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Bestuur 
P.M. Kraan. 'oorziuer. De Hietbrink 46, 7824 XT 
Emmen. 06·38358941. P Kraan@emmen nl. 
H. kurink . ..a:relaris. Laan van ht:1 K weke~ 229. 
7823 KI! Emmen. 
0591 -626728, wcret.aris@hvzod.org 
A. H J Remekamp, penningmt.'t.""ler. Achler de Smid
se 1. 7812 AR Emmen. 
0591-633858. mn. reuvckamp(éi home. n1 
M. Nicola1. public relaûons. Houl\.\eg 180. 7823 PK 
f:mmen, 06-25555188. 
Gré Tiben·Tolner. Hoofdkanaal o.z. 13. 7881 VR 
Emmer-Compascuum. 059l-351805. gretiben@ 
hoonatl .oom. 
Albert Oo-.1, Atmterdamscvcldlaan 1. 7887 VD Erica. 
0591 ·301495, aoost3@kpnplanetnl. 
Geert Schutrups, Park laan 7, 7822 EA Emmen. 06-
55122978. parkJaan7@home. nJ. 
Binnen hel nieuwe bestuur heeft nog geen taakverde
ling plaat'igevonclen. In de volgende Kroniek wordt dat 
rechtge1,c1 

Redaf.1ie 
P 'l.laher. rcdactiöecretanaat. S1en.luif 32. 7827 NJ 
Enunen.0591-633~1 
Gelie' e kopij 1e 1.endèn aan: 
p/a P. Naöer, redacáe:iecretariaat. Sierduif 32. 7827 
"IJ l!mml'n: p.a.nabcr@home.nJ 

Lid "orden l an de 
Histori'iehe Vereniging Zw~1-Dreolhe? 
llct liJmaa~hap bedraagt€ 18.00 en \OOr h1.11Sgencr 
ten ( 5.00 eir.Lra. Geef U\.\ naam. adrc"-s. postcode en 
\\oonplaaL' en tc:lefoonnummer per post of per e-mail 
op bij: 11 kunnk. sec~-rans. Laan ~an het Kwekebos 
:!29, 7823 Kf Emmen. 0591-626728, secretans@ 
h\700 org. 
Hei lidmaaL-;chap wordt aulomatisch verlengd, 1enzij 
het hdmaaL'iChap voor 1 december van het lopc..-.OOe 
\ercnigmgsjaar schrilèelijk wordt opgc1cgd bij de 
M.--Crclàris. 
In verband nlCI kos1enbehecrsing verwachlcn we van 
de leden dm zti hun contributie voor of in de eersre 
1wt.>e maanden van het rucuwe vercrug111gs.1aar onder 
\mnclding \'lUl hel contributiejaar o'ennakcn op 
rekeningnummer NL 78 RABO 0104 4688 15 van de 
Ht'tori<.ehe Vereniging Zuidoost-Drenthe. Bij ruim 400 
leden wordl de contribuue m de maand februari van het 
lop..Tde \crenigm1Naar per incasso van hun rekening 
afgeschrc\en. 

Bankrelatie 
Rekcningnwnmcr NL78 RABO 0104 4688 l5. His
loru.cbe Vcrcmgmg Zuid~t-Drenthc. Achter de 
Smidse 1. 7812 AR Emmen. 

áoor iNet :Na6er 

~actionee[ 
De vorige Kroniek was voor een grooi deel 
gewijd aan Bo choord, de buun aan de andere 
kam van de spoorlijn. Daar werd in 1934 de 
nieuwe landbouwhuishoudschool. die later de 
naam lemshuu" gekregen heeft. door de minister 
van onderwijs geopend. Er is meer dan 20 jaar 
over gedaan en gesteggeld om dat schoolgebouw 
daar te krijgen. In een artikel in deze Kroniek is 
te lezen wat er allemaal aan vooraf ging. 
Een artikel geschreven door Gerben Dijkstra 
met medewerking van de Historische Commis
sie Noordbarge en gaat over de relatie cussen 
Noordbargcr-. en de \oetbalvereniging Emmen. 
Er wordt achtereenvolgens geschreven over de 
\'erschillendc voetbalverenigmgen in de jaren 
'20 van de vorige eeuw. voetballers uit Noord
barge bij de v.v. Emmen en over fokko Kalk, 
één van de trouwsce supponers afkomstig uit 
Noordbarge. Dit alles n.a .v. het binnenkon te 
verschijnen boek over Noordbarge. 
Over dil boek en het te verschijnen boek over 
het Dagboek mn Israël Jakobs leest u meer op 
de blad1.ijdcn 5 tot en met 8. Bij de pre entatie 
van het laai te boek wordt een symposium ge
houden. 
Uiteraard is er ook weer de rubriek 'I 00 jaar 
geleden' met smkjes uit de E11uner Couram van 
juni tot en met september 1919. 
Van Hans Thcdinga kreeg de redactie een ver
haal naar aanleiding van een oude ansichckaan 
met daarop de vroegere garage Thedinga in 
ongeveer 1916. Voor de garage sl3an een paar 
raadselachtige kisten. Wat zat daarin'? 
Ook deze keer een aflevering van de rubriek 
·Wie weet meer'?' Graag reacties daarop. 
Verder wijzen wc u op bet verenigingsnieuws 
en op het anikel over de nieuwe afspraken die 
de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe 
maakte met de Collectie Brands. 
Tot slot een dringend verzoek om kopij te leve
ren , vooral vanuit de buitendorpen. 
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cfoor '}{e11f..;}eurû1{ 

Uenigingsnieuws 
Zaterdag 14 en wndag 15 september 2019 
Dit weekend heeft HV Zuid~t-Drenthe samen 
met en~iaste erf goedorganisaties uit onze ge
meente besl0ten uimerking te geven aan de Open 
Monumemendagen (OMD). In bijgevoegd pro
gramma in de enveloppe van de Kroniek vindt u 
allerlei wetenswaardigheden over deze gebeurtenis. 
De activiteiten in het kader van de Open Monumen
cendagcn (OMD) worden op verschillende plaatsen 
gehouden. Het Lhcma in 2019 is: ' Plekken van 
plezier' . De 'plekken van plezier' in onze gemeente 
zijn vooral in Erica en Schoonebeek te vinden. Op 
14 september om 14.00 uur opem wethouder Jisse 
Oner de OM D Emmen bij het rooms-katholieke 
kerkgebou\\ aan de Kerkweg in Erica. Bezoekers 
kunnen hter een route~hrij' mg naar de andere 
'plekken van plezier' op Erica krijgen. 
Om 13.00 uur opem wethouder Roben Kleine in 
bet Smalspoormuseum de foto-expositie over het 
35-jarig besi.aan van dit museum. ln Schoonebeek 
wordt in het kader van het landelij~ thema om 
14.00 en 16.00 uur de boerenbruiloft door Leden 
van het ' t Aol' Volk bij de Zandstrooiboerderij 
opgevoerd. Voor lietbebbers van culcureel erfgoed 
valt dit weekend veel te beleven. Emmen mag best 
weten dat ons erfgoed ook de moeite van een be
zoek waard is. (Nadere informatie bij uw bestuurs
lid Geert SchULrups: 06 -55122978) 

Woe11sdag 2 okJober 2019 
Met de Veenland Express o.l.v . boswachter Erik 
Bloeming door het Bargerveen. Zie hiervoor ook 
het artikel De Veenland Expre:-s in de Kroniek van 
juni 2019. Venrc~ om 14.00 uur bij de boerderij 
van Staatsbosbeheer (SBB) aan de Kamerlingsv.ijk 
oostzijde 83 (bij de rotonde) te Zwartemeer (7894 
AJ). Er hebben zich te veel deelnemers opgegeven. 
De mensen die op deze dag mee kunnen. krijgen 
b.iervan telefonisch of digitaal bericht. Bij bet ter 
perse gaan van deze Kroniek zijn we bezig met de 
voorbereiding van Cèn tweede tocht di1 jaar. 
(Nadere informatie: Henk Jcurink: 06-25186205) 

2 Kroniel.. 

Donderdag JO oktober 2019 
Op deze avond houdt de historische vereniging baar 
grote themabijeenkomst van hel najaar 2019. In één 
lange en drie kone inleidingen gaan we ons focus
sen op de culcuurhistorie van een deel van de beek
landen van de Sleenerscroom. Die keer komt het 
grondgebied en de omgeving van de in aanbouw 
genomen woonwijk Delftlanden in beeld. Over 
deze bijeenkomst is overlegd met enkele erkende 
overlegpartners, een historische werkgroep, een 
historische commissie uit de dorpen/wijken Noord
en Zuidbarge, Westenesch, Bargeres, RietJandenen 
Delftlanden. Ook de eeuwenoude Boermarke van 
Noord- en Zuidbarge is er bij betrokken. Het ligt in 
de bedoeling dat zij hun leden/belangstellenden op 
de hoogte steUen van deze gebeunenis. De bijeen
komst vindt plaats m de Bapnstenkerk ·De Bron· 
aan de Hesselrerbnnk 2 (7812 EA) te Bargeres en 

Sleenerstroom 1958 (0 Wouter van Heusden) 



duun van 19.30-22.30 uur. De toegang is gratis en 
voor koffie wordt gezorgd. 

Programma 
19.45-20.45 uur: inleiding door Iris Koppen uit 
Gorredijk over "HooicuJruur vanaf de vroege Mid
deleeuwen tot de tijd van de ruilverkavelingen' over 
bet gebied van de huidige Delftlanden. Zij is op dit 
onderwerp afgestudeerd in 2017 bij professor Theo 
Spek aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
21.15-21.40 uur: 'Veldnamen en waterafvoer in 
en door de huidige Delftlanden' door Jan Hadders 
(lid van de Historische Werkgroep Zuidbarge) uit 
Zuidbarge. 
21.40-22.05 uur: ' Boeren in het ruilverkavelings
gebied Sleenersrroom (Zanclzoom)' door lnus 
Haasken uit Zuidbarge/Diphoom. Hij was in het 
verleden zelf boer aan de Zandzoom. 
22.05-22.30 uur: 'Oprichting stadsboerderij in een 
eeuwenoud hooilandschap' door Rick en Gert Jan 
Nijhoff uit Noordbarge 

Het bestuur van uw vereniging is er trots op dat 
we er in zijn geslaagd om voor u zo'n omvangrijk 
cbema re kunnen organiseren. Vanzelfsprekend is 
er in het programma voldoende tijd ingeruimd voor 
discussie en het stellen van vragen. We rekenen op 
een grote opkomst van onze leden op 10 oktober 
2019. 

Zaterdag 2 november 2019 
Van Klaas Hoogenboezem van onze zusterorga
nisatie Stichting 'Over en Weer' kregen we een 
vooraankondiging voor een studiedag over de 
spoorlijn Harlingen-Leer (D). Deze studiedag vindt 
plaats in het voormalige station van Zuidbroek en 
duun van 10.00-16.00 uur. De kosten aan deze dag 
bedragen 20 euro p.p. (incl. koffie/thee en lunch) 
Voor opgave en nadere infonnatie kunt u terecht bij 
Klaas Hooogenboezem (0591-615052 of kboogen
boezem@planec.nl). 

Maandag 2 december 2019 
Dit jaar en bet komende jaar is het 75 jaar geleden 
dat er einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 
Uw vereniging wil in hel najaar van 2020 een 
bijzondere boek over deze diep ingrijpende periode 
uitgeven. Dil boek gaat verder dan de oorlog zelf, 

lmerneringskamp Wesrerbork 1945 (wem.ijde) 

ook wordt er aandacht besteed aan de moeizame 
periode van hernieuwde omgang met elkaar na de 
oorlog. Lange tijd heeft de houding van mensen 
tijdens de oorlog de onderlinge menselijke verhou
dingen na 1945 bepaald. Eigenlijk zijn we daar in 
meer of mindere mate nog steeds niet van bevrijd. 
Gerben Dijkstra houdl zich al jaren met deze mate
rie bezig. Hij is bereid gevonden om voor ons een 
lezing te houden met als onderwerp 'Opmaat naar 
75 jaar leven in een bevrijd land'. ln deze lezing 
gaat hij ook concreet in op bijvoorbeeld de inter
nering en de berechting van 'politiek vervolgden'. 
Ook de behandeling van de 'politiek vervolgden' 
in het kamp Westerbork, waar enkele Emmenaren 
overleden, komt aan de orde. Kort gezegd: onder
werpen waar de eerste twintig jaar na de bevrijding 
meestal het zwijgen toe werd gedaan. Ook de te 
behandelen periode van de Vaderlandse Geschie
denis in mijn schoolperiode hield vreemd genoeg 
omstreeks 1920 op. De lezing vindt plaats in de 
achterzaal van Café Groothuis aan de Stationsstraat 
75 (7811 GS) te Emmen. Vanaf 19.30 is de zaal 
open, de lezing begint om 20.00 uur) Die avond 
biedt HV Zuidoost-Drenthe de bezoekers koffie en 
één vertering aan. Deze lezing mag u niet aan uw 
neus voorbij laten gaan. 

Rest van het programma iri 2019 
Voor zaterdag 2 november zijn we nog bezig met 
de organisatie van een Historisch Café in de biblio
theek. Momenteel moeten we volstaan met deze 
vooraankondiging. 

Algemeen 
Uw Kroniek wordt voor het laatst in 2019 op route 
gezet op 11 december. Rond deze datum valt er bij 
u het laatste exemplaar van dit jaar bij u in de bus. 
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tfoor Jfenk:feunnft 

MUSEUM-ERFGOEDCENTRU M 

Ç atis toegang 6ij' ~useum Co(Cectie <Brands 

Jans Brands was één van de oprichters van de His
Lorische Vereniging Zuidoo 1-Drenthe. Onze ver
eniging heeft altijd veel voor hem betekend. Jans 
werd op 3 november 1932 in het boerderijgedeelte 
van het huidige museum geboren. Iets 'volgooien' 
was er bij Jans Brands niet bij. Je wist immers 
nooit of je het njet weer kon gebruiken. Die goede 
Drentse eigenschap heeft in de loop van jaren een 
imposante en kostbare collectie opgeleverd, een 
collectie die zo belangrijk i dat het woord 'collec
tie· in de naam van het museum werd opgenomen. 
Het af gelopen jaar is deze markante verzamelaar en 
kenner van onze gescruedenis uit de Lijd gekomen. 

Jans Brand~ in één 1·w1 zijn scltatlwmers 

In 1999 geeft de Provincie Drenthe ruim 250.000 
gulden subsidie aan de stichting om een onderzoek 
in te stellen naar de culcuurhisrorische waarde van 
de Collectie Brands. ln 2003 werd de stichting 
Beht..-er Collectie Brands opgerich1. Pas in 2007 
begon men met bet maken 'an plannen voor een 
nieuw gebou\\ \OOr het onderbrengen van de col
lectie. l let doel was een cud1ccentrum met een 
omvang truirnte. een exposiueruimte. een biblio
theek. een filmzaal. studieplekken en een muse
umcafé. In augusrus 2010 \\-ent officieel begonnen 
met de renovatie van de boerderij en de nieuwbou\.\ 
van het scudiecenuum. De officiële opening van 
hel nieu\i.e Studiecentrum Collectie Brands was op 

4 Kroniek 

17 november 20 l 1. S~ 5 Juni 2015 is Collectie 
Brands officieel een museum. Vanaf 2017 is de 
semipermaneme expo ióe ·De wereld van Jans· te 
bewonderen. 

