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8. De grensstreek, nabij vonder en grenspaal 163

Kaart 9.
Deel van de kaart Veenschap-Bargercompascuum-grens (bron; waterschap Hunze en Aa’s). 
In het archief van het waterschap is geen datum van de kaart bekend. Het Veenschap is opgericht in april 1932, de kaart 
is waarschijnlijk ook van hetzelfde jaar.
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Aan de Limietweg-zuid ontstaat na 1900 een buurtschap, nabij de vonder, de winkels van Scholte en Cramer, 
en grenspaal 163. Het gebied valt vanaf 1932 onder het Veenschap Bargercompascuum-grens, zie ook kaart 9.  

De kaart 
De kaart toont de plaatsverdeling binnen dit gebied. 
Helemaal rechts loopt verticaal de landsgrens. De 
plaatsen lopen horizontaal- dus van oost naar west- 
van de grens tot aan de Breede Sloot, die twee meter 
breed is. Ze hebben een lengte van 678 meter en zijn 
van elkaar gescheiden door een kleinere sloot.  De 
namen van de -meest Hebelermeerse- eigenaren zijn 
met de hand ingeschreven. 
Links van boven naar beneden loopt de Limietweg 
(straat).
Een kleine 100 meter ten oosten van de Limietweg 
loopt de Breede Sloot, weergegeven door de onder-
broken lijn.  
Onderin loopt schuin naar het noorden de Hebeler-
meerse Dijk, de oude weg over het bovenveen naar het dorp Hebelermeer. De kaartenmaker Hugo Suringar 
noemde dit de veenweg naar Kolonie Hebeler Meer, zie kaart 4 op pagina 16.
De namen van de plaatseigenaren zijn van boven naar beneden; G. Schiphouwer, J.B. Backs, Fr. Wilken, JB. 
Többen, JB. Robben, J.E. Oosterrood, J.H. Cramer (2x), J.B. Robben, J. Scholte, J.H. Hüsers, Gemeente He-
belermeer, B.H. Bölle en J.F. Bölle. 
Op de plaats van de gemeente Hebelemeer en net ten zuiden van de boerderij/winkel van Willem Scholte liep 
indertijd het zandpad over het bovenveen naar de grens. 
Waarschijnlijk is de Hebelermeerse Dijk opgegaan in het landschap, aan de hoogte van de bodem was nog te 
zien dat dit de loop was van het vroegere pad naar Hebelermeer. Op het moment, dat de kaart tot stand kwam, 
in 1932, liep de weg loodrecht naar de grens. Buurtbewoners uit die tijd bevestigen dit.
Aan de grens en evenwijdig eraan liep aan de Nederlandse kant de Grensweg, aan de andere kant van de grens 
liep in Duitsland eenzelfde pad. De grens was in wezen niet meer dan een sloot, heette in de volksmond dan 
ook de ‘Gruppe’.

De huizen op de kaart
Het gebouw met nummer 3475 is de openbare lagere school II met 
zijn beide houten barakken, het huis met nummer 1974 wordt be-
woond door de familie Hinnek Hölscher, 3352 is de boerderij/win-
kel van de familie Willem Scholte, 4353 is de boerderij/winkel van 
J.H. (Harm) Cramer, 3146 is de familie Bauerhuit-Poker en op 
3351 woont Willem Brijan. Op de plaats van J.H. Hüsers is een 
huis ingetekend, evenals op de plaats van J. Scholte.
In verhalen van oudere personen, die het gebied van vroeger ken-
nen, moeten er meer huizen gestaan hebben. Mogelijk dat de teke-
naar van de kaart de houten barakken en veenketen, waarin be-
paalde gezinnen huizen, niet meetelde. Veel bewoners komen maar 
tijdelijk wonen. De huizen zijn meer keten, die snel gebouwd en 
ook weer even zo snel afgebroken worden. 

Een grenssteen en zandpaden (bron; Emsländische Moor-
kolonien in Kreisse Meppen, Bauer Heinrich Blanke, 
1938).

De huidige Grensweg aan de Duitse kant, 
nabij Hebelermeer (foto; eigen).
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Topografische kaart uit 1929 (Kaart 10)
De topografische kaart No 243 Nieuw Dordrecht, verkend in 1902, herzien in 1924 en uitgegeven in 1929 laat 
meer zien. In het gebied tussen het Limietwegkanaal en de grens staan veel huizen (rode blokjes), soms omge-
ven door een groene houtwal. Plaatsen, in diverse breedtes, lopen van de Breede Sloot tot aan de grens en 
evenwijdig eraan lopen wegen.

De bovengenoemde personen en huizen worden in het volgende deel uitgebreid beschreven. De beschrijvingen 
volgen de nummers, zoals die weergegeven zijn op kaart 10, de topografische kaart van 1929.

Kaart 10.
1 Boerderij-Winkel Willem Scholte.  2 Hinnek Hölscher.  3 Hendrik en Triena Kuik.  4 De openbare school II.  5 Geert 
Karstenberg ‘De Pit’. 6 Berend Koiter.  7 Jan Scholte/ Geert Damhuis/Hinnek Zaan.  8 Geert Koiter.  9 Mauer Heine.  10 
De Billn Jungs.  11 Johan Oosterrood.  12 Elisabeth Hüsers.  13 ‘Stoet’ Anne Smeman.  14 ‘Buul’ Berend en Ibeltje Kui-
pers/ Klompmaker ‘Aole’Berend Hölscher.  15 Berend Sandmann/ Jan de Jong.  16 Gebroeders Lubbert en Levert Hol-
lander.  17 Harm Sandmann.  18 Gerrit/Willem Schiphouwer.  19 Hinnek Zaan.  20 Boerderij-Winkel ‘Klenen’ Harm 
Cramer.  21 Lammert  Ros.  22 Albert Brinkmann.  23 Harm Cramer.  24 Poker/ Bauerhuit.  25 ‘Brill’ Wilm Brijan. 26 
Stephan Esders. 27 Roef Trip. 28 H. Kracht. 29 H. Goeree. 30 ‘Aole’ Berend Tubben. 31 Gerard Koiter.
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1. De winkel van Scholte 
Vanaf ongeveer 1900 is begonnen met het uitgraven van het Limietwegkanaal vanuit het Verlengde van Ech-
tenskanaal te Zwartemeer. In die tijd werd dit kanaal ook Hoofdwijk III genoemd. 

Willem Scholte vestigt zich rond 1920 aan het kanaal, vlakbij de vonder en de veenweg naar Hebelermeer. Op 
de kaart van het Veenschap Bargercompascuum-grens heeft het nummer 3352.
Hij is in 1893 geboren als Johan Wilhelm Schulte en is getrouwd met Maria Helena Lübbers, geboren 1894. 
Beiden zijn afkomstig van de streek aan de Runde in Bargercompascuum. 
Deze familie Schulte draagt de huisnaam ‘Bakkers’. Ze kwamen uit Lindloh, waar de vader van Willem en zijn 
broers geboren zijn. Uit boekweitverkoping op 14-9-1869 blijkt dat Schulte, ‘Bakkers-Hinnek’ landbouwer 
was in Bargercompasccum.
De voorouders van Helena Lübbers- soms geschreven als Lubbers - komen ook uit het Duits grensgebied.   

Op de foto staan van links naar rechts; met schop in de hand buurman Hinnek Hölscher, de ongeveer tweeja-
rige Ben Scholte, Tecla en broer Joop Hölscher, hond Caesar van de familie Scholte, mevrouw Helena Scholte-
Lübbers, kind Harm Scholte, Willem Scholte, meisje Bos, Trina Brinkmann, die diende als werkvrouw bij de 
familie Scholte en afkomstig uit Hebelermeer en helemaal rechts Hendrik de Groot. 
Rechts voorin woont meester Bos, onderwijzer aan de school.
Aan de voorgevel is een klein kastje zichtbaar met ‘berichten voor de scheepvaart’. 
Het pand heeft een streekfunctie, het staat op de kruising van de Limietweg en het pad komende van Nieuw-
Dordrecht- Klazienaveen naar de grens- Hebelermeer. Buurtbewoners, schippers en reizigers halen hier hun 
boodschappen en kruidenierswaren. De aangrenzende woonkamer is een ‘stille knippe’, waar het nieuws van 
de dag besproken wordt. 
Vanuit het huis wordt de vonder in het Limietwegkanaal bediend. Daarnaast is Bakkers-Wilm nog gewoon 
boer en heeft hij in latere jaren een handel in veevoeders.  

