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Kaart 4. Gemeente Emmen in 1867 door Hugo Suringar.
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2. Het oude centrum aan de Runde
 
De eerste bewoners
Rond 1860 komen de eerste bewoners naar Barger-
compascuum. Het zijn werknemers van één van de 
eigenaren H.F. Gosselaar. Ze zijn afkomstig uit de 
omgeving van Smilde, waar de bezitters van het 
‘Compascuum’ ook veengebieden hebben. “Gosse-
laar laat aan de grens tien ‘keeten’ bouwen”, zo 
schrijft H.T. Buiskool in een artikel ‘Historisch Em-
men’ in 1943 in maandblad Het Noorder-Land.
De arbeiders zijn begonnen met het ontwateren van 
het moeras- en veengebied. De Runde wordt gekana-
liseerd en uitgediept, sloten en greppels gegraven, 
paden en wegen aangelegd en de streek klaarge-
maakt om als ‘boekweitgrond’ te huur aan te bieden.
Ook vestigen zich arbeiders van Gosselaar in het 
Voorste Compas.
Het zijn dan vooral Hannoveranen uit de aangrenzende Emslanddorpen, die grond huren. Zie bijlage1. 
De eigenaren plaatsen advertenties in de Duitse krant ‘Ems- und Haseblätter’ en bieden nog ongebruikte veen-
grond voor boekweitverbouw te huur aan. De Duitsers hebben een lange traditie in de boekweitbouw en zien 
mogelijkheden op de nog maagdelijke veenbodem van het Bargercompascuum.  Dit schrijft Johannes Hart-
mann in ‘Het vuile veen aan de Runde’ in 1974. Eerst huren de Hannoveranen de gronden en bouwen hutten 
voor de overnachting. Latere jaren komen ze ook hier permanent wonen. Ze vestigen zich aan de boorden van 
het riviertje de Runde op de hogere en meest geschikte plekken, zie ook kaart 4. 
Onder de eerste bewoners zijn enkele bewoners uit de Groningse dorpen de Maten, Oomsberg, Braamberg en 
Zandberg, oorspronkelijk ook afkomstig uit de Duitse grensdorpen maar vijftig jaren hiervoor al naar Oost-
Groningen getrokken. Rond 1870 bestaat de kolonie al uit ruim 60 gezinnen (Visscher, 2005). 

Twee wegen
Vanaf het Vastenow loopt op een zandtong een pad in oostelijke richting het Compascumer veen in. Het moet 
de loop gehad hebben van de huidige Herenstreek, Karrepad en Willem Albertsvaart en gaat de Runde over om 
door te lopen tot aan de landsgrens (Casparie, 1980). Later krijgt deze weg de naam Postweg.
Op de oostelijke oevers van de Runde ontstaat een pad in zuid-noordelijke richting. De droge en hogere zand-
boorden van de Runde maken de aanleg van een pad mogelijk.
Al in de middeleeuwen liep een pad -de Heerendijk-, komende uit de richting van Bargeroosterveld, over de 
oostoevers van de Runde naar Roswinkel, het Klooster te Ter Apel en het Duitse Lindloh. Het was een al eeu-
wen bestaand pad, dat Coevorden verbond met Roswinkel en zich voortzette over de Ems naar Duitsland 
(Buiskool, 1953).

Meester Kuis
J.B. Kuis, beter bekend als Meester Kuis (1909-1990) schrijft over de eerste ‘keten’ waarin gehuisd werd in 
zijn ‘Compascuum 1873-1948, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de St. Joseph parochie 
in 1948’. 
“Op een paar lage wallen van zoden werden enige dennenstammen, meestal drie, aan elke kant schuin omhoog 
gezet en van boven met elkaar verbonden. Daaroverheen werden overdwars dunnere berkenstammetjes aan-