Nie1J.we relatie 
Historisch gezien bestond er altijd al een stevige 
relatie tussen de beide erfgoedinstellingen. Met in
gang van 1 september 20 l 9 worden nieuwe afspra
ken over de toegang rot rut museum en onderzoeks
centrum voor de leden van onze vereniging van 
kracht. ln goed overleg hebben \\-C een en ander als 
besturen onderling kunnen regelen. 
Dit jaar is de HV Zuidoost-Drenthe als organisatie 
donateur van het Museum Collectie Brands ge
worden. Daarvoor heeft de vereniging drie passen 
à€ 30.- per pas ontvangen. De passen liggen bij 
de penningmeester. Door deze status hebben onze 
leden ,.riJ entree. Ook mogen zij één medebezoeker 
meenemen. Het bestuur zorgt dat er bij de balie 
van het museum een ledenJij. t van onze historische 
vereniging hgt. Het enige wat u moet doen is u 
legitimeren bij de betreffende museummedewerker. 
Hij/zij controleert aan de hand van die ledenlijst of 
u ook echt lid bent. Deze regeling geeft geen mas
sale gratis toegang bij activiteiten van het museum. 
Voor dergelijke activiteiten moet u zich als elke 
andere burger zelf opgeven via ac1ivitcitmcb@ 
gmail.com of 0591-393400. Voor leden die zich 
bezig houden met het verdiepen of uitbreiden van 
de lokale geschiedenis, geldt evenecm de overeen
gekomen vrije coegangsregeling. Ze k1lllllen echter 
ook een beroep op assi cenlie bij hun onderzoek 
doen. Wanneer daarbij een groter beroep op de 
medewerkers van bet museum word1 gedaan dan 
mag worden verwacht. dan vindt overleg plaats 
met de hi lOfÎ(,Che vereniging over een bijdrage in 
de kosten ter hoogte van€ 5.00 per uur (vrijwil
liger-.,crgoeding). U leunt begrijpen dat we erg zijn 
ingenomen zijn met deze afspraken. 



Presentatie 12 oktober 2019 

Noord6arge, liet verfiaa{ van 
zien 6ewoners 

In 2003 was in De Fabriek een Lemoonstelling met 
f0to's van Noordbarge. De bezoeker waren zo 
onder de indruk dal al snel de vraag kwam: t.am
nen wc hier geen boek van maken? Een jaar later 
heeft dit geleid tot de oprichting van de Hisrorische 
Commissie Noordbarge. Zij kregen van Plaatselijk 
Belang Noordbarge opdracht een boek over de 
geschiedenis te gaan schrijven. De commissie ging 
voortvarend aan de slag met onderzoel, huisbe
zoek. interviews. en hec verzamelen van beeldma
teriaal. Een enonne kJus en nu in 2019 kunnen we 
eindelijk zeggen 'Oes boek is kJaor". Op 12 oktober 
2019 is er feest, wam dan wordt het boek 

Noordbarge, het ver/zaal ~·011 tien bewoners 

bij Ten Cace gepreSc.."Tlteerd Vanaf 14 ok10ber 2019 
wordL het ook Le koop aangeboden bij de plaatse-

lijk boekhandels. De prijs van het boek bedraagt 
€ 24,90. 
In het boek komt de bewonersgeschkx.lcnis van 
Noordbargc volop tot baar rcchl. Vanaf 2007 is de 
historische commissie zich voUcdig gaan toeleg
gen op de beschrijving van de geschiedenis van 
Noordbarge. Langzamerhand kreeg de bewoner:>
geschiedems de overhand en verdwenen sommige 
zaken. zoals bijvoorbeeld de geschiedcrus van de 
landbou\\- . voor zover deze niet gekoppeld is aan 
een bepaalde familie, enigszins naar de achter
grond. Het ongeveer 400 pagina· grote, gt:bonden 
boek (A4-fonnaat) is rijk gemusireerd met vaak 
onbekende fmo's. Ook staan in het boek talrijke 
mooie verhalen over het wonen in Noonlbarge. ln 
sociaal opL!Chl mag Noordbarge best uniek worden 
genoemd, wam na de aanleg \<an het Oranjekanaal 
\\erd de bevolking steeds gemengder De oorspron-

In 1945 was er een 
rek.on aan vràclmva
gens. Dat leidde fót 

een transponprotest in 
Emmen. Thie Ensing 
(Bargerkampenweg 7) 

heeft de volgemk tekst 
op :Jjn l'raduwagen 
geschilderd: 'ben oud 
en i·ersleten. 
uw baas is mij net 
vergeten. 
hij zit in de pUJ. 
en moet W:J1 redden 
met dit gna. ' 

De Bargerkampen""eg is nog een VJJUiweg. links 
lS de schuur/garage \'(UI nue E11.si11g te ven. Op 
de IOOf'Rrond A11kie Mm111iks11u1 op de fiets. hom 
:JISJe 1ïne/..e en hoar 11eef Willem E11sing. 
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De trambrug in Noordbarge met links de koremnaalderijlmelkfabriel< en rechts /Ier café van Louissen/Karsten. 

kelijke boerenbevolking raakte in de minderheid. In 
het boek koml dat goed tol uiting. Het is een boek 
geworden voor, maar ook over alle Noordbargers. 
U kunt hel boek in uw bezie krijgen door€ 24,90 
per boek over te maken op onze bankrekening 
NL96 ABNA 0252623207 onder vermelding van 
uw naam, woonplaat5 en het aantal te bestellen 
boeken. De boeken kunnen op 12 okt0ber bij Ten 
Cate in ontvangst worden genomen. Het staat u na-

Laatste pro;·ect 

tuurlijk ook vrij om dat telefonisch of per email te 
doen. Dal kan bij de commissieleden: Geesje Ger
rits: (0591 640263 - geesjeenhann@hetnet.nl) of 
Henk Jeurink (0591 626728 - secretaris@hvzod.org). 
Indien u per email bestelt, dan graag vennelden: 
- Uw voor- en achternaam en uw woonplaats; 
- Aantal te bestellen exemplaren van Noordbarge, 
hel verhaal van jen bewoners. 

van <fltarce[ <Bulte afgerond 
De afgelopen jaren waren de aantekeningen in dag
boekvom1 die de joodse gemeentean1btenaar Israël 
Jakobs na zijn ontslag bij de gemeente Emmen in 
november 1940 bijhield, tot aan zijn verrrek naar 
werkkamp Linde in augusrus 1942, onderwerp van 
een anikel in de Kroniek. 
Marcel Bulte was al enige jaren met de analysering 
en bewerking van de vaak cryptische aantekeningen 
bezig. ~n zich bij hem een ongeneeslijke ziekte 
aandiende. Rwm twee maanden voor zijn overlij
den in maan 2018 droeg hij in kleine kring russen 
Kerst en Oud en Nieuw 2017 het eersre concept 
van deze bewerking over aan wethouder Robert 
Kleine. met de toezegging dat UiTgeverij Drenthe 

6 Kroniek 

zorg zou dragen voor de verdere voltooiing. Voor
jaar 2019 was de klus geklaard. ln overleg met 
de besturen van de Emmer Sjoel Sjemmsj en de 
Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe is vanuit 
de uitgeverij contact opgenomen met de gemeeme 
Emmen met het verzoek als gastheer op te treden 
voor de presentati~ van de aantekeningen van deze 
voormalige gemeenteambtenaar, en deze presen
tatie te verbinden aan een minisymposium. Het 
cbema 'Burgemeester m Oorlog tijd' staat centraal 
in dit sympo ium. vanuit de gedachte 'Hoe ga je als 
bestuurder van een gemeente om met maatregelen 
die eigenlijk tegen je geweten indruisen'. Dat was 
toen voor veel bestuurders een probleem, maar 



Marcel Bulte O\'erha11digr in december 
2017 her concept aan Robert Kleine 

heden ten dage nog nel zo actueel en een thema 
ook. waarbij het goed is om stil Le scaan aan de 
vooravond van het herdenken en vieren in 2020 
van 75 jaar na de bevrijding. De gemeeme Emmen 
reageerde positief op dJt ver10ek tOl grote waarde
ring van de betrokken organisati~. Op de volgende 
pagina aeft u de vooraankondiging voor dil sym
posium en de presentatie van hel boek aan. Hieraan 
meteen gekoppeld hel verzoek u alvast op geven als 

Israël Jakobs 
In 1917 kwam Israël Jakobs als peucer van zo'n 
anderhalf jaar met zijn ouders in Emmen wonen. 
Vijf ja.ar later werd 1ijn wsjc Rebekka (Bep) gebo
ren. Er is helemaal niecs bekend over hun beider 
jeugd. Aan te nemen is dat Israël naar school r 
ging aan het Kerkpad. Na de lagere school i.al hij 
de ULO aan hec Alii.'t! hebben gevolgd. Het zou 
in de lijn der 'erwachting hebben gelegen dar hij 
in de i.aak van zijn vader zou gaan, maar hij koos 
daar kennelijk niet voor. Hij \\erd gemeenteambte
naar in Emmen. 
Blijkens bel personcebdossier van l raël Jakobs 
\\.erd hij per l november 1933 aangesteld. met een 
contract voor l jaar. a1s ambtenaar bij de gemeen
tesecretarie b1J de afdeling Burgerlijke Stand, 
Bevolking en Milieu als schrijver/cypi l. Zijn 
verdiensten bedroegen f 200,- per Jaar. Hij kreeg 
twee maal een verlenging van zijn jaarcomract. 
Pas na een schriftelijk ve!'1oek van hem op 11 ok
tober 1936, met overlegging van een sch:rifteli.J'ke 
gezondheidsverklaring van huisarts A. van Zanten, 
kreeg hij vanaf 1 januari 1937 een vast contract. 
Op 23 november 1940 kreeg hij van gemeente
secretarie; H.R. van Bruggen cc horen dat hij 
- evenals alle andere joodse ambtenaren in Neder
land - op last van de Duitse bezeeter moest worden 
ontslagen. 
Na zijn onLslag en de daaropvolgende familie
bezoeken in Wm1;Choten en Den Haag li.J1<1 Israël 
Jakobs al persoon ce zijn veranderd. Uit hetgeen 
hij vanaf januari J 941 doet, lijkt hij er ook van 
overtuigd te zijn dat de toekom(,l van de joodse 
Nederlanders in een thuisland m Palestina ligt. Hij 
wordt aclief in het j~ maaL.;chappelijk- en reli
gieus leven en zoekt werk in de agrarische sector. 

u van plan bent deze bijeenkomst bij te wonen. U 
omvangt dan de definitieve uimodiging, zodra deze 
is vastgesteld . 

Hij krijgt als ·volontair' werk op de zuivelfabriek 
in Westenesch. ! lier IC\!n hij het ambacht van 
'botermaker'. 
In zijn vrije Lijd studeert hij 1 lebreeuws en leert hij 
de Franse taal. 1 lct eerste om ·eens' naar Palestina 
te g~ het tweede ter voorbereiding op een mo
gelijke vlucht door Frankrijk naar Zwitserland of 
naar Spanje. l let kwam er niet van. 
Als in het voorjaar van 1942 de aná-joodse maat
regelen worden ver;cherpt. LOekt hij nog wel naar 
een oaderduikadres. maar een 'goed adres' kon 
hij niet viafen. Op 17 augusrus 1942 vertrok hij 
naar werkkamp Linde. Vandaar \\.erd hij vrijwel 
onmiddellijk op trafüpon gesteld naar Durchgang
slager Westerbork en op 24 augusrus 1942 werd 
hij meL treirura.ru pon 13 naar vemietigingkamp 
Auschv.;cz gecraruponeerd. waar htj russen 24 au
gustus 19-12 en 1september1942 is vermoord. 

Personeel \ 'OJI 

de boter
annexvli
velfabriek in 
Westenesch op 
17 j1mi 1941. 
Staande, mnaf 
links: Jan 
Koopman, 
Der/.;. Zuidema 
en Jacob 
Huisman. 
Zinend: lsrael 
lakofu. Roelcf 

Derks en Jan 
um Brink. 
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Vooraanko11diging voor leden van de Historisclle Vereniging Zuidoost-Drenthe 
en alle ki.ers van deze Kroniek 

UITNODIGING 

Het gemeentebestuur van Emmen. m sameowerlting de besruren van de H~torische Vereniging Zuidoost
Drentlle en het ~tuur 'an Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj nodigt u uit voor een minis}mpo ium mee als 
lhema 'Burgemee ter in oorlogstijd. Hoe ver mag je gaan om erger te voorkomen.• 
en de presentatie van het boek De aanlekeningen van Israël Jakobs 

Op donderdagmiddag 28 november 2019 
in het bruggebouw van hec gemeemehuis in Emmen. Zaal open: 13.30 uur. 

Programma (eventuele aanpassingen voorbehouden): 
14.00 uur: Ü!)l!ning 
14.10-14.40 uur: l loe reagoorden de (Drentse) burgemeesters op de maatregelen van de Duüse bezetter? 

door prof. dr. Peter Romijn, NTOD. 
14.40- 15. l 0 uur: De houding van Jan Liebe Bowna. burgemeester van gemeente Emmen in de pericxie 

1927-1943 door drs. Gerben Dijkstra. historicus. 
15. 10-15.35 uur: Kan ik binnen een totalitair regime, zoals het nationaahocialisme uitdroeg, functioneren 

als burgemeester'? Kan ik mezelf blijven of pas ik me aan? Hoe ver ga ik om erger te 
\OOrk:omen'? Ben ik medeveramwoordelijk voor immoreel beleid? door drs. Eric Oos
terhout, burgemeester gemeeme Emmen. 

15.35-16.00 uur: pauze 

16.00-16.10 uur: De aantekeningen van Israël Jakobs door Sis Hoek-Bcugeling. 
16.10-16.15 uur: Overhandiging origineel dagboek van Israël Jakobs aan wcrnouder Roben Kleine door 

het bestuur van de Stichting Sjemmesj. 
16.15-16.25 uur: Overhandiging boek De aanteke11illge11 van Israël Jakobs aan burgemeester 

drs. Eric Oosterhout. 
16.30 uur: Sluiting van hel symposium door wethouder R.E. Kleine. 

Tussen de diverse onderdelen mUJikaaJ intermezzo's door Diego Bulte. 

De toegang voor het sympo ium en boekpresentatie is gratis. In verband 
met de catering en indeling "an de ruimre is opgave dringend gevvenst 
Leden van de HVZOD die zich vvillen opgeven kunnen dit al\iasl doen' ia 
mailadn.~: tj hoek@\\ x.s n1 met opga\e van hel aamal personen. Zodra de 
digitale u1tnocligmg gereed is. \\Ordt deze toegezonden per mail Opgave 
ook evenrueel telefonisch t>1j Sis Hoek: tel 0591-659968. 

Her lamsre ka11ebelle1j e m her personeelsdossier mn Israël Jakobs. 
A.Z. staal ''oor 'AIRtmene Zaken '. Let ook op de datum: 3110-1942. 

