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De brug

Hij gaat ’t Compas verlaten
De doren uit ons aller oog
De brug die eens in oorlogsjaren
Door dynamiet de lucht in vloog.

Veel ellende gaat verdwijnen
Voor de schippers en voor ons
Al was hij lang ter wille,
Nu geven wij hem graag de bons.

O jij goede oude draaibrug
Wat heb jij ons vaak geplaagd
Steeds moesten we voor jou wachten
Ons oordeel werd nooit eens gevraagd.

Bleef een schipper dan weer eens steken
Wilde hij niet meer vooruit
Had jij het voor vele keren
Bij de schippers weer verbruid.

Wij maar wachten aan de kanten
Verkleumden er ook vaak nog bij
Want je ziekten oude stumper
Kwamen ieder jaargetij.

Vaak ook moesten wij dan allen
Bij de sluis of Springer rond
Jij maakte het met al je kuren
Soms wel eens wat al te bont.

Daarom lieve oude brugman,
Rust maar lekker, rust maar zacht
Misschien dat je nog mag dienen
Als oudheid voor ons nageslacht.
10 December 1969 L.M.F.

Bovenstaand gedicht verscheen in de dorpskrant Compas, eind 1969. Nog geen half jaar later is de Brug verdwenen en 
het kanaal gedicht met een dam (bron; familie Möhlmann). 
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5. Bedrijven in het centrum, rondom de Brug

Café de Groot
In 1919 bouwt Hendrik de Groot het pand dat nu ‘de 
Kloeck’ heet. 
Hij is afkomstig uit Stadskanaal en woont sinds 1900 
in de ‘Boete’, dicht bij de Runde, daar waar in latere 
jaren Griet Mulderij woont. Ook hier heeft hij een 
winkel. Zijn oom Lude de Groot woont op de hoek 
Postweg-Maatschappij. Hendrik is getrouwd met de 
Emmercompascuumse Marie Winters. 
Hij heeft een zakelijke blik. 
Op dit strategisch punt zet hij zijn bedrijfspand met 
café en winkel neer. 
Hier ligt de Brug over het kanaal, hier moeten de 
schepen aanleggen en kunnen de vrouwen hun bood-
schappen doen. Hier kruist ook de weg - de Post-
weg- de straatweg, die aangelegd is aan de oostkant 
van het Verlengde Oosterdiep, die loopt van Zwartemeer naar Emmercompascuum. 
Tot nu toe ligt het centrum van Bargercompascuum een halve kilometer meer naar het westen, vlakbij de buurt-
schap de Maatschappij en daar waar het café van Jan Berend Wilken, het houten katholieke kerkje en de enige 
school van het dorp staan. Tot dan is het dorp een boekweitboerendorp op het bovenveen. Maar zoals elders al 
eerder is gebeurd, zal ook hier het veen worden afgegraven. Dit heeft ingrijpende consequenties voor het dorp, 
immers geen enkel huis (!) zal blijven staan. 
In 1919 is de vervening van het gebied, dat ligt tussen Emmen en de landsgrens al een tiental jaren bezig. Ka-
nalen en wijken worden gegraven, zodat het veen zijn water kwijt kan maar ook om de geproduceerde turf over 
het water te vervoeren naar het westen van het land of naar de strokarton - en aardappelmeelfabrieken in het 
Groninger land.
Vanuit de Verlengde Hoogeveense Vaart, ook het Van Echtenskanaal genoemd, is eerst in Klazienaveen het 
Scholtenskanaal in noordelijke richting gegraven. De verbinding met Emmercompascuum komt in 1907 tot 
stand. Er wordt zelfs, aan het Scholtenskanaal een tramverbinding met een halte bij Sluis II aangelegd.
Nu worden de tweede en de derde hoofdwijken, het Verlengde Oosterdiep en het Limietwegkanaal uitgegra-
ven. Ook deze beide kanalen ontspringen uit het Van Echtenskanaal en maken de verbinding met Emmercom-
pascuum en het verder noordelijk gelegen Oostgroninger kanalensysteem.
Hendrik de Groot bouwt zijn café en winkel op een moment dat het hoofdkanaal, het Verlengde Oosterdiep nog 
niet volledig uitgegraven is. Pas 2 jaren later komen de kanaalgravers uit het zuiden, uit richting Zwartemeer 
samen met de mannen uit noordelijke richting, die de verlenging van het Oosterdiep, vanuit Emmercompas-
cuum, tot stand brengen. Op de plek van de latere hervormde kerk (1926) en nu de bloemen- en plantenhandel 
van Christiaan Hartmann komt de doorsteek. 
Mogelijk is dit ook het goede moment. De buurt is drukbevolkt met kanaalgravers, komende uit andere stre-
ken, die voor jaren hier werk hebben. Ook hun gezinnen zijn meegekomen en wonen in tijdelijke huizen op het 
bovenveen of al aan het kanaal. Na het kanaalgraven volgen de veenarbeiders. De buurt heeft nog jaren werk 
en Hendrik de Groot moet dit ook zo gedacht hebben.  
In die jaren is het een café, hotel, kruidenierswinkel en achterin is de bakkerij. Ook bedient de eigenaar er de 
dorpswaag en kan de bevolking er telefoneren. Op de foto is de klok te zien, die in 2009 door inzet van Plaat-
selijk Belang gerepareerd is. Te zien is dat achter het pand het bovenveen nog niet afgegraven is. In het ver-
lengde van de brug, aan de weg naar de grens staan links enkele turfbulten, rechts achter de auto staat een 
transformatorhuisje en een tweetal huizen.  

de Groot- Boerland- Hogelink- Budde- de Kloeck (bron; 
eigen archief).
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Een van de eerste foto’s van café de Groot. Naar de Limietweg toe staan bulten turf te wachten op transport (bron; Als de 
dag van Gisteren, honderd jaar Drenthe en de Drenten, 1992).

Boerland
In 1929 neemt Hendrik Boerland het bedrijf over en is tientallen jaren 
een ‘vast’ punt in het dorp. 
J.G. (Geert) Hartmann begint hier zijn bakkersvak. Hij bakt brood en 
vent het uit. Er is geen broodwinkel bij. In 1936 bouwt Hartmann bij de 
Lange-sluis, de zuidelijke sluis van Bargercompascuum zijn eigen bak-
kerij. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt op 10 mei 1940 de Brug opgeblazen. De bovenverdieping is hierdoor 
zo zwaar beschadigd, dat het moet worden vernieuwd. Het pand krijgt hierdoor een ander uiterlijk.
 In 1947 wordt de grote feestzaal erachter gebouwd. Deze zaal is volop in gebruik.  

Café Boerland aan een drie meter smalle klinkerweg (bron; gemeentelijk archief).
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Na een begrafenis wordt hier koffie met brood genuttigd. De Compascumer Spelers houden hier hun toneel-
voorstellingen, de Gymnastiekvereniging de uitvoeringen en in de winter traint trainer Ehrenstein rondom de 
turfkachel en op de houten vloer de SVBC-voetballers. De plaatselijke KWJ (Katholiek Werkende Jeugd) or-
ganiseert op tweede kerstdag voor de jeugd een filmmiddag, bijvoorbeeld Pinoccio in 1964. De kinderen krij-
gen ranja en de zaal is overvol. Ook wordt de zaal volop gebruikt bij bruiloftspartijen. 
In de zomermaanden wordt aan de andere kant van buurthuis de Collink gevoetbald op het veld. Hendrik Boer-
land brengt tijdens de rust de spelers thee. Ook dient de ruimte onder het toneel als kleedkamer voor de voet-
ballers.

In zaal Boerland zijn regelmatig dansavonden. Herkent u nog bekenden? (bron; mw. A. Rolfes-Feringa).

In 1947 wordt de grote zaal achter Boerland gebouwd. Bovenstaande ploeg gravers spitte het veen en het zand uit tot op 
het ‘vaste’. Vlnr, bovenste rij; eigenaar Hendrik Boerland, Henk Robben, Karel, Hendrik en Toon Berken, Ben Hölscher 
en aannemer Hendrik Exel. Onderste rij; Piet Exel, Hinnek Bruins, Geert Bartels, Toon Soelmann, en voor Theo Boerland 
(bron; Harm Wübkes).
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Plaatselijk Belang verstuurt 17 juni 1963 een brief 
aan het College van Gedeputeerde Staten van Dren-
the te Assen. Hierin vermeldt het dat de Raad van 
bestuur van de Gemeente Emmen heeft medege-
deeld dat de Gemeente het pand van Boerland niet 
gaat aankopen. Plaatselijk Belang meende dat Bar-
ger-Compascuum behoefte heeft aan een gymnastie-
klokaal, maar ook ‘in het natuurlijke centrum van de 
plaats in het genot moet blijven van een rustige ver-
gadergelegenheid, een goede toneelzaal en exposi-
tieruimte, alsmede een kalme consumptiegelegen-
heid’.
De actie in richting het Provinciaal Bestuur heeft niet gewerkt, want een 
jaar later gaat het pand over in particuliere handen.

