Toen ging men verder naar Geert Koster en daar kreeg men sterke
drank. De tabakshandelaar Bremer had aan Witsenborg tabak ter hand
gesteld en deze deelde dat uit. Maar het bleek allemaal onvoldoende
om de gemoederen te kalmeren.

Ondertussen trok een steeds groter wordende menigte door de staten,
onder aanvoering van Cornelis Gilsch, die op een kindertrommel sloeg.
De eerste aanval trof het huis van Warner de Jonge, lid van de gemeenteraad en plaatsvervangend vrederechter. De ruiten werden bij hem ingeslagen. Hij behoorde tot een invloedrijke familie van veenbazen en
vermoedelijk is het aan hun tussenkomst te danken, dat zijn huis niet
geplunderd werd. De Jonge was zelf niet thuis en zijn persoon bleef dus
buiten spel. Ook bij Katoen, de bode der dwangbevelen, moesten de
ruiten het ontgelden. Daarna kwam De Ravallet aan de beurt. Deze was
ontvanger der directe belastingen en tevens gemeenteontvanger van
Havelte. Hij stond bekend als een vurig patriot en mede vanwege dit
feit en omdat hij ontvanger der belastingen was, was hij bij de Hoogeveense bevolking alles behalve geliefd. Ook bij hem werden ruiten vernield. Vervolgens ging men naar het huis van de maire Meijer. Deze
had als burgemeester alle onaangename bevelen der Franse overheersers zo nauwgezet en getrouw en zo lang mogelijk uitgevoerd: oproepen
van lotelingen, jacht op deserteurs en onderduikers, dwang tot vaccinatie, etc. Hij was zeker niet niet Fransgezind. Met allerlei uitvluchten
heeft hij de legering van een afdeling gendarmes in Hoogeveen zo lang
mogelijk weten te voorkomen. Voor lotelingen, die een broer onder de
wapenen hadden, schreef hij naar tal van officieren van oorlogsschepen
en legerafdelingen om de nodige bewijsstukken te krijgen voor de vrijstelling van de dienst. Herhaaldelijk heeft hij zich tot Assen gewend,
om meer steun voor de vrouwen van de marine dienstplichtigen en
om uitbetaling van de lonen voor de arbeiders, die gewerkt hadden bij
Delfzijl en Coevorden. Dat die gelden niet of erg traag kwamen, rekende men echter hem en zijn voorganger Carsten aan.
Voor Meijer gold: Befehl ist Befehl; orders uit Assen, soms door hem
uitgelokt, voerde hij meestal stipt uit, desnoods met dwang en dreigementen. De menigte eiste van Meijer, dat hij de karspeltrommel zou geven en de brigadegendarmes wegsturen. Hij weigerde. Hij stuurde een
ijlbode te paard naar Dwingeloo, met het verzoek om vandaar gendarmes ter hulp te sturen; die schijnen echter niet gekomen te zijn.
Van de Hoogeveense gendarmes vermeldt Meijer dat een hunner in het
water werd gegooid en de rest toen de vlucht nam. Vermoedelijk was
de brigade maar klein.

Ook bij de maire sneuvelden ruiten. De menigte drong het gemeentehuis binnen en haalde daar de karspeltrom te voorschijn. Meijer trachtte het te verhinderen, maar de menigte drong hem opzij.
De karspeltrommel heeft in Hoogeveen steeds een belangrijke functie
gehad. Wat in de zanddorpen de boerhoorn was, was in de veenkolonie
deze trommel. Hij werd gebruikt, om de bevolking bijeen te roepen
voor de gemeentevergaderingen, waar men de volmachten koos en allerlei zaken, het bestuur van de gemeente betreffende, besproken werden, zoals de financiën, de verzorging van de wegen, het bouwen van
een pastorie, de aanstelling van een nieuwe vroedvrouw, etc. Ook bij
brand riep men door middel van dit muziekinstrument de brandweer
op en elke zondag trommelde de tamboer de mensen naar de kerk. Nu
de oproerige menigte deze trommel in handen had, kon men op officïele wijze de mensen uit hun huizen roepen en verloor de beweging, althans voor de schijn, het karakter van een onwettige samenscholing.
De menigte trok weg van het huis van de maire, maar na enige tijd
kwam men weer terug en opnieuw sneuvelden er ruiten. Hij durfde niet
langer te blijven en vluchtte met zijn gezin naar de pastorie van ds. Van
Duyl. De zorg voor zijn huis droeg hij op aan zijn neef Ditt, griffier van
het vredegerecht (kantongerecht). In de rapporten en processen-verbaal wordt de naam van Ditt echter niet genoemd; deze heeft zich
blijkbaar uit vrees niet vertoond. Alleen Jantje Barthelds, de moedige
dienstbode, bleef in het huis achter.
Enige tijd na het vertrek van het burgemeestersgezin, kwam er opnieuw
een troep mannen voor zijn huis. Ze forceerden de deur en grepen in de
halfduistere gang een vrouw. Ze meenden, dat het de burgemeestersvrouw Alida Berkhout was, gooiden haar op de grond en begonnen
haar te trappen. Toen ze begon te gillen, nep een van hen: '0, God, het
is de meid'. Nadat Jantje weer overeind gekrabbeld was, zei ze: 'Jullie
willen zeker sterke drank hebben. In de kelder liggen 7 okshoofden (à
232 1) wijn'. Was het de kelder van Meijer? We kunnen nauwelijks geloven, dat deze ruim 1600 l wijn in zijn pakhuis had. Hij was vroeger
wijnhandelaar geweest en het zou dus nog een restant uit die periode
kunnen zijn. Waarschijnlijker is, dat het de kelder van zijn buurman, de
wijnhandelaar Molenaar betrof. Beide huizen stonden onder één dak
en Meijer had vroeger in dat van Molenaar gewoond.

Jantje Barthelds ging de indringers voor naar de kelder en stak kranen
in de vaten. Anderen lieten uit een paar spongaten de wijn in flessen
lopen. Maar in de slecht verlichte kelder ging dat alles zo ruw in zijn
werk, dat de wijn al spoedig over de vloer stroomde en sommigen al
gauw tot over hun enkels in het geestrijke vocht plonsten.
Dit gebeuren betekende echter slechts uitstel van executie, want de
halfdronken mannen drongen opnieuw het huis van Meijer binnen en
begonnen er de zaak kort en klein te slaan. Een mooi kabinet werd in
elkaar getrapt en de brokstukken gooide men in het vuur, dat zo fel opvlamde, dat de dienstbode bang was, dat het hele huis in brand zou raken, Jantje wist niets beters te doen dan naar de kelder te hollen, daar
een paar emmers wijn te scheppen om daarmee het vuur te doven.
Steeds meer mensen drongen het huis van de maire binnen, om er te
plunderen en te vernielen. Het archief van zijn notariaat werd verscheurd, zijn meubelen in het water gegooid, de pannen van het dak gesmeten. De kleerkist van de dienstbode werd ook geplunderd.
Ondertussen brachten nog weer anderen een bezoek aan de wijnkelder
van Molenaar, waardoor hun optreden ongeremder en woester werd.
Men ging ook samenscholen voor de pastorie van ds. Van Duyl en volgens de maire begon men er de ruiten in te gooien. De dominee klom
naar de bovenverdieping, misschien om de menigte van daaruit toe te
spreken of om de situatie beter te kunnen overzien. Hij vond de toestand zeer dreigend en beneden gekomen, gaf hij Meijer de raad, om de
vlucht te nemen. Deze bedacht zich niet lang. Via de achterdeur
vluchtte hij over sloten en greppels naar het buurtschap Zwartschaap
en verder naar Pesse. Daar huurde hij een wagen, die hem in de loop
van de nacht naar Assen bracht, waar hij vroeg in de morgen van de
9de november arriveerde bij de onderprefect.
Na het huis van de maire, kwam de volgende morgen vroeg dat van De
Ravallet aan de beurt. Men drong ook hier met geweld binnen. De Ravallet vroeg aan de indringers zijn huis en zijn persoon te sparen. Hij
bood hun geld aan, maar ze wezen dat verachtelijk van de hand. 'Wij
willen niets hebben; gij zult er aan en uw goed zal kapot'. Na deze dreiging vluchtte de ontvanger zijn huis uit naar Ten Kley, een goede kennis. Toen hij daar enige tijd was, begon hij zich ongerust te maken over
zijn grote, ijzeren geldkist, die in een bedstede in de achterkamer stond.

In de grote kist bevond zich weer een kleiner blikken kistje met juwelen en geld. Hij stuurde iemand naar zijn huis, maar de kist was al gevondenenopengebroken.
De vorige maire H. C. Carsten werd eveneens bedreigd. Men vorderde
van hem gelden, die sommige arbeiders, die gewerkt hadden aan de
vestingwerken van Delfzijl. Carsten gaf toe, betaalde wat men van hem
eiste en voorkwam daarmee verder geweld.
Ondertussen daverde de veenkolonie van het geroep van 'Oranje boven' en het zingen van Oranjeliedjes. De gehele nacht bleef het onrustig. Een handig koopman verfde alle lint, die hij in zijn winkel had,
oranje, en begon dat op de morgen van de 9e november op grote schaal
te verkopen. Na enige tijd werd het zelfs levensgevaarlijk zonder oranje
op straat te lopen. Het plunderen nam in de loop van de morgen toe.
Men drong soms ook bij rijke prinsgezinden binnen om geld, levensmiddelen en drank af te persen. Bij apotheker De Lange, een vooraanstaand patriot, werd zijn kelder en keuken beroofd door een troep
vrouwen.
Ook werden bij tal van lieden de ruiten ingegooid.
Bij enkele oproermakers kwam het denkbeeld op, naar Zuidwolde te
gaan om ook daar Oranjefeest te gaan vieren. Cornelis Gilsch, op de
karspeltrommel slaande, trok aan het hoofd van een grote menigte naar
het buurdorp.
Maar de bewoners daarvan waren weinig ingenomen met een dergelijk
bezoek. De 'boer' werd bijeengeroepen en met zeisen en hooivorken
wachtte men de Hoogeveners op. Toen deze halverwege waren, vernamen ze, welke ontvangst hen in Zuidwolde bereid werd en ze vonden
het maar beter naar Hoogeveen terug te keren, waar opnieuw drank
werd afgeperst en ruiten ingegooid. In de namiddag van de 9de november kwam onverwachts een detachement bereden gendarmes uit Assen
de veenkolonie binnenstormen en in korte tijd waren de straten
schoongeveegd. De 'revolte was ten einde.
De volgende dag werd op verzoek van de onderprefect Hofstede in
Hoogeveen een vergadering belegd met een aantal notabelen, meest
oud-patriotten. Aanwezig was ook de adjunct-maire H. J. Carsten.
Burgemeester Meijer vertoefde nog in Assen. Hofstede had hem bevolen onmiddellijk naar Hoogeveen terug te gaan, maar zijn zenuwen wa7

ren zodanig van streek, dat hij voorlopig nog in de Drentse hoofdstad
moest blijven. Dokter Sluis schreef een attest voor hem, waarin hij
meedeelde, dat de maire door 'hevige affectiones nervosae' was aangetast, zodat hij zich niet naar Hoogeveen kon begeven.
De vergadering besloot aan de prefect in Groningen te vragen, een burgerwacht in te mogen stellen van 100 man, verdeeld in 10 escouades.
Ditt, de griffier van het vredegerecht, werd tot bevelhebber benoemd;
tien der aanwezigen zouden ieder het bevel voeren over een escouade.
Des nachts zou er gepatrouilleerd worden.
De dag daarop vergaderde de commissie opnieuw en stelde een aantal
ordebepalingen vast:
1 Op straten en bruggen mogen niet meer dan drie personen bij elkaar
komen.
2 Herbergiers en jeneververkopers mogen geen drinkgelagen in hun
huizen aanrichten. Na 9 uur 's avonds mogen ze geen mensen meer
toelaten om jenever te drinken.
3 Van 5 tot 9 uur 's avonds moet iedere burger een brandend licht
voor zijn venster laten branden, opdat het licht op straat gezien
wordt.
4 Van 5 uur 's avonds tot zeven uur 's morgens, mogen er geen ledige
of geladen pramen uit de Velden naar de Huizen komen. En niet
meer dan drie personen mogen gezamenlijk uit de Velden zich naar
de Huizen begeven. (De Velden waren de buitenstreken van Hoogeveen; de Huizen vormden de kom).
5 Er zal op aanstaande zondag en voorlopig tot nadere order geen
diensten in de kerk gehouden worden.
6 Niemand mag, zowel overdag als 's nachts, een schot uit een geweer
of pistool lossen.
Diezelfde dag kwamen er ook nog bepalingen van Hofstede:
In de kroegen en drankwinkels mocht geen drank meer verkocht worden. Door de logementhouders nog wel, maar niet later dan 5 uur. De
jeneverstokers mochten voorlopig niet stoken. Wie zich 's avonds na
zes uur op straat begaf, moest een brandende lantaarn bij zich hebben.
Het zingen op straat, zowel overdag als 's nachts, werd verboden. De
bewindslieden zagen wel in, dat de sterke drank een belangrijke rol had
gespeeld bij de oproerige beweging.

De volgende dag kwam de toestemming van de prefect om de gevraagde burgerwacht te vormen. Ze zou voorlopig 110 man omvatten, verdeeld in 10 afdelingen van tien man plus tien officieren.
Van de maire kregen ze 7 buksen, 8 geweren, 4 bajonetten en 1200
scherpe patronen. Geen sterke bewapening voor 110 personen.
De onderprefect verzocht aan de commandant van Coevorden 40 geweren beschikbaar te stellen voor Hoogeveen, maar dit werd vanzelfspreken geweigerd. Het is echter een bewijs, dat Hofstede zich half november nog geheel beschouwde als dienaar van het Franse bewind.
Het eerste werk van de burgerwacht was, in nauwe samenwerking met
de gendarmerie, het arresteren van 'oproerlingen en plunderaars'.
Op verzoek van de onderprefect had de maire naar de omliggende dorpen geschreven, dat ze doortrekkende vluchtelingen moesten arresteren. De burgemeester van Westerbork reageerde al heel snel. Hij had
nog maar nauwelijks de brief ontvangen of hij klom al in de pen en
schreef terug, dat hij zijn veldwachter onmiddellijk opdracht had gegeven om de boeren op de buitendorpen aan te zeggen 'om het Hoogeveensche Knailje (canaille) bij de eerste ontmoeting op te ligten. Ik
hoor van agteren, dat te Mantinge en Orvelte reeds enige gepasseerd
zijn: Hilbert Menning, de knecht van Jan Smit (wie dat was, weten we
niet), de remplaçant van de Heer van Witsenborg (Albert Hendrik
Veldman) en 10 anderen. Deze snaken zijn over het Heldersveld (Ellertsveld) gegaan en mogelijk naar de gemeente Borger'. Reeds op 15
november waren 34 personen gearresteerd, beschuldigd van oproer en
plundering.
Later heeft de burgemeester een lijst, in het Frans opgesteld, naar Assen gestuurd met 73 namen van beschuldigden, waarvan er 38 gearresteerd waren. Onder hen waren 13 vrouwen, o.a. Hilligje Jan Victorie,
die 'zich verlaagd had tot hoofd des oproers, plundering en diefstal'.
De leeftijd varieerde van 21 tot 64 jaar.
Er was een schoenmaker bij, een tapper, twee herbergiers (niet Jan
Geert Karsten), twee schippers, twee schippersknechts; de rest waren
arbeiders.
Een later opgave van januari 1814, vermeldt 39 gearresteerden, maar
de term 'revolte' komt nu slechts een keer meer voor. Alleen Meijer
spreekt nog tot in 1816 toe, over de 'revolte van 8 en 9 november 1813.
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Volgens Steenbergen begonnen ook de notabelen van de vroegere
Oranjepartij bevreesd te worden, dat zij door de gendarmerie zouden
worden gearresteerd. Maar in de namiddag van de 13de november
kwam een sterk detachement kozakken de veenkolonie binnenrijden.
De gendearmes werden er volkomen door verrast. Twee hunner werden
gevangen genomen. De rest vluchtte.
Volgens Lijndrajer bedroeg het aantal der kozakken 80, maar de adjunct-maire Carsten schreef die dag naar Assen, dat het er 500 waren.
Heeft hij de heren in Assen en Groningen misschien bang willen maken? Hofstede stuurde het bericht onmiddellijk door naar de prefect en
deze verzocht om hem van uur tot uur van de opmars van de vijand op
de hoogte te houden. De kozakken trokken spoedig noordwaarts en de
volgende dag verlieten de prefect en de meeste van zijn ambtenaren de
stad Groningen.
Carsten had aan Hofstede meegedeeld, dat de Russen hooi, stro en haver voor hun paarden eisten. De onderprefect gaf bevel aan de burgemeesters van de omringende dorpen, om het gerequireerde naar Hoogeveen te brengen. Na de komst van de Russen ging het arresteren van
de plunderaars door; nog lang daarna trouwens.
Op 18 januari kreeg de maire opdracht om Roelof Heuvelman, Christiaan Bruins, Roelof Geerts en Jan Alberts Gritters te arresteren. Ze bleken niet in Hoogeveen te zijn. Op 5 augustus 1814 schreef de maire
naar Assen, dat genoemde 4 personen zich nu wel in Hoogeveen zouden bevinden. Hij informeeerde of de vroegere opdracht nog van
kracht was. Deze vraag was weer typerend voor Meijer. In plaats van
onmiddellijk de 4 plunderaars te arresteren, wil hij eerst weer een nadrukkelijk bevel uit Assen voor hij handelend durft optreden en toen
was het te laat; de verdachten bleven onvindbaar. Een latere razzia
door veldwachters en burgerwacht leverde niets op. Lang niet alle
plunderaars heeft men dus te pakken gekregen.
Ook naar de houding van enkele hoofden der Oranjepartij werd een
onderzoek ingesteld. De maire moest bij de advocaten Steenbergen en
Witsenborg informeren, wat ze hadden gedaan tijdens de plundering
van zijn huis. De heren antwoordden, dat ze niets gedaan hadden om
dat tegen te gaan, omdat ze niet wisten, dat er geplunderd werd.
Na de aftocht der Fransen bleef de vijandschap tussen oud-patriotten

en oud-Oranjegezinden voortduren. We vermeldden reeds de klacht
van de maire over het zingen van de schimpliedjes uit de patriottentijd.
Op 23 november werd in Hoogeveen, met enig ceremonieel, een proclamatie voorgelezen, waarbij men het driemanschap in Den Haag erkende als de wettige regering, tot de Prins van Oranje in het land zou
zijn. Het gezag van Napoleon werd dus niet langer erkend. Na de voorlezing werd, voor het eerst, de Nederlandse vlag gehesen. Opgeschoten
jongens begonnen tijdens dit plechtig moment heel hard 'Oranje boven'
te roepen. Ditt, de commandant van de burgerwacht, vond het meer
een demonstratie dan een uiting van Oranjeliefde en hij begon de jongelui te dreigen. Maar een zijner officieren, C. Steenbergen, nam het
voor de jongens op, waarop Ditt hem met zijn sabel enkele klappen
toediende, zonder hem echter te verwonden.
De maire was over dit incident danig ontsteld. Waar moest het heen
met de handhaving van de orde, als de burgerwacht elkaar te lijf ging?
Hij vernam ook, dat enige officieren wilden bedanken. Hij schreef erover naar Assen. Hofstede berichtte terug, dat Steenbergen onmiddellijk
bij hem moest komen. Dit antwoord kwam na middernacht aan en om
3 uur 's nachts was Meijer nog bezig aan zijn oproep aan Steenbergen,
die de dienstbode als expresse ging bezorgen. Ditt had intussen ontslag
genomen als commandant, maar bleef aanvoerder van de bereden afdeling; hij had nu niets meer met Steenbergen te maken. Op de avond yan
de 3de december hoorde de adjunct-maire H. J. Carsten, dat buiten
voor zijn huis enkele personen heel luid 'Oranje boven' riepen. Hij ging
naar buiten en zag daar drie personen staan.
Een ervan was Jan H a r s IJmker. Deze vroeg hem: Zijt gij het Hendrik Jan?' Toen hij bevestigend antwoordde, zei IJmker, 'kom eens
hier, bliksem'. Hij verweet Carsten, dat deze hem tijdens de rel van 23
november met de sabel had gedreigd. De adjunct-maire antwoordde,
dat dit op bevel van de onderprefect was gebeurd. IJmker verklaarde
nu, dat hij lak had aan de orders van de make en van de onderprefect
en dreigde handtastelijk te worden, maar enkele omstanders kwamen
tussenbeide. De volgende dag werd IJmker, die volgens getuigen, te
veel gedronken had, door de burgerwacht gearresteerd en opgezonden
naar Assen.
Meijer slaagde er niet in populair te worden. In de nacht van 26 op 27

juli 1814 werden zijn ruiten beteerd. Wat hem vooral verontrustte, was
het feit, dat dit in de zomer gebeurde, een tijd waarin dergelijke baldadigheden bijna nooit voorvallen. Hij was bang, dat in de komende winteravonden er allerlei excessen zouden komen. Dat schijnt overigens
wel meegevallen te zijn.
Hoe is het afgelopen met de gearresteerden? Een groot deel hunner
werd vrijgelaten. Er bleven 19 beklaagden over wie de 'regter ter instruktie bij de rechtbank in Assen rapport uitbracht betreffende het getuigenverhoor.
De beklaagden probeerden zoveel mogelijk te ontkennen, maar dat
ging wat moeilijk, omdat alles in het openbaar was gebeurd en er dus
voldoende getuigen waren. Ze zeiden daarom meest, dat ze dronken
waren geweest en niet precies geweten hadden, wat ze deden. Dat zal
bij sommigen inderdaad wel min of meer het geval zijn geweest. Er waren deserteurs bij, in wier ouderlijk huis de gendarmes, op bevel van de
burgemeester, herhaaldelijk huiszoeking zullen hebben gedaan en die
daarom met bijzonder veel genoegen vernield en geplunderd hadden bij
de maire.
Sommige beklaagden hadden met een zekere trots aan de omstanders
laten zien, hoeveel geld en sieraden ze ontvreemd hadden.
Van de beklaagden werden er later weer drie vrijgelaten. Over de overige zestien velde de rechtbank in Groningen vonnis. Behalve de twee
oudsten moesten ze allen een half uur te pronk staan op het schavot.
De verdere straffen varieerden van één tot acht jaar verblijf in een
tuchthuis, terwijl ze tevens 300 francs boete moesten betalen, alsmede
de kosten van het proces.
Het waren wel bijzonder strenge straffen. De maire en zijn vrienden
zullen ze wel met instemming hebben vernomen.
In zijn rapport aan het bestuur in Assen noemt hij de plunderaars het
uitschot van het mensdom, dat geen ander doel had dan te komen
plunderen en roven, onder het mom van 'Oranje boven'.
Dit laatste is stellig onjuist. De eerste bedoeling van de beweging was
zonder twijfel: opstand tegen het Franse gezag en herstel van de macht
van de Prins van Oranje. Als de burgemeester anders tegen hen was
opgetreden, hen meer tegemoet was gekomen, hen duidelijk had gemaakt, dat hij niet afkerig was van Oranje, dan was de hele beweging
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vermoedelijk anders verlopen. Hij had erop kunnen wijzen, dat het gevaarlijk was, om in opstand te komen, nu Drenthe nog vol gendarmes
zat en in Coevorden 750 man Franse troepen lagen.
Maar vanaf het begin trad de maire de beweging vijandig tegemoet. Hij
was te bang, om openlijk kleur te bekennen en duchtte te veel de ongenade van de onderprefect in Assen.
Eén van zijn eerste reacties was geweest, versterking van het Franse gezag, door gendarmes uit Dwingeloo te hulp te roepen.
Ook de andere notabelen gaan niet vrij uit, vooral niet de prinsgezinden. Ze hebben geen enkele poging ondernomen, om aan de spontane
Oranjebeweging enige leiding te geven. Waarschijnlijk durfden ze niet.
Het doel is niet geweest diefstal en plundering, zoals de maire het deed
voorkomen.
Door de vijandige houding van de burgemeester, ging de beweging zich
richten tegen de vroegere patriotten, waarvan velen zich in de afgelopen 18 jaren trouwe aanhangers en stipte dienaars van het Fransd bewind hadden getoond. Daarnaast kwam er nog een sociaal element bij:
verzet van de verproletariseerde veenarbeiders tegen de welgestelde
veenbazen in de Kom.
De tijdgenoten hebben alleen maar gelet op de plundering en vernieling. Doch slechts een klein deel heeft daaraan deelgenomen. Men
moet vooral ook letten op de moed en de durf van deze mensen. In Assen had men op 17 november nog niet de moed om in Drenthe de vlaggen te laten uitsteken, hoewel de Franse ambtenaren en gendarmes alsmede het Franse bestuur toen overal al weg waren en in het gehele gewest kozakken als bevrijders waren verschenen.
Amsterdam, waar ook danig geplunderd was, durfde zich op 16 november evenmin voor de Prins te verklaren, hoewel er toen geen Fransman meer in de stad was.
In Den Haag begon het driemanschap de opstand eerst op 17 november. De Hoogeveense arbeiders hadden al op 8 november de moed in
verzet te komen, ondanks het feit, dat het Franse bestuur nog overal in
het noorden de macht in handen had. In Coevorden, op 25 km afstand
van de veenkolonie, zat een zwaar bewapende Franse troepenmacht,
terwijl de hoofdmacht der kozakken nog minstens een dagmars van onze grenzen verwijderd was.

Kort na de plundering werd door notaris Carsten een berekening opgemaakt van de aangerichte schade. Hij kwam daarbij tot een bedrag van
ruim f 7400,-. De maire en ook het provinciaal bestuur waren, op
grond van een Franse wet uit 1796, van mening, dat de burgerij deze
schade moest vergoeden.
Het gemeentebestuur weigerde hieraan mee te werken en ging in hoger
beroep bij koning Willem I. Deze was van oordeel, dat de aangehaalde
Franse wet nimmer rechtsgeldig was geweest in ons land. De gedupeerden moesten de schuldigen maar aanspreken om schadevergoeding.
Dat was echter een doekje voor het bloeden, want de daders zaten in
het tuchthuis 'Het Pontje' in Groningen en bij hen viel niets te halen.
Ieder der gedupeerden heeft de schade op de eigen kosten moeten herstellen.
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Over het oproer zelf is een verslag naar Assen gestuurd door de vrederechter (3 dec. 1813) en door de adjunct-maire 7 dec. 1813, maar deze verslagen zaten vermoedelijk in het archief van de officier van justitie en dat
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Enkele mededelingen betreffende
een aantal plaatselijke keuren
op de veengraverijen in de noordelijke
provinciën
GERDA VAN ASSELT

De vervening op grote schaal is afgelopen in ons land; de geschiedenis
hiervan is werkelijk tot geschiedenis geworden. Het heeft daarom zin
de beschikbare gegevens te inventariseren, want al is vroeger en wordt
ook juist in de laatste tijd een en ander vastgelegd in de literatuur, toch
is mij gebleken dat bepaalde aspecten van het veenbedrijf reeds nu
moeilijk zijn te achterhalen.
Ik denk daarbij ten eerste aan de plaatselijke (Wille)keuren, Reglementen of Ordonnantiën op de veen(turf)graverijen. Voor zover mij bekend is hieraan tot heden weinig aandacht geschonken.
Mijn opmerkzaamheid werd erop gevestigd door een artikel van de
heer A. Piel, dat zich in ms. bevindt in het archief van het gemeentehuis te Dedemsvaart. Hierin staat het volgende:
'De President (nl. van de raad van Avereest) geeft kennis, dat de opstand der turfgravers in 1836 en de daardoor veroorzaakte schade, de
behoefte heeft doen ontstaan, om door een plaatselijke keur, den geregelden gang der veenderijen voor het vervolg te verzekeren, weshalve
hij de vrijheid neemt een concept van zodanige keur, welke met overleg
van een uit de veenbazen en veeneigenaren te Avereest gekozen commissie, bestaande uit de Heren R. Veeningen, F. Boterman, E. Th.
Meyerink en B. Berends, was opgesteld, den Raad aan te bieden.
Waarover gedelibereerd zijnde besloten wordt, het ter kennis van H.H.
Ged. Staten te brengen, de raad zich bij meerderheid volkomen vereenigd met het voorstel van deszelfs President en er wezenlijk behoefte
bestaat aan een plaatselijk keur op de veenderijen, gelijk zulks ook in
naburige gemeenten alwaar zich veenderijen bevinden, plaats heeft en
de nevengenoemde keur in alle opzigten voldoende wordt beschouwd,
weshalve de President verzogt wordt, dit ter goedkeuring aan U Ed.Gr.

Achtb. in te zenden'.l
De heer Piel schrijft verder: 'Deze genoemde keur heb ik niet kunnen
vinden. De bedoeling was de geregelde gang in de veenderijen te verzekeren'.
Gedeputeerde Staten verleenden echter geen medewerking en de bedoelde keur mocht niet ten uitvoer worden gelegd. Het briefje met de
afwijzende beschikking is ook opgenomen in het artikel van de heer
Piel.1
Het is begrijpelijk dat de schrijver de tekst van de keur niet in het gemeentearchief heeft kunnen vinden. Na de afwijzende beschikking van
G.S. zal deze zijn teruggegaan naar bovengenoemde commissie (de latere veendirectie) - G.S. hielden ook een exemplaar - en vermoedelijk, met het archief van de veendirectie, verloren zijn gegaan. Bovendien: wel goedgekeurde reglementen in andere gemeenten bevinden
zich, voor zover mij bekend, ook niet in gemeentearchieven.
De veendirecties waren immers particuliere instellingen en met de ontbinding hiervan zullen de archieven op drift zijn geraakt en op den
duur aan de vernietiging zijn prijs gegeven. Opsporing van eventueel
nog bestaande archieven zal een tweede punt van onderzoek moeten
zijn. Want hierin vinden we wellicht de gegevens over de toepassing
van de opgestelde reglementen, de ten uitvoerlegging der strafbepalingen e.d.
De tekst van de Avereester keur, hoewel niet goedgekeurd, bevindt
zich, zoals ik vermoedde, in het archief van Gedeputeerde Staten van
Overijssel te Zwolle.
Nadere beschouwing van deze gegevens deed mij besluiten op zoek te
gaan naar keuren 'in de naburige gemeenten'. Navraag bij de gemeentearchieven leverde overal een negatief resultaat. Bij Kniphorst* vond
ik echter datum en nummer van de resolutie van Gedep. Staten van
Drenthe, betreffende een Smilder keur. Het bleek dat vele gegevens
aanwezig zijn in het Rijksarchief te Assen.
Naar ik meen is het complex van Ordonnantiën, Keuren, Reglementen,
of hoe ze ook genoemd mogen worden, het beste te vergelijken met
huishoudelijke reglementen. Het zijn geen contracten, zoals de huur- of
pachtcontracten, die de stad Groningen afsloot met de markegenoten in
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Drenthe. Het zijn regels voor de wijze waarop gegraven moest worden,
voor vervoer van turf en voor turfmetingen, voor samenstelling, verkiezing en bevoegdheden van volmachten, gecommitteerden en veendirecteuren. Verder bevatten zij enkele, zeer summiere, arbeidsvoorwaarden, regels voor de makelaardij enz. Kniphorst2 zegt er o.a. het volgende van:
'Bij toenemende bloei en groei der veenkolonie ontstond er behoefte
aan regeling van verschillende onderwerpen, betreffende de eigenlijke
veenbelangen. Om daarin tegemoet te komen, werd er, in September
1829, eene veendirectie in het leven geroepen, om de belangen der
veenkolonie te behartigen, te regelen en die voor te staan, daar en waar
zulks noodig mocht zijn. Die directie was ingesteld bij eene keur op de
veengraverijen in de gemeente Smilde, opgemaakt en gearresteerd in de
vergadering van het gemeentebestuur te Smilde en goedgekeurd bij Resolutie van Ged. Staten van Drenthe van den 20 januari 1829, no. 13'.
Nu lijkt het mij niet aannemelijk dat een keur, die reeds op 26 september 1828 werd gearresteerd en op 20 januari 1829 de goedkeuring van
Gedep. Staten kreeg, pas in september 1829 in werking zou zijn getreden en niet bij het begin van de graafperiode, dus in maart of april
1829. Kan de reden zijn dat er feitelijk reeds een veendirectie was, zij
het onder de naam van volmagten en wel volgens een keur van 1808?
Het is merkwaardig dat Kniphorst, die zo ter zake kundig was, deze
oude keur niet noemt. Was de keur van 1808 (zie hierna p. 8 e.v.) in
onbruik geraakt?
Over de bevoegdheid - de rechtsgeldigheid - zegt Kniphorst2 dat de
onderwerpen, die in de keur behandeld waren, als vanzelf medebrachten, dat de ontwerpers van de keur zaken regelden, die niet tot hun bevoegdheden hoorden.
Hij zegt ook: 'Het (nl. het bestuur van de veendirectie) was echter geen
bestuur dat eenige magt had, en het stuitte in de uitvoering van werken
dikwijls op onwil en tegenwerking van ingelanden, totdat het vervangen
is door de beide veenschappen van de Molenwijk en Aangehoorigheden
en de Zeven Blokken enz.'. En hij vervolgt: 'Zoo zien wij haar jaarlijks
de arbeidsloonen nog regelen, maar zonder eenig rechtsgevolg'.
Deze Smilder keuren waren geen op zichzelf staande regelingen; de

stad Groningen had voor haar verveningen reeds veel eerder ordonnanties gegeven. A. S. de Blécourt3 noemt een Ordonnantie op de turfgraverij in de jurisdictie Sappemeer van 30 januari 1664, één van 25 april
1668 en ook: '1680, Mei 7 Ordonnantie op de turfgraverij in Sappemeer ende daeromtrent in den Oldampte, so volgens de decisie van
Haer Hoogmoogenden onder contract van Sappemeer anno 1648 gebleven'. De Ordonnantiën van 1664 en 1680 zijn in druk verschenen.
Ze zijn aanwezig in het Rijksarchief in Groningen. Top4 bespreekt de
ordonnantie van 1680 uitvoerig.
De Blécourt noemt ook nog een ordonnantie van 27 maart 1711, houdende willekeur op de turfgraverij in Veendam en Wildervanck en één
van 23 maart 1720. Deze betreft niet zozeer de turfgraverij en de arbeidsvoonvaarden, dan wel bepalingen om het graven van te veel turf
tegen te gaan, opdat de prijs van turf niet zou zakken.
In het laatste kwart van de 18e eeuw vinden we het 'Reglement over
de turfgraverijen in de Kylhoek en Annerveense Hm. Compe., welke
de uitvaart langs de Kyl en Martenshoek hebben; geapprobeert by de
H. Heeren Borgemeesteren en Raadt in Groningen, den 3 July 1783
en, by de H. Heeren Drost en Gedeputeerde Staaten van den Landschap Drenthe, den 21 May 1783. Te Groningen, by Lubbartus Huisingh, Boekverkooper aan de Breede Markt, 1784'. De Drentse heren
hebben dit reglement in de jaren 1807-1808 als voorbeeld voor een
door hen op te stellen keur gebruikt.5
Dit Kylhoekse reglement ontstond omdat de venen onder Sappemeer
bijna vergraven waren en het Reglement op de graverij van Sappemeer
van 1739 niet meer voldeed. De 10 vereiste volmachten waren daar
niet meer op te brengen en het was zo geworden dat de minder belangrijke verveners de daghuren vaststelden:
'Zoo hebben wij onderschreeven Eigenaren en geïnteresseerde Veengenoten in de Kylhoek geleegen, boven No. 107 oostkant en No. 84 westkant, tusschen Semslinie en de Swet van H.Hoog Moogende, en ten
westen Semslinie op 't Annerveen geleegen, die welke in gevolg Conventie met de Stadt Groningen gemaakt, hunne uitvaart langs de Kyl en
verdere Stadts-Waateringen hebben, goedgevonden om een nieuwe Reglement en willekeure op te maken, waar nae een Jeder zoo wel Veenboer als Arbeider zig zal hebben te regulieren'. (p. 3-4) De venen waren

vergraven en de werkzaamheden hadden zich verplaatst.
In dit overzicht beperk ik mij tot een aantal reglementen op de turfgraverijen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. En wel uit
de 17e, de 18e en de 19e eeuw. Misschien zijn er in Friesland, vooral in
de 16e eeuw, ook wel bepalingen gemaakt; ik heb daarnaar geen onderzoek ingesteld. J. Tack, Die Hollandsganger6 noemt op p. 31 bijv.
een verordening van Ged. Staten van Friesland van 1540, betreffende
de agrarische seizoenarbeiders, nl. Meiers, Sichters ende Gravers.
Hierin zijn loonmaxima vastgesteld, waarbij de 'dagmaat' als eenheid
werd aangenomen, ook voor de gravers, nl. met de kost 2 st., zonder de
kost 41/2 st. Tack verwijst naar Trotz.7 Vinden we hier al een voorloper van onze keuren?
Er zullen ook wel meer keuren in Groningen en Drenthe geweest zij
dan de hier door mij genoemde. Ik denk daarbij aan de Echtense
venen: de Compagnie van vijfduizend morgen. W. de Jonge deelt mee,
dat er in april 1807 een Commissie voor de Echtense venen werd opgericht. Deze blijkt op 8 januari 1808 nog niet tot enig resultaat te zijn
gekomen. Het Rijksarchief te Assen of het familiearchief van Huize
Echten zal hierover wel inlichtingen kunnen geven. Het laatste is nog
niet toegankelijk.
Ook zijn er meer ordonnantiën van de stad Groningen uitgegaan. (Zie
de Blécourts).
We moeten bovendien voor ogen houden dat de hier bedoelde keuren
feitelijk een aanvullig gaven op een ander complex van bepalingen, nl.
die, welke de eigenlijke ontginning, het graven van kanalen en wijken
omschreven, de pacht- en huurcontracten. Ook daarin worden bepalingen gevonden, die betrekking hebben op vervoer van turf, de bediening
der vonders enz. Top geeft hiervan de volledige teksten. (Hfdst. 3).
Mijn bedoeling is slechts om enig licht te werpen op de arbeidsomstandigheden der turfwerkers, zoals deze in de keuren werden vastgelegd,
waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de Smilder keuren van
1808 en 1829. Deze zullen hierna besproken worden. Bovendien werd
bij de Keur van 1808 de vraag gesteld of deze keur tot een 'generale
keur' voor het gehele departement zou kunnen worden gemaakt. De
correspondentie.hierop betrekking hebbende bevindt zich in het Rijksarchief te Assen.
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Met verschuivingen naar plaats en tijd, kunnen we zeggen dat het volgende geregeld werd: verkiezing, samenstelling, vergoeding en bevoegdheden van de volmachten of de veendirectieleden; loon, arbeidstijden en secundaire arbeidsvoorwaarden van de turfwerkers, met allerlei boetebepalingen; technische bepalingen voor het graven en steken
van de turf, voor ringen a) en vuren b), laden en afvoeren; ook opzichterschap en makelaardij werden geregeld. Deze keuren zijn ingesteld
om 'abuysen en disordres' te voorkomen.
De eerste groep van keuren, die ik onder de aandacht wil brengen, vormen de ordonnantiën die uitgingen van burgemeesters en raad der stad
Groningen. We nemen daarbij de Ordonnantie op de Torfgraverie in de
jurisdictie van Sappemeer, van 30 Januari 1664, als uitgangspunt. (R.A.
Groningen.) Het blijkt dat hierin nog niet van volmachten of veendirectie wordt gesproken, wel wordt een Buse c ) of Breuckmeester c ) genoemd. Blijkbaar hield de stad Groningen, als eigenares der venen, de
touwtjes nog zelf in handen. De Ordonnantie van 25 April 1668, eveneens in druk aanwezig op het Rijksarchief in Groningen, spreekt hierover evenmin. Pas de Ordonnantie van 1680 zegt in art.6 dat er jaarlijks
acht gecommitteerden zullen worden benoemd.
In art.1 van 1664 wordt de Levaymeester gemoemd de man die de
schafttijden en het einde van de werktijd aangaf, door het optrekken en
laten zakken van de levay. Een levay is vlgs. Top een vlag of een lap
aan een stok. In Friesland was het blijkbaar een korf. Het begin van
het werk werd aangegeven door de zonsopgang.8
Stemfoort9, die ook meedeelt dat de arbeiders niet voor het daglicht
mogen beginnen, zegt: 'zijnde hiervoor in sommige veenstreken seinpalen onder de benaming laweij, opgerigt, waarmede tevens de schoft
of rusturen worden geseind'. Blijkbaar is dit dus in 1847 hier en daar in
Drenthe nog gewoonte. In de latere keuren heb ik de benaming niet
meer gevonden; Het Wdbk. der Ned. taal geeft als eerste betekenis:
Vrijaf, rust (van bezigheid, vakantie). In het Middelnederlands luidde
het woord Lavei; in het Nederduits Lawei.10 Dit sluit aan bij de betekenis in de ordonnantie, alleen wordt hier het toestel, waarmee de Lavei (Levay) wordt aangegeven, zelf de levay genoemd. Nu biijft nog de
vraag of het woord al sinds de M.E. tot de taalschat der Groningers

heeft gehoord, of dat het in de 16e of 17e eeuw door Friese of Nederduitse arbeiders is meegebracht. De herinnering leeft ook nog in de benaming van de schouwburg in Drachten, die de Lawei heet.
De Blécourt noemt deze betekenis niet. Deze meent (p.40) dat Levaay
een gewestelijk woord is voor lawaai en dat er niets anders mee bedoeld zou zijn dan: lawaai maken, onrust stoken. De 'levaygelden' zouden een soort weerstandskas vormen, waaruit vergoedingen werden gegeven voor vernielingen ten gevolge van 'levay maken'. Hij verwijst
hiervoor naar verschillende plakkaten. Hiervan heb ik in Groningen alleen gevonden het 'Placcaat tegen levaay maken en stek roepen' van 18
Juni 1728. 'Soo ist dat wij hier tegens noodig hebben geoordeelt te
voorzien, tot voorkominge van dusdane disordres, en de arbeiders van
de voorsde. en nog te doene, graverie verdere te gelasten, gelijk dezelve
gelast werden mits deezen, wanneer haar panden verveerdigt hebben de
arbeiders in andere panden van haar werk niet turbeeren, maar een ieder rustig en vredig laten werken, en dat niemand zig zal hebben te onderstaan Levaay te maken of stek te roepen en in Cas deeze onze welmeininge of de afgegeven ordres den Heeren Gecommitteerden enz.'.
In een andere betekenis van het woord is het (in 't Vlaams) het werk
staken, of lui zijn, niet willen werken. (Lavei of lawei steken.) Prof. dr.
Th. van Tijn deelde mij mee dat omstreeks 1870 in West-Nederland het
woord levei gebruikt werd voor werkstaking, naast grève en streik; men
moet dan het woord werkstaking nog maken. Ook in deze betekenis gebruikt, blijft de vraag: hoe kwam het woord in Groningen?
In de keuren uit de 18e eeuw wordt de levaaymeester niet meer genoemd.
Art. 2 van de keuren van 1664, 1668 en 1680 bepaalt dat de arbeiders
zich voor het gehele graafseizoen moeten verbinden. Daar er gedurende
de graafperiode wijzigingen in het loon konden worden gemaakt, wanneer de veengenoten het nodig oordeelden, hetgeen dus ook een verlaging van het loon kon betekenen, was dit voor de arbeiders een zware
eis. Later zullen hierdoor dan ook moeilijkheden ontstaan. Of de Groningse arbeiders hiertegen in verzet zijn gekomen, weten we niet. Misschien vond men het in de 17e eeuw heel gewoon. In 1840 komt er aan
de Dedemsvaart wel onrust voor.11
Verder vinden we in deze keuren het verbod voor de bazen om de ar-

beiders van anderen te onderhuren, hetzij door belofte van hoger loon
of door emolumenten als extra bier of turf. Deze regelingen gaan alle
gepaard met strenge boetebepalingen.
Het volgende artikel zegt dat niemand meer dan het vastgestelde loon
mocht betalen: 'Niemant sal de arbeyders in eeniger manieren 'tsy wat
naeme het oock mach hebben hoger mogen betalen als die settinge by
die Veengenooten nae tijts gelegenheyt 'telckens t'ordonneeren is mede
brengende by poena van ses Car. gulden jeeder mael te verbeuren en te
verdielen als voren' (nl. half voor de breuckmeester en half voor de
armen van Sappemeer).
Artt. 5 en 6 zijn ook loonbepalingen: het dagloon moet tenminste 10
stuyvers voor de buitenlui zijn, 14 st. voor de gravers en 15 st. voor
hen, die graven en steken. Het verschil in loon tussen de buitenlui en
de anderen mag niet meer dan 5 1/2 st. bedragen. Vlgs. art. 7 moeten
de arbeiders, die om een of andere reden moeten vertrekken, dit vrijdag of zaterdag voor de eerste schafttijd tegen de baas zeggen. Zou deze bepaling inhouden, dat iemand die ziek werd (wegens impotentheyt)
tot het einde der week moest werken? Wel mocht, vlgs. art. 8, het loon
dat anders op maandag werd uitbetaald, die dag gegeven worden. Wil
dit zeggen dat hier het loon niet pas aan 't einde der graafperiode werd
uitbetaald? Of zou in deze het reglement niet altijd zijn gevolgd? Misschien zou het archief van een veendirectie ons juist over deze zaken
nader kunnen inlichten.
Artt. 9 en 10 zegt dat een ieder zich moet houden aan de werktijd, zoals
de levay die aangeeft.
Art. 11: de arbeiders zullen 'metter sonnen opganck in vollen arbeijdt
staan'.
Art. 12 geeft een beeld van de arbeidsverhoudingen, die blijkbaar nog
wel eens te wensen overlieten: 'D'Arbeyders sullen de Levaymr.: Basen/ofte andere lieden/onder wat naem het oock magh sijn/niet mogen
/nae roepen/schelden/vloeckenofte dreygen/'t sy in wat manieren het
oock mach sijn/by poena van sijn wekes verdiende loon/te verdielen
als voren'.
Artt. 13 en 14 betreffen de schippers 'ofte schuytenvaerders' en bepalen dat ieder afgedraaid vonder (draeyholt) weer in de oorspronkelijke
stand terugggebracht moest worden.