't.b. - J.7"~ 



Çer6e11 <l)ij'k$f ra 
(m. m:u. :Jfistoriscfie Commtss1e. Voorá6arge (Jan áe ·H·n) 

en fnesScfiofien) 

%on{6arge en v. v. P,mmen 

ln dit artikel chrijven we naar aanleiding van het binnenkort te ver chijnen boek O\er 
oordbarge, llel verhaal over zien bewoners, over de relatie tussen Noordbargers en 

de voetbalvereniging Emmen. Achtereenvolgens schrijven we iets over de verschillende 
voetbalverenigingen in de jaren '20 van de vorige eeuw, Noordbarger voetballers bij de 
v.v. Emmen en over een van de trouwste supporters van de v.v. Emmen: Fokko Kalk uit 
Noordbarge. 

ln 1910 richtten Lupko Kliphuis en Jan Dik. twee 
gymnasiasten die in Assen en Groningen de voec
baJspon hadden ontdekt, in Emmen de voelbalclub 
'Voetbal Is Ons Streven· (VIOS} op. Kone tijd 
later werd deze naam in 'Emmen' gewijzigd. Een 
jaar later kwam er nog een v0t.'tbalclub bij: 'Voor
waans'. Beide voetbalclub fuseerden in 1912 tot 
één vereniging: 'Sterk Door Oefening' (SDO). 
Deze clubs sloten zich aan bij de 'Veenkoloniale 
Voetbalbond' (VVB) aan. In deze tijd werden er 
louter vriendschappeUjke \\edslTijden gespeeld. 
In 1924 werd de ·Emmer V oetbaJ Vereniging' 
(EEV) opgericht. Dat ging ten koste van bestaande 
voetbalverenigingen bij wie het ledenaantal daalde. 
Op 12 oktober 1924 werd deze vereniging tot de 
VVB toegelaten, maar een half jaar later trok de 
vereniging zich terug. 
In deze tijd kwam de voetbalclub ' Vlug En Vaar
dig' (VEV) uit Noordbarge, die reeds eenige jaren 
in de VVB peelde, ook in conflict met het bonds
bestuur. Beide verenigingen, EVV en VEV, waren 

Vier ~oetballers van VIOS. Op de:e foto is Hans 
Scholten uit Noordbarge de sraande persoon. Wie ken1 
de ow1rige personen? Graag co111ac1 opnemen met Pier 
Naber (0591-633942 of p.a.naber@home.nl). (Collec
tie l listorische Commissie Noordlk.1rge) Lees ook het 
anikRI Uli het fotoalbum van de familie Schollen van 
Hans Schoften i11: Kroruek, maan 2016, blz. 24-26. 

hun financiële verplichtingen niet nagekomen, 
waarna de bond beide clubs royeerde Hiermede 
was een einde aan de voetbalspon in Emmen en 
omgeving gekomen. 
Twee oud-voetballers, caféhouder Ginus Groothuis 
en meester Willem Slik. vonden hel maar niks dal 
de voe1baJspon nu niet meer in competi1ieverband 
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Hel café annex h01el \•an Ginus GrootJiuis aan 
de Markr (Collectie Roelof Boelens) 

10 Kroniek 

Een foto van de voetbal
vereniging Vlug en Vaar
dig uit Noordbarge om
streeks 1920. Men speelde 
/..enne/ijk met negen 
\'oetballers en nier met een 
elftal. Ook had men nog 
geen clubte11ues! 
Wie kent de persone11 op 
dez.e f 010? Graag con
tact opnemen met Piet 
Naber (0591-633942 of 
p. a.oober@home. lll). 
(Collecrie Historische 
Commissie Noorábarge) 

werd beoefend. Zij kwamen bijeen en richtten op 
21 augustus 1925 een nieuwe voetbalvereniging 
onder de naam 'Noordbarge-Emrnen-Combinatie' 
(NEC) op. Vrij snel waren er al 25 leden cot de 
vereeniging toegecreden en als bestuursleden 
werden verkoten: W.K. Slik. voon.itter; H. Tim
mer. secretaris: M. GrOOthuis. penningmeester: 
W. Pepping. 2e penningmeesLer en H. Beugeling, 
commissaris. Voor f. 100,00 per jaar werd van de 
Vereeniging voor Volksvermaken een rerrein aan 
de Sterrekamp gehuurd en de roodzwarte shirts van 
de oude vereeniging VEV werden overgenomen. 
Groothuis sLelde zijn hotel beschikbaar als kantine 
en kleedruimte. 

Het eerste elftal van 
'Noordbarge-Emmen
Combillatie ', NEC. Vanaf 
links: meester Slik, Gi11US 
1•011 Veen, Job Westra, 
Jan Eerenstein. Bemts 
Koops, Gezinus Hegen en 
Ginus Groot/wis. Gehurkr: 
Herulrik Huizing, Jolwn
nes Tepper en Berend 
Mensingh. Zillentl: Hans 
Pepping. Jacob Tepper 
m Rieks l.mnbens (Ui1: 
75 Jaar Voetbalvereniging 
Emmen. blz. 11 ). 



Ook de Noordbarger jeugd richue 
in 1929 zijn eigen \'Oetbaldub 
op: Klein Maar Dapper (KMD). 
Op de 'e/ftalfo10 •• gemaakl door 
Geen Braam (1899-1987), sraan 
vanaf links. Vanaf links· ziuend: 
Derk Hilbrands, Hans Heegen 
en Jan Zwols. Gehurkr: Hann de 
Lange, Geen La111i11g en onbe
kend. SraaruJ: Roelof Hilbrands. 
Margien Staal, onbekend, onbe
ke1uJ, Ab l.Aming, Jantje Schollen, 
H(IJ/S Koopman, Jacob Meender
man en Herman Staal. 
(Col/ecrie His1oriJcl1e Commissie 
Noordbarge) 

o/oet6a[[ers uit :Noonf6arge (tot 1910) 

Bekende voetballers uit oordbarge tot 1970 waren onder andere: Derk Borgers, Mans en 
Harm Fransen, Gerrit Griemink, Louis Halberstadt, Gezinus Hegen, Roelof Hununel, Frits 
!Gers, Henk Kootstra, Gezinus Scholten, Johannes (Hans) Schotten en zijn zonen Dolf en Jo
hann~, Harm Schotten, Hendrik Schuiling, Jan en Willem taal (vader en zoon), Hindrik en 
Henk Veoema (vader en zoon) en Geert Wrtting. 

Jan en Willem Staal 
Jan ScaaJ (1904-19+4) uit Noordbarge (Ennerweg 
108) had beloofd aanwezig te z.ijn op de oprich
tingsvergadering van NEC op 25 augusrus 1925, 
maar op bet laatste momem moest hij afzeggen, 
omdat zijn vrouw Lammechien Grooten op dat 

momenc beviel van hun zoon Willem (1925-2001). 
Willem Slaal \vas een zeer goede keeper bij de v.v. 
Emmen. Hij maakte cwee kampioenschappen mee. 
Het gezin van Willem Scaal woonde later in Hen
gelo, waar hij werkte als marktkoopman van kaas 
en als textielarbeider bij Ten Cate. 

Derk Borgers 
In de jaren '40-'50 was Derk Borgers een verdien
stelijke voetballer. Hij groeide op in Noordbarge, 
Stroetweg 3. Zijn vader, Harrn Borgers, was in 
1950 als terreinmeester op het sponpark van de 
voetbalvereniging 'Emmen' aangesteld. Al jaren 
daarvoor was hij incensief betrokken bij de club en 
niet voor niets prijkt zijn naam in de lijst van erele
den van de vereniging. 

Op de/010 geheel lmks· Jan Sraol (1904-1944) 
Op deforo links· de Noordbarger voetballers 
Derk Borgers (bai·e11) en keeper Willem Staal en 
Dolf Scholren (Uil' 75 Jaar. blz. 17 en 42). 
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Geert Witting 
Geen Witting (1930-20 l l) groeide op aan de Stort
weg 22. Hlj was altijd a1s een heer gekleed, op zijn 
werk, bij het ruinieren en op het voetbalveld. 
Hij speelde een aantal keren in de hoofdmacht van 
Emmen en was bijzonder snel. maar hij kwam 
nooit met een vuile voetbalbroek van hel veld af. 
Daar bad bij een hekel aan. Toen hij in 2011 over
leed klonk in her crematorium het supporterslied 
'Emmen komt eraan·1 en lag bet rood-witte shirt op 
de kist. 

Gezinus Schollen 
ln de jaren '30 voetbalde Gezinus Scholten (1910-
1996), in het eerste elftal van de v.v. Emmen. 
ln het seizoen 1929-1930 was dit elftal kampioen 
van de hoofdklasse van de Drent.'\Cbe Voetbalbond 
(DVB) geworden, waarna men in september 1930 
naar de 'KNVB' ging. Op 10 januari 1937 werd 
hij met v.v. Emmen kampioen en promoveerde bet 
elftal naar de tweede klasse van de KNVB. 
Na de LTS re hebben doorlopen ging hij als tim
merman aan de slag bij bouwbedrijf Bekman te 
Erica, later bij bouwbedrijf Van Essen daarna 
werkte bij als onderhoudstimmerman bij de Emmer 
Centrale Woningbeheer (ECW), waar bij lot zijn 
pensionering bleef werken. 
Gezinus Schotten was een veelzijdig sportman. Met 
schaatsen wist hij veel prijzen te winnen. Ook stond 
hij zijn mannetje bij hec biljarten, turnen en hand
bal. Zijn neef Johannes (Hans) Scbolten (zie afbeel
ding blz. 5) kon ook goed voetballen en speelde 
ook in het eerste elftal, net als zijn zonen Dolf (zie 
afbeelding blz. 7) en Johannes. Dolf speelde lang in 
het eerste elftal. 
Toen zijn zoon Ines in de jeugd van de v.v. Em
men speelde, was hij jarenlang grensrechter bij het 
jeugdelftal van zijn zoon_ Ook toen lnes bij v.v. 
Emmen en bij Zwartemeer voetbalde, behoorde 
hij met zijn vrouw tot de trouwe supporters. Ioes 
Scholten behoorde in zijn tijd tot de beste amateur
voetballers van Nederland. In 1963 maakte hij als 
semiprof de overstap naar Zwartemeer. Dat leidde 
cot veel gespreksstof in ZO-Drenthe. In bet seizoen 
1967-1968 keerde bij terug bij Emmen, waar hij 
dat seizoen meestreed om hel landskampioenschap. 
Na dat seizoen werd hij bij verscbillende amateur
verenigingen trainer. 

12 Kroniek 

Geen Witting 
(Coll.ectie Historisclle 
Conunisie Noordbarge) 

Linksboven Hendrik 
Schuiling en rechts
onder Hindrik 
Venema 
(Uit: 75 Jaar, blz. 16) 

Gezinus Scholre11 (Uit: 
75 Jaar. blz. 17) 

Emmen 1 in hel voet
balseizoen L 962-1963 
Linksboven: lnes 
Schoften. linkson
der: Roelof Hummel. 
Redilsl>oven: Hami 
Fransen. (Collecrie 
lnes Scholcen) 



umis Halberstadt 
Bij v.v. Emmen speelden tijdens de oorlogsjaren weinigjoodse 
jonge mannen. Er was één uitzondering: de verdediger Louis l lal
berst.adt (Valthe 1921 - Emmen 2004). Hoewel het verboden \i.erd 
om joodse mannen op te stellen speelde hij nog lang mee in het 
eerste elftal. Door onder te duiken wist hij de oorlog te overle\en. 
In 1950 ve tigden zijn ouders zich in Noordbarge: Ermerwcg 85. 

Gerrit Griemirrk 
Gcmt Griemink (1917-1945) was lid van de verzetsgroep Ber
gentheim. In de nacht van 10 opll januari 1945wenJ hjj mei 
tien andere leden van deze verzersgroep opgepakl. Na wel\en 
gevangenschap en manelingen werd hij op 2 maart 1945, samen 
mei 46 verze1slieden en burgers, in Varsseveld door de Duitsers 
gefusilleerd. In zijn borstzak werd een door kogels beschadigde 
sigarettenkoker aangetroffen. Deze bad hij van de supponersver-

louis Halberstadt cniging bij zijn afscheid als voetballer gek:regen.2 Gerrit Griemink 

In bet te ver chijnen bock 'oordbargers Het verhaal over ven bewoners "ordt geschre
ven o"er Fokko Kalk (Hoogezand 1910-Emmen 1993). Hij was in 1936 met Bertina Bult 
(Noordbarge 1912-Emmcn 1985) gehuwd en woonde 'an 19~0-1959 op het adres Noord
barger traat 69'. 

Fokko Kalk \\ac; een manusje van alles en een zeer 
technisch man. Zo had hij onder meer een draaimo
len. waannee hij ook op het Kampie te Noordbarge 
bij het feest van de Vereniging van Volksvennaken 
stond. Hij was chauffeur bij de bloedfabriek OBI 
aan de Weerdingerstraal geweest. Ook reed hij met 
een eigen vrachtwagen, maar daar was nogal eens 
wat mee mis. De motor werd dan gedemonteerd en 
op de keukentafel geplaatst om te worden nagezien. 

De draaimolen \'On Fokko Kalk. Vanaf Links: bij 
drangliekje Ham Meenens; in her baJ.7e zusjes 
Erumg; in b<1kje achter jongetje Willem Kalk; 
daan·oor lur:e Meenens; onbekend; opa Willem 
Bult (met hoed): onbekend. Aalf)e Bu/J (in bakje): 
Klaas Bult, echtpaar Beniena en Fokko Kalk; 
\·oor FokJ.o Kalk ~raar Klaasje Kalk. daaracluer 
opoe Aaltje Bult-Spiegelaar, aduer Fokko Kalk 
(m bakje) Jirske Bulr-Zwan (moeder \·an WWem 
en Jan Bult). achter dranghek Aaltje Kalk. 

De reisclub Noordbarge deed vaak een beroep op 
Fokko, bet ledenaantal \\ ac; teruggelopen en een 
grote bus kreeg men niet mèCr vol. Besloten werd 
een volkswagenbusje te huren met als chauffeur 
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Fokko Kalk. Bij de Dikke Stien in het Noordbar
gerbos was de eerste s1op en werd er een borrel 
geschonken. 

Voetbal 
Voetbal nam een belangrijke plaats in bij Fokko. 
Vanaf zijn komst naar Emmen m de jaren '40 was 
hij een fanatiek supponer van de \.V. Emmen 
en reed hij met zijn vrachtwagen met ' in de bak' 
suppone.rs naar de uitwedsrrijden. Tot in de jaren 
negenug toen Emmen bei.aald voetbal ging spelen. 
bleef hij de club bij elke wedstrijd IIOUw. In 1989 
was hij één van de oprichters van de Vriendenclub 
van FC Emmen, larer omgezet tol de Business Oub 
Emmen. Fokko Kalk was supponer voor het leven. 

De Volkskrant 
Onder de kop Fokko Kalk houdr ' 'an Emmen, 
desnoods als enige verscheen in De Volkskram van 
19 augusrus 1985 een uitgebreid imerview van Siet
se van der Hoek met Fokko Kalk uit Noordbarge. 
Hieronder plaatsen we een deel van dil interview. 

De zondag was altijd \OOr hem. 'iets of 
niemand J..on hem tegenhouden als Emmen 
l'oetbalde. Gisterui 1,at hij er ook toen Em
men zijn eerste ''cdstrijd in bet betaald \oet
bal speelde. Fokko Kalk, 76 jaar, plaatsnum
mer 32. iet5e van der Hoek, journalist bij De 
Volkskrant, ontmoette de trouwste ' 'oetbalsop
porter \an ~ederland. "Dat "il ik zo houden. 
wlang ik \OCtbaJ mag zien." 

14 Kromd. 

FokJw Kalk op de 
tribune bij bl'o 
Emmen op zondag. 
Achter hem zitten 
besruurslid Geen 
Scllutmps (rechts) 
en slager Veldkamp 
en zijn \'rouw. 

Eén keer heeft hij moeten missen. Eén keer in een
envijftig jaren. En !huis Emmen tegen Muntendam. 
Hij lag in het ziekenhuis met paratyfus. Hij kon ze 
in zijn eenzaam kamertje horen juichen, maar wist 
niet waarvoor. Zijn kinderen zijn toen heen en weer 
gaan hoUen elke keer als er een doelpum viel. Om 
hec hem vanachter het glas met de vingers omboog 
te vertellen.~ 

Zaterdagmiddag [17 augustus 1985 - red.] is het in 
bet stadion Meerdijk aan de oostkant van Emmen~ 
dicht bij Duitsland - nog een heel gedoe en geha
mer. Fokko Kalk baalt een zak vol bouten voor de 
laatste reclameborden. "Wal gaat er wat om weg 
hè," zegt hij op z'n Gronings. -Morgen om deze 
tijd spelen ze al," zegt een wat oudere oude man. 
Twee politiemensen komen alvast even kijken. 
"Jullie zijn te vroeg," meem de andere oude man. 
Ze kijken over her groene gras naar de in aanbouw 
zijnde kooi voor de Den Haag-supporters van mor
gen. "Met allemaaJ scheennesjes bovenlangs." 
Zondag speelt de v.v. Emmen voor hec eersc be
taald voetbal. Sinds veertien jaar is hec er weer in 
de provincie Drenthe. "Ik leef er ge"'eldig naar 
toe," zegt Fokko Kalk in een hoekje \an de kan
tine onder de hoofdmbune. "Ik kan best hebben 
dat ze verliezen. maar dan moet de tegenst.aOOer 
ook ZO\'eel prestatie hebben dat ze ons over de kop 
spelen." Hij is de i:rouwsce supponer van de v.v. 
Emmen. Wat ze maar voor hem te doen hebben. 
doet hij. En een funcóe heeft hij nooit gewild. "Ik 
hou van Emmen," belijdr hij broodnuchter. "Ja, 
boe komt dat'?" 