Hogelink
In 1964 wordt J.G. (Geert) Hogelink met vrouw Bertha Bruins de nieu-
we uitbater van het bedrijf. Hij komt uit Weerdingermond, zoals Nieuw- 
Weerdinge in die tijd heet. De bakkerij is inmiddels gesloten en de krui-
denierswinkel veranderd in een slijterij. In 1974 zet zoon Gerard 
Hogelink het bedrijf voort. Ook wordt de achterzaal jaren gebruikt door 
discotheek ‘de Metro’. In 1979 wordt Hans Budde uitbater, later opge-
volgd door dochter Monique met Klaas Hegeman. De eigenaren van het 
Veenpark exploiteren een tijdje het bedrijf en geven het zijn huidige 
naam. De laatste jaren is Manfred Bos de ondernemer. Door zijn toedoen 
leeft de bedrijvigheid enorm op in het bruin café, terras, snackbar en 
grote zaal.  

Een van de laatste foto’s van de Brug in 1970 (bron; Gradus Wolken).
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De raad van Elf met de Prins Iegel de zesde van carnavalsvereniging ’t Stiekelzwien in zaal Hogelink. Vlnr, boven; Willie 
Berends, Jan Wehkamp, Geert Kuhl, Prins Iegel de zesde, Koene Velema, Jan Specken, Geert Hartmann, Henk Feringa. 
Onderste rij; Jacob Koopman, Herman Sulmann, Herman Sulmann, Gradus Robben en Herman Pragt. De foto dateert 
van 1971 (bron; Herman Pragt).

Café Budde rond 1980 (bron; gem. archief).
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Brugwachterwoning- Groenteboer Bernsen- Slagerij Velema

De Brug wordt bediend vanuit het brugwachterhuis, anno 2011 het bedrijfspand van slager Henk Velema. 
Het waterschap ‘Bargercompascuum’ laat in ongeveer 1920 de Brug en het brugwachterhuis bouwen op grond, 
die in eigendom is van vervener W. Grol uit Ter Apel. 
Roelf Zwake bedient de Brug. Samen met zijn broer Hendrik en zussen Catrien, Lena en Leida bewoont hij het 
huis. In het opkamertje is een klein postkantoortje gevestigd, van waaruit ook de lokale telefoonverbindingen 
‘doorgeschakeld’ worden.
 In 1934 wordt het postkantoor verplaatst naar de Postweg 129, aan de westkant van het huis woont de familie 
Zwake en aan de andere kant is het postkantoor.  

In de zomer van 2009 wordt de klok gerestaureerd. 
De krant komt met het volgende verhaal;

Dorp is weer bij de tijd
Sinds de jaren ‘20 van de vorige eeuw was de klok 
van café Boerland een vertrouwd beeld in het cen-
trum van Bargercompascuum. De klok bleek niet 
weerbestendig en belandde uiteindelijk op de zolder 
van wat nu café de Kloeck heet. Plaatselijk Belang 
nam het initiatief om het stukje historie te laten her-
leven en gaf opdracht tot restauratie. De tweeling-
dochters van het echtpaar Boerland, Leny Boerland 
en Toos Veerkamp-Boerland verrichtten deze week 
de officiële ingebruikneming van het uurwerk. Op de 
foto voorzitter van Plaatselijk Belang Harry Pijn-
aker tussen de beide zussen onder de zojuist geres-
taureerde klok aan de gevel van café de Kloeck, even 
voor half negen (’s avonds). 
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Het brughuis wordt later bewoond door de familie 
Albert de Jonge, die er een groente- en melkzaak in 
heeft. Zij verhuizen naar Zwartemeer, terwijl zoon 
Hendrik een melkwijk krijgt in Klazieneveen. In 
1959 wordt Harm Goosevoort brugwachter. In het 
andere deel van het huis heeft de Vries zijn groente-
handel. 
Vanaf 1961 begint Geert Bernsen er zijn groente-
zaak. Vanuit de houten aanbouw wordt (op de vrij-
dag) vis verkocht en de plaatselijke jeugd van snoep 
voorzien.
Meerdere families hebben tijdelijk in het huis ge-
woond o.a. een familie Karten en Bosma.
In 1985 wordt het pand overgenomen door slager 
Koene Velema, die er zijn vleesproducten verkoopt. 
Ook verkoopt het bedrijf in de jaren ‘90 groente, 
fruit en brood. Inmiddels is zoon Henk Velema de 
nieuwe eigenaar. 

Brugwachter Roelf Zwake staat op de openstaande brug, 
samen met zijn nichtjes Annie en Suze Lubbers. Terwijl 
broer postbode Hendrik Zwake met de fiets in de hand 
toekijkt. Links is café Boerland te zien en tegenover de 
turfbulten de beide huizen, bewoond door Hendrik Wacht-
meester en Veenstra en verderop Kobus Wachtmeester. 
Achter Boerland moet op het bovenveen het gezin Hen-
drik Smit gewoond hebben (bron; familie Berens).

Leida Zwake ondertekent in 1926 ‘een verbintenis voor 
het houden van een telegraafstation’ in het perceel B.C. 
49. Vanaf die tijd worden telegrammen ontvangen en ver-
stuurd. Daarnaast heeft broer Hendrik op hetzelfde adres 
een ‘verbintenis voor het houden van een station voor den 
postdienst’, hij is dus postkantoorhouder (bron; eigen ar-
chief).

(foto; familie Bernsen).
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Boerenleenbank-Rabobank 

In 1908 is de oprichting van de Boerenleenbank onder pastoor Langendijk. In de aanvangsjaren is de bank 
beheerd door Bernard Berens en later door Bernard Hartmann. Hartmann doet de bankzaken vanuit de ‘Boete’ 
aan de Postweg om later mee te verhuizen naar de melkzaak aan het Verlengde Oosterdiep wz. Op 19 juni 1962 
neemt de Boerenleenbank het nieuwe gebouw op de hoek Postweg- Verlengde Oosterdiep oz in gebruik. Het 

Een mooie foto van de Brug met links het brugwachterhuis en de winkel van groenteboer Geert Bernsen (bron; Willie Brijan).

De Boerenleenbank bij de opening in 1962 (foto; mw Liedje Hartmann-Krops).
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staat midden in het centrum van het dorp en is ge-
bouwd op de enige plek aan het kanaal, bij de Brug, 
die nog niet bebouwd is.
De bank heet ‘coöperatieve boerenleenbank’ en 
heeft als doelstelling om vooral de bevolking van het 
platteland de financiële middelen te geven zich te 
ontwikkelen. Elk dorp heeft zijn eigen vestiging en 
eigen bestuur.
Tot dan toe is de bank ondergebracht bij melkboer 
Bernard Hartmann. Een kamer in het huis dient als 
kantoor, ook hier is de kluis. 
Directeur is Herman Hartmann, zoon van Bernard 
Hartmann en wordt door de mensen “Hartmann van 
de bank” genoemd.
Hij woont met zijn echtgenote Liedje Krops, uit 
Vroomshoop afkomstig, boven de bank. 
Veel Bargercompascumers doen zaken met de bank. 
Vrijdags wordt geld gehaald voor het weekend en in 
oktober leveren de kinderen hun spaarpotje in en la-
ten het bedrag en de rente op hun ‘spaarbankboekje’ 
bijschrijven. In 1975 fuseert de Boerenleenbank-
Nederland met de andere grote coöperatieve bank, 
de Raiffeisenbank. Het heet voortaan Rabobank. 

Reclame in de dorpskrant Compas in de jaren ‘60.

De Rabobank (foto; mw Liedje Hartmann-Krops).
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In 1978 verhuist Herman Hartmann naar het pand van Geert Hartmann op nummer104. De winkel is inmiddels 
gestopt. Eind 1997 overlijdt Herman Hartmann. In 2005 stopt de Rabobank in dit centrale punt en verhuist naar 
de Supermarkt van Henk van der Weide. De openingstijden worden beperkt en in 2010 stopt ook deze service. 
Er blijft een pinapparaat over. Opvallend is dat anno 2011 het pand naast de vroegere Rabobank in gebruik is 
bij de Regiobank. 