De winkel van Scholte in ongeveer 1925 (bron; Annemieke Schulte).
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Tussen de winkel van Scholte en het huis van Hin-
nek Hölscher loopt de veenweg naar Hebelermeer 
over grond dat in eigendom is van de Duitse ge-
meente Hebelermeer. Het wordt de ‘openbare ge-
meenteweg naar de grens’ genoemd.

2. Hinnek Hölscher (nr 1974)
Hinnek Hölscher heet eigenlijk Berend Hendrik 
Hölscher, hij is geboren in 1883 in Bargercompas-
cuum. Hij trouwt in 1908 met de uit Schöningsdorf 
afkomstige Anna Maria Mensen, geboren in 1885.
Ze wonen aan de Limietweg-zuid tussen Scholte en 
de openbare lagere school II. De vader van Hinnek is 
Bernard Heinrich, geboren in 1850 in Hebelermeer. 
De moeder is Anna Aleida Blom uit Hardenberg. Ze 
trouwen in 1897 in Emmen. 
Vader Bernard Heinrich is in de tweede helft van de 
19-de eeuw verhuisd naar Nederland, zoals wel meer 
inwoners van de Duitse grensdorpen in die tijd de-
den.  
Hinnek Hölscher loopt mank, volgens Albert Eggens 
in zijn ‘van daad tot vonnis, door Drenten gepleegde 
criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoor-

Annie Kuhl en Annemieke Schulte poseren voor de winkel.
De foto is van ongeveer 1940 (bron; Annemieke Schulte).

Willem Scholte op een paard. Rechts is de weg naar de 
grens (bron; Annemieke Schulte).

Echtpaar Bernard Hendrik (Hinnek) Hölscher en Anna 
Maria Mensen (bron; familie Prinsen-Hölscher).
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3. Hendrik en Triena Kuik
Tot halverwege de vorige eeuw woont de familie Kuik in een heuse plaggenhut achter de Breede Sloot, 200 
meter ten zuiden van Willem Scholte. 
Op de bovenste foto naast de emmer; Annemarie Schulte, mevrouw Scholte, Gradus Karstenberg, Triene en 
Hendrik Kuik.
Hendrik Kuik kan goed lezen en schrijven en helpt veel buurtgenoten bij het opstellen van een brief naar de 
gemeente, provincie of politie. Het huis is omgeven door veel bomen en struiken. Eerdere jaren woont deze 
familie een kilometer noordelijker aan de Breede Sloot.

De keet van Hendrik en Triene Kuik (bron; Annemieke Schulte).

Nogmaals de keet.

log’, heeft hij zich geblesseerd in 1908 bij een opstootje in café Smit te Zwartemeer. Hierdoor heeft hij als 
bijnaam ‘de Poot’.
Zoon Heine Hölscher woont met vrouw Rika Tholen in hetzelfde huis. In 1951 brandt het huis af. Hinnek gaat 
met zijn gezin in de turfschuur wonen. Buurtgenoten noemen dit het kleine witte huisje. Anna Maria Mensen 
overlijdt in 1961. Hinnek slijt zijn laatste jaren bij dochter Leida Schiphouwer-Hölscher in de nieuwe bejaar-
denwoning aan de Jan Berendstraat en overlijdt in 1966. Het echtpaar heeft veel kleinkinderen.
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De openbare lagere school met zijn zwarte (geteerd) en gele barak. In de gele barak, rechts op de foto zaten de eerste 3 
klassen en in de zwarte barak klas 4 tot en met 6. In de verte is de grens te zien (bron; Gerben Dijkstra, uitgeverij Drenthe 
te Beilen).

4. De openbare lagere school II 

Een openbare lagere school staat aan de Limietweg. Het draagt de naam Openbare School II te Bargercompas-
cuum. Op de kaart van het Veenschap heeft het nummer 3475. 
Hoofd der School is de heer Gerben Dijkstra (de grootvader van de bovengenoemde bron), hij staat midden op 
het plein en volgt de verrichtingen van de fotograaf. 
De vierde persoon van rechts - met pet op- is Mans Egberts (1920). Mans kan zich van de school juffrouw 
Blijdenstein, de meesters Hijstek, Assen, Bos en Jaap van Brummelen nog herinneren. Meester van Brumme-
len voetbalt bij Zwartemeer en leert de jongens voetballen op het plein.
Eind 1918 besluit de Raad van Emmen tot de oprichting van een hulpschool aan de Limietweg-zuid. Van H. 
Bosscher te Stadskanaal wordt een perceel grond aangekocht voor 3000 gulden. Het wordt een houten school 
met drie lokalen maar zonder onderwijzerswoning. Er worden oude lokalen van Roswinkel in verwerkt. Op 
12-8-1919 is de opening van de school. Omdat hier geen geschikte woningen of kosthuizen zijn, woont het 
personeel in Zwartemeer, bij Alferink in de kost of in Klazienaveen. Hier moet vaak met tijdelijke leerkrachten 
gewerkt worden.
Toen de katholieke St. Theresiaschool gebouwd is in Bargercompascuum, daalt het leerlingenaantal van 117 
naar 48. De bouw van de nieuwe openbare school, de school van Meester Meinema, maakt deze school over-
bodig. In 1932 sluit de school en moet Mans zijn laatste klassen ‘doen’ op school aan het Verlengde Ooster-
diep.
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G.J. Dijkstra, 1884-1966, het eerste hoofd der school is aan deze school verbonden van 1919 tot 
1922. Daarna gaat hij naar OBS III, bij de Springersbrug, voorheen is hij werkzaam aan de OBS 
I, de school aan de Postweg in het oude centrum van Bargercompascuum. 
Meester A. Doosjen volgt hem op van 1922-1928. Daarna komt T. Prins van 1928-1930 en H. de 
Jongste van 1930-1931 als hoofd van deze school.  

Klassenfoto’s van de school
Er zijn een drietal foto’s van klassen van de school gevonden. De kinderen wonen allen in de buurt in kinder-
rijke gezinnen. Voordat deze school er is, moeten er ook kinderen geschoold hebben in Hebelermeer. Andere 
kinderen bezoeken de openbare lagere school I te Bargercompascuum aan de Postweg.

Vlnr, bovenste rij; Harm Cramer, Koos Louwes, Gebroeders Moes, Berend en Gerard Tiben, Toby en Jacob Goeree. 
Tweede rij; meester Roosenbaum, Marie en Griet Cramer, Marie en Lies Tübben, Griet en Zus Brijan, 
Annie Zaan en meester Doosje. Derde rij; Zus en Jan Knorren, Sienie Hölscher (zie -14- over ‘Aole’ Berend Hölscher), 
Tiben, Willem en Riekie Brijan, Berend, Roef en Harm Tübben en juffrouw van Vuuren.
Vierde rij; Twee onbekenden, Casper en Berend Cramer, Berend, Leida en Bertha Hemme.
Onderste rij; Jans en Hendrik Oosterrood, Aaldert Goeree, Hammie Berends, Jan en Siebe Fictorie.