-van de oorlogsjaren. denk ik. Er was geen ver
voer meer voor het eerste en het C\\'eede elftal als ze 
uit moesten pelen. [k heb coen mijn vrachtwagen 
disponibel gesteld. Een gaspot erop. een dekkleed 
erover. Zo ben ik aan EllUllC!n verknocht geraakt. 
Hee '-"l!rden je vrierxlen. Het is ook m 'o mooiste 
elftal geweest. het elftal uu de oorlog. -
Hij wijst op een foto aan de wand met de lange 
korte broeken van lOen. Hij kem ze allemaal oog 
bij naam. Sommigen zijn al overleden. En clan 
zongen ze het lied 'De wagen van Fokko KalJc', 
berijmd door mevr. G. Weerman-Engels (zie 
afbeelding rechts). 
Zelf spelen deed hij allang niet meer. Hee was nog 
in zijn geboorteplaats Sappemeer dat hij tijdens een 
wedstrijd beide benen zeer gecompliceerd brak, 
althans Le gecompliceerd voor de stand van de 
heelkunst toen. "[k heb er scheve benen aan over
gehouden, kijk maar." Hij Stroopt de pijpen van 
zijn pak op en toont hoe zijn voet taat onder zijn 
enkel. "Direct daarna ben ik supporter geworden." 
ln 1933 verhuisde Kalk naar Emmen, begon een 
cransponbedrijfje ('zand en gnnd en ander kieper
werk') en '"erd gelijk lid van de plaacselijke v.v. 
Emmen." 
Dag en nacht was het altijd hard werken geweest 
met zijn cransponbednjf en zacerd.ags vaak oog 
barder om de zondag 'rij te k'UJUlCn zijn. "De zofr 
dag was voor mij, dat was nou eenmaal zo. Nee, 
niet één van de familie. ze, en stuks heb ik, vier 
jongens en drie meisjes. En er is niet één voetbal
liefhebber bij ." 
"Ik ben ook wel verschillende keren als enige sup
porter mee geweest naar verre uicwedstrijden van 
Emmen. fk was er altijd bij, uit en thuis. Toen er 
na de oorlog weer bussen waren, heb ik een tijd
lang een ereplaais vóór in de spelersbus gehad. Ik 
had zelf nog geen auto. Ja. wel een vrachtwagen. 
Daar ben ik trouwens ook wel eens helemaal in 
m' n eentje mee naar een uiC\\'edstrijd in Leeuwar
den gereden." 
Alleen als Emmen njet hoefde te pelen, ging hij 
wel eens naar een wedsaijd in de buurt. WKE, 
Emmen, Gennarucus en maar één keer naar de 
FC Groningen. MDaar kom ik nooit weer. Tussen 
dat publiek houd je geen broek aan de kont aan. En 
je klapte zo drie. \ier meter naar beneden als die 
meure op de staanaibune in beweging l'\vam." 

De ........ _,, - .-i Aood.wM. 
- wot.11! W op IOL 

0.. !JU" • - · - ,,.... ....,, 
~-••ic... 
~-ootl .... klas, 
..... b __ "eun. 
Ze ....,,,. &w.... _., 
Roo6-Wi lb»Wit 
Ze roepw1 en - - atr.ics lalllP e1e .,_ .....,,,.,. _ .. 
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Emmen, e-, - IOU W ON dotpje zijn lOndw Roo6-Wit, 
Emmen. EmlMn. hel c~ - ltMcl9 -r pit In zit. 

W.t pril<Mldrtad 911 elrlcjlM touw, 
Mei Ml,.. un elkaar, 
m"kl FOkko Kalk ,_. voor de tit. 
de wagen kant en klaar. 
Rooó-Wh -ot er nu lng.pek1, 
ala haring In Mn ton. 
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Rooó-Wll, Rood-Wll. 
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IOC:tl nnoen wtl - - .--. 
Rood-Wil. Aood-Wil 
W. ,....., • - IOCll 11,,, - op ... ~ 
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Wat is er MU w mooi aan hel supporter wet.en? 
Fokko Kalk, 76 jaar: "Nou. je doet overal aan 
mee. Hee zijn vrienden van je. De nieuwe spelers 
van Emmen ken ik allemaal, stuk voor stuk. En ze 
kennen mij ook allemaal." 
Zaterdag [24 augustus 1985 - redactie] vien Em
men [de amateurvereniging - red.] het 60-jarig 
bestaan. Fokko Kalk is per brief door het bestuur 
uitgenodigd de jubileumwedstrijd 's middags en 
her feest 's avonds bij te wonen. "[k vind in één 
woord, voor mij, in mijn ogen, ik spreek niet voor 
anderen naruurlijk. voor nuj is het dé club." 
Helemaal coen hij nog op ZJjn vrachtwagen reed. 
maar ook na zijn pensionering, gaat al zijn 'vrije' 
tijd naar de club." 
Omdat bij lOCb geen · zinende kom· had en bij de 
tbniswedsttijden altijd om het veld heen Liep. deed 
bij regelijkerojd de concrole rond het veld dat men 
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niet zonder ce betalen hel bek overk'Wam. Toen 
hem dal 'te koud in de rug \\-erd'. ging bij cribune
comrole doen. "Tegenwoordig ben ik reserve. 
Waar i.e me maar kunnen gebruiken, daar word ik 
ingezet." 
De laalSte ""eken. met al die drukte ter voorberei
ding van het eerste becaalde Hletbalseizoen van de 
v.v. Emmen. was Fokko KaJk, 76jaar, meer op 
het sportpark McerdiJk dan iliws. "Bood-
schappen doen. Plakkaten rondbrengen. Alle oe
fenwedstrijden heb ik gezien. tedere dag ben ik hier 
geweest. Alleen het bed ontbreet...'1 hier, anders zou 
ik er dag en nacht geweest zijn." 
Als eerste mocht Fokko Kalk een vaste plaats làe
i.en op de hcringcrichtc hoofdtribune op de Emmer 
Meerdijk. Aan de Kcrkhoflaan, waar ze tot voor 
acht jaar speelden, had Kalk altijd nummer tien. 
"Ik heb nu nummer twet.>ëndenig. 32, en dat wil 
ik zo houden zolang ik voetbal mag zien. Je leeft 
van dag tot dag bè. Ik blijf w lang bij Emmen cot 
het met meer wil . Maar tk hoop dat Emmen mij 
nog heel \\at Jaren \'ermaken mag. Morgen kan het 
afgelopen zijn. dan heb ik pech gehad. ~ 

Fokko Kalk w-as de eerste om te stemmen voor de 
overgang van Emmen naar het becaalde voetbal. 
"Ik ""-as ui1gekeken op de hoofdklasse amateurS. 
Emmen wil graag aanvallend voetbal spelen, en dan 
gingen de anderen met zeven. acht man voor doel 

Noteri 
I Het supporrerslied 'Emmen komt eraan ' is door Jan 

de Vin geschreven en geromponeerd en opgenomen 
op een cd \'OOr de .wpporrers\'erening Emmen. Hee 
intro mn d11 lied i.\ afgeleid mn het allereerste sup
porter~lied dat 0011 werd l(t'Z011ge11 (hrtps:l/www. 
youJube.com Watch :•i·= E-BhlJSMRfEJ 

2 Poll e.a . 75 Jaar bi-;.. 36 ·38 
3 Op dit ac/m, had PÎtt \Wf Duinkerken wmaf 1959 

rot 1972 zijn rij\,Îtl- en bromfiecsenhandel. 
4 De ki11tfere11 m11 Foilo Kalk en Berrifla Bull ~·aren: 

16 

Aalcje (f\'<X>rdharge 1937). l'/i/lem (Noordbarge 
1939). &urhienus (Noordb<1rge 19-12 - Emmen 
2012), Roelit (NoordharRt. 1945 - Emmen 2016), 
Klamje (No<Jrdharge 1947) Fokko (;\'oorábarge 
1948 - Klazienareen 2005J en Johafflles (Jans) 
(Noordbarge 1950 - Emmen 2009). 

Kroniek 

Staan, zodat er voor ons nie1 door te komen was. 
Dac ligt m het beiaa.lde \<oetbal hoop ik wat anders. 
Daar moet je aanvallen om publiet... te houden. " 
Hoe Emmen het :al doen? "Kijk. er zijn negen
tien ploegen in de eerste divisie, dat zijn negentien 
plaatsen. Tiende. negende, ache:>te plaats. daar ben 
ik heel tevreden mee. 't Kan nacuurlijk ook anders 
lopen. Als \\-ede eerste wedstrijden nou eens goed 
doorkomen en p!nodekampioen worden. dan spe
len we mee om de promotie en dan hebben we zes 
extra wedstrijden op het eind van bet seizoen. Dat 
zou toch mooi wezen - al was he1 alleen maar voor 
de kas. " 
Natuurlijk kost het geld , vooral dat reizen naar de 
uitwedstrijden. "Bar vc.'Cl geld. Entree, onderweg 
altijd even aan voor een uitsmijter en koffie. Maar 
dat moet dan maar. En ik ga niet met de bus mee 
als ik dan net zoals de Den l laag-supponers in 
een kooi moet. Dan koop ik gewoon een kaartje in 
Roosendaal en ga russen de normale mensen staan. 
Die naam \\<il ik ook nie1, dat ik bij het gespuis 
behoor." 
Of er nog iets bij:.oru/ers te melden m/J over die 
eenemijftig jaar, woog ik. 
Kalk: "Buitengewone dingen? Nee, zou ik niet 
zo kunnen zeggen. Het gaat al die jaren maar zo 
door." 

Op zondag 18 augustus 1985 verloor v.v. Em
men voor bijna 1evenduizend toeschouwers van 
FC Den J laag met l-0 door een doelpunt i.even 
minuten voor het einde. Bij de intrede in de ere
divisie in 2018 nam FC Emmen revanche. Men 
won bij ADO Den llaag met J-2. 

literatuur 
Hmis Poll & 1ndri Timmer 15 Jaar voetbalvereniging 
Emmen 1925-2000. Emmen 2000 
Jubileumuitgaien 'an dei·.\', Enm1en in 1950 (25 jaar), 
1965 (40 jaar) en 1975 (50 jaar). 
Kranrem·ers/agen; Emmer Courant. 19-08-1985: 
Nieuwsblad van het Noorden 19-08-1989, Provinciale 
DrentSChe en A"ser Courdflt. 28 02-1934, De Volks
krant. 19 08-1985 



áoorcJ>iet ~Va6er 

J-foe de fand6ouwfiuisfioudscfioo[ 
in P,mmen twam 

Tot de aanvang van de twintigste eeu·w was bet landbouwonderwijs voorbehouden aan 
mannen. Uitzondering daarop was bet toelaten van vrouwen tot cursussen op het gebied 
van de melkverwerking, de zogenaamde 'zuivelcursussen' . In J 909 werd door de inspec
teur van het landbouwonderwijs bet initiatief genomen tot vakonderwijs voor meisjes op 
het platteland, dat resulteerde in een tweejarige cursus voor meisje · vanaf zestien jaar 
aan de Rijkslaodbouwwinterschool in Veendam. 

In de steden werd op de huishoudscholen aan bet 
eind van de l 9de eeu\.\ onderwijs gege'en dat 
gericht was op het hu1~houdelijl. \.\-erJ., Ook boe
rendochters moötcn lcn.>Jt wat het voeren van een 
'goed' boerenhui houden inhield. onder andere op 
hel hygiërnsch vlak. Daarvoor waren in het laOO
bouwhuisboudondcrn Ij de lanclbouw\akken en de 
huishoudelijke vakken aangepast aan de werkzaam
heden van de \rouw op het planeland. 
ln de beginperiode nam hl!t landbouwhui houdon
derwiJS verschillende vonnen aan: van voh,aardige 
scholen tot kone cursussen. 
ln 1913 kwan1 de eerste opleidingsschool voor 
landbouwhuishoudleraressen tot stand . 

De voorgeschiedenis ;,, Emmen 
De geschiedenis van hel landbouwhuishoudonder
wijs in Emmen gaat verder terug dan de opening 
van bet gebouw in 1934. Al veel langer werden 
avondlessen gegeven en werden er levergeefs po-
gingen gedaan om een hui. houd- en indUStriescbool 
in Emmen tol stand te brengen 

Me\·r. H.A. ra11 R1el-Smee11ge. ZiJ was in 1918 
\OOr..imer nm de 'Veder/011dse Vereniging vall 
H1tiH romu.>11 afdeling Emmen, één m11 de be
Ja.11grijksre i11iriarief11eem.srers om re komen rot 
de sticlui11g \tJJI de IA11dbouwl111isltoudschool. 
(coli Roelof Boelens) 

ln een ingezonden bnef. gepubliceerd in de E11u11er 
CouranJ van 17 juli 1918. meldde de afdeling 
Emmen \aD de Nederlandsche Vereniging voor 
Huisvrou\\en dat Le een \Cl7"od. had gedaan aan 
het geoootschap eer bevordering \an de LaOObouw 
in Drenthe (voorganger van hèt DLG) om in dat 
jaar te Emmen een cursus te orgaruseren in land
bouwb\W houcllmnde, waaraan 70\\el mei Jes uit de 
landbou\\ende tand ali. un de burgerij konden deel
nemen. De bnef was ondenckcnd door het besruur. 
Volgens hen moest een dergelijke cursus wel sla
gen. wam 'hier op het plaucland hebben wij feite
lijk allen te maken met landbou\.\ - (tuinbouw) huis
houd.kunde· . De ingezonden brief was bedoeld om 
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meisjes (en de~) warm te maken \OOr deel
name. flet \erl.Ot!k was gcdt1.ailleen1 ungewerkr 
en de brief \Cnnddûe \erdcr: 'Het doel \an deze 
~us is jonge me1s_1es in de gelegenheid te sreUen 
op \\ dnig ko~thare \\ ijze theoretische en practische 
kennis op te doen aangaande de werkzaamheden 
welke 1ij later 1.ullen moeten verrichten. De meisjes 
die wcn"lCn te wortlcn toegclmcn, moeten de leeftijd 
van zestien jaar bereikt hebben hij het begin van de 
CUJ"'\US (vertr10c..'<.lchJk i;cptembcr) en lager onderwijs 
hebhen genoten. Het lesgeld bt.'<.lraagt f. 2.50. On
cn mim.cnnoge00cn zijn cbawJJt vrijgesteld. De 
duur "'Wl de cursus bedraagt .W weken. Er \\ordr 
''"ee keer per \\eek les gegc"cn. ln de drukke 
oog-,ltÏjd is er vakantie. Er kan les gege!\:en worden 
in 'ocding'll"Cr en kokc.."fl, behandeling der was, 
hubhou<lkunde. naruur- t!'Tl scheikunde. plaruknnde 
en bemesting. groente-. ooft- en bloementeelt. voe
ding en vcrpkging der hui'<lkrcn, :rui\elbereiding. 
\\' il '-'Cn dcr!:!elijke cu~th slagen dan moet er vol
doeooe deelname zijn. Aangifte kan gedaan \\Or

den tot 1 augustus mondeling of schriftelijk (met 
opgm c \"an ruam. adn."'S, lcchijd en naam van ha 
hootd der school, waar orxkrwijs \\erd genoten) bij 
een der on<lcrgctckendcn. De cur.-.us 7.al e\enrueel 
gehouden worden te Emmen op ouder bekend ce 
maken plaats en tij<l. BiJ gcnocg1,amc deelname 
ciders 1ou 0<>lo.. in andere delen der gemeente een 
cun,u~ voor te bt!re1dcn 1iJn. • 
De hrief wa'i ondcnekcnd d0<>r hcc bestuur van 
de atilcling Emmen van de "'1l'd \rcr. voor Huis
HOU\\l.!n, "'-~taanck uic ~dan~ H A Van Riel
Smc..-e~c (HlOrz.); H TJ. Van Huc."t-Doornbosch 
(su:r.): J. Boer.ma-&:hnciJcr (pcnn.): A.F. ten 
Brink-Jonkers: M Jakobs-Lcvic en A. Reinink
Hekman. 
De opnx..i> \\as !'!UCCL~\·ul. \\ant c.."Cn maand later 
hadden zich al 32 deelneemsters aangemeld. af
kom ... ûg uit \Cr.,chillendc dorpèn van <.Ie gt!meeme. 
De ofliciele 'Larl \Ond plaab up \\ocnsdag 30 ok
tober in ~ RtJk,laoobouwwimcrschool in Emmen 

J KnmitJ. 