Textielhuis Westen- Roef Hake- Geert Huls- Broodwinkel- Regiobank

Tegenover het brugwachterhuis wordt in de jaren ’30 door Hennie Westen een kledingzaak gebouwd. Hennie 
komt uit de bekende textielhandelfamilie, die in het Groningse Musselkanaal-Zandberg de modezaak ‘Westen’ 
heeft. Naast Westen is de bakkerij van Hendrik Jonker. 

Het pand van Lucas Westen, textiel (bron; Barger-Compascuum in grootmoeders tijd, F.A. Dijck, 1991).

Deze familie is zeer vooruitstrevend en in de buurt het eerste huis met een televisie. Kinderen uit de buurt 
mogen komen televisiekijken. Het echtpaar is kinderloos en familielid Lucas Westen zet het bedrijf voort.
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Uit de Emmer Courant, rioolwerkzaamheden aan het Verlengde Oosterdiep.

Reklame uit de dorpskrant Compas in de vijftiger en zes-
tiger jaren.
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Na het vertrek van Lucas Westen naar Assen wordt 
in 1961 het oude pand afgebroken en een geheel 
nieuw pand gezet door Rudolf ‘Roef’ Hake. Het 
echtpaar Roef Hake en Lene Cramer heeft tot dan 
toe de winkel gehad in het pand van loodgieter Het-
tinga. Ze beginnen hier in het centrum met een win-
kel waar zo ongeveer ‘alles’ te koop is. Het is een 
kruidenierswinkel, maar ook drogisterijartikelen, 
kleding, gebruiksartikelen enz. behoort tot het assor-
timent. Met een autobusje worden de boodschappen 
naar de klanten thuis gebracht. In 1978 komt de win-
kel in handen van Koos de Boer. Hij neemt van Her-
man Cramer het Kroonassortiment over. Vanaf 1982 
is Geert Huls de eigenaar.
In 2002 kopen vader en zoon Herman en René Wol-
ken het pand. Het krijgt een geheel nieuw uiterlijk. 
Voorin huist sinds voorjaar 2011 de Regiobank, ter-
wijl achterin de bouwonderneming WBS nieuw-
bouw, verbouw & renovatie en de showroom Deco-
tegels zijn gevestigd.

Zicht op de Brug rond 1952. Rechts smid Behrendt (bron; gemeentelijk archief).
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Smid Behrendt- Cafetaria Jo Bakker- Abeling- Kapsalon Claudia Tubben
Naast Westen en bakker Jonker is de smederij van Herman Behrendt, in de volksmond genoemd ‘smid 
Behrendt’. In de jaren ’30 moet het bedrijfspand er neergezet zijn.
Kijken we goed naar de foto dan is te zien dat ter hoogte van de brug op de straat een hekwerk staat. Het lijkt 
erop dat er aan de straat gewerkt wordt. Vooraan is de berm aan beide kanten van de weg niet erg begroeid. De 
resten van het zand, gebruikt onder de straatweg zijn nog zichtbaar. Dit gedeelte van de weg is zojuist gereed 
en mogelijk net opgeleverd, terwijl de aannemer en wegenbouwbedrijf P.H. Offringa verderop nog bezig is. 
In juni 1952 is de officiële opening van de verbrede 
asfaltweg, die tot dan toe een 3 meter smalle klinker-
weg is. De kerktoren is nog de oorspronkelijke klei-
nere toren, die in 1953 vervangen wordt. De foto is 
dus te schatten op 1951 of begin 1952. Helemaal 
links in het kanaal ligt een woonboot en rechts op de 
foto is het hoogveen nog niet afgegraven. Op de foto 
kijken we rechts tegen het huis en smederij van 
Behrendt aan, rechtsachter is de ‘smidse’ en links 
voor is de winkel. Hij verkoopt er fietsen en brom-
fietsen, maar ook emmers, potten en pannen. Menig 
verloofd stel heeft hier een kookpannenuitzet van-
daan gehaald.

Zicht op de kruising rond 1970. Het eerste huis rechts is het pand van Jo Bakker (bron; eigen archief).
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Jo Bakker heeft er in de zestiger jaren een groente- en fruithandel. Tevens is hij uitbater van zijn cafetaria-bar 
’t Compas, beter bekend als Cafetaria Jo Bakker. 
In 1964-65 huurt Hennie Feringa de winkel en verkoopt er gloeilampen, stofzuigers, schemerlampen en ander 
bruin- en witgoed. Op dat moment woont hij nog op 
de Limietweg. 
De cafetaria is een plek waar de tienerjeugd samen-
komt en uit de jukebox muziek uit de tijd van de 
Beatles laat horen. Achterin bouwt Bakker zijn zaal. 
Bertus Abeling neemt de zaak over, begin jaren ’70 
en verandert de cafetaria in een snackbar.

Dan volgen de nieuwe huurders elkaar snel op. Rond 
1975 is de naam veranderd in Village Pub, de beide 
broers Bennie en Gerard Gustin hebben er hun bruin 
café met zelfs een uitgebreid assortiment aan Belgi-
sche bieren. Tijdlang heet het ‘Bar d’Olde Smidse’, 
een toepasselijke naam voor dit café in de vroegere 
smederij. 
Ook is het korte tijd een shoarma-eethuis geweest. 
Een aantal keren is het pand verbouwd, maar na de 
laaste binnenbrand veranderd tot woonhuis. Sinds 
2009 heeft Claudia Tubben er haar kapsalon. 
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Kapper Ronde en Kapsalons Wolken 
Naast de huidige ‘de Kloeck’ is de heren- en dameskapsalon van 
Monique Wolken.
De naar Hengelo verhuisde Johan Heinrich Hartmann bouwt in 
ongeveer 1935 het pand. Hij is in 1901 geboren in Bargercompas-
cuum, timmerman van beroep en bij de bouw van de katholieke 
kerk in 1923 in aanraking gekomen met de Hengelose aannemer 
Ribberink. Ribberink biedt hem werk aan en na zijn huwelijk met 
zijn achternicht Maria Susanna Hartmann in 1927, vertrekt het 
paar naar het Twenteland. Van hieruit laat hij het pand bouwen. 

Eerst woont in het dubbele huis een ‘kommies’ Van Asten, later verhuurt Hartmann het aan Lux en Binie 
Ronde, die er een kapsalon hebben. 
Lux knipt de mannen, terwijl zijn zus Binie, woonachtig in het huisdeel ernaast, op de bovenverdieping de 
vrouwen kapt.
In 1965 worden de Bargeroostervelders Gradus Wolken en echtgenote Gerda Fuhler de nieuwe eigenaren, in-
middels doorgezet door dochter Monique. 

Het dorpscentrum in de jaren tussen 1935 en 1940. Naast Hendrik Boerland zit kapper Lucas Ronde, daarna smid Heinrich 
Pragt, dan café Roef Karst en nog net te zien is het puntje van het huis van Heinrich Exel (bron; gemeentelijk archief).
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Kolenboer Willem Dijck
In 1960 koopt Willem Dijck het door Binie Ronde 
bewoonde deel van het pand en zet er zijn kolenhan-
del voort, die hij een vijftal jaren ervoor in zijn 
woonhuis is begonnen.
Tot dan toe woont Willem met zijn vrouw Anna Ma-
ria Roling en drie kinderen in een soort van noodwo-
ning aan de Postweg 80 tussen vader Hendrik Dijck 
en Joop Borgmann.
Het gezin van vader ‘Aole’ Hinnek Diek en moeder 
Liese Schulte woont tot 1941 in een keet op het bo-
venveen tussen de Runde en de Springersbrug, hun 
buren zijn de familie Heinrich Berends, ook Dekker 
Heinrich genoemd. 
Ook zij moeten door de opdringende vervening 
plaats maken en gaan aan de Postweg wonen op de 
plek waar tot voor kort Bernard Wilken zijn grote 
houten café heeft. De verhuizing van de familie 
Dijck gaat met een praam over het water, door de 
Steenhuiswijk en het Verlengde Oosterdiep.  

