14. De Maatschappij en Berkenrode

De Berkenrode met links de Peel van Piening. Op deze plaats is anno 2011 de schaapskooi van het Veenpark. In de verte
aan de rechterzij- dit is aan de Rundekant - staan nog de twee overgebleven huizen (bron; provinciaal archief).

Ten westen van de Runde liep vanaf de Postweg een zandweg in noordelijke richting. Het heet de Maatschappij. Voor wat ‘ligging’ betreft behoort het eigenlijk niet tot Bargercompascuum. Bargercompascuum, voor
1890 heet het Compascuum, is het gebied ten oosten van de Runde. De Maatschappij ligt ten westen van de
Runde en is onderdeel van het Smeulveen. Vanaf 1938 heet het de Berkenrode.

De Maatschappij was de veenweg die langs de oostgrens van het Smeulveen liep en eigendom was van de
Drentse Veen- en Middenkanaal Maatschappij. Deze maatschappij groef ook het Oranjekanaal vanuit de omgeving van Smilde naar de Zuidoosthoek. Mogelijk is dit de verklaring voor de benaming ‘Maatschappij’. Het
Smeulveen is al voor 1900 verkocht aan de Groninger W.A. Scholten. Door zijn toedoen is eerst KlazienaveenNoord tot stand gekomen en heeft later Klazienaveen (-Zuid) een enorme ontwikkeling meegemaakt. Hij stond
aan de basis van de Puritfabriek. Een tak van het bedrijf van Scholten gaat na de periode van vervening over
op landbouw en wordt ook nu nog ‘de Maatschappij’ of ‘de Firma’ genoemd. Sinds ruim tien jaar heet het
‘Scholtenszathe’, het is een landbouwbedrijf, maar er is ook bos aangeplant en natuurgebieden gecreëerd.
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In bevolkingsregisters geven de eerste inwoners van
de Maatschappij (rond 1860) als woonplaats op
Smeulveen of Rundeveen.
De bewoners van de Maatschappij voelen zich Bargercompascumer, ze gaan hier ter kerke, brengen
koren naar de molen, krijgen brood van de bakker en
de kinderen bezoeken hier de school. Enkele gezinnen, die dicht bij Klazienaveen-Noord wonen, gaan
daar naar de winkel of hun kinderen naar het schooltje bij de ‘kerk van De Weerd’. In 1938 is de herinrichting van de gemeente Emmen en komt een groot
deel van Klazienaveen-Noord – en dus ook de Maatschappij- te vallen onder Bargercompascuum.

De Groot

Op het postadres Berkenrode 25 woont de familie de
Groot. Het huis staat op de hoek van de Postweg met
de Berkenrode, op de plaats waar in het Veenpark nu
een kinderspeelplaats is.
De grond is van de Firma Scholten.
Hendrik de Groot, de uitbater van het café de Groot
aan het kanaal is neef van de bewoner van dit huis.
Lute de Groot, samen met dochter Aleida, in de
volksmond ‘Ollaid’ genoemd en zoon Mans bewonen dit huis, dat behalve boerderij en winkel ook een
‘stille knippe’ herbergt.
Lute de Groot is in 1849 geboren in Wildervank, hij
Anna Aleida ‘Ollaid’ de Groot staat voor het huis op de
heeft gevaren, maar is koopman van beroep. Zijn
hoek Postweg-Berkenrode (bron; Jo Pals).
echtgenote is Maria Adelheid Wolbers, in 1841 geboren in Rütenbrock (D). Zij verdrinkt in 1892 in
Emmercompascuum. Lute overlijdt in Bargercompascuum in 1932. De beide vrijgezelle kinderen Adelheid en
Mans wonen er tot ver na de Tweede Wereldoorlog. De bewoners uit de Berkenrode halen hier hun water om
te kunnen koken en maken ook gebruik van de telefoon. Adelheid’s kleindochter Anna Gesina (Sientje) Siekman is hier grootgebracht en woont er een tijdlang samen met haar man Jo Pals. Vanaf 1966 is het pand onbewoond en wordt het - uit enkelsteen gebouwde en met golfplaten bedekte- huis afgebroken. Anna Aleida
overlijdt in 1968 in de Veltmanstichting te Weiteveen.
Het huis en de bewoners zijn een begrip tot in de verre omtrek, je kon er altijd terecht. Nu nog spreekt men van
‘LudeOllaid’ en ‘LudeMans’. Het huis en Ollaid staan ook op de film over Bargercompascuum uit 1964.
Korte tijd na de afbraak van het huis ontstaat op deze hoek de uitbreiding van het Veenmuseum ’t Aole Compas, nu het Veenpark.
In de jaren dertig woont op hetzelfde perceel, aan de westkant van de Runde, het gezin van Aorend Wolbers.
Hij heeft er een ‘stille knippe’. Ook woont schoenmaker Jan Slagter met echtgenote Fenna Roeles en hun kinderen een tijdlang in het huis. Ze verhuizen naar Zwartemeer, daar hebben ze een schoenenzaak en een groentehandel.
Dit huis aan de Runde wordt nog bewoond door Jan Schnieders.
Aan de andere kant van de Runde- de oostkant- staat aan de Postweg de ‘Boete’. Hendrik de Groot, de latere
uitbater van het café bij de Brug, drijft hier een tijd een café en winkel. Het heeft als adres Postweg 10 en staat
op de plek van het huidige PTT-huisje naast bakker Eilering, later Kliphuis, nu bewoond door het gezin van
Hendrik Lubbers.
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De ‘Boete’ naast Kliphuis op de plaats waar nu het PTT -huisje staat (bron; gemeentelijk archief).