/11 deze borul. op de hotk Sp<X>ntraat/Allee 
1~erdm l'clfl 1924 wr de opmmg ''111 de nieuwe 
sr/100/ de ft\WI rnn dt /u11dbou~llui,llo11d
scllool geRnt'n . Dauma is ht•/ 1?tht111w 1ijdelijt. 
jeugdhubug gewtt\I. Uit du~ prri0tfe tlmeert 
de fow . <mil. Ard1itf Grm. Elrunen}. 

met een t~raak door de rijk.,Jandbou\\leraar 
'oor DrenûlC. J. Elema, die het doel en hc:1 mu \'all 

zo·n ~s uilecnzeue. Er \\aten 25 deelneem-
cers h.-erlingen. Er hadden zi hop dal moment 

50 aangemdd. maar de hcllt kon nicl tOègelalen 
worden. omdat 25 het maximum wa.c;. De lessen 
werden vanu11 het Drents Landbouw Genootschap 
gegeven door mej. G. ten l lcuvel te Assen en 
J. Graver te Nieuw-Weerdinge. De kosten die voor 
de CUJ"\US gemaakt \\erdcn. kwamen voor rekening 
van tle huiwrouwenvereniging Ze \\aren begroot 
op f. 50.00. In een brief aan de gc!Tk.>entc \\erd 
gevraagd om dit t.c "ub..-.idi ·ren. maar dt! gemeen
teraad besliste at\vijJA.."fld met als reûen 'dal de 
dcelneatbters als zijnde allen mcesl uit tle gegoede 
u~ ~. Je KQ.<.len zei f wd bt!t.alcn kunnen •. 

Vt rt11igi11g tot Sticltling J'an ttn l..11ndbouwhuis
houd- t 11 indu /rit chool 
De aJerland'iC Vereniging \OOr l luisvrou\\en afd. 
Emmen ging 'enter_ In maan 1920 kwamen op 
hun verzoek 'er;chillende belang lellenden samen 
in hotd Van Dalen in Emmen om de ~en.<;elijkbeid 
t!'Tl mogchJkhcid lc bt.-sprekcn tOf "c;tichting eener 
VfOU\\Cnarbci<.l!'ischool in een of andere vomt re 
Emmen· Tijdens die bijl'tmkomst werd de 'Ver
ecniging tol Stichting van ccnc Landbouwhuishoud
en indll!ltricschool tc Emmen' opgericht en werd 
een commissie benoemd om de plannen verder 
voor te hcrc1dcn. Die commic;sic bt.-stond onder 
andere uu G. KnoMra, burgenlCC'-cer \an Emmen. 
A. fongbk~. burgcmec ter \an Slc.'Cn, \V.H. van 
Riel. secretaris van de ambacht,-.chool. J. Kok en 
J.H Berg.man Beins. beiden leden \ h.lll de Prov. 
Staten van Drenthe. K.B. Kluiving en W Emmens. 
respt.'CÛC\ChJk. din.-cieur en leraar V'Ml de Rijls
landbouwwimerichool en een viertal dames uit bet 
be.tuur van de Nt.'d Ver. \OUr Jlui vl'OU\\en. 
De dagch1l...e le1ûmg kwam in handen van nle\T. 
H.A \ 'an Riel S°"''\:nge (\oc>rL.), fll\.'Vr H.T J. 
\'an Huet DoomtxN:h (secr.-pt!lllljngm ) en de 



Leerlingen 
i·an de 2de 
klas land· 
botfühlli5. 
houdsc/100/ 
in mei 1931. 
lVIe Uni 
namen? 
(coli. Pitr 
Naber) 

beren KOOl~lrn . \ an Riel en Klu1ving. 
In de statull!n Mond hel doel van de vereniging 
ornschre,cn als 'het geven van onderricht in een 
of meer villen, ht."llocld ondt:r an. 11 dc.:r lJVCr
heidsooderwij'>\\Ct, laodbou\\bué houdonderwiJS, 
buisOOudondcrwijs. HOU\\.elijke hand\\.erlen en 
maaL'IChappctijk \\co:. Voor 1921 zaJ een verzoek 
om subsidie \\Orden aangeHaagd en het lag in de 
bedoeling 10 'pocdig mogelijk met het ooderwij te 
beginnen. Er k\\amen 'eel S)mpathieberuigingen 
binnen. olklcr andere van prof. Elema. directeur 
van de \Crcniging tot bc\ordering \'an het arn
bachts0nderwij'> m Drenthe en van mr. H. Smeen
ge, lid van de EcrMc Kamer. 
Op 6 november 1920 werden de statuten van de 
vereniging dtxlr de Kroon goedgekeurd. 
In juli l 921 werd een brief geschreven aan de 
gemeente met daarin een subsidieaanvraag over 
1922. Er \\aren 86 aanmeldingen, voornamelijk 
atkon1'>ûg uil de gemeente Emmen. maar ook uit 
de nabunge gemeenten Sleen, Borger. Z\\a!loo. 
Dalen, Odoorn. ~h.>rht.-sc;elen en Vlagmedde. De 

Een "'°''P leerli11gt•11 rn11 de larulbouhhuiJhoud
school bij de barak op de hotJ.. Spoor::.rrmll lAllee 
in nolc11ibt•r 1931. Dt rwmen \·011 de \"Îer ~isjes 
linb ;.ijn bde.rkl, \'onaf J.nJ;,s: Geertje Joos101. 
Gitnt Mandtma. F.l")l' Yn.tr en Jo D<1rgtlo. U7e 
tLnr de anderen'! (Cc>ll Pin NaberJ 

brief ging \Crgc1eld van ct.-n memorie van toelich
ting met de bcgroung. Aan de u1tgavcnkam '-tond 
een totaalbedmg \"<tn f. 167 500,00 1,:oor salarissen. 
huur. meubelen. ondcrhouJ. h..~matcriaal, maar 
ook het sochten van 1..~n nicu\\. gebouw. 
Burge~ter Koot.strd, die met \\ethouder J. Had
ders Rzn. gedelegl..'Crd hcsruurstid wali, had het 
bestuur 'an de 1,:crcniging reed-. lC! k~ gege\en 
dal niet op ~idie 'an de gemeente ~t worden 
gerekend . De i;crnc..~mcraad beschibc dan ool op 
30 januari 192.2 at\\ ijlend 'op grond 1,:an de <-leclue 
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tinanciélc lOl.~tand de1er gemeente'. ln dat jaar 
heeh de \creniging. geen onderwijs kunnt.--n ge\eil. 
Als de \creniging in 'mat \\a\ gt....,teld om zoals de 
bedoeling w.1s met de CUJ"\U.'> te hcginnen. dan zou 
dat gd>t."llnJ zijn ml!l ongcwcr 90 kcrlingen. die au 
allcniaal tclt.'Urg~tdd n~Lcn wonJcn. 
In maan 1923 sdlrij,cn de ,·ocm:iL,tcr en de <;ecre

~~van de Vereniging een hrict aan de minister 
van onderwi}~ om steun te \ L7krijgen. De reactie 
van het mini;,tcrie is niet heli.end. maar qeun werd 
wel \crkregcn van de in.,pcclricc \'an het Nijver
heidsonderwijs. l let "<:htJnl tnlU.'-'Cn dat de cursus 
op iniuaucf van de NeJ. Ver Voor Hut.svrouwen 
nfd. I.::.mmcn, die m 1918 was lx:gonncn. in L922 
was opgeheven. 
Ook in de jaren 1923 en 1924 reageerde de ge
mt.'\.'llteraad ncgauef op subsidicvcrioeken. Maar 
in 1924 \eranc.lenJe de houding 'an de gemeente 
enigs1iru; . Het college van Ben \\1 deed toen een 
be1'0t.T1 op het DrenL.;ch Landbouw Genootschap 
(DLG) en \'roeg om ûe uan het DLG toegekende 
rijk. 'ulhidie \Oor 19"-5 mcr te dragen aan de 
\·erenig.ing. J Ict DLG wees het af. maar hield wel 
de L.Org voor hel landOou\\hui-.hou<londeNijs m 
Drenthe. 
In 1923 werd vanwege het DLG bt.'goML>n met het 
ge' en \'an landbutmhui..Jliu.lle5-"èn in de \Orm van 
dagcursussen. waaruit later de landbouwhwshoud
!ithool is gegroeid. Op 11 januari 1923 \\erden in 
legen\\oordigheid \ H.tn hurgcmet."\lcr G Kootstra 
en atgevaan:ligden van de Vereniging \OOr Huis
vrouwen en' an de Vcn.'\.'lliging tol opnchong 
cencr Landbouwhu1-.houd en Jndw.tricschool voor 
Emmen en omgeving dc1,c cur:-.usscn geopend. Ze 
werden aanvankelijk gegeven 111 l'en JokaaJ van de 
in 1918 ~wopcndc Rijki,landbouwwmterschool en 
in t.>en zaal van het catc Gruo1huis aan de Stations
strJal 

Mcvruuw Bunnema-Beni..~. ~"Crctaresse van de 
commis..,ic La.ndbouwhuishoudooocrnijs m Dren
the uil Odoorn, prak het officiélc operung~\\OOn:I. 
waarna de burgcrrk.'t"-ter en J.J . van Hut!t-Doorn
~h het woord \OCnJcn. De wen geuite \\enseD 

'oor de bloei van dit onderwij" zijn in vervulling 
gt.ogaan. Er \\CnJ bêgon11é..'tl met f\\L'C kla5sen van 
elk 1waalf leerlingen. die onderwijs kregen , .an de 
dames G. ten Heu\el en Dtjkem.1. LCJ'\\ijl P. Dijk
"tra. <k..">lijds hootä van de opt:nbare school II in 

Krm1id ; 

Emmen de land- co luinbouwle:-~n gaC 
De ruimte in de Rtjlc;landbc:lU\\\\in!er.,chool moest 
\OOr andere doclcmden gt."bruikl \\onlen en op 
15 oli.1ober 1924 vcrhuilide m\;n mcl de z-ich inmid
del~ uilbreidcnde CUJ""<;U sen naar tk vrijgd~omen 
barak op de hoek Spoor.,rraat/ Allt.-c. De barak was 
voor die ûjJ in gebruik gc\\a~t bij hel det.achemem 
van de politietroepen. dat Uttk.'111, de mobil~tie in 
Emmen gclt.-g-.?rd was . In 19"-5 v.as het aamaJ leer
lingen gl!'te<è-cn tol 125 '.\ia c.'èn aantal jaren werd 
het gebrek aan ruimlc m de barak nijpender. 
Na 1926 L" de rol van de in l 920 opgerichte ,·ereni
gmg 10 gcx.-d aJs uitgespeeld 1 lt:t DLG heeft dan 
de taak om in hel landbouwhuishoudonderwijs in 
Drenthe (en dus ook in Emmen) 1c voonicn over
genomen. 
In 1930 droeg het hoofc.lhèsruur van het DLG bet 
~rurcn \an het landbouwhuishoudondcrn.ijs in 
Drenthe lhnnccl op aan t.'etl comrni. sic die al een 
paar jaren mel de dagch.1k~ leiding en lOeZi.cbt op 
d.11 ondcf\\ ij ... wa.s bc~t Ot: leden \\Crtkn aange
\\ezen door het hoofd~ruur -.an het DLG Daar
naac;t v.erden door de gemccrucn A"-..-.cn en Emmen 
gedelega"t'den aangewet.en om 1iuing in da1 bestuur 
te nemen. dat onder andere tx.-stond uit B.H Eelk
man Roclda uil De Wijk (\t)()rl. ) , A. Bonnema
Ben..~ uil Odoorn en A. S1bon en H. Beulema uit 
Emmen. Daam:ia. t waren er plaatselijke commis
sie.. \oor Emmen haddèn in dac plaatselijke com
mis<>1e ziuing: de door de genla.""fll.craa<.I aangewe
zen dame l lcmminga-Huuema en Wildvank-Van 
der Veen. namens de Nt.'tlcrla00.1,e Vereniging van 
Huisvrouwen afdeling Emmen de dames Van Huët
Doombosch en Lamhcns en namens de Landbouw
vereniging mevr. ll uizing-Dckkcr. 
ln het an:hicf van de gcmcemè Emmen is <.'Cn 
aantal Jaan·cr;lagcn (vanaf 1928) te vinden van de 
Commi'-1,ic Landbouwhut<-houdundcrwijs in Dren
the (uilgaandc van hel DLG). 
Het jaarve~lag ,.an 1918 'errncld1 dat de .school in 
dat jaar bezocht \\CnJ door 168 lt.'êrlingen. \erdeeld 
O\er \c.rschillcndc groepen: de driejarige cursus 
\OOr lt!Crlingcn afkomstig van de lagere school 
(52 tl .). de l\\t.'t!jarigc t.'Ursu..; \CX>r lccrlmgcn ou
der dan z4-..ucnja.ar (30 ll .). de ClhlUumnaàJ.Cursus 
(21 ll.) en t."Cn aantal a\ondi:ursu;,~n (65 Il ) Aan 
het eind ,.an hê..1 ~hooljaar (in december) kon aan 
\eèflÎen ll.'Crlingt."11 van de driejarige cUJ""<;us en aan 



De nieuwe u111dbo111rll11i\ll0Udschool in aan
bouw 1933 (coli Roelof Boelens) 

Glas in lt><kl gedenkraam, cumgebodell door heJ 
lzoofilbestuur 1·cm het Dre1U\ lat1dbo1/l\'genoor
schap bij de ope11in~ ill 1934 (coU. Sis Hoek
Beuxeling). 

i.estien leerhngen van de tweejarige cun.us een 
diploma worden uitgereikt. Aan cJe school waren 
in dat jaar de volgende leerkrachten verbonden: 
G. ten Heuvel (lerares LHO), G. Jonker (naaldvak
ken), E. Lambcr~ (huL\houdkuncJe, wasbehande
ling). J. Dik (ns..1iist. naaldvakken}, <.Ir. NJ. Post 
(eerste hulp bij bcdrijrsongevalltm). S.J. Beukema 
(kindervel7orging en opvoc .• "C.ling), Il.A. Aten 
(landb.- uünb.- en bocrdcrijvakken) en J. van Veen 
(idem). Aan de namen te 1ien in de daaropvolgende 
verslagen was er veel verloop en wisselingen. In 
het ver~lag staat verder: 'Voor Emmen zou het zeer 
wenselijk 1ijn de hulpschool te kunnen verwisselen 
voor een nieuw gebouw De temperatuur 's zomers 
~ in het gebouw ondraagl!.Jk. terwijl de ruimre -
vooral wac;lokalitcit - niet \Oldoende is. waardoor 
een kJa! se \an achràen leerlmgen nog noodzake
lijk gesplitst moet \\Orden. De leerkrnclu krijgt 
daanloor l\\eemaal \\Ckcn eewelfde les. wat zeer 
àjdro\eOO 1s Ook is voor de leerlingen naaldvak
ken niet let.'Cls voldoende ruimte Door de regeling 
'28 lesuren door de leraren te geven niet overschrij
den' is er behoefte aan een tweede naailokaal. 
In 1929 werd er les gege\en aan 177 leerlingen. 
Er moesten 25 k.ierlingcn wegens gebrek aan leer
krachten worden afgewezen. Excursies werden 
gemaakt. naar de aardappelmeel fabriek in Nieuw
Amslerdam, het OoMing Instituut i.n Emmen. de 
glasfabriek in Nieuw-Buinen en er was een lwee
daags uiistapjc naar Twente en de Achterhoek. 
In 1930 kreeg de school een nieuwe lerares
Jeidster. zoal~ hel in he11aarver.lag staal. Hee was 
mej. A. Kloosterhuis. Z1J 1ou nog veel jaren aan 
de school verbonden blijven al directrice. Dat jaar 
telde de o;chooJ 161 leerlingen. Ook in bet \erslag 
over 1930 \\.Crd nog een.s op de noodz.aak van een 
nieuw geboU\\ gc\\e1en 

Het ge-:.elsclwp gant de ~chool óe:.ichtigen. Voor
aan naast de mini:iter. de impectrice mn hei 
Nij1Nhtidsorrden1 ijqfoto uit de Emmer Courant) 