Boerderijtjes aan de Runde, getekend door mw Lies  
Feringa (bron; familie Möhlmann).
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gebracht, waarop heideplaggen kwamen te liggen. Bovenin bleef steeds een opening vrij voor de rook. Schoor-
stenen kwamen pas later en waren dan ook nog van hout. In de voorzijde, die eveneens uit plaggen was ge-
maakt, soms gedeeltelijk uit planken of steen, werden kleinere vensters aangebracht. De deuropening was 
gewoonlijk in het midden van een der zijwanden en om de hoogte te krijgen iets verder naar binnen springend.
Deuren en vensters, en ook zwaardere balken waren vaak afkomstig van één of andere afbraak verderop. De 
veenbodem in de woning werd al spoedig met een laag leem verhard, dat over de Heerenstreek van Nieuw 
Dordrecht werd gehaald. Later haalde men leem uit Bargeroosterveld, waar de sloot om het kerkhof een vind-
plaats was. De woning bestond meestal uit één vertrek en herbergde zowel mens als dier. Het water voor da-
gelijks gebruik werd gehaald uit zelfgegraven putten in de veenbodem. Dit water had een donker bruine kleur 
en was niet ongezond maar niet buitengewoon geschikt voor de was. De voeding bestond meestal uit rogge-
brood, dat aanvankelijk van Hebelermeer gehaald werd. Bij de voeding was echter de permanente armoede 
van grote invloed, zodat vaak driemaal daags de aardappel de hoofdschotel vormde, soms zelfs dooreenge-
stampt met water en wilde groente. Op de boekweit waren ze zuinig, dit toch was bestemd om zo vaak zich de 
gelegenheid zich voordeed, in geld te worden omgezet. Er werd veel sterke drank genuttigd. Moeder de vrouw 
of Böppe brandde ook nog koffie, vaker echter van rogge dan van echte koffiebonen. Vooral uit de beginjaren 
geldt de gevleugelde uitspraak; ‘In ’t Compas is geen spieker of steen bekend’”. 

Tot zover J.B. Kuis, die in de jaren 1948 tot 1974 schoolhoofd is aan de katholieke school.

Het huis van de familie Hoffard in de Maatschappij. In 1931 bezoekt de streekhistoricus H.T. Buiskool ’t Aole Compas en 
maakt enkele foto’s. Vlnr Willem en Berend Suelmann, onbekend, Hendrik Hoffard, onbekend en Roelf Siekman. Anton 
Dijck beschrijft in Barger-Compascuum in grootmoeders tijd, 1991 onder foto 17 het erf van ‘Aole Hartmann’. Op de foto 
staat nagenoeg dezelfde groep kinderen. Dit kan geen toeval zijn (bron; Historisch Emmen in maandblad Het Noorder-
Land, H.T. Buiskool, 1943).

De Schoolweg, de Streek, de Oude Veenweg of Centrum
Op kaarten en beschrijvingen wordt geen eenduidige naam aangehouden voor het pad op de oostelijke oevers 
van het riviertje de Runde. Dorpshistoricus J.B. Berens noemt het de ‘Schoolweg’, waarschijnlijk omdat de 
school aan dit pad stond. Anderen noemen het de ‘Streek’. Herman Wehkamp geeft het de betiteling ‘Oude 
Veenweg’. Willem Arling noemt de weg het Centrum. 
Langs heel de Schoolweg vestigen zich de nieuwe bewoners, naar het zuiden toe in de richting van het Zwarte 
Meer en naar het noorden toe in de richting van Emmercompascuum. Ten westen van de Runde loopt eveneens 
een zandtong in noordwestelijke richting. Hierop komt de woonbuurt ‘Maatschappij’ tot stand. Ook hier vesti-
gen zich vooral Duitse boekweitboeren. 
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Kaart van Herman Wehkamp
In de zomer van 1987 schrijft Herman Heinrich Wehkamp (1919-1994) zijn ‘Verhaal over het leven, werken 
en wonen van de familie Wehkamp’. Hij schets hierin de omgeving van het centrum van Bargercompascuum, 
rond 1925. 
Op de kruising van de Postweg met de ‘oude veenweg’ staan het café en boerderij van Jan Berend Wilken, de 
kerk, café en winkel van (zoon) Bernard Wilken, het meestershuis en de school. Naar het noorden toe staan om 
de honderd meter de boekweitboerderijtjes. Opvallend is dat de molen niet ingetekend is.
De schrijver vertelt: 
“De woning stond ongeveer 100 meter vanaf de Runde op een plek waar het aanzienlijk droger was dan wat 
ze (fam. Wehkamp) in Zwartemeer gewend waren. De grond, waar de familie Wehkamp-Jasken terecht kwam, 
was eigendom van de Firma Scholten, de latere Maatschappij Klazienaveen. De blokken waren 100 meter 
breed en om het veen begaanbaar te maken, werd telkens om de 100 meter een diepe sloot gegraven, die het 
overtollige veenwater afvoerde naar de Runde.  
Het blok veengrond waar hun huis op stond was 18 tot 20 hectare groot, het liep van de Runde tot aan de 
Breede Sloot. Op grond dichterbij de Runde, de eerste drie hectare, verbouwden ze rogge, aardappelen en 
spurrie, dat als veevoer werd gebruikt. Niet te vergeten het hooiland, dat uiteindelijk ook diende als veevoer. 
Op de grond verder van de Runde vandaan werd op de dikke bolsterlaag boekweit verbouwd. 
Dit ging tot aan de Breede Sloot.
Het beekje de Runde was voor de oudere mensen een soort symbool. Als ergens over gepraat werd, ontkwam 
je er niet aan of de Runde werd erbij gehaald. Als het veel had geregend ontplooide dit beekje zich als een 
woeste stroom, soms wel 50 meter breed. In de zomer viel het bijna droog en konden de koeien zich tegoed doen 
aan het malse gras, dat er in de bedding groeide”.