De ‘Boete’ maar nu gezien vanaf de straat. Beide foto’s zijn van januari 1949 (bron; gemeentelijk archief).
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Ansichtkaart ‘Emmen, omstreeks 1900’ (bron; eigen archief).

Veringa

Een foto uit 1929 met titel ‘Drenthe, omstreeks 1900’ geniet landelijke bekendheid. Het moet weergeven hoe
in de veenstreken rond Emmen in 1900 geleefd wordt. Op de foto heeft Gerhard Heinrich (Hendrik) Veringa
een paard (kopersnoete) vast bij de teugel, terwijl zijn vrouw Maria Helena Ottens (Leinke) in de deuropening
staat en Berend Suelmann, uit het raam hangend, toekijkt.
Het gezin van Hendrik Veringa woont aan de westkant van de Maatschappij. Achter het huis loopt op een afstand van 400 meter, vroeger ook 400 ellen genoemd, de Vierhonderellenweg. Dit pad vormt de achtergrens
van de boerenplaatsen en wordt op een wel erg dialecte wijze (Gronings) ‘Vaarhonderdelnweg’ en snel uitgesproken als (Engels) ‘Firendaleweg’ genoemd. Ten westen van deze Vierhonderdellenweg ligt het Scholtensveld, dat in gebruik is door schapen van boeren uit de buurt. De familie G.H. Veringa woont dicht tegen Klazienaveen-Noord aan en het is van de zoon Hermann Heinrich (Minne) bekend dat hij hier naar school ging. In
de eerste uitgaven van de dorpskrant ‘Compas’ uit de zestiger jaren verhaalt deze Minne Veringa over ‘De
Meester van het Scholtensveld’, doelend op de onderwijzer van de school van Klazienaveen-Noord. Ook verzorgt hij bij het tot standkomen van het Veenmuseum ’t Olde Compas in 1966 de gedichten bij de diverse
huisjes.

Feringa, Veringa en Rolfes

Hendrik is geboren vooraan in de Maatschappij, zijn ouders zijn Hermann Heinrich Otto Feringa, geboren
1833 in Adorf (D) en Maria Anna Diesen, geboren 1831 in Hebelermeer (D). Bij de aangifte op het gemeentehuis wordt de F van Feringa door de dienstdoende ambtenaar foutief als V geschreven, zodat deze tak Veringa
gaat heten. Zijn oudere broer Hermann Heinrich (Minne) Feringa verhuist rond 1900 naar de grens, terwijl zus
Maria Margaretha trouwt met Johann (Burchart) Rolfes en veel kinderen met de achternaam Rolfes nalaat.
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Vlnr boven; Marie Rolfes, Jan Willem Rolfes, Maria Margaretha Rolfes-Feringa en Johann ’Burchart’ Rolfes en onderin
kleindochter Maria Helena Rolfes. De foto moet in de Maatschappij gemaakt zijn rond 1930 (bron; familie Wübkes).

Willem Arling

Op de website; www.barger-compascuum.com beschrijft de dorpshistoricus Willem Arling zijn ‘Maatschappij’, hij is er geboren en heeft er zijn jonge jaren beleefd. De natuur moet erg mooi zijn geweest
en in het voorjaar en zomer is het één pracht en praal.
De Maatschappijweg bestaat uit drie banen, zo zegt
Arling:
“een pad voor de fietser en voetganger dan een brede sloot, een weg voor paard en wagen en evenwijdig eraan nog een pad meer. Dat laatste pad lag hoger en heette daarom de ‘Hoge weg’. Zomers was de
Maatschappijweg goed begaanbaar, maar in de
herfst en winter, één modderpoel”.
Aan beide kanten van de weg staan boerderijen, op
het bovenveen. De strook ten oosten van de weg is in
eigendom van de bewoner. De strook ten westen van
de weg is huurgrond. De firma Scholten is de eigenaar van de huurpercelen en begint pas laat, rond
1940 met de vervening van het gebied. De bewoners
hebben er tot na de Tweede Wereldoorlog kunnen
wonen.
In 1938 krijgt de weg de naam Berkenrode en wordt
in 1960 verhard.