In 1931 bedroeg be1 aantal leerlingen 166. Door de 
oudste leerlingen \\Crd een ret">JC ondernomen door 
de provincie Groningen. er \\enl geé;\poseerd op 
de landbouw1emoonstdling in Sleen en er was een 
drukbezochte cemooru telling aan school met \er
schilleTXie ''erk.,rukken van de leerlingen. 
Voor Emmen werd een machûging verkregen tot 

het omwerpen \an plannen \'OOI' de bouw van een 
nieuwe school Men had aJ de \OOrlopige goedkeu
ring van de minister gekregen en verwacht werd 
dat in bet jaar 1932 het schoolgebou\\. er zou staan. 
Het zou iets langer <.luren . 
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ln een brief van 29 da:l--mbcr 1931 \an de gemeen
lc Emmen aan hel tx..-stuur van het LarxJbouwhuis
houdon<.lcrwijs in Drenthe toonde de gemeence zich 
bereid een stuk grom.I te verkopen van ongeveer 
4<XXl m2 voor de prijs van f 1 ,25 per m2• ln juli 
1932 ging hel mini~tt:ric daarmee akkoord en in 
augustus volgde de aankoop door hèt DLG. Ook 
\\t.'Tl.I de gocdkt.-uring 'crkrcgcn tot het bouwen van 
een nk.-u\\c school \olgcn ht.'t plan. gemaakt door 
het archiu.•ctcnbureau Jan., en l lcnncke re Hengelo 
dat \erschcideoe soongelijke scholen l>c>lmde en 
zich speciaal toelegde op \Crbetcring van de plat
telandsan:hilt.'Ctuur. 
In oktober 1932 had de aanbestooing plaats en het 
werk \\erd gegund aan J. Warringa in Emmen. 
\'crwaclu v.crd nu dat de ..chool na de zomerva
kantie in 1933 in gebruik kon ""'>rden geoomen. 
Dat lukte nit.1: ht.*t wen.l 1cvemicn maanden later 
door problemen bij de bouw en een bou\\wtld.ng in 
1933. 
l let aantal lccrhngcn blt.'1:1 groeien en bedroeg in 
1932 183, in 1933 256 en in 19341cll1318 (dag
en avondonderwijs). Die toename was trouwens 

7ïjdtns dt ht~cl11igi11g ''ordi tlret t1an~tbodtn 
0011 de mi11isttr. (Uit: Het 'oorden in Woord 
en Beeld 1934) 

niet alken in Emmen te zien. maar ook in As.sen en 
biJ de deelname aan de ambulante cuf'.usc;en elders 
in de pm' incic. 
Het -.erslagjaar 1934 nocmc.lc aJ" belangrijksre 
gebeuru.-ni<> de opening van de nicu,,e school in 
Emmen. De inrichting is lOl wlle tevredenheid van 
hel hl.-......ruur en 'y,ordt ook d()(lr de bevolking ren 
volle gc\\dardo:rd. hetgeen kan bliJt..en uit her grore 
aama1 leerlingen, hetwclt.. m 1935 tol de cursussen 
wenste te worden mcgclntcn ·. 

De ope11i11g 1•a11 de nieuwe school 
Aanvankelijk 1ou de opening plaat:-. vinden op 
22 maart 1934. maar de dag daarvoor stierf de 
vroegere koningin Emma en 1noe-t hc!t feest uir
gesLeld \\Orden. Het vond al1,nog plaats op 2 mei 
1934. De officicle opening gebt.-urdc door de lOen

malige mini"ter van ondcl'\\ 1j'i, kumtcn en weren
schappen. mr. l l. P. Martb.un. 
Dal gebeunle onder grore behulg,,telling en \ele 
genodigden, onder "ie de comrnbsan der konin
gin in Drenthe. R.H baron de Vo'f.. van Steenwijk, 
burgemeester J.L Bouma \iaD l:mmcn en de wet
houders, de heren Wiersema. Stbon. Engelsman 
en Va.--n.,tra, de burgernet.."'-1e~ \an de gemeen.ren 
Assen. Da.lcn, Odoorn en z,\ccloo .. de inspectrice 
, .an het \Jij"erheidsoroeTWlJ'- en die van het lager 
onderwiJs (11 A "an R.iel-Smc:engc. die \ooral van
af het begin m 1918 een grote rol heelt gespeeld bij 
de cotStandkoming van de school), tal van hoofdbe
stuurdcn; van het DLG en van de Commissie van 
toezicht voor hel Landbouwhuishoudonderwijs in 
Drenthe (onder wie de voor1mcr B.11. Eelkman 
Rooda en de St.'Crêtaresse A Bonncnm Benes). 
De rÎJ "prekers wa.1, groot en begon met de rede van 
f.elkm:m Rooda (voor7iner van de Oooerwijscom-
111Î5.,ie), dtc 1ooereen Y.clkom hecne Voorafgaand 
aan de kom. l naar Emmen had hij samen met de 
minic.Ler en de comn11"'w~ der koningin m Wacht
um een ambulante: kookt.ursu bijgC\\OOnd een 

De minirrer wm Ondtn~ijs. mr. 11.P. Marc/1111u. 
hCJudJ zij11 l<>t'.Jproak om de school ft Optnen. 
(Coli. Rot/of IJMll'tUJ 



Ee11 mn de leslokale11 (Uit. Het Noor
den in Woord en Beeld 1934) 

huize van de landbou\\er J. Reinders. Hij beschreef 
de gebeuneni~ om re komen mt deze school 
vanaf 1918. 
Hierna kwam de minister aan het woord. Hij wees 
er nog eens op dat 'het larxibouwhuit.:houdonderwijs 
administratief wru, ondergebrt1Cht bij ht't nij\er
heidsonclerwijs en gegrond i" op het particulier 
initiatief: hel wordt wel bei:aald door de overheid.· 
Het verheugde hem daarom dal m Drenthe het 
DLG en de commi ie van toezicht de i.aak hebben 
aangepakt op boven alle lof verheven wijze. Aan 
het eind van zijn toespraak verklaarde hij uileraard 
de school voor geopend. 
Na hem kwamen onder andere nog aan het woord: 
de commissaris der koningin in Drenthe en burge
meester mr. J.L. Bouma van Emmen. Hij prees de 
goede samenwerking met hel besruur van de school 
en dankte bet vooral voor de loyale houding bij de 
aankoop \an grooo, waardoor de gt:mt.'eJUelijlc! ex
ploitatie 'an Boschoord \\en.I vt!rgcmallelijkt. Hij 
noemde de oietJ\\c school ·de groot'\lt! van dezen 
aard in "lederlarxr. 
De andere sprekers waren de waarnemend voorzit-
1er van het DLG: de inspeccrice van het lager on
derwijs H.A. van Riel-Smeenge: de lt:rares-leidscer 
(later direccrice). mej. A. KJoosterhu1~ en de pre
sideme van de afd. Emmen van de Ned. Ver. van 

Huisvrou\\-en. me\ r. Oosting-Oo-.Ling. 
Na deze toespraken en bet aanbieden \an cadeaus 
kon het gebouw bezichtigd worden en kreeg ieder 
in de keuken Lhee en gebak aangeboden door leer
lingen van de school. 
De m.ini.stcr begaf zich daarna met de burgemeester 
naar de openbare ulo-school om daar op de hoogte 
gesteld le worden van het rwmtegebrek en vervol
gens woonde hij enkele les.sen bij op t.lc ambacbl!l
school. 

Bronnen 
Gemeente archief Emmen. 
Emmer Courwu 20 maan 1934 en 4 mei 1934 

De 11ieuwe l.And/xJuH lwislloudsd100/ m Emmni 
(coli. Piet Nober) 



J 00 jaar gefeden 

Berichten uit de Emmer Courant ~an de maand juni 1919 en het derde k\rnrtaal \an dat 
jaar. liet is de tijd 'an het jaar dat in "\Tijwel elk dorp ' oor elke chool daar een chool
fec. t nordt ~chouden en dat de krant er aandacht aan besteed. Omdat die recsten overal 
ongeveer hetzclrdc 'erloop hebben, zijn maar een paar \lln die berichten O\crgenomcn. 
Er gebeurden nog zoveel andere dingen. 

OOBANT. 
Nieuws- en Advertentieblad voor den Zuid-Oosthoek Yan Drenthe . ...... ... ~" ................. ~ .... -.....-........ Wl'CNkArf;,[- ___ _ " ______ _ 

'". ~- .... ---,_ .... - ......... 
J8j11ni 1919 
EMMER rRrSCHEIDl !'IJ\, EEN llc..1. \'UW' in het 
\C\."fl ach1cr de ûnme~hrub is gdulllg geblUSL 
'11 O\cr een oppcr\lak1e van nnge\eer 3 'h H.A. 
'an wr..<.:hillcrxk eigenaren gelopen. Gelukkig dat 
men 'oor de btu1osing t."Cn f)Jdr donkere dagen heeft 
getrofft!fl, waardoor het vuur niet 100 snel meer 
voortwockenlc, terwijl de wind gunstig was, "vaar
doo1 de lurlhopcn in het Emmer-ErtS<:heidenveen 
geen gevaar h~pcn. De blusschcrsplocgen, welke 
uit Lmmcn en Wt.-stenesch gcn."C)Ulrt-'t.'l'd waren 
hadden moeilijk \\.Crk. daar hel 1ocken Web om 
water te virxlcn en de root en het 'lol \.Cr-tikk.eod 
wan:n ... De \t:nnocdelijkc 0t1r.t.a.ak is \ecnbranden 
\OOr hod.\\dtculruur. De pcrct."Ckn \\aren bet 
eigc.mm1 \aJt \C&hillende cigcnan.">fl in Emmen 
en Wt.~tcTk.'SCh . De relkcfü \\.c.'l!r opkomerxJe \-een
hrJ.ndcn ~-eft hel bt..~ruur van het ,cen.o;cbap 'Het 
Emmcr-Er.chcidemecn' 1ot een nink ~luit ge
brad11 nl . om t.'Cn motorbrandspuit a.Jn te koopen. 
Het sucu.-s dat men met dergelijke ;puiten in bet 
\een behaald heeft. alsmct.le de gnllt? moeilijkheid 

Amnir J,; 

om bU de kleine ha.ndspuitt.-n tdkcru voldoende 
\l.Cd"\\ilJig arbcids\oll>.: te krijgen. hr.tchl het be
~ tot hc1 be.'-luit De puit \\Crd mett-"t.--n aange
kocht \'Cl.Il de finna Van der Ploeg lt; \pcldoom. 
Mei het oog op hel brandgc"aar \\Cnlen hedenmor
gen om 9 uur op bevel van tkn burgclllC\.>:-.ter wine 
vlaggen m het veen wederom gchcschcn ten 1ee
kt.'11 dat de koflicvuurtjt.~ overal gchluscla moeten 
worden. De arbeiders lmddcn dan gelegenheid des 
's morgc~ voor 9 uur nog wal wa1111<., te gebrui
ken. 

21juni1919 
Zl..IDB.\RGL. Hcdc.'11 is men hier mei de \OOr
bt:reidendc: \\erk1.aamhetlcn bcgonnc:n \oor den 
aanleg \"all den 't.rnat\\.cg Noonl Zu1<l-Bargc - Wil-
helmsoord \\. -Am.s1cnla.m 

25jtmi 1919 
EMMf"l Euterpe is \\eer op de hl.'t.'t\ . Door de 
mobih'>Juc gdl<."CI t.-n al uitt..'è'flgc..~trooid. zijn thans 
\CCI oude h"'(]cn weer samengdomcn. terwijl 



Harn/eJ :od.1 wetballers mor un op re 
rirhren \•oetbc1/dub. 
Emmc:r Courant. 28-06-1919. 

eenige niCU\\C krnchLen zich mede aangaven Het 
besruur. dal ook al door 'cnrek en an<lervrrt' 
onvoltallig was. mOl!St CXll.: aangevuld \\Orden. 
Besloten Î\ lhan~ de zaak weer flink aan h! pallen. 
Als be'.'-tuur'.'lcdcn \\Crcien gekozen de h h J Had
ders Hm .. mr. A.M.J . de Jager. J.f Schonfcld. 
J Pronk. J. \'cgter. B. Hageoouw. H. \\ 1ckn.' en 
T. Kremer. Het bestuur doet een bt:roep op den 
financieclen \leun der ingezetenen met het oog op 
aanvulling en reparatie der instrumenten. 
EMMEN. In c..>cn 1.ondagmorgcn in het hotel 
Posuna gehouden vergadering van gymnas1ieklief
hebbers werd bt·slotcn LOi de heroprichting van 
de gymna.,11ekvereruging ·1 lerculel\ • Cr gaven 
Zlch 26 kdcn op. Het be-0.lur bestaat ui1 de h.h. 
L. Krop\dd. voorz., H ' d. Dolder. sa;r. A.C. 
Gra.Jl..'lbcrg~'Tl. pcnningm .. G. Ja.kohs ~'Tl B Chnsti
aans. commi,sarissen De heer Bloemhe~en. secr. 
der aJd Asç,cn van het Noordelijk Gewest. zette 
in duidehJkC hcwoortlmgen het nu1 der gymnasuek 
uitet..'Tl en eindigde met de wensch dat ' Hcrcut~· 
een goede tockom ... 1 tegemoet mag gaan. 
KLAZJCNA VEEN-NOORD. Men t alhier deze 
weck flll:t de rurtgra\criJ begonnen. waarbij etec
cricitdt de he\\ccgkJ'ëk.:ht is. Pc!r uur kunnen door 1 
machine 2500 run~n gemaakt worden. Dit aantal 
kan waarschijnlijk nog \crgroot \\.On.l~'fl . Bij elke 
machine \\erken 12 man. Tot nog toe werken een 
drie~tal mach1~. 

OUD-SCI IOONrBEEK. Gisteravond werd ten 
huize van den ht.'èr W. Dorgelo een algcmcenc 
\'ergadenng gehouden van leden der coöp. clecLTi
sche ccmmlc alhier Met algemene \temmen werd 
be::.loten 11'!1 gehccle net zoowel buiten als bmnen 
'an kopc~rtlraad te maken en de gd1Jkscroom te 
\eranden:n in draaistroom. waanloor wij hier. 
\.Olgen' ac.hic..-.; \ilfl den heer .Dt:n Bot:r. ingenieur 
te Groningen. van prat:hlig hdu kunnen \CrLekcrd 
zijn. Tegen 1 augusrus a.s. zal de zaak 1cxl \er 
ge\ortlen.l 1iJn. da1 w 1j weer k'Ull.l'k!n bmnden. 
BARGER-COMPASCUUM 001c plaats is thans 
met al 1~1n \.Cn.-cnagmgen \\>OOCr met tw".oe venneer
den.l, n.l. de voctbalclu~ 'Vlug en Vaartlig' en 
'Ui~panning door lnsparuung". \\dkc a.s. zond.ag 
een \ octhal\\ t.'d."trijd tegen elkaar wil ten houden. 

Voetbal. 
Zij. die lid wenschen te worden 

van de alhier nieuw op te richten 
VOETBALCLUB, worden opge
roepen 

ter vergadering 
op ZONDAO 29 JUNI a.a, 's nam. 
2.30 uur. In het Café van den Hee 
JONKER te Emmen. 

hetgeen. daar zulks hier nog niet eerder is voorge
vallen, zeker heet wat bekiJ~ 1.3.l hebben. 

28juni 1919 
EMME . f:mmen begint op spongebk-d wederom 
te berfe\.en l lcrcuh..-s staat \\.eer op de been. lCf\\. ijl 
men t.hafü hcthcbbcrs oproept \OOr de von11mg van 
een nieuwe vretbalclub (Men zie de advenemic in 
dit nummer). 