Kaart 5. De kaart van Herman Wehkamp (bron; familie Wehkamp).
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EMMER COURANT uit 1894
In de EMMER COURANT, nieuws- en advertentie-
blad voor het Oosterkwartier van Drenthe staat op 7 
juli 1894 de hiernaast geplaatste advertentie.

Jan Harm Husers (vaak als Hüsers geschreven) 
woont samen met zijn echtgenote Tecla Schulte en 3 
kinderen aan de Schoolweg op plaats 17 te Barger-
compascuum.
Harm is 11-8-1828 geboren te Rütenbrock, trouwt 
daar op 12-5-1857 met Tecla Schulte, geboren 19-2-
1831, eveneens te Rütenbrock. Ze wonen eerst in 
Exloërveen, daar worden de kinderen geboren. In 
Emmen worden ze op 5-6-1867 ingeschreven. Ze 
zijn er boer op het bovenveen. Echter Harm overlijdt 
3-5-1894. Tecla Schulte kan kennelijk haar schulden 
niet betalen, deurwaarder R. Hars biedt boerderij, in-
boedel en alle beesten en gewassen op de akkers ter 
verkoop aan.

Tecla Husers vertrekt daarna naar Rütenbrock.
Zoon Jan trouwt met Maria Helena Nieters, dochter 
van Harm Nieters en Maria Gesina Hermsen, die 
landbouwers zijn in het Voor-Compas. De 5 dochters 
van Harm Nieters trouwen in de buurt, terwijl de 4 
zonen emigreren naar de Verenigde Staten.
 

Dochter Margrieta trouwt met Johan Heinrich Schul-
te, ook genoemd ‘Bakkers-Kroeze’. Dit geslacht 
Schulte droeg als bijnaam Bakkers, omdat vader He-
inrich tijdlang bij zijn schoonfamilie Fullen te Mep-
pen (D) gewoond heeft. Deze familie heeft daar een 
bakkerij. Lange tijd dragen jongens uit deze Schulte-
lijn deze bijnaam, zie ook de kaart van Willem Ar-
ling (kaart 6).

De molen en schuren aan de Runde, omstreeks 1930 (bron; familie Berens).
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Het oude centrum
Op de kruising van de Postweg en de Schoolstraat ontstaat een soort van centrum. Hier komen de mensen uit 
alle windrichtingen samen. 
In 1868 laat de gemeente een houten noodschooltje bouwen ten zuiden van de Postweg. In 1874 is de houten 
kerk gereed en in 1876 de molen en bakkerij van Jan Westen, dicht bij de Runde, zie ook de bijdrage ‘Brood 
in Bargercompascuum’.
Tegenover de school bouwt pionier Jan Berend Wilken zijn boerderij. 
Wilken, geboren in 1836 in Hebelermeer en getrouwd met Anna Adelheid Nögel uit Zwartenberg is één van de 
eerste kolonisten hier. Eerst woont hij alleen in een keet aan de Runde op plaats 28. 
Al gauw koopt hij van jhr. mr. A.W. van Holthe tot Echten 8 bunder grond op plaats 27 en bouwt er deze boer-
derij, winkel, herberg en café op. Reizigers vinden bij hem kost en onderdak en tijdelijke kostgangers huren 
hier een kamer. Vanaf ongeveer 1910 begint de vervening van het gebied, kanalen en zijwijken worden gegra-
ven. Wilken is veenbaas bij de Deventer Veen Maatschappij (DVM), die al in 1873 de 300 bunder grond van 
mr. J.A.Willinge Gratama had overgenomen. De DVM laat veel huizen bouwen aan het hoofdkanaal, het Ver-
lengde Oosterdiep. Kanaalgravers, veenarbeiders en timmerlieden van de DVM vinden in het ‘establishment’ 
van Wilken onderdak, evenals overheidspersoneel, politiemensen en marechausseeleden.