Art. 15 houdt in dat ieder die een nieuwe wijk laat graven binnen 6 weken, nadat de mond klaar is, voor een vonder moet zorgen, op boete
van 4 Car.gulden iedere veertien dagen.
Art. 16 geeft de opdracht aan de Buse of Breuckmeester niemand te
ontzien bij de inning der boeten, maar 'de breucken met dadelijcke
panthalinge innen, 't sy met wechnemen van eenich gerietschap dat op
't veldt is liggende/ofte jeets dat hem best mach dienen/en 't selve soo
lange mogen behouden1 als hem de vervallene breucken sullen sijn betaelt'. Het werd dus de arbeiders onmogelijk gemaakt elders iets te verdienen.
Art. 18, wanneer de arbeiders de boete niet betalen, mag de Buse de
Baas ervoor aanspreken en eventueel bij hem panthalinge doen.
Art. 19 bepaalt dat er 2 Breukmeesters zullen zijn, die elk een eigen
werkterrein hebben.
Art. 20 luidt: Deze twee Busen of Breukmeesteren sullen t'elckens op
de samptlicke veengenooten worden gestellt ende gecoren'. Wordt met
'die samptlicke veengenooten' de vergadering der veengenoten bedoeld?
De Ordonnantie van 25 april 1668, eveneens in druk aanwezig in het
R.A. te Groningen, toont weinig verschillen met de ordonnantie van
1664. De ordonnantie van 1680, die door Top4 wordt besproken, is
veel uitvoeriger.
In art. 6 vinden we de bepaling dat er jaarlijks acht gecommitteerden
moesten worden benoemd, om het werk en loon der arbeiders te regelen. Dit mag, lijkt me, als het begin van de instelling ener veendirectie
worden beschouwd.
Gedurende de graafperiode moest de schout deze gecommitteerde
veengenoten om de drie weken bijeen roepen, teneinde de daghuren
vast te stellen en andere zaken, het veen betreffende, af te doen.
Gezien in verband met art. 2, vlgs. welk de arbeiders zich voor de gehele graafperiode moesten verbinden, is dit een moeilijk te verteren bepaling. Het is mij niet bekend of er in die tijd in Groningen vrijwel uitsluitend met Nederlandse arbeiders werd gewerkt, die misschien in de
loop van 't jaar nog enige compensatie voor een eventuele loonsverlaging konden krijgen - of dat er toen ook daar al veel Hollandganger
waren. In ieder geval is het, lijkt me, niet zo dat het loon uitsluitend

werd vastgesteld, nadat er reeds enige weken was gewerkt, zoals Tack6
beweert. (p. 167)
We zullen de overige ordonnantiën, uitgegaan van de stad Groningen,
laten rusten, om een 18e eeuwse reglement te bekijken, een eeuw later
tot stand gekomen. Ik bedoel: Reglement over de turfgraverijen in de
Kylhoek en Annerveense Hrn. Compe., welke de uitvaart langs de Kyl
en Martenshoek hebben; geapprobeert bij de H.Heeren Borgemeesteren
en Raadt in Groningen, den 3 July 1783 en, by de H.Heeren Drost en
Gedeputeerde Staaten van den Landschap Drenthe, den 21 May 1783.
Groningen, Lubbartus Huisingh, 1784. Dit exemplaar, afkomstig van
L. Grevylinck, is aanwezig in het R.A. te Assen. Het heeft een aardig,
eigentijds, roodgeruit omslagje.
Dit reglement betreft het grensgebied tussen de provincie Groningen en
de Landschap Drenthe, dus was er een groter aantal autoriteiten bij betrokken. Bovendien zullen de verveningen op steeds groter schaal hebben plaats gevonden en de behoefte meer vast te leggen, zal hiermee
gepaard zijn gegaan. Het was nu niet de stad Groningen, die het alleen
voor 't zeggen had, de Heren van de Landschap Drenthe spraken ook
mee. Maar ook, het zijn hier de veengenoten zelf die de keur hebben
opgesteld. Waren dit de eigenaren van het veen of waren zij toch pachters van de stad Groningen? Waren zij wellicht eigenaren van het
veen, maar niet van de ondergrond? Uit Top (p.154) maak ik op, dat
het ook hier ging om 'veenverhuring' door de stad Groningen. In ieder
geval wordt de Willekeur op 15 februari 1783 in Nieuw-Baarvelt door
de volgende verveners getekend: A. Meursing, Klaas Arents, Hinderk
Fransens, Geert Hinderks, Jelke Kruisinga, Lambartus Grevylink, en in
Comp. Arent Jans, Harm Hamming, Meyne Rinders Krousinga, B. Steringa, Lamberts Geerts.
In art. 1 lezen we over de aanstelling van 5 volmagten door de veeneigenaren. Deze verkiezen een oudste, die aansprakelijk is voor de rekening en verantwoording en aantekening moet houden van het gebeurde.
De verkiezing van de nieuwe volmagten valt op de eerste vrijdag van
maart. Verkiesbaar zijn degenen, die in het vorige jaar door één ploeg
vreemde arbeiders hebben laten graven en ringen. Voor elke ploeg
heeft men één stem. Het weigeren van een benoeming kost twee ducatons.

Art. 2 omschrijft de bevoegdheid van de volmagten: bepaling van de
daghuur, beslechting van geschillen en orde stellen op voorvallende
veenzaken. Het zijn de daghuren voor de gravers, de buitenlui (waarmee hier wel de omlopen d) bedoeld zullen zijn) en voor de ringers. De
loonbedragen worden niet genoemd. Deze worden een week na de verkiezing, dus op de tweede vrijdag in maart, vastgesteld. Ze moeten zeven weken voor 1 mei worden gepubliceerd door aan te slaan, waar nodig is. Dus omstreeks half maart en niet als reeds enige tijd gegraven is.
Gedurende de graafperiode moet er om de drie weken vergaderd
worden.
Art. 3. Als een verhoging van daghuur wenselijk is, moet een generale
vergadering worden gehouden, waarvan twee vrijdagen van te voren
mededeling moet worden gedaan aan alle veeneigenaren en veenbazen.
Over een verlaging van de daghuren wordt niet gesproken. Bij beslissing tot verhoging wordt dit terstond aangeslagen en de eerste zondag
gepubliceerd.
Art. 4. Alle turfgravers - 'zoo wel ingeseeten als buytenman' (wordt
buytenrnan hier in de betekenis van vreemde arbeider gebruikt en niet
in die van omloop?) - moeten ook hier aan 't begin van de graafperiode aan de bazen beloven de gehele periode te blijven. Per man mag dan
één kan bier worden gegeven. De twee gravers moeten bij de oudste
volmacht hun naam laten inschrijven. Ze moeten zich verbinden voor
zich zelf en hun 'buytenlieden'. En zij moeten ten minste zes man
goed en bekwaam volk leveren, op straffe van een daalder per graver.
Hebben de beide gravers dezelfde verantwoordelijkheid, of zou één van
beiden de ploegbaas zijn geweest? De bazen mogen geen werk geven
voor de gravers zijn ingeschreven en deze voor elke ploeg 4 st. hebben
betaald. De bazen moeten ook van te voren met vuurders en ringers afspreken, voor hoeveel dagwerken deze zich verbinden.
Artt. 5 en 6 geven de bekende bepalingen: niemand mag onderhuren en
de arbeiders mogen niet weggaan.
Artt. 7,8 en 9 geven de drie veenmaten aan, waarnaar naar keuze, gewerkt mocht worden: Sappemeerster bestek, Quartierswerk of Wildervankster bestek. Deze veenmaten worden nauwkeurig omschreven. Zie
hiervoor ook Top p. 153-155 en Stemfoort, Hdst. 6.
Art. 10 geeft de keuze van graven, naar één van de 3 bestekken. Het

loon blijft echter zoals de volmachten bepaald hebben. Alleen 'de haker e) van de swarte f) op 't hoogt g)' krijgt l st. per dagwerk meer.
Art. 11. De gravers mogen ten hoogste 5 st. per dagwerk meer verdienen dan de buitenlui. De veenbaas mag aan alle vreemde arbeiders (bedoeld zal zijn de niet-ingezetenen?) vrij logies geven, d.w.z. huisvesting,
brand, turf, die ze zelf moeten halen, en vrij slapen. Aan de twee
gravers mag ook vrij wassen gegeven worden. De anderen werden
zeker niet vuil genoeg. Daar mag niets bij worden gegeven, dan bij
'generale verhooginge', 't welk de lage zaterdag, en de verhoogde met
maandag daar aan volgende zullen beginnen. Is er dan wel sprake van
een verlaging van het loon? Deze bepaling is niet duidelijk. In ieder
geval is het dus hier niet zó, dat het loon voor de gehele graafperiode
werd vastgesteld. Zo er toch meer wordt gegeven, is de boete f 3,de man. Ten slotte 'zullen zig den Veenboer of derselver Baas
daar omtrent niet altewel bewijslijk is op de eerste aanmaninge onder eede moeten zuiveren voor de Rigter in Sappemeer, voor zoo
verre die in de Kyl op Provintie van Groningen woonagtig zijn,
en die in den Landschap Drenthe voor de Scholte van Anloo'. De boete
bedraagt 10 goldguldens.
Artt. 12-15 geven technische bepalingen voor de ringers en de vuurders. Het loon is per vuur 11st. zonder meer.
Art. 16 betreft de vulder h) en scheepers i), die, als vanouds, 10 st. 't
vuur zullen genieten. Hierbij wordt een nauwkeurige omschrijving gegeven van werkwijze en loonberekening.
Art. 17 zegt, dat vóór 20 juni de daghuur van de zandschieters j) bekend gemaakt moet worden en aangeslagen. De bazen mogen dan ook
de arbeiders afbetalen en weg laten gaan, als deze niet ten genoege van
de baas werken. 'Dog geen arbeider wy 't ook mag zijn, zal uit zijn
werk mogen weggaan als met genoegen van den Baas, by de boete als
Artykel 6 vermeld'. Er was dus een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid.
En houdt het afbetalen in, dat het loon niet iedere week werd uitbetaald?
Art. 18 bepaalt de arbeidsduur: van zonsopgang tot elf uur, drie
kwartier tijds om middagmaal te houden, daarna werken de gruppelders k) en zandschieters tot twee uur, de overigen tot vier uur. Straf:
korting op het loon en f 1,50 boete.

Art. 19 heeft dezelfse inhoud als art. 12 van 1664 en art. 17 van 1668.
'De arbeiders sullen de Baasen of andere Luiden niet mogen naroepen,
schelden, vloeken of dreigementen doen'. Ze mogen nu ook geen meerdere aanspreken om hoger loon vragen, op straffe van vijf gulden boete
op een beëedigde verklaring van de baas.
Art. 20 en 21 betreffen de schippers en de praamvaarders.
Art. 22 vereist een vonder over een nieuwe wijk.
Art. 23: beslechting van geschillen tussen zandschieters en bazen door
de volmachten.
Art. 24:bepaling voor de schippers betreffende het meenemen van turf
voor eigen gerief.
Art. 25 is een schouwbepaling in de maand augustus.
art. 26 bevat de verplichtingen van de volmachten met betrekking tot
de breukvalligen.
Art. 27. Wanneer een volmacht zich niet aan 't vorige artikel houdt,
moet hij zelf de boete betalen.
Art. 28 betreft ook de beslechting van geschillen.
Art. 29. De volmachten moeten op de dag van hun aanstelling hun eigen vertering betalen, maar op de vergaderingen gedurende de graaftijd
hebben zijn één kan bier vrij.
Art. 30. Alle boeten en breuken komen voor 1/3 aan de armen van
Kylster Compie., voor 1/3 ten voordele van de armen van Anloo en
1/3 ter dispositie van de 5 volmachten. - Dit is de slotbepaling; 'Zoo
hebben wij onderschreeven deezen onze Willekeure met eenparigheidt
van stemmen opgengt' enz.
De Smilder Keuren
Het eerste Reglement of Willekeur, waarna de turfgraverij, de dag, en
verdere arbeidslonen in de Colonie Cloosterveen en Hijkersmilde zullen worden geregeld, is van 10 november 1807. Het wordt op 14 maart
1808 door de Landdrost gearresteerd.
Aangezien de Dieverder, Smilder en Leggelder venen al sinds het begin
van de 17e eeuw in exploitatie waren, vragen we ons af of dit inderdaad het eerste reglement is geweest. De Compagnieschap van Adriaan
Pauw en participanten zal toch wel dezelfde behoefte aan het vastleggen van gedragsregels hebben gehad, als de stad Groningen of de An-

nerveens Herencompagnie. Kniphorst, waar hij spreekt over de verheffing van Hoogersmilde tot Heerlijkheid, zegt: 'De leenman voorzag dan
niet alleen in rechtsbedeeling en administratief bestuur, maar ook in de
bepalingen van aanleg en de regeling van gemeenschappelijke veenbelangen, voor welke laatste regelingen thans de veenschappen worden in
't leven geroepen'. p. 54. Zal deze regeling van gemeenschappelijke
veenbelangen niet betrekking hebben gehad op de onderwerpen, die in
de door ons besproken keuren werden vastgelegd? Mogen we aannemen dat er meer samenhang in de keuren is geweest dan nu soms lijkt?
Misschien zal t.z.t. blijken dat het familiearchief Kymmell en het Echtens archief hierover aanwijzingen bevatten. Het Cloosterveen behoorde aan de kloosters Dikninge en dat te Assen, wellicht zal langs die
weg ook iets te vinden zijn. Dr. H. J. Prakke deelt mee dat de venen
van Oude- en Hijkersmilde omstreeks het midden van de 18e eeuw in
ontginning werden genomen.12 De Landschap verkocht, vlgs. de koopacte van 1771 vooreerst 20 veenplaatsen. (Kniphorst p.58) Tot die
eerste ontginners behoorde ook L. Grevylink van 't Oostermoer, landschapsingenieur en landmeter. Wij zullen zijn naam vaker tegenkomen.
De veengenoten, die de keur opstelden, vertegenwoordigden waarschijnlijk een groot aantal veeneigenaren, het bezit was verdeeld. Misschien is dit één van de redenen geweest, dat het zo lang geduurd heeft
voor een bindend reglement tot stand kwam. Wel houdt ook hier de
plaatselijke overheid, nl. de gemeente Smilde, een dikke vinger in de
pap. Op welke gronden? Zij heeft, vlgs. het reglement, uiteindelijk het
beslissende woord.
Over de totstandkoming van de keur weten we niet veel. Hebben de
veengenoten deze zelf opgesteld en hebben zij van tevoren kennis genomen van de Groningse keuren? Het is wel aan te nemen.
Maar we worden uitvoerig ingelicht over de poging, deze nieuwe keur
te maken 'tot een generaal reglement' voor het gehele Departement
Drenthe. Hoezeer de vervening toen leefde in de harten der Drentenaren blijkt wel uit de zorg die er was voor de opstelling van een reglement. Van veenbaas tot Landdrost heeft men er zich mee bezig gehouden. De Staten van Overijssel zal later een dergelijke zaak minder ter
harte gaan.

Blijkens de stukken in het Rijksarchief te Assen wordt op 10 december
1807 door het gemeentebestuur van Hijkersmilde en Cloosterveen het
concept aan de Landdrost gezonden. Het was in de gemeenteraadsvergadering van 10 november opgemaakt. Over de wenselijkheid van een
'generaal reglement' wordt daarbij niet gesproken. Is dit later op de lotting' ter sprake gekomen? De heer drs. E. J. Werkman, toen nog rijksarchivaris in Drenthe, was zo vriendelijk het gemeentearchief van
Smilde na te zoeken op mededelingen over deze keur, maar zijn onderzoek had een negatief resultaat.
Uit het verbaal van het verhandelde bij de landdrost van 20 januari
1808 blijkt dat het reglement 'in advies' zal worden gehouden, voorts
'gezien de consideratiën, welke inmiddels betrekkelijk dit ontwerp namens de Landdrost ambt, bij partculiere aanvrage van de Heeren Grevylink en W. de Jonge zijn verzocht en op heden door den Secretarisgeneraal ter tafel overlegd enz.', worden de stukken in handen gesteld
van de Assessoren Tonckens en Engelenburg, 'om nader te examineeren'.
Het blijkt dat de heren W. de Jonge en L. Grevylink advies is gevraagd
over de wenselijkheid dit reglement 'generaal' te maken, dus niet over
het reglement zelf. L. Grevylink heeft reeds op 23 december 1807 geantwoord. (Zie bijlage l) Hij geeft duidelijk te kennen dat het hem
voorkomt dat 'hetzelve niet wel voegelijk tot generaale maatregel op de
graverie in dit Departement geschikt kan te passe gebragt worden'. Als
bezwaar voert hij o.m. de grote verscheidenheid in gebruikte veenmaten in de verschillende plaatsen aan: 'mijns gedagten zijn om dat alles
onder een en dezelve willekeur en reglement te brengen zoude veel
voeten in eerde hebben.. .' Een (onbedoelde?) geestige woordspeling
in dit verband. Hij stuurt een exemplaar van het Annerveense reglement ter inzage mee. Dit ligt in het archief bij de brief van W. de
Jonge.
Diens antwoord liet langer op zich wachten omdat hij eerst wilde overleggen met de Commissie te Hoogeveeen, waarvan hij deel uitmaakte.
Zijn brief en zeer uitvoerig advies zijn gedateerd 11 maart 1808. (Zie
bijlage 2.).
De Jonge zegt dat het zeer nuttig zou zijn, wanneer een algemene bepaling voor de graverij van de lange turf zou kunnen worden gemaakt en

hij meent 'dat die van de colonie Echtens Hogeveeen zeer gaarne zouden willen meewerken', maar wanneer bijgaand concept algemeen zou
moeten worden, heeft hij bepaalde bedenkingen, die hij motiveert in
zijn advies.
De heren Tonckens en Engelenburg zenden hun advies op 9 maart aan
de Landdrost. De heren houden zich duidelijk 'op de ruimte'. (Zie bijlage 3). Op 14 maart 1808 wordt het Smilder Reglement door de landdrost gearresteerd. (Zie bijlage 4). De tekst van de bijlage is overgenomen uit het Verbaal bij de Landdrost. De tegenwoordige Rijksarchivaris schrijft mij: 'In S.A. 1525 ligt 1. het door Smilde ingezonden reglement, gedateerd 30 december 1807. 2. een afschrift, in Assen vervaardigd, met vele naderhand aangebrachte verbeteringen. Ten slotte bevindt zich in S.A. nr. 1529 dl. V, het register van het verbaal van den
Landdrost, de tekst, van de vastgestelde willekeur. Het is niet zo, dat 2
een herzien concept is, dat vervolgens door de landdrost is vastgesteld
en geapprobeerd. De goedgekeurde tekst is gelijk aan het Concept, niet
aan tekst 2'.
De kwestie van het generaal reglement wordt door de Landdrost i n :
advies gehouden.
Vlgs. het Verbaal blijkt dat op 8 april 1808 de goedkeuring wordt gegeven voor de benoeming van de volmachten Meine Vos, Kees Reindere en Bruin Teyen en tot opzichter Jacob de Roo. Of deze heren inderdaad hebben behoord tot de 'aanzienlijke veeneigenaren' waaruit, naar
Stemfoort zegt, de volmachten meestal worden gekozen?
Daar de gehele tekst van de keur in bijlage aanwezig is, wil ik slechts
enkele punten noemen.
De zaken worden gezamenlijk geregeld door de drie volmachten en het
gemeentebestuur, met goedkeuring van de Landdrost. Het laatste
woord houdt het gemeentebestuur.
Alle lonen (art. 2) moeten op de eerste zondag in december door kerkespraak bekend worden gemaakt. Er is dus vooraf een vaststelling van
het loon. Wordt dit, op verzoek, aan de buitenlandse arbeiders bericht?
De volmachten worden nog gehonoreerd, nl. 9 stuivers samen voor elke ploeg. Dan volgen de technische bepalingen, er wordt gewerkt naar
een dagwerk bestaande uit 40 stok Smildinger veenmaat.
Art. 14 noemt de lonen voor het jaar 1808, nl. de gravers per dagwerk

samen f 2,-, de omlopers 14 stuivers per man. Zonder bier of genever, 'in plaatze dezelve per dagwerk zullen genieten 10 st'. Dat zal wel
per ploeg zijn geweest.
De buitenlandse arbeiders krijgen vrij huisvesting, bultzakken en
brand. (Verg. art. 11 Annerveens reglement.) Nu komen we ook de bepaling tegen dat de inlandse abrbeiders, in overleg met hun baas, enige
dagen vrij mogen hebben om hun boekweitveld in orde te maken.
Ook de lonen van vuurders en nngers, van vulders, loegers ln) en
schuitenkruiers worden exact genoemd, evenals voor het uitladen van
mes(t). Art. 22 gaat ook over de daghuren. Hoe dat ligt t.a.v. art. 14?
Hierna volgt de bepaling van de arbeidsduur, die in de zomer maximaal 12 uren mag bedragen, met inbegrip van een uur schaften. Heeft
men er zich inderdaad aan gehouden? In de herinnering leeft over 't algemeen de gedachte van een werkdag van zonsopgang tot zonsondergang.
De boeten komen ook nu ten gunste van de diakonen, van de armen
dus. We vinden hier niet meer de bepaling dat de arbeiders zich voor
de gehele graafperiode moeten verbinden. Of dit zo gunstig is? Er kunnen gemakkelijk misverstanden over ontstaan, zoals dat in 1840 aan de
Dedemsvaart het geval zou zijn. De arbeiders hebben dan geen verhaal.
Het gewoonterecht kan, lijkt me, gemakkelijk naar de kant van de bazen worden omgebogen.
We weten niet of aan deze keur een langer leven dan van één jaar is beschoren geweest. Het kan ook 20 jaar zijn geweest - hetgeen mij niet
aannemelijk lijkt - of korter. In ieder geval blijkt in de loop van 1828
behoefte aan een nieuwe keur te ontstaan. Deze wordt op 26 september
in de vergaderng van het gemeentebestuur gearresteerd. Getekend door
de burgemeester D. W. E. Kymmell Lnz. en E. Jonkers, die waarschijnlijk de secretaris der gemeente is en in die kwaliteit ook secretaris van
de veendirektie zal worden. Gedeputeerde Staten van Drenthe keuren
het reglement goed bij Resolutie van 20 januari 1829, no. 13, getekend
door de Gouverneur P. Hofstede en Vos de griffier. In de Drenthse
Courant van 10 maàart 1829 vinden we de volgende advertentie:
De Veen-Directie in de gemeente Smilde verwittigt de belanghebbenden dat het nieuwe Reglement op de Veen-Graverijen te Smilde verkrijgbaar is bij het medelid W. Vennik te Smilde voor den prijs van
vijftien centen.
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De Veen-Directie voornoemd
C. W. E. Kymmell, President.
E. Jonkers, Secretaris.
Vlgs. een advertentie in de Dr.Crt. van 14 augustus 1846 overlijdt de
heer Vennik op 11 augustus 1846, 'in leven President- Kerkvoogd bij
de Hervormde gemeente en lid der Veen directie aldaar'. Hij behoorde
dus tot de notabelen van Smilde.
Telkens vindt men in de Dr.Crt. mededelingen van de veendirektie,
bijv. op 6 februarie 1949 en 19 fegruari 1850. Daarin worden de nieuwe daghuren bekend gemaakt, die aanzienlijk lager lijken dan enkele
jaren eerder. De gravers verdienden in 1850 ieder f 0,85 en de omlopers
f 0,60. Of is verschil tussen daghuur en dagwerk? Een praam zwarte
turf moet aan de markt aan de Zwartesluis f 75,- kosten. De heer drs.
E. J. Werkman stuurde mij deze mededelingen, de couranten zijn aanwezig in het Rijksarchief te Assen. De advertentie van 6 februari 1849
luidt als volgt:
'Bij besluit der veendirectie te Smilde van 2 februari zijn de om de
duurte der levensmiddelen verhoogde daghuren voor 't veenseizoen
1849 verlaagd en alzoo bepaald als volgt: 't loon der gravers 65 cents,
der omlopers 60 cents, der waldijkers n) dubbele put f 5,40, enkele put
f 5,20. Verder is de marktprijs van een praam zwarten turf bepaald op
f 72,-.
In het Rijksarchief te Assen is een gedrukt exemplaar van 1829 aanwezig. Het is gedrukt te Assen bij C. van Gorcum, Provinciale drukker.
Dit reglement van 1829 is eenvoudiger, ik zou willen zeggen 'moderner, geworden. De Directie - deze benaming komen we nu voor 't
eerst tegen - zal bestaan uit een president en zes leden, bij stemming
door de veeneigenaren te kiezen. De gemeentesecretaris is tevens secretaris der directie. De band met de gemeente blijft dus hecht, maar de
veeneigenaren hebben nu wel meer stem.
Over de arbeidslonen (art. 11) is men kort. De directie zal regelen hoeveel per dagwerk gegeven zal worden. Deze regeling zal op de l e zondag in februari per kerkespraak bekend moeten worden gemaakt. Verder zijn er bepalingen voor de veenopzichter, de bekende voor de beslechting van geschillen, de technische bepalingen voor het graven enz.
en ook nu het verbod van onderhuur.

Maar er is een nieuwe figuur, die we nog niet zijn tegengekomen: de
Turfmakelaar. De artt. 27-46 hebben alle hierop betrekking. Hij vertegenwoordigt de veengenoten te Zwartsluis en zonder hem mag geen
turf verkocht worden. Ook Hogeveen had een makelaar te Zwartsluis,
die van Dedemsvaart zetelde te Hasselt. Er is te Hogeveen een Reglement op het stuk der Turfverkooping aan Zwarte Sluis geweest, d.d. 3
april 1819. Vermoedelijk zal daar wel in staan wie de makelaar aanstelde, ws. het bestuur van de Compagnie van vijfduizend morgen. Ik
heb van dit reglement geen exemplaar gezien. (Zie hiervoor art. van G.
C. Helbers).l3 Art. 48 van het Smilder reglement bepaalt dat alle boeten zullen dienen ter bestrijding der kosten en ten meesten voordeelde
der veengraverijen. De armen van Smilde komen er niet aan te pas! De
makelaar is verplicht een borg te stellen van tweeduizend gulden.
We verlaten nu Drenthe om tot ons uitgangspunt terug te keren:
Reglement of Plaatselijke Keur op de Veengraverijen in de gemeente
Avereest.
Verklaring van enkele in het veenbedrijf gebruikte termen
a) ringen: Wdbk. v. d. Ned. Taal. 1924. kol. 538. Vlgs. Van Dale wordt ringen
ook van turf gezegd: in ringvormige hopen (ringen) opstapelen, de turf of turven
in den ring brengen. In het werk van Stemfoort zoekt men het woord tevergeefs.
Dit is niet juist. St. (p. 48) zegt dat voor de vorming van den aanstaanden ring
de turven op de platte zijde hol uit elkander op de grond worden gelegd. (zie pl.
3, fig. Zie ook Top p. 155, Kniphorst p. 53.
b) vuren: hopen turven, waarbij de turfleggers een zeker getal turven, scheeren
genaamd, op de grond plaatsen, die de lengte en breedte aangeven van de hoop,
die men wil optrekken. Zie Stemfoort p. 53 en Top, p. 155.)
c) buse of breuckmeester: buse niet gevonden, wel busmeester. Wdbk. v. d. Ned.
Taal. dl. 3, kol. 1930. busmeester = bewaarder der bus, penningmeester. / om
de voorsz. penningen ende boeten behoorlijk te doen collecteren. (Verdam I,
1480.)
kol. 42. breukmeester; uit breuk (I) en meester.
breuk: de straf, bestaande in de betaling ener geldsom (of die geldsom zelve).
d) buitenlui - omloop: niet gevonden.
e) haker: de man die met een houweel werkt, spit of graaft.
f) 't swarte: niet gevonden. Ws. de zwarte (beste) turf in tegenstelling tot de
grauwe turf.
g) 't hooge: het bovenveen; 't lage: de ondergrond. (Zie Stemfoort, p. 26)
h) vulders, degenen die de manden vullen voor het laden van de pramen en de
schuiten.
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i) scheeper: niet gevonden.
j) zandschieter: Van Dale. dl. 11, p. 1763. I1 overg. 1. door een stoot of zwaai
verplaatsen, werpen, gooien; aarde schieten, omhoog werpen bij het graven,
uitgraven.
k) gruppelder: de man, die de gruppels of greppels maakt. Zie Stemfoort, p. 12.
1) lotting: Wdbk. v. d. Ned. Taal. dl. VIII, kol. 3084: voorheen in Drenthe de
naam voor een zitting van de etstoel (het hoogste rechtscollege); etstoel. dl. 111,
kol. 4259, = voorheen het hoogste rechtscollege in Drenthe.
m) loeger (en sroeger): Wdbk. v. d. Ned. Taal. dl. 111, kol. 2556: loegen van turf,
plaatsen, opstapelen, vlakken, vlijen. In Dedemsvaart: stoegen = stouwen in
't ruim het schip, loegen, vlijen op het bovendek. Het eerste gebeurde meestal
door mannen, het tweede door de vrouwen.)
n) waldijken: turfgraven door twee mannen (i.p.v. door een ploeg), nl. in de
ondergrond. (Zie Top, p. 150.)
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BIJLAGE 1.
Staten-archieven nr. 1525,
(L. Grevylink, waarschijnlijk aan een van de gecommitteerden.)
Wel Eedel Heer Mijn Heer
Uwe Letteren benevens het afschrift van 't Reglement of Willekeur voor de
Colonie van Cloosterveen, hebbe 't zelve ingesien en doorgeleesen, is mij voorgekoomen, dat hetzelve niet wel voegelijk tot eene generaale maatregel op de
Graverie in dit gehele Departement geschikt kan te passe gebragt worden.
Om redene die daar gebruikte maate is na de Friesche veenmaate ingerigt en
daar na ook de ordre op de Turfgraverie, het is een aparte en besondere directie
zoo voor veenboer en arbeider door gewoonte bekend.
Op 't Echter veen is een vanouds gebruik het Dagwerk te graven na 44 Stok,
de Stok 8 voet Drentse houtvoeten, en zoo na dien Stok en maate word alle
't werk ingerigt, na hun gebruik door veenboer en arbeider bekent.
Op Gasseldernieveen hebbe zij dezelve maatte wel maar hun graverie en veenwerk is geheel anders ingerigt.
Alhyr in de Anderveense Compagnie zijn wij na die gewoonte in de Kijlcompie.
en na hun of Sappemeerster bestek begonnen en ook voort gewerkt op en na
dat Reglement waar van een Exemplaar hyr neevens zendende.
Op Eexterveen zijn wij na die gewoonten van de Wildervanck en mate begind,
omdat het daar zoo na aanliggende en vooreerst die arbeiders vandaar moetende
gebruiken, die mate is een kenning grooter als de Sappemeerster. Egter word
in beiden de Stok van 7 voet gebruikt (die voeten komen na bij de Rijnlandse
voet) dog de Dagwerken zijn 44 stok of 22 roeden: en daar word alles na besteed en bewerkt.
Mijns gedagten zijn om dat alles onder een en dezelve willekeur en Reglement
te brengen zoude veel voeten in de eerde hebben is 't spreekwoord wel ins, en
wel voornamentlijk zoo sterk aan de directie van de kaspelsbestuiren, men zoude
wel eenigen kunnen antreffen die er geen verstand van de graverie en of veenwerk hadden, om zoo een Reglement in ordre te houden zal wel ins mis kunnen
loopen, met onze kleine hebben wij 't wel zoo drok gehadt dat wij van nood
wel verscheiden over 't hoofd hebben moeten zien, vertrouwende het best zoude

zijn dat ieder zijn Colonie na gewoonte het huishoudelijke derigeerde en op zig
zelf dien 't nodig oordeelende een aparte willekeur ter approbatie brengende.
Dog een artikel zoude wel voor het generaal nuttig kunnende zijn van Inhoudt,
dat den een den ander Colonist geen arbeiders mogten onderhuiren. Vermeene
hyr meede aan Uw. Ed. intensie te hebben voldaan, versoekende mijn Complimenten aan onse Hoog Eedel Gestr. Landdrost, en wenschende Zijne EG. van
herten beterschap. Na groeten
Uw ED. Dienstwillige
Dienaar
L. Grevylink.
A. V. Comp. de 23 Dec.
1807.
BIJLAGE 2.
Aan de Land-Drost van het
Departement Drenthe.
Mijn Heer!
De ondergetekende met de vereischte attentie het Consept Willekeur of Reglement bij die van de Colonie de Smilde ontworpen, geëxamineerd hebbende,
vermeent in het algemeen te moeten praemitteeren, dat het een zeer groote
nuttigheid zoude te weeg brengen, indien er een algemeene bepaling ten opzigte
van de graverij der lange turf konde worden daargestelt; waartoe die van de
Colonie Echtens Hogeveen zeer gaarne zouden willen medewerken, blijkbaar
uit de reeds bestaande werkzaamheden dien ten respecte, als hebbende reeds in
de maand April 1807 tot dat einde voor zoo verre deze Colonie betreft, een
Commissie benoemd om daar mede werkzaam te zijn, doch hetwelke tot heden
nog tot geene consistentie is gebragt. Dan de ondergetekende heeft ten opzigte
van het in zijn handen gestelde concept, indien het algemeen zoude worden, de
volgende bedenkingen, die hij de vrijheid neemt op dit afzonderlijk papier met
aanhaling van de bijzondere articulen ter neder te stellen, en dan heeft de ondergetekende gemeent te hebben moeten laten vooraf gaan, dat hoezeer hij de
algemeenheid van een dergelijke maatregel anders grotelijks zoude aanraden,
zulks ten opzigte van het geheele Departement Drenthe, oftewel alle de Coloniën zich in hetzelve bevindende, niet kan aanraden of gevoegelijk beschouwen,
omdat die van de Annerveensche Comp. en alle andere veengenoten, welke
hunne turf tot noch toe, door het Departement Groningen afvoeren, met die
van de Smilde en het Hogeveen in geene connexie staan, en wel zodanig niet,
dat men die veengenoten zoude kunnen aanraden of verpligten, om met de laatst
gemelden eene lijn te trekken, sustineerende veeleer dat het die Coloniers beter
voegen zoude, om zig tot zodanige te verenigen met die van de Zijl en Wildervank etc., turfcoloniën in het Departement Groningen, omdat die lieden zich
veelal moeten schikken na elkanderen, en er in het generaal tusschen de maaten,

behandeling en gebruiken, van hun meer gelijkheid is, als tusschen deze Drentsche
ingezetenen van het Oostermoer en die van de Smilde en het Hogeveen, schoon
tot een en hetzelfde Departement behorende, waar uit dan volgt, dat, na het inzien van de ondergetekende, deze algemeenheid behoorde bepaalt te worden,
tot de Colonien de Smilde, Hoge en Echtens Hogeveen en het daaraan tans
verbonden zijnde veen, gelegen in de Markte van Drijberde, de veenen van Bork
en broek, die van het Pessewelt, en die verder, na gemaakte overeenkomst
door de Colonien van het Echtens Hogeveen zullen worden afgevoerd.
En wat dan de bijzondere bepalingen betreft, zoude de ondergetekend van gevoelen zijn,
Ad. Art. 1
Dat in de plaats van de 3 volmagten, op de Smilde te verkiezen en werkzaam
te doen zijn, deze meerdere directie in de veene zaken, voor zo verre het Hogeveen en annexen betreft, behoorde overgelaten te worden aan de Hooft. en mededirecteuren van de Compagnie, en dat de Compagniesrentmr. hier ter plaatse
diegene behoorde te zijn, welke in dit art., bij die van de Smilde als opzigter
voorkomt.
Ad. Art. 2
Dat jaarlijks in de maand Febru. de geconstitueerde authoriteiten art. 1 gemelt
oftewel een Commissie uit dezelven zullen moeten bij elkander komen en vergaderen, om te bepalen hoeveel van het dagwerk turfgraven etc. in dat jaar
zal mogen gegeven worden, welke bepaling als dan op de eerstvolgende Zondag,
die na deze plaats gehad hebben de vergadering invalt, zal moeten worden
gepubliceert, komende de eerste Zondag in de maand December van het vorige
jaar de ondergetekende te vroeg voor, omdat men op die tijd noch zeer weinig
van de prijzen der turf wetende, ook noch niet grondig calculeeren kan wat of
men wel voor het volgende saizoen aan de arbeiders zoude kunnen of behoren te
geven.
BIJLAGE 3.
Brief van gecommitteerden aan de Landdrost (R. A. Assen.)
Heeden neemen wij de vrijheid gemelde stukken wederom in te zenden met de
verklaaringe, dat na nauwkeurige examinatie, ons, met den Heer Grevylink is
voorgekoomen dat het beste is, wanneer in ieder colonie een bijzondere Willekeur worde geformeerd en ter approbatie aan U Hoog Edelgestr. ingezonden.
bijaldien men het bestaan ener Willekeur of Reglement nodig oordeelt - dat
het concept Reglement van Hijkersmilde en Cloosterveen naar ons inziens,
geenszins als een generale maatregel voor alle, of zommige turfgraverijen van
het Departement Drenthe kan worden aangenoomen - De reeden en gronden
voor dit ons gevoelen koomen daaropneder dat de gewoonheit (?) en behandeling der turfgraverijen, gelijk meede de maaten, in de onderscheidene colonïèn

te zeer verschillen om met eenig succes daarop, een generaal Reglement toetepassen.
Wij erkennen deze materie niet grondig te kennen, en moeten dus de getuigenis
van Grevylink en W. de Jonge, de laatste meer bijzonder in zijne aanmerkingen
ad. Art. 6, 7 en 8 als beslissende in deezen beschouwen. Wij vinden geen noodzaakelijkheid voor een algemeene maatregel positief(?) dat het uitvoerlijk is, en
dan, bijaldien U Hoog Ed. Gestr. anders mogte oordeelen, dan proponeeren wij,
om een committee te benoemen, uit de kundigste lieden in de onderscheidenen
colonien die te zaamen misschien bepaalingen kunnen maaken, die boven het
bereik zijn menschen die niet anders als theoretische bespiegelingen in dat vak
kennen.
Met verschuldigde hoogagting, hebben wij de eer te zijn.
Mijn Heer de Landdrost
Uwe onderd. en getr. dienaren
J. L. Tonckens.
Engelenberg.
Ad den
9 Maart
1808.
BIJLAGE 4.
Reglement of Willekeur waarna de Turfgraverije, de dag, en
verdere arbeidslonen in de Colonie Cloosterenveen en Hijkersmilde, toekomstig zullen worden geregeld door Het
Gemeente Bestuur van Cloosterenveen en Hijkersmilde met
overleg, en na ingenomen consideratiën, van eenige deskundige veenbazen, geformeert, onder approbatie van den Heere
Land-drost, dezes Departements.
Art. 1
Er zullen door het Gemeente Bestuur onder approbatie van den Heer Landdrost
voor het eerst verkozen worden, 3 volmagten, en vervolgens jaarlijks één welke
elkanderen niet nader mogen bestaan als halve neven, alsmede een gezworen
Opzichter over de turfgraverijen, en verdere werken dezer colonie, welke aan
deze volmagten mede niet nader zal verwant zijn, als halve neef, welke volmagten bij hun aanvaarding zullen loten, wie eerst zal uitvallen, op de le. Donderdag in Maart 1809, 1810 en 1811, en vervolgens treed alle jaar één lid af.
Voor die eerste Donderdag opgem. moet er altijd een nieuw lid zijn verkozen,
niemand buiten wettige redenen mag deze post weigeren, bij de boete van 7 Gls.,
die eens die post gehad heeft, behoeft hem in 4 jaren niet weer te hebben, Deze
3 zullen alle dispuiten beslissen, en die daar niet mede tevreden is, moet een
boete geven van 15 gld. dan mag hij procederen na zijnen rade.
Art. 2.
Het Gemeente Bestuur dezer colonie, en deze drie volmagten zullen zamen
regelen, hoe veel van het dagwerk turfgraven, leggen, vuuren en verdere daglo-

nen, in het volgende jaar mogen gegeven worden, dit moeten zij de le. Zondag
in Decembs. door Kerkensprake bekend maken.
Art. 3.
Tot al dit werk zal door het Gemeente Bestuur, onder approbatie van den Heere
Landdrost verkozen worden een opzichter, voor een onbepaalde tijd, die voor
het Gemeente Bestuur den eed op dit plan zal moeten afleggen, dezelve zal van
ieder ploeg jaarlijks genieten zes stuivers, door de eigenaren te betalen, in de
eerste week dat zij begint te graven en voor ieder dagwerk turf dat hij meet of
bezigtigd 1/2 stuiver, (mits dan moet in die klinke zijn 30 dagwerk) anders zal hij
moeten genieten 15 stuivers voor zijn gang, alzoo ook van bezigtigen van graven
der wijken, of gruppels, dog wie dezelve verkiest daags bij het wijkgraven, of
zandschieten, te hebben moet hem per dag 28 sts. betalen, veeneigenaren, of
arbeiders zullen berustende, zullen zij hun vervoegen bij de 3 volmagten, en
vooraf moeten geven aan den armen 3 Gld. boven dat in Art. 5 word gezegt.
Art. 4.
De volmagten zullen tot hun tractement te zamen van ieder ploeg 9 sts. genieten,
welk moet betaald worden door de eigenaren, de eerste week dat de graverijen
beginnen.
Art. 5.
Zoo er verschillen ontstaan over eenig werk tusschen eigenaren, en arbeiders,
het welk door de volmagten moet worden bezigtigt, zal diegene die in schuld
word bevonden, an hun geven 3 gld., edog zonder bezigtiging een daalder, voor
het geven hunner decisie, welk geschil binnen 2 dagen, of zoo het noot vereischt,
direct beslist moet worden.
Art. 6.
Van een veengruppe 20 roeden lang, 2 1/4 vt. wijd zal voor eene bol betaald
worden 5 sts., en van de twee roeden veenmaat in de raayen 3 voet wijd een
stuiver, (moetende de 3 bollen dik zijn voet) als de gruppen scholder zijn als 3
voet, dieper na rato de bol dunner moeten zij, afgestoken of verwijderd worden,
dan van ieder gruppe twee stuivers meer, is er veel vuilnis in, dan na rato meer,
is een gruppe of raye korter of langer, enger of wijder, als boven vermeld staat,
dan word na rato minder of meerder betaalt. Alles moet zoo gegrupt of gebolt
worden, dat het water er nergens in kan blijven staan. Die meer geld geeft, vervalt in eene boete van een gulden.
Art. 7.
Het dagwerk turf bestaat uit 40 stok Smildinger veenmaat.
Art. 8.
De langte der turfen is de zes banken een stok min 1/4 voet, die te leege gegraven wordt, de dikte van het slag 8 voeten, breedte der turven 19 onder een stok,
alles net gesloten en de turven steil opstaande.
Art. 9.
De lengte is de zes banken 7 1/2 voet hoogtens turf, de dikte van het slag 71/2
voet, breedte 19 turven onder een stok, alles net gesloten en de turven steil opstaande.

