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Inloopmiddag 2011
Zaterdag 8 oktober 2011 van 13.00-17.00 uur is het
weer zover. Dit jaar houden we ons bezig met het
gebied omsloten door de Middenstraat-Noordbargerstraat-Huizingsbrinkweg-Binnenweg. De Kuilweg en
een deel van de Kruisstraat liggen ook in dit deel
van het dorp. In dit in omvang geringe deel van
Noordbarge willen we met u veel historische stof
doen opwaaien. De oudste kadastrale kaart van
Noordbarge (1831) verraadt ons dat hier 13
gebouwen stonden. In die tijd stond aan de
noordzijde van de Noordbargerstraat nog geen
enkele bebouwing. We hebben het op 8 oktober over
bewoners, die in 1831 deels aan de rand van het dorp woonden. De scheperij (linksboven)
was in 1831 eigendom bij de boermarke. Dat is bijzonder te noemen. Meestal sliepen de
schepers wisselend bij de boeren of bewoonden ze met hun gezinnen een eigen pand. De
scheperij is in 1951 afgebrand. De familie Sikken en Derks/Jeurink boerden op het erf
Evinge. Ook daar valt veel over te verhalen. De hoek die nu gedomineerd wordt door het
landbouwbedrijf van de familie Hendrik Garming wordt in de oude stukken erve Brinks of
Brinkspol genoemd (bron: Wolter Garming). Ook in Drenthe werden hoger gelegen gronden
als pol aangeduid. Tijdens de wandeling zullen we nagaan of deze veronderstelling klopt.
Rechtsboven op de kaart stonden 7 panden. Deze hoek van Noordbarge is bekend als de
Rosingehof. Tot in de jaren twintig van de vorige eeuw heeft in de Rosingehof een oud huisje
uit 1597 gestaan. Hier woonden Job en Jonas Jacobs. Veel kunstschilders schijnen de
schilderachtige uit wanden bestaande keuterij op het doek vereeuwigd te hebben, aldus de
Emmer Courant van 1901 en de gemeente Emmen in een gemeentelijke brochure. Schijnen,
want tot op heden is er geen schilderij van de Rosingehof teruggevonden (bron: Historisch
Emmen). Via het kadaster hebben we kunnen achterhalen waar de zoon van Jonas, David
Jacobs met zijn uit Westerbork geboortige echtgenote Beeltje van den Berg, hebben
gewoond. Dat pand stond op de plek waar nu de woning aan de Kuilweg 3 staat. Daarmee
kunnen we weliswaar niet met grote stelligheid beweren dat hier het pand van Job en Jonas
heeft gestaan. Maar we zijn meer dan
warm. Ook besteden we aandacht aan de
kruidenierswinkel van Stoffer Stoffers.
Achter Stoffers woonde Jan Derks. Jan
Derks was broodventer bij de Coöperatie.
Hij begon met een hondenkar (foto rechts).
Samen met mensen, die in deze buurt
geboren en getogen zijn, staan we borg voor
een
leerzame
en
bovenal
gezellige
zaterdagmiddag in oktober. Tot ziens op 8
oktober 2011 in de het Terra College aan de
Huizingsbrinkweg om 13.00 uur. Voor een
natje en droogje wordt gezorgd.

Dikstien
Deze zomer brachten we onze vakantie in Zweden door. Op school leerden we dat de vele
zwerfkeien in Drenthe tijdens de ijstijd vanuit Scandinavië deze kant op zijn gekomen. Nu,
ik kan u verzekeren dat er meer stenen zijn blijven liggen. Het is daar één steen al steen.
Koeien liggen in Zweden vergenoegd tegen of op door de zon verwarmde stenen. Het grootste
deel van het land is onontgonnen. Daar waar nog landbouw wordt bedreven, ontkomt men
niet aan de bestrijding van het stenengeweld. Geen wonder dat veel Zweedse boeren hun
geluk in Amerika zochten. Het 'riggelen' (omheinen met prikkeldraad) is de Zweden vreemd.
Voor de afscheiding worden voornamelijk zwerfkeien gebruikt. We reden op één van de vele
rustige hoofdwegen in het zuiden van Zweden. Ik had al vaak een opmerking gemaakt over
de honderden 'dikstienen' die overal voor ons opdoken. Plotseling riep Miny, "Stop, die stien
is groter as die Dikstien bij je in Noordbarge." Ik trapte onmiddelijk op de rem en draaide
tegen alle regels in op weg. Ja hoor, ze heeft gelijk. Gauw een foto voor de nieuwsbrief
maken. Al jaren wordt er in Noordbarge gefantaseerd over de dikte van de grootste zwerfkei
van Nederland. Volgens mij komt onderstaande steen overeen met oeze Dikstien. Soms had
ik de neiging om de Dikstien te kleineren tot een Zweedse kiezelsteen. Daar had ik niet het
recht toe. De dikstien van Noordbarge kan zich meten met zijn duizenden broertjes en
zusjes in Zweden. Deze foto voorkomt verdere fantasieën. We roepen u op de hoogte van
deze steen bij ons aan te geven. We rekenen dan het gemiddelde uit. De volgende keer
hebben we dan meer zekerheid over de werkelijke dikte van oeze Dikstien.

Tenslotte
Tijdens de Stoetbakkendag hebben we zes nieuwe donateurs ingeschreven. We naderen de
honderd. De doorlopende fotopresentatie vormde vaak de aanleiding tot boeiende gesprekken tussen en over Noordbargers. Ook was er grote belangstelling voor de ansichtkaarten en
verjaarsdagkalender van Noordbarge. Volgend jaar zijn we weer op de Stoetbakkendag te
vinden.
Mocht u nog iets over Noordbarge hebben, waar u geen raad mee weet of waarover u alle
kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid
Geesje Gerrits [0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor de ansichtkaarten en de
verjaarsdagkalender