Jan Berend Wilken zet zich erg in voor de gemeenschap, zo is hij meer dan 50 
jaar kerkmeester voor de katholieke kerk. Hij is oud geworden en sterft in 
1928. 
Vlakbij de boerderij van Wilken en aan de Postweg staat een schuur, gebouwd 
met gebinten, die eerder gebruikt zijn in een boerderij of schuur in het Duitse 
grensgebied. Kuis: “Een eiken balk, die nog een der zijwanden van de voorma-
lige schuurkerk schraagt bewijst dit, ze draagt een inscriptie aangebracht door 
een goed vakman: “Jan Hendrik Heller Anna Helena Tieben Eleüte 1829”.
Wilken heeft kennelijk voor de bouw van deze schuur hout gehaald uit zijn 
geboorteland.
De schuur dient in de periode april 1873 tot oktober 1874 als noodkerk voor de 
katholieke gemeenschap. Wilken stelt zijn schuur beschikbaar. De schuurkerk 
is nu nog te zien en staat, bij het verlaten van het dorp in richting Klazienaveen-
Noord/ Emmen onder de bomen aan de rechterkant. Het is onderdeel van het 
Veenpark.

De boerderij van Jan Berend Wilken, getekend door Lies Feringa (bron; familie Möhlmann).

Jan Berend Wilken, 1836-
1928 (bron; familie Berens).
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Kolonie gegroeid
De kolonie is zo erg gegroeid en de gang naar de kerken, Rütenbrock, Hebelermeer en Erica, waartoe Compas-
cuum behoort is nagenoeg onbegaanbaar dat een eigen kerk nodig is. In 1998 verscheen het boek ‘125 jaar 
Sint-Josephparochie Barger-Compascuum’, hierin beschrijven Marcel Wehkamp en Herman Feringa het ont-
staan van de parochie;  
“Met vereende krachten is gewerkt aan de tot standkoming van een eigen parochie en bouw van eigen kerk en 
pastoorswoning. Aannemer Molenaar uit Sneek bouwde de pastorie, het werd in onderdelen in Sneek klaar 
gemaakt en via het Oranjekanaal zo dicht mogelijk bij het Compascuum gebracht. Op 10 augustus lag de pas-
torie in Noord-Barge voor de wal en konden de boeren van Bargercompascuum met kar en wagen alles opha-
len. Timmerlieden uit Sneek kwamen over om elzenhout uit Roswinkel tot heipalen te verwerken. Er werd steen 
en ander hout aangevoerd en in oktober 1873 kon de eerste pastoor van de St. Josephparochie- De Klaver- zijn 
woning op het veen betrekken.
In het jaar erop werd te Sneek het kerkgebouw gebouwd en in onderdelen naar Bargercompascuum gebracht. 
De plaatsing werd verricht door timmerman Tieke uit Sappermeer, in samenwerking met de gebroeders Willem 
en Harm Gröninger uit Ter Apel.  In de herfst van 1874 kon de nieuwe kerk ingewijd worden. De financiering 
van pastorie en kerkgebouw kwam tot stand door bedeltochten langs andere parochies in Noord Nederland en 
Duitsland”.

In 1876 krijgt de parochie zijn eigen kerkhof op het bovenveen. Ook wordt op 3 
bunder grond een moestuin, een siertuin met vijver en een bos aangelegd. Dit bos, 
in de volksmond het ‘pastoorsbos’ genoemd, is uniek in zijn soort en geniet later 
de belangstelling van biologen. Vooral de moerasrozemarijn, die hier groeit, trekt 
de aandacht van wetenschappers. Het moet een ideale speelplaats geweest zijn 
voor kinderen uit de buurt en de vijver is in de mooie zomeravonden vol met ‘kwa-
kende’ kikkers. 
De kerk heeft dienst tot 1923, het jaar dat de nieuwe stenen kerk aan het Verlengde 
Oosterdiep gereed is. Later doet het dienst als jeugdgebouw, heeft het witgele 
kruis er onderdak en houdt dokter Drewes er spreekuur. Tijdens de storm van 1925 
verliest de kerk zijn toren. Na het gereedkomen van het St. Josephgebouw (de Col-
link) is de inmiddels tot bouwval geworden kerk in 1936 afgebroken.

De schuurkerk, voor de renovering (bron; Pater Bernard van der Meer, 1952).