In 1970 gaat voor de laatste keer de Brug open om 
een schip door te laten. Groenteboer mevrouw Bern-
sen-Gustin heeft met grote moeite de Brug geopend 
en in haar Buismanblikje -aan een vishengel- de laat-
ste dubbeltjes ontvangen.  
Kinderen staan te wachten voor de openstaande 
Brug. Kapper Gradus Wolken heeft deze dag de fo-

tocamera in de hand genomen om het laatste schip 
op de gevoelige plaat vast te leggen. Helaas is de 
naam van het schip onleesbaar. 
Korte tijd later verandert dit beeld. De Brug wordt 
ontmanteld en vrachtwagens met zand gooien het 
gat dicht. De Brug is weg en de Dam een feit. 

Het laatste schip door de Brug (bron; Gradus Wolken).

Tussen de Runde en Springersbrug staat tot begin jaren 
’40 deze keet. Vlnr; Berend Harms, dochter Leny Harms, 
Liese Harms-Gerdes, moeder Maria Gesina Harms-Ger-
des met Herman Harms op de arm, Opa ‘Appel’ Harm 
Harms en ‘Aole’ Hinnek Dijck (bron; Leny Kuhl-Harms).
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Willem Dijck heeft inmiddels zijn middenstand -en 
brandstoffenhandel diploma gehaald. De turf raakt 
op en vele huishoudens gaan over op kolen.  
Overdag werkt hij in de vervening in Duitsland en in 
de avonduren brengt hij de kolen naar de klanten, 
eerst met de bakfiets later met een vrachtwagen. 
Overdag bedient vrouw Dijck de klanten en schept 
alvast de zakken, die haar man in de avonduren 
rondbrengt, vol. Ook heeft de zaak een tijdlang tuin-
zaden te koop.
Met de komst van het gas in 1968 stopt het bedrijf.

Smid Heinrich en Herman Pragt- Videotheek- Kegelbaan Epping- Happy Pins 

Dicht bij de Brug laat de Emmercompascumer Hein-
rich Pragt in 1924 dit woonhuis met smederij en 
winkel bouwen. In de winkel zijn huishoudelijke ar-
tikelen, speelgoed en devotie te koop. In de smederij 
wordt veengereedschap, zoals stikkers, opleggers, 
opschotten en schoppen gemaakt. Persmachines 
worden er gerepareerd en locomotieven gekeurd.
Op de foto uit 1928 zijn helemaal links de zusjes 
Rikie en Minie Karst  te zien. Bij de winkeldeur staat 
mevrouw Pragt met dochter Marietje op de arm. 
Naast haar, met schort aan, staat de dienstbode en 
achter de fiets de beide wijkverpleegsters Seemann 

Het pand van Heinrich Pragt in 1928 (bron; Herman Pragt).
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en Van Lunteren, die hier in de kost zijn. Rechts staat smid Heinrich Pragt en met de hond zoon Tinus Pragt. 
Heinrich Pragt werkt veel voor het waterschap. De kanalen en ‘wieken’ zijn gegraven en veel bruggen en von-
ders worden gemaakt en geplaatst. 
Zoon Herman zet het bedrijf voort en in 1968 de smederij vergroot. Hij repareert de landbouwmachines van de 
dalgrondboeren uit de buurt.
De winkel verkoopt ook vismateriaal, gereedschap en fietsen.
Daarnaast is Pragt pomphouder.
In 1985 stopt het bedrijf en eindigt een lange traditie van smeden-ijzerwaren-benzinepomp.
Enige tijd is het een videotheek en op dit moment huist in het pand kegelcentrum en artiestenbureau Happy 
Pins.

Heinrich Pragt en zoon Herman in de deuropening van de 
smederij (bron; Herman Pragt).
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Hartmann’s snelbediening- Hubo Jalving- Pedicure Bepke Blok- Mien Tuuntje- 
Klaas de Groenteman.

Tientallen jaren is de ruimte 
ten noorden van het pand van 
Pragt onbenut. Het eerstvol-
gende huis is het pand van Café 
Karst. De jaarlijkse kermis 
vindt er plaats en boeren, die 
van verre komen om de zon-
dagsmis te bezoeken, stallen 
hier hun paard en wagen. In 
1957 laat Geert Hartmann door 
zijn toenmalige buurman Exel 

de levensmiddelenzaak op nummer 100 bouwen. Het wordt een 
moderne snelbediening. De Emmer Courant maakt er melding van.

Hartmann runt samen met zijn vrouw Lenie de winkel. In die tijd 
wordt gewerkt met boodschappenboekjes. De klant schrijft thuis 
de gewenste artikelen in een boekje op. De winkelier haalt ergens 
halverwege de week het boekje op, doet de boodschappen in een 
doos (met voor de kinderen nog een verrassing, snoep meestal!) en 
brengt de artikelen bij de mensen thuis. Ook wil een derde bedrijf 
zich gaan vestigen in de ruimte tussen Pragt en Karst. Slagerij 
Dijkstra uit Emmercompascuum heeft een optie erop, maar door 
ruimtegebrek is hiervan afgezien. 
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Het interieur van de gemoderniseerde zelfbediening van J.G. (Geert) Hartmann, de latere wethouder.
Rechts Geert Hartmann, in het midden echtgenote mw Lenie Hartmann-Gerdes en links de architect van de winkel Ste-
renberg uit Ter Apel met naast hem een levensgrote etalagepop (bron; Lenie Gerdes-Hartmann).  

In 1961 gaat Geert Hartmann voor de KVP in de Ge-
meenteraad. Hij wordt fractievoorzitter voor de KVP 
en volgt de Bargercompascumer en op de Limietweg 
wonende Herman Sulmann op. Uiteindelijk wordt 
Hartmann wethouder. 
Dochter Lenie zet het werk voort tot 1971. Herman 
Cramer en Leida Gepken huren een aantal jaren het 
bedrijf dan stopt de winkel. 

De voormalige directeur van de Boerenleenbank en 
later Rabobank Herman Hartmann woont een tijd-
lang in het pand. Nadien hebben Tinus Jalving en Els 
Arling er hun Hubo-winkel en woonhuis. 
In 2011 wordt de bovenverdieping bewoond en be-
neden zijn 3 bedrijven gevestigd; Pedicure Bepke 
Blok, Bloemenzaak ‘Mien Tuuntje’ en Klaas de 
Groenteman. 

Herman Cramer met echtgenote Leida Gepken zijn vanaf 
1971 kroonwinkelier in het pand. Ook verkopen ze dier-
voeders (bron; dorpskrant Compas).
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Wethouder Geert Hartmann, 1912-1990
Johan Gerard (Geert) Hartmann is in 1912 geboren. 
Zijn ouderlijk huis stond in de ‘Maatschappij’, de 
latere Berkenrode te Bargercompascuum. Hij trouwt 
in 1935 met Maria Helena (Lenie) Gerdes uit Zwar-
temeer. 
Hartmann is oorspronkelijk bakker van beroep, maar 
is ook een tijdlang caféhouder en kruidenier ge-
weest. Daarnaast geeft hij dansles. Hij wordt actief 
binnen de KVP, komt in de gemeenteraad en wordt 
Wethouder van Volkshuisvesting van 1962 tot 1978. 
Vanuit deze functie heeft hij zorg gedragen voor veel 
nieuwbouw van gemeentelijke woningwetwoningen 
binnen de gehele gemeente Emmen. Ook is hij voor-
zitter van de Woningbouwvereniging Emmer Cen-
traal Woningbeheer (ECW). Het is niet toevallig dat 
in 1966 de woningbouw in Bargercompascuum aan 
de Postweg-oost tot stand komt. 
Binnen zijn woonplaats Bargercompascuum leidt hij 

veel verenigingen. 
Hij is één van de 
grondleggers van 
het Veenmuseum 
in 1966, het jaar 
dat het dorp het 
honderd jarige be-
staan viert. In zijn 
vrije tijd oefent hij 
zijn oorspronkelij-
ke beroep uit en 
demonstreert het ‘broodbakken’ in het Veenmuseum. 
Hij is een fervent aanhanger van het voetbal en ook 
de carnavalsvereniging ’t Stiekelzwien draagt hij 
een warm hart toe. 
De laatste jaren wordt zijn echtgenote verzorgd in 
verpleeghuis ‘de Bleerinck’ te Emmen, ze overlijdt 
in 1984. Wethouder Geert Hartmann overlijdt op 
78-jarige leeftijd in 1990.