2ju/i 1919 
B.fME"'l De reisclub 'Emmen'. waarbij. door de 
acti\.11ei1 \.lil de dames fngelsman-Aising en Van 
Huët-Doomba..-.ch ook een afdeling 'oor mei~es 
is cot . tand gdomcn. maakte zondag een gt."Com
bineerde \\Jn(khocht over Angelsloo, CÀ!n Oever, 
Bargermt..-cr. Zuid Bargc door de prnchtvolle hosch
paden, bc\\cstcn '1 Oranjekanaal. naar N<XH'd· 
Barge. om verder huiswaan te keren. De afinarsch 
had plaat' pl.m half negen. Terv.ijl er een flinke 
pas \\ erd gehouden, marcheerde de excursie de 
15 K.M. goed tot '1 ~m<l Begun"tigd door fm 
weer. ~:wam de bereidwilligheid \UO cnkclt.: land
bouwers die hun schuur bereidwillig af ... 1ondcn om 
de ech1genoo1cn tegen ·1 hemelwater te ~her· 
men. goed van p~. Zeer \Oldaan arriwcrdc de 
CXCllf'liC IC Emmen pl. rn. half l\\CC. 

EMMEN Maarxiaga-.:ond \\erd in de openbare 
lagere '.iChool alhier ~>en vergadering gehouden van 
ouder:; \.atl schoolgaande kinderen. Bcslo1cn \\crd 
op donderdag 17 juli a s een schoolfot.--...1 1c houden. 
Tor leden der l~u.:ommis.,te werden benoemd: 
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\!OOr Emmen: <.Ic damc."' l t..11 K.lte. ~1eiJer en Bij
kcr en de ht-eren J. l laddcr. Rl11. K. ter Borg. 
H. W"iekns, J TIICtlinga l\ Derk". Kromhout. van 
der Mo.-r, J. f Scbt nfol<.l. S l\Nma. G Gravers. 
M. Meiboom. J \c:-gtcr en \1 Stel voor Wesren
esch: mej. J 5trJ1ing t.'1l <.Ic lftXTt'n D Rademaker. 
H. Mcindcr.. Il Dijl.: en IL Houwing: voor An
gel-.loo en Den CÀ.'\Cr: mej . Keurs en de heeren R. 
Derks en 11. Kui~rs. 
ERICA. 24 juli. lkdcn vh.:rden de leerlingen van 
school lil Cèll tee ... 1. <fat nog lang bij hen in prettige 
herinnering 1.al bhJvcn. Om negen uur k\vamen re 
in de smaak volle vcr;icrtlc 1>ehool bijeen en werd 
een optocht door Je 'idux>lkring gehouden. Hiervan 
cergugekeerd wcr<kn de kindt:rcn op allerlei versna
peringen omhaak!. terwijl de middag grootendeels 
werd he\tt.'Cd met het houden van ver1>ehillencle 
\\cdscrijdcn Ook <.Ic druaimolcn, die op het scbool
plein aan\\e1ig wa~. droeg er niet \\Cirug we bij de 
feescwcugdc te verhogen. 
Donderdag had Erica IJ /ijn besll! bet.."lltje voorgezet 
om de kinderen vun ~hooi Il 1c laten feesten: ook 
de7e school wa.o; prachtig \'ef'tcmi De optoclu. op
geluîstenJ door de muziek \an Ztl'ert>erg uit Coe
.,.onJen, \\crd gcopcrxJ <loor c:cn "ienaJ herauten re 
paart! t.'11 t."en aantal \ c:r;icrde fieL-.en. 

9 juli 1919 
EMM E.N f mmcn h; op de pla.us waar 'roeger 
de \\a!l!rkom. de 1..g. \\'inent.lijk lag. een mooi 
m..'lfkttem:in ~ik ge\\ orden. De vijver, die tevens 
als bmn<.lput dienst dt't..'<.l, 1s gedempt. het typische 

eilandje met dè cikchoom i.-. \c.."f'Û\\.cnen. LeJWijl 
\eel van ba hoge hciu1. dat het op dat plekje ter
zijde \an hL"'t gcmcx~chuio; nxx1i deed. ten\ille \ëlll 

bet algemeen belang moe-.t \\orden opgeofferd. En 
nu b C\!11 ruim gcpta,cid terrein \erMegen. met 

solide palen t.'11 ij1crcn ga.J'lui.z.en in \ele afdelingen 
\erdeèld. waardoor een \OOr opstelling en bezich
tiging d0ëlmatige gclc..-gcnheid j.,. hclomen. ruimre 
biedc:OO \OOr onge\"l.'Cr 500 beesten De randplaats 
der dieren is met klinkt."T'S ~-stmat en de verschil
lende coegangs\\cgcn met tcgcb. \oor doelmatige 
af\.ocr van urine en vuil is 1orggcdragen. Toe onze 
verwondering mi ... 1cn we echter t.>cn put mei pomp 
die schrobwmcr leven en ... bluschwa1er bij brand. 
Op hel oostcind is hei comrnlcgcbouwtjc vru1 bet 
oude markncrrein overgebracht. dal voorlopig 
dezelfde d1cn'>ten blij Il vervullen, om later voor een 
of andere mark1gclcgcnhc1d te worden aangewend. 
A.s. \ rijdng zal het mt1.1\\e marktplein in gebruik 
\\Ordt:n genomen. 

26juli 1919 
E\tMEN. Gi,tcren-OondcnJaga\ont.I om kwan 
\OOr achten \\cnl het dorp opge:"Chrikl door bet 
luiden \an de br.indUok. 'De moten in de \\es
renesschersteeg \la.'t! in br.uxr klonk het en in 
ongelooflijk kom: tijd puoodcn hcuKierd.en uit dorp 
en omgeving 1ich llXlr de plaat-. d onheils. Hier 

Htt in 1919 niem1 tumgd1·~tft reemnrJ.1. 
1e"ei11. (coli Roelof Bot'lnu). 



De op 25 juli 1919 vl'rlmmtle molen aan de 
Wesre11e.ud1nsrmm Dr f<llo I.~ ge11omm door 
Jan OosrinR (Uit 8.J Memingh. l'ocn kinderen 
nog op s1raa1 "pt.-cldcn ) 

wachtte de toeschouY. ers t."t.'11 m.'lchr.ig schoon ge
zicht. hoe droe'<ig en tragisch hel geval op zichzelf 
ook was. De molen. hier op het hcx>g<>te deel \'an 
de Horxbrug. ter noonJJjjde van de We:-t~

sreeg gelegen. lag hier mooi en \.Orm.le mt.'t bel 
goheod rerrein en de lk>lle weg van de Steeg een 
schilderachtig ge~I. En Ülall.' o,tond de reus. die 
\.ele jaren zijn lange annen had gc1:waaid een bare 
van ons brood-ctendcn. in a-n loeiende \'lammen
-zee. De rielbedckkinS? was vlug weggebra.00 en een 
balf uur bad het vuur tha.n.-. gelegenheid l1Jn vre
selijk spel met de gelukkig niet sterke wind op en 
om en m het kurkdroge geraamte van het gevaane 
te spelen. En toen kwam het grote ogenblik. dat in 
spanning werd verheid, dal de gehele houten bo
venbouw en wieken naar beneden ploften mei een 
geweldige ~mak. waarbij de vuurgolven opnieuw 
boog oplaaiden en de \Onkcnregen wijd in het rorxl 
"'erd ver;preid. \\elke de omsiandcrs dwong te 
retireeren. Rt."t.'d hadden doffe gclui<.k..on aangekon
digd. dat de c.tcnen gevalll!fl waren. Lerwijl reeds af 
en toe bra.OOende o,tukkcn hout n:iar beneden \\aren 
ge\al.len. l let aan den molen gehou,,de huisje werd 
ooL gemakkelijk een prooi ûer \lammen. evenals 
de llf'\.engebouw1~. w·J3rin een hrruxleOO vat reer 
een zwarte \.tmcikkcndc roo decû opgaan. 
Grote vrees wen! aanvanl.:dijil: gck~terd of men 
hel nab1.1 taande door t\\.t."e gezinnen bewoonde huis 

van wed. Meru,ingh zou kunnen behouden en reeds 
was dit ontruimd. Dank 1i1 de gun.-;tigc wind en de 
hulp van de brandweer. welke '>p<x.'<lig op hel ter
rein van de brand aam\c1ig \\as l.'Il 10 g<X.'Cl moge
lijk met. waterstralen nat hield wm gevaar liep. bleef 
bet vuur tOl de molen beperkt. Toch is nu reeds 
de ramp groot. onllllt cJc cigc:naar J. ten Bnnk 
den molen ~echL'i voor f 5(01.00 in de onderlinge 
~~erzekering lW \.Cr1cl>crd. fl.'fWijl van 
diens Ulboedel 100 goed al' nic.•b en van de andere 
inboedel.! ·Jechts c:en ck.--cl h gered en het overige 
beschadigd. De inboc..'<lc!l' en gcb(Juwen waren allen 
in bovengenoemde •"om bcgn..'Jlën. 
Omtrem de oor.t..aak \'an de brand tbl men in bet 
duister. De molen \\erd door twee gc1innen be
woond; onder het molcnaar-.ge1in Ten Brink en 
boven bet gezin van J Gronnigcr. Op de 00\.CO
verdieping is de brand onl\Ullill en met moeite heeft 
de molenaar door rook en vlammen ht!Cn Licb nog 
naar boven kunnen hcgcvcn om den nog dr'cUticnden 
molen Le kunnen 1,til1.ct1cn. vtx>r het laa1s1. llet aan 
den molen gebouwde hui'> werd hcwcxmd door het 
gezin van J. KrocLe. 
Drie gerinncn lijn dus dakloos geworden. En dat 
wil \\at zeggen in d~1cn tijd. At.. t>cn nune ... taan 
alleen de muren overeind \V'.iarhinnen h~1 vuur 
nog lang vrij 1;pel had 'aar wc hoorden is }1C{ juist 
30 jaren geleden. <.lat de molc..11, de.tijds eigendom 
van E. Ho\.enkamp. eH."llL--Cll.'I atbraOOde. 
Thans lS v·an de cwce molcm. die aan onze plaats 
een schilderachtig \cx1rkomcn ga\ en. geen meer 
over en bet i:> de \.raag ot er nog een \\t.'Cr zaJ \er
rijzen. 
ERICA. Men schrijft Ofü uit Erica \an donder-
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J. G. AMBERS, 
Jachtartikelen, Emmen. 

(Erkend Ylapenhandelaar) 
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V rdi!r alle andere soort n llo'1u, prtaa lintlt, Niel eu 
C4)fl("urtt"ttttde Ha. 

dag: Gbtcmvon<l en vannucht werd OnLè anders 
100 ..,ti llc en rustige plaats in rep en roer gebracht. 
Schipper Mctc;claur was. den stakcndcn schippers 
ten ''Pijt. gistcm1iddag de Vcklhuverwijk inge
'arcn, om aldaar 1..'CtlC lading turf in 11.: nemen. 
Spoedig had hien-an de slakende schipperij de lucht 
g(!kn.-gcn cm als uit den grond ge,tampt. l"Wam \ëlll 

alle zijden 1..'Cn /.\\enn schi~rs naar onze plaats en 
troll.kt."11 naar de Veldhui1erwijk. ,,~Jar hci schip van 
M1..>t.'Cla.1r belegerd, o'cnalh:n en gL'1lOIDeil werd. 
Op schandelijke wij1e werd op het schap huisge
houden, 1cilen -.tuk gesneden. huisraad 'emield 
en in ht.'1 watcr geworpen, tem ijl de opvarenden 
mi hantlelJ werden. Hierna \\Crd het <;ebip op 
skepmuw genomen. om het mar "-laziena\:een 
te bn."llgcn. waar het tu,schcn de ,;,cht.-pen van de 
~tal.:ende schippers zou \\ONL"ll va~ 1gelegd Op 
eene 1''Ttlo1i: o-.:crmacht "tL>unctlde. zij waren mee ± 
300 man. hat.ldcn 1e maling aan de venegenwoor
digcr. \an hei ge1ag, de htul(Jha,crs van de orde. 
de politie. Maar tij hadden cJc1c keer buiten dea 
waard gerekend. De rijks en ge1m.-cntcpolitie en 
de man.~haw.scc. of <:choon Le 1amcn slechts een 
9-tal 'om1cndc, hcslotcn gc1.amen1ijk krachtdadig 
op Le mxlcn tegen hd 11.:m>rismc van de schippers. 
Een krachtige aanval met ~tbcl en karabÎjn werd 
gedaan en toen dc wochunecster 'an de rnarecbaus
st'C door eenc bende hippers aangevallen. op den 
grooo gC\\orpcn en aan het honfü \cmond was. 
\\CrUc.."11 de \'Uum-apcnt."11 gc..1rokken en saho op 
saho joeg de dappere C!> hcldcn V'Jn ht.--t water als 
een \CN.:hrü..1c kudde uih"'Cn. ln een oogenblik was 
er van hen nkcs meer le zien. 1 Ict schip van MetSe
laar ''crd teruggebracht na.ar Erica. waar het onder 
politiebewaking \\eN gèStcld. ! let flinke oprreden 

un ad1 ertentie uit 1919 die "e m de l111idigt 
tijd nitr ~tmw in de /i.ram :.uilen tegenkomen. 
(f<>ro Pw Nul>er) 

van ht.~ 9,tal politicagL"lltcn zal z.ckcr door elk 
weldenkend burger op hoogen prij-. gt..--.tdd worden. 
Onaangen.1am klonk het daarom enkele burgers. 
\\clke de \\oordt.'11 toe\allig Dp\Ïngcn. in 't oor. 
dal de -.:ernonde wachtmCl.'lcr van zijn superieur 
moest horen: "Je hêbc je vcruicooe loon, dan bad je 
maar eerder moeten schieten." 
Men meld1 on. ... later: Bij het ~hippcrsrelletje van 
gis1èra\Ond verloor een der !'Chippefä 1..~ porte
feuille me.'t c..'Cn inhoud van ongevc..-cr f. 300 aan 
bankpapier. Gelukkig werd de1c door de politie 
gcvom.lcn, 1.<x><.lat de rech1matigc eigenaar weer in 
het bc'l i1 van lijn eigendom kon gesteld worden. 
Nader \Crnemcn wc, dm ...chipper M . uit vrees niet 
zaJ laden. 

JO juli 1919 
EMMEN. Wc \Cmemcn dal de \Crbrande \\indko
rcnrnolc.."11 van den heer J. ten Brink niet zaJ worden 
herbou\\d, maar door L't.>n c;toommalcrij zal \\Orden 

\ervangt..'11. wclke in een gebouwtje zal worden 
ondergebracht De Jongste brand hL'Cfl weer eens 
duidelijk gL1oond hoe broodnodig olllc! brandweer 
'erbetcrd en georganiseerd moet "onk."'11. 'u de 
\\ iueooijk is gedempt, i~ men monlCffiL>el buiten 
de putten bij dè woningL"ll op de t\\ce bra00punen 
1'\oordeinde 1..-n Wilhèlminalaan aangc..>wen:n. Deze 
mee liggen ic ver van elkaar en dc tegenwoordige 
toestand is hienloor onhoudbaar geworden. Het zal 
allercers1 nodig lijn. dat ter hoogte van bet gemeen
tehuis l.'Cn derde wclpijp wordt geslagen, waarop 
mct<.>en t..'Cn pomp voor reinigingswater van het 
marktplein ware te plaat-.cn. 

2 a11gm111s 1919 
EMMEN Naar we \'Cmemen is ht.'1 winkelhuis van 
de ht.~r J V1)(lrdewind aan de Markt allûer. onder
hanch \crl.:odu aan mej. G. Luurs. Wilhe1minal3311 
alhier. Mej. Luur.. denkt in dit pcrcc!el een naar de 
eischen des tijd' mgem.hre nlodc[..;.\ak te '~ûgen. 
EMMER COMPASCUUM. l Ict in aanbouw 
zijnde compie\ gètlO\J\\cn \"an ûl! woningMicbring 
·Emmer·Compascuum' naden zijne \oltooiing. Het 
bc.~ur ziet Ûlall..\ naar een nicu\\ tt"lTt!În uil. om 
daar opnieuw een aantal \\Oningen te bou"'en. 



De llt'K>fdHraat in 
Emmen. De bomen 
aan de recluer..ijde 
lWJ dt foto, "aar 
111.Htndt>or her hitte 
lt11i.\ te :jen is, mank
ten du/ uit ~·a11 de 
J.:o \( t rijf Il;,,. 
(col/. Pü·r Naber) 

6 augustus 1919 
ln de g1stcr.ivond m hotel W1cleru. gehouden \er
gadcring van de eigenaren en huurde~ van gron
den in de marken van Lmmen en Westencsch en 
Noord- en luid-Bargc. 1(, tor hczokhgd nJk"vcld
\\JL'hter b!ooemd de ht.'Cr G Joe."tcn tc f'.1t:uw
Oordn.'Chr. 