De houten kerk uit 1874 
(bron; parochieblaadje 
1985).
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De Openbare Lagere School
“Het oprichten van een school in Bargercompascuum heeft nogal wat voeten in aarde gehad”, 
zo begint J.B. Berens zijn hoofdstuk over scholen in zijn in 2001 uitgekomen boek ‘Barger-Compascuüm’.
In de gemeenteraadsvergadering van 9-2-1866 wordt een verzoek behandeld van ‘ingezetenen der kolonie bij 
de Runde’ om daar een school te stichten. De gemeenteraad wil hier niet aan meewerken. Ze meent dat er geen 
sprake was van een ‘vaste’ bevolking en gaat er van uit dat de bewoners binnen korte of langere tijd weer zal 
vertrekken. De kinderen uit die kolonie kunnen zomers naar de school aan het Vastenow gaan.
 
Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt B. en W. van Emmen een resolutie, waarin aanbevolen wordt toch 
over te gaan tot het stichten van een school voor de bevolking van ‘het Compascuum en de Runde’. Het mag 
van Gedeputeerde Staten wel een school worden met ‘een min kostbare inrigting, wellicht van hout gebouwd’. 
Ook kan er geen onderwijzer naar toe verplaatst worden, ‘alle woningen zijn keten waarin geen onderwijzer 
een fatsoenlijk verblijf kan hebben’. Andermaal weigert de raad van Emmen, er is geen geld voor. Gedepu-
teerde Staten blijft aandringen en uiteindelijk besluit de raad een school te bouwen, zodra ‘het veen genoeg-
zaam was opgedroogd’.
Hendrik Menninga, houtkoper te Assen bouwt de school en onderwijzerswoning op het terrein aangekocht van 
Mr. J. A. Gratama te Assen, 1 hectare voor een prijs van 200 gulden. 
Half oktober 1868 zijn school en woning gereed. Het geheel staat op 80 dennen heipalen en de vloer is op 50 
centimeter boven het maaiveld. De school bestaat uit één grote ruimte, er zijn geen lokalen. Hendrik Karel 
Frederik Emilius van den Bosch, onderwijzer te Nieuw-Dordrecht wordt overgeplaatst naar Bargercompas-
cuum. Hij blijft er tot 1893, daarna gaat hij om gezondheidsredenen op 74-jarige leeftijd met pensioen. Op 1 
oktober 1895 overlijdt hij te Nieuw-Dordrecht (Berens, 2001).

Kinderen uit Klazienaveen-Noord en Compascuum (bron; 
Praatjes en Plaatjes uit Drenthe, W. de Weerd, 1923).

Overlijdensadvertentie van Meester Van den Bosch in de 
Emmer Courant in oktober 1895 (bron; eigen archief).

Mededeling uit de Emmer Courant van september 1894 
(bron; eigen archief).
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Meester Bosch, zoals hij genoemd wordt, heeft het zomers gemakke-
lijk, er is geen leerplicht en weinig kinderen gaan dan naar school. In 
de winter komen er des te meer, in 1890 soms meer dan 100. Dan heeft 
hij hulp van één of twee oudere leerlingen. Twee keer krijgt hij hulp 
van een onderwijzer, beide keren slechts voor enkele maanden. “Bar-
gercompascuum was niet geliefd bij de leerkrachten. Het salaris was 
ook niet best”, verzucht J.B. Berens in zijn boek.

In 1873 komt de bewoning van Zwartemeer op gang. Ook deze kinde-
ren bezoeken de school. In de jaren ’90 wordt in de winter herhalings-
onderwijs in de avonduren aangeboden.
Vanaf 1899 kan het hoofd rekenen op één, later twee onderwijzers. In 
1903 wordt het salaris van het hoofd verhoogd met 100 gulden wegens 
geringe belangstelling voor de functie.
De vervening is bezig en kinderrijke gezinnen komen naar Bargercom-
pascuum. De school raakt overvol. In 1906 wordt een nieuwe hulp-
school met drie lokalen plus onderwijzerswoning gebouwd. De oude 
school wordt afgebroken en de onderwijzerswoning verkocht aan Ber-
nard Wilken, die het verbouwt tot woonhuis, café en winkel.
Enkele jaren later raakt de school weer overvol, ondanks het feit dat de 
kinderen in het zuiden naar Zwartemeer en Klazienaveen, en die uit het 

De openbare lagere school I, gezien vanuit het westen. Vooraan is de Schoolweg. Rechts zijn de noodlokalen, die haaks 
staan op het 3 klassige schoolgebouw en links moet de onderwijzerswoning zijn. De personen vooraan zijn niet bekend 
(bron; Gerben Dijkstra, uitgeverij Drenthe, Beilen).

