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Vele oud,ere Klaai,enaoeners heri,nneren zr,ch hem nog zear goed,, d,e

heer K. u. d,. Meer. Hij werd, i,n 1872 geboren te Parcega i,n Frieslanil,
maar tn 1899 werd, hi,j benoemd, tot ri,jksambtenaar" als kommies, te

'Klaarenaueen en daar heet't hij uele jaren gewoctnd,. Hij werkta in het
rayon Klazr,enaueen, Ztoarterrleer en Barger Compascuum, ZEn orouw,
rneurauln M. A. u. d. Meer -Wàlken, woont nog in Barger Compascuunt.
We hebben m,et haar en haar d'ochter, di'e wiikuerpleegster i'n Sehalk-
haur ts, otser d,e beleuentssen uan d'e heer Van der Meer nLogen praten.
Dat was de rtoette waard'. De heer Van der Meer utas nt'et zo maar
een komtnies. Hij tttoet een aard,ige, geestt'ge persoonliikheid zíin ge-

liweest. En boo-end.i,en u:as ht1 arti'stt'ek aangelegd, hij tekend'e heel uer'
t.dienste\k. Dlt bteek' toen auster Van der Meer met een boekje ktnam
aandragen, zo'n d,ood'gewoon noti'ti'eboekje, maar waari'n haar uader
alleraar(làgste tekeni'ngen hatl gemaakt. We nemen er eni'ge Dd'n ouer

en twijfel,en er ntat aan dat Doora,l da oud"e Klaztenqueners er met

,p'l,eaier 

ttcrar atillen kiiken'

' Veel ueranderd
Neem nu die tekening (1) van Kla'

zienaveen Noordzijde. geclateerd 1899.
Wat ziet clat er nu heei anders uit!

De brug op de voorgrond is de oude
.,Dordtsche Brug" Hel huis links is 't
winkelhuis van J. F. Meester. OP de

lachtergrond de molen, de kerk en het
[,,Bosch". Verder lwee dubttele woon-
ihuizen en tenslotte de woning van Roos
[<en. De jongeren zul]en het misschien
Iniet kunnen geloven, maar zo zag Kla'
[zienaveen in 1E99 ef inderclaad uit.
I Nog een tekening (2) uit die tijd' ntt
han cle Zuidzijde van de Dordtsche-
brug.
Ïan links naar rechts zien we eerst
de woning van Mazenier, dan de sme-
derij van Tarwijk, de bakkerij van

eise en vervolgens het hotel Pau]us'
rna. Er volgen nog de woning van de
rugwachter, het kosthuis van de Ïreer

v. d. Meer en tenslotte het huis.je van
Sjoerd v. d. Meer. Nou, is Klaziena-
een in de loop van ruim zeslig jaar
eranderd of niet?

i Over dat kosthuis wordt in het
'oekje herhaaldeiijk geschreven en ge-

[ekend. De heer v. d. ]ieer heeft viif
iaren in dit kosthuis van bakker Kra-

lmer gewoond. Ze wan:en daar gewoon-
[1t.me,t z'n drieën, atlen kommiezen"
Ze hadden het daar heel goed, het wa-
ren aardige mensen rnet drie kinde:ren.
Er heeft zich in dit kosthuis heel lvat
g€j!S..lg er mqlgg_glsp ls _qr uit-

gehaald.
Bekijk ook eens het gezicht op de

turfstrooiselfabriek (tekening 3) en de
o.1. schcol. Wat een verschil met de
huidige situatie ! Links is de woning
van H. v. C. Meer, de schoorsteen
hoort bij de turfstrooiselfabrieh, dan
het huisje van de machinist en ver-
volgens de o.I. school met daarnaast
de woning van het hooÍd der school.
In he1 kleine huisJ:s 64rrrrast woon-
de De Vries en in de laatste wo-
ning Kloosterman.

GI'I]N WEGEN.
*Iet rva,s in tlie Í,!id geen lolletje over

het veen te baggeren. Vooral bÍj win-
terdag als het nat en donker wa,s. De
grold gaf donker. op en goede lan-
taarns hentls men niet. Met een klein
pitje ging men op stap.

