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~elf Peringa en Ofaü[Jfartmann
Afbeeldingen uit het
Magazine Roelf Feringa
en Olaid Hartmann van
Gerard Steenhuis (blz. 31).
Het schilderij linksboven is
van het eerste stenen huis
van de familie Feringa dat
op het bovenveen aan de
Limietweg stond. Het is
van olieveif.
Rechts: een detailopname
van een foto van deze
woning. laler werd deze
woning door het gezin van
Hinnek Feringa, 'Jáppen
Hinnek Feringa ', bewoond.

Links: Getuigschrift van
RoelfFeringa,
gehaald aan de
landbouwwinterschool
te Barger-Compascuum
op 4 april 1928.
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Voorbehoud auteursrechten foto's
Bij het plaallieo van foto's in dit blad vraagt de redactie toestemming aan de leveranciers van de foto's. Bij foto's uit het verleden is vaak niet
meer re achterhalen wie deze hebben gemaakt. Beol u rech!hebbeme van een door ons gepubliceerde futo of afbeelding en hebben wij dit niet
vermeld, verzoeken wij u OODl3Ct met ons op te nemen. wdat wij in de eerstvolgende uitgave deze ~ kunnen rechtteuen.
Productie & opmaak:
Uitgeverij Drenthe, Beilen - www.uitgeverijdrenthe.nl
Druk: Van Liere Media, Emmen
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door <Piet Na6er
Bestuur
P.M. Kraan. voorzitter, De Hietbrink 46, 7824 XT
Emmen, 06-38358941, pmkraan99@gmail.com.
H. Jeurink, secretaris, Laan van het Kwekebos 229,
7823 KE Emmen, 06-25186205,
secretaris@hvzod.org.
Albert Oost, penningmeester, ledenadministrateur en
webmaster Facebooksite, Amsterdamseveldlaan 1,
7887 VD Erica, 0591-301495, aoost3@kpnplanet.nl.
M. Nicolai, beslUurslid, Houtweg 180, 7823 PK Emrnen, 06-25555188.
Gré Tiben-Tolner, beswurslid en webmaster website
HVZOD, Hoofdkanaal o.z. 138, 7881 VR EmmerCompascuum, 0591-351805, gretiben@hotmail.com.
Geert Schutrups, beslllurslid, Parklaan 7, 7822 EA
Emmen, 06-55122978, parklaan7@home.nl.
Redactie
P. Naber, redactiesecretariaat, Sierduif 32, 7827 NJ
Emmen, 0591--033942.
Gelieve kopij te zemen aan:
p/a P. Naber, redactiesecretariaat, Sierduif 32, 7827
NJ Emmen: p.a.naber@bome.nl.

Contact
- Website Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe:
https ://hvzod.org.
- Volg ons op Facebook: HVZOD.
- Algemeen e-mailadres: secretaris@hvzod.org.
Lid worden van de
Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe?
Het lidmaatschap bedraagt€ 18,00 en voor huisgenoten€ 5,00 extra. Geef uw naam, adres, postcode,
woonplaats, telefoomrummer en e-mailadres per post of
per e-mail door aan: H. Jeurink, secretaris, Laan van
het Kwekebos 229, 7823 KE Emmen, 06-25186205,
secretaris@hvzod.org.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij
het lidmaatschap voor 1 december van het lopende
verenigingsjaar schriftelijk of per mail wordt opgezegd.
Contributie
In de maanden januari/februari ontvangen leden, die
geen incasso hebben, een faclllur ter voldoening van
hun jaarlijkse contributie.
Leden met een iocasso, ontvangen géén faCIUur. Hun
contributie wordt in de maaIXi februari automatisch van
hun rekening afgeschreven

Bankrelatie
Rekeningnummer NL78 RABO 0104 4688 15, Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe, Amsterdamseveldlaan l, 7887 VD Erica"

~actionee{
Vooruitlopend op 2020 herdenken we de bevrijding
van 1945 met artikelen in deze en de komende tijdschriften van de Kroniek. In dit nwnmer alvast een
artikel over een tragische gebeurtenis in het laatste
oorlogsjaar: het bombardement enkele weken voor
de bevrijding van Emmen, waarbij bommen vielen
in de omgeving van de Spoorstraat, de Allee en de
Minister Kanstraat. Daarbij vielen zes doden, onder
wie drie kinderen. De bommen waren bestemd voor
de spoorlijn en het station, maar misten hun doel.
Sis Hoek-Beugeling heeft dit drama verwerkt in een
artikel.
Enunen heeft sinds een paar weken een splinternieuw zwembad, een aanleiding om eens terug te
denken aan het eerste zwembad, het bij veel oudere
Enunenaren bekende 'Natuurbad met het zandstrand', geopend in 1934. Hoe kwam dat zwembad,
dat dienst heeft gedaan tot beginjaren '60 tot stand?
Later werd het opgevolgd door het bekende bad met
het verschuifbare dak en bet Aquarenabad.
In 1919 was de financiële nood in de gemeente
Emmen hoog: armoede en slechte huisvesting. In
juli van dat jaar bracht de minister van binnenlandse
zaken op verzoek van B. en W. een bezoek aan onze
gemeente om zich op de hoogte hiervan te stellen. Het gemeentebestuur had een rondrit door de
gemeente georganiseerd en daarvan verscheen een
verslag in de Emmer Courant, zodat we weten wat
de minister allemaal te zien kreeg. Voor de verslaggever had de rondrit een minder fortuinlijke afloop.

Op de oproep voor de rubriek 'Wie weet meer'
kregen we een reactie van de kleindochter van het
afgebeelde echtpaar Hoogenberg-Veenstra. Ook
ontvingen wij een reactie van Henrie Wittendorp op
de foto van postbesteller Geert Brink.
Verder wijzen we u weer op het verenigingsnieuws,
het jaarprogramma en de aankondiging van de algemene ledenvergadering op 10 februari 2020.
jaargang 28 - nummer 74 - december 2019__
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'Verenigingsnieuws
Algemeen
Tijdens de bestuursvergaderingen in september
en oktober heeft uw bestuur uitgebreid gesproken over onze interne en externe communicatie.
Met betrekking tot informatie over uw vereniging is afgesproken dat de lijn van veel historische leesstof ten opzichte van een bescheiden
informatiestroom over de activiteiten van de
historische vereniging gehandhaafd blijft. Die
lijn geldt ook voor informatie vanuit de erfgoedorganisaties in Zuidoost-Drenthe. Wel kunt u
vanaf nu meer informatie vinden op onze website [https://hvzod.org] en onze Facebooksite
[HVZOD]. Verder gaan we deze vaste rubriek
onderverdelen in een terugblik en een vooruitzicht.
Terugblik
Er zijn veel belangstellenden op de evenementen
tijdens het weekend van de Open Monumenten
op 14/15 september afgekomen. Uw vereniging
is van plan deze jaarlijks terugkerende gebeurtenis als kernactiviteit in ons jaarprogramma op te
nemen. Vanuit het bestuur zijn Geert Schutrups,
Peter Kraan en Albert Oost (financiën) belast
met de organisatie. We willen alle erfgoedmedewerkers bedanken voor hun bijdrage aan het
welslagen van dit weekend. [Informatie Geert
Schutrups]
Op 2 oktober hebben we samen met leden van
de HV Oderen o.i. v. boswachter Erik Bloeming
een tocht met de Veenland Express gemaakt.
Het weer werkte enorm mee. Wat mogen we
trots zijn op het bezit van zo'n indrukwekkend
natuurgebied in Zuidoost-Drenthe. In overleg
met Erik Bloeming zijn we bezig met de organisatie van een tweede tocht. In het maartnummer
van de Kroniek komen we hier op terug. [Informatie Henk Jeurink]
De themabijeenkomst over de Slienermao werd
zeer goed bezocht. Ruim tachtig mensen vonden de weg naar 'De Bron'. Ook de gezochte
2

Kroniek

promotionele samenwerking met erkende overlegpartners en andere organisaties in het aansluitende gebied van de Slienermao heeft aan deze
goede opkomst bijgedragen. Wanneer de stadsboerderij van de gebroeders Nijhoff in gebruik
is genomen, zal uw bestuur een bezichtiging
aan dit fenomeen organiseren. [Informatie Henk
Jeurink]

Vooruitzicht
We zijn druk bezig met het jaarprogramma voor
2020. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat
heel Nederland werd bevrijd. In november 2020
wordt het boek van de HV Zuidoost-Drenthe
tijdens een symposium in de Hervormde Kapel
gepresenteerd. Dit boek beperkt zich niet tot de
oorlog. Ook wordt er indringend aandacht besteed aan de nasleep en het moeizame herstel in
menselijke relaties als gevolg van de oorlog.
Jaarprogramma
Het voorlopige jaarprogramma van de HV Zuidoost-Drenthe ziet er als volgt uit:
- 10 februari 2020:
ALV met lezing door Dirkje Mulder;
- 14 of 21 maart 2020:
Historisch Café;
- 10 april 2020:
Grote herdenking bevrijding bij Poleninonument
Noordbarge o .l.v. St. Herdenking Bevrijding
Emmen;
- 2 en 9 mei 2010:
Jaarlijkse excursie naar Hümmlîng en Ammerland;
-juni 2020:
Fietstocht Emmen - Valthe met bezoek aan het
Jodenhol;
- 11-12-13 september 2020:
Open Monumentendagen;
- 2 of 3 oktober 2020:
Synagoge Emmen Herdenking razzia o.i. v. De
Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj;

- 17 of 24 oktober 2020:
Historisch Café;
- 25 of 27 november 2020:
Presentatie boek in de Hervonnde Kapel.

u nadere infonnatie in de dag- en weekbladen
vinden.