Caféhouder ‘Bernard’ Gerhard Wil-
ken, 1881-1961 (bron; familie Be-
rens).
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noorden naar Klazienaveen-Noord en Emmercom-
pascuum gaan. In 1913 worden er nogmaals twee 
noodgebouwen bijgebouwd.
Door onbekende oorzaak brandt in 1922 de hulp-
school met twee lokalen af. Op de bestaande funde-
ring worden nog hetzelfde jaar de beide lokalen her-
bouwd.  
“Het is altijd moeilijk geweest om onderwijzend per-
soneel voor de school te krijgen, vaak ging het om 
tijdelijke leerkrachten. Men kwam per tram aan op 
het stationnetje in Klazienaveen-Noord, bij Sluis II 
en moest dan lopend over de slechte weg naar Bar-
gercompascuum. Daarnaast konden de leerkrachten 
geen goed kosthuis vinden. De leef- en woonomstan-
digheden waren in Bargercompascuum kennelijk zo schamel, dat ze liever voor een functie elders kozen” 
(Berens, 2001) 

De grootste toeloop van veenarbeiders komt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is de glorietijd voor de ver-
vening. Eind 1918 komt er een hulpschool aan de Limietweg-zuid en in 1919 een school in het noorden van 
het dorp. In 1923 wordt de School met den Bijbel geopend aan het Verlengde Oosterdiep. Tot 1931 is het com-
plex als school in gebruik. Daarna gaan de leerlingen naar de nieuwe openbare school aan het Verlengde Oos-
terdiep. Naderhand biedt de school nog aan meerdere gezinnen onderdak onder andere Rossing, Bos, Schok-
ker, De Veen en De Groot.
In 1957 wordt de school afgebroken. Op bovenstaande foto is te zien hoe de vervening de school vanuit het 
zuiden heeft bereikt. De funderingen liggen al bloot. Links zijn de beide noodlokalen, terwijl rechts de drie-
klassige school staat. De bomen in de verte lopen parallel aan de Postweg.

1913 Meester de Ruiter
Roelof Boelens, eigenaar van de Read-Shop te Emmermeer en een verwoed verzamelaar van de historie van 
Emmen en de Zuidoosthoek, kreeg inzage in een dagboek van een zekere Meester de Ruiter, die in 1913 in 
Bargercompascuum aan de openbare lagere school heeft gestaan.
In zijn dagboek noteert de Ruiter het volgende;
“In december 1912 kreeg ik een tijdelijke betrekking in Barger-Compascuum, het Olle Compas, tot 1 april 
1913. De onderwijzer Schut was in militaire dienst. En zo ging ik even voor de kerstdagen in 1912 op verken-
ning uit. Het viel niet mee. Op ’t Munstersche-veld hield de straatweg op. Op ’t Oosterdiep naar de weg ge-
vraagd, zei de man: “Ik ben Jansen en woon vlak in de buurt, ge kunt het best dit kanaal volgen tot het ophoudt 
en dan over ’t Hoge naar Pastoorsbos, waar de school in de buurt is”.
Ik ben er gekomen, vraag niet hoe, met de fiets in de hand.
Het hoofd E.G. Bolhuis lichtte me in: Klazienaveen was het centrum van de beschaving, in Barger-Compas 
was geen kosthuis te krijgen. De juffrouw was in de kost bij bakker Jan Hars, misschien dat daar nog plaats 
was. Zo sukkelde ik met de fiets de met zand verzwaarde, maar vol plassen staande veenweg af naar Klaziena-
veen Sluis 2.
Als ik genoegen nam met een dakkamertje af en toe te delen met Douwinus (later bakker in Emmer-Compas) 
kon ik slechts tijdelijk in de kost. Er stonden bij de sluis nog twee andere huizen: een café van de familie Brei-
der en een textielzaak van Prummel.
Aan de overkant van het Scholtenskanaal stond de boerderij van de firma Scholten, waar op ’t Hoge door de 
familie Berends alleen rogge en Eigenheimeraardappelen verbouwd werden.
En zo kon ik mijn tijdelijke en na 1 april 1913 vaste betrekking in Barger-Compascuum beginnen”.