Foto van kinderen en onderwijzend personeel van de school uit 1923 (bron; Barger-Compascuum in grootmoeders tijd, 
F.A. Dijck, 1991).
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Vlnr. bovenste rij; Thekla Kracht, Thekla Hölscher, Thekla Schiphauwer, Jetta Brijan, Marie Koiter, onbekend 3x. 
Tweede rij; Meester Hijstek, Jan Brijan, Aaldert Goeree, onbekend 4x, Gradus Zaan, hoofdonderwijzer Doosje. 
Derde rij; Juffrouw Fokkens, Willem Brijan, Berend Kuhl, Harm Zaan, J.K. Goeree (de inzender van de foto), onbekend 
3x, juffrouw Halberg. 
Vierde rij; onbekend 3x, Kuhl, Trip, Brijan, Jantje Goeree, Kracht, Mulderij, onbekend 2x. 
Vijfde rij; Jan Hemme, onbekend, Jagt, Bos, Bernsen, Schonewille, onbekend 4x. 
Wie kent de onbekende kinderen?

 

Groepsfoto van omstreeks juni 1926. De foto is geplaatst in één van de weekbladen van Emmen, ongeveer 1985. De in-
zender is J.K. Goeree
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Vlnr, bovenste rij; Leida Hemme, Henderkien Bruinsma, Sien Gerdes, Gretha en Lies Kracht, Ginie Bos, Trientje Brijan 
en Griet Cramer.
Tweede rij; onbekende leerkracht, meester Hijstek, Bos, Bos, Jan en Willem Brijan, Bos, Joop Rass, Aaldert Goeree, 
Bertus Gerdes.
Derde rij; Jantje Goeree, erboven Jo Bruinsma, Bertha Hemme, onbekend, onbekend, Koba Kracht, Annie Hemme, Lena 
en Leida Cramer, mevrouw Hogenberg-Kompbirk en Marie Lubbers.
Vierde rij; Jan Hemme, Bos, Bruinsma, Bos, achter de streep onbekend, Hein Hemme, Bos en Bos.
Onderste rij; Hake, Tecla Rass, Liesje Hake, Appie Bruinsma, Gré Gerdes, Liesje Louwes.

In 1932 stopt het schooltje aan de Limietweg. De 
zwarte barak doet nog lange tijd dienst als armen-
huis. 
Het wordt door meerdere gezinnen tegelijkertijd be-
woond. Hendrik Steenhuis woont met twee kinderen 
in de turfschuur, die hoort bij de school. Ene Augus-
tin woont in het voorste gedeelte.
Cornelis Niezing, Geert Bos, Bakker en Pruim heb-
ben eveneens een tijdlang in de school gehuisd.

Een andere foto van de openbare lagere school II aan de Limietweg. De foto is waarschijnlijk van na 1926 omdat be-
paalde kinderen, die ook op de vorige foto’s staan, er nu ouder uitzien (bron; mw Lenie Kuhl-Harms, dochter van Sien 
Gerdes, bovenste rij, derde van links).

De zwarte barak als armenhuis (bron; Roelof Boelens).
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Regelmatig schrijven weekbladen en kranten over de krotbewoning in 
de provincie Drenthe.
Het weekblad ‘Panorama’ heeft in de jaren dertig een artikel over het 
armenhuis aan de Limietweg gepubliceerd. Het blad plaatst de beide 
foto’s afkomstig van Roelof Boelens. 

5. Geert Karstenberg, had als bijnaam ‘de Pit’

6. Limietweg 129 
De ‘plaats’ met nummer 1306 op de kaart van het Veenschap Barger-
compascuum-grens staat op naam van Johann ‘Heinrich’ Hüsers. Deze 
familie uit Hebelermeer bouwt 100 meter achter de Breede Sloot dit 
huis. Het jaartal is onbekend, maar zal rond 1900 zijn geweest. Moge-
lijk bewonen ze het huis zelf of verhuren ze het aan anderen.
Het is een houten huis met dak van stro, een echte keet. De ramen zijn 
gericht op de grens. 
In omstreeks 1920 koopt Johann Berend Koiter het huis met de omliggende twee en een kwart bunder grond. 
Hij is getrouwd met Helena Sulmann uit Schöningsdorf. Ze zijn er keuterboer, verbouwen aardappelen, rogge, 
haver en voederbieten. Er is een groente- en fruittuin. Ze houden er beesten; een melkkoe, een biest (kalf), 4 
varkens, een geit en kippen. Voor eigen gebruik graven ze turf bij de Breede Sloot. Een paard kunnen ze zich 
niet veroorloven. 

In 1933 breekt de familie het huis af en bouwt er een stenen boerderij met een ‘pannen’ dak. De ramen zijn nu 
gericht op de Limietweg. In dat jaar is dochter Mieke 4 jaar en ze kan zich nog herinneren hoe haar moeder, 

Foto van de hal in het huis (bron; Roe-
lof Boelens).

Het gezin van Berend en Lene Koiter, voor het huis in ongeveer 1941. Vlnr. Benne, Berend, Mieke, Lenie, Angela, Lene 
met Leida op schoot en Gerard (bron; mw Mieke Gustin-Koiter).
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terwijl ze op de kleine kinderen past, de stenen voor de bouw van het huis met een krooie (kruiwagen) haalt 
van een praam, die in het Limietwegkanaal ligt. 
In de jaren ’30 werkt Berend bij de werkverschaffing in het Drentse Witteveen. In de oorlogsjaren is hij knecht 
bij de vervener Joost Steenhuis en helpt bij het dalgrondrijp maken van de zojuist verveende plaatsen aan het 
Verlengde Oosterdiep. Intussen tijd doet Lene de boerderij. Ze kent het boerenwerk, als jong meisje was ze 
enkele jaren bij een Duitse boer werkzaam als ‘biestheerd’ en was ze zomers met haar kudde koeien (beesten) 
in het veld. Ze staat bekend om het melkkarnen en maakt boter voor heel de buurt. Ook doet ze schoonmaak-
werk in de school. 
Zes kinderen krijgt het paar, ze 
wonen er tot 1951 om daarna te 
verhuizen naar een huis aan de 
Limietweg. Lene overlijdt in 
1970 en Berend in 1977.
Het huis wordt een tijdlang ver-
huurd aan de baggermachinist 
Jan Habing en Koba van Tellin-
gen, die later aan de Limietweg 
een gemeentewoning toegewe-
zen krijgen. In de beginjaren ’60 
wonen de beide zwagers Theo 
Robben en Gerard Menke met 
de gezusters Van Rijswijk een 
jaar in het huis. Ook Hendrik 
Muter met dochter Leida Koiter 
hebben er een tijdlang een on-
derkomen.
Het huis raakt in slechte staat en 
jongste zoon, Benne Koiter 
plaatst in de jaren ‘90 er dam-
wanden omheen. Hij gebruikt 
het huis- inmiddels meer een 
schuur- voor zijn paarden.
Hendrik, de kleinzoon van Be-
rend Koiter maakt een tekening 
van de schuur. 
In 2011 staat de schuur er nog. 
Een betonpad loopt er langs en 
verbindt de Limietweg met het 
Duitse Hebelermeer.

7. Limietweg 128 
De ‘plaats’ met nummer 1305 staat op naam van J. Scholte. Jan Scholte is broer van winkelier Willem Scholte 
en woont in het huis, dat ingetekend is op de plaats. Deze familie noemt zich niet Scholte maar Schulte. De 
naam is op de kaart fout geschreven. In 1934 verhuist het gezin naar Bargeroosterveld. Geert Damhuis wordt 
de nieuwe bewoner en later Hinnek Zaan met Mine Bartels en haar zoon Geert. 