We adviseren u in verband met het voorlopige
karakter van het programma onze web- en facebooksite goed in de gaten te houden. Ook kunt

ter in 2020 op route gezet op woensdagmorgen
11 maart, 10 juni, 26 augustus en 9 december.
In die weken wordt één van de vier nummers
van de Kroniek van 2020 bezorgd.

Kroniek
De Kroniek wordt volgens het voorlopige roos-

Algemene Ledenvergadering
De leden van de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe worden van harte uitgenodigd
voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 10 februari 2020. Dit jaar wordt de
ALV gehouden in Museum Collectie Brands, Herenstreek 11, 7885 AT Nieuw-Dordrecht.
De vergadering begint om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). De vergadering duurt van
19.30 - 20.30 uur.
AGENDA
1. Welkomstwoord en opening door voorzitter Peter Kraan.
2. Notulen jaarvergadering 15 april 2019.
3. Jaarverslag 2019 en verantwoording.
4. Financieel beleid en verantwoording:
a. rekening 2019;
b. verslag kascommissie bestaande uit Sis Hoek-Beugeling en Klaas van Netten
(reserves Jan Omvlee en Jacob Zuur)
c. begroting 2020;
d. vaststelling contributie 2020.
5. Verkiezing leden bestuur:
Aftredend zijn Minno Nicolai en Henk Jeurink. Deze bestuursleden hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Volgens het rooster van aftreden hebben we nog één vacature,
waarvoor tenminste één nieuw bestuurslid moet worden gekandideerd. Om te voorkomen dat het bestuur grotendeels uit mannen blijft bestaan, vragen we u uitdrukkelijk om
met voorrang vrouwen te kandideren. Kandidaatstelling staat tot een kwartier voor de
opening van de ALV open.
6. Verkiezing leden kascommissie (Sis Hoek-Beugeling is aftredend).
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Na de pauze verzorgt dr. Dirkje Mulder-Boers uit Coevorden een lezing. Ook bij de HV
Zuidoost-Drenthe staat 2020 in het teken van 75 jaar bevrijding. Dirkje studeerde cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Ze is in januari 2020 gepromoveerd op het
thema: De Grensgetrokken Interacties in het grensgebied van Noord-Nederland en NoordDuitsland. Het belooft een boeiende lezing te worden.
De stukken voor de jaarvergadering zijn vanaf 3 februari 2020 bij de secretaris op te vragen.
We rekenen op een grote opkomst. Misschien bent11 ook wel de geschikte vrouw/man om tot
ons bestuur toe te treden.
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22ft6ruari 1945

CEen 6om6ardement dat nooit
op deze pfaats had mogen
pfaatsvinden ...

Het aantal burgers dat oorlogsslachtoffer werd, omdat hij of zij op het verkeerde moment
op de verkeerde plaats was, werd ongeveer zeven weken voor het eind van de oorlog nog
vermeerderd met vier, van wie drie kinderen.
Een nieuw l'erhaal1

In de ochtend van 22 februari stegen van de vlieg-

basis Blackbushe Hartford Bridge, ten zuidwesten
van LoIXlen, vier Mosquito's van het Canadese
'intruder Squadron' 418 op. Hun opdracht was
een patrouillevlucht boven het gebied ZwolleOsnabriick. Een Mosquito werd ruim twee uur
later door de luchtafweer getroffen en stortte neer
in Nieuw-Beerta. Beide bemanningsleden (22 en
26 jaar) kwamen om. De drie andere Mosquito's
vervolgden hun weg in zuidelijke richting en mikten een paar bommen op het spoorstation in Exloo,
waarbij een dode viel te betreuren. Daarna was
Emmen het doelwit. De drie vliegtuigen kwamen
vanaf Weerdinge laag over denderen, pal boven het
spoorwegtraject en herhaalden de route om burgers
gelegenheid te geven dekking te zoeken. De derde
keer dezelfde route vliegend, gooide een van de

Mosquito's twee bommen op het spoorstation van
Emmen.
l..aagvliegeme toestellen gebruikten bommen met
een vertrageme ontsteking om te voorkomen dat
het aanvallende vliegtuig gevaar liep om op zijn
minst beschadigd te worden. Het afwerpen van
deze bommen was dus een precisiewerk. En daar
ging het mis. De bommen keilden over de bestrating in het woongebied ten westen van de spoorlijn,
verwoestten een dubbel woonhuis aan de Allee
en een dubbel woonhuis aan de Min. Kanstraat.
Hierbij vielen totaal zes doden. Waar eigenlijk
nooit melding van is gemaakt, is dat de bommen
en passant ook nog de grote houten barak aan de
Spoorstraat verwoestten, waar ooit de Jeugdherberg
en later de BLO-school in was gevestigd, maar destijds onder andere oJXierdak bood aan een Duitse
militaire keuken2 en (uer waarschijnlijk) het con-

Wij staan aan de vooravond van '75 jaar bevrijding vieren' in 7.aidoost-Drenthe, maor wij willen ook
kijken T1l1llT hetgeen zich voor en na de periode 1940-1945 heeft afgespeeld. Dat alles onder het thema
'herdenken, beseffen en vieren'.
De historische vereniging zal volgendjaar november een boek uitgeven met 'nog niet venekle verhalen'.
De tijdsspanne loopt mn ongeveer 1932 tot medio de jaren zestig. Wij kijken dus ook naar de aanloop
en naar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Ook in die tijd viel er bijvoorbeeld veel leed te 'bespeuren. Daarnaast brengt de vereniging in de komende vijfqflel'eringen van de Kroniek een aantal
geschiedkundige gebeurtenissen voor het voetlicht, die zich in onze regio afspeelden qf die daarmee hadden te maken. Dan gaat het om verhalen over onder meer: grensarbeid, smokkel, verzet, onderduiken,
verraad, te"eur, mensen opruimen en de naweeën; over deugen en niet deugen, om kent ons, zwijgen
en preken, ofwel hoe omgaan met je naaste medemensen.
Zie hier de ingrediënlen voor nog niet vertekle verilaJen en ook opnieuw en completer venekle verllalen.
Peter Kraan, voon:i.tter HVZOD
4
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sultatiebureau. 3 Uit het vluchtrapport van Squadron
418 blijkt dat deze raid/vlucht als opdracht had
spoorlijnen te bombarderen. 4 De vliegers vermeldden bij Emmen: 'Bombed road and rail junction at
Emmen, staffed 1 MET black saloon car, 5 waggons- strikes seen.' Bij deze 'verantwoording' kunnen dus duidelijk vraagtekens worden gezet.
Op dezelfde dag, 22 februari 1945, bombardeerden
twaalf bommenwerpers in Coevorden de spoorlijnen naar Emlichheim en naar Zwolle. Deze
bombardementen vonden plaats in het kader van de
operatie Clarion, waarbij zoveel mogelijk bruggen
en spoorwegen moesten worden vernietigd. 5
Het oude verhaal
In vrijwel alle publicaties over 'het bombardement'

in de Allee en de Min. Kanstraat is geschreven dat
het doel van deze bom (of bommen) was om het
hoofdkwartier van Generaal Christiansen te treffen. Zelfs de naam van verzetsman R.Enter, lid
van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), werd in
dit verband genoemd. Hij zou de gegevens over de
verblijfplaats van Christiansen aan 'Londen' hebben
doorgegeven. Er is geen reden om aan te nemen
dat dit niet klopt. 6 Aannemelijk is echter dat het
doel van het bombardement de spoorlijn is geweest,
onderdeel van de actie Clarion. Dat daarbij de
gevorderde woning aan de Allee, waar een deel van
de staf van Chistiansen was ondergebracht, werd
geraakt zal voeding hebben gegeven aan het verhaal dat de bommen voor Christiansen zouden zijn
bestemd.
In geen enkele officiële publicatie wordt gerept
over de houten barak, waarin de militaire keuken
en het consultatiebureau waren gevestigd. Meester
Dijkstra schrijft op 22 februari 1945 dat de bom die
op de woning van Van Veen en Schrage viel vermoedelijk was bedoeld voor de militaire keuken in
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Rechtsboven: Allee, direct na de bouw van de
woningen begin jaren '20, gezien vanaf de
spoorlijn. Links voor de dubbele woning die
werd bewoond door de families Schrage en Van
der Veen. Na vordering van deze woning eind
'44 vestigde Generaal Christiansen in januari '45
hier zijn hoofdkwartier.
Linksboven: Omcirkeld is de plaats, waar de bom
viel: hoek Min. Kanstraat-Spoorstraat.