Art. 10
De legers der slagen zijn 2 turven of paar op paar gesloten aan elkander met
een scheerturf erover, daartegen 7 aanstorten, zes paar op ieder kruiwagen of
5 paar, nimmer mogen er oneven op de kaar zijn, en als de turf niet volkomen
3/4 lang is, mag ze niet op de kaar gelegd, of in het slag gebragt worden, bij de
boete van 2 stuivers voor ieder kaar die anders wordt bevonden.
Art. 11.
Ieder slag moet een voet van elkander zijn, 2 voet tusschen ieder rijge, 3 voet
van de kuil, edog zoo de turf er dan niet kan staan moet de grauwe ten hooge
gebragt worden, of zullen met des eigenaars goedkeuring de wijdte moeten verminderen, doch wordt het anders bevonden, ieder dagwerk zes stuivers te korten,
ook zes stuivers per man, als het niet volgens de maat in art. 8 en 9 bepaald
word bevonden.
Art. 12
De arbeiders zullen niet meer als zeven aanstorten mogen maken, en geen dubbelde legers leggen: de bonkers zullen het zwarte veen volkomen en net bezetten, de winterbonke breed maken 5 voet, en diep 2 voet, als het ligt veen is,
voorts moeten zij de honden er weer schoon uitmaken, de kule en veldgruppen,
zoo verre als door hun gedamt is, behoorlijk weer losmaken, voor die eigenaren
welke het begeren zullen zij drie voeten moeten afbonken, alsmede het vervrooren veen er af steeken, en de gravers zullen dan zes of zeven klem grauwe turf
moeten graven, alles bij de boete van ieder werk zes stuivers, dat alzoo niet
bevonden wordt.
Art. 13
Zoo er aan splittingswerk of verscheurt veen niet aan de vorige articuls konden
worden voldaan, moet de opzichter zeggen, hoeveel stok de ploeg voor het
dagwerk zal berekend worden, waarvoor de opzigter verdient 15 sts.
Art. 14.
De arbeiders zullen genieten een dagloon voor het jaar 1808 voor het dagwerk
als volgt
de twee graver
f 2.-.de omlopers de man
14.zonder bier of genever, in welk plaatze dezelve per dagwerk zullen genieten
10 stuivers, aan de buitenlandsche arbeiders zullen vrij huisvesting, buldtzakken,
en brand, door de eigenaren worden aangewezen.
Art. 15.
Geen ploeg mag eerder beginnen te werken, of het moet volkomen dagligt zijn,
op poene van een gulden per man: de inlandsche ploegen behoeven met overleg
van hun veenbaas in eenige dagen, als hun boekweiten land moet bereidet worden
niet te graven.
Art. 16.
Zoo iemand meer geeft als dit Reglement vermeld, is eene boete van 20 gulds.
vervallen, alwaar het ook door de derde of vierde hand gebeurt iemand die daar

mede beschuldigt wordt, en hem zulks niet bewezen kan worden, zal zich door
het eed afte leggen voor het Gemeente Bestuur kunnen zuiveren.
Art. 17.
Van het droogmaken der turf, zullen de leggers van ieder dagwerk turf dat geringt en gevuurt is, genieten 36 sts. word ze uit de rigen verlade dan 22 sts. per
dagwerk; voor de op de plaatse op te makene turf voor ieder stok zes duiten,
voor de uitgekroide tien duiten: de turflegger zal van de turf die op de ring gebragt en niet verder bearbeid wordt, van ieder dagwerk 18 stuivers genieten.
Art. 18.
Voor het omringen zal van het dagwerk worden betaald 12 sts., minder dan
omringen of losmaken na advenant, de eigenaren welke verkiezen meer te laten
opbreken als een aanstoot, zullen 2 sts. van ieder anstoot per dagwerk meer geven, dus dan 38 sts. aan de turfleggers die meer dan een uur van de turf wonen
zal 4 stuiver per dagwerk meer gegeven mogen worden, de turf moet geringt worden op zijn tijd en zoo spoedig zulks zal kunnen geschieden en dan hoe holder hoe
beter, de vuren moeten 18 turven hoog met een dubbelde loege geploegt worden,
de voetturven om de rand, en op de kop van het vuur, dog zoo deze door de
natheid er niet volkomen op geplaatst kan worden, zullen dezelve in stoeken
van 10 turven gezet, en dezelve alle verplaats worden, en dan na verloop van
vier weken of eerder, als zij bekwaam zijn op de koppen der vuren gebragt
worden. De vuren van de zwarte turf moeten niet kleiner gezet worden dan 20
en van de grauwe niet minder dan 14 stok, alle ringen moeten volmaakt uit de
bulten worden gemaakt.
Art. 19.
Er mogen uit de turf door de turfleggers geen brokken worden uitgeschoten,
maar moeten alles in de vuren brengen, bij een boete van 3 guldens van ieder
dagwerk, zoo de vuren de voormelde hoogte en grootte niet hebben, ten ware
het met de klinke uitkwam, kan daarvoor per dagwerk tien stuivers van de gelegde turf gelden, den turflegger gekort worden.
Art. 20.
Bij de inscheping van een kleine praam of mulmjagt, zal betaald worden,
f l.-.de schuitenkruyer
f -.14.de 2 vulders
de loeger
-.12.de bijkruyer
-.ll.dog ieder bijkruyer zal de zwarte en grauwe 8 roeden moeten kruien Van de
brandt schuiten en sompen moet half zoo veel worden betaald.
Van grote pramen, kleine tjalken en schuiten zal betaald worden de vulders en
stouwers ieder
f -.14.de loeger
f -.is.de loeger
-.16.schuitekruyer
l.-.de schuitekruyer
-.la.de bijkmyer
-.16.de bijkruyer
-.14.Van grote schuiten en
tjalken, de vulders en
stouwers ieder
-.16.-

Art. 21.
Van mes uitladen zal betaald worden van een kleine praam of jagt, die 20 roeden
worden uitgekroyt 40 stuivers, uitsmijten 24 stuivers, brandschuiten en sompen
half zoo veel.
Een grote praam en kleine schuiten 60 stuivers, uitsmijten 30 stuivers, wijdt als
boven. Grote schuiten en tjalken 80 stuivers, uitsmijten 40 stuivers wijdte als
boven, moeten ze er worden uitgetrokken dan een kleine 60 sts., grote 75 sts.
nog groter 5 gulden.
Art. 22.
De daghuren bedragen van den eeisten Novemb. tot den eersten April 10 sts.
per dag, van den eersten Septembr. tot den eersten November 12 stuivers per
dag wanneer de arbeiders één uur om te schoften gegunt wordt, in welke tijd,
van zonnen op tot zonnenondergang gewerkt moet worden, van den eersten
April tot den eersten September 14 stuivers in welke tijd ook de arbeiders mede
een uur tot schoften zullen hebben, en twaalf uuren op het werk des daags zijn,
het schoftuur daaronder gerekendt.
Art. 23.
Niemand zal een arbeider die bij een ander in 't werk is mogen aannemen of
eenig werk geven: ten zij onwetende, doch dan moet hij hem op de eerste aanmaning direct laten gaan, zoo dezelve dit niet doet, vervalt voor ieder dag, die
hij hem meer houd, in eene boete van 8 gl. Edog met goedkeuring van de eygenaar mag hij hem gebruiken tot alle billijke werken.
Art. 24.
De boetens in dezen vervat zullen op naam van het Gemeente Bestuur bij parate
executie en pandhaling worden geinnet entegens afgifte van behoorlijke quitantie
aan de diaconen in der tijd 2 maal des jaars worden uitgereikt.
Art. 25
In kas van misverstand of duisterheid behoud het Gemeente Bestuur diens
interpraetatie aan zich.
Gedaan op't Cloosterenveen den 10e. xber 1807.
(get.) E. Sikkens st.
Ter ordonnantie van het Gemeente Bestuur voornoemd
(get.) M. Schukking.
Ad. Art. 3 tegens dit articul valt geene bedenking, indien maar voor het Hogeveen en annexen de Rentmeester als opzigter, en de Directeuren als Volmagten
voorkomen.
Ad. Art. 4 hier tegen valt mede geen bedenking.
Ad. Art. 5 kan zo bepaalt blijven.
Ad. Art. 6 de grupperij kan niet algemeen gemaakt worden, omdat de veene mate
van de Smilde en die van het Hogeveen ongelijk is, ijder bolle en stek moet
hier een voet houden, hetzij de gruppe nieuw, schol of diep is.
Ad. Art. 7 het dagwerk turf bestaat hier uit 45 stok Hogeveensche veenmaat,
zijnde ijder stok 8 Drentsche voeten.

Ad. Art. 8 de lengte van 6 banken is hier een stok of 8 voet, en de breedte 17
turven onder de agt voeten, de kaardedalles net gesloten en de turven steil
opstaande, zijn zeer goed.
A d Art.. 9 de lengte van hoogten turf moet hier zijn 6 1/2 bank op de stok of
8 voet, de breedte en dikte als voren.
Ad. Art. 10. 11 deze articulen kunnen zo bepaalt blijven.
Ad. Art. 12 het werk in dit articul omschreven, kan niet wel genoeg gespecificeerd en nauwkeurig bepaalt worden, kan altans niet algemeen zijn, maar zoude
gevoegelijk aan de bepalingen der veenbazen, plaats en omstandigheden in aanmerking genomen, kunnen en behoren te worden overgelaten.
Ad. Art. 13 dit articul kan blijven.
Ad. Art. 14 het loon behoorde bepaalt te worden bij de gecommitteerdens op
tijt en plaats Art. 1 en 2 omschreven en bij voorraad niet uitgedrukt: terwijl het
idé om nu reeds 2 guldens voor de graverts en 14 stuivers voor ieder ommelopers
vast te stellen, die van het Hogeveen niet zoude bevallen.
Ad. Art. 15 hier op geen bedenking.
Ad. Art. 16 bij de woorden, alwaar het ook door de derde of vierde hand, gebeurt, zouden de woorden direct of indirect kunnen gevoegt worden, en dan het
art. bepaalt blijven.
Ad. Art. 17 Dit dagloon behoorde ook jaarlijks door de Commissies op de vergadering of Comparitie in Febr. bepaalt te worden, omdat tijden en omstandigheden, de verhoging of verlaging billijk maken.
Ad. Art. 18, 19, 20, 21 en 22 de bepalingen in deze articulen voorgeschreven
kunnen niet wel algemeen gemaakt worden, maar dienden aan het Huishoudelijk bestuur van elke Colonie, in den haren overgelaten te worden.
Ad. Art. 23 Dit articul zoude algemeen kunnen en moeten bepaalt blijven, doch
de ondergetekende voelt niet, wat de woorden, tot alle billijke werken, in dit
artc. betekenen moeten.
Ad. Art. 24 met te stellen op naam van de directeuren in plaats van het gemeentebestuur, kan dit Artc. ook algemeen blijven.
Hiermede hoopt de ondergetekende aan het verlangen van UHEGstr. enigsins
voldaan te hebben en heeft de eer zig met verschuldigt Respect te tekenen,
Mijn Heer
U WelEd. Gestr. dienstvaardige dienaar
W. de Jonge.
Hogeveen den 8. Janua.
1808.

Het (nieuwe)
wapen
der gemeente
Odoorn
G. A. BONTEKOE.

Midden in de oorlog en wel op 1 april 1941 verleende de secretaris-generaal van het departement van Algemene Zaken aan de gemeente
Odoorn een wapen.
De tijd was er niet naar om aan een zaak als deze erg veel aandacht te
besteden en ofschoon het wapen van den beginne af aan door vrijwel
iedereen weinig aantrekkelijk en vaak zelfs ronduit lelijk werd gevonden, werd daar jarenlang niets aan gedaan.
Tot het huidige gemeentebestuur blijk gaf prijs te stellen op een wel
aantrekkelijk wapen.
De eerste poging om hiertoe te komen mislukte echter. De Hoge Raad
van Adel, het college dat aan de minister van Binnenlandse Zaken advies moet uitbrengen vond het ingezonden ontwerp te druk. Ofschoon
de burgemeester samen met de ontwerper hierover een mondelinge bespreking had met de voorzitter en secretaris van genoemd adviescollege, die bij beide heren de indruk achterliet dat de aanvraag goede kans
had te zullen worden ingewilligd, werd niettemin een brief ontvangen
waarin te lezen stond dat een nog eenvoudiger ontwerp moest worden
ingezonden waarbij 'caracteristica' alleen geldig voor de gemeente
Odoorn, moesten worden verwerkt. In het eerste ontwerp had o.m. een
ramskop gestaan; Odoorn kende oudtijds natuurlijk grote schaapskudden maar vandaag de dag wordt met steun van de gemeente in de
hoofdplaats Exloo nog een kudde aangehouden waarvan het scheren
jaarlijks een folkloristisch feest is geworden. Maar neen: géén ramskop
want ook elders waren en zijn kudden.

Dan had het ontwerp een herinnering aan de veenbrug die in het veengebied tussen Hondsrug en Westenvolde was ontdekt. Maar neen: óók
elders zijn veenbruggen gevonden.
Maar de brandende stad Hunsow, die volgens de legende op de rand
van zand en veen heeft gelegen en daar door Noormannen zou zijn geplunderd en vernietigd vormt een caracteristicum dat geen enkele andere gemeente met Odoorn deelt. Al is er dan, historisch gezien, nooit
een Noorman in Odoorn geweest en is Hunsow op zijn hoogst een verdwenen dorp uit praehistorische tijd geweest, de legende is springlevend en onuitroeibaar, zelfs de plaatselijke voetbalclub draagt deze
naam.
Dan wenste het gemeentebestuur ook een herinnering aan de vele hunebedden die op territoir van Odoorn liggen. Ook elders zijn hunebedden, dat wel, maar er is maar één gemeente die er meer heeft en dat is
Borger. En daar vele Drentse gemeenten met een geringer aantal van
deze monumenten schildhouders naast het wapen hebben die daaraan
herinneren, werd met klem bepleit om deze zeven hunebedden als 'caracteristicum' voor Odoorn te aanvaarden. Hetgeen na nieuwe bespreking mocht gelukken!
Het schild is aan de ene kant van goud (het zand van de Hondsrug) aan
de andere kant van 'tegenhermelijn' (symbool van het hoogveen met
zijn vele witte wolgras op donkere ondergrond).
Midden op het schild staat de brandende stad Hunsow, waarvan drie
torens te zien zijn, verbonden door gekanteelde muren, de middelste
wat hoger en breder en voorzien van een poort. Op het gouden veld is
de burcht zwart, op het tegenhermelijn goud, de laaiende vlammen zijn
uiteraard rood. Het schild heeft de gebruikelijke kroon als versiering en
wordt aan weerskanten vastgehouden door een stoere wildeman, bewapend met een knots.
Het wapen is verleend bij Koninklijk Besluit van 19 april 1972, no. 11.
De officiële beschrijving is als volgt geredigeerd:
'Gedeeld van goud en tegenhermelijn met drie gekanteelde torens, de
middelste geopend en hoger en breder dan de beide andere, verbonden
door gekanteelde muren, het geheel gedeeld van sabel en goud, verlicht
van keel en waaruit over de gehele breedte vlammen van keel opstijgen.
Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee pa-

rels en gehouden door twee wildemannen omkranst en omgord met eikenloof en in de vrije hand een knots over de schouder houdend, alles
van natuurlijke kleur. Het geheel geplaatst op een wit voetstuk.'
Ter toelichting: een veld is gedeeld als het langs een verticale lijn in
tweeën is gedeeld, 'tegenhermelijn' is zwart met witte 'hermelijnstaartjes', 'sabel' staat voor zwart, 'keel' voor rood, een toren is 'verlicht' van
keel als de vensters of schietgaten rood gekleurd zijn. De kroon is uitsluitend versiering en heeft verder geen betekenis.

30 jaren Provinciale
Planologische Dienst van Drenthe
IR. J. A. M. DEN BOER, B.I.
Directeur Provinciale Planologische
Dienst van Drenthe.
In het jaar 1941 besloot het College van Gedeputeerde Staten van
Drenthe, dat nog geheel in vóóroorlogse samenstelling in functie was,
een Provinciale Streekplandienst van Drenthe in te stellen. Eind 1941
volgde de benoeming van een directeur - schrijver dezes - die op 15
maart 1942 zijn werkzaamheden aanving in de vergaderzaal van het
College! In die tijd kampte men dus ten provinciehuize al met ruimtegebrek.
Meubilair noch andere benodigdheden waren aanwezig. Een betrouwbare kaart van Drenthe ontbrak. Er moest, letterlijk, van de grond af
aan worden begonnen.
Na enkele maanden kwam als eerste medewerker een bekwaam tekenaar in de persoon van de heer G. A. Marsman, die, evenals de directeur, werkzaam was geweest bij de Noordbrabantse Streekplannendienst.
Het was toen mogelijk een aanvang te maken met het vervaardigen van
het allereerst benodigde kaartmateriaal. Gekozen werd voor twee kaarten, een op schaal 1 : 50.000 en een op schaal 1 : 100.000. Deze kaarten zijn tot op heden - uiteraard bijgewerkt aan de hand van de
nieuwste gegevens - in gebruik!
Op 28 december 1942 kreeg de Dienst de beschikking over enige vertrekken in het pand Vaart NZ.26 te Assen totdat tenslotte, na enige
omzwervingen, in 1950 een eigen gebouw kon worden betrokken. Het
pand Beilerstraat 41, één der 'Asser paleisjes', gelegen in een bijzonder
fraaie tuin, bood een ideale huisvesting aan de Dienst.
In verband met de moeilijke situatie waarin Nederland zich in 1942 bevond en met het oog op de belangstelling van de Bezetter inzake de
ruimtelijke ordening werd, na overleg met de heer Commissaris, Mr.

dr. B. H. Baron de Vos van Steenwijk, besloten dat de Dienst zijn activiteiten zo zou richten dat de Bezetter er geen vat op kon krijgen.
Dit hield in zo min mogelijk optreden naar 'buiten'.
Afgesproken werd dat de Dienst, op verzoek van daarvoor in aanmerking komende gemeentebesturen, zou optreden als stedebouwkundig
adviseur en met name als ontwerper van gemeentelijke bestemmingsplannen.
Het verwerven van plaatselijke kennis was in die dagen moeilijk. Een
gehuurde 'tandem' bood uitkomst en zo verplaatste zich het 'tweemansbedrijf' in het gewest, waarbij een ware virtuositeit werd verworven in
het berijden van zandpaadjes. Deze wijze van verkennen droeg in hoge
mate bij tot een 'grondige' kennis van de 'Olde Lantschap'.
Ook de activiteiten ten behoeve van de vervaardiging van gemeentelijke
bestemmingsplannen zijn van grote waarde geweest voor het verkrijgen
van inzicht in de ruimtelijke problematiek van Drenthe.
Door de frequente contacten met gemeentebesturen (voor 19 van de 34
Drentse gemeenten, W.O. Emmen, trad de Dienst als adviseur op) werd
de basis gelegd voor relaties die tot op heden vruchtbaar zijn gebleken.
Als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Gewest
heeft steeds gegolden: respect voor in de loop der eeuwen gegroeide
structuren: zowel van de landschappen als van de nederzettingen. Gestreefd werd steeds naar integratie van nieuw en oud.
Bij het ontwerpen van bestemmingsplannen werden in het terrein aanwezige gegevenheden benut, hoogteverschillen, boomopstanden, wallen
enz. Zij kunnen bijdragen tot de herkenbaarheid van het nieuwe woongebied, tezamen met bestaande wegen en paden en de aanwezige perceelsindeling.
Haak en driehoek werden zo weinig mogelijk gehanteerd en strakke geometrische vormen werden vermeden omdat zij niet passen in een landelijk gebied (de veenkoloniale nederzettingen uitgezonderd).
In dit verband zijn enige voorbeelden van uitgevoerde plannen voor
dorpsuitleg op hun plaats:
Gemeente Vries:
uitleg westzijde dorp Vries;
Gemeente Schoonebeek: uitleg dorp Oud-Schoonebeek;

Gemeente Zweeloo: kleine uitleg bij de molen tegenover Oud-Aalden;
Gemeente Rolde:
uitleg zuid-es en Hoornkampen;
Stadsuitleg:
Gemeente Coevorden: wijk de Loo - Binnenvree - en Pikveld.
Talrijk zijn de adviezen, veelal vergezeld van schetsen, die door de
Dienst op desbetreffend verzoek aan gemeentebesturen mochten worden uitgebracht. Vele van deze adviezen zijn grondslag geweest voor
bestemmingsplannen of voor partiële wijziging van vigerende bestemmingsplannen.
Ook op deze wijze kon worden bijgedragen tot realisering van één der
doelstellingen van ruimtelijke ordening, te weten: een goed woonmilieu.
De periode waarin de Dienst als stedebouwkundig ontwerper, ten behoeve van een groot aantal gemeentebesturen, optrad, was er een van
grote activiteit.
In deze beginperiode moest immers ook nog de nodige kennis vergaard
worden over Drenthe in al zijn aspecten en moest inzicht verworven
worden in datgene wat de identiteit van Drenthe bepaalt. Hiermede
diende een visie te worden opgebouwd omtrent de richting waarin de
ruimtelijke ontwikkeling van het gewest ware te leiden. Het ontbreken
van exacte gegevens die de visie konden onderbouwen moest worden
gecompenseerd door een gevoelsmatige benadering. Het zal duidelijk
zijn dat zulks het werken van de P.P.D. niet gemakkelijk deed zijn. Tegenover diensten die op grond van exacte gegevens plegen te werken,
alsook in de relatie met het provinciaal bestuur, was het vaak uitermate
moeilijk deze visie 'hard' te maken.
Een P.P.D. is dan ook jarenlang, ook elders in den lande, als een
'vreemde eend in de ambtelijke bijt' beschouwd.
In de beginjaren moest dus echt pioniersarbeid worden verricht, een arbeid die veel weerstanden moest oproepen, omdat deze raakpunten
heeft met vrijwel alle activiteiten die beslag op de ruimte inhouden.
Voornaamste zorg was vanaf den beginne, waar mogelijk, behoud en
versterking van het Drents eigene.
Niet-Drenten valt, ook nu nog, de gaafheid van het landschap op.

Toch is er in de afgelopen 30 jaren veel veranderd, waarmede niet gezegd wil zijn dat deze veranderingen altijd de instemming van de Dienst
hebben gehad. Het voor Drenthe karakteristieke bodemreliëf is, letterlijk, afgevlakt, houtwallen en boomopstanden zijn verwijderd, het beloop van natuurlijke waterlopen is genormaliseerd, door de aanleg van
nieuwe wegen is de grootschaligheid van het landschap verkleind,
hoogbouw aan de rand van steden bederft de horizon, rijenwoningen
met verdiepingen hebben het karakter van de dorpen aangetast . . . . De
Dienst heeft deze verschijnselen van de aanvang af gesignaleerd in nota's en jaarverslagen. Hierdoor kon erger, soms, worden voorkomen,
doch het is nu eenmaal zo, dat gesignaleerde ontwikkelingen veelal pas
worden onderkend als zij duidelijk zichtbaar worden en dan is het te
laat!
Het kan nuttig zijn in dit verband enige bijzonderheden te vermelden.
In de beginperiode van de Dienst waren de gedachten omtrent ruimtelijke ordening in den lande nog betrekkelijk vaag. Men kon toen nog
als Dienst - meer dan heden het geval is - eigen initiatieven ontplooien. Het was, zoals gezegd, een periode van pioniersarbeid.
In dit verband moge worden gememoreerd dat in 1943 voor het eerst
in Nederland een bebouwingwerende bestemming op gronden kon
worden gelegd. Deze had betrekking op de essen in de gemeente Vkdder. Voor het dorp Valthe (gem. Odoom) werd eveneens een primeur
geintroduceerd in een bestemmingsplan: de karakteristieke open ruimten tussen de boerderijen in het oude dorp werden exact in het bestemmingsplan aangegeven met een bebouwingwerende bestemming.
Kort na beëindiging van de oorlog kwam (eveneens in de gemeente
Odoorn) de ruilverkaveling Exloo tot stand. Dit is de eerste ruilverkaveling in Nederland geweest, die in nauw samenspel tussen de Cultuurtechnische Dienst en een Streekplandienst werd opgezet. Hierdoor konden de esbosjes met hun karakteristieke vegetatie worden gespaard,
alsmede enkele structuurbepalende zandwegen. Bovendien werd de
fraaie accidentatie van het betrokken gebied veilig gesteld.
Een West-Europese primeur leverde de inrichting van het aardoliewinterrein te Schoonebeek op. Tezamen met ir. J. Donia, destijds consulent voor grond- en pachtzaken voor de Cultuurtechnische Dienst en

dank zij de welwillende medewerking van de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu: Nederlandse Aardolie Maatschappij) werden richtlijnen
opgesteld ten behoeve van de ruimtelijke en landbouwkundige aspecten
van een aardolie- en gaswinningsgebied. Hierbij kon worden bewerkstelligd dat bovengrondse transportleidingen achterwege bleven. De locayies, gelegen in landschappelijk waardevol gebied, werden van een
passende omplanting voorzien. Voor de bouwkundige werken werd onder sterke aandrang van de Dienst - een bekwaam jong architect
aangetrokken,
De Dienst ontwierp de uitleg voor het dorp Oud-Schoonebeek, dat van
lintdorp werd getransformeerd in een meer compact dorp, waarin de
woningen voor de werknemers en de bedrijfsbebouwing werden ondergebracht.
De landschapsarchitecte Mien Ruijs te Dedemsvaart werd door de
N.A.M. ingeschakeld ter verzorging van de landschappelijke aankleding.
Het oliewinterrein te Schoonebeek kan nog steeds gelden als een voorbeeld van hetgeen in goed overleg tot stand kan komen.
De activiteiten van de Dienst op het stuk van gemeentelijke bestemmingsplannen namen hand over hand toe in de eerste jaren na de
oorlog.
In deze periode werd een zware wissel getrokken op het uithoudingsvermogen van het geringe aantal medewerkers van de Dienst. Men diene te bedenken dat de werkzaamheden ten behoeve van de gemeenten
slechts een deel vormden van het totale takenpakket van de Dienst.
Ten behoeve van grondslagen voor regionale werkzaamheden dienden
gegevens te worden verzameld, die moesten worden geanalyseerd en op
kaart gebracht. Er was niets voorhanden. De afdeling onderzoek moest
zijn documentatiemateriaal zelf verzamelen.
Sedert 1947 werden in samenwerking met de Streekplandienst voor
Groningen studies verricht met betrekking tot de recreatieve aspecten
van het Paterswoldse meer. Getracht werd om een Gronings-Drents
streekplan voor het Paterswoldse meer en omgeving op te stellen.
Deze studies leidden tot de conclusie dat een groter gebied in de be-

schouwing diende te worden betrokken; voor het Drentse deel daarvan
was zulks noodzakelijk, omdat in feite geheel Noord-Drenthe als dagrecreatiegebied van de inwoners van de stad Groningen en andere nederzettingen in de provincie, moest worden aangemerkt.
De Dienst vervaardigde uiteindelijk een ontwerp-streekplan voor
Noord-Drenthe, aanvankelijk alleen voor het facet recreatie, doch in
later stadium een integraal plan. Dit plan kwam in 1958 gereed en
werd aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het werd evenwel niet in
de procedure gebracht.
Voordien was al een ontwerp-streekplan vervaardigd ter bescherming
van de drinkwaterwingebieden. Dit plan verwierf op 17 september
1954 de instemming van de Vaste Commissie (nu Provinciale Planologische Commissie). Ook dit streekplan werd niet in procedure gebracht, aangezien het Provinciaal bestuur van oordeel was dat deze
materie, intussen, ook geregeld kon worden via een provinciale verordening.
Tot de taken van de Dienst behoorde destijds het beoordelen van aanvragen tot ontginningen van woeste grond. Rond 4000 ontginningsaanvragen werden in de periode 1945-1961 behandeld! Een gelukkige omstandigheid daarbij was dat Drenthe als tweede provincie van Nederland de beschikking kreeg over een ontwerp voor de herziene lijst van
beschermde natuurgebieden, opgesteld door de Inventarisatiecommissie van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad ten behoeve van de
toenmalige Rijksdienst voor het Nationale Plan. Deze ontwerplijst wekte destijds (1949) grote beroering in agrarische kring, omdat men hierin
een beknotting zag van de mogelijkheid tot bedrijfsvergroting. Hiertegenover stond dat het besef groeide dat behoud van de snel slinkende
woeste grond in Drenthe urgent werd, zulks niet alleen vanwege zijn
waarde als natuurgebied, doch ook met het oog op de zich toen aandienende behoefte aan recreatiemogelijkheden voor de Nederlandse bevolking.
De Dienst moest zich bezinnen op het begeleiden van de recreatieve
ontwikkeling van Drenthe. Dit hield in inventarisatie van potentiële recreatieterreinen, van de landschapstypen in Drenthe en van de waardevolle natuurgebieden. In dit verband dienen de beekdalen te worden

vermeld, die door cultuurtechnische werken en de waterstaatkundige
regulering van de waterlopen alle verloren dreigden te gaan.
Het Staatsbosbeheer stelde op verzoek van de Dienst een lijvig rapport
samen over 'de betekenis van de beekdalen'.
Ten dienste van de gemeentebesturen werden 'recreatie structuurplannen' vervaardigd, waarin de planologisch meest gewenste recreatieve
ontwikkeling werd vastgelegd.
Reeds in 1949 werd door de Dienst bepleit het opstellen van een facetstreekplan voor Natuurschoon en Recreatie!
Aan het behoud van het voor Drenthe zo karakteristieke landschap
werd vanaf den beginne veel aandacht besteed. Zo kon in 1948 worden
bewerkstelligd dat de voorgenomen bouw van een hoogspanningslijn
van Gasselte - Zwolle niet over de landschappelijk bijzonder waardevolle Noordes van Borger werd getraceerd.
In dat jaar bepleitte de Dienst ook het aanbrengen van beplantingen bij
de nieuwbouw in de dorpen.
In 1949 werd de wenselijkheid van beplanting in het veenkoloniale gebied aan de orde gesteld.
Rond de jaren 1950 vertoonden zich de eerste tekenen van 'hoogbouw'
in de Drentse dorpen. Onder 'hoogbouw' is te verstaan: woningen met
begane grond, verdieping en kap. Dit woningtype was bij de particuliere opdrachtgever geliefd, vanwege de volledige slaapverdieping en compacte plattegrond.
Van de zijde van de Dienst werd aanstonds gewezen op de hiermede
gepaard gaande inbreuk op het karakter van de Drentse dorpen. Tot
dan toe was immers uitsluitend gebouwd met lage gootlijn en oprijzend
dak: boerderijen en burgenvoningen.
Deze kwestie werd in de Provinciale Drentse Schoonheidscommissie
vanwege de Dienst ter tafel gesteld en dit bij herhaling. Helaas bleek
men destijds nog niet rijp voor het inzicht dat dorpsbebouwing in zijn
verschijningsvorm moet verschillen van stadsbebouwing. Slaapvertrekken met een gedeeltelijk schuin plafond waren 'veredelde bedsteden',
zo werd tegengeworpen. Nog geen 20 jaren later waren schuine plafonds in woonvertrekken 'uitdrukking van gevoel voor ruimtelijkheid'!
De Dienst had destijds het pleit verloren. Als gevolg daarvan moeten

ook in de bestemmingsplannen voor de dorpen 'hoge' gootlijnen
worden geaccepteerd.
Was aanvankelijk nog sprake van woningbouw, vrijstaand of in blokjes
van twee - ook bij woningwetwoningen - zo ving in de 50-er jaren
een ontwikkeling in de woningbouw aan van bebouwing van 6 en liefst
méér aaneengebouwde woningen. Ook deze bebouwingswijze, langere
woningblokken, meer dan 4 aaneengebouwde woningen bevattende,
voegt zich niet in een dorpsbeeld.
Economische overwegingen gaven evenwel de doorslag en deze, gevoegd bij de wens tot snelle produktie van grote aantallen woningen
(waartoe standaardisatie gewenst was), leidde tot het ontstaan van
'bouwstromen' voor woningwetwoningen in 'hoogbouw' met flauw hellend dak, die in grote getale in de Drentse dorpen werden gebouwd.
De Dienst had hierin part noch deel en zag met verontrusting de snelle
ontluistering van de Drentse dorpen zich voltrekken.
Soortgelijke ervaringen werden opgedaan bij verzet tegen de ontluistering van het Drentse landschap. Ook hier bleef de economie letterlijk
meester van het terrein. Bedrijfsvergroting bracht mee grotere kavels.
Hiervoor moesten houtwallen wijken. Rationele indeling van het gebied
noodzaakte rechthoekige kavels en kaveldraaiing, gebogen ontsluitingswegen moesten worden vervangen door rechte wegen, de zo charmante
zandwegen, met hun beplanting en welige braamstruikenbegroeiing in
de bermen, werden getransformeerd in asfaltstraten, paadjes tussen de
velden, de kostelijke fietsroutes vormden, verdwenen.
De wenselijk geachte verbetering van de waterhuishouding betekende
het einde van natuurlijke waterloopjes met hun kostelijke begroeiing
aan de randen.
De Dienst droeg, naar vermogen, het zijne bij tot verdieping van de inzichten omtrent de waarde van het Drentse landschap en van de gevaren die dit landschap bedreigden.
Heden ten dage spreekt men in dit verband over vraagstukken inzake
het 'natuurlijk milieu' en 'ecologie'. Deze termen werden destijds nog
niet als zodanig aangeduid.
Ten behoeve van de herziening van de Provinciale Plassenverordening
kon in 1954 het ontwerp aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden.

In dit jaar ook verschenen door de Dienst opgestelde rapporten inzake
'de betekenis van de houtwallen' en over het ontwerp voor een provinciale verordening betreffende 'de bodemverlaging' (ontgrondingsverordening).
Een nota over 'De problemen van natuur- en landschapsbescherming,
natuurbehoud en recreatie' kwam in 1954 gereed.
De bezorgdheid over de in aantal en omvang toenemende militaire terreinen in Drenthe gaf aanleiding tot het uitbrengen van een rapport
over 'Omvang en uitbreiding van militaire oefenterreinen in Drenthe'.
Het verzet van de Dienst tegen de ontluistering van het Drentse landschap bleef op den duur niet vruchteloos.
Het Provinciale Bestuur en met name de Commissaris der Koningin,
Mr. J. Cramer, persoonlijk, bepleitte bij de Minister van Landbouw
hogere subsidiëring voor het bij een ruilverkaveling behorende landschapsplan.
Ten behoeve van een betere landschappelijke aankleding stelde het
Provinciaal Bestuur aanzienlijke bijdragen ter beschikking in de ruilverkavelingen 'Broekstreek' en 'Hoonholten' (tezamen rond f 600.000)
teneinde de veel te geringe ter beschikking gestelde middelen van rijkswege te suppleren.
Aanvankelijk was n.l. slechts 2 %, later 3% van de voor een ruilverkaveling uitgetrokken gelden beschikbaar voor het landschapsplan. Dit
percentage is in latere ruilverkavelingen verhoogd tot 7 %!
In 1959 werd de Dienst officieel betrokken bij de werkzaamheden van
de voorbereidingscommissies voor de ruilverkavelingen.
Zoals uit het voorgaande reeds zal zijn gebleken vertoonden de activiteiten van de Dienst een zo grote mate van verscheidenheid, dat de geringe personeelsbezetting dit niet meer kon opbrengen.
In 1953 besloten Gedeputeerde Staten dat de Dienst zijn werkzaamheden ten behoeve van gemeentelijke bestemmingsplannen moest beëindigen. Deze werkzaamheden vroegen een te groot deel van de beschikbare mankracht.
Deze beslissing markeerde het begin van een periode, waarin de eigenlijke taak van een Planologische Dienst: het voorbereiden en ontwerpen van regionale plannen meer tot zijn recht zou komen.

Uit het vorenstaande mag niet worden afgeleid dat de werkzaamheden
van de Dienst als adviseur van gemeentebesturen van geen of geringe
waarde zou zijn geweest voor de ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe.
Het zijn immers de gemeentebesturen die uiteindelijk vorm en gestalte
geven aan de ruimtelijke ontwikkeling.
De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast en het bestemmingsplan bepaalt exact wat er met een bepaald stuk grond mag geschieden,
met andere woorden, voor welk doel het mag worden benut.
Streekplannen, op te stellen door het Provinciaal Bestuur, geven - bovengemeentelijke - richtlijnen aan voor het gebruik van de ruimte en
kunnen de basis vormen voor aanwijzingen vanwege het Provinciaal
Bestuur voor de inrichting van gemeentelijke bestemmingsplannen.
Met samenspel tussen provincie en gemeente kan meer worden bereikt
dan door middel van dwang. Daarom is goede verstandhouding tussen
de gemeentebesturen en de Dienst - als adviseur van het Provinciaal
Bestuur - zo belangrijk.
Als provinciale Dienst en adviesorgaan van het College van Gedep.
Staten werd de Dienst meer en meer betrokken bij tal van werkzaamheden, ook in commissoriaal verband.
Uitbreiding van het personeelsbestand kwam evenwel slechts met
mondjesmaat tot stand, waardoor de medewerkers overbelast bleven,
ook met taken die buiten hun vakgebied lagen.
Een rationele organisatie moest tot voor kort (1971) een vrome wens
blijven, wegens gebrek aan leidinggevend personeel.
De tekenkamer echter was altijd voldoende bezet en deze mocht zich in
landelijke faam verheugen, vanwege de kwaliteit van het geleverde
werk. Dit kwam, in een later stadium, in 1960, tot uiting toen bij gelegenheid van het Internationale Cartografisch Congres te Stockholm, de
Nederlandse inzending voor de daarbij behorende tentoonstelling van
kaartmateriaal, werd gevormd door kaartwerk van de Provinciale Planologische Dienst van Drenthe!
Zoals in het voorafgaande reeds werd vermeld vroeg de recreatieve
ontwikkeling van Drenthe en in relatie daarmede het behoud van de
natuurschoongebieden, veel aandacht.

In 1957 werd een nota 'Drenthe als toeristenland' uitgebracht. Inmiddels was ook gewerkt aan een ontwerp 'Recreatieplan voor de provincie Drenthe', dat in 1958 gereed kwam.
Dit heeft er toe geleid dat Gedeputeerde Staten de Dienst in 1959 opdracht gaven tot het opstellen van recreatieplannen met toelichting ten
behoeve van de bestemmingsplannen voor de daarvoor in aanmerking
komende gemeenten. Dit geschiedde voor een 19-tal gemeenten.
In 1963 werd aan Gedeputeerde Staten een rapport uitgebracht over de
'ontwikkeling van de recreatie sedert 1956'.
Hierop volgde in 1964 de opdracht van Gedep. Staten aan de Dienst
tot het opstellen van een 'Facetstreekplan voor Natuurschoon en Recreatie', dat medio 1965 in ontwerp gereed moest zijn. Gedeputeerde
Staten konden het ontwerp in 1965 aanvaarden.
De Staten van Drenthe beslisten op 19 september 1966, waarna het
streekplan van kracht werd op 14 maart 1967!
Vermelding verdient dat dit streekplan als eerste in Nederland tot
stand kwam, overeenkomstig de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening die op 15 augustus 1965 in werking was getreden.
Door dit streekplan werden de natuurschoon- en cultuurschoongebieden in Drenthe vastgelegd en werden richtlijnen vastgelegd voor de recreatieve ontwikkeling van Drenthe.
Het totstandkomen van een plan tot het behoud van een der laatste nog
intact zijnde beekdalenstelsels in Nederland, dat van de Drentse Aa,
had vanaf den beginne de instemming van de Dienst.
Het jaarverslag over 1967 vermeldt dat de Dienst destijds heeft meegewerkt aan de gedachtenvorming die heeft geleid tot het plan om tegenover de mogelijke algehele waterstaatkundige verbetering van het
stroomdalgebied van de Drentse Aa een alternatief op tafel te leggen.
Het Staatsbosbeheer lanceerde deze gedachte in het openbaar.
De Dienst viel de taak toe om, in samenwerking met het Staatsbosbeheer, een 'Partiële wijziging van het facet-streekplan voor Natuurschoon en Recreatie voor het gebied omvattend het stroomdallandschap Drentse Aa' op te stellen. Na bijkans onoverkomelijke moeilijkheden kon dit plan in de procedure worden gebracht.
In 1968 werd door de Dienst een lijvig rapport aan Gedep. Staten uitgebracht over het Zuidlaardermeer.