De openbare lagere school I (bron; Barger-Compascuum 
in oude ansichten, F.A. Dijck, 1978).
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Het café van Engel Wilken
De boerderij, herberg en café van Jan Berend Wilken wordt in 1923 door de bliksem getroffen en wordt door 
de plaatselijke aannemer Lux Lubbers herbouwd. Op de oude fundering en door hergebruik van de oude steen 
bouwt hij een geheel nieuw café.
Bargercompascumers noemen het ‘het mooiste huis van ’t Compas’, met erkers, uitbouwen, dakkapellen en 
torentjes.  Het is jarenlang het middelpunt van het dorp. Hier worden de feesten gehouden, het café is te allen 
tijde open en rondom de grote kachel zijn heel wat verhalen verteld. Op weg naar Bargeroosterveld of naar de 
grens, de fietser komt altijd langs het café en moest ‘even aan’.
De jongste dochter van Jan Berend Wilken en Anna Angela Nögel, genaamd Anna Angela en door haar klanten 
‘Engel’ genoemd zet lange tijd het café voort. Gasten uit die tijd hebben de gewoonte Engel te betalen niet door 
haar het geld in de hand te doen maar door het op de warme kachel te ‘leggen’. 

Ook Meester Bolhuis, hoofdonderwijzer van 1911 tot 1915 laat van zich horen 
over de periode dat hij hier werkte. Van zijn hand kwam de roman ‘Aan het eind 
van de wereld, verhaal uit de Drentsche venen’.
Hij noemde zichzelf E.G. van Bolhuis, het boek is uitgegeven door G.J. Slot-
houwer te Amersfoort. Het handelt over het dorpje Kerkeveen en zijn toenma-
lige bewoners. Hiermee moet de schrijver Bargercompascuum en zijn inwoners 
bedoeld hebben. Het bijzondere aan deze roman is dat het nooit grootschalig op 
de markt is gebracht. Pauline Berens heeft er onderzoek naar gedaan en kon 
slechts 6 exemplaren, waarvan 4 in bibliotheken, traceren. Inmiddels is het boek 
op internet te downloaden.
Bolhuis is in zijn boek niet altijd even lovend over zijn hoofdpersonen. Moge-
lijk heeft één persoon of een familie alle boeken opgekocht om te voorkomen 
dat het verhaal in de openbaarheid kwam. Tot nu toe is de waarheid hierover 
nooit achterhaald.

Aan het eind van de wereld, 
roman van E.G. Bolhuis
(bron; Pauline Berens).

Café Wilken met adres Postweg 20 (bron; familie Berens).
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 Mogelijk doordat de fundering toch niet goed op het 
‘vaste’ gebouwd is of omdat de oude stenen overver-
hit zijn geweest bij de brand, het pand heeft nadien 
slechts een kort leven gehad. De fundering verzakte, 
de muren scheurden en de vloeren gingen helemaal 
krommen. Het pand wordt na enkele tientallen jaren 
een bouwval, waarvan de fundering door het zakken 
van de grond bloot komt te liggen.
Het centrum van het dorp was inmiddels ook verlegd 
naar de Brug, de echte drukte was geweest.  
Tot op het laatst woont Engel achter in het huis. Een 
enkele keer komt een achternichtje met haar vrien-
din haar bezoeken, dan schenkt ze warme ranja bij 
een ‘slof’ wafelkoekje. Maar eerst moeten de meis-
jes bidden op de knieën voor het kruis aan de Post-
weg. Engel kijkt vanuit het raam toe. “Veel kan ze 
niet gezien hebben”, aldus de vriendinnen, ze had 
een groot deel van haar gezichtsvermogen verloren. 
De laatste 5 jaren verblijft Anna Angela in de Velt-
manstichting te Weiteveen waar ze op negentig jari-
ge leeftijd in 1973 overlijdt. 
Het café is andermaal afgebroken en niet weer opge-
bouwd. De oude fundering zit nog in de grond. Nabij 
ontstond in 1966 ter gelegenheid van het honderd ja-
rige bestaan van het dorp het Veenmuseum  ’t Aole 
Compas, gebouwd in het eikenbos achter dit Café 
Wilken.
Het café is in de jaren ’50 en ’60 het laatste dat nog 
doet herinneren aan het oude centrum aan de Runde.  
De bewoning op het bovenveen aan de Schoolweg 
en Maatschappij is langzaam maar zeker verdwenen 
door de opkomende vervening.
De bedrijvigheid is verplaatst naar de Brug, 500 me-
ter naar het oosten ontstaat het nieuwe centrum.

Kerkebosch gekapt
In ‘Ons Noorden’, katholiek dagblad voor de drie noordelijke provinciën 
verschijnt in 1931 onder het kopje Plaatselijk Nieuws het volgend artikel, 
geschreven door de regionale historicus H.T. Buiskool;

Het Kerkebosch te Barger-Compascuum gekapt

Er is een oud en een nieuw Barger-Compascuum. ’t Eerste is nog over van 
’t moerasgebied, waar in de Middeleeuwen en lang erna nog het “jus com-
pascui” zijn toepassing vond, aldus schrijft men in O. N. (GS; Ons Noor-
den). Dit, het “Olle Compas” ging tot nog toe groot op een prachtig kerke-
bosch. De verwildering verhoogde zijn aantrekkelijkheid en meer dan eens 
werd deze schilderachtige plek gekozen tot middelpunt van meetings.  