de voormalige BLO-barak. In 'Het jaarverslag van
de gemeente Emmen over de jaren 4045'staat op
bladzijde 30 te lezen dat ' ... het consultatiebureau
voor de t.b.c.-bestrijding totaal verwoest was'.
Ook het aantal van zes slachtoffers en/of hun namen is nauwelijks bekend. De drie jonge slachtoffertjes zijn bekend, maar de namen van de beide
Duitse officieren die omkwamen niet, en vrijwel
geheel onbekend is de dood van een jonge vrouw
gebleven die bij de afdeling bevolking van de
gemeente Emmen staat geregistreerd als 'dienstmeisje', maar over wie tot op heden geen nadere
gegevens zijn gevonden.
Over de gezinnen die slachtoffer werden van dit
bombardement en hoe zij overleefden wordt hier
beschreven.
De bom die het doel mistte
Als meisje van zeven, verloor Janny Scholten
haar twee jongere zusjes door de bommen die het
spoorwegemplacement hadden moeten treffen. Een
gebeurtenis, die zoals Janny ruim 74 jaar later vertelt, voor haar niet tot gevolg had dat ze haar leven
lang deze gebeurtenis als een traumatische ervaring
heeft beleefd.
Het bombardement
Ubel Nonkes, destijds leerling van de eerste
jaargang 28 - nummer 74 - december 2019__
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Rechts de dubbele woning aan de Min. Kanstraal die stond op de plaats, waar anno 2019 de speeltuin
van de buurtvereniging Oud Allee is gesitueerd. In het rechter gedeelte woonde de familie Lubbers en in
het linker gedeelte de familie Schollen. Deze foto is in de jaren '20 van de vorige eeuw gemaakt, toen er
op deze plaats aan de zuidzijde op de 'Willingekampen ' nog geen bebouwing was.

klas van het in september 1944 geopende Drents
Lyceum (na de oorlog Gemeentelijk Lyceum
Emmen) weet zich te herinneren dat hij op de
bewuste 22ste februari van school fietste op weg
naar zijn ouderlijk huis in Odoorn en vanaf het
Oranjekanaal bij Sluis Neen vliegtuig over
zag komen richting Emmen. Even later hoorde
hij een ontploffing, zag het vliegtuig draaien
richting Emmerschans en terug, en toen hoger
vliegend naar het westen verdwijnen. In Ubel
Nonkes' herinnering moet het toen een uur of
drie 's middags zijn geweest.
Volgens de officiële lezing was het echter omstreeks 13.00 uur dat de bom(men) werden
afgeworpen. De dubbele woning aan de Allee,
waar de staf van Christiansen kantoor hield werd
geraakt, maar een dubbele woning er achter
gelegen aan de huidige Min. Kanstraat, waar de
gezinnen Schotten en Lubbers woonden, ook.
Tevens werd het houten gebouw waar (waarschijnlijk nog) het consultatiegebouw en de militaire keuken in waren gevestigd vernietigd.

Twee Duitse militairen, Majoor Eberhard
Schwabe (Mitsche, * 28-08-1895) en Oberleutenant Herbert Alex (Glegau, * 30-04-04) die in
het stafkantoor verbleven, werden gedood.
De beide Duitse militairen werden op de Wolfsbergen begraven en later herbegraven op de
Duitse begraafplaats Ysselsteyn bij Venray.

Burgersku:htoffers
De dubbele woning op de hoek van de toenmalige
Min. Kanstraat, hoek Spoorstraat week af van de
bouwstijl van de dubbele woning links, evenals
van de dubbele woningen aan het evenwijdig gelegen Allee. In deze, op de hoek gelegen dubbele
woning, woonde in het rechter deel de familie
Lubbers en links de familie Schotten.
De drie zusjes Schollen gefotografeerd in de
nazomer van 1944. Vanaf links: Jonny,
Antoinette (1943-1945) en Gonda (1939-1945).
Rechts het grafmonument voor de zusjes Gonda
en Antoinene Schotten.
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De familie Scholten bestond uit Freek (Frederik
Hendrik) Scholten (* Bolsward, 11-04-1913) van

beroep opzichter, getrouwd met Gien (Ellechina
GeessinaJantina) Velema (*Emmen, 01-02-1913)
en hun drie kinderen Janny (* Emmen), Gonda Gea
(* Emmen, 14-00-1939) en Antoinette Berta Greta
(*Emmen, 27-05-1943). Freek Scholten was in de
middag van 22 februari 1945 in de tuin bezig met
zijn bijen. Hij zag de bom aankomen.
In het woongedeelte van de familie Scholten, was
op dat moment Gien Scholten met haar twee jongste dochters aanwezig. Gien was in de keuken en
stond naast de kachel. In deze woning kwamen de
beide jongste dochters, Gonda en Antoinette om het
leven. Gien werd geraakt door de omvallende kachel, waarin turf brandde en verbrandde haar rug.
Bij de familie Scholten werkte ook het diensttneisje
Jantje Kwint (* Emmen, 12--06-1919). Zij kwam
ook door de bominslag om het leven. Zij woonde
bij haar ouders, Orristiaan Kwint en Trijntjen
Kroezen, in de Burg. Tijmesstraat 6.
De familie Lubbers bestond uit Bouwe Jurrie Lubbers (* Groningen, 18-10-1902), zijn vrouw
Gebbechien Katoen (* Emmen, 30-08-1907) en hun
zoon Hennan Hendrik (* Emmen, 27--06-1934).
Bij de familie Lubbers waren vanaf 12 januari 1945
twee 'pleegkinderen of evacués' ondergebracht.
Beide kinderen waren familie en kwamen uit Den
Haag en waren: Grietje Huis (* 's-Gravenbage,
12-05-1937) en Annette Huis(* 's-Gravenhage)
dochters van Remmert Huis (*Loppersum 31-071899 en Johanna Lubbers (* Groningen 21-05-00).
Laatstgenoemde was de zuster van Bouwe Jurrie
Lubbers. Toen de mogelijkheid zich voordeed
kinderen uit het westen naar het noorden te sturen
om aan het geluid van de vele overvliegende bommenwerpers en de voedselschaarste te ontkomen,
besloten de ouders van Annette en Grietje Huis
hun dochters met het kindertransport naar hun oom
en tante in Emmen mee te sturen. Hun middelste
dochter bleef bij hen in Den Haag.
Toen de bom(men) vielen stond oom Bouwe met
een van zijn nichtjes buiten in de tuin. Samen
zwaaiden zij nog naar de piloot. 'Toen viel er iets
uit de lucht, een sigaar,' dacht Annette. Daarna
klonk er een verschrikkelijke explosie. Het huis
was weg! Het huis van oom en tante was een bran-

Grietje Huis
(1937-1945)

dende ruïne. Dat van de buren, de familie Scholten,
ook.7
Gebbechien Lubbers-Katoen, die in de woning
verbleef, raakte licht gewond.

De nasleep
Janny Scholten, de oudste dochter van het gezin
Scholten zat op het moment dat de bom op haar
ouderlijk huis terechtkwam op school. Niet in het
gebouw van school l aan het Kerkpad, want dat
was door de bezetter voor het onderbrengen van
Duitse militairen gevorderd, maar in het gebouw
van Christelijke Belangen aan de Sterrenkamp. Ze
weet zich te herinneren dat daar geen schoolbanken
stonden en dat de kinderen op 'schragen' zaten. De
kinderen gingen niet meer hele dagen naar school,
maar kregen wegens gebrek aan lokalen in groepen
enkele uren per dag les. In haar herinnering had ze
die dag les van 9 tot 11 uur en werd zij door haar
oom Wim (Willem) Velema opgehaald. Deze herinnering komt niet overeen met het feit dat de bom
om 13.00 uur viel en ook meester Dijkstra schrijft
in zijn dagboek op 22 febr 1944: 'De les (hedenmiddag) liep in de war ten gevolge van luchtgevaar. Eerst een auto (of twee?) werd stuk geschoten
op de 7.d.Bargerweg.' Hij schrijft verder dat twee
bommen, vermoedelijk bedoeld voor de militaire
keuken in de voormalige BW-barak, vielen op de
dubbele woning bewoond door de families Lubbersen Scholten en op de dubbele woning van Van
Veen en Schrage. Behalve twee Duitse militairen
werden vijf burgers gedood en was er één zwaargewonde en één lichtgewonde burger.
Nog niets wetend van de verschrikkelijke gebeurtejaargang 28 - nummer 74 - december 2019__
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nis liep Janny Scholten met haar oom Wim door
de Hoofdstraat en de toenmalige Min. Kanstraat.
Janny herinnert zich dat ze verbaasd keek naar de
bomen bij hun huis, dat er niet meer stond. In de
bomen hing van alles, waaronder kledingstukken ...
Daarna bracht oom Wim haar naar haar grootouders Velema die aan de Prinsesselaan woonden.
Hoe of en wanneer haar is verteld van het bombardement, de dood van beide zusjes weet ze niet, wel
dat haar moeder bij opa en oma lang in de voorkamer in bed lag, omdat ze haar rug had verbrand.
Waarschijnlijk is haar moeder alleen behandeld
voor de brandwonden door de huisarts. Janny herinnert zich ook dat de grote begrafeniskoets kwam
voorrijden met de twee kistjes. De begrafenis vond
plaats, zoals Janny in 2019 vertelt 'zonder dominee, omdat de familie niet vaak genoeg in de kerk
kwam'.
Meester Dijkstra schrijft in zijn dagboek op 28 februari 1945: 'De slachJoffertjes van de bomaanval