De doelstelling van het rapport was de vraag te beantwoorden: 'In hoeverre verdragen de belangen van de natuurbescherming een aanzienlijke uitbreiding van de recreatieve voorzieningen langs het meer'.
Het rapport betrok in de beschouwingen zowel het Groningse als het
Drentse deel van het meer.
De eindconclusie van het rapport was, 'dat het Zuidlaardermeer de
kans heeft in recreatief opzicht een belangrijke rol te blijven vervullen
voor de agglomeratie Groningen, zulks met behoud van zijn natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden, mits terzake althans desbetreffende maatregelen worden genomen'.
Het zou te ver voeren alle werkzaamheden van de Dienst ten tonele te
voeren.
Wel dient nog vermeld te worden het zg. 'dorpenplan'.
Bij de advisering over de uitleg van dorpen en steden deed zich in toenemende mate het gemis voelen aan duidelijk inzicht in de functie der
onderscheiden nederzettingen, mede gezien in het licht van de sterk
veranderende structuur van het agrarische bedrijfsleven.
Studies werden verricht die geresulteerd hebben in een ontwerp 'Woonkernenpatroon voor de provincie Drenthe', dat in 1970 gereed kwam.
Dit ontwerp werd door het Provinciaal Bestuur in de publiciteit gebracht, waarbij tevens de reacties van de gemeentebesturen werden verzocht. Met name het vraagstuk inzake de leefbaarheid van de kleine
kernen riep veel weerstanden op, met name tegen de gevolgtrekking dat
de kleinste kernen niet voor uitbreiding in aanmerking komen.
Inmiddels is de studie inzake de bevolkingsspreiding in Drenthe in breder verband binnen de Dienst aangepakt en worden doelstellingen geformuleerd die mede uitgangspunt kunnen vormen voor het te voeren
provinciaal beleid, Aangezien deze studie op gang is gekomen na de
hier beschreven 30-jarige periode, zal hierop niet verder worden ingegaan.
Met de inwerkingtreding van de 'Wet op de ruimtelijke ordening' en
het 'Besluit van 24 juli 1965 ter uitvoering van de Wet op de ruimtelijke ordening' vangt een nieuwe fase aan van de werkzaamheden van de
Provinciale Planologische Dienst.

Bij deze Wet werden naast bestemmingsplannen en streekplannen nu
geïntroduceerd 'structuurplannen', 'gebruiksbepalingen' en 'aanlegvergunningen'. Brengt omschakeling van de ene wet (de Woningwet van
1901, gewijzigd in 1932) naar een andere - via de Wederopbouwwet
van 1950 - reeds de nodige complicaties mede, zo werd het takenpakket van de Provinciale Planologische Dienst nu in het bijzonder
verzwaard.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de krappe personeelsbezetting
- die als een rode draad door de geschiedenis van de P.P.D. van
Drenthe is waar te nemen - een goede taakvervulling meer en meer
bemoeilijkte. Het tekort aan academisch gevormde, leidinggevende medewerkers werd klemmend, aangezien de toenemende specialisering allerwegen leidde tot het aantrekken van vakspecialisten.
Medio 1970 bracht de directeur een rapport uit: 'Nota inzake de organisatie en de personeelsbezetting van de P.P.D. van Drenthe', waarin
werd aangetoond dat belangrijke aanvullingen van het personeelsbestand noodzakelijk waren, teneinde opgewassen te kunnen zijn tegen de
steeds groeiende taken. Gepleit werd o.m. voor een afdeling ecologie
bij de Dienst!
Deze nota had resultaat, al zijn nog niet alle wensen op het stuk van de
personeelsbezetting vervuld.
Er kon nu een efficiënte organisatie van de Dienst worden opgezet,
waarmede een einde kwam aan een, lange, periode van improvisaties
op het stuk van de takenverdeling binnen de Dienst.
Het voortschrijdende inzicht met betrekking tot de betekenis van de
ruimtelijke ordening voor de samenleving heeft ertoe bijgedragen dat
de P.P.D.-en niet meer weg te denken zijn uit het apparaat dat de Provinciale Besturen ter beschikking moet staan.
Tot voor kort, evenwel, moesten P.P.D.-en zich nog 'waar7 maken en
hun werkterrein veroveren.
Deze periode behoort nu tot het verleden!
Nawoord

Een kroniek over 30 jaren Provinciale Planologische Dienst van Drenthe kan, gezien het beknopte bestek, niet volledig zijn.

Er is naar gestreefd om aan de hand van enige in het oog springende
facetten een beeld te geven van de gedachten die bij de Dienst ten
grondslag hebben gelegen voor de behandeling van vraagstukken, die
in het beschreven tijdvak aan de orde zijn geweest.
Een chronologische volgorde aanhouden bleek moeilijk te zijn. Men
zou teveel in bijzonderheden moeten afdalen die de grote lijn konden
vertroebelen. Evenmin was het doenlijk alle zaken te vermelden waarmede een Planologische Dienst bemoeiing heeft.
Hieraan dient dan te worden toegevoegd dat de ruimtelijke problematiek in ieder gewest anders ligt.
In de provincie Drenthe, met een uitermate kwetsbaar landschap en
een relatiel geringe bevolkingsdichtheid, liggen de problemen anders
dan in b.v. de Randstad.
Het accent kan, moet, in Drenthe meer dan elders worden gelegd op
details. Een bouwwerk in een open landschap kan méér afbreuk doen
aan het aspect van de, wijde, omgeving, dan het oprichten van een
woonwijk in een stedelijk gebied.
In Drenthe bestaat, nog, een korte afstand tussen de burger en de gemeentelijke en de provinciale overheid.
Het is daarom een gelukkige samenloop van omstandigheden geweest
dat de P.P.D. van Drenthe in de beginperiode zo nauw betrokken was
bij de gemeentelijke inbreng inzake de ruimtelijke ordening in het
gewest.
Een P.P.D. heeft echter primair tot taak de bovengemeentelijke, provinciale, ruimtelijke belangen te dienen. Deze kunnen strijdig zijn met
de gemeentelijke opvattingen omtrent het te voeren ruimtelijk beleid.
Eventuele beslissing bij verschil van mening is voorbehouden aan het
College van Gedeputeerde Staten.
Aan de P.P.D. valt de taak toe om bouwstenen aan te dragen voor het
beleid dat Gedeputeerde Staten willen voeren.
Naar de mate waarin de Dienst geëquipeerd is zal de kwaliteit zijn van
deze adviezen.
Het stemt tot voldoening dat het tijdstip van afsluiting van deze kroniek samenvalt met een betere personeelsbezetting van de Dienst.
Dit neemt evenwel niet weg dat de beginperiode van de Dienst voor alle betrokken medewerkers boeiend is geweest. Men moest pionieren in

bijkans maagdelijk gebied.
Ontginnen is zware arbeid, dat weet men in Drenthe maar al te goed,
ook de medewerkers 'van de eerste uren' weten daar van mee te praten.
Dank zij de inbreng van de medewerkers en medewerksters kon de akker worden gereed gemaakt waarin bouwvoren kunnen worden getrokken.
Moge deze akker vruchtbaar blijken, dan kan Drenthe tot in lengte van
jaren zijn een gewest waarin het goed wonen, werken en recreëren is.
Maart 1973.

Industrialisatie, werkgelegenheid
en ruimtegebrek
DOOR A. SCHOUTEN

Wie de sociaal-economische ontwikkeling van Drenthe gedurende de
laatste 25 jaar typeert met het woord 'industrialisatie', kan zulks met
feiten en cijfers staven. Hij kan verwijzen naar het succes van het industrialisatiebeleid, naar de snelle toeneming van het aantal industriële
arbeidsplaatsen (1945 : 6.000; 1971 : ruim 30.000), en naar het gestaag
groeiend nijverheidsaandeel in de totale werkgelegenheid (1945 : nog
geen 30%;1971 : meer dan 40%).
Overigens doet hij er verstandig aan er onmiddellijk aan toe te voegen
dat elk slagwoord eenzijdig is en dus onrecht doet aan de bonte veelzijdigheid van de werkelijke ontwikkeling. Uiteraard kunnen ook andere
woorden als adequate typeringen van het naoorlogse ontwikkelingsproces in Drenthe worden aangedragen. We denken bijvoorbeeld aan begrippen als versnelde welvaartstoeneming en verstedelijking. Het industrialisatieproces is en blijft inmiddels relevant genoeg om in het kader
van de almanak te worden beschreven. Dit artikel gaat vooral in op
twee consequenties van dit proces in Drenthe. In de eerste plaats gaan
we na welke gevolgen de industrialisatie had op de werkgelegenheidsstructuur. In de tweede plaats kijken we naar de repercussies ervan op
het gebruik van de Drentse bodem. Deze beperking betekent dat enkele
andere consequenties van het industrialisatieproces slechts summier en
terloops zullen worden aangestipt.

Werkgelegenheidsconsequenties
Industrie werd koploper
Van oudsher was Drenthe's (gebrek aan) welvaart vooral gebaseerd op
twee werkgelegenheidspijlers: de landbouw en de vervening.
Ook direct na de Tweede wereldoorlog was dat nog het geval. Uiteraard waren daarnaast industrie en dienstverlening altijd al aanwe-

zig, maar de werkgelegenheidsomvang van die twee sectoren viel in
het niet vergeleken met de agrarie en de turfstekerij.
Sinds 1945 voltrokken zich twee enorme veranderingen: de industrie
nam de werkgelegenheidshegemonie van de landbouw over en de vervening verdween vrijwel geheel.
Grafiek 1. Ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid en van de mannelijke agrarische werkgelegenheid, Drenthe 1945-1970.
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Grafiek 1 illustreert de belangrijkste verschuiving. Sinds het begin der
zestiger jaren heeft degene die Drenthe een agrarische provincie noemt
- althans qua werkgelegenheidsstructuur - ongelijk. Want de industrie biedt sindsdien meer mensen een arbeidsplaats dan de landbouw.
Hoe zullen de beide trends uit grafiek 1 zich in de toekomst ontwikkelen? Daarover bestaan nauwelijks meningsverschillen. De neergaande
lijn van de agrarische werkgelegenheid zal zich in de toekomst voortzetten. Modernisering, mechanisatie en introductie van nieuwe mana-

gementtechnieken, zowel intern als extern, staan daarvoor garant. Voor
degenen, die moeten afvloeien, is dit een somber vooruitzicht. Voor
hen, die zullen blijven, is het daarentegen een noodzakelijke voorwaarde om op proportionele basis te participeren in de welvaartsgroei.
Ten aanzien van de curve van de industriele werkgelegenheidsomvang
is de verwachting van verdere groei gedurende de komende jaren gerechtvaardigd. Het spreidingsbeleid van de nationale overheid, de
groeikracht van de Drentse industrie, de ruimtelijke mogelijkheden
voor verdere expansie onderlijnen te samen deze verwachting.
Kaart 1 geeft het spreidingspatroon van de industriële werkgelegenheid
van de provincie Drenthe weer. Het wordt voornamelijk verklaard
door beleidsfactoren.
In het kader van het regionale beleid zijn er in Drenthe drie primaire
(Assen, Emmen, Hoogeveen) en vijf secundaire kernen (Coevorden,
Klazienaveen, Meppel, Nieuw-Buinen en Roden) aangewezen. Uit de
kaart blijkt dat de industriële arbeidsplaatsen anno 1970 met name in
die kernen zijn geconcentreerd. Op grond daarvan kan worden vastgesteld dat het stimuleringsbeleid in Drenthe reëel effect heeft gesorteerd.
Daarnaast hebben natuurlijk ook andere factoren een rol gespeeld. We
denken aan de geografische situering en aan de conglomererende werking vanuit andere werkgelegenheidssectoren. Wat de situering betreft
zijn met name Hoogeveen en Meppel rijk gezegend: gelegen aan de
poort van Noord-Nederland, en voorzien van goede externe verbindingen (weg, rail en water). Bij de conglomererende werking denken wij
vooral aan Assen. De voor een hoofdstad vanzelfsprekende aanwezigheid van overheidsdiensten en -instellingen alsook de presentie van een
fors garnizoen hebben voor een aantal industriële bedrijven een attractieve werking, tot uiting komend op de arbeids- en de afzetmarkt dan
wel in de functionele relatiepatronen tussen overheid en bedrijfsleven.
Vooral ten aanzien van de f 12.000 arbeidsplaatsen in Emmen is de
beleidsfactor van zeer groot belang. De Zuidoostdrentse industriekern
wordt dan ook terecht vaak als goed voorbeeld genoemd van de
vruchtbaarheid van het regionale beleid. Daarbij moet overigens onmiddellijk worden vastgesteld dat dit beleid in Emmen niet slechts van
de centrale overheid wordt verwacht, maar dat het plaatselijk en het
provinciaal bestuur zeer effectief tot het welslagen hebben bijgedragen.

Industrieel spreidingspatroon
Kaart 1. Aantal industriële arbeidsplaatsen per gemeente, Drenthe, 1970.
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En dan denken we met name aan het planologisch beleid, de industrieaquisitie en het bevorderen van de totstandkoming van een gezond
industrieel klimaat.
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Oude en nieuwe industrie
Wie op grond van de bovenstaande waardering voor het regionale stimuleringsbeleid zou menen dat de huidige industriële werkgelegenheid
voornamelijk zou bestaan uit naoorlogse vestigingen, vergist zich. Grafiek 2 laat zien dat ook de vooroorlogse Drentse bedrijven een aanzienlijke bijdrage leveren in de huidige werkgelegenheidsomvang.
Grafiek 2. Aantal bedrijven en aantal arbeidsplaatsen anno 1967 naar tijdstip
van vestiging.
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In de bovenstaande grafiek is de huidige werkgelegenheid uitgesplitst
over de bedrijven, gerangschikt naar de vestigingsperiode. Bijna 4 0 %
van het tegenwoordige aantal arbeidsplaatsen is te vinden in ondernemingen, die voor 1940 al in Drenthe bestonden. Ik wil hierop graag
met enige nadruk de aandacht vestigen, aangezien dit gegeven de stelling bevestigt, dat de Drentse industrie ook zelf zijn kansen heeft gezien
èn gegrepen tijdens de naoorlogse expansieperiode en dat lang niet alle
initiatieven vanaf elders in Drenthe werden geïnjecteerd. Vergelijkt
men de naoorlogse perioden, dan blijkt dat de bedrijven, gevestigd van
1950 tot 1955, nù de grootste werkgelegenheid opleveren. Deze ondernemingen hebben kort na hun vestiging de (hoog)conjuncturele fase
goed benut om tot een flinke omvang uit te groeien. Het zijn er in totaal 25, zodat hun gemiddelde personeelsbezetting rond 235 bedraagt.
Misbaksels van het beleid
Tot nu toe heb ik nog slechts lovende opmerkingen gemaakt over het
regionale industrialisatiebeleid. Daar bestaat, gezien de vruchten van
dat beleid in de provincie Drenthe, dan ook alle aanleiding toe. Het
zou echter onjuist zijn zó onder de indruk van de eigen juichtoon te komen, dat de rotte vruchten zouden worden genegeerd. Ik doel op die
bedrijfsvestigingen, die in het kader van de stimulering tot stand zijn
gebracht, en die sindsdien om welke reden dan ook weer zijn geliquideerd c.q. verplaatst.
Er is tot nu toe nog geen inventarisatie gemaakt van de 'misbaksels van
het industrialisatiebeleid'. Degenen die het nauwst bij de beleidsuitvoering betrokken zijn, hebben de indruk dat het aantal mislukkingen in
Drenthe erg meevalt. Dat geldt des te sterker wanneer men de zaak relatief bekijkt; dat wil zeggen: wanneer men het aantal mislukkingen relateert aan het aantal geslaagde vestigingen.
Mijns inziens verdient het aanbeveling de inventarisatie van beleidsmisbaksels op korte termijn op te stellen, en er een analyse aan toe te voegen van de oorzaken der mislukkingen. Dat zou een leerzame zaak
kunnen zijn. Immers, van andermans fouten kan men veel leren; van
eigen fouten nog meer.

Ruimtelijke consequenties
Ontwikkeling van het bodemgebruik
Zoals in de inleiding is aangegeven worden in dit artikel naast de werkgelegenheids- ook de ruimtelijke consequenties nagegaan van de Drentse industrialisatie gedurende de afgelopen periode. Eerst geven we weer
hoe het bodemgebruik zich integraal ontwikkelde en vervolgens vergelijken wij de huidige ruimte-occupatie van Drenthe met die van het
noorden, het westen en van Nederland ais totaliteit.
Grafiek 3. Gebruik van de Drentse bodem in procenten, 1956-1970.
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N.B. 1. De cijfers van de jaren 1945-1955 zijn onbetrouwbaar, en bovendien aan de hand van andere criteria vastgesteld dan die van de jaren 1956-1970. Daarom hebben we ze niet in de grafiek opgenomen.
N.B. 2. Overig: bebouwde kommen van de gemeenten, wegen, spoorwegen, vliegvelden, parken en plantsoenen, begraafplaatsen, toekomstig bouwterrein. Uit deze omschrijving blijkt dat de onder het begrip

'overig' samengevatte gronden kunnen worden aangeduid als de niet-agrarische, geoccupeerde categorie.
Uit de bovenstaande grafiek, kunnen enkele toch wel verrassende, want
onverwachte conclusies worden getrokken.
Ondanks alle industrialisatie is de niet-agrarische geoccupeerde grond
van 1956 to 1970 slechts met 1 % van het totale Drentse bodemoppervlak toegenomen, namelijk van 5% tot 6%. In aantallen hectares uitgedrukt is dat een stijging met 1.400 ha, namelijk van 14.500 ha in
1956 tot 15.900 ha in 1970.
Het agrarisch areaal blijkt - ondanks de arbeidsexpulsie vanuit de
landbouw - te zijn toegenomen van 76% in 1956 tot 77% in 1970.
Ook dit is een verrassend gegeven. Vanuit het oogpunt van grondoccupatie kan Drenthe in 1971 zelfs met meer recht een agrarische provincie genoemd worden dan in 1956. Eerder hebben we al gezien dat zulks
vanuit werkgelegenheidsoogpunt bepaald niet meer gezegd kan worden
(zie grafiek 1).
Het bosareaal is in de beschouwde periode toegenomen van 8% tot
10%o, overeenkomend met 4.600 ha. De woeste grond daarentegen
nam af van 9% tot 6% (8.200 ha).
Fen globale conclusie, die uit dit cijfermateriaal getrokken kan worden,
is dat de - inderdaad - grootscheepse wijziging in de werkgelegenheidsstructuur van Drenthe slechts zeer geringe invloed heeft gehad op
het gebruik van de bodem.
Vergelijking met noorden, westen en Nederland
Vervolgens vergelijken we de diverse occupatievormen van de Drentse
bodem met die van het noorden (Groningen, Friesland en Drenthe),
het westen (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en van Nederland als
totaliteit. In verband met de verschillen in uitgestrektheid van deze vier
geografische eenheden heeft een vergelijking van het absolute aantal
hectares per occupatievorm geen zin.
In de volgende grafiek hebben we ter wille van de onderlinge vergelijkbaarheid de cijfers op één noemer gebracht: het aantal vierkante meters
per inwoner.

Grafiek 4. Bodemgebruik van Drenthe, het noorden, het westen en Nederland,
aantal m2 per inwoner, 1-1-1971.
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De aantallen vierkante meters grond per inwoner blijken van streek tot
streek zeer grote verschillen te vertonen. In Drenthe heeft men per inwoner in elk der drie onderscheiden categorieën de grootste ruimte ter
beschikking: meer dan een halve hectare cultuurgrond, ruim 1.250 m2
bos, woeste grond en water, en ruim 400 m2 niet-agrarische geoccupeerde grond. Dat hangt uiteraard samen met de lage bevolkingsdichtheid van de provincie. Het noorden als totaliteit heeft het iets minder
royaal, maar ook in Groningen, Friesland en Drenthe samen behoeft
men voorlopig nog geen rem te zetten op de bevolkings- en werkgelegenheidsgroei met het oog op mogelijk ruimtegebrek: integendeel. De
cijfers voor het gehele land liggen in elk der drie categorieën een stuk
lager. Maar ook die ruimte-omvangen kan men, vergeleken met de
gangbare planologische desiderata, bepaald niet onrustbarend noemen.
Het westen vormt de wat beklemmende uitzondering in de grafiek.
Vooral de hoeveelheid cultuurgrond en het areaal bos, woeste grond en
water per inwoner vertonen daar een bedenkelijk minimum: nog geen
1.O00 m2 cu1tuurgrond en nauwelijks 200 m2 bos, woeste grond en water per persoon. Uit deze cijfers kan de conclusie worden getrokken,

dat niet tempering en afremming, maar een betere spreiding en verdeling van de nationale bevolkings- en werkgelegenheidsgroei vanuit het
oogpunt van de ruimte doeleind van het beleid behoort te zijn. Het
noorden en met name Drenthe bezitten volop de ruimte om de overloop van het westen te kunnen situeren. Vanuit andere gezichtspunten
kan zelfs beargumenteerd worden dat een zodanige groei voor het
noorden noodzakelijke voorwaarde is voor het bereiken van een billijker welvaartsverdeling in Nederland. Maar dat valt buiten het kader
van dit artikel.
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Urnenveld en urnenvondsten
te Dwingeloo, gem. Dwingeloo, 1914,
1930, 1969, 1971 en 1972
P. B. Kooi
(fig. 1-10)
Inleiding
Eind augustus 1971 en begin december 1972 werd te Dwingeloo een
onderzoek ingesteld, dat hoewel gering van omvang, de welkome bevestiging vormde van een reeds lang bestaand vermoeden. In het Provinciaal Museum van Drenthe te Assen bevinden zich immers enige
vondsten uit 1914, 1930 en 1969, die op de aanwezigheid van een urnenveld op de Noord Lheeder es duiden.
Vooral de laatste vondst had de aandacht getrokken van de burgemeester van Dwingeloo, mr. W. W. Hopperus Buma, die een grote belangstelling voor de archeologie heeft. Hij meldde op 27 augustus 1971, dat
het urnenveld vermoedelijk zou worden aangesneden bij het uitgraven
van twee bouwputten voor bejaardenwoningen op de Nijstadsakkers,
aan de NW-rand van de Noord Lheeder es. Het was mogelijk op 30 en
31 augustus daaropvolgend een onderzoek in te stellen, waarvan de resultaten dusdanig waren, dat ook een derde bouwput ten W van de
voorgaande op 7 en 8 december 1972 werd onderzocht. De medewerking van gemeentewege was voorbeeldig: niet alleen werd toezicht gehouden op het weggraven van de bouwvoor (in 1972 in eigen beheer
uitgevoerd), maar bovendien werden enige arbeiders ter beschikking
gesteld en werden de benodigde gegevens en tekeningen voor de hier
afgedrukte kaartjes geleverd. De algehele leiding berustte bij O.H. Harsema en P.B. Kooi, terwijl de technische leiding in handen was van A.
Meijer en H. Zwier.
Oudere vondsten
Het Provinciaal Museum van Drenthe bezit, zoals vermeld, een aantal
vondsten, die alle van hetzelfde terrein afkomstig zijn en die, in combinatie met het systematisch onderzoek, een indruk geven van de uitge-

Fig. 1. Dwingeloo.
Ligging van het opgravingsterrein (zwart); in pointiiiée is het terrein van de in de

strektheid van het urnenveld. Het terrein is gelegen op de NW-rand
van de Noord Lheeder es, die enige honderden meters noordelijker afdaalt naar, en begrensd wordt door de madelanden langs de Dwingeler
stroom (cf. fig. 1).
Een korte beschrijving van vondsten en vondstomstandighedenluidt als
volgt:
1914/II 41. Een bijpotje.
Gev. te Dwingeloo in de tuin van de kazerne der Koninklijke Marechaussee, op een diepte van I l m.
Geschonken door de vinders, brigadier De Roode en marechaussee Vrieling te Dwingeloo (cf. fig. 2).
1930/X 4, 4a. Sterk gehavende urn met miniatuurpotje en crematie (cf.
fig. 2).
1930/X 5, 5a. Sterk gehavende urn met fragment van miniatuurpotje
en crematie (cf. fig. 2).
Bovenstaande gev. door W. Boers, A. Warmingen en F. de Leeuw
te Dwingeloo, op het terrein tegenover de Marechaussee kazerne.
Geschonken door de correspondent J. Dolfing, gem. veldwachter
te Dwingeloo*.
In bovenvermelde gevallen is sprake van de Marechaussee kazerne, die
stond op de hoek van de Lheeweg en Nijstad, waar nu de werkplaats
van Gemeentewerken staat (cf. fig. 1).
1969/X 2a, 2b. Een urn met een stukje bronsblik en crematie.
Gev. door de landbouwer A. Greveling, Lheeweg 6 te Dwingeloo
bij het graven van een mestkelder op een diepte van ± 1 m3 (cf.
fig. 3).
Deze vondst werd gemeld door mr. W. W. Hopperus Buma, burgemeester te Dwingeloo en de heer S. Cancrinus, eveneens te
Dwingeloo. De vondst werd aangekocht door het Provinciaal Museum van Drenthe.
Inv. nrs. Provinciaal Museum van Drenthe.
Volgens mondelinge mededeling van de burgemeester gevonden bij de bouw
van de slagerij van W. Boers aan de Lheeweg, die door ziekte niet kon worden
geraadpleegd.
3 Nieuwsbulletin K.N.O.B. 1970J2, p. 21.
1
2

Fig. 2. Dwingeloo.
Urnvondsten uit 1914 en 1930 (invent.nrs. Provinciaal Museum van Drenthe);
schaal 1:4. Tekening B.A.I. (H. Roelink).

Fig. 3. Dwingeloo.
Urn en bronzen scheermes, invent.nrs. 1969lX 2a, 2b (Provinciaal Museum van
Drenthe); schaal 1:4. Tekening B.A.I. (J.M. Smit).

Het onderzoek en de resultaten in 1971/'72 (cf. fig. 4, 5 , 6 )
De twee eerste bouwputten waren ongeveer 13 X 28 m groot, de laatste ongeveer 7 X 13. De eerste twee waren uitgegraven tot onder de
bouwvoor, waardoor diverse bijzettingen waren gestoord. In 1972 werd
dit voorkomen, door op een iets geringere diepte machinaal uit te graven. De ondergrond was rijk aan keien en moeilijk te schaven. Daarom
werd i.v.m. de beschikbare tijd in 1971 besloten de goed zichtbare

grondsporen direct in te meten en in twijfelgevallen werden gedeelten
geschaafd.
In totaal werden 39 greppels of fragmenten daarvan gevonden, waarin
in 35 gevallen een bijbehorende bijzetting werd gevonden. Eén bijzetting was door het graven van een groot recent gat verdwenen. Zeven
keer was rond een bijzetting geen spoor van een greppel te vinden, namelijk bij de nummers 3, 5, 16, 35,41,44, en 48.
De greppels variëren in vorm en zijn te verdelen in:
1 twee grote ronde kringgreppels
2 30 ovale greppels
3 één langbed.
Opmerkelijk is dat de centrale bijzetting in het langbed ter weerszijden
in de lengte-as van het langbed wordt geflankeerd door twee paalgaten
(cf. fig. 5, vak w-~16).

Fig. 4. Dwingeloo.
Plattegrond van de opgravingsput van 1972. Tekening B.A.I. (G. Delger).

Aardewerk (cf. fig. 7, 8, 9)
In dit artikel wordt met de term urn een pot bedoeld waarin crematie is verzameld en met miniatuurpotje, modellen op kleine schaal van
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Fig. 5. Dwingeloo.
plattegrond -van de westelijke opgravingsput van 1971. Tekening B.A.I. (G.
Delger).

Fig. 6. Dwingeloo.
Plattegrond van de oostelijke opgravingsput van 1971. Tekening B.A.I. (G.
Delger).

grote potten, vaak in of op de crematie geplaatst; met bijpotje het resterende aardewerk dat aan de totale bijzetting is toegevoegd, d.w.z.
vaak door de crematie gemengd of in de greppel geplaatst.
Bij de aanvang van het onderzoek in 1971 waren de bouwputten reeds
uitgegraven op een niveau, dat iets te diep onder de bouwvoor lag,
waardoor het grootste deel van de bijzettingen was verstoord. Met enige zekerheid konden in totaal de resten van 5 urnen in situ worden opgemeten (1, 3, 5, 31 en 39). Van de stort kwamen de resten van waarschijnlijk een zesde (40a).
In 1972 werden nog 3 urnen gevonden (41,44 en 45) waarvan twee geheel te reconstrueren zijn.
De rest van het aardewerk bestaat uit scherven van bijpotjes, waarvan
de nrs. 11, 16, 26, 31, 42, 47 en 49 samen met crematie zijn gevonden
en vaak erdoor gemengd. Verder komen de nrs. 2, 4, 8, 35, 37 en 38
uit de vulling van diverse greppels. Het meest interessant is het bijpotje
45a, dat omgekeerd op de crematie in een urn was geplaatst. We kunnen dus stellen dat zeker 13 bijzettingen in welke vorm dan ook van bijpotjes waren voorzien.

Overige vondsten
Sporen uit andere perioden waren zeldzaam: slechts twee configuraties
van vier paalgaten zijn aangetroffen, waarvan tenminste één later gedateerd moet worden dan dat gedeelte van het urnenveld, vanwege oversnijding van een ovale greppel door één der paalgaten (cf. fig. 6, vak
An-015-7). Ook de situering van de andere groep wijst op ongelijktijdigheid (cf. fig. 5, vak 0-Pl3-4). Uit twee paalgaten van de eerstgenoemde vier zijn scherven geborgen van een pot met kartelrand en besmeten onderkant, een zgn. pot in 'Harpstedter' stijl (cf. fig. 7 en 8, nrs.
28 en 29). Mogelijk zijn het resten van cultusgebouwtjes, dodenhuisjes,
o f . . . . spikers van een nabijgelegen boerderij. Vergelijkbare groepjes
palen zijn gevonden te Laudermarke (Van Giffen, 1930) en Wapse
(Waterbolk, 1957).
Zeer recent is de kuil in de middelste put, het restant van een aardappelkuil (cf. fig. 5, vak M-Nl2-4).

Fig. 7. Dwingeloo.
Aardewerk van de opgraving in 1971; schaal l:4. Tekening B.A.I. (H. Roelink en
J.M.Smit).

Fig. 8. Dwingeloo.
Aardewerk van de opgraving in 1971; schaal 1:4. Tekening B.A.I. (H. Roelink en

---

...

Fig. 9. Dwingeloo.
Aardewerk van de opgraving in 1972; schaal 1:4. Tekening B.A.I.(H.Roelink en
Ta'
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Conclusies en discussie
Het zal de lezer duidelijk zijn, dat de opgegraven gedeelten als het ware
een serie kijkgaatjes zijn in een vrij groot urnenveld dat zich vanaf het
onderzochte gedeelte in alle richtingen voortzet, naar het zuiden zeker
tot aan de zuidzijde van de Lheeweg.
Zoeken we voor een datering naar vergelijkbare urnenvelden, dan
blijkt het urnenveld op de Koningskamp te Havelte ideaal te zijn
(Kooi, 1971/72). Ook daar werden verspreid over een oppervlakte van
50 X 50 m een aantal grote kringgreppels aangetroffen, voorts twee
langbedden, maar de grote massa bestaat uit kleinere ovale greppels.
Het nabijgelegen urnenveld van Wapse (Waterbolk, 1957) bestaat
eveneens in bepaalde gedeelten voornamelijk uit kleine ovale greppels.
Het urnenveld te Havelte kan, te oordelen naar het aldaar gevonden
aardewerk naar schatting gedateerd worden in een periode van
950-650 v. Chr.
Dit voert ons terug naar het aardewerk van de Nijstadsakkers: overzien
we het gehele vondstcomplex, dan lijken als oudste vormen in aanmerking te komen de grote dubbelconische urn (nr. 1) met de scherp afgezette hals en buikknik en de geoorde urn (nr. 44) met de door een flauwe knik afgezette conische hals. Beide typen komen voor in sleutelgatvormige greppels, b.v. te Wedde en Wessinghuizen (Van Giffen, resp.
1949 en 1930).
Interessant is de combinatie urn - bijpotje (nrs. 45, 45a); de urn is dubbelconisch van vorm met een korte hals, terwijl het bijpotje versierd is
met vingertopindrukken op rand, hals en buik (zie ook bijlage 11). Dit
geheel zal later gedateerd moeten worden dan de voorgaande urnen.
Absoluut laat zijn scherven van bijpotjes met plastische zgn. 'Kalenderberg'-versiering, t.w. nr. 35 uit de greppel van bijzetting 26 en nr. 49a
uit de crematie nr. 49, even als de oude vondst 1930/X 4. Dit is een
typische 'Harpstedter Rauhtopf' als urn in gebruik gedurende het begin
van de Zeijener kultuur (Waterbolk, 1962).
Uit diezelfde tijd zal ook de steilwandige urn met uitstaande rand dateren, die in 1969 werd gevonden en vergelijkbaar is met urnen uit het
Noordenveld te Elp (Van Giffen, 1934). Uit de crematie in deze urn is
een stukje bronsblik gekomen, dat aan één zijde is omgeslagen en
waarvan de vorm gelijk is aan het lemmet van vele urnenveldscheer-

messen. Mogelijk is het stukje bronsblik pas in tweede instantie als
scheermes gebruikt en daartoe aan de rugzijde versterkt door het om te
slaan. Bij nadere bestudering van het gecorrodeerde oppervlak bleek
zich in de corrosielaag een wirwar van haarafdrukken te bevinden. Deze zullen afkomstig zijn van een stuk vacht dat als beschermhoesje om
het scheermes was geslagen. In Dötlingen-Buschheide, Oldenburg, zijn
in één urn een met leer omwikkeld pincet en scheermes gevonden (ZolIer, 1965).
Wanneer we ons tot slot een voorstelling trachten te vormen over de
aanleg van het umenveld als geheel, dan lijkt het gevondene er op te
wijzen, dat tot dusver zeker niet het oudste deel van het umenveld aan
het daglicht is gekomen; dat kan zich bevinden onder de bebouwing
langs de noordzijde van de Lheeweg, m.a.w. tussen de vindplaats van
1930 en de opgravingsputten aan de Nijstadsakkers.
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BIJLAGE

I

Vondstenlijst
De volgnummers in deze inventarislijst zijn identiek met de vondstnummers, die
tijdens de opgraving zijn gegeven.
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Scherven van een grote, scherp geprofileerde, dubbelconische urn met iets
naar binnenstaande rand; de bodem ontbreekt. Hoogte van het fragment: ±
31; diam. rand: 20,2; diam. buik: 33,l cm. Inhoud: crematie. Uit centrum
van kleine kringgreppel.
Scherven van een dubbelconisch bijpotje met uitstaande rand. Hoogte: 8,7;
diam. rand: 11,7; buik: 12,8; bodem: 5,3 cm. Uit vulling ovale greppel.
Fragment van een urn. Hoogte: 11,4; diam. bodem: 6,s; buik: 19,3 cm. Met
crematie.
Scherven van een dubbelconisch bijpotje met vertikale rand.. Diam. rand:
6,O; buik: 16,3; bodem: 6,O cm. Uit vulling ovale greppel.
Bodem en scherven. Diam. bodem: 8,O cm.
Beschadigde urn (rand ontbreekt). Max. hoogte: 23,s; diam. buik: 33,2; bodem: 11,6 cm. Met crematie uit centrum langbed.
Crematie uit centrum ovale greppel.
Scherven van een bijpotje. Diam. buik: 16,O cm. Uit vulling ovale greppel
van bijzetting nr. 9.
Scherven en bodem. Diam. bodem: 8,3 cm. Uit centrum ovale greppel.
Crematie uit centrum ovale greppel.
Fragment van bijpotje met ingezwenkte rand en crematie uit centrum grote
kringgrep.
Crematie uit centrum van kringgrep.
Idem.
Idem.
Crematie uit centrum grote kringgrep.
Scherven van een bijpotje, met ronde bodem. Diam. rand: 8,4; buik: 9,2 cm.
Met crematie.
Crematie uit centrum grote knnggrep.
Crematie uit centrum ovale greppel.
Houtskool uit paalgat.
Idem.
Idem.
Crematie uit centrum ovale greppel.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Scherven van een 'Harpstedter' uit paalgat.
Idem.
Crematie uit centrum ovale greppel.
Urn. Diam. rand: 15,8; buik: 25,O; bodem: 10,O cm. Met scherven van bijpotje en crematie uit centrum ovale greppel.
Scherven en crematie uit centrum ovale greppel.
A

33 Crematie uit centrum ovale greppel.
34 Crematie uit centrum knnggreppel.
35 Scherven van een bijpotje met 'Kalenderberg'-versiering boven de buikknik.
Diam. rand: 9,4; buik: 12,3 cm. Uit vulling ovale greppel.
36 Crematie.
37 Scherfjes van een bijpotje, waarvan de rand door een groeflijn is afgezet tegen de buik. Uit de vulling ovale greppel.
38 Scherfjes van een bijpotje uit vulling ovale greppel.
39 Scherven van een pot met vingertopversiering op de buikknik. Diam. buik:
24,8; bodem: 6,3 cm. Gevonden door mr. W. W. Hopperus Buma, burgemeester van Dwingeloo voor de opgraving, in het centrum van een ovale
greppel.
40a Fragment van een pot met vingertopindrukken op de buikknik en sporen van
één vertikale rij indrukken boven de buikknik. Diam. buik: 25,9; bodem: 10,O
cm. Op de stort gevonden.
40b Scherven van een potje met een groeflijn op 9 cm hoogte langs de afgebroken rand. Diam. buik: 15,4; bodem: 6,5 cm.
40c Glad gepolijste scherf met een bundel evenwijdige groeflijnen.
1972/XII
41 Beschadigde urn, oorspronkelijk met twee oren. Diam. buik: 25,7; bodem:
8,2 cm. Met crematie.
42 Crematie uit centrum ovale greppel.
43 Idem.
44 Beschadigde geoorde urn. Eén oor ontbreekt. Diam. rand: 18,5; buik: 24,3;
bodem 7,4 cm. Met crematie.
45a Dubbelconische urn met vertikaal staand randje en gaten van de eertijds afgebroken oren. Diam. rand: 21,6; buik: 24,4; bodem: 10,s cm. Met crematie
uit centrum ovale greppel.
45b Geoord bijpotje met vingertopindrukken op rand, hals en buik, Diam. rand:
12,7;buik: 15,2; bodem: 6,4 cm. Omgekeerd op crematie in urn staande.
46 Crematie uit centrum greppel.
47 Scherven van een geoord bijpotje met vingertopindrukken. Diam. rand: 13,8;
buik: 15,2; bodem: 6,O cm. Met crematie uit centrum ovale greppel.
48 Crematie.
49 Scherf van bijpotje met vertikale 'Kalenderberg1-versiering tussen rand en
buikknik, en crematie uit centrum greppel.

Aardewerktechnologie
Het zal velen volkomen onbekend zijn hoe het aardewerk uit de urnenvelden is
gemaakt. Toevalligerwijze is één van de urnen uit Dwingeloo een ideaal voor-

Fig. 10. Dwingeloo.
Opbouw van de pot en bevestiging van oren; schaal 1:4. Tekening P.B.Kooi.

beeld om één en ander uit te leggen (cf. fig. 10). Urn nr. 45 is namelijk door de
druk van de grondmassa erboven in diverse stukken uiteengevallen, waarbij de
pot is gescheurd langs de aanhechtingsplaatsen van de verschillende elementen
waaruit hij is opgebouwd. De scheuren verlopen voornamelijk horizontaal. Het
modelleren van de pot vond plaats als volgt. Nadat de bodem uit een platte
plak klei was gevormd werd daarop een kleirol gehecht en uitgeknepen tot de gewenste dikte. Daarop werd de volgende rol bevestigd, enzovoorts, zoals bij A is
aangegeven. Had de pot de gewenste grootte bereikt, dan was bijvormen en versieren van de natte klei nog mogelijk.
Het bevestigen van de oren gebeurd door middel van een zeer speciale techniek,
die kenmerkend schijnt te zijn voor de Late Bronstijd. Door d e wand van de pol
werden twee gaten geboord, waardoor de uiteinden van een kleirolletje werden
gestoken (cf. B 1).
De aan de binnenzijde uitstekende einden werden afgeplat en uitgestreken, waardoor het oor als het ware aan de pot zat vastgeklonken. Deze wijze van bevestigen kan ontleend zijn aan de metaalbewerking (cf. B 2).
Andere mogelijkheden, gebaseerd op dezelfde techniek, treffen we aan bij sommige zgn. knobbeloortjes: daarbij is slechts één gat in de wand geboord waarin
het einde van een kleirolletje op de bovenbeschreven wijze is geklonken (cf. C l ) ,
vervolgens werd de kleirol aan de buitenzijde tot een knobbel gevormd, waardoor een gaatje werd gestoken (cf. C 2). Een derde variant treffen we aan bij geoorde nappen (bijpotjes), waarbij alleen de onderzijde van het oor is 'geklonken',
de bovenzijde is over de rand geslagen (cf. D).

Vroeg-middeleeuws aardewerk
uit Vries, gem. Vries
(fig.1-2)

O.H . Harsema
Op 13/VII/1972 werd in Vries een terrein aan de Holtenweg bezocht,
alwaar een aantal bouwputten voor bejaardenwoningen waren uitgegraven. Het bezoek volgde op de mededeling van de heer H. J. Dik te
Vries, dat bij het uitgraven van de fundering voor deze bejaardenwoningen veel scherven waren aangetroffen, in een grote donkere vlek. De
vlek bevond zich in de funderingssleuf voor de noordelijke binnenmuur
in het noordwestelijke woningblok (fig. 1, nr. 1).
Na overleg met de uitvoerder van het aannemersbedrijf, Fa. Noppert te
Oosterhaule (Fr.) kon het restant van de kuil (in feite niet veel meer
dan de omtrek) nog dezelfde dag door het B.A.I. (A. Meijer en schrijver) worden ingemeten. De diameter van de min of meer ronde kuil bedroeg ca. 2 m, het diepste punt bevond zich 1,20 m onder het maaiveld, onder een ca. 0,70 m dik esdek. De vulling van de kuil was zeer
donker van kleur en, voorzover nog na te gaan (alleen de rand was nog
ongestoord), nauwelijks gestructureerd. Alleen een kleurverschil met
de grond in het doorwerkte centrum leek te bestaan; deze laatste was
nog zwarter.
Het door de heer Dik al verzamelde materiaal kon worden aangevuld
met een aantal scherven, die zich echter hoofdzakelijk in de doonvoelde grond in het centrale deel van de kuil bevonden. In het nog intacte,
diepste gedeelte van de kuil, juist onder het centrum, werden geen
vondsten meer gedaan, en dit wijst er op dat de scherven zijn gedeponeerd toen de kuil al enigszins was opgevuld. Omtrent de primaire
functie van de kuil zijn geen aanwijzingen verkregen.
Ongeveer 60 m ten ZO van deze plaats werden in een kort, slechts over
enkele meters te vervolgen standspoortje (fig. 1, nr. 2), dat zich in één
van de andere bouwputten aftekende, een aantal scherven aangetroffen,
vergelijkbaar met de hierboven genoemde. Sporen van huisplattegron-
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Fig. 1. Vries.
~opografischsituatie en grondsporen. Tekening B.A.I. (G. Delger).
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den werden in de blootliggende bouwputten, met een totaal oppervlak
van ca. 1500 mz, niet waargenomen en hoewel de omstandigheden
voor het doen van de waarnemingen zeker niet ideaal waren, zou toch
de aanwezigheid van een redelijk deel van één of meer boerderijen niet
onopgemerkt zijn gebleven. Het typische nederzettingskarakter van de
vondsten maakt het echter wel zeker dat er woningen in de onmiddellijke nabijheid moeten hebben gelegen.