Geert Hartmann is in zijn vrije tijd vrijwilliger in het Veenmuseum. Hier houdt de persploeg ‘schoft’, pauze. Vlnr; onbe-
kend, Wim Hartmann, Hendrik de Vries ‘Tommy de Beer’, onbekend 4x ,met pijp Berend Siekman, Geert Hartmann, 
Herman Hemel, Hendrik Dijck en Bennie Bruns. Links boven staan de zusjes Möhlmann elk een kant uit te kijken (bron; 
Drenthe in foto’s).
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Galanterie Joldersma- Volumemarkt Henk van der Weide- Spar Paul Stuut

Panden aan het Verlengde Oosterdiep oz. Met rechts Hartmann’s snelbediening, dan galanterie en huishoudelijke artike-
len Joldersma, Café Gustin en aannemer Exel (bron; eigen).

Naast Geert Hartmann bouwt in 1957 Lammert Joldersma een galanteriewinkel. De aannemer is Jan Feringa. 
Lammert Joldersma en zijn vrouw Tiny Hoogeveen hebben tot dan toe eenzelfde soort winkel in het pand van 
koperslager en loodgieter Hettinga, Verlengde Oosterdiep oz 89. Joldersma heeft de textielhandel van de naar 
Assen vertrokken Westen overgenomen. Daarnaast 
biedt hij galanterie en huishoudelijke artikelen aan.
Hij verkoopt de oranjezwarte clubkleren van de 
voetbalclub SVBC en de handbalclub HVC, evenals 
de blauwwitte kleuren van de gymnastiekvereni-
ging. Hij breidt uit met een meubelzaak en woning-
inrichting.
Joldersma stopt in 1976 en verhuist naar Emmer-
compascuum. Uiteindelijk zet hij het bedrijf voort in 
Schoonebeek. 
In 1978 huurt Willem Oldenhuis het pand en heeft er 
zijn levensmiddelenzaak. Tot dan toe doet hij de rou-
te met een rijdende winkel. 
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In 1983 koopt Henk van der Weide het pand en begint er zijn supermarkt, de Volumemarkt. De familie van der 
Weide is ook eigenaar van de supermarkt in buurdorp Nieuw- Dordrecht. 
Sinds 2005 is het de Spar-supermarkt, gerund door Paul Stuut. 

De foto boven is een beeld van de huizen en bedrijven aan de oostzijde van het kanaal uit de jaren ’60. De foto beneden 
is kort ervoor of erna genomen. De personenauto en de vrachtwagen voor Café Hartmann staan er nog, het cafébezoek 
is nog niet ten einde. De Volkswagen-kever is inmiddels uit zicht.
Bargercompascuum wordt op deze bewuste dag bezocht door de fotograaf. Lammert Joldersma heeft hem uitgenodigd om 
foto’s te maken, die hij in zijn galanterie winkel te koop aanbiedt (bron; eigen archief).

Café Karst- Café Geert Hartmann- Café Berend Gustin- de Stoep- de Posthoorn- 
BC partycatering
Roef Karst is uitbater van het café aan het Verlengde 
Oosterdiep oostzijde op nummer 80 als in 1946 
Geert Hartmann, tot dan toe bakker bij de Lange-
sluis, de zaak overneemt. Het is niet bekend in welk 
jaar het pand gezet is en door wie. Het zal kort na 
1920 geweest zijn.
Hartmann drijft er een levensmiddelenwinkel aan de 
noordkant, aan de kant van Exel. Deze ruimte heeft 
ook dienst gedaan als snackbar. Daarnaast is het een 
bruin café, voorzaal en grote zaal. Hij geeft ook 
dansles en zal hiervoor ongetwijfeld de grote zaal 
gebruikt hebben.  

In 1957 laat hij twee plaatsen verderop zijn super-
markt bouwen en verkoopt het café aan Berend Gus-
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tin en Mieke Koiter. In 1982 wordt Henk Heller de 
nieuwe eigenaar van het café, dat de naam Hendie-
bar krijgt. Henk Bos, de uitbater van de Ibo-bar is 
van 1983 tot 1990 eigenaar van het café. Een tijd 
draagt het de naam ‘De Stoep’. Zoon Benne Gustin 
van Berend Gustin is later de eigenaar en wordt op-
gevolgd door zijn beide zonen. In 2010 sluit het café. 
Op dit moment is BC partycatering gevestigd in het 
pand.

Carnaval in Café B.Gustin met tweede van links mw Mieke Gustin-Koiter, vierde en vijfde van links het echtpaar Margie 
en Hammie Lingenaar en achteraan Benne Gustin (bron; mw M. Gustin-Koiter).
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Aannemers bedrijf Exel 
Hendrik Exel is afkomstig uit Ter Apelkanaal. In omstreeks 1924 vestigt hij zich als aannemer naast het café 
van Karst. Hij is getrouwd met Lene Scholte, afkomstig uit Emmercompascuum.
Het bedrijf wordt in de vijftiger jaren voortgezet door de beide zonen Hennie en Piet. Menig huis in het dorp 
is door hen gebouwd. Hennie verhuist naar Emmen en Piet, zijn vrouw Riet en de kinderen bewonen het huis, 
dat in tegenstelling tot andere huizen wit gepleisterd is. Riet is behalve huisvrouw ook als verzorgende werk-
zaam. 
In de jaren tachtig doet het bedrijf veel werk voor de gemeente Emmen. Rond 1993 stopt het hier en wordt 
voortgezet op het industrieterrein in Emmen- Bargeroosterveld.
De Klazienavener Hammie Tenfelde neemt het pand over en richt de schuur in als fietsreparatiewerkplaats.

Postkantoor
Het echtpaar Jan Willem Wehkamp en Anne Helena Hartmann is waarschijnlijk niet de eerste bewoner van dit 
pand.  Een foto van de katholieke kerk, genomen kort nadat het gereed was, dus 1923-1924 laat al dit pand zien 
(zie pagina 94). Wie heeft het huis gebouwd en in welk jaar?
Tot dan toe wonen Willem en zijn vrouw Lena in de ‘Boete’ bij de molen en zijn in ongeveer 1928 naar dit huis 
verhuisd. Hier aan het Oosterdiep wonen ze tot 1946 om daarna postkantoorhouder te worden in Zwartemeer. 
In de jaren daarna heeft achter in een radiozaak Fischer gezeten, een groentezaak Lubbers, tot ongeveer 1950 
en schoenhandel Jan Specken. Specken heeft boven zijn schoenmakerij. Hij gaat met een vlizotrap naar boven, 
terwijl beneden de winkel is. Hij verhuist met zijn schoenmakerij en winkel later naar de Postweg 114. De 
ruimte-voor is door meerdere gezinnen en personen als woonruimte gehuurd.
Ook is het een tijdlang postkantoor, bediend door dochter Lenie Vedder-Wehkamp. Haar man, Bernard is eerst 
bakkersknecht in de gelijknamige bakkerszaak te Klazienaveen, maar wordt later melkboer te Bargercompas-
cuum en nog later postbeambte. 

Boven bouwbedrijf firma Exel en links het postkantoor.
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Feringa Elektra
J.H. (Hennie) Feringa, van jaargang 1933 werkt eerst 
voor installateur H. Lubbers te Emmen. In 1962 be-
gint hij voor zichzelf. Vanuit zijn woonhuis aan de 
Limietweg en met zijn luxe wagen-2CV4 bedient hij 
zijn klanten. In de jaren 1964-65 heeft hij zijn win-
kel bij Jo Bakker voorin. Hij verkoopt er lampen, 
radio’s, TV’s en witgoed. In die tijd is Herman Nus-
se zijn knecht.
Sinds 1966 is het bedrijf gevestigd aan het Verlengde 
Oosterdiep oz 99, ‘hun eigen pand’. Ze kopen de 
grond van boer Rieks Mencke. Feringa en zijn per-

soneel hebben het druk met installatiewerk bij de particulieren en boeren. Echtgenote Gré helpt in de winkel, 
waar wit- en bruingoed verkocht wordt.
In 1989 begint Feringa ook met elektrische garagedeuren, sauna’s en zonnebanken. Hij doet behalve zijn nor-
male werk als installateur veel vrijwilligerswerk voor school, kerk en verenigingen. Hij is een erg betrokken 
man en ondermeer voorzitter van het organisatiecomité ‘125 jaar Bargercompascuum’. Kort na het feest in de 
zomer van 1991 overlijdt hij op 58-jarige leeftijd.

Feringa heeft veel werk verzet binnen de amateurtoneelvereniging ‘de Compascumer Spelers’, die jarenlang 
repeteren in Studio ’t Anker, een riant houten onderkomen, voorzien van enig antiek in de tuin van Feringa. Hij 
is ook jarenlang voorzitter van deze vrijetijdsclub. Er is veel cabaret- en toneeltalent in Bargercompascuum. 