Maria Helena (Leinke) Ottens en Gerhard Heinrich (Hendrik) Veringa (bron; Bientje Berken-Keuter).
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Hartmann

Heinrich Hartmann, geboren 1866 te Lindloh (D) en
Helena Kramer, geboren 1872 te Valtherveen wonen
op een dubbel heem, aan de Rundekant in de Maatschappij. Het huis met adres Berkenrode 18 en de
grond zijn in eigendom. Hier zijn veel kinderenHartmann geboren, onderwie de in 1912 geboren
J.G. (Geert) Hartmann, de latere wethouder van de
gemeente Emmen.
Heinrich is in het ‘echt’ getreden met de Nederlandse dienstmeid, die werkt op zijn ouderlijke boerderij
in het Duitse Lindloh. Tegen de wil in van zijn ouders wil hij ermee trouwen, ontvangt zijn erfdeel en
is rond 1893 naar Nederland vertrokken. Hiermee
verliest hij ook zijn Duitse staatsburgerschap, hij is
‘stateloos’.

Het huis van Georg Schulte, bijnaam Bakkers-Geert, later
bewoond door Harm Hartmann. Rechts voorin is de vroegere ingang van de winkel (bron; Ben Hartmann).

Tegenover woont Bakkers-Geert, hij heet eigenlijk Georg Schulte. Hij verhuist rond 1915 naar de Foxol-Emmercompascuum. Het huis wordt dan bewoond door Harm Hartmann, zoon van Heinrich Hartmann. De huur
is vijftig gulden per jaar.
“De huur werd één keer per jaar betaald, dit gebeurde op het hoofdkantoor van de firma Scholten aan de Mr.
Ovingstraat te Klazienaveen”, aldus Benne, zoon van Harm.
Oude Nus-Joop is de buurman van Harm Hartmann en diens zoon, jonge Nus-Joop, gaat later wonen in het
huis van Heinrich Hartmann. Heinrich verhuisde naar de Verlengde Oosterdiep oz.
Herman Nusse, zoon van jonge Nus-Joop is van 1940 en is in het huis geboren.
“Naast ons was een voetbalveld en op de zaterdagmiddag voetbalden de persmachineploegen tegen elkaar. Er
waren in die tijd wel vijf verschillende persmachineploegen in de Maatschappij werkzaam. Voetbalschoenen
en een tenue hadden ze niet, wel van die zware veenstampers”.
De 89-jarige kleindochter Anna Helena RobbenHartmann vertelt over het geslacht Hartmann en het
leven in de Maatschappij in het hoofdstuk ‘Bedrijven in het centrum, rondom de Brug’ in het gedeelte
dat gaat over haar vader melkboer Bernard Hartmann, pagina 90.

Berkenrode 9

Berkenrode 9 is het huis van Frans Arling, geboren
1876 in Onstwedde-Braamberg en Anna Maria Bentlage, geboren 1879 in Bargercompascuum. Zij moeVervening in de Berkenrode met vooraan turf en verderop
ten eerst gewoond hebben aan de Schoolweg-noord,
korenmijten (foto; Pater Bernard van der Meer, 1952).
dus aan de andere kant van de Runde. Mogelijk wonen zij daar in bij de ouders van Frans; vader Gerhard Heinrich, geboren 1836 in Zwartenberg en moeder Maria Gesina Hüsers, geboren 1837 in Rütenbrock.
Na jaren zijn ze aan de andere kant van de Runde gaan wonen in een huis met de ramen naar de Runde toe. Een
ander huis (zie de afbeelding) wordt gebouwd, dichter naar de Maatschappijweg en met de ramen naar de weg
toe.
Het huis wordt later bewoond door zoon Frans, geboren 1913 en zijn vrouw Elisabeth Antonia.
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Berkenrode 9.

Kemper, geboren 1915 in Munster (D). Voorin woont de vrijgezelle broer van Frans, Theodoor Arling van
jaargang 1903. Tot halverwege de jaren tachtig wonen Frans, Ellie (en hun jongste dochter Annie) en Theo in
het huis. Er is geen stroom, gas en waterleiding. Gekookt wordt op een fornuis, dat brandt op turf. De warmte
komt van de potkachel. Water voor koffie, thee en het eten wordt met jerrycans bij de buren gehaald. De TV
doet het op een accu en de radio op batterijen, er is geen stofzuiger of wasmachine.
Midden jaren tachtig koopt meester Hilbrands van de hervormde school het huis op het bovenveen en bouwt
er eigenhandig een nieuw -van alle comfort voorziene- huis. De Draka uit Emmen legt de leidingen aan.