De vondsten (fig. 2)
Uit de scherven uit de kuil, waarvan aannemelijk is dat het qua ouderdom een homogeen complex betreft, lieten zich een aantal grotere randfragmenten samenstellen, die duidelijk maken dat we hier te doen hebben met het aardewerk uit de periode die voorafgaat aan het optreden
van de eigenlijke kogelpotten. In het aardewerk zijn twee hoofdgroepen
te onderscheiden. De ene omvat dikwandige potten (wanddikte tot 1,5
cm; fig. 2, bovenste rij), die in een tamelijk zuurstofrijk milieu rossigbruin gebakken zijn. De klei is sterk verschraald met tamelijk fijn granietgruis, dat vaak iets door de Mei naar buiten komt, waardoor de
wand een bobbelig aanzicht krijgt. Het profiel van de potten vertoont,
wat betreft de buitenzijde, geen scherpe overgangen. Het min of meer
eivormige lichaam gaat naar boven over in een ca. 2,s - 3,5 cm hoge
hals, die ongeveer vertikaal staat of naar de rand iets uitbuigt. De
overgang van lichaam naar hals is aan de binnenzijde, door een wat
scherpere knik, vaak beter gemarkeerd. De rand iets versmald en
rond of afgeplat. Van de opvallende profielering die de randen van
het latere kogelpottenaardewerk kenmerkt is nog geen sprake. Slechts
in een enkel geval wordt de indruk gewekt dat de rand aan de buitenzijde iets verdikt is. Dit effect is echter ontstaan doordat de halsoppervlakte op ongeveer 1 cm onder de rand rondom iets is ingedrukt.
Naar beneden gaat de wand eveneens zonder scherpe knik over in de
afgeplatte bodem.
Van dit aardewerktype was geen enkel profiel geheel te reconstrueren.
In aanmerking genomen de wanddikte van de scherven menen wij een
hoogte van 30-40 cm voor deze vormen te mogen aannemen. Het verloop van de wand suggereert dat de grootste omvang boven, of ongeveer ter plaatse van, het midden van de potten was gelegen.

Fig. 2. Vries.
Vondsten uit de kuil (nr. 1); schaal 1:4. Tekening B.A.I. (J. M. Smit).
(1 47.1 7.4

Het tweede type onderscheidt zich van het eerste niet zozeer door een
essentieel andere grondvorm als wel door een verschil in afmetingen,
door een andere wijze van bakken en waarschijnlijk een andere functie
(kookpotten, naast dikwandige voorraadpotten). De wanddikte van deze groep varieert van 0,5-1,O cm, met een nadruk op waarden van
0,6-0,8 cm. De magering is overeenkomstig de vorige groep en ook het
ruwe oppervlak komt hier overwegend, maar niet uitsluitend, voor. De
kleur is vuilgrijs tot grijsbruin en dit wijst er op dat het bakken in een
reducerend milieu heeft plaatsgevonden.
De vertikale of wat uitstaande hals is hier, overeenkomstig de iets geringere afmetingen van de potten, ook navenant lager, en varieert van
1,s-2,s cm. De rand is iets versmald en afgerond. De platte bodem sluit
weer zonder duidelijke knik bij de wand aan.
Eén pot, waarvan het grootste deel van de rand bewaard is, alsmede
plaatselijk de wand tot beneden de grootste omvang, wijkt af door betere afwerking. De pot is kennelijk voor het bakken, in zgn. leerdroge
staat gepolijst, waardoor de gewoonlijk uitstekende granietdeeltjes naar
binnen zijn gedrukt en de pot een glanzend zwart uiterlijk heeft gekregen.
Iets onder de hals vertoont de wand de afdrukken van een dik, vertikaal oor, dat kennelijk in een iets gedroogde toestand van de pot is
aangebracht en niet voldoende is gehecht (cf. de techniek die bij de urnenveldenkeramiek is toegepast, artikel P. B. Kooi in deze almanak).
Mogelijk bezat de pot oorspronkelijk twee oren. De grootste doorsnee
van deze pot bedroeg ca. 22 cm. De hoogte kan geschat worden op 22
a 24 cm.
Een scherf van een gedeelte van een duidelijk vlakke bodem is bewaard,
terwijl voorts een scherf voorkomt met een klein oortje dat aan één
kant sterk is afgevlakt, in een lijn die in het verlengde van de vermoedelijke bodem ligt. Parallellen voor een dergelijke plaatsing van het
oor, vlak boven de bodem, zijn ons niet bekend.
Behalve aardewerkscherven zijn uit de kuil ook enkele fragmenten van
ringvormige aardewerkverzwaringen afkomstig, die aan één zijde zijn
afgeplat. Met de aardewerkfabricage kan misschien een stuk natuursteen in verband gebracht worden, dat op alle vlakken sporen van polijsting draagt.

Tenslotte kunnen een aantal sintels wijzen op ijzerverwerking in de nederzetting.
Datering
Aardewerkvormen die vooral vergelijkbaar zijn met de dunwandige
component van Vries, treffen we aan in de rijengrafvelden. Het grafveld van Looveen bij Wijster (Van Es, 1967) leverde een 7-tal potten
op, als bijgiften in ZW-NO-gerichte inhumatiegraven, die zich, hoewel
iets kleiner, door de tamelijke gladde afwerking van het buitenoppervlak vooral goed laten vergelijken met de geoorde pot van Vries. Nederzettingsvondsten waarin ook de component met dikkere wand is
vertegenwoordigd, stammen o.a. uit Donderen (Kroniek etc. 1967) en
Midlaren (Kroniek etc. 1969). Iets oostelijker treffen we dit aardewerk
in grote delen van NW Duitsland aan, van Westfalen tot aan de Noordzeekust. Zowel in de opgegraven nederzetting van Warendorf, ten O
van Munster (Winkelmann, 1954), als in de wierde van Hessens bij
Wilhelmshaven (Haarnagel, 1956), komt dit aardewerk voor in nederzettingen die rond de 8e eeuw van onze jaartelling worden gedateerd.
In de wierde van Hessens zijn het de nederzettingsfasen 5 en 4 die
exacte parallellen bieden voor het totale vormenbestand van Vries.
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Een Vóórromeìnse huisplattegrond
bij Orvelte, gem. Westerbork
O.H.Harsema
(fig. 1-2; Pl. 1-11)
Op 14/X/1971 is door het B.A.I. (A. Meijer en schrijver) ten Z van Orvelte, in het ter plaatse verlegde tracé van de provinciale weg Westerbork-Zweeloo (cf. fig. 1) een volledige, met behulp van C14 analyse
omstreeks het begin van de jaartelling gedateerde, huisplattegrond
vastgesteld en ingemeten.
Het onderzoek volgde op de waarneming van standsporen en paalgaten
in het uitgegraven en grotendeels al weer opgevulde cunet van de nieuwe omleiding, zuidelijk langs Orvelte, tijdens een verkenning van de
schrijver op 13/X.
Tijdens het onderzoek bleek dat zich in het 7 m brede cunet van de
weg ruim de helft van een ongeveer ZW-NO gerichte, schuin door het
cunet gesneden plattegrond bevond. Dankzij de medewerking van de
opdrachtgevers (Provinciale Waterstaat van Drenthe) en de uitvoerder
van het werk (Fa. Lareco), kon m.b.v. een bulldozer in 10 minuten het
aansluitende deel, in de zuidelijke wegberm, worden blootgelegd. Het
drieschepige huis had een lengte van 12 m (binnenwerks); breedte in
het midden 5,20 m, aan de einden variërend van 4,60 (westeinde) tot
5,00 m. De twee staanderrijen, die zich beide afspiegelden in de vorm
van 4 rechthoekige tot vierkante paalgaten, bevonden zich op ongeveer
1,20 m van de wand. De breedte van het middenschip varieerde van
2,60 m aan de westzijde tot 3 m in het oosteinde. De vier staanderparen waren in twee blokken gegroepeerd, die zowel in de onderlinge
plaatsing van de staanderparen als in de plaats van het binnenste staanderpaar t.o.v. de breedte-as van het huis van elkaar afweken (cf. fig. 2).
Opmerkelijk was de wand, die rondom gevormd werd door een zeer
licht gebogen, regelmatig, ca. 15 cm breed standspoor (cf. Pl. IIa), dat
alleen in het midden van de lange zijden was onderbroken. Deze beide

ingangen - in de noordwand 1,00 m breed, in de zuidwand 1,80 m waren aan weerszijden geflankeerd door drie paalgaten. Het standspoor reikte nog slechts tot enkele centimeters onder het opgravingsvlak; aan de noordzijde was het plaatselijk zelfs al verdwenen. De paalgaten van de staanders waren nog tenminste 20 cm diep.
Ten aanzien van de oorspronkelijke diepte van de sporen zijn alleen
schattingen mogelijk. Het oorspronkelijke maaiveld is nergens meer
bewaard, liet terrein is reeds eeuwen als bouwland in gebruik en de
dikte van de ophoging, ten gevolge van het opbrengen van de met mest
gemengde heideplaggen, is onbekend. De volgende gegevens staan ter
beschikking: De hoogte van het tegenwoordige maaiveld bedraagt
17,33 N.A.P. Het esdek is ca. 0,45 m dik. Het terrein is op de kaart
behorend bij het 17e eeuwse grondschattingsregister als een duidelijk
afzonderlijk kampje aangegeven, aan de zuidkant van de Oosteres (cf.
Pl. I) Bij het opmaken van deze kaart was het terrein woest (d.w.z. wel
aangemaakt maar op dat moment niet in gebruik).
Het feit dat het terrein geen deel uitmaakt van de kern van een van de
essen, alsook het niet erg dikke esdek, maken dat de ophoging tamelijk
gering geweest kan zijn, d.w.z. een 10 à 20 cm. Gemakshalve 15 cm
aannemend zou dat betekenen dat het oorspronkelijk maaiveld rond
17,18
N.A.P. gelegen zou hebben. De onderkant van de paalgaten
van de stijlen bevonden zich gemiddeld op 16,63, de onderkant van het
wandspoor op ca. 16,78
N.A.P. De stijlen zouden dan ca. 0.55 m
zijn ingegraven, terwijl het wandspoor een diepte van ongeveer 0,40 m
had. Gezien de tamelijk geringe afmetingen van het gebouw, alsook gezien de welhaast als zeker aan te nemen waarschijnlijkheid dat de stijlen zowel in lengte- als breedterichting van boven verbonden waren, lijken deze uitkomsten voor een hechte constructie voldoende. Veel vergelijkingsmateriaal is niet voorhanden. Alleen van enkele Midden
Bronstijd boerderijen, opgegraven in de nieuwbouwwijk Emmerhout
van de gemeente Emmen, waar het nederzettingsterrein na verlating is
overstoven, is de diepte van de stijlen bekend. Deze bedroeg daar gemiddeld ca. 0,85 m.
Ten aanzien van betekenis van het wandspoor rijzen een aantal vragen.
Het spoor was nog zeer ondiep en plaatselijk zelfs al verdwenen maar
het onderzoek van het overgebleven deel (d.m.v. dwars- en lengte-cou-
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Fig. 1. Orvelte.
Topografische situering van het onderzoekterrein.Tekening B.A.I. (G. Delger).

Fig. 2. Orvelte.
Plattegrond van het huis en vondsten. Tekening B.A.I. (G. Delger en H. Roelink).

pes en horizontaal schavend verdiepen) heeft wel duidelijk aangetoond
dat de bodem van het spoor vrijwel vlak was (cf. P l . IIb). Nergens, uitgezonderd ter plaatse van de ingangen, kwamen sporen van dieper ingegraven palen voor.
(Re)constructie*
De waarnemingen ten aanzien van de wand hebben er toe geleid dat in
eerste instantie gedacht is aan een opbouw op (gedeeltelijk) ingegraven
grondhout, in de vorm van een liggend balkenraam, waarin de staken
van de vlechtwerkwand op of iets boven maaiveldhoogte, in gaten
ingelaten waren. De hierboven uitgevoerde berekeningen zouden betekenen dat de balken van dit raam, bij een bodembreedte van 0,15 m
(eventueel naar boven iets breder wordend) een dikte (hoogte) van 0,40
m gehad zouden hebben. Hiertegen zijn wel bedenkingen in te brengen.
Het voordeel van een dergelijke fundering is op zich evident, aangezien
zodoende de tamelijk dunne staken van de vlechtwerkwand beter tegen
verrotting zijn beschermd. In historische tijd is de oplossing tegen het
vocht hierin gevonden dat de grondplaten van de wand, zoals ook de
stijlen, helemaal vrij gemaakt werden van de grond en op veldkeien
werden gefundeerd. Echter voorbeelden van houten grondplaten in direct contact met de bodem, zijn uit vroeghistorische tijd en zelfs uit de
prehistorie bekend.
Trier (1969, p. 78 e.v.), die hieromtrent een groot aantal gegevens bijeen gebracht heeft en een aantal voorbeelden van het gebruik van deze
techniek (Schwellenbau) in vroegmiddeleeuwse nederzettingen en
burchten geeft, concludeert echter dat het gebruik toen nog niet algemeen was. Algemeen gebruikelijk zou deze techniek pas worden omtrent 1400, in het kader van het optreden van de karakteristieke vakwerkbouw. Incidentele prehistorische voorbeelden hangen samen met
de specifieke terreinsituatie. Zo vindt de toepassing van grondhout in
een aantal Zuidduitse en Zwitserse meeroevernederzettingen uit het
Neolithicum zijn verklaring in de geringe draagkracht van de onder+ Graag zij hier vermeld dat de heer R. C. Hekker (Stichting Historisch Boerderij-onderzoek) commentaar heeft willen geven op het grondplan en onze aanvankelijke interpretatie. Van zijn suggesties is in deze en in de volgende paragraaf in
enkele gevallen dankbaar gebruik gemaakt.

grond. Een fraai voorbeeld uit onze eigen omgeving, waar dit zelfde
gold, is het tempeltje in het veen bij Bargeroosterveld, uit de Midden
Bronstijd. Zoals opgemerkt is voor de wandconstructie van het huis
van Orvelte aanvankelijk gedacht aan 'Schwellenbau', en wel omdat het
wandspoor, behalve in zijn gelijkmatige breedte en homogene vulling,
vooral in zijn behoorlijk vlakke bodem (cf. Pl. 11, b) één van de belangrijkste archeologische kenmerken hiervan bezat. De aanvankelijk
veronderstelde datering van het huis, t.w. Laat Romeins, o.a. op grond
van een parallel in Wijster (Van Es, 1967, fig. 40:18, p. 375) viel vóór
het bekende vroegmiddeleeuwse optreden van deze bouwwijze. Dit
werd echter niet als een groot bezwaar beschouwd omdat voorbeelden
van (zelfs ingegraven) houten grondplaten ook bekend zijn uit Romeinse vestigingen in het Beneden Rijngebied, o.a. uit het Romeinse castellum van Valkenburg (cf. 25e-28e Jaarverslag van de Vereeniging voor
Terpenonderzoek, Afbeeldingen, Afb. 38).*
Door de nu berekende grotere diepte van het standspoor kan een ander
wandtype echter niet uitgesloten worden; met name is dan te denken
aan een constructie, die uit dichtgeplaatste palen of gekloofde stammen
bestond, direct rustend op de bodem van de standgreppel. In alle gevallen is het echter noodzakelijk aan te nemen dat de wand aan de bovenzijde door een plaat werd afgesloten, waarin de boveneinden van de
vertikale wandpalen waren gestoken. Deze platen aan de bovenzijde
waren nodig om een hechte verbinding tussen de lengte- en breedtewanden tot stand te brengen. Ook op de hoeken van het huis zijn n.l.
geen dieper ingegraven palen aangetroffen.
De stijlen zullen door opgelegde balken in de breedte zijn gekoppeld,
waarschijnlijk, door middel van de sinds de Midden Bronstijd bekende
pen-en-gat verbinding. Gezien het feit dat de twee rijen stijlen, in de
lengterichting gezien, precies in rechte lijnen staan, is het mogelijk dat
de penvormig versmalde boveneinden van de stijlen eindigden in gaten
in de platen die in de lengterichting op de gebinten lagen.
De druk van het schilddak werd voor een groot deel, middels bovengenoemde platen die de sporen van het dak ondersteunden, opgevangen
door de gebinten. Gezien de geringe breedte van het gebouw ligt het

* Zie Naschrift.

Orvelte. Gedeelte van de Oosteres van Orvelte, zoals weergegeven op een kaart
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voor de hand aan te nemen dat de sporen doorgelopen hebben tot aan
de wand. Deze wand zal de 'normale' hoogte van 1,20 à 1,40 m (Trier,
1969, p. 82 e.v.) niet hebben overschreden. Dit verklaart ook de paalgatenconfiguraties bij de ingangen. Deze ingangen moesten natuurlijk
hoger zijn, de muurplaat moest worden onderbroken en voor het op
zijn plaats blijven van de wand in het midden dienden de aan weerszijden geplaatste palen. Deze palen enlof de derde vingen ook het boven
de ingang opgetrokken dakgedeelte op. Ten aanzien van de verdere
dakconstructie is de vraag belangrijk hoeveel druk de wand kon opvangen. Wij menen dat met name wat betreft de zijwaartse druk de functie
van de wand niet overschat mag worden. Van de alternatieven die dan
denkbaar zijn, willen we er één noemen, een techniek waarvan bij de
reconstructie van IJzertijdboerderijen in Denemarken gebruik gemaakt
is. Daarbij werd een nokbalk toegepast op opgevangen dragers, n.l. op
dragers die rustten op de hoofdbalken van de gebinten.

Functie en indeling
Helaas zijn tijdens het onderzoek vrijwel geen aanwijzingen verkregen
die op de bestemming van het gebouw een duidelijk licht werpen. Ondanks de vrij geringe afmetingen zijn we geneigd toch aan te nemen dat
de plattegrond een gebouw weergeeft met zowel een woon- als een bedrijfsfunctie. Voor een (gedeeltelijke) woonfunctie pleiten de vondsten
van een aantal scherven en een spinschijfje. Of voor wat betreft het bedrijfsgedeelte aan een stalfunctie gedacht moet worden is wel twijfelachtig - het is niet onwaarschijnlijk dat dit gedeelte diende voor
oogstberging.
Direct vallen in dit verband de beide ingangen op, waarbij de smalle
noordelijke als toegang tot het woongedeelte is op te vatten, de veel
bredere zuidelijke als toegang tot het bedrijfsgedeelte. Weinig is bekend omtrent het profane gebruik van karren en wagens in de prehistorie, maar het is verleidelijk om hieraan te denken ter verklaring
van de 1,80 m brede zuidingang. Ook het terugspringende gebint,
westelijk van deze ingang, zou passen in de veronderstelling dat de
oogst met voertuigen werd binnengereden. Het westelijk deel zou dan
als berging hebben kunnen dienen, het oostelijk deel als woongedeelte.
Een haardplek is hier weliswaar niet aangetroffen maar dit is te verkla-

ren uit de latere bewerking van de grond, waardoor het oorspronkelijke
loopvlak is opgenomen in de bouwvoor.
Datering
De weinig talrijke vondsten, enkele scherfjes, een brokje verbrand leem
en een spinschijfje, geven omtrent de datering van het huis geen uitsluitsel. Voor het meest karakteristieke stuk, een randscherfje met vingertopindrukken buiten tegen de rand (fig. 2, nr. 7), komt vooral de
vroegromeinse IJzertijd in aanmerking. De C14 datering van houtskool
uit een paalgat van een stijl (8) gaf als uitkomst 1990 f B.P.(voor heden; GrN 6684).
Een datering rond het begin van de jaartelling hoeft niet in strijd te zijn
met de veel later geachte parallel voor ons huis, die in Wijster is opgegraven. Nadere bestudering van de plattegronden van deze nederzetting
leert n.l. dat dit gebouw, dat tot periode IIIa van de nederzetting gerekend werd (i.c. eerste helft 4e eeuw A.D.), oversneden wordt door funderingsgreppels van omheiningen die tot de perioden I@) en II(a) gerekend werden, vanaf ca. 200 A.D. (cf. Van Es, 1967, vak Dlo-42/44, op
plan I, IV, V1 en X, part 4). Verder zijn tijdens opgravingen in Noordbarge in 1972 grote gedeelten van verschillende huizen met wandstandsporen aan het licht gekomen, waarbij - hoewel toch al een groot gedeelte van de nederzetting is opgegraven - tot dusver nog geen enkele
Romeinse scherf is gevonden, zodat de mogelijkheid niet is uitgesloten
dat de nederzetting te Noordbarge, en daarmee dit huistype, hoofdzakelijk aan fase I van Wijster, vanaf ca. 150 A.D., voorafgaat.

Slotopmerkingen
Zoals zo vaak roept ook de vondst van Orvelte meer vragen op dan zij
beantwoordt. Er lijken echter, ook in het terrein, aanwijzingen te zijn
aangaande de richting waarin verder onderzoek zou kunnen worden
uitgevoerd. De plattegrond ligt in de hoek van een terrein dat aan de
noord- en westzijde wordt begrensd door een oude zandweg die juist
ten W van het huis scherp ombuigt. Op de kaart bij het 17e eeuwse
grondschattingsregister(cf. Pl. I) tekent zich hier, zoals boven vermeld,
een kampje af waarvan de noordelijke en westelijke begrenzing juist
door de weg gevormd wordt. De vraag dringt zicht op of de vorm

waarin het kampje werd aangelegd misschien de vorm van het oorspronkelijke nederzettingsterrein weerspiegelt. De thans opgegraven
plattegrond bevond zich in een hoek. De rondweg heeft het kampje
hier doorsneden, maar het ligt nog grotendeels ongeschonden ten Z van
deze weg. Resten van andere huizen zouden dan in de akker nog verwacht kunnen worden. Het probleem lijkt voldoende interessant om in
de toekomst, b.v. in het kader van de ruilverkaveling, te worden nagegaan.
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Naschrift
Na afsluiting van dit artikel verscheen als 52-54e Jaarverslag van de
Vereniging voor Terpenonderzoek (1972) De Romeinse Castella te
Valkenburg Z.H. (W. Glasbergen et al.), waarin een completere plattegrond (fig. 22, gebouw nr. l l ) , een beschrijving van de constructie
(p. 30 ev.) en een aantal afbeeldingen (fig. 8-18) van het fraaiste voorbeeld van 'Schwellenbau' in Valkenburg, het onderkomen van de commandant van Castellum I.

Kroniek van opgravingen en vondsten
in Drenthe in 1971
Palaeolithicum
Vanaf februari is door de heer P. Houtsma te Waskemeer, geassisteerd
door de heer J. Schilstra, gedurende een groot deel van het haar, in
weekends en in vakantie, gewerkt aan het onderzoek van een nederzetting van de Tjongerkultuur, bij Een, gem. Norg. De aanleiding tot het
onderzoek vormden enkele vuurstenen artefacten en een met veen gevulde en door Jonger dekzand afgedekte depressie, door eerstgenoemde
ontdekt in het talud van de in ruilverkavelingsverband gekanaliseerde
Schipsloot. Dankzij de welwillende medewerking van de eigenaar, de
heer R. Vunderink te Rijswijk, kon onder auspiciën van het B.A.I. en
onder dagelijkse leiding van de heer Houtsma het oostelijk aangrenzende terrein over een lengte van ca. 30 m worden onderzocht. De Tjonger-concentratie behoort zowel naar zijn omvang als naar de hoeveelheid opgegraven materiaal tot de grootste die in Drenthe zijn blootgelegd. Een uitvoerig verslag is in voorbereiding.
Naar aanleiding van de vondst van urnenscherven door de heer H.
Hingstman te Bronneger, zijn in december 1971 enkele proefsleuven
gemaakt op het Hoornsche Veld bij Buinen, gem. Borger. Op grond
daarvan werd besloten dat het alleszins gewenst was het hier gelegen
urnenveld, dat bij de geplande aanleg van de aardgasleiding in 1972
grotendeels zou worden vernield, zo volledig mogelijk op te graven. Dit
onderzoek vond plaats van 1612 - 2115.
Behalve de verwachte overblijfselen van het urnenveld werd daarbij
ook een vuursteenconcentratie aangetroffen, in de Usselolaag, die bij
het plaatselijk verdiepen van het vlak tijdens de afwerking, ruim 1 m
onder het maaiveld werd aangesneden.

Mesolithicum
Het onderzoek door medewerkers en studenten van de University of
Michigan, Museum of Anthropology, bij Havelte, gem. Havelte, werd
in het verslagjaar voortgezet. Het veldonderzoek concentreerde zich nu
vooral op één der vindplaatsen op de zandrug rond de depressie De
Doeze.
Mesolithisch vuursteenmateriaal in tamelijk grote hoeveelheid werd,
hoewel hoofdzakelijk verspreid, ook aangetroffen tijdens de opgraving
op het Hoomsche Veld bij Buinen, gem. Borger.
Neolithicum, Bronstijd
Van 25/1 - 15/2 werden op de Bergakkers bij Eext, gem. Anloo, door
het B.A.I. drie grafheuvelzolen blootgelegd.
In het centrum van de meest westelijke heuvel (I) werd nog een greppeltje aangetroffen dat oorspronkelijk een zgn. bijenkorfgrafje kan hebben omgeven. Onder en naast de heuvel werd afvalmateriaal van een
nederzetting van de Trechterbekerkultuur gevonden.
Heuvel I1 was een in vier perioden opgebouwde Bronstijdgrafheuvel,
waarbij in de opeenvolgende perioden respectievelijk een drievoudige
paalkrans, een ringsloot, een enkele paalkrans en een dubbele paalkrans de heuvelvoet markeerden.
Bij de derde periode zouden de tien tangentiële nabijzettingen kunnen
behoren. In het ZW-kwadrant werd tenslotte een OW-gericht bekergrafje met bekisting gevonden, waarin een lijksilhouet, een bekertje en
een geretoucheerde kling.
Heuvel I11 was een drieperiodenheuvel uit de Bronstijd met een begrenzing achtereenvolgens van paalkrans en tweemaal een ringsloot.
Ook onder deze heuvel bevond zich een bekergrafje, ZW-NO gericht
met bekisting en lijksilhouet.
Nieuwsbulletin K.N.O.B. 197113, p. 52.
Zoals door losse vondsten tijdens het onderzoek op het Hoomsche
Veld, bij Buinen, gem. Borger al werd gesuggereerd, is dit terrein ook
in het Laat Neolithicum (incidenteel) bezocht. Een zeer fraaie bevestiging vormde de vondst van een bekervlakgraf, waarin een klokbeker -

plastisch versierd op het halsgedeelte en met stempelindrukken daaronder - en een vijftal gevleugelde en gesteelde pijlspitsen werden aangetroffen.
Late Bronstijd, IJzertijd
De aanleiding tot het onderzoek op het Hoornsche Veld bij Buinen,
gem. Borger vormde, zoals hiervoor al opgemerkt, de ontdekking van
urnenscherven en de kort daarna, bij een proefonderzoek, bevestigde
aanwezigheid van een urnenveld. Dit urnenveld kon in de maanden februari - mei vrijwel volledig (voor zover namelijk de sporen de ontginning in het begin van deze eeuw hadden overleefd) worden opgegraven. De kringgreppels tekenden zich door de sterke veroering ingezakt ter plaatse van de greppels - meestal zeer scherp af. De kwaliteit van de keramische overblijfselen was daarentegen, door de hiervoor genoemde ontginnings-acitiviteiten,veel minder.
Van betekenis was dit urnenveld vooral in structureel opzicht. De ca.
90 bijzettingen, met en zonder urn en al dan niet omgeven door een
kringgreppel, vielen namelijk ruimtelijk in een zestal groepen uiteen.
Iedere groep was aangelegd rond een bijzetting die door een opvallend
grotere, sleutelgatvormige of ronde greppel was omgeven. Een uitvoerig verslag van dit onderzoek is in voorbereiding.

Van het urnenveld-onderzoek dat op 30 en 3118 op de Nijstadsakkers
te Dwingeloo, gem. Dwingeloo werd verricht is een verslag in deze almanak opgenomen (artikel P. B. Kooi).
Op 2/9 werden door het B.A.I. bij Uffelte,gem. Havelte, na ontdekking door prof. dr. H. T. Waterbolk, ploegsporen en paalgaten ingemeten in het stuifzandterrein ten W van het dorp. In een gebied waar een
dubbel-podzolprofiel getuigde van vroegere opstuiving was nu plaatselijk het onderste bodemprofiel weer blootgestoven. Dit bleek tot ontwikkeling gekomen op oud-akkerland, dat op grond van de aardewerkscherven in of na de voorromeinse IJzertijd te dateren is. Onder het akkerland bevonden zich een aantal paalgaten, gedeeltelijk mogelijk behorend tot een spieker, en een fraai systeem van evenwijdige ploegkrassen in twee, haaks op elkaar staande richtingen, in een strook met een

lengte van ca. 20 m bij een breedte van 2-3 m. De opmeting beperkte
zich tot het direct door overstuiving bedreigde gedeelte.
Door bemiddeling van mr. H. Greebe, burgemeester te Zweeloo, werd
de vondst bekend van een aantal scherven, samen te voegen tot een
schaal van gladwandig, bruinzwart aardewerk. De vondst was gedaan
bij het graven van een afvalkuil, achter de woning van de heer H. R.
Ottens aan de Mepperstraat te Meppen, gem. Zweeloo, door diens
buurman de heer J. Eefting. Hoewel over de datering van de vondst
nog discussie mogelijk is (Laat-Havelte fase van de Trechterbekerkultuur of Zeijener kultuur) is een datering in de voorromeinse IJzertijd,
ook gezien de vindplaats - aan de noordrand van de Mepper-es het meest waarschijnlijk.
Van het onderzoek op 14/10 door het B.A.I., van een huisplattegrond
uit de tijd rond de jaartelling, die in het cunet van de omgelegde provinciale weg bij Orvelte, gem. Westerbork is aangetroffen, is een verslag in deze almanak opgenomen.
Middeleeuwen en later
Van het onderzoek van een afvalkuil met vroegmiddeleeuws aardewerk
in de dorpskern van Vries, gem. Vries, na de attente melding van de
heer H. J. Dik aldaar, door het B.A.I. op 13/8 uitgevoerd is eveneens
elders in deze almanak een verslag opgenomen.

Op 31/3 werd door het B.A.I. een proefsleuf gemaakt in het groenland
dat oostelijk aan het sportveld te Valthe, gem. Odoorn grenst, teneinde
na te gaan of de veldstenen configuraties, die in dit groenland - op
grond van de waarnemingen in 1962 in de oostelijke perceelsloot om
het sportveld - werden vermoed (cf. Kroniek etc. 1962, N.D.V., p.
228), ook inderdaad aanwezig waren. Op een afstand van ca. 4 m van
deze sloot werd een ca. 5 m lange en 0,45 m brede fundering van veldkeien aangetroffen, die naar het schijnt de oostelijke afsluitende wand
van een OW-georiënteerd gebouw heeft gedragen. Kogelpottenaardewerk met gefacetteerde randprofielen werd ter plaatse aangetroffen -

vermoedelijk niet voor de 12e eeuw te dateren - maar ook scherven
van geglazuurd Rijnlands aardewerk.
In de cunetten van de wegen die in het kader van de uitbreidingsplannen van de gem. Emmen op de Bargeres bij Noordbarge werden uitgegraven zijn in juni de waargenomen esgreppels door het B.A.I. ingemeten.
Datering onzeker
In augustus werd de vondst bekend van een zeer interessant complex
bewerkt been- en geweimateriaal, gevonden ten ZW van Deurze, gem.
Rolde. De vondsten waren afkomstig uit een opgevulde meander van
de enkele jaren geleden van zijn taak ontheven, natuurlijke bedding
van het Deurzerdiepje, daar waar deze doorsneden werd door de nieuwe rijksweg 33 van Eext naar Assen (Graswijk). Helaas was op het moment van de melding sinds de werkzaamheden zoveel tijd verstreken,
dat de vindplaats al door het zandlichaam voor de nieuwe weg was bedekt. De (gelukkig vrij uitvoerige) waarnemingen van de vinder vormen
dan ook de enige documentatie aangaande de vondstomstandigheden.
Enkele problemen staan een grondige bestudering van het materiaal
nog in de weg. Voor zover thans gezien kan worden zijn zowel de techniek van bewerking van de werktuigen als een aantal aardewerkscherven aanwijzingen voor een vrij late, vermoedelijk voorromeinse IJzertijd-datering van het materiaal.

Provinciaal Museum van Drenthe
Jaarverslag 1971
ALGEMEEN
De Commissie van Advies van het Provinciaal Museum van Drenthe
werd in dit jaar door Gedeputeerde Staten opgeheven.
Oudheidkamer 'de Hondsrug' te Emmen
In het bestuur van deze dochterinstelling van het Museum hadden zitting, daartoe aangewezen door het College van Gedeputeerde Staten:
Ir. J.L.W. Blokhuis, Emmen, Corneille F. Janssen, directeur van het
Provinciaal Museum van Drenthe, J.G. Jeuring, Klazienaveen.
PERSONEEL
Corneille F. Janssen, directeur, mej. H. Hessels, secretaresse van de directeur, A.R. Luinge, administratie en archief.
Afd. Prae- en Protohistorie
Drs. O.H. Harsema, conservator, G. de Leeuw, assistent.
Historische Afdelingen
J.W.A. Grippeling.
Bureau Monumentenzorg
L. de Jong, architect (Chef), Joh. Hidding, A. Radelaar en T. Zoetemeijer, opzichters, G.J. Kooi, Th. Reder en L.A. v.d. Velde, tekenaars,
G. Oosterveen, fotograaf
D. Been
m.i.v. 1 augustus
J. de Boer
t/m 31 januari
praktikanten 1 augustus t/m 31 december
W.H. Hendriks
A.K. Koops
,
1 februari t/m 25 juni
Mej. E.E. Brons, typiste.
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Huishoudelijke Dienst
M . de Vries (chef), G.E.J.E.J. Bosman, technisch-assistent, L. Bremer,
museumbediende-A, G. Matthijssen, museumbediende-A, mevr. W.
Talens-Vredeveld, mevr. H. Westerhof-Drenth en mevr. M. KoolsPruim, schoonmaaksters,

GEBOUWEN
In de bouwkundige toestand van de gebouwen zijn geen wijzigingen
aangebracht. Een brand- en inbraakbeveiliging werden aangelegd. Het
plafond van de Drentse kamer werd (naar Drents gebruik) zwart geverfd. Boven de deur naar de tuin werd een passend bovenlicht aangebracht.
TOEKOMSTIGE HUISVESTING
In het verslagjaar werden een tweetal plannen ontwikkeld voor de toekomstige huisvesting van het Museum. Aanleiding daartoe vormt de
omstandigheid, dat het Rijksarchiefgebouw op 31 december 1973 door
ons ontruimd moet zijn. Het ene plan voorziet in de bestemming van
het gehele griffiecomplex (Abdijkerk, Griffie, vm. Landdrostenhuis,
Koetshuis en V.0.R.K.-gebouw) tot museum. Bij uitvoering van dit
plan openen zich voor het museum tal van aantrekkelijke mogelijkheden. De expositie van de praehistorische afdeling kan 'overvloeien' in
een historische expositie die de lijn der ontwikkeling naar het heden
kan doortrekken, bepaalde onderdelen van ons bezit (prentenkabinet,
munt- en penningkabinet, costuums, bibliotheek) kunnen eindelijk
voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. Voorts zou een geconcentreerde en efficiënte opstelling van de kantoren en inrichting van
overzichtelijke depôts mogelijk worden. Het tweede plan voorziet in
een kleiner museum, zonder praehistorische afdeling te Assen in een
deel van het Griffiecomplex en een praehistorische afdeling in een te
stichten gebouw elders, waar de afdeling geïntegreerd zou zijn in een
expositie gewijd aan menselijke bewoning en milieu in prehistorische en
historische tijd. Vanuit dit nieuwe gebouw, gesitueerd gedacht nabij
Balloo, zouden excursies te voet gemaakt kunnen worden in de aan
prehistorische monumenten rijke (o.a. Kampsheide) alsook cultuurhistorisch en landschappelijk interessante (essen, stroomdallandschap

Drentse Aa, etc.) omgeving van Balloo. Bovendien werd overleg gepleegd met de landschapsconsulent van Staatsbosbeheer (tevens betrokken bij het beheer van het stroomdallandschap Drentse Aa), aangezien
door samenwerking een optimale behartiging van de publieke belangen
mogelijk leek, terwijl het gebruik van een nieuw te stichten buitenmuseum mede als opvang- en informatiecentrum voor het bezoek aan het
stroomdallandschap ook uit exploitatie-oogpunt gunstig scheen.
Een beslissing ten aanzien van deze plannen werd in het verslagjaar
niet genomen.
PRAE- EN PROTOHISTORIE
Expositie, toestand der collectie, bruiklenen
In de maanden maart en april vond een hernieuwde taxatie van de inventaris plaats met het oog op aanpassing van de verzekerde waarde.
Depôts, inventarisatie en administratie
In het verslagjaar werden wederom enkele vrij grote complexen uit het
Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen naar het museum
overgebracht. Met de bewerking van de inventaris van de in de afgelopen jaren op deze wijze binnengekomen vondstgroepen werd voortgegaan.
Aanwinsten
Tot de belangrijkste aanwinsten moet worden gerekend een omvangrijke groep vroegmiddeleeuwse aardewerkscherven uit een afvalkuil in de
dorpskern van Vries, gedeeltelijk geschonken door de heer H.J. Dik te
Vries, gedeeltelijk verworven als resultaat van zijn melding (1971/VIII
43 e.v., cf. Kroniek).
Met de heer J. Oosterloo te Oranje, gem. Beilen, kon de aankoop van
de schijfwielen van Ubbena (cf. Kroniek 1966, N.D.V. 1968, pp.
191-192) geregeld worden. Eén der wielen bevindt zich voor conservering in het laboratorium van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek te Amersfoort.
Van de heer Tj. Vermaning te Smilde konden een aantal mesolithische

vondsten worden aangekocht W.O. een fraaie afslagbijl, afkomstig uit
Mantinge, gem Westerbork (1971/XII 1).
Wetenschappelijke bedrijvigheid
Voor studiedoeleinden werd de afdeling o.a. bezocht door drs. J.A.
Bakker (I.P.P., Amsterdam) TRB-aardewerk;
P.B. Kooi (B.A.I.) urnenveldenkeramiek;
drs. A.E. Lanting (B.A.I.) SVB-grafvondsten.
Bezoek en voorlichting
De afdeling werd o.a. bezocht door prof. dr. H.T. Waterbolk (Groningen) met studenten (2413); prof. dr. H.G. Bandi (Bern) met studenten
(2916); prof. dr. R. Whallon (Michigan) met studenten (919). Middelbare scholieren uit Borger, Voorburg, Haarlem, Rijswijk, Venray,
St.Anna Parochie, Assen en Veendam bezochten het museum. Voor
groepen uit Amersfoort en Groningen werden inleidingen gehouden
buiten het museum en met scholieren uit Voorburg, Groningen, Haarlem, Amsterdam en Veendam werden excursies gemaakt in het veld.
Medewerking werd verleend, aan het inrichten van tentoonstellingen te
Steenwijk, Eext en Havelte en, voor het maken van opnamen in het
museum t.b.v. de t.v.-cursus 'Graven naar het Verleden', aan een Teleac-opnameteam, o.l.v. de heer G.D. van der Heide.
Studiereizen en representatie
Met dr. R.R. Newell (B.A.I.) werd door de conservator op 1912 een
bezoek gebracht aan de opgraving van de mesolithische nederzetting te
St. Oedenrode door de R.O.B. te Amersfoort. Op 15 en 1614 werd
deelgenomen aan het congres van Nederlandse archeologen te Leiden,
waar door de conservator mededeling werd gedaan van de plannen tot
stichting van een veldstation voor experimenteel bio-archeologisch onderzoek. In het kader van deze voorgenomen activiteiten werd van 19 2119 met drs. S. Bottema (B.A.I.) en de heer F. Modderkolk (Staatsbosbeheer) een bezoek gebracht aan een dergelijk station te Lejre @enemarken) en werd met de leider dr. H.O. Hansen, over het voorgenomen onderzoek van gedachten gewisseld. Op 28 en 29/9 maakte hij een
gedeelte mee van de Tagung des Norddeutschen Verbandes fiir Alter-

tumsforschung te Paderborn. Voorafgaand werd het museum te
Munster bezocht.
Studiekring
Twee bijeenkomsten van de studiekring vonden in 1971 plaats:
Op 2811 sprak prof. dr. J.D. van der Waals over 'doorboorde wiggen
uit ons vroegste Neolithicum en hun functie'; op 1612 drs. J.A. Brongers over 'het onderzoek van prehistorisch akkerland'.
Besprekingen, verkenningen, onderzoek
In februari werden door de conservator diverse besprekingen gevoerd
met de Gasunie en met eigenaren en gebruikers van percelen op het
Hoornseveld bij Buinen, gem. Borger, inzake de voorbereiding van het
onderzoek van het urnenveld op dit terrein, dat door de aan te leggen
gasleiding zou worden doorsneden.. Het onderzoek kon op 1612 aanvangen. In maart werd van het waterschap 'Noordenveld en van de
heer R. Vunderink te Rijswijk toestemming verkregen voor het onderzoek van een Tjongerconcentratie aan de Schipsloot bij Een, gem.
Norg, o.l.v. de heer P. Houtsma te Waskemeer.
Met het oog op plannen tot de oprichting van een veldstation voor experimenteel biologisch-archeologisch onderzoek bracht de conservator
op 2211 met drs. S. Bottema (B.A.I.) en de heer F. Modderkolk
(Staatsbosbeheer) een bezoek aan Orvelte. In oktober werden door
hem besprekingen gevoerd met de heer J. Muller, pottenbakker te Orvelte, betreffende mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van
keramische experimenten.
Diverse malen werden door conservator en/of assistent verkenningen
uitgevoerd, soms n.a.v. vondstmeldingen, soms ter contrôle van ruilverkavelingswerkzaarnheden of civiel-technische werken. Op 11/2 werd,
aansluitend op een bezoek aan de opgraving door het B.A.I. op de
Bergakkers te Eext (cf. Kroniek), een verkenning uitgevoerd bij Gieten
(uitbreidingsplan op de Noordakkers) en werden particuliere verzamelaars te Eext, Gasselte en Emmen bezocht. Op 24/2 werden de ruilverkavelingswerkzaamheden in de gemeente Westerbork nagegaan. Op
2512 werden in aansluiting op een bezoek aan de B.A.1.-opgraving bij
Buinen (cf. Kroniek) terreinen bij Valthe verkend en werden de ver-