Het pand met winkel van elektroinstallateur H. Feringa (bron; Richard Feringa).
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Heel veel prijzen zijn er gewonnen bij onderlinge to-
neelwedstrijden. De Compascumer Spelers hebben 
goede tijden en -door de televisie- ook slechte tijden 
meegemaakt. Ook nu beleeft het een opleving en 
staat de club garant voor een volle zaal. Opmerkelijk 
is dat zoon Richard de voorzittershamer van de 
Compascumer Spelers nu ook hanteert. 
Richard zette het bedrijf voort. Hij doet het installa-
tiewerk, terwijl echtgenote Marian de winkel be-
dient. 

Een asbak met reclame van het bedrijf uit de beginjaren, 
inmiddels is het een verzamelaarobject (bron; Richard 
Feringa). 

Foto uit 1965 van de panden aan het Verlengde Oosterdiep oz ten noorden van de Brug. Vlnr; het pand van J.H. Feringa, 
het postkantoor, bouwbedrijf Exel, achter de bomen Café B. Gustin en rechts L. Joldersma. Naast Feringa is het pand van 
tegelzetter Jo Hartmann nog niet gebouwd (bron; familie Feringa). 

Tegelzetterij Jo Hartmann
In het huis naast Feringa vestigt rond 1970 J.H.H. (Jo) Hartmann zich als tegelzetter. Tot dan toe opereert hij 
vanuit zijn woonhuis aan de Limietweg-oost. In de winkel worden tegels verkocht. Het bedrijf stopt in 1980. 
Anno 2011 is klussenbedrijf Johan Berken gevestigd in het pand.
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Café Bernard Wilken- IBO bar
Rond 1935 laat Bernhard Gerhard Wilken, zoon van Jan Berend Wilken samen met zijn 12 jaar oudere vrouw 
Tetje van der Weide aan de Postweg tegenover de katholieke kerk zijn café, slijterij met kruidenierswinkel 
bouwen. 
Ze komen van het oude centrum, waar hij schuin tegenover het café van zijn vader en later zijn zus Engel zijn 
eigen café ‘Veenlust’ runde. In dit oude houten pand hebben enkele jaren nog gezinnen gewoond o.a. Berend 
Zaan en Berend Bruins, maar is in 1942 afgebroken.

In het nieuwe café ontvangt hij elke zondag zijn gas-
ten. De boeren die van verder weg komen, stallen 
hier op de zondagochtend hun paard en wagen, en 
gaan vervolgens met het hele gezin naar de kerk. Na 
de kerk komen de kerkgangers samen in het café om 
bij te praten. Dagelijks is het café open en menige 
stamgast heeft hier zijn eigen plek.
Tetje van der Weide, oorspronkelijk afkomstig uit 
het Friese Bolsward, overlijdt in 1952. 

Café Bernard Wilken in de jaren rond 1935. Rondom wordt nog volop veen afgegraven. Eigenaar Bernard 
poseert samen met zijn echtgenote Tetje van der Weide voor het pand. Rechts is de ingang naar het café met 
biljard en links de slijterij annex kruidenierswinkel (bron; familie Berens).

Het echtpaar Bernard Wilken, 1881-1961 en Tetje van der 
Weide, 1868-1952 (bron; Harm Wübkes).
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Bernard Wilken hertrouwt in 1953 met de Duitse Elisabeth Nögel. Wilken overlijdt in 1961 en Elisabeth her-
trouwt met Bertus Siebum.
Zij doen nog een aantal jaren het café, maar in 1968 neemt Henk Bos met zijn vrouw Iet Cramer het bedrijf 
over.

Henk Bos komt uit Weiteveen en Iet Cramer is dochter van Kasper Cramer, de bouwondernemer uit Bargeroos-
terveld, maar oorspronkelijk Limietwegbewoner en verwant met de eigenaar van de Boogiebar uit hetzelfde 
Bargeroosterveld. Van 1968 tot 1971 zet de familie 
Bos het bedrijf op dezelfde voet voort. Het is inmid-
dels geen kruidenierswinkel meer maar café-biljard, 
cafetaria en er is de grote zaal voor bruiloften en par-
tijen.

In de jaren ’70 wordt het dan toch anders. 

Vanuit de Collink zijn de jongemannen Jan Suel-
mann, Henk Kuhl en Henk Drent overgewaaid. Zij 
presenteren hun mobiele ‘discotheek’ eerst nog van-
af het verrijdbare biljard. Met hun discoshow trek-
ken de mannen volle zalen en na beraad verandert 
‘café-biljard en zaal Bos’ in de permanente ‘Ibo-bar-
discotheek’. 

Het pand van Bernard Wilken. Het echtpaar staat met 
een aantal kinderen aan de zijkant van het huis. Links is 
het postkantoor van de familie Zwake en ernaast de bak-
kerij van Jan Eilering (bron; Barger-Compascuum in 
oude ansichten, F.A. Dijck, 1978).
.

De Ibo-bar, gezien vanaf de kerktoren. Er achter is de 
Pastoor Vroomstraat (bron; familie Feringa).
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Het zijn goede jaren voor de eigenaren Henk en Iet Bos en vele verbouwingen volgen. 
Eind jaren ’80 zijn ze nog eigenaar van café de Stoep, voorheen café Gustin. Van 1990 tot 1993 woont het 
gezin boven de Ibo-bar, dan moet het sluiten. De discotheken worden steeds groter en de Ibo-bar heeft de 
schaalvergroting niet kunnen bijbenen.
Kort heeft het nog een andere eigenaar, in 1994 brandt het pand af. Anno 2011 heeft een woonhuis de plek 
van de Ibo-bar ingenomen.  

De Postweg rond 1965. Links de bakkerij van Lukkien, dan het postkantoor van de familie Zwake en het Café Bernard 
Wilken. De man met de fiets aan de hand is meester Kuis naast Lammert Joldersma, die de fotograaf opdracht heeft ge-
geven ‘beelden te maken’, die als ansichtkaarten in zijn winkel te koop zijn (bron; eigen archief).
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Melkboer Bernard Hartmann- Lies Hartmann
De kerkwijk, zijwijk ‘27’ is gegraven in de jaren 1920 tot en met 1923, de kerk 
gebouwd in 1923. Uit overleveringen is op te maken dat voor de bouw van de 
kerk het hoekhuis er al stond.
Johan Heinrich Hartmann geboren in 1867 in Lindloh verhuist in die tijd met 
zijn kinderen van de Schoolweg-noord naar dit door hem zelf gebouwde huis 
aan het kanaal. 
Zijn vrouw, Maria Elisabeth Wessels, geboren in 1870 te Roswinkel overlijdt op 
48-jarige leeftijd op 8 november 1918 aan de hier heersende Spaanse Griep. Op 
dezelfde dag overlijdt ook zijn oudste dochter Maria Tecla Elisabeth.

Een schip in het Verlengde Oosterdiep. Een vertrouwd beeld tijdens de vervening vanaf 1920 tot ver na de Tweede We-
reldoorlog. Bijna alle transport ging over het water. Pas in de jaren zestig wordt dit overgenomen door gemotoriseerd 
wegverkeer. Links de winkel van melkboer Bernard Hartmann (bron; eigen archief).

Daar waar nu de Torenstraat loopt was voorheen een zijwijk ‘27’, ook Kerkwijk genoemd. Een vonder lag bij de kerk over 
deze ‘zietwieke’ (bron; familie Berens).
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 Rechts een speldje uit die jaren van het Végé-concern.

Sociëteit in de schuur
De Emmer Courant van zaterdag 8 april 1972 kopt 
met; “Jeugd Barger-Compas stampt soos uit de 
grond”. 
Voorzitter Henk Robben (19), student aan de Hogere 
Landbouwschool te Groningen en de huidige burge-
meester van het Overijsselse Wierden, zegt in het 
interview: 
 “In de weekenden is het voor ons jongeren gewoon 
niet betaalbaar om naar de bar te gaan en daar je 
vrienden te ontmoeten. Onze soos is een verlengstuk 
van het jeugdclubgebouw De Collink”.

Het onderkomen is in een oude schuur van de le-
vensmiddelenwinkel van M.E. (Lies) Hartmann, 
naast de katholieke kerk. Het bestuur van de soos 
bestaat uit penningmeester Ben Gustin, secretaresse 
Greetje Feringa, Eb Jeuring, Henk Feringa, Hanneke 
Mencke, Herman Feringa en voorzitter Henk Rob-
ben. Zowel de werkende als de studerende jeugd is 
vertegenwoordigd en de pils kost slechts zestig cent.