8. Limietweg 127 
Op de ‘plaats’ met nummer 1304 staat het huis van Geert Koiter op grond van J.B. Robben, de eigenaar van de 
Gaststätte Robben te Hebelermeer. Gerhard Herman (Geert) Koiter is geboren in 1867 in de Maatschappij, de 

De tekening van kleinzoon Hendrik (bron; Benne Koiter).
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woonbuurt aan de westoever van de Runde te Bar-
gercompascuum. Hij is zoon van Johann Herman 
Keuter en Anna Angela Ahlers. Bij de geboorteaan-
gifte in Emmen heeft de ambtenaar zijn naam foutief 
geschreven. Sindsdien heten nazaten van Geert niet 
Keuter maar Koiter. 
Geert Koiter trouwt met Anne Helena Mensen, in 
1867 geboren in Hebelermeer. Ze wonen lang achter 
de Breede Sloot in de genoemde keuterboerderij.
Geert moet aardig ‘geboerd’ hebben, want hij is ei-
genaar van een paard. 
Ze krijgen 12 kinderen. Lena overlijdt in 1945, Geert 
in 1959. 

9. Mauer Heine
Ten zuiden van de veenweg en enkele tientallen me-
ters vanaf de grens woont Anna Margaretha Heine-
Heidotting. Buurtgenoten noemen haar Mauer Hei-
ne, oma Heine of weduuw-vrouw Heine. Het huis is 
van steen, met ook weer de ramen gericht op Duits-
land.

Anna Margaretha Heine-Heidotting is in 1862 gebo-
ren in Nieuw -Schoonebeek. Ze is jongste dochter 
van Albert Heidotting, geboren in 1819 in Veldhau-
sen (D) en Margaretha Arens, geboren in 1818 in 
Wesuwe (D). Ze wonen eerst in Nieuw-Schoone-
beek, waar hun 8 kinderen worden geboren. In Em-
men zijn ze op 18-5-1868 ingeschreven, ze hebben 
eerst in Erica gewoond. Toen ze in 1873 boekweit-
veen huurden in Zwartemeer, woonden ze in ‘Com-
pascuum’ ten westen van de Runde. Margaretha 
Arens overlijdt in 1892, Albert Heidotting in 1901.

Anna Margaretha Heidotting trouwt in 1883 met Jan 
Kasper Heine, soms ook als Heijne geschreven. Jan 
Kasper is in Zandberg geboren in 1860, hij is oudste 
kind van Johan Casper Heine, geboren in 1828 in 
Neudersum (D) en Marijke Damhuis, geboren in 
1836 in Franeker. Haar ouders zijn in 1858 in Zand-
berg komen wonen. Het echtpaar Heine-Damhuis 
woont eerst in Zandberg, later in de Weerdingermar-
ke. Hier wonen ze dicht bij het Zwartemeer, later 
zijn ze ook gaan wonen in Zwartemeer. Marijke 
Damhuis overlijdt in 1908, Kasper Heine in 1916.
Jan Kasper Heine is niet erg oud geworden. Op 
61-jarige leeftijd overlijdt hij in 1921 in een psychi-
atrische inrichting in Venray.

Geert Koiter met vrouw Lene Mensen. Op de achtergrond 
de boerderij (bron; mw Mieke Gustin-Koiter).

Anna Margaretha Heine-Heidotting, de oma van Pater 
Jan Heine (bron; mw Gretha Kocks-Heine).
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Oma Heine is al vroeg weduwe en ze woont lange tijd pal aan de 
grens, ten zuiden van de veenweg naar Hebelermeer. Het huis heeft de 
ramen naar de Duitse grens gericht, wat goed uitkomt bij het smok-
kelen. Er werd veel gesmokkeld in de jaren van de Eerste Wereldoor-
log. Smokkelen was verboden, maar nagenoeg elke grensbewoner 
deed het. Zo ook oma Heine. Ze had een hond, Pukkie genaamd, die 
de grens inspecteert op de aanwezigheid van commiezen. Is de hond 
blij dan is de kust veilig, maar slaat hij aan dan zijn de grensbewakers 
in de buurt. Op een gegeven dag ligt de hond dood in de sloot, dood-
geschoten!  
Lange tijd woont ze samen met dochter Griet, die verstandelijk gehan-
dicapt is.
Margaretha Heine-Heidotting overlijdt 19-12-1940 op 78-jarige leef-
tijd. Dochter Griet overlijdt in de Veltmanstichting te Weiteveen op 
25-10-1972. Oma Heine heeft vele nakomelingen, die de achternamen 
Heine, Heijne, Brijan, Linnemann en Robben dragen. Pater Jan Heine 
is haar kleinzoon. 

Mevrouw Greta Kocks-Heine, kleindochter van de bovenbeschreven oma Heine en zus van Pater Jan Heine 
woont anno 2011 aan de Splitting in Bargeroosterveld. Ze kan zich nog veel herinneren. Ze komt vaak bij oma 
Heine op visite en maakt het smokkelen mee. Ze heeft een tante in Duitsland (Aleid) en bij haar oom Johan 
Geert (Geertoom) in Zwartemeer is ze als kind ook veel op bezoek. Een andere oom ‘Rudolfoom’ heeft grond 
op ‘Zwartenberg’. 
Ze hebben later een winkel aan het Verlengde Oosterdiep op nummer 59, naast timmerman Lux Lubbers. Ook 
bezoekt ze de school en kerk te Bargercompascuum. 
De oudste zoon van Mauer Heine heet Albert, geboren in 1880. Hij trouwt met Liesbeth Brijan, van jaargang 
1893. Ze is dochter van Johann Diederich Franz Brijan, komende uit Lingen (D), ook genoemd ‘Bril Jan’ en 
Anna Christina Wilken. Het echtpaar krijgt meerdere kinderen, onder wie Johan Diederich Franz, beter bekend 
als Pater Jan Heine.

Pater Jan Heine, 1914-2005.

De beide zussen Gesina en Liesbeth Brijan, Jan Heine en opa 
‘Bril Jan’ (bron; Pater Jan, getogen in het veen, Anita de Vries, 
1980).

In 1980 komt van de hand van Anita de Vries een boek in 
twee delen uit over Pater Jan Heine. Ze beschrijft het le-
ven van deze Bargercompascumer geestelijke en zijn in-
zet binnen het Tilapia-visproject. Door zijn toedoen zijn 
in de Derde Wereld veel Tilapia- viskwekerijen van de 
grond gekomen. Deze vis is zeer eiwitrijk en een goed 
middel in de strijd tegen de hongersnood in de wereld.
De schrijfster geeft op een mooie manier weer hoe het 
leven van de ouders van Pater Jan aan de grens en in Bar-
gercompascuum zich afspeelde.
De beide delen van het boek heten ‘Pater Jan, getogen in 
het Drentse veen’ en ‘Pater Jan, een Wereldreiziger’.
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10. De Billn-Jungs
Vanuit de oude bewoonde gebieden van Bargercompascuum, langs de Rundeboorden en de Schoolweg komen 
mensen kort na 1900 in de grensstreek te wonen. Door de oprukkende vervening moeten de daar wonende 
boekweitboertjes plaats maken. Zo ook met de familie Hermsen, bijgenaamd de ‘Billen’.