nielingen aan de hunebedden bij Bronneger opgenomen. Op 3/4 werd
het onderzoek bij Buinen bezocht door de Drents Praehistorische Vereniging. Op 7/4 werd prof. dr. A.E. van Giffen aldaar ontvangen. Met
laatstgenoemde zijn op deze datum ook illegale graverijen in het hunebed van Westenesch nagegaan. Meermalen moest overigens in het verslagjaar worden geconstateerd dat aan prehistorische monumenten in
Drenthe, met name aan hunebedden, ernstige vernielingen waren aangericht. Naast de genoemde monumenten bij Bronneger en Westenesch
betrof dit ook het hunebed van Balloo.
O.a. op 3/5 werd de opgraving aan de Schipsloot bij Een gem. Norg
bezocht, die onder auspiciën van het B.A.I. o.l.v. de heer P. Houtsma
werd uitgevoerd. In de maanden juni en juli werd o.l.v. de conservator
het onderzoek voortgezet bij De Gaste, gem. Staphorst (cf. Jaarverslag
1970, N.D.V. 1971172, pp. 229-230). Op 10/6 werd met ir. J. Stolp
(Stiboka) een bezoek gebracht aan het Balloërveld, waar bij de bodemkartering een opvallende relatie tussen de bodemgesteldheid en het uitgestrekte Celtic-field aan het licht was gekomen. In juni werden verkenningen uitgevoerd in het tracé van de nieuwe weg over de Bargeres,
gem. Emmen. Het aangetroffen patroon van esgreppels werd door het
B.A.I. vastgelegd. Van onze wens bij de toekomstige doortrekking van
de Hondsrugweg door de Hooge Loo bij Noordbarge tijdig te worden
gewaarschuwd, werd schriftelijk aan de gemeente Emmen mededeling
gedaan. Op 1516 werden met de heer A.H. Booij (Stiboka), verkenningen uitgevoerd in wegcunetten en bermsloten bij Orvelte. Op 13/10
werd bij een verkenning in de bij Orvelte omgelegde weg WesterborkZweeloo een gedeelte van een huisplattegrond opgemerkt. Op 14/10
werd deze door het B.A.I. onderzocht (cf. Kroniek). In juli-augustus werden verkenningen uitgevoerd o.a. bij Gieten (uitbreidingspIan
Noordakkers), Zwinderen (ontzanding), Tinaarloo (tracé Rijksweg,
n.a.v. vondstmelding), Eext, Oosterhesselen en Den Hool. Op 1118
werd de heer J.H. Kikkert, Beilervaart, bezocht die een collectie vuursteenmateriaal bijeen gebracht had, afkomstig van de ontzanding nabij
de Bmnstinger Plassen. Hoewel kenmerkende werktuigen in het tamelijk omvangrijke materiaal geheel ontbraken, suggereerden de meer dan
honderd middelgrote klingen een laat-paleolithische ouderdom, een
vermoeden dat nog versterkt werd door de constatering in het terrein

van een Allerodlaag,tamelijk hoog in de steile kant van de afgraving.
Helaas is deze collectie naar het buitenland verkocht. Eveneens op
1118 werd de heer W. Wijkel te Rolde bezocht, die interessante vondsten toonde uit het cunet van Rijksweg 33 nabij Deurze, gem. Rolde
(cf. Kroniek). Op 1218 kon nabij de vindplaats het bodemprofiel ter
plaatse van een juist getrokken bermsloot opgemeten worden. Op 13/8
werd een bezoek gebracht aan de heer H.J. Dik te Vries, die de vondst
van aardewerkscherven meldde, in een bouwput voor bejaardenwoningen te Vries. Voor een nadere beschrijving van deze vondst en het
daarop door het B.A.I. ingestelde onderzoek cf. Kroniek.
Naar aanleiding van een melding door burgemeester Hopperus Buma
van Dwingeloo werd op 30 en 3118 door het B.A.I. een onderzoek uitgevoerd van een gedeelte van een urnenveld, aangesneden in de bouwputten voor bejaardenwoningen op de Nystadakkers te Dwingeloo (cf.
Kroniek).
Met leden van het College van Gedeputeerde Staten en met prof. dr.
H.T.Waterbolk werden op 14/5 en 1/10 besprekingen gevoerd inzake
de activiteiten van de heer Vermaning.
Veel tijd werd in het verslagjaar besteed aan de plannen voor de nieuwe huisvesting van de afdeling Prae- en Protohistorie. Schetsen werden
gemaakt voor de inrichting van o.a. een nieuwe expositie, uitgaande zowel van huisvesting in het tegenwoordige Provinciehuis aan de Brink te
Assen, als van een nieuw te stichten museum, waar de afdeling geïntegreerd zou zijn in een expositie gewijd aan menselijke bewoning en milieu in prehistorische en historische tijd. Vanuit dit nieuwe gebouw, gesitueerd gedacht nabij Balloo, zouden excursies te voet gemaakt kunnen worden in de aan prehistorische monumenten rijke (o.a. Kampsheide) alsook cultuurhistorisch en landschappelijk interessante (essen,
stroomdallandschap Drentse Aa, etc). omgeving van Balloo. Bovendien
werd overleg gepleegd met de landschapsconsulent van Staatsbosbeheer (tevens betrokken bij het beheer van het stroomdallandschap
Drentse Aa), aangezien door samenwerking een optimale behartiging
van de publieke belangen mogelijk leek, terwijl het gebruik van een
nieuw te stichten buitenmuseum mede als opvang- en informatiecentnun voor het bezoek aan het stroomdallandschap ook uit exploitatieoogpunt gunstig scheen. In oktober werden diverse verkenningen uit-

gevoerd in terreinen langs het stroomdal van het Looner Diep, westelijk van het Balloërveld.
In december werd enige malen een bezoek gebracht aan de heer Tj.
Vermaning te Smilde i.v.m. aankopen door het museum van mesolitische vondsten uit diens verzameling (cf. aanwinstenlijst 1971/XII 1-3)
en werden met hem en drs. G.J. Bartstra (B.A.I.) gedeelten van de verzameling bestudeerd en vindplaatsen nabij Smilde en Giethoorn bezocht.
Op 17/12 werden door conservator en assistent bezoeken gebracht aan
een bezitter en een schenker van archeologica, resp. in Ruinerwold en
in Hijken, en werden verkenningen uitgevoerd op terreinen bij Havelte
(n.a.v. een vondst in particulier bezit), Vledder (ontzanding), Dalen
(toekomstig uitbreidingsplan, Noordbarge (toekomstige wegaanleg) en
Hijken (vindplaats archeologica).
Op 30/12 werd n.a.v. een melding van burgemeester Greebe van Zweeloo een vondst nagegaan op het erf van de heer J. Eefting te Meppen.
Voor een na-onderzoek werd toestemming verkregen. Met verkenningen nabij Orvelte en een bezoek aan een amateur archeoloog te Eext
werden tenslotte de veldactiviteiten in het verslagjaar besloten.
HISTORISCHE AFDELINGEN
Expositie, toestand der collectie
In de expositie en de toestand der collectie zijn geen wijzigingen van
betekenis aangebracht.
Depôts, inventarisatie en administratie
In de benauwde toestand der magazijnen kwam ook dit jaar geen verbetering. De inventaris-administratie blijkt niet meer te voldoen. Dit is
enerzijds het gevolg van het verouderde systeem dat voor deze administratie gevolgd wordt; anderzijds zijn de collecties door de in fasen uitgevoerde restauratie van het Ontvangershuis veelvuldig van plaats veranderd, zonder dat dit administratief kon worden begeleid. De veel
te kleine personeelsbezetting heeft zich hier ernstig gewroken.
Met een vernieuwing van de administratie is in het verslagjaar een be-

scheiden begin gemaakt. Bij de huidige personeelsbezetting zal het opmaken van een deugdelijke inventaris-administratie enige tientallen
jaren vergen.
Aanwinsten
Voor de aanwinsten zij verwezen naar de lijst aan het einde van dit
verslag.
Wetenschappelijke activiteiten
De heer H. Visser te Groningen bestudeerde het prentenkabinet en de
verzameling prentbriefkaarten. De heer J.J. Brands te Nieuw-Dordrecht zette zijn bestudering van het munt- en penningkabinet voort.
De heer H.M. Wezelaar te Amsterdam onderzocht oude afbeeldingen
van de veenkoloniale gebieden in het prentenkabinet en de verzameling
prentbriefkaarten. De heer R. Smit te Dwingeloo bestudeerde eveneens
de verzameling prentbriefkaarten. De heer J. Leyten te Voorburg onderzocht in het Munt- en Penningkabinet de Karolingische munten in
verband met zijn studie over dit onderwerp. De heer J. Bloemsma te
Groningen, die een onderzoek instelt naar de schilder en etser Care1
Lodewijk Hansen (1765-1840) bestudeerde in het Prentenkabinet werken van deze kunstenaar.
Bruiklenen
In 1971 werden ter bestudering een gedeelte van de zilvervondst van
Coevorden aan het Groninger Museum voor Stad en Lande en textiel
aan het Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseum' te Arnhem in tijdelijke bruiklenen afgestaan.
Voor tentoonstellingen werden voorwerpen in tijdelijke bruiklenen gegeven aan het Twents-Gelders textiel Museum te Enschede en het Warenhuis Vanderveen te Assen.
Bij de inrichting van de etalage van het Provinciaal-V.V.V.-kantoor te
Assen werd twee maal gebruik gemaakt van museum voorwerpen.
Daarvan ging een sterke propagandistische werking voor het museum
uit.
Aan het Veenmuseum te Hoogeveen werden meubilair en enkele voorwerpen in langdurig bruikleen gegeven.

Vergaderingen
Op 12 februari, 23 april en 15 oktober werden door de assistent vergaderingen van de Werkgroep Educatieve Diensten van Musea in Nederland te respectievelijk Rotterdam, Leiden en Den Haag bijgewoond,
waar ondermeer films en klankbeelden over de begeleiding van tentoonstellingen werden getoond. Andere programmapunten waren besprekingen en discussies over het project 'Een dag in 1870' - een tentoonstelling samengesteld door scholieren van een M.M.S. en een
Gymnasium met begeleiding en hulp van de Educatieve en Technische
diensten van het Historisch Museum te Rotterdam; en over bevordering
van zelfwerkzaamheid van bezoekers door o.a. het geven van cursussen
in het beschilderen van porcelein en het vervaardigen van bamboe-fluiten. Het eerste samengaand met rondleidingen door het museum, het
tweede in het kader van de begeleiding van een muziektentoonstelling.
Verder werden films over vorm- en bewegingsspelen vertoond.
Op 6 mei in Den Haag en op 4 november in Utrecht werden met de
restaurateur de textieldagen bezocht. Behandelde onderwerpen waren
ondermeer de materiaalkundige aspecten van bij de expositie in gebruik zijnde materialen, gezien tegen de achtergrond van de eisen die
aan een goede conservering gesteld moeten worden en de verschillende
opvattingen over ruimtelijke opstelling van costuums en de daarbij te
gebruiken hulpmiddelen, alsmede het conserveren en exposeren van zg.
tweedimensionale textiel zoals merklappen, borduurwerk etc. In het
Haagse Gemeentemuseum werd de tentoonstelling 'Huis in - Huis Uit'
kritisch bekeken.
De Vereniging 'De Topografisch-Historische Atlas' vergaderde op 7
mei in het Rijksmuseum voor Volkskunde 'Het Nederlands Openluchtmuseum' te Arnhem waar drs. H.R. Hoetink, Hoofdconservator van
Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam een lezing hield over
de materiële verzorging van prenten en tekeningen. Op 27 mei hielden
de Historische sectie van de Museum-Vereniging en de Werkgroep
Educatieve Diensten van Musea groeps-discussies. Enkele discussiepunten waren: Hoever moet men gaan met het doorbreken van de barriëre tussen museum en buitenwereld; wat wil men bereiken bij de bezoeker; geeft men achtergrond informatie naast de opstelling of verwerkt men deze in de opstelling.

In Amsterdam werd in het Rijksmuseum op 14 december door de leden van de Historische sectie een rondgang gemaakt door de nieuw ingerichte afdeling Nederlandse Geschiedenis waarbij de architect D. Elffers aanwezig was.
Op 26 november hield de Nederlandse Museumvereniging een museumdag. De bijeenkomst werd in het zoölogisch Museum te Amsterdam gehouden. Dr. D. Hillenius leidde de deelnemers rond over de
tentoonstelling'De Waddenzee'.
BIBLIOTHEEK
De bibliotheek groeide door aankoop, ruil en schenking. Door de vele
verplaatsingen als gevolg van de uitvoering in fasen van de restauratie
van het Ontvangershuis laat de ordening van de bibliotheek te wensen
over. De verspreiding van de boeken over diverse plaatsen in het gebouw is niet bevorderlijk voor het handhaven van orde, noch voor de
toegankelijkheid. Het ontbreken van personeel dat met het beheer kan
worden belast komt de bibliotheek niet ten goede. De catalogisering geschiedde tot nog toe volgens een verouderd en onpractisch systeem.
Op deze wijze kan de bibliotheek zijn functie als handbibliotheek voor
de museumstaf niet in voldoende mate vervullen.
Van een openstelling voor derden kan zelfs geheel geen sprake zijn. In
het verslagjaar is naarstig gezocht naar een oplossing voor deze vraagstukken, echter nog zonder resultaat.
TENTOONSTELLINGEN
Artoteek (Levensverzekering Mij
De Nederlanden van 1870)
Bijbelse bodemvondsten
Europese Naïeven
Prenten en tekeningen uit eigen bezit
Twee kunstenaars van de Maas
(v.d. Griendt)
Jan en Roos Nagtegaal, schilders
Drents Schildersgenootschap

8 januari tot 1 februari
12 februari tot 15 maart
19 maart tot 16 mei
29 mei tot 19 juni
3 juli tot 31 augustus

22 september tot 11 november
17 november tot 17 december

CONCERTEN
Op 22 december werd door het Bestuur van de Stichting Vrienden van
het Provinciaal Museum van Drenthe een concert aangeboden in het
Ontvangershuis. Een programma van barokmuziek werd verzorgd door
het Muziekgezelschap 'Musica da Camera'.
Voor dit concert was veel belangstelling.
BEZOEK
Het museum werd in totaal bezocht door 25062 personen. (Vorig jaar
26509) Daarvan hadden er 2537 gratis toegang.
Er werden 79 jeugdmuseumkaarten verkocht.
ANDERE EVENEMENTEN
Op 23 januari bracht wethouder Berger met 15 Duitse gasten der gemeente Assen een bezoek aan het museum. Voor de gasten werd een
rondleiding verzorgd. Op 2 maart ontving het College van Gedeputeerde Staten de College's van Friesland en Groningen in het Ontvangershuis. Aan het gezelschap werd een lunch aangeboden.
Tijdens een bijeenkomst van leden van de rechterlijke macht werd voor
de dames een excursie georganiseerd langs gerestaureerde monumenten, waarna een ontvangst en rondleiding in het Ontvangershuis volgden. Op 8 oktober bood de Commissaris der Koningin aan een veertigtal leden der Staten-Generaal een lunch aan in het Ontvangershuis. Op
13 november vond de installatie plaats van de afdeling Drenthe van de
Ronde Tafel; aan deze bijeenkomst namen 140 personen deel. Op 26
november vond een bijeenkomst plaats van alumni der Leidse universiteit.

MONUMENTENZORG
Provinciale Monumentencommissie
De Commissie bestond uit:
T. Boering, voorzitter;
Ir. J.A.M. den Boer;
J.H. van Bruggen;
Mr. H.A. Hoendervanger;
Corneille F. Janssen;
Sj. Janken;
W.A. Korpershoek;
L.T. Lieve;
Ir. S.F. Steeneken;
J.A. van Uchelen, secretaris.
Het hoofd van het provinciale bureau monumentenzorg, de heer L. de
Jong, woonde als technisch adviseur de vergaderingen bij.
De commissie kwam gedurende het verslagjaar vijf keer bijeen.
ALGEMEEN
Inzake bij het Provinciaal Bestuur ingediende verzoeken om restauratiesubsidies, werden aan het College van Gedeputeerde Staten adviezen
verstrekt. Diverse instanties en personen werden ingelicht omtrent restauratie- en subsidiemogelijkheden.
In opdracht van het College van Gedeputeerde Staten werd een herinventarisatie van door de provincie te subsidiëren rietdaken uitgevoerd.
Het aantal panden dat op de rietdakenlijsten voorkwam bedroeg 3923.
Dit aantal werd ten behoeve van een bezuiniging terug gebracht tot
2538.
In de Technische Commissie van de Stichting Orvelte hebben de Directeur en de heren L. de Jong en A. Radelaar zitting. Deze commissie
kwam in het verslagjaar zes maal bijeen, In de Technische Commissie
van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek te Arnhem heeft de
heer L. de Jong, zitting, hij is tevens werkleider voor de provincie
Drenthe.

Restauraties onder leiding van het bureau
Aalden Oud Aalden 8. Aan deze verbouwing werd met tussenpozen
voortgewerkt. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het aanbrengen van luiken aan de raamkozijnen en herstel van de gevels van
het achterhuis. De baanders werden vernieuwd. Een gedeelte van het
rietendak boven het bedrijfsgedeelte werd vernieuwd.
Aalden, herbouw boerderij Dalerveen 180-182. In 1969 werd dit pand
opgemeten en de mogelijkheid tot herbouw elders onderzocht. In 1971
werd besloten de boerderij met bijschuur op een vroeger bebouwd perceel in Aalden te herbouwen, waarmee in juni een begin werd gemaakt.
De bijschuur werd herbouwd en van rietdak voorzien; van het hoofdgebouw werd het gebintwerk hersteld en met hulp van dorpsgenoten 'gericht'. Tevens werden de spanten gemaakt, de kap geplaatst en funderingen gemetseld.
Achterste Erm 2 . Deze restauratie, eind 1970 aangevangen, werd voltooid. De aangebouwde schuur werd gerestaureerd, van eiken beschieting voorzien en het rieten dak vernieuwd. Een later aangebrachte uitkubbing werd gesloopt. De gevels van de boerderij werden gerestaureerd. De oorspronkelijke raamkozijnen van het voorhuis kregen nieuwe ramen met oorspronkelijke roedeverdeling. Het inwendige werd van
een nieuwe indeling voorzien, de kap hersteld en het rieten dak vernieuwd.
Achterste Erm 13. De restauratie kwam gereed. De werkzaamheden
bestonden dit jaar hoofdzakelijk uit het voegen van de gevels, het aanbrengen van de ramen, blinden en deuren, het leggen van de tegelvloeren, het stucadoren van de wanden en het schilderwerk binnen en
buiten.
Anloo, Lunsenhof 20. In mei werd een begin gemaakt met de restauratie van de boerderij met de vrij staande bijschuur en het bakhuisje voor
de bestemming tot jeugdgebouw. De voor- en rechterzijgevel van het
woongedeelte werden gehandhaafd en geconsolideerd, de overige
gevels herbouwd.

De oude indeling werd gehandhaafd; slechts werden in de paardenstal
bij de baander 2 toiletten gebouwd, de paardenvoerbak met ruif kon
daarbij gehandhaafd blijven. Voorts werd een toilet gebouwd in het
voormalige karnhok, de leemvloer in de woonkamer vervangen door
een betonvloer met plavuizen, de leemvloer op de deel door een betonvloer met leemkleur.
Het bakhuisje werd wegens bouwvalligheid afgebroken en herbouwd
t.b.v. de Centrale Verwarmingsinstallatie. Met de restauratie van de
bijschuur werd in december aangevangen.
Assen, Amelte l . Voormalige boswachterswoning uit de eerste helft
van de 19e eeuw, oorspronkelijk behorende tot het inmiddels helaas
verdwenen buiten 'Vredeveld'. De in november 1970 aangevangen restauratie werd in oktober 1971 voltooid. Het huis is door de gemeente
Assen in gebruik genomen als kantine-kleedgelegenheid voor het tennispark Amelte met een woning voor een gemeente-employé.
Assen, Kloosterstraat 4, 6 , 8 en 10. Na het mislukken van de plannen
van Gedeputeerde Staten om deze panden voor eigen rekening te doen
restaureren zijn de panden op het laatste ogenblik gered door het Bestuur van het Wilhelminaziekenhuis, dat besloot de huizen aan te kopen en te doen restaureren t.b.v. de huisvesting van verpleegsters.
Onmiddellijk na dit besluit is op 1 november een aanvang gemaakt met
de restauratie. In verband met instortingsgevaar van de kap was spoed
geboden. De werkzaamheden die dit jaar gereed kwamen betroffen de
kap op het achterhuis met de dakgoten.
Bruntinge G 16. Hier werden enige kleine verbouwingen aan het interieur verricht. Het ligt in de bedoeling de restauratie in 1972 te voltooien.
Coevorden, Kasteel. Onder het lage gedeelte van het Kasteel werd een
ontgraving uitgevoerd en een kelder aangebracht. Deze vleugel werd
uitwendig gerestaureerd. In de gevels werden de kozijnen hersteld en
op hun oorspronkelijke breedte gebracht. Voorts werd deze vleugel verlengd tot zijn oorspronkelijke lengte, de gesloopte aanbouw herbouwd.

De kap werd gerestaureerd en weer voorzien van eiken spanten, waarover breed vuren dakbeschot dik 1". In de kelders werden estrikken
vloeren gelegd. De eindgevel van het hoge deel links, die zeer bouwvallig was, werd gesloopt en herbouwd. De toren, waarvan de bestaande
fundering nog aanwezig was, werd tegen deze gevel weer opgericht. De
kap van het hoge dak werd met leien gedekt.
Coevorden, N.H. Kerk. In verband met de restauratie en uitbreiding
van het bestaande orgel werd een staalconstructie gemaakt en aangebracht voor ondersteuning van het instrument. De orgelkas is naar achteren verplaatst en omhoog gebracht in verband met de uitbreiding en
kwam daarmede weer te staan op de plaats waar zijn voorganger eens
stond. Daardoor kwam ruimte vrij om de orgelgalerij in de oorspronkelijke vorm te herstellen. Daartoe werd de balustrade gedemonteerd teneinde deze te restaureren. De zandstenen ingangspartij werd hersteld.
Het vroegere op ontsierende wijze dichtgemetselde raam boven de ingang werd geopend; aan de hand van sporen van de oude toestand werd
de raamtracering weer aangebracht en opgevuld met schoon metselwerk, daar de aanwezigheid van het orgel het aanbrengen van glas verbiedt.
Eext, Gieterstraat l . De bijschuur werd gerestaureerd. Deze werd aan
de zijde van de boerderij teruggebracht op zijn oorspronkelijke lengte
en kwam daardoor weer geheel los te staan.
Eursinge E56 (gem. Ruinen) Oude Jachthuis. Voor- en linkerzijgevel
werden voorzien van nieuwe kozijnen met ramen (waarin een ruitverdeling) en luiken. Metselwerken werden ingeboet en vervangen waarbij
een later ingebroken, groot en ontsierend venster kon vervallen. De gelagkamer werd voorzien van een nieuwe vloer; lambrisering en vaste
zitbanken werden vernieuwd.
Havelte, Dorpsstraat 27. De werkzaamheden aan dit fraai gelegen
pand in de dorpskom vingen in mei aan. De later verhoogde zijmuur is
tot de oude hoogte terug gebracht, kap en rietbedekking zijn hersteld
en vernieuwd. Wegens later aan het licht komende grondmoeilijkheden
kon de ontworpen uitkubbing aan de achterzijde niet worden gemaakt;
daarom werd een iets gewijzigd herstelplan opgemaakt.

Havelte, Overcingelaan 5 (Herbouw Tweeloo 10). De herbouw en restauratie van deze reeds in vorige verslagen genoemde boerderij werd
voltooid.
Op zaterdag 30 oktober, werd het pand namens het Provinciaal Bestuur van Drenthe, officieel door de Commissaris der Koningin overgedragen aan de Volkshogeschool 'Overcinge' te Havelte.
Leggeloo 3. De kap werd hersteld en de rietbedekking vernieuwd,
waarmee een mooi pand in een mooie situering werd veilig gesteld. Met
het herstel der buitenmuren werd een begin gemaakt, terwijl de plattegrond t.b.v. de bewoonbaarheid enige wijzigingen onderging.
Leggeloo 41. Aan deze, fraai in een groep gelegen boerderij zijn kapherstel en rietbedekkingswerken uitgevoerd, terwijl de aan de achterzijde gelegen storende aanbouw werd verwijderd.
Lheebroek 7 . Deze vrij jonge boerderij werd hersteld en verbouwd
waarbij een lelijke vrijstaande bijschuur werd vervangen door een aangebouwde schuur, aan de andere zijde van het huis.
Meppel, Hoogeveenscheweg 26. De uiterst slechte rietbedekking en kap
van de boerderij en de schuur zijn vernieuwd. Het restauratieplan voor
het verkrijgen van een bouwvergunning werd bij de gemeente Meppel
ingediend.
Orvelte, Flintenweg 4 . Bij dit nog niet gerestaureerde pand werd de
vroeger aanwezige bijschuur herbouwd en geschikt gemaakt voor huisvesting van de Openbare Bibliotheek. Hiervoor werd gebruik gemaakt
van een in ons magazijn aanwezig gebintwerk met kap uit Lievinge, gemeente Beilen.
Orvelte, Schapendrift 1 (herbouw Vries, Oude Asserstraat 17). De herbouw en restauratie van dit, reeds in het vorige verslag genoemd pand
op een oude huisplaats werd voltooid, waarmee niet alleen een mooi
pand werd toegevoegd, maar ook de situatie ter plaatse aanzienlijk
werd verbeterd.

Het pand doet dienst als dependance van het naastgelegen centrum
voor huifkartourisme.
Roderwolde, boerderij 'De Waalborg'. De restauratie van deze boerderij werd dit jaar voltooid. De herstelwerkzaamheden aan de kap van
het bedrijfsgedeelte bleken uitgebreider te moeten zijn dan oorspronkelijk was voorzien.
Ruinen, Smeestraat 9/11. De restauratie van dit in het vorige verslag
genoemde pand werd voltooid, waarna het als vakantieverblijf - vier
appartementen - in gebruik genomen kon worden.
Ruinerwold, N.H. Kerk en toren. De in de jaren 1921-1923 gerestaureerde kerk en toren bleek thans weer aan een grondige onderhoudsbeurt toe te zijn. De bij de vorige restauratie met ijzeren spijkers bevestigde leibedekking werd in z'n geheel vervangen en nu gespijkerd met
roodkoperen nagels. Het dakbeschot van zowel de toren als de kerk
werd waar nodig vervangen, metselwerk ingeboet, voegen gedeeltelijk
uitgehakt en opnieuw gevoegd. De dagkanten der raamopeningen en
galmgaten werden aan de buitenkant zeer dun gestukadoord en gewit,
naar een voorbeeld dat werd gevonden in een raam aan de noordkant
van de toren, dat werd gedicht toen hiertegen al in een zeer vroeg stadium de traptoren werd aangebracht. De restauratie zal naar het zich
thans laat aanzien, volgend voorjaar kunnen worden voltooid.
Vledder, De Hoek 5. Met de restauratiewerken aan dit fraaie pand, gelegen nabij de N.H. Kerk, is in april een begin gemaakt. De kap, metselwerken, balklagen en vloeren, schouwen en stukadoorwerken zijn
gerestaureerd en de rietbedekking geheel vernieuwd. De ontbrekende
wandtegels zijn door de aardewerkfabriek Tichelaar N.V. te Makkum
bijgemaakt.
Vledder, Kerkhofslaan 5. Dit in de dorpskom gelegen pand is van een
nieuwe kap en rietbedekking voorzien, terwijl de metselwerken, kozijnen, ramen en deuren zijn hersteld enlof vernieuwd.

Witten, Witterhaar 13. Op 14 oktober werd met de restauratie van deze
boerderij begonnen.
Helaas kon om constructieve redenen weinig origineel metselwerk gehandhaafd blijven. Slechts een gedeelte van de rechterzijgevel en het
gedeelte linkerzijgevel dat uit kloostermoppen opgetrokken was bleven
bewaard.
Zuidvelde, Brink l. Bij deze boerderij werd het bakhuisje herbouwd.
Voorts werd een nieuwe voordeur aangebracht.
Restauraties onder andere leiding
Dalen, korenmolen 'De Pol'. De restauratie in hoofdzaak bestaande uit
het aanbrengen van nieuwe wieken, zolderingen en trappen kwam dit
jaar gereed.
Eelde, N.H. Kerk (Architecten: v.Loo, v.d.Mei, Offringa en Offringa).
Een deel der oude kerkhofmuur was zo bouwvallig, dat dit, vooruitlopend op de restauratie van de kerk moest worden gesloopt. Gelukkig
werd het direct herbouwd.
Gasselternijveen, molen (Leiding 'De Hollandsche Molen'). De werkzaamheden vorderen traag. Er rest nog de afwerking van het lopende
werk en de aanleg van het terrein.
Havelte, Busselterweg 2 (Architect: J.R. Kruithof, Havelte). Met de
herbouw van deze in 1969 afgebrande boerderij werd in december begonnen. Het huis zal voor permanente bewoning geschikt worden gemaakt. Herbouw van het pand is wegens de ligging in het beschermde
dorpsgezicht Eursinge van groot belang.
Nieuw-Schoonebeek, toren R.-K. Kerk. (Architect: Jos Bijnen, Oss).
De reeds in het vorige verslag genoemde restauratie werd in het
voorjaar afgerond.
Norg, N.H. Kerk en toren. (Architect: P.L. de Vrieze, Groningen). De
restauratie van kerk en toren kwam dit jaar gereed. Op 16 december
vond de feestelijke overdracht aan kerkvoogdij en gemeentebestuur

plaats. De gevonden resten van schilderingen op de koorgewelven werden gerestaureerd door Jelle Otter. De kleine teruggevonden Romaanse
ramen werden hersteld, de grote ramen gereconstrueerd volgens een in
het koor nog gaaf aanwezig raam, de kleine ramen met glas-in-lood bezet, nieuwe houten ramen in de grote raamopeningen aangebracht, de
plavuizenvloer gelegd en de banken hersteld en geschilderd.
Peize, N.H.Kerk. (Architect: A. Baart Jr.). De dagkanten van de ramen (buiten zijde) werden eindelijk witgepleisterd, waarmede de restauratie van het gebouw voltooid is. De traag verlopende orgelrestauratie kwam ook dit jaar nog niet gereed.
Roderwolde, oliemolen 'Woldzigt' (Architect: gemeente Roden in samenwerking met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg). Aan de
restauratie van de molen en de aangebouwde woningen bleef het werk
dit jaar beperkt tot de stelling van de molen welke vernieuwd werd en
de wieken.
Rolde, molen. De houten beschieting van de molen met de asfalt bekleding werd vernieuwd en de gehele molen onderging een grote onderhoudsbeurt.
Voorbereidingen van restauraties en ander tekenwerk
De volgende panden, of onderdelen van panden werden door ons bureau opgemeten en in tekening gebracht, wegens voorgenomen restauratie of als documentatie: Assen, Provinciehuiscomplex; Assen, Vaart
N.Z. 30; Assen, straatwanden van de Vaart; Berghuizen, Gereformeerde Kerk; Blijdenstein, N.H. Kerk; Exloo, Zuiderhoofdstraat 6; Frederiksoord, Huis 'Westerbeek'; Gieten, Toren N.H. Kerk; Kolderveen,
N.H. Kerk en Toren; Leggeloo 3; Lheebroek 7; Odoorn, Hoofdstraat
25; Odoorn, Hoofdstraat 27; Orvelte, Dorpsstraat 2; Roden, Brink
15/17; Zuidbarge, Halve Maanweg 3.
Centraal depot voor restauratiematerialen in Orvelte
Er werd een begin gemaakt met het overbrengen van materialen van
het huidige depot - Dorpsstraat 2 - naar het nieuwe depot - voor-

malige vlasfabriek. Onder andere werd de gehele voorraad estrikken
overgebracht. Alle nieuwe aankopen gingen naar het nieuwe depot.
Ten behoeve van diverse restauraties, waaronder het Kasteel te Coevorden en de N.H. Kerk met toren te Norg, werden materialen geleverd.
Documentatie
Naast het bij 'Voorbereiding van restauraties' genoemde tekenwerk,
dat tevens een belangrijke documentatie vormt, werd een aantal documentatiebladen gemaakt. Tevens werden opmetingen van bordenlijsten,
smeedwerk enz. van het in 1958 gesloopte pand Oldenhave A 92 vastgelegd in de tekeningen Oldenhave 1-3 en 4.
Ten behoeve van op te maken restauratieplannen werden vele malen
gedeelten van de kadastrale minuutplans overgetrokken, waarbij wij
weer op de volle medewerking van het kadasterpersoneel mochten rekenen.
Fotografie
Diverse panden, details hiervan, bouwfragmenten en museumvoorwerpen werden gefotografeerd en afgedrukt. Voorts werden in Assen de
straatwanden langs de Vaart noord- en zuidzijde gefotografeerd. Er
werden f 2650 martwit-opnamen gemaakt, waarvan ± 100 met de
technische camera en 240 kleuren-dia's op het formaat 6 x 6 cm. Op
verzoek van het Provinciaal Bestuur werden de diverse bouwphasen
van het nieuwe Provinciehuis gefotografeerd, waaronder het heien van
de eerste paal op 10 mei 1971 en het bereiken van het hoogste punt op
2Qdecember.
Voor de Provinciale Planologische Dienst werden ten behoeve van het
Streekplan Noord Drenthe een aantal fotografische opnamen gemaakt.
Er werd een aantal reproducties van prentbriefkaarten uit diverse verzamelingen gemaakt, terwijl er voorts nog
820 negatieven van kadasterkaarten werden afgedrukt, waartoe wij door bemiddeling van de
heer Wieringa van het Nedersaksisch Instituut te Groningen in staat
werden gesteld.

+

Diversen
Herbouwmogelijkheden van de in 1959 te Nieuw-Schoonebeek gede-

monteerde - en elders opgeslagen - Hekmans Boo worden onderzocht.
Met de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek (S.H.B.O.) te Arnhem
vond uitwisseling van gegevens plaats.
De Stichting zette het reproduceren van onze negatieven voort. Het copy-right van de van deze negatieven te maken vergrotingen blijft uiteraard bij mijn dienst berusten.
Van alle tot nog toe vervaardigde documentatiebladen werd een exemplaar aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg geschonken.

Lijst van aanwinsten
In deze lijst vinden alleen de belangrijkste aanwinsten een plaats.

G. = geschenk; A. = aankoop;B. = bruik1een;L. = 1egaat;O. =
overgebracht; R. = ruil; B.A.I. = Biologisch-Archeologisch Instituut
der Rijksuniversiteit te Groningen.

I. PRE- EN PROTOHISTORIE
197/III e.v. Grafvondsten uit de Steen- (SVB-kultuur) en Bronstijd,
alsmede, onder en naast de zool van heuvel I, nederzettingsmateriaal van de TRB-kultuur.
Resultaat van het systematisch onderzoek door het B.A.I.
(2511-15/11 1971) van een drietal grafheuvelzolen (1-111) uit de
Steen- en Bronstijd, op de Bergakkers bij Eext, gem. Anloo.
197/III 1. Korte schrabber op afslag met cortex-resten.
Gev. (2511111971) tijdens een verkenning aan de zuidzijde van de
Valtherweg, gem. Odoorn, tegenover het Eppiesbergje.
G. van de assistent.
1971/III 2. Ongeretoucheerde kling, de ene rand sterk beschadigd, de
andere met gebruikssporen (striation-marks).
Gev. in de omgeving van 1971111 1.
G. van de conservator.
1971/III 1. Platte, natuurlijke afslag van okerbruine vuursteen, met
zeer fraaie encoche.
Gev. (24/111/1971) op het bouwland noordelijk van hunebed D V
bij Zeijen, gem. Vries.
G. van de assistent.
1971/III 2 e.v. Randwandfragment met oor van een kruik van kogelpottenaardewerk en andere vondsten van kogelpotten en later,
geglazuurd middeleeuws aardewerk.

Afkomstig uit een proefsleuf oostelijk van het sportveld te Valthe,
gem. Odoorn.
Gev. (31/111/1971) tijdens een proefonderzoek door het B.A.I.
1971/IV 1. Slanke, op doorsnee driehoekige vuurstenen pic; 1. : 8,2
cm.
Gev. (1/IV/1971) in uitgeworpen grond uit een greppel (perceelscheiding) tussen 2 percelen bouwland, grenzend aan de madelanden langs het Gasterense Diepje, ten N.W. van Gasteren, gem.
Anloo.
G. van de conservator.
1971/IV 2. Steen met klopsporen en wrijffacetten, kernsteker, schrabber, kemstuk en afslag.
Gev. (1/IV/1971) tussen aardappelloof aan de oostzijde van een
smal perceel bouwland, tegen de madelanden langs het Gasterense
Diepje, ten N.W. van Gasteren, gem. Anloo.
G. van de conservator.
1971/IV 3. Randscherf van een pot met plastische golfbandversiering
(zgn. Wellenband); Laat Neolithicum, SVB-kultuur.
Gev. (1966) tussen Odoorn en Valthe, gem. Odoorn, in een hoge
zandrug rondom het veentje, tegenover hunebed D XXXIII.
O. (april 1971) uit het B.A.I.
1971N 1-138, 200-267. Aardewerk uit urnenveld; een met rillen versierde, late klokbeker, alsmede een vijftal pijlspitsen uit het bekergraf; nederzettingsmateriaal (aardewerk en vuursteen) van de
SVB-kultuur; mesolithische vuursteenvondsten en vuursteenmateriaal afkomstig uit een Tjongerconcentratie.
Resultaat van het systematische onderzoek (161x11 - 23/XII/1970
en 16/11 - 19/V/1971) door het B.A.I. van een urnenveld, een bekervlakgraf en een vuursteenconcentratie van de Tjongerkultuur
op het Hoonse Veld bij Buinen, gem. Borger.
1971/VI 1. Zeer lange, ongeretoucheerde kling met afgebroken punt,
aan één der randen striation-marks. L. : 12,2 cm. Mesolithicum

('9.

Gev. (1970) in uitgeworpen grond uit een sloot ten Z.W. van de
De Groeve, gem. Zuidlaren.
G. (15/V/1971) van F. de Jonge te Assen.

1971/VI 2. Grote randscherf met uitbuigende, verdikte, afgeplatte
rand, korte hals en schouderknik; randscherfje met afgeronde
rand, alsmede 5 wandscherfjes. Datering: Laat Romeins.
Gev. (15/VI/1971) tijdens een verkenning, alsmede daarvoor door
eerste schenker, in de uitgeworpen grond uit de bermsloten van de
nieuwe weg ten 0. van Orvelte, gem. Westerbork, die vanaf de oude weg Orvelte-Zweeloo in noordoostelijke richting lopend de es
doorsnijdt.
G. (15/VI/1071) van A.H. Booij, Wsterbork en de assistent.
1971/VI 3. Vijf scherven van TRB-aardewerk, waarvan 2 wandscherven versierd in Drouwenerstijl, 1 onversierde randscherf van een
schaal en 2 onversierde wandscherven.
Opgedolven (voorjaar 1971) in het hunebed D XV te Loon, gem.
Assen.
G. (26/VI/1971) van Hans van Raam en Jans Bos te Assen.
1971/VI 4. Dikwandige, onversierde, roodbruine halsscherf van een
(voorraad)pot van de TRB- of SVB-kultuur.
Gev. (29/VI/1971) in uitgeworpen grond, afkomstig uit door
schatgravers, gedolven kuilen in de kamer van hunebed D XXV
bij Bromeger, gem. Borger.
G. van de conservator.
1971/VI 5. Randscherf met afgeronde rand (van een schaal?) van kogelpottenaardewerk.
Gev. (eind juni 1971) in de stort bij een bouwput voor woningen
aan de Woldzoom, direkt ten N. van de Postemastraat te Roden,
gem. Roden.
G. van de conservator.
1 9 7 1 M I 1. Randscherf met verdikte, naar binnen afgeschuine rand
van kogelpottenaardewerk, voetje van dito aardewerk, 3 wandscherven waarvan één besmeten (laat Romeins?), stukje gecorrodeerd ijzer.
IGev. (6/VII/1971) in een wegennet in het uitbreidingsplan op de
Noordakkers te Gieten, gem. Gieten.
G. van de assistent.
1971/VII 2. Twee grote wandscherven met halsaanzet, voorzien van
schouderknik (laat Romeins?), 2 wandscherfjes.