Tot 1941 blijft hij er wonen, na diens overlijden 
komt dochter Marie, geboren in 1895 en getrouwd 
met haar achterneef Johan ‘Bernard’ Hartmann, ge-
boren in 1894 en hun kinderen er te wonen. Dit gezin 
woont eerst in de ‘Boete’ waar ook al hun kinderen 
zijn geboren.
‘Melkboer’ Bernard Hartmann heeft er een zuivel-
handel, daarnaast beheert hij de plaatselijke Boeren-
leenbank. 
Zoon Johannes volgt hem op, maar dochter Lies zet 
uiteindelijk de zuivelhandel voort. In latere jaren 
wordt het een Végé-winkel. Als Lies Hartmann rond 
1970 met de winkel ophoudt, wordt ze opgevolgd 
door Lenie (Berends)- Cramer en vanaf 1978 tot 
1981 door Wim en Marja Rocks. Daarna stopt de 
winkel en is het een woonhuis.

Oudste dochter Lenie Robben-Hartmann is van jaargang 1921. Ze weet nog veel te vertellen uit haar kinderja-
ren. Ze is geboren in de houten ‘Boete’. 
Ze groeit echter op bij haar grootouders opa en oma Hartmann -Kramer in de Maatschappij. Die vertellen veel 
over de tijd dat zij jong waren, dus over de periode van voor 1875. Dit is een interessante periode, omdat juist 
in die tijd de eerste bewoners naar ’t Compas komen.
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Lenie vertelt:
“Opa Heinrich Hartmann is geboren in 1866 te Lindloh en kreeg verkering met het Nederlandse meisje He-
lena Kramer, geboren in 1872 in Valtherveen. Heinrich was thuis de oudste van de jongens, maar verspeelde 
met zijn verkering het recht om ‘Hofnachfolger’ te worden. Hij bleef zijn liefde trouw, accepteerde zijn Heimat-
los-zijn en ging naar Nederland, in de Maatschappij wonen.
We woonden in een kersenhof. Opa had een dubbel heem aan de Maatschappij-oost kant. Op het ene heem 
stond de boerderij, maar het andere heem was beplant met kersenbomen. 
Oma werkte als naaister bij Prummel aan het Scholtenskanaal, die hadden een naaierij. In die tijd was veel 
verkeer aan het Scholtenskanaal, er stopte ook een tram. Kinderen van Prummel kwamen in de zomer kersen 
plukken bij ons thuis. De zaak van Prummel werd later overgenomen door Kuipers.
Ook moest ik na schooltijd de koeien halen uit het veld, die liepen aan de andere kant van de Postweg, richting 
het Scholtenskanaal. Enkele jaren ben ik nog naar de openbare school van meester Soesterberg, tegenover 
café Wilken geweest, later bezocht ik de nieuwe katholieke school. Bij ons in woonde in die tijd een meester 
Smid, maar ook éne Vorseveld, hij was een ‘blikken dominee’.
In 1928 verhuisden mijn ouders van de Boete naar het Verlengde Oosterdiep - de latere winkel-, mijn vader 
was boer, loonwerker en Boerenleenbankhouder. Al in de Boete was mijn vader beheerder van de bank.
Mijn andere opa bezocht regelmatig de ‘knippe’ bij Springer. Hij had in één dag zijn vrouw en een dochter 
verloren door de Spaanse Griep. Hij praatte niet en mijn tante Aleida zei hem er vaak iets van. Hij moest zijn 
troost ergens anders zoeken. Ze bedoelde hiermee de kerk”.

Lenie Robben-Hartmann weet zich ook nog te herinneren dat toen ze bij haar ouders thuis woonde, in het huis 
met de winkel en bank er soms bijzondere dingen gebeurden.
Ze vervolgt: 
“Onze pa was bankhouder en aan het eind van het jaar kwamen heel veel bijzondere types bij ons aan de deur. 
Ze kwamen naar de bank om rente bij te schrijven. Ik zat dan bij het raam en kon iedereen duidelijk zien. 
Zo kwam er een man die heette: ‘Schele Harm’, die woonde in het logement van ‘Stoet Hanne’. Hij verkocht 
schilmesjes en veters, of ‘Rooie’ Berend Kuipers. Haasken Teicla moet ergens bij Lindloh wonen, ze zong vers-
jes. En ene Amalia of Hinnerk Eikens.‘Buul’ Berend was ook zo’n naam. Griet Mulderij droeg dan van die hoge 
hoeden en ruime rokken. Lubbert en Levert Hollander kwamen aan op nieuwjaarsdag, dan wilden ze er eentje 
drinken.” 

Opa en oma Hartmann-Kramer verhuizen later naar het huis aan de Verlengde Oosterdiep oz 92. Helena Kra-
mer overlijdt in 1932. Heinrich Hartmann in 1951. Dochter Lenie heeft lange tijd met haar man Harm Robben 
er voor bij ingewoond. De andere opa Johann Heinrich overlijdt in 1941, oma Maria Elisabeth Wessels al in 
1918.

Het gezin Hartmann-Wessels, rond 1915.
Vlnr, boven; Hendrik, Aleida, Marie, The-
cla en Griet. 
Onder; Berend, Overgrootmoeder ‘Bubbe’, 
Maria Thecla Wessels- Ottens, Rudolf,  
Opa Johann Heinrich Hartmann, Geert, 
Oma Maria Elisabeth Wessels (bron; Ma-
rietje Hartmann).
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Bakker Eilering- Lukkien- Fysiotherapie en Fitness Gerard Steenhuis
In het vooroorlogse jaar 1939 vraagt Jan Eilering een 
vergunning aan voor ‘Bakkerij met Woon -en Win-
kelhuis’ tegenover de kerk en school aan de Post-
weg. Hij verhuist zijn bakkerij van het pand bij de 
molen aan de Runde naar deze locatie bij de Brug. 
Aannemer Jan Feringa begint in 1940 met de bouw. 
De bouwtekening laat aan de linkerkant een ver-
fraaiing en versteviging van de zijgevel met twee 
grote raampartijen zien. Dit mogelijk naar voorbeeld 
van het huis van de aannemer-zelf aan het Verlengde 
Oosterdiep oz 145. Door gebrek aan bouwmateria-
len tijdens het eerste oorlogsjaar of uit kostenbespa-
ring wordt uiteindelijk een sobere bouw neergezet. 
De voorgevel heeft op de verdieping twee ramen en 
in de punt van de gevel een smal zolderraampje.
Rechtsvoor is de winkel, linksvoor woont de familie 
en achter het huis wordt een -aan het woonhuis ver-
bonden- bakkerij met oven en schoorsteen neerge-
zet.

Ruim tien jaar is hij hier bakker. In 1951 emigreert 
hij met zijn vrouw Anna Maria Bols en de kinderen 
naar Nieuw-Zeeland. De Groninger Popke Lukkien 
en echtgenote Lammien Kuipers nemen de bakkerij 
over. Diens zoon Lutien, samen met zijn vrouw Mia 
zet het bedrijf in 1965 voort. Lutien bakt en vent, 
Mia doet de winkel. Veel Bargercompascumer jon-
gens zijn knecht geweest bij bakker Lukkien. 
De winkel, drie bij drie meter is klein behuisd. Er 
staat een toonbank en een vitrinekast voor koek en 
gebak, ook verkopen ze snoepgoed. De winkel heeft 

Bouwtekening uit 1939 (bron; eigen archief).
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geen broodschappen, zodat Mia bij elke bestelling 
even naar achteren moet om het brood te halen.
Soms is het zo druk dat de klanten buiten op hun 
beurt moeten wachten. Vele Compascumers kunnen 
zich dit nog herinneren.  
In de beginjaren brandt de oven op takkenbossen, later op stookolie en nadien op gas.
Het pand maakt een aantal verbouwingen en uitbreidingen mee.