Engel Wilken op weg naar de kerk (bron; familie Berens).

‘Engel’ Wilken geeft nog één keer een rondje in haar café, 
vlnr mw Leida Berens-Hake, Broer Berens, Lies Hartmann, 
mw Engel Wilken en mw Marie van der Meer (bron; familie 
Berens).
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’t Nieuwe Compas, in de diepte is open en trooste-
loos. ’s Winters ontbreekt alle beschutting tegen de 
felle oostenwind:  ’s zomers brandt er de zon op den 
boomlozen straatweg. ’t Nieuwe zocht dan nog dik-
wijls zijn toevlucht in ’t Oude  -  -  Maar nu zal dat 
toch uit zijn. De bijl eischt vandaag en morgen ’t tot 
nu toe gespaard geblevenen gedeelte op. Heel Com-
pas kapt en zaagt in ’t bosch en reeds worden de ge-
velde dennen en berken in alle richtingen weggere-
den. Een miniem restantje blijft nog staan, om het 
oude kerkgebouw (dat voorloopig nog als vereeni-
gingsgebouw zijn diensten moet verrichten) tegen 
een onverhoedschen aanval der winden te beschut-
ten. Compas is zijn wandelbosch kwijt. ’t Nieuwe ziet 
nu onbelemmerd de molenwieken op ‘t “Olle” zwie-
ren  -  - Dat onbelemmerd uitzicht zal een steeds blij-
vende herinnering zijn aan ’t thans toegebrachte 
verlies.
 
Minne Veringa
Herman Heinrich Veringa (1902-1984), ook genoemd Minne Veringa, schrijft in de lente van 1940 het vol-
gende gedicht. Hij woont aan de noordkant van het eikenbos, op de schets van Herman Wehkamp onder num-
mer 14, op dat moment bewoont door de familie Zwake. Van dichtbij heeft hij meegemaakt dat het bos is ge-
sloopt. Hij schrijft;

Het laatste stukje bosch, dat te Barger-Compascuum nog steeds aanwezig was, in de omgeving, waar eens de 
Katholieke kerk stond, wordt gekapt, waarmee weer eens oude herinneringen en tevens een brokje natuur-
schoon verdwijnt.

Scherp ketst de bijl in het eikenhout,
Sidderend bezwijkt hij, de reus van het woud,
Kreunend en krakend valt daar aan den grond,
Wat steeds was het sieraad van thans en voorheen, 
Ten offer valt hij voor de ontginning van ’t veen.
Eens stond de kerk op het hooge veen,
Omringd door het bosch galmde ’t klokje daarheen,
Het Angulus over de heide en velden,
Riep allen ter kerke, ook liet het zich gelden,
Als een van haar kinderen het leven verloor
En voor eeuwig ter rust werd gelegd in het moor

Eens werd de boekweit tentoon gesteld
En trok met zijn volken de imker naar ’t veld
Van bloeiende bloemen en geurende heide,
’t Was herfst reeds, wanneer hij zijn volkeren scheidde,
Van ’t zoetste der schepping, waarop hij kon roemen,
Het heerlijkst der velden, de nectar der bloemen.

De molen aan de Runde, na veel regenval (bron; familie 
Möhlmann).
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Eens draaide de molen hier rusteloos voort,
’t Eentonige lied werd er dagelijks gehoord,
Van morgen tot avond, zelfs diep in de nacht,
Werd ’t graan van den landman tot meel gebracht,
De mulder verkende met spiedende blik
De lucht en het zeil en was wat in zijn schik!
Eens stuwde de Runde haar water naar ’t Noorden,
En trad in de winter soms ver uit haar boorden,
Als koning Thialf dan het water deed stollen,
Zag men het veenvolk op d’ijsvlakte hollen.
En menige vader, stoer achter de slee,
Voerde het heele gezin met zich mee.

Thans eischt de ontvening, dat het alles verdwijnt,
En met haar ook het natuurschoon verkwijnt,
Doch ’t is voor korte tijd slechts verloren,
Daar weldra het vruchtbare land wordt geboren,
Dat schuil zat onder de heide en plas
En ten goede gaat komen aan Barger-Compas.                                         

Barger-Compascuum. H.H.V. (bron; Bennie Veringa).