Berkenrode 10.
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Berkenrode 10

Het huis ernaast met adres Berkenrode 10 is sinds 1974 eigendom van Harm Wübkes, die anno 2011nog regelmatig in het – in oorspronkelijke staat verkerende- woning woont. De eerste bewoner is Geert Arling met bijnaam ‘Tarwe Geert’.

Berkenrode 10 van dichterbij genomen, de foto is van
1973 (bron; provinciaal archief).

Bij het provinciaal archief is dit huis bekend met adres
Berkenrode 23. Het moet het huis zijn van Hendrik Schulte, ook Bakkes Hinnek genoemd. Later woont de dochter
Maria Catharina met Berend Lubbers in het huis. Na
1965 bewoont Hammie Heidotting nog enkele jaren het
huis. De familie Lubbers (Hendrik, Lenie en Lies) en nu
wonende in het huis van bakker Kliphuis aan de Postweg
herkennen dit huis niet als hun geboortehuis.

Berkenrode 23. De voorkant van het huis is gericht op de Runde. Beide foto’s zijn van oktober 1973 (bron; provinciaal
archief).
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Gaat de Berkenrode in noordelijke richting, er is
vanaf de Postweg ook een weg in zuidelijke richting.
Willem Arling noemt dit de Rundeweg.
De familie Nieters heeft hier gewoond, maar ook
(rooie) Geert Suelmann, Jan Rolfes met bijnaam
‘Burchart zien Jan’, Frans Suelmann met bijnaam
‘Meer’ Frans en Haan Ros met zijn gezin. Ros woont
pal aan de Westra’s Wieke, op de westoever in een
huis met golfplaten. In 1948 verhuizen Jan Rolfes en
Frans Suelmann naar de zojuist gereed gekomen gemeentewoningen aan de St. Josefstraat. Roef Rolfes,
broer van Jan en met bijnaam ‘Burchart zien Roef’
woont in het huis tussen Kliphuis en het café van
Engel Wilken.
Op de hoek -in het huis van nu Harrie Koert- woont
Minne Wehkamp en een eind naar het zuiden Lodewijk Rijfkogel. Dicht in de buurt van de Runde in
zuidelijke richting woont op het hoogveen HellerHarm. Hij woont met zijn gezin in bij zijn ouders,
Johan ‘Berend’ Heller, die vanaf 1953 tientallen meters verder naar het noorden in een stenen huis ‘op
het vaste’ is gaan wonen.

Mevrouw Griet Ros-Bos, echtgenote van Haan Ros met
drie van haar kinderen (bron; mw M. Post-Ros).
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Twee foto’s van vervening in de Berkenrode. Duizenden turven liggen te drogen op het veld. Vooraan is de Runde (foto;
Pater Bernard van der Meer, 1952).

Uit 1940 is deze foto, het is een scheepsladersploeg, die
zich uitgebreid geinstalleerd heeft op een praam in een
van de zijwijken, die lopen van het Verlengde Oosterdiep
in de richting van de Runde. De eigenaar is de Bargercompascumer Bernard Berends, ook wel ‘Dekker- Bernard’ genoemd.
Vlnr, boven; Bernard Berends, Hendrik Berends, Herman
Hölscher, Jan de Jong, onbekend,
Theo Berends, Willem Hölscher, en Willie Berends, kleinzoon.
Onder; Engel en Bertha Hölscher, Een beetje weggedoken Hein Berends, Mieke Lippold en Mieke Gustin (bron;
Willie Berends).
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Een plaatje van de persploeg van Joop Borgmann. Hij
verveent aan de Postweg tegenover zijn woonhuis, ook
aan de Runde ten zuiden van de Postweg en daar waar
nu de parkeerplaats van het Veenpark is.
Vlnr, boven; Roef Jeuring, Nico Kip, Berend Wübkes, erachter Johan Lingenaar, Job de Munnink, Bé Lingenaar
en met de armen over elkaar Jan Klaster.
Onder; Harm Wübkes, Ham Goosevoort, Albert Kip en H.
Kip (bron; H. Borgmann).

De Postweg met in de verte de toren van de katholieke kerk in Bargercompascuum. Deze foto is genomen tussen 1970 en
1980. Links is het eikenbos van Wilken. De uitbreiding van het Veenpark moet nog komen. De landbouwgrond links is nu
nog in gebruik bij de firma Scholten, maar zal binnen enkele jaren veranderd worden in de parkeerplaats van het Veenpark (bron; provinciaal archief).

De Postweg in richting Klazienaveen-Noord. Vooraan is de straat nog gelegd met paardenklinkers. Verderop is een reparatie uitgevoerd met asfalt. De weggebruiker wordt gewaarschuwd voor dit slechte wegdek. De foto is uit 1978 (bron;
gemeentelijk archief).
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