"begraven op het nieuwe kerkhof (de Wolfs/Jergen
aan de Weerdi.ngestraat). Ontzettend veel /Je"/angstelling.'
En even verder: 'Men wordt nu algemeen zenuwachtig en "benauwd. Dit lwmt ook al, doordat
Z.aterdag op de Esch tussen W.esch en Nrd.Barge
een tiental bommen werd afgeworpen. Verschillende "bewoners van hui.zen o.a. Prinsen/aan, Parallelweg, B. Tzjmesstraat, Allee enz verlaten hun
woningen.'
Janny en haar ouders verbleven enkele weken aan
de Prinsesselaan bij opa en oma Velema, Janny

Gonno
en Janny
Schotten
omstreeks
1948
8
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herinnert zich die tijd als een 'wann bad'. Daarna
vertrok het gezin naar de boswachterswoning tussen Sleen en Schoonoord, vlak bij de 'Kibbelkoele'. Janny weet nu (nog) dat dat was uit angst voor
bommen.
Voor zover Janny weet kwam het gezin direct na de
bevrijding terug naar Emmen. Misschien wel
direct, maar dat herinnert ze zich niet, nam het
gezin intrek in de helft van een dubbele woning,
vrijwel schuin tegenover hun voormalige, gebombardeerde huis. Dit is zeer waarschijnlijk de dubbele woning met de huisnr 19/18, waar op nr. 19
Timmer en later Schuur woonden. Op nummer 18
woonde het gezin Plantinga.
Moeder Scholten had nog heel lang last van haar
verbrande rug, maar het leven ging kennelijk gewoon door. In 1946 kreeg Janny een broertje die de
naam Gonno kreeg.
Ruim 75 jaar na het bombardement met de dramatische gevolgen, ziet Janny met dankbaarheid terug
op de houding van haar ouders. Hun verdriet zal
ongetwijfeld enorm zijn geweest, maar het heeft op
Janny's leven geen stempel gedrukt; ze hebben haar
leven niet met hun verdriet belast. Ook heeft ze niet
het gevoel, dat 'er niet over gepraat mocht worden'. Het leven weer oppakken na de oorlog, toen
alles verloren was, vergde waarschijnlijk al zoveel
energie dat er weinig ruimte voor rouw overbleef.
Het zusje waarvoor geen klokken luidden
Op 9 maart 1995 schreef Jan Wierenga een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden met de
titel 'Wie luidt nu voor Grietje de klokken?' In dit
artikel vertelt de dan 64-jarige Annette Huis haar
verhaal over het bombardement dat ze meemaakte
als 'evacué' bij haar oom en tante Lubbers.
De beide meisjes waren tien dagen daarvoor met
ruim 30 andere kinderen uit Den Haag naar Emmen vervoerd. De Kindertransporten werden
door de NVD Kinderuitzendingen georganiseerd,
waardoor kinderen uit het westen van het land een
tijdelijk onderdak vonden bij gastvrije gezinnen in
het noorden, waar meer voedsel was en minder
vliegru.igen hun bommen dropten.
Het was een barre tocht in de winter in open
vrachtwagens. Annette was veertien jaar, Grietje
was zeven. De familie Huis kwam van oorsprong
uit Loppersum en Annettes vader was toen de

Hoek Min Kanstraat!Spoorstraat anno 2019. Op de plek waar de woning van de families Schollen en Lubbers stond
is nu het speelveld van de buurtvereniging Oud Allee. Direct na de oorlog heeft op dla.e plek een aantal jaren een
houten gebouw gestaan dat in de volksmond het TBC-gebouw werd genoemd. Rechts staan nu forse eiken die als
jonge bomen op de foto op b/odzijde 6 zijn te zien.

treinen nog reden stationschef in Scheveningen. De
middelste dochter bleef bij haar ouders in Scheveningen.
Annette zag samen met haar oom de bom vallen,
een explosie volgde en het huis was weg. In blinde
paniek z.ette Annette het op een rennen, het dotp uit
om 'ergens' (in de Westenesschersteeg) volkomen
overstuur door een familie opgevangen te worden.
Annette kreeg, weer terug bij haar familie, te horen
dat oom Bouwe ongedeerd was en tante Gebbechien licht gewond was, maar haar zusje Grietje
was overleden.
Annette werd ondergebracht bij familie in Schoonebeek. Inmiddels bleek dat vader Huis, die heimwee had gekregen naar zijn beide dochters de dag
voor het bombardement vanuit Scheveningen op
de fiets naar Emmen was vertrokken. Een dag na
het bombardement kwam hij in Emmen aan en
kreeg te horen dat Grietje was overleden. Moeder
Huis en het middelste zusjes slaagden er net in om
voor de begrafenis in Emmen aan te komen, waar
Grietje, net als de beide zusjes, werd begraven op
de Wolfsbergen. De laatste maanden van de oorlog
vonden Annette en haar vader onderdak bij familie
in Loppersum en moeder en het middelste zusje bij
familie in Siddeburen. Direct na de oorlog werd
Grietje herbegraven in Loppersum.
Annette zegt in het interview in de krant: 'Mijn
ouders hebben er nooit meer over gesproken.' Toen
begin jaren '90 beide ouders Huis waren overleden
en begraven waren in Loppersum, werd Grietje
nogmaals herbegraven, nu naast haar ouders.
Annette aan het eind van het interview: 'Moest ik
dit verhaal nu weer oprakelen, zoveel jaren nadien?
Maar ik heb het toch gedaan. Hulp en bijstand voor
iemand die iets vreselijks overkomen zijn, is nor-

maal tegenwoordig. Maar voor ons was er niets.
Wij moesten verder met ons leven. Alleen. En als
nu overal de oorlog herdacht wordt, dan moet dat
ook voor ons zusje zijn.'
Pas begin jaren '50 werd aan de Allee een nieuw
dubbel woonhuis gebouwd. Een van de woningen
kreeg in ingang aan de Allrezijde, de andere woning aan de Spoorstraat. De dubbele woning aan
de Min. Kanstraat werd niet herbouwd. Op dit sru.k
grond stond jarenlang een houten gebouw, waar
het consultatiebureau in was gevestigd. Later is de
grond in gebruik genomen door de buurtvereniging
Oud Allee als speelterrein.

Het bombardement op dez.e dichtbevolkte plaats
had nooit mogen plaatsvinden. Waarom de spoorlijn niet een paar kilometer verderop, in het veld
tussen Emmen en Nieuw-Amsterdam, gebombardeerd?

Noten
Verklaring van dhr. Van Klinken, in: Gemeentearchief Emmen (GAE).
2 Dagboek Meester Dijkstra d.d. 22 febr 1945)
3 Stukken luchtbescherming, GAE.
4 Ibidem.
5 Zie: htlps:llgeschiedeniscoevorden.nllcoevorden.
6 Groenhuis, G., Emmen in bezettingstijd, Emmen

1

1995, blz 227.

7

Wierenga, Jan, 'Wie luidt er voor Grietje de klokken?', in: Nieuwsblad van het Noorden, 9 maart J9')5.

Foto's:
Collecties Sis Hoek-Beugeling, families Scholten en
Lubbers en Ina Meilink.
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J-{;t oude zwem6atf P,mmen
Emmen kan zwemmen, Emmen wl zwemmen.

Onlangs is het nieuwe zwembad, gebouwd in de buurt van het stadion aan de Oude Meerdijk
officieel geopend en in gebruik gesteld. Velen kunnen zich ook nog het zwembad herinneren met de verschuifbare kap. Daarna kwam het Aquarenabad. Maar oudere Emmenaren
kennen nog het natuurbad met zandstrand achter het bos aan de Angelsloërdijk. Over de
totstandkoming van dit natuurbad gaat het volgende artikel. De ondertitel hierboven is niet
door mij bedacht maar door een enthousiaste verslaggever van de Emmer Courant bij de
opening op 30 juni 1934 van het eerste natuurbad van Emmen.