Gev. (juli 1971) in het uitbreidingsplan op de Noordakkers te Gieten, gem. Gieten.
G. (20/VII/1971) van A. Meerten, Gieten.
1971NII 3,3a. Drie grote zwerfstenen, waarvan 2 met glad oppervlak
door veelvuldig belopen, de derde (3a) echter een maalsteen met
een ovale maalkom op beide brede vlakken, vervaardigd van een
gehalveerde platte zwerfsteen. L.: 39; maalkommen: 18 X 24;
diepte 2 en 2,6 cm.
Gev. in het plaveisel bij de put van een afgebroken woning in het
uitbreidingsplan op de Noordakkers te Gieten, gem. Gieten.
G. als voren.
1971NII 1-39. Scherven en fragmenten van urnen, afkomstig uit een
gedeelte van een urnenveld, aangesneden in twee bouwputten voor
bejaardenwoningen op de Nystadakkers, noordelijk van de
Lheeweg te Dwingeloo, gem. Dwingeloo.
Restultaat van het onderzoek door het B.A.I. (30-31/VIII/1971).
1971lVIII 41. Zeer fraaie ogivale schrabber of bladspits van beige-grijze vuursteen; één der vlakken geheel bedekt met oppervlakteretouche, op het andere nog patinaresten. Laat NeolithicumIVroege
Bronstijd. L.: 3,9 cm.
Gev. (9/VIII/1971) tijdens een verkenning in een zandafgraving
ten Z.O. van Zwinderen, gem. Oosterhesselen.
G. van de assistent.
1971/VIII 42. Wand- of bodemscherf van een kogelpot.
Gev. (12/VIII/1971) in de stort van de zuidelijke bermsloot van
Rijksweg 33 (gedeelte Rolde-Graswijk) tussen de oude en de nieuwe bedding van het Deurzer Diepje, tussen Deurze en Ekehaar,
gem. Rolde.
G. van de conservator.
1971NIII 43. Groot aantal rand-, wand- en bodemscherven (deels
aaneengevoegd tot grote fragmenten) van vroegmiddeleeuws aardewerk.
Afkomstig uit een (afval-)kuil in de bouwput voor het meest
noordelijke blok van een aantal bejaardenwoningen aan de Holtenweg te Vries, gem. Vries.
G. (13/VIII/1971) van H.J. Dik te Vries en resultaat van het on-

derzoek door het B.A.I. op dezelfde dag.
1971/VIII 44. Rand-, wand- en bodemscherven van vroegmiddeleeuws
aardewerk.
Gev. als voren, doch afkomstig uit de bouwput welke zuidoostelijk
van de hiervoor genoemde was gelegen.
Resultaat van het onderzoek door het B.A.I. (13/VIII/1971).
1971/VIII 45. Randscherf versierd met horizontale rij driehoekige
stempelindrukken, opgevuld met een wafelpatroon, dikwandige
wandscherf, wandfragment samengevoegd uit 4 dunwandige wandscherfjes, dunwandig wandscherje, alle van vroegmiddeleeuws
aardewerk; beschadigd randje van kogelpottenaardewerk.
Afkomstig uit de bouwputten van bejaardenwoningen aan de Holtenweg te Vries, gem. Vries (cf. 1971/VIII 43).
G. (18/VIII/1971) van G. Boer te Roden en J. Hoenderken te
Peize.
1971/VIII 46. Geprofileerde randscherf van een schaaltje en een onregelmatig gevormd standvoetje, beide van kogelpottenaardewerk,
alsmede 2 wandscherfjes van aan de buitenzijde roodbruin aardewerk.
Gev. (1971) in het cunet van de bij Donderen, gem. Vries, verlegde weg Vries-Peize, juist ten N. van het dorp in het zuidelijk deel
van de Noorder esch.
G. (13/VIII/1971) van H.J. Dik te Vries.
19711IX 1.40-tal rand- en wandscherfjes van aardewerk uit de voorromeinse IJzertijd.
Afkomstig uit een laag oud akkerland met ploegsporen, onder een
overstuivingslaag, in het heideterrein ca. 2,5 km ten W. van Uffelte, gem Havelte.
Resultaat van het onderzoek door het B.A.I. (2/IX/1971).
1971/IX 2. 47 scherven van TRB-keramiek, W.O. 9 in diepsteekversiering. 1 vuursteenafslag, 5 stukken verbrand been.
Opgedolven (medio aug. 1971) in de kamer van hunebed D XVI
te Balloo, gem. Rolde.
G. (8/IX/1971) van P. Geerts en F. Braunius te Assen.
1971/X 1-8. Scherven en spinschijfje, uit paalgaten en wand-standspoor van een huisplattegrond, opgegraven (14/X/1971) in het

cunet van de ten Z. van Orvelte, gem. Westerbork verlegde provinciale weg Westerbork-Zweeloo.
Resultaat van het onderzoek door het B.A.I.
1971/X 9. Drie klopstenen van kwartsiet, twee fragmenten van zandstenen slijpstenen, een 15-tal ijzerslakken, een afslagschrabber met
halfronde-steile schrabberkant, een driehoekige dubbelboor, 4 afslagen en twee kernstukken met bewerkingssporen.
Verzameld (okt. 1971) tijdens enkele verkenningen op een akker
aan de westzijde van het Balloërveld, gem. Rolde.
G. van de conservator.
1971/X 10. Scherfje met diepsteek puntlijnversiering; 2 grote, aaneenpassende fragmenten van een geslepen bijl, waarvan één (vermoedelijk een gedeelte van de top) secundair is bijgewerkt tot schrabber; 12-tal afslagen en brokstukken met retouche; zeer groot aantal afslagen, kernfragmenten en brokstukken zonder verdere bewerkingssporen, waarvan een 20-tal gecraqueleerd.
Gev. (16/X/1971) door schenkers op een akker ten N. van de
vuilnisbelt bij Balloo gem. Rolde.
G. (18/X/1971) van J.K. Boschker, Heerenveen en K. Klok,
Assen.
1971/X ll. Gepatineerde, ongeveer ruitvormige afslag van beige-grijze
vuursteen. L.: 7 cm.
Gev. (28/X/1971) door schenker bij de aardappelmeelfabriek
Oranje, in stenen tussen de aardappels, afkomstig van een akker
van landbouwer H. Waldman te Wijster, gem. Beilen.
G. (okt. 1971) van T. Vermaning, Smilde.
1971/XI la-b. a: op natuurlijke wijze van een vuursteenknol afgesprongen schijf, geretoucheerd langs het grootste deel van de omtrek. Gr. diam.: 5,9 cm.
b.: gebroken afslag (?) met sterke patina.
Gev. (2/XI/1971) door schenker bij de aardappelmeelfabriek
Oranje, tussen stenen uit een vracht aardappels vermoedelijk afkomstig van de landbouwer J.H. Hagedoorn te Pesse, gem.
Ruinen.
G. (okt. 1971) van T. Vermaning, Smilde.
1971BCII 1. Een afslagbijl, vervaardigd van een natuurlijke, melkwit

tot oranje-bruin gepatineerde afslag van beige-grijze vuursteen.
Beide zijkanten, de top en de bovenhelft van een der brede vlakken d.m.v. afslagen (bij)gevormd; voor de snede gebruikgemaakt
van een gedeelte van de scherpe, natuurlijk rand van de afslag.
Gev. (16/XI/1963) door verkoper bij de aardapppelmeelfabriek
Oranje, aangevoerd met een lading aardappelen uit de omgeving
van Mantinge, gem Westerbork.
A. (9/XII/1971) van T. Vermaning, Smilde.
1971/XII 2a-b. a: Kernbijltje, vervaardigd van grofkorrelige grijswitte
vuursteen; partieel bekapt (op beide brede vlakken en langs één
der zijden grote stukken van de cortex bewaard). L.: 7,3 cm; b.:
'pk' van grijswitte vuursteen, driehoekig tot trapeziumvormig in
doorsnee, aan één zijde nog voorzien van de cortex. L.: 7,5 cm.
Gev. (27/XI/1971) in stenen bij de aardappelmeelfabriek Oranje,
aangevoerd met aardappels van een akker van H. Snippe te Witten, gem. Assen.
A. Als voren.
1971/XII 3. Complex mesolithisch vuursteenmateriaal, W.O. 18 spitsjes
en mesjes met geretoucheerde rug, 4 kern- en afslagstekers, 1
kernsteker-schrabber, 8 schrabbers, 10 bewerkte stukken, 6 kernen afslagbijlen, groot aantal klingen, afslagen, kernstukken en
brokken.
Gev. (maart 1966) door verkoper ten Z.O. van de Grietmansbrug
bij Smilde, gem. Smilde.
A. (9/XII/1971) van T. Vermaning, Smilde.
1971/XII 4. Scherven, samengevoegd tot een vrijwel geheel te completeren schaal van gladwandig, bruinmart aardewerk. Datering:
Voorromeinse IJzertijd.
Gev. (dec. 1971) door J. Eefting te Meppen in de tuin van de
schenker, H.R. Ottens te Meppen, gem. Zweeloo.
G. (30/XII/1971) door H.R. Ottens te Meppen, door bemiddeling
van Mr. H. Greebe, burgemeester te Zweeloo.
11. LATE MIDDELEEUWEN TOT HEDEN

Meubelen, ornamenten e.a.
(H1971-113a,b) Twee grenenhouten ornamenten met uitgesneden

voorstellingen van muziekinstrumenten.
A.
(Hl971-136) Notenhouten schrijfbureau met klep.
G. van Mevr. J. Hendriks-Bolhuis, Groningen door bemiddeling van de heer H.W. Assies.
(H1971-142) Staande petroleum leeslamp met houten zuil en voet, losse kanten kap.
G. als voren.
(H1971-143) Notenhouten tafeltje met lade.
G. als voren.
(H1971-368) Telraam uit lagere school te Gasseltemijveen.
G. Gemeente Gasselte.
(Hl97 1-385) Eikehouten bissekist.
L. van H. Tonckens, Zuidwolde.
(H1971-388) Mahoniehouten dientafeltje zg. stomme knecht.
L. als voren.
(H1971-426) Barometer.
L. als voren.
Gebruiksvoorwerpen
(H1971-38) Haardplaat gedateerd 1748.
A.
(H1971-39) Smeedijzeren haak, zg. koude hand.
A.
(H1971-41,41a) Twee polychrome vazen, majolica, Rozenburg.
A.
(H1971-94a t/m l) Twaalf kleine laat-l7de-eeuwse apothekerspotten
met blauw decor.
A.
(H1971-122a,b) Stel (2) 18de-eeuwse geelkoperen kraagkandelaars.
A.
(H1971-327) Pendule onder glazen stolp.
G. van mevr. J. Hendriks-Bolhuis, Groningen door bemiddeling
van de heer H.W. Assies.
(H1971-333) Petroleumstel in Jugendstil.
G. als voren.

(H1971-347, 348) Veldwachtersstok en knevelketting.
G. van de heer M. Nijenhuis, Hoogeveen.
(H1971-350) Zilveren lakstempel in Lod.XIV stijl met wapen van H.J.
Carsten.
A.
(H1971-351a,b) Stel (2) 18de-eeuwse kastanjevazen van gelakt tin.
A.
(H1971-394) Bijbel met gouden beslag.
L. van H. Tonkens, Zuidwolde.
(H1971-395 t/m 397) Collectie tinnen voorwerpen waaronder soepterrine en borden met alliantiewapens Verhoeff-Ellents.
G. ais voren.
(H1971-398 t/m 409) Collectie geelkoperen voorwerpen waaronder
zweetmes.
G. als voren.
(H1971-410 t/m 425) Collectie Chinees porselein.
G. als voren.
111. MUNTEN

(M1971-2) Taler van Bentheim-Tecklenburg 1657, met beeldenaar van
Graaf Maurits.
A.
IV. NATURALIEN
Geen aanwinsten.
V. PRENTEN, SCHILDERIJEN, TEKENINGEN
(P1971-1) Olieverf schilderijtje op paneel, gezicht op Witteveen door
J.H. Olberding.
G. van Rijksarchief in Drenthe.
(P1971-5,6) Twee pastel portretten van dame en heer.
G. van Fam. Dooge, Assen.
(P1971-9,lO) Portretten van H.J.W. Oosting en echtgenote L.A.A. v.d.
Weide.

G. van Mevr. D.C.G. Gerritzen-Oosting, Emmen.
'1971-11,12) Pastel portretten van Mr. W.H. Hofstede en echtgenote
D.M. van Berghuijs.
G. als voren.
(Pl97l-lS,l6) Twee tekeningen op gekleurd papier van verdwenen
boerderijen te Assen.
G . van de heer W. v. Dam, Den Haag.
(P1971-19) Olieverfschilderij op linnen, Drentse boerderij door S.
Mesdag-v.Houten.
G. van Gemeentebestuur van Ten Boer.
(P1971-28,29,30) Drie tekeningen van boerderijen in de omgeving van
Rolde door A. van der Boon.
G. van Mevr. H.E. v.d. Boon-Gratama, Rolde.
(P1971-31) Tekening. Gezicht op Chartres door A. van der Boon.
A.
(P1971-34) Olieverf schilderij op linnen, Boerderijen in de sneeuw te
Deurze door A. van der Boon.
A.
Textiel
(H1971-25 t/m 35) Kanten mutsen.
G. van Mevr. K. Dammer-Mellens, Assen.
(H1971-42 t/m 58) Doopjurken, mutsen en letterdoeken.
G. van Mevr. M. Mulder-Pott, Amsterdam.
(H1971-59 t/m 75) Collectie vrouwenkleding.
G. van Mevr. Ax, Haren.
(H1971-80 t/m 82) Galacostuum van wethouder R. Deodatus Pzn. van
Roden.
G. van de heren P.A. J. en J.A. Deodatus, Assen.
(H1971-85 t/m 93) Beddegoed.
G. van de dames van Wijk, Assen.
(H1971-97 t/m 106) Collectie mannen- en vrouwenkleding.
G. van de heer H.H. Stubing, Assen.
(H1971-123) Gordijnen uit omstreeks 1870.
G. van Mevr. L. van Mansvelt-Bousch-van Bertsbergh, Assen.
(H1971-202 t/m 257) Collectie dames boven- en onderkleding.

G. van Mevr. J. Hendriks-Bolhuis door bemiddeling van de
heer H.W. Assies.
(H1971-371 t/m 388) Collectie mannen-, vrouwen- en kinderkleding.
G. Opbouw Drenthe.
Bibliotheek
Bib1.71-14a,b Rogner en Bernhard - Arbrecht Durer - Das gesamte
graphische Werk, 2 delen.
A.
Bib1.71-15 Salomon de Bray - Architecture Moderna of te Bouwinge
van Onzen tijt.
A.
Bib1.71-19 Jacob de Gheyn - Wapenhandelinghe.
A.
Bib1.71-27 E. Violet-le-Duc - Dictionnaire Raisonné de l'architecture
française, 10 delen.
A.
Bib1.71-30 Frederik Muller - Nederlandse Historie platen, 4 delen.
A.
Bib1.71-36 Mozes Heiman Gans - 't Leven der Joden in Nederland van
de middeleeuwen tot 1940.
A.

Krijgsvoorbereidingen
op het Huis te Coevorden
CORNEILLE F. JANSSEN
Wat betekende het, wanneer in de zestiende eeuw een belangrijke vesting in staat van tegenweer werd gebracht? Welke voorbereidingen werden er getroffen, wat sloeg men in? Hoe werden de voorraden beheerd?
Het is een gelukkig toeval, dat wij die vraag voor Drenthe's enige vesting, het Huis te Coevorden, kunnen beantwoorden.
In 1536 veroverde George Schenk van Toutenburg, na een beleg van
twee maanden, Coevorden voor keizer Karel V. Hij kreeg opdracht de
beschadigingen, door het beleg ontstaan, te herstellen en het Kasteel in
betere staat van verdediging te brengenl. Die werkzaamheden duurden
tot 1551: de uitgaven die daarmede gepaard gingen zijn geboekt in de
rekeningen van de landdrost over deze jaren, en verschaffen ons een
aardig beeld van alle krijgsvoorbereidingenz.
De vorm van het kasteel is niet in details te achterhalen; toch is er uit
de rekeningen zoveel af te leiden, dat wij ons in grote trekken van het
complex een beeld kunnen vormen.
De gebouwen omvatten een hoofdgebouw met een toren, ongeveer ter
grootte van wat er na de onlangs voltooide restauratie thans weer
staat3. Voorts een aantal bijgebouwen als een turfschuur, een hooihuis,
een bouwhuis (boerderij), een brouwhuis en een bakhuis. Zij waren alle
van vakwerk met leemvullingen en met riet gedekt. Deze gebouwen waren gegroepeerd om een binnenplein. Militaire betekenis hadden zij
niet of niet meer4.
De kracht van het vestingwerk school dan ook in de wal, die op enige
afstand de gebouwen als een ring omsloot.
Een aarden wal alleen is niet voldoende in die dagen. Hij wordt voorzien van palissaden. Eén daarvan staat er boven op, naar blijkt uit een
reparatie in (vermoedelijk) 15385: 'Item . . . . . botalt (betaald) den arbeyders lueden . . . . . die twee stucke oldes walles die nedergevallen

weren wedder opgemaekt die borstweer rontzomme opten wal gesath
und die stacketten dat meestdeel daer omme getoghen hebben, costende tzamen 12 £ 7 st 1 ortt.'. Dit werk zal hebben bestaan uit timmerwerk; voor grondwerk waren deze heren te duur. Immers, wij vinden in
dezelfde rekening (fo 21): 'Item tot mannichfoldigen tijden seker scriften ende boedeloenen int lant van Drenthe aen alle kerspelen gedaen,
omme te commen arbeyden aen die wallen heeft tsamen gecost 3 £ 19
st.'
Toch was de wal niet in goede staat. Dat werd in 1541, toen plotseling
een nieuwe oorlogsdreiging opkwam, aanleiding tot krachtige maatregelena. De wal werd weer onder een regelmatig profiel gebracht ('geslecht') wat allang nodig was, en een in de wal staand gebouw gesloopt.
Dit alles deed de landdrost op eigen initiatief; hij had daarvoor geen
bevel of 'advies' ontvangen.
De rekening7 zegt ervan: 'Inden eersten, nae dat men warachtige tijdinghe hadde dat etlijck anslaege gemaict waeren durch meijnert uuyten
hamme8 met zijn adherenten (aanhangers) heeft men derhalven nootlijck voer het eerste metter ijle den singelwalle moeten slechten, want oft
schoen gheene avys aencomen en waer soe hadde men doch mettenander den singel gelijck moeten slichten, daerom an den kerspelen in den
Lande boden gesant om de huysluyden (boeren) op te brenghen met
gereescap. Den bode betaelt 16 stuvers.' De boeren komen 'nae olden
herkomen (na ouder gewoonte) . . . met scuppen, spaden ende bijlen9.
Het verrichten van herendiensten ging niet van harte: 'De gemeen (gezamenlijke) huysluyden gegeven om willich to hebben inden arbeyt om
den wal te slechten nae older gewoente twee tonnen biers facit f 2,8 st.'lo
Het huis, dat gesloopt moest worden, was de herberg. Voorname gasten logeren op het huis; boden op doorreis, metselaars en dergelijke,
die van elders komende, een aantal dagen op het kasteel werken, worden in de herberg, het 'weerdshuys' ondergebracht. Dit lag in de wal
'perijckeleuselick tusschen beyden poerten'. Veel zaaks was 't niet.
'Meester peter des huyses timmerman' sloopte 't met een hulpje in
'eenen dach'll.
In de Middeleeuwen gebruikte men torens om 'flankerend vuur' te
kunnen afgeven, anders gezegd om een stormlopende vijand in de zijde
(de flank) te kunnen schieten. Voor zwaardere vuurmonden zouden

zeer zware torens gebouwd moeten worden. Een goedkopere oplossing
is een lage en brede aarden 'toren', een zgn. rondeel. Wij lezen in 1546,
dat de busmeester met timmerlieden 't geschut op het rondeel brengt en
in 1562 dat dit achter 't brouwhuis lagl2.
Met deze eene mogelijkheid tot flankering of 'strijckweering' was men
niet tevreden; voor lichtere wapens werden in de gracht uitgebouwde
houten kazematten gemaakt.
Daarvan vinden wij in 1542, onder de uitgaven voor 'noetlicke (noodzakelijke) reparacien gedaen ande wallen van den huyse, staecken en
strijckweringen' de volgende posten13
'Soe ander zuytzijde vanden huijse gheene strijckweringe en was bijden
poerten heeft men daer eene cleyne mesecouwen13 moeten maken daer
toe gecoft 15 stuk groote eycken plancken tstuck 5 stuvers facit f 3.15
stuvers. Noch heeft men totter voors(chreven) mesecouwen ende oeck
elders to gebruyclten etlijck holt moeten saegen . . . . . hebben henrick
muller en aernt scapen holtsagers gesaget elck 2 dagen elcx sdaags 5
stuvers facit 1 £. Coep timmerman heeft mr. peter helpen timmeren ande voors. mesecouwen 6 dagen elcken dach 5 stuvers facit 1 £ 10 S.'
In datzelfde jaar wordt voor herstel van de wal aan de Noordzijde advies gevraagd aan 'eenen walmeester genaempt Doenen Jaspar'l4.
Een post in diezelfde rekening15 leert ons dat er ook nog een staketsel
in de gracht stond (waarschijnlijk middenin, om een nachtelijke overval
te voorkomen) en dat er misschien méér mesekouwen waren: 'Noch gecoft inden borchgraven (kasteelgracht) te gebruijcken een cleyn schip
van staketten in de graft und mesecouwen mede te repareren und de
graft mede te claren, daer voer gegeven 5 £ 4 st.'
Dat 'klaren, deden (nomen est omen!) de Schoonebekers; zij komen
daarvoor 'met ijseren reescap', en blijven vijf dagen op het huis in de
kostla. Om ook in de winter van de gracht profijt te hebben koopt de
Rentmeester der Domeinen in de winter van 1550 - '51 'vier ijseren yshaecken om het ijsch des winterdaechs vuijten gracht te trecken ende te
breken' voor totaal 16 stuivers1'.
Tot zover de 'onroerende' verdedigingsmiddelen. De bezetting van het
Kasteel bestond in 1542 uit 32 man's. Hun soldij komt niet ten laste
van Drenthe, maar wordt betaald door de 'tresorier van der oorloge19.

Een enkele maal komt er inspectie: 'Namens de coninginne' (de Landvoogdes Maria van Hongarije) kwam Mr. Ludolf van Hattum, raad in
den Hove van Friesland 'den krijchsluijden upten selven huyse in garnisoen leggende' inspecteren20. Het garnizoen deed meer dan 'liggen'.
De belastingopbrengst van Drenthe, de 'bede' werd op een wagen met
5 paarden van Dalen naar Zwolle getransporteerd, met een escorte van
'vier knechten busschutten die . . . . . tot versekertheyt vanden penningen (soot openbaer oirloge was) van coevorden mede.. . . . zijn
gegaan.'21
De bezetting was ook belast met wachtlopen. Opdat dat ordelijk zou
geschieden was er een 'huerwerck (uurwerk) . . . . . daer bij dat die
knechten waecken om elcke partije te weten up ende aff te ghaene'22.
Het geschut vormde het belangrijkste verdedigingsmiddel. Wij hebben
geen specificatie van de aantallen; slechts komen wij éénmaal een betaling tegen voor 'een nyeuwe lade (onderdeel van de affuit) int yseren
stuck'23. Er was dus blijkbaar één ijzeren stuk; de overige zijn van
brons geweest. Het gieten van ijzer was in die dagen nog erg moeilijk:
ijzeren stukken waren daarom kostbaar.
Wel weten wij, dat de bronzen stukken halve slangen en falconetten
omvatten. Wij komen hierop nog terug. Regelmatig vinden wij uitgaven
voor teer, om de affuiten en hun raderen te teren, van hout om 'vlaken'
(vlonders) van te maken, en voor het takelen, om het geschut recht te
zetten of op de vlaken te plaatsen.
Wie wil schieten heeft buskruit nodig; wil men een belegering kunnen
doorstaan, dan is het van belang, dat kruit zelf te kunnen maken. Daarvoor wordt in 1545 het nodige aangeschaft. 'Van een coperen sifte om
tbuscruijt mede te karren (karen, zeven) 35 stuvers. Noch van twee haren siften 't stuck 8 stuvers facit 16 stuvers.'24 Vier 'siften om te besigen tot 'tcruyt te maicken ende een verdecte zwevelsifte' ('t inademen
van zwavelstof is niet aangenaam) worden een jaar later aangekocht. 25
Het jaar daarop hebben twee timmerlieden 'ijder eenen dach gearbeijt
om eene cruytcaste mit drye vensteren te maicken: gegeven 6 s t u v e r ~ ' ~ ~ .
Het kruit wordt met koperen lepels in het geschut gebracht. Zo wordt
in 1546 zes pond 'geslagen koper' (bladkoper) gekocht om lepels te
maken." Blijkbaar schoot men in die dagen met de artillerie niet alleen stenen of gietijzeren maar ook loden kogels. In 1545 lezen wij:

'Die voirschreven rentmeester heeft noch binnen tijde deser rekening
gecocht ende betaelt verscheyden percelen tot tgeschut upten voirschreven huyse van node wesende. . . . . Voir een ijseren forme betaelt 30
stuvers, item van acht stenen formen tot halff slangen ende valckenetten tstuck 5 stuvers facit 2 gulden. Van een ijseren baer die clooten mede uuyt te baren 6 stuvers. Van twee lepelen deen van 5 stuvers ende
dander 3 stuvers facit 8 stuvers. Ende van eenen yseren hoet om tloot
inne te smelten betaelt 4 stuvers'28. Ook voor de lichtere vuurwapens,
de haakbussen, werd ammunitie gemaakt: in 1546 hebben vier man
twee dagen lang 'haeckelooden' gegoten29.
Na een schot blijft in de loop een verontreiniging, het 'kruitslijm' achter. Dit werd verwijderd met een wisser van schaapsvel: wol brandt
niet. In hetzelfde jaar 1546 krijgt de busmeester geld, o.a. om 'een half
schaepsvel te coopen'so.
Naast de vuurwapens versmaadde men oudere verdedigingsmiddelen
niet. In 1542 heeft men 'gecoft twee tonnen terre ende etlijck peck verbruyck(t) tot stonncransen.. . . . f 4. Noch gecoft groft heeb (grove
hennep) oft warck (werk) verbruyct toten stormcransen facit 10 stY3l.
Ook in 1546 vinden wij het maken van 'teerkranssen' weer vermelds*.
In 1542 werden nog schanskorven: 'scanscorven totten geschutte' bij de
boeren van Drenthe besteld33. Deze manden werden met zand gevuld
en gebruikt om extra dekking voor het personeel van het geschut te leveren. In onze eeuw zijn zij vervangen door zandzakken.
Het vullen van deze korven en het herstellen van eventuele schade aan
de wal vereiste spaden: in 1546 werden 22 'holten schuppen', om aan
de wal te gebruiken aangeschaft. Hierbij hoort ook de aanschaffing van
'twee korven om eerde oft steen te dragen zoe dat de noot mochte
eysschenY34.
Wij vinden regelmatig uitgaven voor het 'verschieten'34a van de rogge
op de zolders, voor de bakovens, en voor de brouwerij. De windmolen,
die van de 'scholt' van Emmen gekocht werd, naar Coevorden werd
overgebracht in 1541 en in 1546 gerepareerd werd zal wel voor vredestijd bestemd zijn geweest. De rosmolen 'om roggen molter oft noet
waer op ten huyse te maelen' is weer een stuk krijgsuitrustings5. In
hetzelfde jaar vinden wij vermeld de aankoop van een grote brouwketel, een brouwkuip (twintig tonnen groot) afkomstig uit 'steenfoerde'

(Burgsteinfurt), een kleine kuip en ander brouwgereedschap3~.
Water was niet betrouwbaar genoeg om te drinken, vandaar het belang
dat aan bierbrouwen gehecht werd.
In 1541 wordt er tevens een smederij ingericht. Van 'meester Mans
Schmydt' worden gekocht 'twee voerhamers, eenen syedthamer, twee
speerhaeken, twelff tangen groot ende cleyn, een boelhamer, vijff cleyne
haemers, vijff stempels ende beytels, ses naegelgaeten (aambeeld voor
het smeden van spijkers), twee schloeten scroeven (bankschroeven?),
twelff vijlen ende ses cleyner vijlen37. In 't volgende jaar komen daar
nog bij 'een aembeelt' en 'eenen slijpsteenYs8.
Maar het belangrijkste wapen blijft de waakzaamheid. Als ware Drenthe een 'llano estacado' koopt men in 1536 vijfentwintig 'elsen staecken
daermen den faert na der drenthe meede bebaeckt heeft', stokken dus
om de weg aan te duiden!sg. In tijden van gevaar neemt men die weg,
om't de vijand niet te gemakkelijk te maken. Zo in 1541-'42: 'De voornoemde rentmeester heeft de vaert voer Coevorden streckende naeden
Drente vuyt laeten breecken telcke reyse betaelt 12 stuvers comt voerden twee reysen 24 stuivers'40. Dit was in't jaar van Meindert Utenham
'met zijn adherenten.' In datzelfde jaar kocht men 'een groet metalen
hoeren om nae older gewoenten den heeren huyse tsamen te blasen,
daer voer gegeven f 2 en 10 stuvers'41.
Waakzaamheid is ook nodig bij nacht: 'Item een dosijn lantternen om
bij nachte selve op te wachte te bruijcken offet noodich wesen mochten . . .4*.
Al deze moeite was voor niets. De rekening van de rentmeester der domeinen van Drenthe 1551-52 vermeldt fo 42 'vuytgeven extra-ordinaris
van zekere . . . . . oncosten gedaen inden affbrekinge van den huyse van
Coevoirden.' Een afbraak die op't nippertje is voorkomen, maar dat
valt buiten het bestek van dit verhaal.

Mr. A. Veenhoven, Historie van Coevorden, Groningen 1969, p.48.
Rijksarchief Drenthe, Rekeningen van de Landdrost, in het vervolg aangehaald
als R.L. De rekeningen lopen van september tot september.
S Corneille F. Janssen, De restauratie van het Kasteel te Coevorden, een verantwoording. Nwe Dr. Volksalm. 1973, p. 85 (213).
2

4 Een indruk van de groepering der gebouwen geeft de kaart van Jacob van Deventer, die na 1551 zal zijn gemaakt.
6 R.L. nr. 13, 1538-'40, fo 19. In deze rekening vinden wij drie maal een groepje
posten, betrekking hebbende op onderhoud van pannendaken. Aannemende, dat
dit ééns per jaar geschiedde, zouden we de tussenliggende posten (met enig voorbehoud) aan '38, '39 en '40 kunnen toedenken.
6 In 1538 was hertog Karel in Gelre opgevolgd door Willem I1 van Gulik. Deze
was door de Staten van Gelre als opvolger van de kinderloze Karel gekozen. Keizer Karel V was het hier niet mee eens. Wanneer hij in 1541 in Algerije vertoeft,
neemt Willem I1 zijn kans waar, en valt de aan de Keizer toebehorende landen
binnen. Eén van zijn bevelhebbers is Meindert Utenham.
O
7 R.L. nr. 15, 1541-'42, fo 27 v .
B Zie noot 6.
9 Als noot 7.
10 ibid., fo 28.
l1 ibid.
l2 R.L. nr. 19. 1545-'46, fo 30, R.L. nr. 112, 1562-1570 fo 2.
1s R.L. nr. 15, 1541-'42 fo 28. Wij gaan wat uitvoeriger op deze zaak in om de
volgende reden. In de middeleeuwen komen wij het woord mezekouw regelmatig
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De Restauratie van het Kasteel
te Coevorden. Een verantwoording
CORNEILLE F. JANSSEN

Toen het Bureau Monumentenzorg bij het Provinciaal Museum van
Drenthe in het laatst van 1968 met de restauratie van het Kasteel te
Coevorden moest beginnen, waren er velen, die hun hoofd schudden
over de vermetelheid van zo'n onderneming. Het gebouwencomplex
was aan alle kanten ernstig bouwvallig, waardoor een grondig onderzoek van de oude bouwsubstantie werd bemoeilijkt. Immers, daarvoor
is hak- en breekwerk nodig, en dat was, bij de toestand waarin het gebouw verkeerde, niet toelaatbaar. De geschiedenis van het kasteel was
nog nimmer behoorlijk onderzocht. Ons verzoek aan het Rijksarchief
in Drenthe, om inzage van de archiefstukken die van de geschiedenis
een beeld konden geven, werd beantwoord met de mededeling, dat die
stukken eenvoudig niet meer bestonden. Al deze problemen werden
echter overschaduwd door de bouwvalligheid, die op tal van plaatsen
tot instortingsgevaar geleid had.
De burgerij van Coevorden stak tegenover ons (behoudens een enkele
uitzondering!) niet onder stoelen of banken, dat zij 'die ruïne' rijp voor
de sloop achtte. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, aan 'ruïnes'
min of meer gewend, vond het bedenkelijk (en terecht!) dat wij geen
rijp en weloverwogen restauratieplan konden voorleggen en wenste uitstel. Aangezien de restauratie was aangewezen als object voor verruiming van de werkgelegenheid, drong de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken daarentegen aan op een snel begin!
Een verslag van alle moeilijke onderhandelingen, die hiervan het gevolg waren zullen wij onze lezers besparen. Het zij voldoende te vermelden, dat wij in november 1968 konden beginnen met een werk, dat
ook voor ons voorlopig alleen maar vragen opriep. Dat begin bestond
vooral uit stutten, stempelen, consolideren. Pas daarna kon met het onderzoek van het gebouw worden begonnen, als inleiding tot het eigenlijke herstelwerk.

Toen dit herstel aan de gang was, kwam de heer dr. J. Heringa, ons,
kort na zijn aanstelling als Rijksarchivaris in Drenthe in 1970, verblijden met het bericht, dat het Rijksarchief een zeer grote hoeveelheid
materiaal bevatte, dat gegevens betreffende het kasteel zou kunnen
opleveren. Het bleek te gaan om de rekeningen van de Landdrosten
over de jaren 1536-'48, 1557-'73 en 1596, voorts de rekeningen van de
Rentmeesters der Domeinen van Drenthe van 1543 af, vrijwel ononderbroken tot 1796, alsmede een aantal stukken van verschillende
aard.
Het doorwerken van al deze gegevens, met elkaar enige honderden
portefeuilles, vond plaats tijdens de restauratie. Daarbij was het geluk
ons zeer ter wille: alle essentiële archiefgegevens zijn ons nog juist op
tijd onder ogen gekomen, zodat de oplossing van nijpende problemen
mede dank zij deze vondsten mogelijk werd.
Wij stellen ons ten doel, in deze bijdrage een verantwoording te geven
voor de vorm, waarin het gebouw zich thans, na voltooiing der restauratie, aan ons voordoet. Dit zou kunnen geschieden door een chronologisch verslag van de restauratie op te stellen; beter scheen het ons toe,
een beschrijving te geven van het gebouw zoals het door de restauratie
is geworden. Daarbij zullen wij de volgorde: van zuid naar noord aanhouden.
De blauwe toren
De toren was in 1832 gesloopt. Volgens de Podagristen was het puin
gebruikt voor wegverharding. De fundering bleek te bestaan uit een
muur van 2,14 m dikte, opgemetseld van stenen van het formaat
8,5 x 15,5 x 30,5 cm en een 'speklaag' van ijzeroersteen. De onderste
laag van de fundering tenslotte werd gevormd door zeer grote zwerfstenen. De vorm van de fundering geleek op een sleutelgat: de ronding gericht naar het zuiden, het zwaluwstaartvormige deel naar de zaal. De
scheidingsmuur tussen toren en zaal was in aanleg dunner dan de torenmuur: 0,66 m. In de scheidingsmuur werden aangetroffen: een
doorgang naar de kelder onder zaal (blijkens een brief van de EerstAanwezend officier der Genie te Coevorden van 28 juni 1814, door
de Franse bezetter gemaakt (R.A.D., Archief v.d. E.A.Ir. te Coevorden, Inv.nr.4) ), sporen van de overwelving van de kelder, het niveau

van de vloer der torenkamer, een stooknis voor een gietijzeren kachel
met rookgat (door de muur uitkomende in de boezem van de schouw in
de zaal) en de doorgang van de zaal naar de torenkamer met de moet
van de onderste trede van de trap (de vloer van de torenkamer lag hoger dan die van de zaal), alsmede, hogerop, gegevens over de doorgang
van de traptoren (waarover later) naar de torenzolder.
In de fundering vonden wij nog de oude hoogte van de keldervloer (de
onderkant van bepleistering) en de aanzet van het keldergewelf in de
vorm van een stukje rollaag terug.
.Uit het kadastrale minuutplan van 1822 bleek, dat de toren een in beginsel achtkante spits had bezeten, maar dat de twee vlakken die tegen
de eindgevel van de zaal stootten tot één vlak waren samengetrokken.
Dit had alleen zin, wanneer de toren laag zou zijn geweest. Dan zou er
tussen torenspits en zaal een zakgoot zijn geweest; van deze goot zou
de afvoer naar het oosten door de traptoren zijn geblokkeerd. Er moest
dan een goot zijn geweest die naar het westen afwaterde, en daarvoor
was een afwijking van de regelmatig achtkante vorm noodzakelijk.
Hiermede in overeestemming was de plattegrond van Jacob van Deventer ( F 1550) die een lage toren en een hogere traptoren aangaf;
ook verklaarde dit, dat wij in alle aanzichten van Coevorden (voor zover betrouwbaar) geen dominerende toren boven het stadsilhouet zagen
uitkomen.
En nu de archiefstukken. De Trousse van de Rekening van de Landdrost van Ensse vermeldt voor het jaar 1558 op f 0 19 en 20 v0 'de
blauwe Torn', waaraan lood wordt verwerkt (op de 'krimpen': de hoekkepers), en waarvan (f0 26 vo) de leibedekking vernieuwd wordt. Mogelijk komt het adjectief 'blauw' van deze leibedekking? De Trousse
van de tweede rekening van Van Ensse vermeldt in 1564 (f0 13) de
'thorencamer'. Onderhoudsposten van ramen in de jaren '58-'62 leveren niet meer op, dan dat er twee vensters waren, waarvan er ten minste één de kamer verlichtte. Een 'Memorie van Eenige Deffecten' in
1776 opgesteld door J. Blécourt, secretaris van Coevorden, en gevoegd
bij de Rentmeestersrekening van 1777, vermeldt ,Het houte raam in de
Toorn boven de gevangen is Deffect, moet worden vernieuwt, en 't glas
verlooijt,.
Dit glas-in-lood-raam kwam kennelijk noch in de kamer, noch in de

gevangenis uit. Aangezien de gevangenkelder niet van elders bereikbaar was, moet er in de dikte van de muur een trap zijn geweest. Gaf dit
raam daar licht? Dat er een trap was toont een rekening van mr. Bartolt Hucht, smid te Coevorden, die ligt bij de Rentmeestersrekening
van 1662; daar vinden wij: 'Een nieu slot an de gevanckenisse met een
cramme, noch een grundel met 2 crammen voor de trappe'.
De gevangenkelder ontving licht noch lucht. De Rekening van 1715
vermeldt dat aan de arbeiders die het gewelf in de gevangenkelder herstelden kaarsen werden verstrekt: 'zoo dat er altoos 3 kaarsen te gelijk
mosten opgestoken worden, dewijl de kwade lugt het ligt verdoofde'.
Bij de Rekening van 1779 bevindt zich weer een memorie van Blécourt. De houten vloer van de torenkamer verrot steeds opnieuw. Beter
is 'de holtens met zant aan te vullen, en vervolgens die vloer met ordinaire roode of Blaauwe plavuysen te beleggen'.
Dit werd goedgevonden en aldus (met rode plavuizen) uitgevoerd.
Omdat de vloer van de torenkamer hoger lag, kon de pijp van de kachel door de muur heen naar de boezem van de schouw in de zaal geleid worden. Dat spaarde een rookkanaal uit. Wij vonden in de muur
verschillende, later dichtgezette, ronde gaten. De rekening van mr. Elias Weertman, Meester Metselaar tot Koeverden, gevoegd bij de Rentmeestersrekening van 1697 vermeldt 'opt sael de schorsteen weder gemaakt en een pipe toegemetselt'. Dat klopte dus.
Bij de Rentmeestersrekening van 1656 bevindt zich de rekening van
mr. Jan Hordeman, stadstimmerman van Coevorden. Hij vermeldt 'dat
dack opden toorn. . . dat was ant huiss heel vervallen ende verrottet'.
Het bestek voor reparaties aan het kasteel, dat in 1686 werd gemaakt
(R.A.D., Inv.nr.970) schrijft: 'De afloop tussen de Toorn en genoemd
Huis behoorlijk te repareren, en met een looden geute te versien, de
spoorholten en latten (het leien dak was dus al vervangen door pannen!
C.F.J.) die verleckt en verdorven mogten zijn, met nieuwen te veranderen'. Zakgoten vragen onderhoud!
Al met al leerden de archieven ons heel wat, maar net niet genoeg.
Dank zij het ingrijpen van onze aannemer, de heer J. Nijboer, kwam
tenslotte een tekening ter tafel van de schilder Augustijn Claterbos
1754-1822), die met alle gegevens aan het gebouw en in het archief ge-

vonden, overeenstemde. Wij wisten toen genoeg om de toren te herbouwen.'
Bij de herbouw is voor het gevelmetselwerk gebruik gemaakt van een
vroeg 19de-eeuwse steen, teneinde aan het deskundig oog duidelijk te
maken, dat de huidige opbouw niet middeleeuws is.
Het inwendig leverde geen problemen op. Bij de schoorsteennis zijn
twee in de grond gevonden brokken natuursteen i~gemetseld.De een
met resten van een inscriptie: . . . . iiOcastrü
. . . ectü struxi . . .
de ander met de jaartalletters (M)O Do XXXIII.
Het eerste stuk zou uit 1402 kunnen dateren, het jaar waarop bisschop
Frederik van Blankenheim Drenthe, na de verdrijving der Van Coevordens, weer in bezit nam, en het kasteel ingrijpend gewijzigd werd; het
andere is vermoedelijk een fragment van een wapensteen uit 1533, de
tijd van hertog Karel van Gelre.
De vloer van de torenkamer hebben wij, profiterende van de 18de
eeuwse ervaringen, na aanvulling van de gewelven met zand, voorzien
van blauwe plavuizen.
De wendeltreppe
Op de scheiding van toren en zaal stond een traptorentje, met daann
een wenteltrap. De kaart van Van Deventer laat dit goed zien. In de
archiefstukken vinden wij die toren niet expliciet vermeld. Indirect vinden wij hem twee keer.
In de tweede Trousse van Van Ensse betreffende de jaren 1563-'70 lezen wij (f0 13) 'Die voorscreven Geerte mage (d.i. 'Geert Geerts maghe,
kistemaecker, borger tot Coevorden') . . . heft noch voorts nae kersmisse anno 642 op ten huyse te Coevorden gearbeydet . . . ende gemaecket een langen scherm van voeren holte In den sael staande tegens
die windeltreppe.. . zoo daer zoo grooten wint en kolde doer quam
datmen bijden vier int sael nyet en konde gezitten'.
Noch zijdelingser is het verband met de trap in bovengenoemde rekening van mr. Jan Hordeman van 1656. Daarin schrijft Hordeman: 'De
trapp an de toern is te Recht gemackt datmen nu can op den toern comen'. We zullen straks zien, waarop dit slaat.
Aan het gebouw vonden wij de volgende gegevens: een kwart van de

omtrek van de toren was bewaard: van binnen rond, van buiten achtkant. De fundering in de grond is aanwezig. De deuropening naar de
zaal en naar de zolder boven de zaal waren compleet bewaard, met
deursponningen enz. In de muur tussen zaal en toren vonden wij gegevens, waaruit wij konden bepalen, dat er een doorgang was geweest van
de wenteltrap naar de zolder van de blauwe toren. De maten van deze
doorgang waren te reconstrueren. In de muur had zich een deur bevonden; de geopende deur viel in een bewaard gebleven nis, waarin nog
een oude duim, zodat de breedte en de draairichting van de deur en de
breedte van de doorgang bekend waren. Achter de deur was, blijkens
sporen in het metselwerk, nog juist ruimte voor een steil houten trapje
naar de zolder. Op dit trapje moet de rekening van Hordeman slaan.
Een reconstructie van het traptorentje is al met al zonder veel moeite
mogelijk. Het blijkt, dat de teruggevonden doorgangen precies stroken
met het normale beloop van de wenteltrap.
De wijnkelder
De kelder onder de zaal komen wij in de oude rekeningen tegen als des
Drosten wijnkelder. Vóór restauratie bevond zich in de hoek van de
traptoren een niet oorspronkelijk, gemetseld hok, waarvan de bedoeling onduidelijk was.
De vloer van de kelder was ongeveer 50 cm verhoogd, waardoor van
de kolommen in het midden de voetstukken aan het oog waren onttrokken. Bij de restauratie werd begonnen met een ontgraving tot het
oude vloerpeil. De buitenmuren, waarin 'speklagen' van ijzeroersteen
zijn verwerkt, werden ondermetseld, teneinde de ondiepe en smalle
aanleg van de fundering wat meer in overeenstemming te brengen met
de hedendaagse inzichten. De beide kolommen waren, onafhankelijk
van elkaar, sterk verzakt, en hadden ieder een 'paddestoel' uit het gewelf losgetrokken en mee omlaag genomen. Merkwaardigerwijs waren
de gewelven naar de muren blijven staan. Volgens het boekje kan dat
niet, maar de taaiheid van kalkspecie bewees ook hier haar nut: de hangende . . . gewelven van Coevorden! De gewelven werden gestut, de kolommen onder de 'paddestoelen' weggenomen. Hun funderingen bleken te bestaan uit los in een kuil gestort puin. . . De ondergrond bestond uit opgebrachte vuile grond, doorregen met takkenbossen en

stukken hout: de kunstmatige oude burchtheuvel der heren \lan Coevorden.
De Provinciale Waterstaat van Drenthe, ten deze vertegenwoordigd
door de heren ir. A. C. M. Onel en G . J. E. de Ruiter, berekende voor
ons een nieuwe fundering: twee grote platen gewapend beton, onderling gekoppeld. Hierdoor wordt de druk der kolommen over een groot
oppervlak gespreid.
Nu werden de 'paddestoelen' weer op hun plaats gedrukt met hydraulische vijzels, de kolommen herplaatst en de gewelven aangeheeld. Wij
herademden . . .
In de keldermuren troffen wij een oude doorgang aan naar het kasteelplein, nog in gebruik, twee lichtopeningen, een dichtgemetselde poternes aan de veldzijde, een doorgang naar de volgende kelders, alsmede
enkele elementen, die nadere beschrijving behoeven.
In de eerste plaats bevindt zich in het midden van de lange gevel aan
de veldzijde een restant van een stookplaats. Het daarmede corresponderende vloerniveau ligt ongeveer 1'95 m boven de keldervloer en ongeveer 1,14 m onder de huidige zaalvloer. In de wand van de zaal is van
deze stookplaats niets meer te vinden (om het nog wat moeilijker te
maken vonden wij in de lange wanden van de zaal dichtgemetselde
balkgaten, corresponderend met een vloerniveau ongeveer 0,60 m boven het huidige. In het gebouw zijn verder géén elementen aangetroffen, die met deze vloerhoogte corresponderen. Tweede raadsel . . ).
In de noordelijke smalle wand van de kelder bevinden zich resten van
een stookplaats, die nu eens wèl met het huidige vloerniveau strookt.
Evenwel, van een bij deze stookplaats behorend rookkanaal is geen enkele spoor gevonden.
In deze zelfde hoek mondt uit een koker, die reikt tot even boven de
zoldervloer van de zaal. De koker is in gebruik geweest als stortkoker
voor turf. Deze werd, zoals straks zal blijken, op de zolder boven de
zaal bewaard en via de koker naar de kelder gestort. Daar zal de turf in
mandjes zijn gedaan. Via een schuin gat in de muur, uitkomende in de
vloer van de hal naast de zaal, zullen de mandjes zijn aangereikt naar
boven, om over de verschillende stookplaatsen verdeeld te worden. Het
gat in de vloer van de hal werd door een luik gesloten.
Tenslotte is aan de zijde van het kasteelplein in de kelder nog een -

nu gesloten - doorgang te zien. Deze gaf toegang tot de kelder onder
een, mogelijk in de 16de eeuw gebouwde, keuken. Deze stond haaks op
de zaal, bij de traptoren. De fundering, resten van een keldergewelf
(tongewelf haaks op de zaal) en - in de voorgevel van de zaal - een
dakmoet zijn teruggevonden. De keuken dekte het raam van de zaal af,
dat zich naast de traptoren bevond. Voorts was er een doorgang tussen
zaal en keuken gemaakt op een hoogst onverantwoorde wijze. Na afbraak van de keuken (in de 17de eeuw?) is die doorgang provisorisch
weer dichtgezet, en het raam dicht gelaten. In de eerste Trousse van
Van Ensse vinden wij op f 0 22 een in 1559 gedane uitgave: 'Noch heeft
desse drost Geert kistemaecker laeten maecken op Co.Mateijt.huijs zijn
nieuwe spinde inden sael in een olt vienstergat'.
Bij de restauratie is het raam heropend, en de doorgang, nu deugdelijk,
dichtgemetseld.
De zaal
In de zaal waren allerlei optrekjes aangebracht. Deze zijn verwijderd,
zodat de ruimte in zijn oorspronkelijke afmetingen hersteld werd.
Onder de - van oorsprong 18de-eeuwse - houten vloer vonden wij
resten van gele, groene en zwarte plavuizen, die daar ooit - kennelijk
in een patroon - gelegen hadden. Wij zouden graag een dergelijke
vloer weer aanbrengen. Ongetwijfeld zouden de sterke kleuren daarvan
in de zaal, die overigens zeer eenvoudig was, een belangrijke verlevendiging van de sobere architectuur vormen. Aan verwerving van voldoende, bij elkaar passend, oud materiaal viel niet te denken. Wij hebben het daarom gewaagd, aan Tichelaars Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek N.V. te Makkum opdracht te verstrekken, bij
de gevonden resten aansluitende plavuizen te maken. De fabriek heeft
zich van deze opdracht voortreffelijk gekweten: het nieuwe materiaal is
wat kleur en structuur betreft aan het oude gelijk.
Tn de wand naar de toren bevonden zich de moeten van een zeer grote
schouw. Deze wand, die zeer bouwvallig was, en met struiken begroeid,
is geheel v~rnieuwd,waarbij oude onregelmatigheden hersteld werden,
en een eenvoudige nieuwe schouw, volgens de oude moeten werd aangebracht. De ramen in de (lange) veldzijde waren in hoofdzaak no,?