Aan de ‘openbare gemeentelijke weg naar de grens’ staat het huis van de familie Hermsen. Het huis ligt aan de 
noordkant van de weg enkele tientallen meter van de grens vandaan en is verscholen onder de bomen. Het heeft 
lemen (*) muren en het dak is van stro. De behuizing is kenmerkend voor het wonen achter de Breede Sloot in 
de eerste helft van de twintigste eeuw. De boerderijtjes zijn gebouwd op het hoogveen, omgeven door vooral 
de berken - en vlierbesbomen, die ze beschermen tegen weer en wind.
De broers Gerardus Josef (roepnaam Joop), Antoon (roepnaam Tone) en zus Anna Engelina (genoemd Engel) 
Hermsen wonen er.
De naam Hermsen wordt soms verschreven tot Harmsen. 
De voorouders stammen uit Rütenbrock, wonen eerst in de Maten (nabij Ter Apel) en daarna 25 jaar in Exlo-
erveen. Sinds 1874 is de familie ingeschreven in de gemeente Emmen. Ze wonen aan de westoever van de 
Runde-zuid. Zo rond 1910 is de familie gaan wonen aan de grensstreek.
Vooral de beide mannen leiden een teruggetrokken bestaan. Bill-Tone woont niet bij Joop en Engel in het huis. 
Hij heeft zich een hok van planken, golfplaten en jutezakken gemaakt en woont apart. Mogelijk liggen hygië-
nische argumenten hieraan ten grondslag.  
Engel is eerst getrouwd met de Schöningsdorfer Bernard Rudolf Kuhl, maar na diens overlijden in 1916 trouwt 
ze met Berend Grommel, van beroep (rietstro)dakdekker.
De buurt heeft niet veel omgang met de Billn-Jungs, soms komt één van de jongens een boodschap doen in de 
winkel van Scholte.
“De mannen zijn ongeschoren, hebben forse snorren, hoed tot over de oren en dragen de kleren in lagen over 
elkaar”, aldus een ooggetuige uit die tijd. Ze praten een zeer plat soort Duits en hun verschijning boezemt 
vooral bij kinderen angst in.
Pastoor Hassink bezoekt regelmatig de familie. Een van de jongens verhangt zich.
Beide mannen zijn begin jaren ‘60 begraven op het kerkhof te Bargercompascuum, evenals Engel in 1971. 

De heren Joop (li) en Toon Hermsen in de nazomer van 1951 (bron; familie J.B. Berens).
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(*)- Het gebruik van leem is een zeer oude methode 
in de huizenbouw. De wand wordt neergezet met 
takken en twijgen, vervolgens worden de tussen-
ruimtes dichtgesmeerd met nat gemaakt leem, ver-
mengd met stro. Dit dichtsmeren wordt herhaald tot-
dat de muur aan de binnenkant en buitenkant vlak is. 
Een dergelijke muur moet een hoge isolatiewaarde 
hebben maar ventileert ook prima.
Deze methode van ouderwets stukadoren wordt ook 
gebruikt in de hedendaagse ecologische en natuur-
lijke huizenbouw.

11. Johannes Everhardus Oosterrood 
De ‘plaats’ met nummer 1301 op de kaart van het Veenschap staat op 
naam van J.E. Oosterrood. 
Johannes Everhardus (Johan) Oosterrood is de oudste zoon van Johannes 
Henderikus Oosterrood en Elisabeth Hüsers.

12. Elisabeth Hüsers
Elisabeth, geboren in 1868 is dochter van Johann Heinrich Hüsers en 
Gabina Robben, beiden afkomstig uit Hebelermeer. Ze wonen sinds 1879 
op ‘Compas van Hüsers’, zoals het in het bevolkingsregister genoemd 
wordt. Alle 10 kinderen zijn geboren in Hebelermeer, maar het gezin is, 
zoals zo vele andere families uit de grensstreek, in de tweede helft van de 
19-de eeuw de grens over getrokken.
Elisabeth trouwt in 1888 met de 20 jaar oudere Johannes Henderikus Oosterrood, in 1848 geboren in Tubber-
gen, klompmaker van beroep in de gemeente Schoonebeek. Hij is weduwnaar van Margaretha Bernsen, gebo-
ren in 1854 in Hesepertwist (D) en overleden in 1888. 
Ze krijgen 3 kinderen; Johannes Everhar-
dus (Johan), Hermannus Petrus Karel (Ka-
rel) en Anna Angela (Anna). 
Vader Johannes Henderikus Oosterrood 
overlijdt in 1900 en Elisabeth Hüsers her-
trouwt in 1902 met Johann Franz Rass, in 
1835 geboren in Strücklingen (D). Hij 
heeft eerder in de Maten gewoond en is 
weduwnaar. 
Franz Rass overlijdt in 1918, nadat hij de 
laatste dagen verward langs het pad heeft 
gelopen en steeds om zijn ‘Liesbeth’ riep. 
Elisabeth Hüsers is, samen met een doch-
ter, het land uitgezet door de marechaus-
see, omdat ze herhaaldelijk betrapt zijn op 

Grafmonument van Anton (Tone) Hermsen (foto; eigen).

 Johan Oosterrood, 1892-1945
(bron; mw T. Oosterrood-Heller).

Het grafmonument van Elisabeth ‘Liesbeth’ Oosterrood- Hüsers, 
1868-1926 (foto; eigen).
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smokkelen. Nadat de buren Franz een aantal dagen niet meer gezien hebben, vinden ze hem in haveloze toe-
stand in zijn huis, halfnaakt op de grond, overleden. De Emmer Courant maakt hier melding van. 
Elisabeth Hüsers overlijdt in 1926 en ligt begraven op het oude kerkhof te Bargercompascuum.

Johan Oosterrood
Johan Oosterrood is geboren in 1892 en trouwt in 1916 met Johanna Korsina (Anna) Meijer, in Erica geboren 
in 1893. Ze krijgen 7 kinderen. 
Het gezin, waartoe Elisabeth Oosterrood-Hüsers behoort, woont op hun ‘Compas van Hüsers’. Mogelijk is dit 
de ‘plaats’, die op de kaart op naam staat van J.E. Oosterrood en in de jaren ervoor overgegaan is van moeder 
op zoon. Dit is waarschijnlijk, omdat moeder Elisabeth nog lang op dezelfde plaats, in een ‘kloeten keet’ aan 
de grens woont (zie -12-).
Het gezin van Johan Oosterrood woont in een houten barak, een 100 meter achter de Breede Sloot. Volgens 
ooggetuigen is het een wit vierkanten barak met een rood dak. 
Zoals gebruikelijk is in het grensgebied ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, wordt er veel gesmokkeld en 
Oosterrood moet zich hier veel mee bezig gehouden hebben. Ook wordt hij vaker gezocht in verband met ver-
boden wapenbezit. Hij kent geen angst en ziet in weinig dingen gevaar. Zo moet hij bij de bouw van de katho-
lieke kerk te Bargercompascuum in 1923 het haantje op de toren geplaatst hebben. Geen andere durft de klim 
naar boven maar Oosterrood heeft de moed en behendigheid om dit kunstje te klaren.
Als bijnaam heeft hij ‘de duvel van ’t Compas’.
Smokkelen wordt door de bewoners van de grensstreek niet gezien als misdadig. Velen hebben familie en be-
kenden wonen in Duitsland en omdat er armoede is, kan men zo een aardig beetje bijverdienen.
Zus Anna Angela Oosterrood (zie foto hierna) is als derde kind geboren in 1898, ze trouwt in 1921 met Albert 
Louwes, 1895 geboren in Horst, Limburg. 
Op 5 juni 1935 gebeurt er een drama. Het is warm, broeierig weer en twee dochters van Anna en Albert Lou-
wes, te weten Hendrica (13 jaar) en Elisabeth (10 jaar) raken te water in het Limietwegkanaal, vlakbij hun 
woonhuis aan de Barrièreweg. Wolken drijven over, mogelijk is er onweer en de kinderen verdrinken. Vader 
Albert komt te laat maar wil zijn dochters alsnog redden. Ook hij verdrinkt.
De buren -mede door het onweer- krijgen het gebeuren niet goed mee. Dokter Hoenders uit Zwartemeer pro-
beert nog te reanimeren. De landelijke kranten maken er melding van. Vader en de beide meisjes Louwes zijn 
begraven op het oude hoogveenkerkhof in Bargercompascuum. Het graf wordt met een gietijzerhekwerk om-
rand en staat er anno 2011 nog.