9 augu tus 1919 
EM~1L ~ Op cen der schoon. te punten van hèt 
dorp zal \\eldr.t hoog opgaard hour onder den 
hamer komen. tloor het besluit van de kcrk\oogden 
der \;oo. flcrv. gem. het gd:x10nuc bij de \OOrma

lige ko..,tcrs\\oning publiek te verkopen. Ongccwij
teld zaJ tlit door dc licthc:hbc~ \an natuurschoon 
\\Onh:n b!treurd De ku~rcrij-ruin 7~1 in twee 
perct."t!hm publiek worden vcrkocl11 (\crvolg 11c 23 
augu'>lll.s 1919). 

16 augusws 1919 
KLAZICNA VEEN Kla11cnavec11 he..:lt woens
dag en donderdag f\.'l.>sl gevierd. De 1ongc nij\'ere 
veenkolonie welke 1ich m de laais1c jaren mei 
bui1cngcwonc kmcht ont\\ ikkeldc. m<."Cndc, nu de 
oorlog'i<Jruk v0Clrb1J l~. haar 30..Jarig hc."taan niet 
onopgemerkt te moeten la.ten rnorhijgaan Kon 
hel 1fücrcnjubilcum om juist gemelde r\!dcn mel 

gC'\ Ï\:rd \\Orden. de bevolking mt.."\!ndc tha.rb, nu 
het Hl'de was. da1 cr duhbele reden was \Oor een 
li.'\.~cvicring. 

De eeNc dag wao; gewijd aan de kioocrcn De 
openhare- en bij10ndere school vicrûen dien dag 
ga.amcnlijk ta>st. ÎÀ! optocht door de plaats werd 
g1.'7.amcnlijk gehouden 0001.'T begeleiding 'an een 
flink muziekkorps. Draaimolen. k 1ndc~pden en 
cadèaux brachten grote 'n:ugde onder de kleinen. 

Dc grote dag wa5 donderdag. R1..'Cds 's morgc~ 
vroeg \\erd het f et.~1 door de her.mten te paard 
onder de vrolijke tonen der mu11ck. aangckoncltgd 
... De alJcgon-;chc optocht vcncgcnwoordigdc alle 
mogelijke bcdrij,cn. tem ijl de h1,1ori'>(;hc up1och1 
'er.-;chillende ~ncn uit de g'--sc.:hicûcnis "t:crgaf. 
De komische optocht bmcht de \:rolijl.J1dd erin. 
De lange stoet. \\elke de gehele 'treek duoruok en 
geruime rijd \\c.'fk had \OOr dez.e O\cral gew1.'t!'it 
was. wa ... de clou van '11..'t let.~t \ an hcinck en \:er 
\\aren duIZCnden en nog t.'efö dutZCruen samcngc-
troomd, zoodat de gehele plaal~ \\eldrJ dlxlr t.'Cfl 

dichte mcnschcnmas'-3 bt.-a"l \\as .. . liet a-.:orufocst 
was het schooffir ... Om pl.m. 10 uur begon de 
gondeh·aan. Een kcung -.:er.;ierd schip. waarop 
de muziek:. gû1g voorop, waarna 'crschillcndc 
booten volgden. de t.'Cn nog fant~ti<;eher vcrsitmJ 
dan de andere. Zoiel.l> mooi~ \\as hier nog nimmer 
arubeht.>U\\d. Hel ~Jot wa.' Je kroon \an het \\Crk 
een ~hittcrend vuurncrk dal cle menigte gcht'CI in 
extase brnchr 

23 augustus 1919 
EMMEN. We vernemen da1 op de door kerkvoog
den der Ncd Hen . Kerk alhier. op hei terrein \'an 
de ko terlJ ten \erk.oop g~n.~ruccrdc boomcn. Cl.'1l 

kap\crtx>J b gelegd. Ml!'l geoocgcn 1111 dil \\orden 
\cmomen door ben, die behoud \"31\ natuur.>ehoon 
\'OOr het dorp op prij~ \\eten te 'lellen. (zjc ''"-rder 
3 seprembt."T) 

27 aug11 lus 1919 
KLAZIL A VCEN-NOORD l lt.'llcn ecluktc hel 
den m1huurc kommictcn Sc~'JX'T\ en voorunan 
een 9-tal \arke~ Jan te houdL-n die uu Duitsdtland 
naar hier zouden gc"mokkcld worden. De gdciders 
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der dieren om~-prongen den dans door de vlucln ce 
oemen. 

3 epll!mber 1919 
EMMEN. In de heden gehouden rJ.:k.ls\ergadering 
\\erdcn gekozen lOl \\cthouders met 11 tegen 10 
temmen de h.h. J. HadJcr. Rro. <U.Lib). J. KaJ

ler (S.D.A.P.> t:n D. ~ (S D A P ) en met 13 te
gt.'Tl 8 '-lcnmlCn de ~-er J Gorter JVn. (Anti-Re\.). 
E~1\.1E.N /:ttcrdaga,ond had m t hotel Boer 
(M Gruothu~) de ecrMc ocfoning pla~us van de 
gymna ... uck vcn.."Cmging ' l lcrculc..,'. Daar de ver
eenigmg nog geen leider heeft, werd de leiding 
voorlopig opgedragen aan de h.h. B. Christiaaos en 
F. Magnu~. Ruim 30 kdcn war«.:n opgekomen om 
aan de1c oclcrnng deel te ncm\.'ll We kunnen au 
Leggen dat ' llercul~' \\eer be:,taat 
EMMf'N Doordat het kap\crbod 1"' gelegd op 
de bomen bij de ou&: k<hlcrij. mo!!cn. naar \\e 
hooren, dè lindebomen daarop smande ook oiel 
gekapt \\Orden. waardoor het terrein totaal om'el'
kcxlpbaar ~ gewonkn en de palmslag O\ergaaL 

De kerkvoogdij mist daardoor een belangrijke bare 
en zal genoodl.aakt z.iJn het plan lot het aanstellen 
van t.'t!n apartcn organiq op te ge\'cn. waardoor 
on.' dorp \\cderom gt."Cn bekw'JJ'nen muzieklee
raar krijgt. De ueugde. \\elke het behoud ,.an hel 

30 Krm1iek 

De J?)mna:i11d."l ereni~ing 'llercults' lwn na dt 
oprichlmg m 1909. In juni 1919 "ertl dt l·ereni~ing 
mm of meer vpnieuw opgtrirht. 
(coli Si1 llc>ek·Beugelin~) 

naruurschoon \OOr Ofü dorp \Crv.dm!. i alzoo niet 
on\l!rdcdd ~'fl blijkt het knp,crhod '>èr-reikel'Xle 
gevolgen te hcb~n. 

19 september 1919 
EMMCN. Naar wij vernemen gaat de palmslag van 
de kosterie-tuin voor de Kerkvoogden van de Ned. 
Herv. G<."01ccntc alhier in elk geval door. Bij de 
inzat.c is den liclhc.:bbers voorar als conditie mede
gedeeld, dat, in geval er een l\apvcrlxxJ op de op 
't terrein ... iaaaxJc boomt!n gelegd wordt, deze voor 
213 van den priJS, \\elke llJ hebben opgebracht. 
~ten \\Orden O\crgenomcn t.-n de ~uper; hun 
bod e"cmg0t.'(J moe~~cen gt."tand doen. Inmiddels 
\\Ordt alle moeite in het werk g~1eld om ht.'1 kap
\Crbod gehc\!I of ten dek opgchc"en te krijgen. 

24 epttmber 1919 
EMMEN Aan Olllè gem..-eme 11, t.'\!n bijdrage \cr
lamd Uil·~ Rtjk:-. kas V'Jn hoog,tcn-, f. 109800 ten 
behoc\e \dll de Centrclle bOU\\.')tichting voor den 
bouw V-dll t.'CO 40-tal noodv.oningen. 



''lf A) -V Vt:e weet meer? " 
Gradu.r; Hoogenbtrg en Aal(je Veen lro 
ln de Enun~r Co11ra111 \ian 3 maan 1942 stond bet 
echtpaar Gmdus Hoogenberg en Aaltje Vt.-enstra 
afgebeeld \ianY. egc hun 50-jarig huy,.elijksfee~l. 
Zij \\aren op 4 maan 1892 in Emmen gecrouwd. 
Gradus lloogcnbcrg wac., op 21 mei 1870 cc 
Nieuw-Amsterdam geboren. Hij was een LOon 
van arbeider Pokke l loogenberg en arbcidMer 
Trijntje Pool. Aaltje Vccnstra was op 18 septem
ber 1870 te Schoonoord geboren. Zij Y.as een 
dochter "an arbeider Oene Veenstra en Ma1je 
Jans Ruiter. 
Hun hde leven woonden tij in Nieuw-Amster
dam. In 1942 "aren de 71-jarigen nog kernge
zond. Dat 1ou ook nog lang zo blijven. wam in 
1952 en in 1957 i..ondcn zij hun 6().. en 65-jarig 
hu\.\chjk,fec!\I nog vieren. 
Gradus Hoogenbcrg O\crleed op 20 juni 1958 
te Emmen np 88-jarige leeftijd Aaltje Vec~tra 
O\:erleed op 29 maan 1962 1e Emmen op 91-ja
rige leeftijd. 
Hun \'Ïer kinderen '"an:n 
- Fok.ke Hoogenbcrg (°'i1cuw Arn terdam, 
20-01-1893) Op 14 mei 1914 te Emmen met 
Jamje Doldersum uil Dalen gehuwd 

Postbesteller G. Brink, Klazienaveen 
In de Enum•r Cmm1111 'an 25 januari 1946 werd het 
25-jarig ambL".ÎUb1lcum \an postbe 1cller G. Brink 
venneld. 
Hij wa.c;. inds 1 fohruari 1921 in dicn..'1.I van hel 
hnlpposlkantoor Kl.vicna''-'t!O HiJ 'iloDi.J bekend als 
een ·arnbÎIÎt.'ll.' en acucf \\erker·. ltjn werk \\erd 
gewaardo:rd. 
Voor de E11v11er Courom wa!I hij ui Klancna\een 
de plaat-.clijkc com.~pondcm. 

- Matje Hoogènbcrg (Nieuw Arru.terdam, 
26-07-1895) Op 17 nmembcr 1911 tc Emmen 
met Jann~ Pld uit Sk"\:n gehu\\d. 
- Trijmje Hoogcnht:rg (Wilhclmsoord • .27-03-1900. 
Op 19 april 1919 huwJc 1ij te Enunen mei ar
beider Manen de Vries uit Emmen. Trijmje was 
toen arbeidster van bc:rocp. 
- Jippina Hoogcnberg (Emmen, 05-01-1909). Op 
l september 1931 hu\\dc Lij 1e Emmen met \\tn
kelbedienJe Broer Ba.a..' un Emmen. Jippina was 
toen naa ... ccr van beroep 

PmtlH>.~ttlltr G. BrÏflk 

Wie meer \H'ft O\er het echtpaar Hoogenberg-Veenstra uit NieU\\ ·Am\terdam of ~t~teller 
G. Brink uit KlatienaH~en \\Ordt \ertocbt contact op te nemen met Piet Nabcr: 0591-6339.&2 
of p.a.naber@homc.nl 
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Wat zat er in die kisten? 

liet 1al honderd j aar geleden h~ zomer ge\\ eest zijn, ge-Lien de g~loten ~ordijncn van Garage 
Thcdinga & Co. en het geringe aantal personen dat zich op straat bevindt. A1m de schaduwen 
Ic zien l-; hel rond de middag met de zon in bet zujdcn, dus etenstijd in Emmen. 

Maur waarom deze kislèn voor ûc !..aak van The
dinga! M1s-.ch11.!n onderdck"t1 voor heLc;cn, moloren. 
auLomob1ck:n of dcktrico.chc anikckn? i\ee lezers. 
daar zaten bhkkcn in met henzinc. Dus de aa.n-
hef ~an dit \crha.tl tkid bt."lcr ~unncn lui&.~ ·Her 
kwam uit de Olh •• 

De bc01inc Y.cnl men ·auto· pint· ot 'motor-spirit' 
genoemd. 1 h:t curura 1 da1 mlJn opa in 1908 mee 
Acet) lcna. de rnorloper \an hdl. af,loot \\erd 
\'ëlJl de\\ 1lhclminastrcut in 1916 naar de nieuY..e 
garage aan tic H°'"1ld"1J'lUt nK.-egt."tlOmcn. 
Wat C>p\alt is de hoge pnj' \ëlJl een liter braIXlstof. 
f. 1 65 per liter! Mi.in 'ader. geboren in l9l4. 
\Crtcldc dJ.t c.'\:n lilcr bc111foe in zijn jeugd oog geen 

10 cem kosuc . .lcl f heb ik eind Jaren vijfüg van de 
'ongc eeu," de bc011nc aan on1c pompen verkocht 
'oor f. 0.46 per liter 
~ 11..-cr hoge lil1.!rpri1s m 1916 kwam door de grote 
~rqe aan brn.nd.stof \anY..cge de Eer.-te \\.e
reldoorlog. Y..aardoor zoy..cl kolen. turf als benzine 
geranisoe11t..'Cnl \\erd. Gch1kJ.;îg cbalcJe de lilerprijs 
begin jaren twintig \\t.'Cr en -.iel terug op het oude 
01\t!aU 

Hn ~drijf.wand ra11 n1edinr:u met de 
kisten (ûe ook i11:n ) 



Het vullen van mmor en amo uil de bus-
en wa~ natuurlijk niet zonder gevaar. 

maar ook de kan op verontreinigingen 
in de tanli. was aanwezig Vandaar dat 
bij onLe 1aak cmd 1920 een benzine
pomp met handbed1emng \\Crd geplaatst. 
Juist op de plek, \\aar ~rder de klSlcn 
altijd gestaan hadden. 

Duidelijke vergrotingen \.3n 1owel 
de foto met de ki ten ah de foto met 
de handpomp zijn te Lien b1J 'De drie 
Paard1es • aan de Hoofdstraat 55 te Em
men. het eet- en drinketablis emcm van 
Wim van Tellingen. 

Recht.\: cle fac111ur t·nn de jinno Acety/ena 
uit Rouerclam met de hoge literprij.\ \'OOr 
een hus "twtoli11e'e11 een bu.i ·auwspirit ·. 

Onder: drie oude l>erdneb11ue11. 
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Op blmt:ijde 6 i î een foto ofgt'l>t:eltl wm l lotel Groo11lub aall de 

Maria in he1 hegln 1<111 de 2~1e eeuH Nc10s1 her hotel is op de:.e 
foto de :Jjkt11111t111 cafl' Boesjes en llrt dal. 1w1 café Jonker te zien. 
Her hotel Groot/111/s wa.\ in l 890 door wm>ener Jacobus Groot huis 
gebouwd. In dt• 11Jtl l'Clll de foto op b/(Jd:Jjde 6 was liet hotel eigen
dom nm Marrl1icntL\ (Ginus) Gmo1h11i\ &ne11S1oande f()(O is in 
de jaren "6() l!etllt1'1ÁI, toen Gmird ri"rtJaOr was. Dt 1olgeruk 
eigenaar m'lS dt•fi1111ilie Grilrune dre /tet oude horel heefi "Y!rtochr. 
Hn moa/Je p/011/\ 1t1or het appanemtnrencomple:c De Heermhof 
(je /Oio ltierr>1uler) cku door or,Jmen prof ir. HJ.M. Ruijs
senoars was olllllr>rpe11. Uil Si., /luel. Beugeling e.a. 100 Jaar 
Emmen Veranderingen in bebouwing deèl 2. bi:. JO.) 
Op de 1vodjde et•n foro 1w1 de momklli~e landboui1/umhoud
sclwol aan de Dt'lmen/oan. (b/tuJ::ijde11 13 /9). 

Op de ac/uerRr<>1ul el'fl deel wm de kaan 1·011 Dremhe w111 

1634 ra11 C. Pijnacker (eer:.te 1·er.\il') 

_lt. 