aanwezig. Wat ontbrak kon aan de hand van gevonden sporen hersteld
worden.
Aan de pleinzijde vonden wij één dichtgemetseld raam, en restanten
van twee andere. Door het inbreken van twee grote nieuwe ramen en
een brede deur was het metselwerk hier ernstig verstoord.
De gevonden resten bleken te wijzen op een indeling analoog aan de
veldzijde. Aangezien de gevel langs het plein langer is, was hier plaats
voor vijf ramen. Dat vijfde raam zou zich hebben bevonden onder de
hijsgelegenheid voor de turf. Het zou dus veel risico van breuk hebben
gelopen. Op die plaats is daarom nimmer een raam gemaakt. Het ter
plaatse nog gave oude metselwerk liet geen twijfel bestaan.
In de wand naar de hal vonden wij, behalve de duidelijk sprekende
turfkoker, en een l6de-eeuws kozijn met fraaie smeedijzeren scharnieren, nog een gemetseld deurkozijn dat was dichtgezet. Het gaf oorspronkelijk toegang tot het verdwenen, bij de restauratie herstelde,
trappenhuis. Deze doorgang is hersteld.
De zoldering bestaat uit moer en kinderbalken. De moerbalken rusten
op afwisselend gothische en 17de-eeuwse consoles.4 De bij deze laatste
behorende balken zijn niet oorspronkelijk. Zij zijn later aangebracht,
waartoe aan de veldzijde gaten door de muur zijn gehakt, die daarna
slordig zijn gedicht. Wij hebben deze bouwsporen zorgvuldig behouden.
De later ingebrachte balken liggen onder tegen de kinderbalken, die er
over dóórlopen. Die kinderbalken reiken van de ene oorspronkelijke
moerbalk tot de andere, en zijn daarin gekeept.
De rekening van de Rentmeester over 1636 vermeldt (f0 48) dat Caspar Smits, 'Commis vande vivres ende munitiën binnen Coevorden
heeft aangenomen 'het saal opt huys tot Coevorden te doen repareren'
voor f 500,-. In 1637 (f0 48) is het werk klaar; dan is er voorts betaald 'aen Cornelis Dercks 43 gl. 18 st. 8 pen', aen Janneken ten
Broucke 13 gl. 12 st. over geleverde waren tot het prepareren ende beschilderen van de Sael opt HerenHuijs tot Coevorden neffens die 14 gl.
bij den Commis Caspar Smits aenden schilder over arbeijdtsloon uythgekeert.. .'. Voorts hebben (1637, f 0 47) Burgemeesteren van Coevorden nog voor f 606 - 19 - 4 aan materialen en arbeidsloon voorgeschoten.

Al met al een reeks posten, die het aannemelijk maakt, dat de tussenbalken uit 1637 dateren. De kleur die de zoldering thans te zien geeft,
is de oudste die over oude en 'nieuwe' balken gelijkelijk heen gaat.
Van de middeleeuwse balken was er één gebroken; deze is vervangen.
Een groot aantal andere balken is van nieuwe laseinden voorzien. Een
klein aantal kinderbinten moest worden vervangen.
Voor het vloerhout, zo hier als elders, konden wij gelukkigerwijs beslag leggen op een zeer zeldzaam artikel: gewaterd en gedroogd eikenhout.
De turfzolder
De middeleeuwse kap van de zolder boven de zaal rust op kreupele
(kromme) stijlen. Daarvoor was toevallig voorhanden kromhout gebruikt, met als gevolg, dat alle stijlen een andere vorm hadden, en dat
de meeste in het metselwerk van de borstwering waren ingesloten. Van
de acht krommers waren er dan ook zeven verrot. Wij slaagden er met
veel moeite in, zeven stuks zwaar kromhout van exact gelijke vorm te
veroveren; de kap werd gedemonteerd, de kreupele stijlen gekopieerd,
de kap herbouwd en ziet: alles paste weer precies! Bij de restauratie zijn
deze krommers niet opnieuw ingemetseld.
De kap was beschoten met een staande bebording, waarop machinale
pannen. Op de gordingen vonden wij de spijkergaten terug van de oorspronkelijke sporen, die op een leibedekking wezen. Toen nu bij het
funderingsherstel leien uit de grond kwamen was de cirkel gesloten: er
kwam weer een leiendak. Niet in die armoedige, snel lekrakende vorm
die de 19de-eeuw uitvond voor het Rijndak: de enkele dekking, maar
in de authentieke oud-Rijnse, dat is dubbele dekking. Voor de leek: als
er een lei mocht uitvallen, is het dak nog steeds dicht. De nieuwe kapsporen zijn volgens de oude gaten, dat is: vrij onregelmatig, aangebracht.
De sporen van twee dakkapellen aan de veldzijde werden teruggevonden en na veel gepuzzel kwamen wij er achter, hoe de dakvoet (zonder
goot) oorspronkelijk geweest was.
Een bijzondere verrassing leverden de bouwsporen aan de voorzijde
op. Daar had zich, ongeveer in het midden van de hoge kap, een zeer
forse dakkapel bevonden. Over de bestemming daarvan wisten de ar-

chiefstukken ons weer in te lichten. Tot goed begrip daarvan diene vooraf - nog dit: de zaal bevindt zich onder de hoge kap. Ten
noorden van de zaal bevinden zich de hal en de kamer daarboven, ook
onder de hoge kap. De zoldervloer ligt daar hoger dan boven de zaal.
De muur die de zaal van deze andere ruimten scheidt, loopt door tot in
de kap. Een deur met een trapje verbindt de twee zolders. De grote
dakkapel bevindt zich tegen de scheidingsmuur aan, vlak bij de deur en
het trapje.
Wij lezen nu in de Rentmeestersrekening van 1649 (f0 47) van een betaling aan Hordeman voor reparaties. De bijgevoegde specificatie bevat
de volgende passage: 'Noch dat kossin in het dack gemaeckt mit twe
lichten daer de torf door op den solder wert gebracht dat costet mit
houdt ende plancken ende latten ende sparren 9 gulden ende 14 stuvers'. Een dakkapel met twee luiken (lichten) waardoor turf wordt gehesen wijst op een trijs: een dakkapel met overstekend dak waarin een
hijsinrichting, op de zolder daarachter bediend door een windas. En
ziet, de Rentmeestersrekening van 1659 heeft een bijlage, waarop 'een
niewe door (deur) bij het Wind As' voorkomt. Een tweede bijlage: de
rekening van de timmerman spreekt van 'ene door Boven op den soller
- daer de winde is'.
De trijs geeft de voorgevel - precies in het midden - een onmisbaar
architectonisch accent. De moderne architectuurtheorie zou hem kunnen gebruiken als bewijs voor haar stelling, dat de functionele vorm
door zijn functionaliteit mooi is. Wanneer wij zien, hoeveel moderne
functionele gebouwen toch eigenlijk niet meer zijn dan schrale intellectuele gedachtenspinsels en deze vergelijken met de misschien naïeve,
maar in ieder geval levensechte en hartelijke timmermanskunst van het
verleden, twijfelen wij toch. Zou het niet veeleer zo zijn, dat het functionele pas door het scheppende vermogen van de kunstenaar tot
schoonheid kan metamorfoseren?
En dat allemaal naar aanleiding van een hijsluik voor turf!
De bierkelders
Onder de toegangshal bevinden zich twee kelders die wij in de stukken
tegenkomen als de bierkelders. Zij zijn door tongewelven, dwars op de
lengte-as van het gebouw overdekt. De tongewelven zijn op twee derde

van de diepte geleed door een gordelboog. Boven die bogen bevindt
zich, tussen gewelf en vloer, een vrij zware muur, die dus op de bogen
rust. Sporen, waaruit zou kunnen blijken, dat die muur ooit hoger was
opgetrokken vonden wij niet. De beide kelders zijn onderling en met de
wijnkelder door deuren verbonden. Voor die deuren waren in de gewelven steekkappen gemaakt. De meest zuidelijke kelder is door een
oude toegang van het plein toegankelijk.
De scheidingsmuur tussen de beide kelders was verzakt, en had ook
hier de gewelven doen scheuren. Voorts waren de gewelven op verschillende plaatsen doorbroken, waaruit nog meer scheuren waren ontstaan. Daarop had men, om de bouwvalligheid op te heffen, onder de
gewelven weer steunmuurtjes gemetseld. Dit alles is verwijderd; de verzakte gewelfpartij is met de tussenmuur weer op zijn plaats gedrukt en
van een betere fundering voorzien. Ter plaatse van de gordelboog zijn
lichte muurtjes gemetseld, waarachter toiletten geformeerd zijn.
De stoof
De huidige ingangshal komt in de 16de-eeuwse rekeningen voor als 'de
stoof', de knechtenstoof of de oude stoof. Het was derhalve een te verwarmen ruimte. In tijden van oorlogsdreiging werden er op verschillende punten van de omwalling die het kasteel omgaf, waaronder de beide
poorten, wachten uitgezet. Als wachtlokaal diende de stoof. Het wekt
dan ook geen verwondering, dat wij in de muur aan de veldzijde een
schouw terugvonden, waarvan het rookkanaal door de muur heen had
geleid. Het buiten de muur gelegen kanaal was gesloopt, maar de consoles waarop het rustte waren blijven zitten.5
In de strijkbalk langs de muur tussen stoof en zaal werden inkepingen
gevonden, waaruit de aanwezigheid van een wenteltrap kon worden afgeleid. De gegevens waren voldoende, om het beloop en de plaats van
de trap met zekerheid te reconstrueren. Daarbij bleek, dat deze de bestaande ingang met het wapen van Gelre erboven zou blokkeren. Van
een andere oude trap binnenshuis zijn geen sporen teruggevonden. Het
zal dus deze trap zijn, die in 1541-'42 met wagenschot werd beschoten
(Rek.Rentmr. 1541-'42 f 0 28) door meester Pieter en Henrick kistemakker. Dezelfde trap zal het ook zijn, waarvoor Hordeman in 1649
in zijn reeds genoemde rekening betreffende reparaties opneemt: 'Ten

eersten de trappe int voorhuis omme up den solder te comen, dat houdt
ende plancken costet 8 gulden end 15 stuvers'.
De trap is gereconstrueerd. De buitendeur moest dus opzij; bestudering
van de in de voorgevel nog aanwezige bogen boven de vensters van de
begane grond en de daaruit resulterende kozijnmaten leidden tot de
huidige plaats, die wij als de meest waarschijnlijke beschouwen.
Onmiddellijk naast de kepen in de strijkbalk vonden wij op de balk een
zéér summiere rest van een decoratieve schilderng: een stukje wijnrank.
Het fragment - van matige kwaliteit - was te gering om deze decoratie te herstellen.
De zoldering van de stoof wordt gedragen door vier moerbinten. Daarvan waren de strijkbalken bruikbaar; de beide andere waren gebroken
onder de last van een later daarop geplaatste dubbele schoorsteen. Deze is vermoedelijk in 1638 geplaatst, toen de ruimte boven de stoof
werd gesplitst in twee kamers en een gang. In 1639 (f0 47 vo) worden
betaald 'de Timmercosten,, die jongst noch zijn aengewandt aen 's
Landschapshuys', in 1641 (f0 53) dient Barteldt Roelofs, slotenmaker
te Coevorden een rekening in waarop ook staat vermeld een op 7 december 1638 geleverde partij hang- en sluitwerk voor twee deuren 'in
de bovengemaeckte camer'.
Toen de balken dreigden te bezwijken heeft men (in de 18de eeuw?)
ook de stoof zelf maar onderverdeeld. Daarop ging het gewelf van de
bierkelder verzakken . . .
Al de latere separaties zijn bij de restauratie verwijderd. De gebroken
balken zijn vervangen, de kinderbintjes konden vrijwel alle worden gehandhaafd. Het schilderwerk kon in de oorspronkelijke oudste kleur
opnieuw worden aangebracht. De schouw is hersteld; enkele niet geheel verklaarbare nissen in de muren zijn bewaard gebleven. Ook hier
werd een tegelvloer - als in de zaal, doch met een ander patroon aangelegd.
De bovenkamer
De rekeningen zijn zwijgzaam over de kamer boven de stoof. De Drostenrekening van 1538-'40 (dan is de lage vleugel nog niet gebouwd)
spreekt van de zaal, de stoof en de kamer (f0 19). De meergenoemde
eerste Trousse vermeldt voor het jaar 1559 op f0 21 'ende boven op de

olde stove 4 vinsteren ver 3 stuvers vermaken'. De 'vensters' die voor 3
stuivers gerepareerd worden zijn luiken; wat wij vensters noemen heet
in de rekeningen 'glasen vinsteren.6 De tweede Trousse geeft op f0 14
een reparatie van 'glaesen' 'boven op die stoeve-cameren ende beneden
an die stove'. Veel wijzer worden wij uit de rekeningen niet. Over de
splitsing van de bovenkamer in 1638 schreven wij reeds. Bij de restauratie is de ruimte in zijn oorspronkelijke afmetingen hersteld. De zoldering was in latere jaren vele malen geteerd, zodat wij hier geen oude
kleuren weer terugvonden. De thans aangebrachte kleur: dodekop met
wit gemengd, is een oudtijds veel toegepaste tint.
De roggezolder
Nog in de 18de eeuw worden zolders van het kasteel voor de opslag
van rogge gebruikt.
In de zestiende eeuw is dit niet anders. De rogge op de 'beunen' wordt
des zomers driemaal, des winters eenmaal per week 'verschoten'. Daar
wij voor deze zolder (in tegenstelling tot de turfzolder) geen andere bestemming vonden, mogen wij aannemen, dat ook hier-rogge werd opgeslagen.
De sporen zijn eveneens aan de hand van oude spijkergaten op hun
oorspronkelijke plaats teruggekeerd. Voor het overige zijn er aan deze
kap slechts minder ingrijpende herstellingen vemcht. Een gescheurd
haanhout kon worden behouden door het hout ter plaatse van de
scheur met stalen beugels te omklemmen.
De nieuwe timmerage
De lage vleugel van het kasteel is (wanneer wij even afzien van de herbouwde blauwe toren) de jongste. Hij kwam tot stand, blijkens de verschillende rekeningen, tussen 1558 en 1563. Ik heb de indruk, dat dit
in twee étappes is gebeurd. Die indruk berust op de archiefstukken;
aan het gebouw zelf was dit niet meer te constateren: in 1939 is het gedeelte, dat tegen het gemeentehuis aansloot gesloopt. Opmetingen of
andere documentatie was niet voorhanden, behoudens één oude foto
van omstreeks 1880, die ons door mevrouw A. M. van der Lely te
Amersfoort werd voorgelegd.
Wij moesten hier dus gissen, overigens niet geheel zonder enige steun

van de archieven. De reeds vaak geciteerde eerste Trousse heet voluit:
Eerste Trousse vanden Rekeningen vande nyeuwe timmeragien ende
Reparatien gedaen aenden huyse tot Covoirden zedert den lesten september 1500 zeven ende vijftien totten. . . (de rest ontbreekt).
Op f 0 3 tot en met 5 vinden wij een lange reeks uitgaven aan timmerlieden voor het gereedmaken van hout. f0 6 vermeldt transportmoeilijkheden: de boerenwagens breken door onder de last der zware balken. f 0 8 vermeldt de lonen 'van verscheydene dachwerckers die opt
huijs tho Covorden gearbeidet hebben omme af£ toebrecken dat oulde
timmer als dat olde Brouhuijs den olden stal1 ende die Capelle dae dat
nieuw Timmer staen solde . . .' De keerzijde van dit blad vermeld uitgaven in november 1558 gedaan, om de na de afbraak ontstane gaten
weer te vullen.
Op f0 10 vo zijn twee contracten vermeld met mr. Johan Evertsz. Bom
'meyster metseler und borger binnen Zwoll'. Het ene betreft de bouw
van een nieuwe stal met knechtenkamer. Het andere bepaalt 'dat hij up
Co.Mat.huijs voorschreven metselen ende maecken solde ande oulde
stove een nieuwe wooninghe van dertigesten halve voet lanck dertich
voet breet und ungepeurlick (? bedoeld: ongeveer?) van der eerden
twintich voet hoech wesandt . . . und beneden daer inne affgeschoeten
und met steenen mueren doermetselt twee cameren elck met zijn
schoersteen unde gewelffte privaet offgemaect met een vertreck . . . met
een gevel vanden grondt up und boven int dack 2 cleijn geefelkens oft
vuijtsteeckens om Lucht to scheppen, und de muer binnenwercks derdenhalven steen. . .'
Op f0 8 vo vinden wij, dat het houtwerk in december 1558 'gericht'
werd. Volgens f 0 27 koopt de drost in 1558 25 gebrandschilderde ruitjes 'met Con.Mat. waepen ende dat gulden vlies om' à 35 stuivers per
stuk bij mr. Johan Staes glasemaker tho swol, die als volgt worden verdeeld: 'vijff in de olde stove und inde twee niew kameren elx 4 und inde vertreckkamer twee. . .' Daarmee is de bestemming van 15 ruitjes
aangegeven; waar de tien overige heengingen is onbekend.
In maart 1559 worden (f021) 20 houten luiken voor het 'nyewe werck'
betaald.
Wanneer wij voor de voetmaat de in Zwolle gebruikelijke Amsterdamse voet aanhouden, komen wij op een breedte van 8'49 m, hetgeen wel

klopt met de (niet op alle punten exact gelijke) binnenwerkse maat van
de lage vleugel. De lengte zou 2g1/2 voet, dat is 8,21 m, hebben bedragen. Helaas was wat er van de vleugel nog stond slechts 7,60 m lang.
De vroegere en thans weer herstelde lengte had 11,72 bedragen. De
scheidingsmuur, evenwijdig aan de voor- en achtergevel was nog in wezen. De zoldering van de kamer aan de pleinzijde (volgens de Tweede
Trousse f0 20 des Drosten slaapkamer) was voorzien van spreidse1, ingelaten in sponningen van de kinderbintjes; de achterkamer (de kinderkamer)' miste deze luxe.
De Tweede Trousse vermeldt van 1564-'66 opnieuw uitgaven aan het
nieuwe 'warck' voor 'solderbalcken', gereed maken van houtwerk, een
nieuwe 'dubbelde Raempte in des drosten slaepcamere', glazen, 7500
dakpannen (opten voorscreven huyse an den nyeuwen tymmer ende anders daer zij in plaetse van die olde pannen van doen waeren'), het
transport van 'zeeker groot holt als platen, balcken und anders' van
Emmen en Weerdinge naar Coevorden in juli en augustus 1565, en
tenslotte aan de Landschrijver voor al zijn moeite met het nieuwe werk
'oick die bouren upte drenthe to verschrijven omme tho commen huysdenst to doene omme voorts leger to macken en de tho slichten die olde
wallen Insonder daer den nyeuwen timmer staen solde'.
Iedere nadere aanduiding van wat wij onder het nieuwe werk of de
nieuwe timmer moeten verstaan ontbreekt. Ik neem daarom aan, dat
hier sprake is van een uitbreiding van de in 1557-'58 gebouwde vleugel. Wat in 1558 het nieuwe werk heette, kan in 1564 nog zeer wel bij
die naam genoemd zijn, zodat deze ook voor de uitbreiding kan zijn
aangehouden.
Van de in 1557 bedongen dakkapellen vonden wij aan het gebouw
slechts van één de sporen terug. De Rentmeestersrekening van 1643
vermeldt f 0 53 een betaling aan de glazenmaker; diens bijgevoegde rekening spreekt van glazen 'In een Fiamenschen gevel op den soller'.
Een Vlaamse gevel is een dakkapel met een gemetseld topgeveltje.
De nieuwe indeling van de weer op de oude maat gebrachte vleugel
houdt met de indeling (voor zover die ons bekend was) op praktische
gronden geen rekening. Wel hebben wij het spreidsel van de zoldering
aan de pleinzijde in de kinderbintjes ingelaten, en aan de andere zijde
er op gelegd. Aldus is de oude verdeling in de lengterichting toch nog

af te lezen. De kleuren zijn 'oud' maar niet oorspronkelijk: ook hier
was druk geteerd. De schouw in de vergaderkamer van burgemeester
en wethouders is afkomstig uit de antiekhandel. De kleuren zijn aan de
hand van gevonden resten hersteld.
De voorgevel
De ramen van de zaal zijn gereconstrueerd aan de hand van sporen en
in analogie aan de ramen van de achtergevel. De gepleisterde en witgeverfde banden zijn volgens daarvan bewaarde resten hersteld. De rode
verf werd onder de pleisterlaag alom op het oude werk aangetroffen,
ook op de 'oren' van de natuurstenen dorpels, die buiten de witte rand
uitstaken. (Nog in 1661 heeft men het huis 'tweemael met olyvarve
Laetten overfaerven ende nieuwes laeten offte setten op steense mannier te wetten voor op de platse . . . (Rentmeestersrek. 1661 bijlagen).
Toen heeft men dus alleen de voorgevel gedaan, en er ook nog witte
voegen opgeschilderd!)
De ingangspartij en de ramen aan weerskanten zijn als volgt gereconstrueerd. De bijlagen bij de Rentmeestersrekening van 1654 omvatten
ook een rekening van de smid waarin: 'een groote duijm ijnt stenen cosijn gemackt van de voordooren'. Er waren nog aanwezig: drie ontlastingsbogen en één bovendorpel. De boog links was gelijk aan de twee
bogen in de achtergevel, ergo moet zich hieronder een raamkozijn hebben bevonden. Veel lager onder deze boog zat nog een kelderraam. De
boog rechts was smal; daaronder bevond zich de bovendorpel van een
smal stenen kozijn, tè smal voor een deur. Ook hier was, beneden, een
kelderlicht aanwezig. De middelste boog was het breedst. Breed genoeg
voor een voordeur, terwijl hier geen oude kelderramen werden gevonden. Daar was dus plaats voor de stoep (Memorie van secretaris Blécourt van 1776, opgenomen bij de rekening van 1777: 'Den Steenen
Trap om uijt het Huijs in den hoogen hoff te komen geheel deffect zijnde in een Nieuwe eykenhoute trap te veranderen'). Van de maten van
de kozijnen waren de breedten bekend. Toen er onderdelen van stenen
kruiskozijnen uit de grond kwamen, passend bij de bewaarde bovendorpel, kon de gehele indeling worden vastgesteld. De armoedige, moderne, houten kozijnen konden dus verdwijnen! De indeling en vorm
van de ingangspartij is bij de kozijnen aangepast.

De kozijnen van de bovenverdieping stamden uit de 18de eeuw. Zij waren door het verwijderen van de tussendorpel verminkt. Van oudere
vormen werd hier niets teruggevonden, zodat zij, in hun oorspronkelijke vorm hersteld, werden gehandhaafd.
De lage vleugel vertoonde kozijnen, smaller dan de oorspronkelijke. De
juiste maten waren in het metselwerk af te lezen; de stijlen van de
smallere kozijnen waren van oudere, 18de-eeuwse, afkomstig. Ook hier
zijn de kozijnen uit die tijd hersteld: van oudere vehsters waren geen
sporen bewaard.
De onderste rand van het raam in het (verdwenen) 'Vlaamse geveltje'
tekende zich nog af, de rest is in eenvoudige vormen aan de hand van
de gevonden sporen hersteld.
De lage vleugel, steeds met pannen gedekt, werd ook nu van pannen
voorzien.
De achtergevel
De ramen van de zaal waren aanwezig; plaats en vorm van de uitgebroken tussendorpels kon aan de hand van sporen worden vastgesteld. Het
plint van de gevel was vernieuwd in sterk afwijkende steen; deze is
door bij de rest van de gevel passende steen vervangen. Daarbij kwam
een poterne aan het licht. De slordig gedichte gaten voor de balken uit
1637 zijn, als belangwekkende bouwsporen niet door 'netter' metselwerk vervangen.
De ramen van de stoof zijn van gelijke vorm als het kruiskozijn vóór;
zij zijn in de plaats van 19de-eeuwse kozijnen weer onder de oorspronkelijke ontlastingsbogen geplaatst. Op de verdieping waren drie ramen
gelijk aan die van de voorgevel, het vierde was nieuwer. De 18de-eeuwse ramen zijn in herstelde vorm gehandhaafd; het nieuwe raam moest
wijken voor de schoorsteen van de schouw in de stoof. De doorgang
van het rookkanaal door de muur en de consoles waarop het rustte waren nog aanwezig. Een op de consoles passende ruw behakte (maar van
een steenhouwersmerk voorziene!) zandstenen latei lag beneden in de
tuin en verhuisde weer naar boven.
De ramen in de lage vleugel bleken van hetzelfde type als in de voorgevel daarvan. Het aangekapte lage uitbouwtje kreeg een groot raam aan
de hand van de oude foto, maar met een indeling passend bij de overi-

ge vensters van deze vleugel. De overige openingen zijn niet oorspronkelijk, althans gaan niet terug op oude gegevens.
De topgevels
De topgevel bij de toren is geheel nieuw. Voor de restauratie was hier
een steil dakschild. De aanwezigheid van een rookkanaal en andere
sporen maakten duidelijk, dat hier eens een topgevel was. De duivegaten zijn aan onze fantasie ontsproten. Eens was er, een 'duyfhuyssolderken boven die coecken' (Tweede Trousse f0 7 vo), sinds lang verdwenen, thans is er, in achter deze gaten aangebrachte kasten nestruirnte voor duiven, alsmede voor torenvalken (1 kast), kerkuilen (1 kast)
en vleermuizen (1 kast). Bij restauraties wordt met deze dieren meestal
geen rekening gehouden: ze maken zoveel vuil! Door nestkastjes toe te
passen die gereinigd kunnen worden, kunnen we met monumentenzorg
ook nog een beetje aan natuurbescherming doen.
De op deze topgevel en ook elders aangebrachte windvanen met het
wapen van het bisdom Utrecht zijn nieuw en door ons ontworpen.
De hoge topgevel aan de kant van de 'nieuwe timmerage' was oorspronkelijk wellicht een trapgevel. Er was nadien zoveel aan verhaspeld, dat wij de tuitgevelvorm hebben behouden, maar voor de vlechtingen in het metselwerk kleine steentjes kozen. Zo wordt duidelijk, dat
de huidige vorm niet origineel is. Het bolkozijn, dat ten dele door de
kap van de 'nieuwe timmerage' bedekt wordt, is in de oude vorm vernieuwd. Zo blijft het duidelijk, dat hier eens een uitbreiding plaats
vond.
De topgevel van de 'nieuwe timmerage' is nieuw ontworpen in eenvoudige vorm, passende bij de rest.
Besluit
De restauratie van het kasteel is thans voltooid. Het is een moeilijk en
avontuurlijk karwei geweest, waarbij het Provinciaal Bureau voor de
Monumentenzorg alleen tot het bereikte resultaat heeft kunnen komen,
dank zij het enthousiasme van zeer velen: de opdrachtgever: het gemeentebestuur van Coevorden, de Dienst Aanvullende Civieltechnische
Werken, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Rijksarchivaris
in Drenthe, de Provinciale Waterstaat en alle aannemers met hun toe-

gewijde personeel. De belangrijksten zijn: hoofdaannemer: J. Nijboer,
De Wijk; steenhouwwerk: Monser, Nordhorn; leidekker: N.V. Joh.
Bijsterveld, Utrecht; schilderwerk: H. J. Tabbert, Coevorden; verwarming: N.V. Boerboom, Zwolle; elektriciteit en loodgieterswerk: Technisch Installatiebedrijf Vriend, Coevorden; glas-in-lood: N.V. Verenigde glasindustrie Hoving Houwink, Groningen; smeedwerk: Fa. v. d.
Veen en Bosman, Coevorden; koperen kronen: A. Jaspers, Amsterdam.
Tot allen, hier genoemd en niet genoemd, gaat onze oprechte dank uit.
Zonder hun hulp hadden wij het niet geklaard!
Dankbaar zijn wij ook jegens het College van Gedeputeerde Staten
voor de schenking van 36 gebrandschilderde wapenpanelen met het
wapen der provincie en van de 35 landdrosten, die van 1402-1795
Drenthe hebben bestuurd en in het kasteel hun officiële residentie hadden. Zo konden alle glas-in-lood-ramen een kleurig accent krijgen. Van
de overige schenkingen voor het kasteel noemen wij alleen de 'nagelvaste': van de heer J. Nijboer de blaker aan de schouw in de zaal en
van de heer A. Jaspers de handgrepen aan de schouw in de B. en
W.-kamer. In die geschenken is iets uitgedrukt van het plezier, waarmee allen aan de redding van dit monument: Drenthe's enige kasteel,
hebben gewerkt.
1 De merkwaardige geschiedenis van de ontdekking van deze tekening vermeldden wij in Maandblad 'Drenthe' jrg. 1972, blz. 3 vlg.
V e t is niet duidelijk, welk jaartal wij hier lezen moeten. Is de oude kerststijl
gevolgd, die het jaar op 25 december laat beginnen? Dan is 1563 juist. Is met 1
januari gerekend, dan is 64 als 1564 te lezen, en is 't meeste werk in 1565 uitgevoerd!
3 Sluippoortje voor het doen van een uitval.
4 Aan twee balken komt aan de ene zijde een gothische, aan de andere zijde
een vroeg-renaissancistische console voor. Een vernieuwing uit de 16de eeuw?
5 In de noordoostelijke hoek van de hal werden bovenin de muur onduidelijke
roetsporen gevonden, mogelijk van een rookkanaal voor een stenen kachel, die
in 1545 in de stoof geplaatst wordt.
6 f0 14 van dezelfde Trousse vermeldt in 1560 het maken van een 'vinster in den
stal. . daer men de messe vuyt stecken ende wuerpen zall', een mestluik dus.
Tweede Trousse f0 8: 'Oock die privaten in der Drosten ende kindercamer
mit brillen becledet'.
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Provinciaal Bestuur van Drenthe
No. 97, 2de afdeling.
ASSEN, 10 December 1947.
Opheffing tol op de Reggers
brug over de Reost
Opheffing tol t e Midlaren.
Opheffing tol te Peizerpol.

De Staten van de provincie Drenthe,
Op de voordracht van Gedeputeerde Staten d.d. 10 December 1947, no. 97, 2e afd.;
Besluiten:
l

Ten behoeve van de opheffing van de tol op de Reggersbrug over de Reest aan de gemeente Meppel een bijdrage
uit de provinciale geldmiddelen t e verlenen ten bedrage
van f 7666,50, uit t e keren op de wijze door Gedeputeerde
Staten t e bepalen en onder voorwaarde, d a t de opheffing
van de tol binnen twee jaren na de dagtekening van dit
besluit zal hebben plaats gehad.
Besluiten:
Ten behoeve van de opheffing van de tol t e Midlaren
een bijdrage uit de provinciale geldmiddelen t e verlenen
ten bedrage van f 10543, - , uit t e keren op de wijze door
Gedeputeerde Staten t e bepalen.
Besluiten:
Ten behoeve van de opheffing van de gemeentelijke tol
t e Peizerpol aan de gemeente Peize een bijdrage uit de
provinciale geldmiddelen t e verlenen ten bedrage van
f 30.000.-, uit t e keren op de wijze door Gedeputeerde
Staten t e bepalen, onder voorwaarde, dat de opheffing
van de tol binnen twee jaren na de dagtekening van dit
besluit zal hebben plaats gehad.

I
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Verslag van de Stichting Oud-Drenthe
over het jaar 1972
Gedurende het verslagtijdperk onderging de samenstelling van het bestuur geen verandering.
Nadat in 1970 de uitgaven de inkomsten ad f 2.250 per jaar met een
bedrag van f 1.410,Ol hadden overtroffen en in 1971 met een bedrag
van f 732,46, bedroeg ondanks de grootste zuinigheid de vermogensachteruitgang in 1972 een bedrag van f 1.992,34. Het verzoek aan de
provinciale Staten van Drenthe om de sinds 1953 ongewijzigde jaarlijkse subsidie van f 300,- met ingang van 1972 te verhogen tot
f 1.300,- leidde tot een verhoging tot f 1.000,-. Door een lening van
f 750,- van een der bestuursleden kon aan de lopende verplichtingen
worden voldaan.
Ten aanzien van het beheer van het Schultehuis te Diever trad een
grote verandering in, doordat de huisbewaarder J. H. Bennen, die met
zijn vrouw sinds juni 1955 met niet aflatende zorg zijn opgekomen
voor het Schultehuis, is opgevolgd door mevrouw A. Houwer-Leijsenaar. Tegelijkertijd traden uit de plaatselijke commissie van beheer de
heren J. Santing en H. J. Klumpers, die zijn opgevolgd door de heren
G. Brakel en H. Mulder.
Van de verwisseling van huisbewaarder meende het Elektriciteitsbedrijf
voor Groningen en Drenthe gebruik te moeten maken om de elektrische
installatie van het Schultehuis af te keuren. De kosten hiervan zullen
B.T.W. bedragen. Hieruit blijkt wel, dat
een bedrag van f 1.905,de provinciale Staten ten onrechte het gevraagde subsidie van f 1.300,terugbrachten tot f 1.000,-.
Nadat het stichtingsbestuur in 1968 bij de verkoop van het voorterrein
van de Emmerschans tot de ontdekking was gekomen, dat het kadaster
zonder dat bestuur daarin te kennen de kadastrale aanduiding van de
schans had laten vervallen en tot een consortboeking met het hoogveenreservaat De Emmerschans was overgegaan, hadden de pogingen
om dit eigenmachtig optreden terug te draaien niet tot resultaat geleid.

+

Thms heeft overleg met het staatsbosbeheer ertoe geleid, dat de stichting ongeveer 1 hektare rondom de schans voor 100 jaar in erfpacht
krijgt voor een canon van f 1,- per jaar. Als in 1973 de buitengrens
zal zijn afgepaald, kan het stichtingsbestuur met een gerust hart van
vastlegging in het terrein van de nu in de briefwisseling vastgelegde
oude omgrenzing afzien.
Over de andere bezittingen van de stichting is geen nieuws te melden.
De secretaris der Stichting Oud-Drenthe

Drentse Prehistorische Vereniging

JAARVERSLAG 1972.
Bestuur.
In april 1972 zag mevrouw Andreae zich genoodzaakt te bedanken
als lid van het bestuur in verband met haar verhuizing naar Voorst.
Aangezien het bestuur geen gelegenheid had zich voor de ledenvergadering van 15 april 1972 te beraden over de vraag hoe in de aldus
ontstane vacature ware te voorzien, bleef deze vacature in 1972 onvervuld. Afgezien van deze vacature bleef de bestuurssamenstelling
ongewijzigd. De periodiek aftredende bestuursleden, mevrouw G. A.
Hertz-Pen en de heer J. W. Keizer werden beide herkozen.
Publicaties.
In het verslagjaar ontvingen alle leden de Nieuwe Drentse Volksalmanak, waarin opgenomen ,,Van Rendierjager tot Ontginner" met
de jaarverslagen 1970 en 1971.
Ledenverloop.
Het ledental bleef in het verslagjaar practisch ongewijzigd. Per 1
januari 1972 bedroeg het aantal leden 452 en per 1 januari 1973 446.
Vergaderingen.
De jaarvergadering op 15 april 1972 leverde geen bijzonderheden op.
Het bestuur kwam twee maal in vergadering bijeen en wel op 10 februari en 28 september 1972.
Excursies en verdere activiteiten.
Op 17 februari 1972 hield de heer J. Wieringa, verbonden aan het

Nedersaksisch Instituut te Groningen, een lezing in hotel Overcingel
te Assen over het onderwerp ,,Terreinnainen in Drenthe". Een vrij
groot aantal leden en introducé's volgden met belangstelling deze
causerie. Van de gelegenheid om na de pauze vragen te stellen werd
door zeer velen gebruik gemaakt.
Na de jaarvergadering op 15 april hield de heer drs. J. P. Louwe
Kooymans, conservator aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden,
een lezing met lichtbeelden voor leden en introducé's over ,,Mesolithische benen werktuigen uit Nederland en uit de Noordzee". De aanwezigen volgden zeer geïnteresseerd de boeiende uiteenzetting, die een
duidelijk beeld opriep van de leefwijze in die tijd.
De twee-daagse excursie werd gehouden op 21 en 22 april. Deze werd
begonnen met een bezoek aan de opgraving in het Kootwijkerzand.
Het bezoek aldaar stond o.l.v. drs. H. A. Heidinga. Na een interessante uiteenzetting over de opgraving te hebben aangehoord in de
werkruimte van de leiding, begaf het gezelschap zich over het zonovergoten Kootwijkerzand naar de opgraving. Het kostte moeite deze
nederzetting uit de achtste tot elfde eeuw te verlaten om een bezoek
te gaan brengen aan het Museum Nairad te Barneveld. In dit museum,
dat ern zeer overzichtelijk beeld geeft van prehistorie en oudste
historie, werd het gezelschap op bijzonder charmante wijze rondgeleid
door de conservatrice mej. dra. W. H. Metz.
Vervolgens ging het gezelschap naar Leiden, waar de volgende ochtend
een bezoek werd gebracht aan de indrukwekkende, geheel gereorganiseerde Nederlandse afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden.
Het gezelschap werd aldaar ontvangen en rondgeleid door drs. L. P.
Louwe Kooymans. Het spreekt vanzelf dat velen van deze gelegenheid
gebruik maakten om ook andere gedeelten van het museum te bezichtigen. Nadat de lunch in Leiden was gebruikt reed men terug via
Amsterdam, waar een bezoek werd gebracht aan de tentoonstelling
,,Amsterdam, die kleine stad" en de thee werd gebruikt.
Al met al een zeer geslaagde excursie.
Op 21 oktober werd een excursie gemaakt naar Noord-Barge. Slechts
een zeer klein gezelschap stapte in Assen in de bus. Maar op het terrein
was uiteindelijk toch, ondanks het gure weer, een vrij groot gezelschap
verzameld om te luisteren naar de toelichting van de heer P. B. Kooi.

Het betrof hier een terrein, waar prof. van Giffen in 1920 reeds een
eerste onderzoek verrichtte, welk onderzoek in 1949 op grotere schaal
was voortgezet en nu in verband met de naderende realisering van het
uitbreidingsplan Bargeres opnieuw ter hand werd genomen. Dit urnenveld uit de late bronstijd en de nederzetting uit de Romeinse tijd waren,
mede door de toelichting van dhr. Kooi, zeker waard om het weer te
trotseren.
Hoewel helaas moet worden vastgesteld dat de studiegroep in het
eind van het verslagjaar niet meer bijeenkwam en dat het organiseren
van lezingen en excursies steeds grotere problemen met zich mee gaat
brengen, mag toch worden geconcludeerd, dat 1972 een bevredigend
jaar voor de vereniging is geweest.
De voorzitter,
H. Greebe

De secretaris,
J. W. Keizer