Op een goede dag zouden cle kom-
tniezen bezoek krljgen van de directeur
der bela,stingen te Zwolle. Met een rij"
tuigje met twee paarden rverd hlj af.
gehaald om het laatste eind over heÍ
veen a{ te leggen. Wegen waren er niet.
lïIen bolderde maa,r over de bagger.
Op een gegeven moment schoot het
rtjtuigje in een diepe kuil en het kwam
zo erfi aan, dat de directeur uit h€t
wagentje vloog. Wat hlj toen gezegd
heeft vermeltlt de heer Va,n der Meer
niet, mnar het is een feit tlat hii nooit
rveer in Drente is gerveest. Aan diÍ
loorvaï is in het boekje l:ekening ? ge-
ru i lrl,

In plaats van de directeur kwam nu
de inspecteur. l4qql9sL w$_egE ql
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Tnlnnning 7 '

geun grote held. Het krioelde in die tÍjd i

nos van de vonders *"ii:-::t"""ïl: .l Tekening 1 (bauen)
ken. 't Was voor een stadsmens een he- j
le toer om daarheelhuicls over te ko- I_
men. De inspecteur durfde het niet aan
er over te iopen. Hij krooP er in de-
regên op handen en voeten overiheen.
Natuurlrjk heeft Van der Meer daar -

weer een tekeningetje (5) aan gewijd.
Een andere keer, bij storm en regen,

liep de inspecteur in de Runde. Klets-
nat foeterde hij er heel wat af en na
die tijd heeft men ook hem zo goed
als niet terug gezien"

BEKENDE TYPEN. .

Nu moet men niet denken dat de
heer Van der Meer alleen maar oog
hajl_yool zijn ambt en de daarbij be-
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Tekening f I
geen grote held. Het krioetde in die tijd
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T ekenins I (bouen)

le toer om daarheelhuids over te ko- 1-
men. De inspecteur dur.fde het niet aan
er over.te lopen. Hij kroop er in de '

regen op handen en vóeten overflreen.
Natuurlijk heeft Van der Meer daar -

vreer een_tekeningetje (5) aan gewijd.
,. Een andere keer, bij storm en regen,
Ilep de tnspecteur in de Runde. Klets-
nat foeterde hij er heel wat af en na
die tijd heeft men ook hem zo goed . .
tls niet terug gezien. ; /^, . t.&,

BEKENDa rypnN. - r{ {* ta: -k-4, 
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Nu moet men niet denken dat de
:eer Van der Meer alleen maar oog
laqlool zijn ambt en de daarbij be-
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trokken personen. Kostel$ke tekenin-
gen heeft hij gemaakt over de meest
uiteenlopencie zaken. Wat zegt U van)
deze rake karikatuur? Een oude KIa-
zienavener, die we deze tekening (6)
loeten zien, wist onmiddelijk wie het
voorstelde.

De heer v. d. Meer schreef
er bij: ,,Stucadorus bij den bouw van
de R.K. kerk te Klazienaveen 1903'1.

En dit is Jan (tekening 4) alias Bil-
jan. Hlj moet in zijn tijd een befaamde
smokkelaar geweest zijn. Hij was de
kommiezen dikwijls te slim af, maar
toch hebben ze hem ook wel eens te
pakken gehad.

Er is ook een tekening van de brie-
vengaarder van Zwartemeer, H. Smit,
die te water was geraakt. ,,Een zeil-
en zwempartij" noemde de heer v. d,
Meer dit historische voorval.

Men zou geneigd zijn alle tekeningen
. uit het boekje van de heer v. d. Meer
J af te drukken. Zoals dat prentje waar-

op een drietal vrolijke heren, een met
een v/àpperende pandjesjas, staan af-
gebeeld. Ze zijn aangegeven met de
letters B, S en W. zuster v. d. Meer
weet zich nog te herinneren dat haar
vader wel vertelde dat het de heren
Bruins en Schipper wa.ren - de derde
naam was ze kwijt - die een vrolijke
avond hadden gehad en elkaar naar
huis brachten.

Tekening 6

Maa.r vele tekeningen doen zien dat -
ze ontsproten zíjn aan een sociale be-
wogenheid van de tekenaar. Zoals de _
afbeeldingen van krotwoningen,, waar-
in ook het vee cen plaats in de enige
ka.mer heeft. Een andere tekening is -
getiteld: ,,Zwar:temeer 1899. De wo1
ningwet in werking. Een bewoond
vertrek". Het stelt e€n plaggenhut
voor. 's Morgens was er nog niets,
maar 's avonds was de ,,woning" kant
en klaar.

Barger-Compascuum hoorde ook tot
het werkterrein van de heer Van der
Meer, De kommiezen moesten daar
hun boekje af laten stempeien bij
de caféhouder J. B" Wilken. ,,Daar
heéit vader moeder leren kennen, die

, een dochter was vaR Jan Berend. Ze
zijn 31 aug. 1904 getrouwd".

Zo'n zestig jaar geleden was het nog -

wel een primitieve tjjd" Alles werd te
i voet gedaan en vaak was men vele
I uren onder-weg. ,,Pa vertelde wel eens

I da1 ze als ze 's maandags op de recht
I bank te Assen moesten ziin, 's zondags

morgens al op weg gingen".' De heer K. v. d. Meer is in 1956 opl
84-jarige leeftijd overleden. Hij ligt be. 

l

graven te Barger-Compascuum, 
I

ITekening 4
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