Tijdens een grote persexcursie in 1930, georganiseerd door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer afdeling Emmen, bleek al dat deze plaats een
zwemgelegenheid moest hebben.
Daadwerkelijke stappen daartoe werden echter pas
in 1932 gedaan door de heren J. H. Schotveld,
R. Lutken en enkele ameren, die de zwemvereniging 'Haaotjebak' in het leven riepen. 'à hadden
weinig geluk met hun in het begin sobere plan,
omdat het Staatsbosbeheer het meertje achter in de
Emmer Dennen niet als zwemgelegenheid wilde
afstaan.
De vereniging, voorzitter is dan inmiddels
ir. A.F.W. Bennikjr" beschreef in juni 1932 op

verzoek van de gemeente uitvoerig in een brief
over het hoe en waarom van een zwembad in
Emmen en ook wat de tarieven wuden zijn en de
openingstijden. Ook dat re al begonnen waren met
het verz.amelen van een oprichtingskapitaal. Vanuit
de bevolking zou men daar wel toe bereid zijn, mits
behoorlijke rekerheid werd geboden voor de betaling van rente en aflossing.
Daarvoor werd een dringend beroep gedaan op
medewerking van de gemeente. Het college van
B. en W. antwoordde een week later dat zij 'geen
vrijheid hebben kunnen vinden de raad te adviseren
zich garant te kunnen stellen'. Het inwilligen van
10
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het verzoek wu een precedent scheppen. En ook
werd geweren op de slechte financiële toestand van
de gemeente.
Onduidelijk is wat er in de maanden daarna gebeurde, maar op 14 februari 1933 werd de 'Vereeniging
tot Oprichting en Exploitatie van nanrurbaden te
Emmen' opgericht, kortweg de vereniging 'Natuurbad Emmen'. Voorzitter was R. Veenstra, secretaris G. Maas, penningmeester J. H. Schotveld
en verder waren mr. F.G.G. Boerrigter en mej.
J.H.H. Eggink bestuursleden. Zij stuurden in juni
1933 een uitgebreide brief, vergereld van uitgewerkte stukken betreffende de bouw met begroting
en omschrijving, de exploitatieopzet en de dienstregeling naar de gemeenteraad van Emmen met
daarin het doel van de vereniging om een zwembad.instelling in Emmen in te richten en te
exploiteren. Hiervoor was een kapitaal nodig van
f. 40.CXX>,-. Dit zou verkregen worden door middel van een lening. Opnieuw werd gevraagd of
de gemeente zich garant wilde stellen betreffende
de jaarlijkse rente en aflossing. De gemeenteraad
besloot op 28 juni 1933 positief over die garantstelling, zij het onder een reeks voorwaarden, waaronder de benoeming van één van de bestuursleden
namens de gemeente. Eigenlijk stond de gemeente
vanaf het begin al welwillend tegenover de komst

Het oorspronkelijke ontwerp voor het
natuurbad, gemaakt in 1933. Enkele
maanden later werd dit sterk gewijzigd.
(Gemeentearchief Emmen)

van een zwembad en was de dienst Gemeentewerken al vroeg ingeschakeld om de plannen nader uit
te werken.

Waar moet het zwembad komen?
In een brief van 27 januari 1933 van ir. G. Maas,

directeur van Gemeentewerken, maar ook secretaris van de vereniging 'Natuurbad Emmen', aan B.

en W. betreffende een door de dienst gedaan onderzoek naar een geschikt terrein werd een hele reeks
mogelijkheden genoemd om het zwembad aan te
kunnen leggen:
A. Langs de weg Emmen - Odoorn.
B. Langs de weg Emmen- Weerdinge en de gronden gelegen russen de Odoornerweg en Weerdingerweg.
C. Langs de weg Emmen - Westenesch, eventueel
in de nabijheid van de toekomstige Rijksweg,
dus op de zgn. es.
D. Langs de weg Noordbarge- Klinkmolenbrug.
Een voordeel hiervan was dat het zwembad
dan zou komen te liggen aan de toekomstige
rijksweg Coevorden - Emmen - Odoorn. Hier
worden drie mogelijkheden genoemd: 1. Op de
hoek van de wegen Noordbarge - Klinkmolenbrug en Noordbarge- Nieuw-Amsterdam; 2e ten
noorden van de weg Noordbarge - Klinkmolen-

brug en dan ongeveer 300 m. van de brug over
het Oranjekanaal; 3e Aan het Oranjekanaal in de
nabijheid van de houten brug over het Oranjekanaal (de eerste brug ten zuiden van de Trambrug).

E. Langs de weg Emmen - Barger-Oosterveld Dordschestraatweg, langs de laatste weg voorbij
de Stichtingswoningen.
F. Oude Roswink:elerweg.
G. Langs de Angelsloërdijk.
H. Aan de Bargermeerweg, even voorbij de overweg van de NOLS.
1. In de zogenaamde Veenkampen, russen de
Parallelweg en de Emmer Dennen.
J. Maanden later komt er nog een mogelijkheid:
op het terrein van het zogenaamde 'Jodenveentje' te Westenesch.
Van elke plek werden de voor-, maar ook de nadelen genoemd en vrijwel de meeste vielen als mogelijkheid af. Argumenten daarbij: de onmogelijkheid

Il
Het in oktober 1933
vastgestelde
definitieve ontwerp.
(Gemeentearchief
Emmen)

--

--- ·--~

""----- - -jaargang 28 - nummer 74 - december 2019__

11

'Het
Natuurbad

Emmen '
(Collectie
Piet Naber)

om het water af te voeren, de minder fraaie omgeving, te dure gro:OOen, de ongunstige ligging t.o.v.
het dorp Emmen en/of de bodemgesteldheid.
De directeur van Gemeentewerken adviseerde dan
ook de vestiging van een zwembad langs de Angelsloërdijk, met als tweede keuze de vestiging achter
Boschoord.
De stukken grond, welke men op het oog had waren eigendom van Fühler.
In oktober 1933 was het oorspronkelijke ontwerp
inmiddels stevig gewijzigd. De grondwaterstand
in dit gebied lag op een diepte van 2,50 meter
beneden het terrein. Door te graven tot voldoende
diepte zou een dure bodemisolering kunnen vervallen. De waterverversing moest plaatsvinden vanuit
het voorverwarmings~in dat wel voorzien was
van een isoleerlaag. Het water werd door een

buisleiding naar het zwembassin gevoerd. Door
middel van metselwerk van veldkeien werd bij de
inloop in het zwembassin een rotspartij met waterval gemaakt. Het vuile water werd uit het ondiepe
gedeelte gepompt en dan door verschillende bermsloten naar de Boksloot. Met de ontgraven grond
werden dijken opgezet en enkele plateaus ontworpen, onder aixlere voor een theehuis. In plaats van
een stenen ingangsgebouw kwam nu een houten
en in plaats van 70 stenen cabines kwamen er nu
30 houten badholrjes. De totale bijkomende kosten
werden na de wijzigingen geraamd op f. 13540,(inclusief grondaankoop. Die bedroeg f. 4500,-),
arbeidslonen waren f. 27.400,-. De bedoeling was
dat het plan gerealiseerd moest worden in het kader
van de werkverschaffing. Het kostte nog wel enige
strijd voordat Den Haag ermee akkoord ging dat de

'Het
Natuurbad

Emmen '
(Collectie
Roelof
Boelens)

grondwerken verricht zouden worden in dat kader,
maar de toestemming kwam er uiteilkfelijk.
De dienst van Openbare Werken had bet plan
ontworpen en de uitvoering geleid. Aannemer
G. Schotten uit Weerdinge verrichtte het timmerwerk én het schilderwerk deed G. Brink uit Noordbarge. Ook hiervoor, bijvoorbeeld voor bet groen
carbolineren van de schuttingen en de gebouwen
werd onder andere gebruik gemaakt van werkverschaffingsarbeiders. Op 26 februari werd de eerste
spade in de grond gestoken en vijftien weken later
was bet werk klaar. Niet minder dan ongeveer
30.CXX> m1 grond moest verzet worden, wat de
krant 'een mooi putje werk' noemde. F.en deel van
de grond moest tot twaalf meter diepte uitgegraven
en naar boven gebracht worden. Het werd gedaan
door een zestigtal werkverschaffingsarbiders onder
dagelijks toezicht van de q>Zichter der gemeente,
W.H. Ttjmes en de voorwerker. De ene kipkartrein
na de andere werd volgeladen en elders uitgeston,
het uitgestrekte bassin groeide en omdat het terrein
niet overal even vlak was, werden lage gedeelten
weer aangevuld.
Het oorspronkelijke plan van aanleg werd zoals
gezegd in oktober 1933 aanmerkelijk veranderd. In
hoofdzaak om de kosten te verlagen, maar ook om
behalve bet zwembad, een kanovijver te krijgen.
Bij bet definitieve plan gaf de Emmer Courant een
nadere omschrijving: 'Het terrein met een oppervlakte van 7 ,5 ha strekt zich ongeveer in de
richting zuid-noord uit ~ de Aogelsloërdijk en
de zuidkant van de Emmer Dennen. Aan de Angelslrerdijk is een strook ter diepte van (j() meter
vrijgehouden om eventueel in de toekomst als
bouwterrein te worden verkocht. Op het plan is dit
terrein als n1inaanleg geprojecteerd. Het eigenlijke
zwembad ligt, omgeven door een breed strand met
talud in bet verlengde van bet terrein, terwijl tegen
de westkant de kanovijver, tevens dienende voor
waterafvoer, wordt gegraven.
Tussen bassin en vijver ligt een strandruimte.
Het bassin is 125 bij 30 meter groot en heeft een
inhoud van ± 4000 m1• De diepte is van 40 cm