Jaarlijks organiseert de middenstand van het dorp 
eind november een winkelweek; een actieweek met 
verloting. Popke Lukkien is in de jaren ’60 voorzit-
ter van de handelsclub. 
Bij de verhuizing van Mia Lukkien in 2004 vindt de 
nieuwe bewoner de hiernaast afgebeelde vlag, inclu-
sief groene vlaggenstok op zolder. Het heeft de op-
druk HVBC, dat niet staat voor Handbalvereniging 
Bargercompascuum maar Handelsvereniging Bar-
gercompascuum. Waarschijnlijk hebben alle winkels 
in die tijd een dergelijke vlag en versiert het de ge-
vels tijdens de winkelweek en andere feestweken. In 
2006 start Gerard Steenhuis er zijn praktijk voor Fy-
siotherapie en Fitness. Tot dan toe werkt hij aan zijn 
woonhuis in de Torenstraat. Het pand ondergaat een 
grondige renoveren, de oude bakkerijruimtes wor-
den afgebroken en 100 vierkante meter nieuwbouw 
komt in de plaats. De vlag met opdruk  HVBC; Handels Vereniging Barger-    

Compascuum lag op de zolder van de bakkerij van Luk-
kien (bron; eigen archief).

De Postweg rond 1950. De weg is nog de drie meter smalle klinkerweg en de stroomvoorziening bovengronds. Veel vervoer 
gebeurt nog met paard en wagen, zie de donkere plekken - uitwerpselen van paarden- op de straat (bron; eigen archief).
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De katholieke kerk, school en de Collink
De katholieke St. Josefkerk -soms geschreven als Josephkerk- is gebouwd in 1923. Bovenstaande foto laat de 
kerk en de buurt zien in ongeveer 1924. De tuinaanplant lijkt nog maar jong. De Postweg is een drie meter 
brede klinkerweg en aan de andere kant van het kanaal zijn de eerste huizen zichtbaar. Meest rechts is de sme-
derij van Heinrich Pragt, dan komt een heel stuk niks en vervolgens het café van Roef Karst, daarna komt Exel 
in een lager huis. Ook staat het latere postkantoor er al. 
De kerk is een rijksmonument en wordt ook in verband met zijn omvang de ‘Kathedraal van Drenthe’ ge-
noemd. In 1953 wordt de toren vervangen.  Een aparte financiële commissie binnen de St. Josephparochie is 
druk doende de financiële middelen bij elkaar te krijgen om deze kerk voor het dorp te behouden.

Een van de eerste foto’s van de kerk (bron; eigen archief).

Een foto gemaakt door H.T. Buiskool en afgedrukt in het 
blad Noorder-Land. Op de achtergrond staat de kerk -in 
een nog erg open landschap- en ook de panden van post-
kantoor Zwake en bakkerij Jan Eilering. Van Buiskool is 
bekend dat hij in 1931 hier was om foto’s te maken. Deze 
foto dateert van latere tijd. Het pand van Eilering is ge-
bouwd  in 1940. De foto moet van 1940 of later zijn, maar 
voor 1953, omdat in dat jaar de toren werd vervangen. 
Wie herkent de kinderen? (bron; Roelof Boelens).
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De kerk nadat de toren is vervangen in 1953 (bron; eigen archief).

De katholieke school met meestershuis en de Collink (bron; eigen archief).
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De St. Theresiaschool is gebouwd in 1929, evenals het meestershuis, buurthuis de Collink in 1932. Alle drie 
zijn gemeentelijke monumenten en gebouwd in Amsterdamse stijl. 
De Collink draagt in de beginjaren de naam St. Josephgebouw, kortweg genoemd ‘het gebouw’. Het heeft de 
functie van verenigingslokaal, waar voornamelijk de katholieke clubs huizen. Er wordt toneel gespeeld, gym-
nastiekles gegeven en vergaderd. Ook moet de zevende en achtste klas van de lagere school hier onderdak 
gehad hebben. 

Het St. Joseph verenigings-gebouw voor 1953, nu de Collink. De kinderen van meester Kuis staan de verrichtingen van 
de fotograaf te aanschouwen, terwijl een fietser het beeld binnenrijdt (bron; eigen archief).

Een grote groep leerlingen van de St. Theresiaschool bezoekt de Julianatoren in Apeldoorn. De foto is uit 1950. Wie is er 
allemaal mee geweest? (bron; familie Berens).
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Patat bij Piet Bryan- de Luifel
De Bargercompascumer Piet Bryan, van jaargang 
1933 begint in 1958 in de weekenden vanuit een 
houten ‘boete’ patat te verkopen.
In september 2008 bestaat het bedrijf 50 jaar en ter 
gelegenheid hiervan wordt een boekje samenge-
steld. Het vertelt de totstandkoming van het bedrijf. 
Bryan’s eerste standplaats is op de hoek Postweg- 
Verlengde Oosterdiep, de plaats waar later de Boe-
renleenbank zou komen. De boete is een houten ki-
osk, drie bij vier meter. Er wordt onder primitieve 
omstandigheden gewerkt, er is geen aardgas maar 
flessengas. ’s Winters is het water bevroren en wordt 
het gehaald bij de buren. Personeel verwarmt zich 
aan een straalkacheltje. Het assortiment is beperkt: 
frites, kroket, frikadel, braadworst en frisdrank. De 
aardappelen voor de patat worden thuis met de hand 
geschild.

Als dan de Boerenleenbank gebouwd wordt, verhuist Bryan zijn kiosk een eindje naar het zuiden, naar de fiet-
singang van het Verlengde Oosterdiep oz met de Jan Berendstraat. Op deze plek bouwt de gemeente eind jaren 
‘60 het politiebureau van het dorp en weer moet Piet Bryan zijn onderkomen verplaatsen. Met behulp van zijn 
vader bouwt hij op de hoek Postweg-Jan Berendstraat een nieuwe kiosk. In december 1975 overlijdt Piet 

De kleuterschool bij de katholieke kerk dateert van 1958. Tot aan 1960 gingen ook kleuters naar het buurthuis en naar de 
openbare school I (bron; eigen archief).

Houten kiosk met in de kiosk het echtpaar Bryan, ervoor, 
onbekend, Willy Bryan, Tiny en Willy Lingenaar (bron; 
Over Piet, Patat, de Luifel en meer 1958-2008).
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Bryan. Zoon Willie is op dat moment 19 jaar en 
treedt in de voetsporen van zijn vader. Tot halver-
wege 1983 doet het houten gebouw, tussen de gym-
nastiekzaal en volière, dienst als snackbar. 
Met hulp van zijn echtgenote Karin Wolbers bouwt 
Willy het bedrijf uit. Zomer 1983 komt er een nieuw 
stenen gebouw. Het krijgt de naam ‘de Luifel’. Er is 
nu meer ruimte, nieuw apparatuur en een breder as-
sortiment snacks en ijs wordt aangeboden. In de loop 
der jaren volgen meerdere verbouwingen en uitbrei-
dingen. Was het voorheen vooral een ‘afhaal’ snack-
centrum, de laatste jaren is er voor de klant de moge-
lijkheid om binnen warm te zitten of buiten op het 
terras in het zonnetje.

Hoek Postweg-Jan Berendstraat.

Sport- Gymnastiek, Voetbal en Handbal
Naast de Luifel staat de gymnastiekzaal, die ge-
bouwd is in 1968. De gymnastiekclub heet Olympia 
’64, later GVC ‘87. In de jaren ervoor wordt gym-
nastiekles gegeven in de Collink. 
Het sportpark wordt in gebruik genomen in 1962. 
SVBC voetbalt tot dan toe op het veldje bij de Col-
link. 
In eerdere dagen kent Bargercompascuum vier voet-
balclubs, één in de Berkenrode, één bij de Springers-
brug, één aan de grens en één bij bakker Kliphuis, 
aldus de vroegere voorzitter Herman Nusse. In de 
hoogtijdagen van SVBC speelt de club in de derde 
klasse KNVB en worden de thuiswedstrijden, zeker 
bij derby’s door honderden bezoekers bekeken.
De kleedkamers van de voetbalclub staan op het la-
tere handbalveld, dit was ook het voetbaltrainings-
veld. Nadat de kleedkamers zijn verplaatst naar de 
huidige locatie, maakt de peuterspeelzaal gebruik 
van het houten kleedkamergebouw. Vanaf de jaren 
tachtig fungeert het als clubgebouw annex kantine 
voor de handbalclub.
In 1962 is de oprichting van de handbalclub HVC, 
die in de eerste jaren bij de mannen en bij de vrou-
wen aan elfhandbal doet. Vanaf de jaren ’70 veran-
dert het handbal. In de winter wordt in de sporthallen 
het 7- handbal gespeeld. In de zomer handbalt HVC 
op haar buitenvelden. De club haalt bij de mannen 
landelijke bekendheid, het speelt vanaf 1990 vijftien 
jaren onafgebroken in de landelijke tweede - en zelfs 
één jaar- in de eerste divisie.

Drie sportverenigingen (foto; eigen).