Opvallende foto
Er circuleert een opvallende foto binnen de familie, zie volgende pagina. De man in het midden is Johan Oos-
terrood met jongste zoon Jan op schoot, rechts van hem zit zijn vrouw Anna. De vrouw, links staand is zijn zus 
Anna Angela Louwes met een deel van haar kinderen. Bijna allen hebben zorgelijke blikken in de ogen. Omdat 
vader Albert Louwes niet op de foto staat, is de foto waarschijnlijk van na juni 1935. 
Kort na 1935 verhuist moeder Anna met haar kinderen naar één van de gemeentewoningen aan de Limietweg-
zuid, bij Willem Scholte. In 1938 is de nieuwe gemeentewoning aan de Limietweg-noord op nummer 43 ge-
reed en het gezin trekt erin. 
Anna moet hard werken en alle kinderen helpen mee. Anna werkt als boerenknecht bij ‘Aole Harm’ Wielage 
en Robben. 
“Al voordat wij klaar waren om naar school te gaan, ‘s morgens om half acht, had moeder een hele ronde bij 
de boer gehad. Ze was om half vijf al op het land”, aldus jongste zoon Karel. In 1952 verhuizen ze naar Em-
men. 
Na het overlijden van Johan Oosterrood in 1945 blijft moeder Anna nog een tijdlang in het huis wonen. Nader-
hand verhuist ze naar de Kloostermanswijk te Klazienaveen, alwaar ze op hogere leeftijd overlijdt.
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13. Annechien Smeman ‘Stoet Anne’
Annechien Smeman is in 1854 geboren in Noord-
Sleen, ze trouwt in 1875 in Emmen met ene Jan 
Schiphouwer, geboren in 1837 te Sleen. Ze wonen 
eerst in Angelslo, maar in 1878 geven ze Barger-
compascuum op als hun woonplaats, ze moeten ge-
woond hebben in het Smeulveen tussen de Maat-
schappij en Bargeroosterveld. Jan Schiphouwer 
overlijdt in 1879. In 1880 hertrouwt ze met Hendrik 
Scheper, schaapherder te Nieuw-Dordrecht. Een jaar 
later, ze wonen toen in Bargeroosterveld, verlaat hij 
haar. Een paar jaar later woont ze in Bargercompas-
cuum, aan de Schoolweg-zuid samen met Hendrik 
Meijer, geboren in 1838 in het Duitse Wilsum. Hij is 
weduwnaar en na haar officiële scheiding met Hen-
drik Scheper in 1896, trouwt ze met hem in 1898. 
Meijer overlijdt in 1899. Annechien trouwt nog eens 
in 1900 met Aaldert Monsuur, geboren in 1873 te Dwingeloo. Monsuur is later vertrokken naar Duitsland en 
is niet teruggekeerd. In Emmen staat Annechien Smeman bekend als ‘verlaten vrouw door Aaldert Monsuur’, 
zo schrijft J.B. Berens in zijn werkstuk ‘Bargercompascuum 1873-1900’. Op latere leeftijd is ze gaan wonen 
bij haar zoon Gerrit Schiphouwer aan de grens.

Johan Oosterrood met vrouw Anna (re) en zus Anna Louwes (li) omringt met kinderen. Vlnr, onderste rij; Jans Louwes,Tinus 
Louwes, Annie Louwes, Lies Oosterrood, Johan Oosterrood met op schoot Jans Oosterrood, Carolien Oosterrood, Anna 
Oosterrood-Meijer en Jans Oosterrood. Bovenste rij; Anna Louwes-Oosterrood met op de arm zoon Karel Louwes en als 
laatsten Rieka en Hendrik Oosterrood (bron; mw. T. Oosterrood-Heller, echtgenote van Jans Oosterrood, Klazienaveen).

Logement van Annechien Smeman ‘Stoet Anne’ (bron; 
Barger-Compascuum in grootmoeders tijd, F.A. Dijck, 
1991).
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Anne Smeman wordt ook ‘Stoet Anne’ genoemd, ze heeft een logement, eerst aan de Runde en later aan de 
grens. Oudere personen kunnen zich dit nog herinneren. In het logement biedt ze aan zwervers, daklozen, rei-
zigers, marskramers (bakkielopers) en gooziekerels onderdak. Daarnaast prijst ze in de lokale krant haar ‘sik-
kebok’ aan, die zorgt voor ‘goed nageslacht’.

Uit de periode dat Anne Smeman in de buurt van de Runde woont, is een foto, zie vorige pagina. Het moet 
ongeveer 1920 zijn. Op de foto, naast de hond staat Anne Smeman met naast haar Ibeltje Kuipers en haar man 
Berend Robben, ‘Buul Berend’ genoemd. In het gras zit ene Kuipers, aldus Anton Dijck. Anderen menen dat 
de achterste man Pieter van Vondel is, woonachtig in een woonboot in Emmer-Erfscheidenveen. Van Vondel is 
veel onderweg voor handel, negotie en smokkel en op het moment dat de foto wordt gemaakt toevallig in de 
buurt.
Ibeltje Kuipers woont samen met ‘Buul’ Berend Robben in het huis met nummer -14-. Oudere Limietwegbe-
woners weten nog dat zij drie kinderen hadden, zoon Berend en de beide dochters Petronella en Aaffien. 

14. Johan Bernard Hölscher en Maria Adelheid Pranger

Ook klompenmaker ‘Aole’ Berend Hölscher 
met zijn vrouw Maria Adelheid Pranger hebben 
een tijdlang achter de Breede Sloot gewoond in 
de buurt van Oosterrood.
Ze wonen eerst aan de Schoolweg-noord op 
plaats 25 aan de oostzij van de Runde in het 
oude centrum van Bargercompascuum. Ze heb-
ben er een boerderij en vader is een vakkundige 
klompenmaker. Echter, zij moeten plaats ma-
ken voor de steeds verder opdringende verve-
ning van de streek. Ze verhuizen naar de ‘gren-
ze’. 
Van 1923 tot 1933 wonen ze in het huis dat mo-
gelijk later bewoond wordt door ‘Buul’ Ber-
nard Robben en Ibeltje Kuipers.
Jongste dochter Maria Gesina Gerdes-Hölscher 
woont in 2011 in een verzorgingscentrum te 
Klazienaveen. Ze weet zich nog te herinneren 
dat ze als kind van 8 jaar naar de grens is ver-
huisd. Ze bezoekt de school daar, zie ook de klassenfoto uit 1923 en ze is vriendin met de gezusters Cramer.
Ze kan precies omschrijven in welk huis ze kwamen te wonen. Ze huren een hele ‘plaats’ van Berend Robben, 
de eigenaar van Gasthof Robben in Hebelermeer. De grond wordt gehuurd, het huis echter gekocht van ene 
Bos. Het gezin van Johan Oosterrood woont aan de andere kant van de sloot, ten zuiden van de plaats van 
Hölscher.
‘Aole’ Berend Hölscher is in 1856 geboren in Hebelermeer. Zijn eerste vrouw is Maria Elisabeth Zaan, in 1856 
geboren in Valtherveen. Ze krijgen 4 kinderen, die de achternaam dragen van de moeder.
In 1893 overlijdt Elisabeth Zaan op 37-jarige leeftijd en Berend hertrouwt in hetzelfde jaar met de 15 jaar 
jongere Maria Adelheid Pranger. Ze krijgen 16 kinderen, die allen de achternaam Hölscher dragen. 
In 1927 overlijdt vader, plotseling. In 1933 verhuist moeder mee met dochter Sinie naar een huis aan het Ver-
lengde Oosterdiep wz, vlakbij de Brug te Bargercompascuum.
In veel huizen in en rondom Bargercompascuum hangt nu nog een mooie foto van het echtpaar Hölscher-
Pranger. Ze zijn gekleed in een karakteristieke Emsländische klederdracht uit de tijd van voor 1900. 

Klompenmaker ‘Aole’ Berend, Johann Bernard Hölscher en 
‘Ollaid’, Maria Adelheid Pranger (bron; mw Sinie Gerdes-Höl-
scher).
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In het Veenpark te Bargercompascuum is de klom-
penmakerij van klompenmaker ‘Aole’ Berend Höl-
scher op schaal te bezichtigen.
Aleida, ‘Ollaid’ Pranger overlijdt oudejaarsdag 1958 
bij haar dochter Sinie te Zwartemeer.  