De tarieven en de dienstregeUng van
het nieuwe zwembad
(Collectie Roelof Boelens)

afdalend tot 3 meter voor de springtoren. Het diepe
en ondiepe gedeelte van het bassin zijn gescheiden
door een brug over de gehele breedte. De springtoren heeft de gebruikelijke hoogte van 3 meter met
tussenplanken q> 1 en 2 meter hoogte. Het water
kan door pompen ververst worden. De verversingscapaciteit is 400 m3 per dag. Het bij verversing uit
het bassin gepompte water komt terecht in de kaoovijver, die tenminste 125 bij 35 meter wordt en een
veilige diepte heeft van (j() cm.
Aan de oostkant van bet bassin komt bet toegangsgebouw, geflankeerd door ter weerszijden vijftien
kleedkamers, die als wisselkabines dienst doen.
Voons is hier gelegenheid voor berging der kledingstukken. Aan beide kanten van het toegangsgebouw is een schutting aangebracht met daarnaast
dertig kJeffikamers (wisselcabines).
F.en en aIXler is heel wat eenvoudiger dan de aanvankelijke opzet was, maar toch zo dat aan alle
eisen van de hygiëne voldaan wordt. F.en tbeepa-
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Badmeester Bindervoet en badjuffrouw
Evenhuis op de springtoren
(Collectie J. van Ommeren)

viljoen zal waarschijnlijk vanwege de vereniging
gebouwd worden op een nader te bepalen plaats.
De niervorm in het achterste terreingedeelte is de
voorverwarmingsvijver met een oppervlakte van
1350 m2 en een diepte van 50 cm. In deze vijver
wordt het Nortonwater gepompt om op temperatuur te komen, voordat het in het zwembad langs
een 135 meter lange open betongoot, via een aantal watervalletjes naar het bassin wordt gevoerd.
Twee elektrische pompen zorgen voor wateraan- en
afvoer.
De totale strandoppervlakte zal ongeveer 7.500 m2
zijn. Men behoudt voorts op de noordelijke terreinhelft gelegenheid voor het aanleggen van sportvelden, waartoe dit terrein reeds nu geëgaliseerd wordt
met het uitgegraven zand".
Aan de zuidkant werd een cantinegebouwtje opgetrokken waarvan de exploitatie verpacht werd aan
J. Grimme, die ook het beheer van de kanovijver
had.

Het hele complex was aan drie zijden door een
aarden wal afgesloten.
Hoewel de officiële opening op 30 juni zou plaatsvinden werd op vrijdag 15 juni het bad al opengesteld. Er was al dadelijk belangstelling en om
zeven uur 's morgens kwamen de eerste klanten
voor het dameszwemuur.
De eerste twee personen waren de meisjes Koosje
en Roeli Zuidema. De temperatuur van het water
was op die tijd van de dag 17 ,5 graden. De eerste
weken voor de officiële opening werd het bad al
druk bezocht en de verkoop van abonnementen
overtrof alle verwachtingen.
Toezicht en de leiding bij de zwemlessen was in
handen van mej. J. Evenhuis uit Groningen en
P. Bindervoet, die eerder badmeester was in
Gorinchem. Voor f. 2,50 kon men het hele seizoen
zwemles krijgen. Het bestuur had volgens de
Emmer Courant van 29 maart nog wel enige wensen, waaronder een douche en een elektrische klok.
Twee dagen ervoor kreeg de pers gelegenheid om
een kijlçje te komen nemen. Ze kregen een rondleiding onder de leiding van de voorzitter en de
Bezoek van de gehele gemeenteraad op 19 juni
aan het nieuwe zwembad dat toen nog niet
officieel geopend was, maar wel in gebruik.
Links staan badmeester P. Bindervoet en
badjuffrouw J. Evenhuis.
(Emmer Courant, 22juni 1934).

Het publiek (boven) bij de openingstoespraak
van burgemeester Bouma (onder)
(Emmer Courant, 3 juli 1934)

secretaris van de vereniging 'Natuurbad Emmen',
de heren S. Veenstra en Ir. G. Maas.
Op 19 juni bezochten de leden van de gemeenteraad het zwembad. Ze hadden er geen rekening
mee gehouden dat het op dat moment het zwemuur
voor dames was en omdat de gemeenteraad geheel
uit mannen bestond werd dit door de zwemsters
niet erg op prijs gesteld. Na het zwemuur konden
ze op de foto gezet worden staande op de brug.

De officiële opening
Op 30 juni 1934 vond de officiële opening plaats.
Een hele reeks van genodigden werd door voorzitter S. Veenstra welkom geheten en hij keek nog
eens terug op de totstandkoming van het natuurbad.
Hij prees vooral het werk van de arbeiders van de
werkverschaffing, die met hun spade het werk binnen vier maanden hadden geklaard. Als blijk van
erkenning kregen zij allemaal een gratis 10-badenkaart uitgereikt. Daarna was het de beurt aan de
burgemeester mr. J .L. Bowna om het zwembad
officieel te openen door na zijn toespraak de Nederlandse vlag te hijsen. Er volgde nog een hele rij
sprekers en daarna kon iedereen genieten van een
demomtratie van leden van de Asser zwemclub.
De hier eerder genoemde zusjes Koosje en Roelie
Zuidema., die het eerst gebruik hadden gemaakt van
het bad, kregen een badmantel aangeboden.
Op 25 augustus 1934 werden de eerste zwemwedstrijden gehouden(voor jongens, heren en dames):
50 meter schoolslag en 50 meter rugslag en schoon-

springen. Daarvoor werden door 25 zwemmers de
proef afgelegd voor het diploma.
Badmeester Bindervoet en badjuffrouw Evenhuis
bleven twee seiroenen in Emmen werken. Daarna
nam de heer G. Schut en mej. T. Fledderman hun
plaats in.
In 1951 besloot de gemeenteraad tot aankoop van
het zwembadterrein met opstallen met de bedoeling
het zwembad door de gemeente te doen exploiteren.
Vanaf 1954 werden al plannen gemaakt voor een
nieuw zwembad. Dat werd het voor die tijd heel
moderne bad met het schuifbare dak, ontworpen
door architect Y. S. Dijkstra. geopend in mei 1964.

Leden van de Asser zwemclub geven demonstraties tijdens de opening van het zwembad
(Collectie Roelof Boelens)

áoor <R.çáactie
Infonnatie van qenfa <RJJtmensen-l&uzs
en Jfenri 'Wittenáorp

ffie weet meer?
Naar aanleiding van de oproep in de vorige Kroniek kwam ik in contact met de kleindochter Grada Rotmensen-Baas (geboren 1941) van het afgebeelde echtpaar Gradus Hoogenberg en Aaltje Veenstra.

Grada Baas is gehuwd met Riekus Rotmensen. Zij
hebben gedurende hun huwelijk in Schoonebeek
gewoond in een oude boerderij in het Westersebos,
maar die is verkocht en nu wonen re al bijna twee
jaar in het centrwn van Schoonebeek. Zij wist het
volgende te vertellen:
Gradus Hoogenberg is geboren op 21 mei 1870
in Nieuw-Amsterdam. Zijn ouders waren Fokke
Hoogenberg, arbeider en Trijntje Pool, arbeidster.
Aaltje Veenstra is op 18september1879 in Schoonoord (gem. Sleen) geboren als dochter van Oene
Veenstra en Matje Jans Ruiter.
Toen Gradus 21 jaar was, trouwde hij op 4 maart

1892 in Etrunen met Aaltje en gingen volgens de
kleindochter eerst in Loeksham (Wilhelmsoord)
wonen.
Volgens de geboorteakten werd op 20 januari 1893
zoon Fokke in Nieuw-Amsterdam geboren, gevolgd door de dochters Matje (Nieuw-Amsterdam
26 juli 1895), dochter Trijntje (Wilhelmsoord
27maart1900) en dochter Jippina (Emmen 5 januari 190'J).
Volgens kleindochter Grada (dochter van Jippina)
werkte haar grootvader ook in het veen en bij het
kanaalgraven.
In een boek over de familiegeschiedenis van

Gradus Hoogenberg
en Aaltje Veenstra
(persoonsbewijzen
1941) (Collectie
famiJie Hoogenberg)
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Hoogenberg, geschreven door George Hoogenberg, staat vermeld dat Gradus volgens een andere
kleinzoon Henk Baas (de imniddels overleden broer
van Grada) in de wintermaanden lager onderwijs
volgde en in de zomennaanden schapen hoedde.
Nadien verdiende hij als turfsteker bij vervener
Kooiker de kost. Het verdiende salaris werd vermeld op een tegoedbriefje, waarmee boodschappen
werden gedaan in de winkel van de vervener. Na
de Eerste Wereldoorlog werd het salaris in contanten uitbetaald. Gradus bewaarde zijn geld in de
tabaksdoos die hij als 'pruimer' steeds op zak had.
Het geld werd op een verantwoorde wijze uitgegeven: niet aan drank, waarvan Gradus te veel narigheid had gezien.
Gradus kon niet schrijven en als hij ergens zijn
handtekening onder moest zetten, was hij van te
voren zenuwachtig en ging hij op een stulrje papier
heel lang oefenen tot het goed was.
Over de werlcr.aamheden van Gradus vertelde Henk
Baas dat hij naast het steken van turf ook meewerkte aan het graven van de Verlengde Hoogeveensche
Vaart en voor de oorlog aan de aanleg van havens
in het Ruhrgebied. Om daar te komen liepen de
arbeiders van Nieuw-Amsterdam en omstreken

..

Hl!.,..,

"

Het huisje van Gradus en Aaltje aan de
Margienewijk O.Z. 12 te Nieuw-Amsterdam
(getekend door kleinzoon Henk Baas(t))
naar Meppen (Dld) om vandaar per trein naar de

werkplek te reizen. Voor de Tweede Wereldoorlog
werkte Gradus ook nog enige tijd als tuinman bij
dominee De Vries en na de oorlog bij bakker Beukema aan de Zijtak in Nieuw-Amsterdam.
Volgens Henk Baas pasten de roerende goederen
van zijn grootouders bij hun huwelijk op één kruiwagen.
Volgens kleindochter Grada woonden Gradus en
Aaltje eerst in Loeksham (Wilhelmsoord) en daarna
aan de Margienewijk in Nieuw-Amsterdam. Daar
woonden ze tot ongeveer 1953 op het adres Margienewijk 0. Z. 12 (achter de scheepswerf). Dat
huisje hadden ze in 1921 door zuinig te leven, voor
f. 300,00 kunnen kopen. Grada en Riekus hebben
een ingelijste tekening van het huisje dat door broer
Henk Baas is gemaakt. In hun laatste levensjaren
woonden ze bij hun dochter Jippina in aan het
Dommerskanaal.
Grada herinnert zich haar grootmoeder als een
warme vrouw en haar grootvader als een druk,
jaargang 28 - nummer 74 - december 2019__
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maar punctueel persoon. Broer Henk noemt hem in
bovengenoemd boek een zeer oppassende man.
In 1952 en in 1957 konden Gradus en Aaltje nog
hun resp. 60- en 65-jarig huwelijksfeest vieren. Bij
het laatste feest kwam de burgemeester met een
bloemenmand met een heel grote strik erop, die
Grada later in het haar mocht dragen en waar re
heel trots op was.
Zoals reeds vermeld kreeg het echtpaar vier kinderen. Fokke Hoogenberg trouwde in 1914 met Jantje
Doldersum uit Dalen. Zij woonden aan de Boerdijk
in Veenoord. Fokke werkte op de aardappelmeelfabriek.
Matje Hoogenberg trouwde in 1911 in Emmen
met Jannes Piek. Zij woonden in Veenoord aan de
Trekkenweg en Jannes werkte ook op de aardappelmeelfabrieken. Ze hadden tien kinderen.
Trijntje Hoogenberg trouwde in 1919 in Emmen met Marten de Vries. Het echtpaar kreeg
drie kinderen, van wie twee op jonge leeftijd zijn
overleden. Ze woonden aan de Sportlaan in NieuwAmsterdam en later in de Elemastraat in Emmen.
Jippina Hoogenberg trouwde in 1931 in Emmen
met Broer Baas. Hij was winkelbediende bij manufacturier Palm in Nieuw-Amsterdam. Jippina welkte daar als naaister en zo hebben re elkaar leren
kennen. Dit echtpaar kreeg zes kinderen, onder wie
Grada en Henk, die de informatiebronnen voor dit
artikel zijn.

Met dank aan mevr. Grada Rotmensen-Baas te
Schoonebeek.

Eveneens stond in de vorige Kroniek een oproep
betreffende postbesteller G. Brink die in 1946 zijn
25-jarig ambtsjubileum vierde in dienst van het
hulppostkantoor Klazienaveen. Ook was hij plaatselijk correspondent in Klazienaveen voor de Emmer
CouranJ. Over hem kreeg de redactie een stukje
stamboom van Henrie Wittendorp.
Geert Brink is geboren op 7 december 18'J7 in
Klazienaveen. Hij was een zoon van Jacob Brink
die afkomstig was uit Gasselte en van Jantje Scheper uit Emmen. Op 30 maart 1922 trouwde hij in
Emmen met Trientje Bults, geboren in Emmen
op 4 januari 1899, dochter van Hendrik Bults en
Catharina Vos.
Trientje overleed op 9 september 1955 in Klazienaveen en Geert op 17 december 1972 eveneens in
Klazienaveen. Beiden werden daar op de Algemene
Begraafplaats begraven.
Het echtpaar kreeg één zoon: Henk (1933-2<XX>).

Met dank aan Henrie Wittendorp voor de
informatie.
Woemdag 22 april 1942 vierden Jakob Brakel en
Geesje Brakel-Akkerman te Zuidbarge, beiden
75 jaar oud. hun gouden bruiloft. Zij waren op
22 april 1892 te Emmen gehuwd.
In 1942 waren zij nog 'flink ter been'. Zij bezochten nog geregeld de kerk in Emmen en Jakob
Brakel ging elke vrijdag te voet naar de markt in
Emmen. Al 49 jaar laren zij de Emmer CouranJ.
Jakob Brakel toonde de correspondent in 1942 de
bijl, waannee hij in de winter van 1890 de grond
had losgekapt voor de bouw van de drukkerij aan
de Hoofdstraat.
Reacties: Piet Naber: p.a.naber@home.nl of
0591-633942.

Wie weet meer?
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Postbesteller Geert Brink
(Emmer Courant, 26 januari 1945
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áoor <Piet Na6er

J00 jaar gefeden
Berichten uit de Emmer Courant van 1919. Deze keer nog enkele uit het derde kwartaal
van dat jaar en verder berichten uit de laatste drie maanden. De krant verscheen twee
keer per week, op woensdag en zaterdag.
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23 augustus 1919
EMMER-ERFSCHEIDENVEEN. Ook hier heerst
woningnood. Vele hui7.en herbergen meer gezinnen dan er feitelijk in behooren. Gelukkig treden er
meer en mee commissies op, om woningstichting
te bevorderen. Ook achter in onze plaats heeft
zich een commissie gevonnd, om in den benarden
toestand verbetering te brengen. Plannen werden
besproken, van :zaterdag op zondag is het bestuur,
dat de werken in eigen beheer uitvoert, met hun
eerste woning begonnen. Toen al onze inwoners
ter ruste lagen, was het bestuur van "Goedkoop is
ons doel" druk in de weer om nog de7.elfde nacht
de eerste woning op te leveren. Eentonig klonken
in het nachtelijk uur, de zware hamerslagen over
de Emmer-Erfscheidenveensche heide. En toen de
zon 's morgens ter kimme verrees, was de eerste
woning bijna gereed. Alles werd volgens het ontworpen plan afgewerkt. Binnen één jaar zou onze
plaats uit de woningmisère zijn verlost, als dere
commissie doorgetimmerd had. Doch het heeft niet
zo mogen zijn. Wat was 't geval? De opzichters

van het veenschap 'Het Emmer-Erfscheidenveen'
ontdekten maandagntQrgen dat er heel wat planken
in het bedrijf ontbraken. De politie werd daarmee
in kennis gesteld en spoedig bleek het waarom onze
bouwvereniging zo goedkoop kon timmeren. Tegen
J. Sch. en Gebr. E. is proces-verbaal opgemaakt.

6 september 1919
WEERDINGE. 2 sept. Onder begunstiging van
heerlijk weer begon op deez.en dag ons school- en
volksfeest. Ongeveer 8.30 uur stond de gehele
feeststoet bij de school q>gesteld. De voorzitter
der feestcommissie, de heer H.T. Buiskool, hield
een toespraak, die aan 't slot geestdriftig werd
toegejuicht. OnmiddelliJlc daarna rette de gehele
stoet zich in beweging. Voorop de vaandeldrager
te paanl (H. Wolt), dan 12 versierde paarden met
keurig uitgedoste ruiters, daarna een mooi versierde
muziekwagen ('t werk van 'Crescendo', de heer
ten Brink en mej. E. Theunissen - Van der Veen),
vervolgens de opgetogen kinderschaar, gevolgd
door versierde fietsen, verder twee echt Drentsche
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Ontvangen van- ...... .
~Y~vcu .-