De klompenmakerij in het Veenpark 

Er doet zich een bijzonder fenomeen voor onder de 
Duitse grensgangers, die in de periode 1860-1880 
naar Nederland verhuizen. Johann Bernard Hölscher 
treedt in het huwelijk met Maria Elisabeth Zaan, hij 
trouwt wel in de kerk, maar niet voor de wet. Het 
huwelijk is niet voor de Burgerlijke Stand gesloten. 
Hij is ‘Heimatlos’, stateloos, de wet erkent hem niet. 
Wat is de reden? 
Mogelijk wordt hij gezocht door de Duitse staat. 
Ook kan het zijn dat hij niet in Duitse dienst wil. Hij 
gaat als jongeman naar Nederland, geeft geen ge-
hoor aan de oproep om zijn Duitse militaire dienst te 
vervullen en verliest hiermee het recht om voor de 
staat te trouwen. Zijn kinderen krijgen de achter-
naam van zijn vrouw. 
Dit gebeurt met meer Duitse jonge mannen. Voor-
beelden hiervan zijn Johann Albert Ameln, getrouwd 
met Maria Adelheid Menzen en Johann Carl Rass, 

getrouwd met Anna Catharina Falke. De kinderen 
van deze echtparen krijgen de achternamen Menzen 
en Falke (soms geschreven als Mensen en Valke).
Anderen laten zich naturaliseren, krijgen de Neder-
landse nationaliteit. Dit is duur en voor enkelen een 
reden geweest om het niet te doen. 
Op politiek nivo is dit in 1894 tussen de Nederlandse 
en de Duitse Staat uitgesproken. 
Sindsdien mogen de ‘stateloze’ Duitse mannen ook 
voor de Nederlandse wet trouwen en krijgen dus de 
nieuwgeboren kinderen de achternaam van de vader. 
Ook worden veel huwelijken naderhand ‘gewettigd’, 
zodat kinderen alsnog de achternaam van de vader 
krijgen. Na 25 jaar is het verjaard en houden de kin-
deren de achternaam van de moeder (Berens, 2001 
en 2010).
(Zie ook bijlage 1; De trek van Duitsers in 1860-
1880 naar Nederland).

Bijzonder fenomeen

15. Berend Sandmann. 16. Gebroeders Lubbert en Levert Hollander. 17. Harm Sandmann
Op de plaats van Johan Oosterrood wonen nog halverwege in het stenen huis -15- Berend Sandmann, later 
bewoond door Jan de Jong. Aan de grens woont ook nog Elisabeth Hüsers (zie -12-). 
Op -16-, in de kippenschuur van Johan Oosterrood huizen de gebroeders Lubbert en Levert Hollander, stoelen-
matters van beroep. Deze beide mannen zijn veel op pad, bezoeken de huizen om ter plekke de stoelen te mat-
ten en krijgen dan ook te eten en te drinken. Ze hebben hun stoelmattersgereedschap bij zich en dragen het om 
de nek, zoals een jager zijn geweer bij zich heeft, aldus een oudere Bargercompascumer.
En op -17- woont Harm Sandmann, broer van Berend. 

18. Gerrit Schiphouwer
Gerrit is zoon van Anne Smeman, diens zoon Willem is getrouwd met Aleida Hölscher, dochter van Hinnek 
Hölscher (zie -2-). Ze hebben talrijk nageslacht. De naam Schiphouwer wordt op verschillende manieren ge-
schreven; Schiphouwer, Schipouwer of Schiphauwer (D). Ook Stephan Esders -26-, getrouwd met een zus van 
Willem Schiphouwer woont in de buurt. 
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19. Hinnek Zaan
Oudste zoon van Berend Hölscher en zijn eerste vrouw Elisabeth Zaan is Berend Hendrik Zaan, geboren in 
1878 en getrouwd met Anna Angela Ameln. Zij bewonen een huis in het buurtje van Elisabeth Hüsers. Anna 
Angela Ameln overlijdt in 1931. Een jaar later trouwt Hinnek Zaan met de 20 jaar jongere Maria Anna Bartels, 
1897 in Meppen geboren. Marie is bijziend en draagt de naam ‘schele Marie’. Haar zoon Geert Bartels heeft 
ze meegenomen uit Duitsland. 
Zij gaan verhuizen naar het huis tussen vader en zoon Koiter, -5-, eerder bewoond door Jan Schulte en Geert 
Damhuis.

20. ‘Kleinen’ Harm Cramer
Limietweg 120 wordt op dit moment bewoond door 
Johan Cramer. Johan heeft de boerderij overgeno-
men van zijn oom Hinnek Cramer. Hinnek is jongste 
zoon van Johann Hermann Cramer, bijgenaamd 
‘Kleinen’ Harm Cramer en Anne Helena Gröninger. 
Harm Cramer is geboren in 1882 in Hebelermeer, 
Lena in 1885 in Lindloh.

Echtpaar ‘Kleinen’ Harm Cramer en Anne Helena Grö-
ninger (bron; familie Cramer).

Het geslacht Cramer woont sinds 1788 in Hebelermeer. In 1873 kopen de gebroeders Cramer van eigenaar 
Gratama plaats 36 te Bargercompascuum, het is 35 hectare groot. 
De kanaalgravers zijn rond 1900 in Zwartemeer, bij het Verlengde van Echtenskanaal begonnen en graven in 
noordelijke richting. In 1909 zijn ze de ‘plaats’ van Cramer gepasseerd en ‘Kleinen’ Harm Cramer maakt hier 
gebruik van. Een boerderij met woonhuis en winkel wordt vanuit ‘het vaste’ aan het kanaal gebouwd. Het huis 
rust op funderingen, gemetseld vanuit het zand, zodat het niet gaat verzakken. Dit in tegenstelling tot alle an-
dere huizen in de buurt, die de fundering op het steeds verder zakkende bovenveen hebben. Deze huizen hou-
den hooguit 50 jaar stand. 
Tot de dag van vandaag staat het huis aan de Limietweg 120 er nog. In de loop der jaren is het herbouwd, maar 
waarschijnlijk is het in het dorp het huis, dat rust op de oudste fundering.

‘Kleinen’ Harm Cramer overlijdt in 1974, zijn vrouw 
Helena in 1977. 
Het geslacht ‘Kleinen’ Harm Cramer heet op zijn 
Duits ‘Klenen’. De overgrootvader van Harm heet 
Everhardt Hendricus Cramer, afkomstig uit Aschen-
dorf en draagt als bijnaam KlenenMathias, hij is in 
1788 één van de eerste pionieren, die zich vestigt in 
de nieuwe ‘Kolonie’ Hebelermeer. Klenen kan een 
huisnaam zijn.

De boerderij van Cramer, Limietweg 120 (bron; mw M. 
Post-Ros).
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21. Het enige huis aan de westzijde kant van het Limietwegkanaal 

Aan de andere (west) kant van het Limietwegkanaal 
en tegenover de gemeentewoningen, dichtbij de 
vonder staat slechts één huis. Kanaalgraver Lam-
mert Ros met zijn vrouw Johanna Alkema met hun 
zeven kinderen bewonen het in de jaren tussen 1930 
en 1965. Ze wonen ‘onder Prakke en later onder Jan 
Santing’, zoals dochter Martje Post-Ros het noemt. 

Er is iets bijzonders aan het huis. Het heeft als post-
adres Verlengde Oosterdiep oz 186, terwijl het aan 
het Limietwegkanaal staat. De toegangsweg komt 
dan ook vanaf het Verlengde Oosterdiep. De familie 
kan geen gebruik maken van de vonder, omdat een 
zijwijk ertussen ligt. Willen ze boodschappen doen 
bij Cramer of Scholte, dan wel de buren bezoeken 
dan wordt met een bootje het kanaal overgestoken. 
De familie voelt zich ook Limietwegbewoner. Tus-
sen Lammert Ros en Harm Cramer ligt jarenlang een 
woonboot, bewoond door Willem en Annie Kok. In 
ongeveer 1965 is het huis afgebroken. Halfweg Li-
mietweg en Verlengde Oosterdiep staat op de plaats 
ernaast en aan het Vonderpad het huis van Bruine 
Bruinsma, terwijl melkboer en caféhouder Herman 
Lubbers bij de brug over het Verlengde Oosterdiep 

Het huis van Lammert Ros en Johanna Alkema. Een kleinzoon van de familie gaat vissen. Rechts ligt het woonschip van 
Willem en Annie Kok tegenover Cramer in het water (bron; mw M. Post-Ros).

Johanna Alkema in haar jonge jaren (bron; mw M. Post-
Ros).
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woont. De familie Lubbers-Sibum woont er vanaf 
ongeveer 1930. Na een brand is het nieuw gebouwd. 
Het café aan het Verlengde Oosterdiep wordt later 
voortgezet door Jan Gustin.

22. Albert Brinkmann 
Oma Maria Gesina Brinkmann-Fischer wordt op 27 
maart 1859 geboren in het Duitse Wesuwe. Met haar 
ouders verhuist ze op latere leeftijd naar Hebeler-
meer. Van daaruit treedt ze op 22 juli 1887 in het 
huwelijk met de 24-jarige Albert Brinkmann uit 
Rütenbrock. Het echtpaar gaat wonen aan de Neder-
landse kant van de grens, nabij grenspaal 163. In 
1932 overlijdt haar man. Het echtpaar krijgt 7 kinde-
ren en veel kleinkinderen. 
“Nog op latere leeftijd is haar geest helder en vlug 
en verkeert ze in een goede conditie.  
Ze kan op negentig jarige leeftijd zonder bril bij pe-
troleumlicht het draad door de naald krijgen”,
aldus op 19 maart 1949 de schrijver van ‘Klanken uit 
B.C.’, katholiek dorpsblad te Bargercompascuum in de eerste jaren na de oorlog. 
Op 91 jarige leeftijd overlijdt ze. Om meerdere redenen is kleinzoon Albert (geboren 1913 en overleden 1981) 
een bekende persoon in het dorp. Het pad naar Hebelermeer gaat langs zijn huis en ook is het een belangrijk 
punt bij het smokkelen. Daarnaast komt de jeugd op de zondagmiddag er samen om op muziek van de gram-
mofoon te dansen en plezier te hebben. Bekend is dat hij zijn huis ingericht heeft met heel veel klokken.
Brinkmann gaat met paard en wagen door de streek, naast hem zit dan zijn vrouw Mina (Gustin), geboren in 
Schöningsdorf en zijn hond. Dit beeld kunnen velen zich nog herinneren. Later woont de familie aan de Krom-
mewijk te Zwartemeer

Het echtpaar Lammert Ros en Johanna Alkema in de tuin 
(bron; mw M. Post-Ros).

Albert Brinkmann met paard, kar en hond. In de verte de grens (bron; Jan Dijck).
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Bij onderstaande foto
Op deze dag in 1943 is het toevallig stil bij het huis van Albert Brinkmann. Alleen zijn geit graast aan de kant 
van de weg. Dit huis staat op slechts een tiental meters afstand van de grens. Hier vooraan bij de bomen ligt 
Hebelermeer. Veel illegaal grensverkeer heeft er over het weggetje plaatsgevonden. Van achter de kleine raam-
pjes in het huis kan de omgeving goed in de gaten worden gehouden. Als dan de kust veilig is en er dus geen 
Nederlandse of Duitse douane of militairen in de buurt zijn, kunnen personen of goederen ongemerkt de grens 
passeren.
Het soms lange wachten wordt vaak door Albert veraangenaamd met harmonicamuziek of een clandestien 
gestookte borrel. Het huis is na de oorlog afgebroken. 
(Uit; Barger Compascuum in grootmoeders tijd door F.A. Dijck, 1991)

Albert Brinkmann zit met hond op schoot bij de haard, 
terwijl zijn oma, Maria Gesina Fischer, aardappelen 
schilt (bron; familie J.B. Berens).
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23. Harm Cramer. 24. Poker-Bauerhuit. 25. ‘Bril’ Wilm Brijan. 26. Stephan Esders. 27. Roef 
Trip. 28. Harm Kracht. 29. Harm Goeree. 30. ‘Aole’ Berend Tubben en 31. Gerard Koiter.

Tot Slot

Tegen de grens aan en bij de Breede Sloot woonden nog veel mensen in keten. Op den duur verdwijnen deze 
keten en komen er steeds meer en betere huizen aan het kanaal. In 1932 bouwt de gemeente een aantal woning-
wetwoningen even ten noorden van Scholte, één enkele en twee dubbele. Het zijn zogenaamde bloembakwo-
ningwethuizen, die de bewoners huren van de gemeente.
Veel bewoners gaan wonen in de buurtschap ‘Tuindorp’ te Zwartemeer en anderen in de bouw in de dorpen 
Bargercompascuum, Zwartemeer en Klazienaveen. 

1953
Een wel erg mooie afbeelding van de Limietweg, genomen op een moment dat de weg nog niet verhard is. De 
weg wordt verhard in de jaren 1954-55.
Op de fiets zit Relie, de dochter van Popke Ottens, woonachtig in één van de gemeentewoningen aan de Li-
mietweg-zuid. Ze is onderweg naar de Barrièreweg te Zwartemeer.
Links in de verte is het huis van Lammert Ros te zien met nauwelijks bomen rondom. Turfbulten geven enige 
afwisseling in het erg kale landschap. Rechts staan berkenbomen en stroompalen langs de zandweg.
Niet zichtbaar is de vonder, die vlakbij Scholte de wijk oversteekt. 

De Limietweg als zandpad (bron; mw M. Post-Ros).
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1961 
Het is voorjaar 1961 en Hennie Scholte brengt twee schapen en lammeren naar de wei. Hond ‘Johnny’ houdt 
hen gezelschap. Hennie staat op de zandweg naar de grens. Halverwege de foto is een lijn te zien, dit moet de 
Breede Sloot zijn. Op de achtergrond staat helemaal rechts het huis van Berend Koiter, op het bovenveen en 
omgeven door hoge bomen. Koiter graaft voor eigen gebruik én voor de handel turf. Hij is indertijd begonnen 
aan de Breede Sloot en graaft in oostelijke richting, dus in de richting van zijn huis.
Op de foto is te zien hoe ver hij gevorderd is met turfsteken. Dit turfsteken gebeurt op kleine schaal dus met 
stikker, oplegger en krooie. Links van de boerderij van Berend Koiter is het huis van Hinnek Zaan nog verder 
links is de boerderij van Geert Koiter. Ook dit huis is omgeven door bomen en struiken. Heel in de verte is de 
grens te zien.

Zicht op het gebied achter de Breede Sloot naar de grens toe (bron; Annemieke Schulte).

Hoogveen of zoals het hier genoemd wordt bovenveen is van zichzelf 
arme grond en zonder bemesting zijn de opbrengsten maar zeer gering. 
Boekweit doet het goed op veengrond.
Na de komst van kunstmest, ongeveer 1910 wordt met succes ook an-
dere producten verbouwd, zoals aardappelen, rogge, haver en voeder-
bieten. Ook is een deel van het gebied ingericht als weide, zoals de 
afbeelding laat zien.  

Weidegebied (bron; Annemieke Schulte).
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In de jaren ’90 wordt het te gevaarlijk om over de vonder te gaan. Uit voorzorg barricadeert de gemeente van twee kanten 
deze smalle brug. Dertig meter ten noorden hiervan komt de dam, zodat fiets- en wandelverkeer vanaf het Verlengde Oos-
terdiep zijn weg kan vervolgen. De knapzakroute K-25 Bargercompascuum-Zwartemeer- Hebelermeer maakt gebruik van 
het pad (bron; gemeentelijk archief).