Kwitantie bij
de aankoop
van de eerste

verhuurauto
(een Maxwell)
voor Beugeling. Bedrag

f. 6387,50.
(Collectie
Sis HoekBeugeling)

f
'wasschupswagens' (toespraak ven H. Ensing)
en tenslotte de wonderlijke geheimzinnige, aller
oogen tot zich trekkende zigeunerwagen (schepping
van en bevolkt door ome korfbalclub). Na afloop
van dez.e optocht werd het kinderfeest in de netjes
versierde schoollokalen begonnen en voortgezet.
Ruimschoots werden allen op chocolade en allerlei
versnaperingen onthaald, bij tusschenpoz.en heerlijk
genieten in den mooien draaimolen van Ossel, terwijl de hoogste klasse eenige wedstrijden uitvoerde,
waaraan aardige prijsjes waren verbonden. Ondertusschen waren ook des namiddags bij de cafés
de volksspelen begonnen: bij Groothuis stoetbappen, bij Akker ringrijderij per fiets en bij Snrulen
stoelendans voor meisjes. Na beëindiging van het
schoolfeest werden de negen mooie erebogen door
de feestcommissie gekeurd, daarna nam zij plaats
in den muziekwagen voor een optocht met muziek,
gevolgd door een zingende, juichende en hossende
schare, tot " " een ernstige vechtpartij in een der
cafés ontstond en waarbij een der politiemannen
verwomingen opliep. Onmiddellijk werd de voortzetting der feestelijkheden door de politie verboden,
de cafés werden gesloten en het gehele feest was
afgelopen. Traag droop de menigte, die nog steeds
aangroeide, geleidelijk huiswaarts af, diep teleurgesteld in haar verwachtingen.
1 oktober 1919
WEERDINGE. Voor 'teerst, sedert menschenheugenis, is hier een tweepaardsboerderij verhuurd
voor f. UXXl,- per jaar.
15 oktober 1919
EMMEN. Emmen heeft thans zijn tweede autoverhwr-inrichting. Blijkens de advertentie in dit
20
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nummer heeft de heer J. H. Beugeling, bondsrijwielhersteller, thans ook een mooi karretje
voor auto-vervoer disponibel. Waar dit moderne
vervoermiddel al meer in zwang komt zal het den
kloeken ondernemer ongetwijfeld niet aan klandizie
ontbreken. Men gelieve maar even no. 21 (hotel
Groothuis a.d. Markt) op te bellen en de auto staat
op elk gewenscht uur voor uw deur.
22 oktober 1919
WEERDINGE. Alhier worden pogingen aangewend om een dansclub op te richten. Reeds hebben
zich 27 personen aangemeld, zodat de club wel tot
stand zal komen.
WEERDINGE. Met den bouw van een arrestantenlokaal met twee cellen aan de veldwachterswoning
alhier zal weldra een begin worden gemaakt. De
materialen zijn bijna alle aanwezig.
29 oktober 1919
EMMER-COMPASCUUM. Met ingang van
1 nov. a.s. worden te Barnflair-Munnekemoer en
te Emmer-Compascuum (Zuid) hulppostkantoren
gevestigd. De bestelling van eerstgenoemd kantoor
zal zich uitstrekken over de buurten Barnflair en
Munnekemoer (van Stokersverlaat tot Wortelboer)
en enkele woningen in de Achtermaten; die van het
kantoor Emmer-Compascuum (Zuid) zal omvatten
de Westelijke en oostelijke Doorsnede, Verlengde
Oosterdiep, Foksel, Breede sloot en Zwartenbergerveen en ongeveer 1/3 deel van Ooster- en
Westerdiep. Door het bestaande hulpkantoor te
Emmer-Compascuum zal vanaf genoemde datum
het geheele Munsterscheveld worden besteld en
het Ooster- en Westerdiep slechts tot aan de laan
bij de 2e brugwachterswoning. De inwoners van

het gedeelte van Emmer-Compascuum. dat onder
het nieuwe hulpkantoor wordt gebracht zullen goed
doen. zoo re alle correspondentie, couranten, enz.
voor hen bestemd na 1 Nov. lat.en adresseren naar
Emmer-Compascuum (Zuid). Komt de bijvoeging
'Zuid' niet op het adres voor, dan is er grote kans
dat de bestelling belangrijke vertraging oDlervindt.
De beide nieuwe hulpkanloren zullen voor het publiek geopend zijn op werkdagen van 9-11, 2-3 en
5-7, op l.on- en feestdagen van 8-9 vm.
5 november 1919

BARGER-OOSTERVELD. De plotseling invallende kou komt hier vele landbouwers reer ongelegen bij 't verwerken van hunne aardappelen. Ook
de heer Vanoeste, Belg van geboorte, schijnt de
Noordsche buien hier niet aangenaam te vimen.
Nog pas enkele dagen geleden had hij een rijwieli.aak aan de straat geopend en IDl is hij. vrouw en
kinderen achterlatende, naar 't meer Zuidelijke
België vertrokken.
12november1919

E-ERFSCHEIDENVEEN. Wij willen thans eens
in gedachten een wandeling door onze phws maken
en zien eens hoe druk het hier is in het bouwvak.
Gaan we dan langs kanaal A dan is het precies

Op deze foto, gemaakt in 1919, staan het

woonhuis en de smederij van Simon Eisinga in
Emmer-Eifscheidenveen afgebeeld. Simon zelf
staat links en djn zoon Job tweede van rechts.

of daar een wedstrijd is wie het eerst, of wie het
groolSte gebouw binnen den kortst mogelijken tijd
kan opleveren. Direct vooraan, nabij 't café van
den heer Joh. Kuiper, zien we, al bijna gereed, een
naar de eischen der tijd ingerichte winkelbehuizing
voor de heeren Steenkamp en Abeling, manufacturiers. Aan het eind van den straatweg een groote
ruime winkelbehnizing met café, voor den heer Jac.
Pinkster dat dezer dagen gereed is gekomen en daar
in de buurt nog een drietal kleinere woningen. waar
reeds een begin mee is gemaakt of waarmede spoedig begonnen zal worden. Ook is daar kort geleden
een winkelbehuizing tevens smederij klaar gekomen
voor den heer H. Meester, waar de hamer al lustig
op het aambeeld valt.
Voor de o.l.s. zijn de grondwerken al bijna gereed
en daar direct naast een brood-, koek- en banketbakkerij voor de heren Mos en Eleveld, die ook
binnenkort afgewerkt zal zijn. Nog een eiMje
verder zien wij in aanbouw een winkeJbehuizing
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met er naast reeds klaar de smederij 'De Toekomst'
voor de heren S. Eisinga en Zonen. Wandelen we
door dan zien we dat voor den heer H. Hooiveld
een groote winkelbehuizing zijn voltooiing nadert.
waarnaast voor eenige weken een Victoriawinkel
is geopend door den heer G. Roffel Jzn. In de
buurt nog eenige andere behuizingen, terwijl een
winkelbehuizing voor den heer Kemper aan 't
Scholtenskanaal pas gebouwd is. Jammer is het,
dat het zoo vroeg is begonnen te winteren daar dit
niet meewerkt voor spoedige oplevering van al
deze gebouwen. Als we zeggen dat onze plaats met
reuzenschreden vooruitgaat zeggen we niet te veel.
Het lijkt er naar dat het met de straatverlichting

Kanaal A in de richting van Emmen. Het
eerste pand rechts is de winkel met café
van Jacob Pinkster. Deze foto is in 1920
genomen.

binnenkort in orde komt. Dezer dagen is met het
plaatsen van lantaarnpalen een begin gemaakt. Van
groot belang is het dat straks bij de duistere avonden eenig licht ontstoken wordt bij de draaivonders.
15 november 1919
EMMEN. De Emmer Electro-Bioscoop-omerneming "Kohinnor" (red. de journalist had wat
moeite met de naam Koh-1-Noor) is bij overgang in

Ingeklemd tussen de winkelpanden in de Hoofdstraat stond in 1919 de bioscoop Koh-1-Noor. Tweede gebouw
van rechts. (Collectie Piet Naber)
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handen van de nieuwe eigenaren, door dezen herdoopt in 'Luxor' -bioscoop. 1

19november1919
EMMEN. Het comité voor onze plaats ter leniging
van den nood in Oostenrijk-Hongarije is als volgt
samengesteld: G. Kootstra, burgemeester, ds. H.
de Groot, mr. A.M. J. de Jager, Hb. Tijmes,
J. Oosting, H. H. Hadders, H. Schirring, mevr.
Kootstra-Sijtsema, mevr. Steenbergen-Seubers, J.
1. Jacobs Jzn., P. Wildvank, mevr. Wildvank- van
der Veen, mevr. Van Riel- Smeenge, mevr. Van
Huet-Doornbos, mevr. Oosting-Oosting, mevr. De
Groot-Hoekstra, mevr. Engelsman-Aising, J. van
Peer, W. Emmens, mej. H. Schirring, mej. G.
Roelofs-Kroeze, Hend. Derks, Th. Arnoldussen,
mevr. Gokkes-Keizer, W. Steenhuis, mevr. JeltesHulzebos, J. Meppelink en mej. Waverijn-Sanders.
Aan de ingezetenen zullen lijsten worden aangeboden voor inteekening van gelden en in natura of wel
voor opname van een of meer kinderen. 2
26 november 1919
WESTENESCH. Te Westenesch is een coöp.
vereeniging opgericht ter verkrijging van electrisch
licht. Het werk, met inbegrip van de binnenleiding,
is opgedragen aan de heer J. C. van der Lof, electrotechnisch bureau te Emmen, die reeds met zijn
werkzaamheden is begonnen. Het voorlopig bestuur bestaat uit de h. h. F. Horring, H. Houwing,
L. Strating, H. Wiggers en H. Meinders.
EMMER-ERFSCHEIDENVEEN. Hedenmorgen
(24-11) is hier uit kanaal A opgehaald het lijk van
den arbeider H. Tabak. Daar het lijk aan 't hoofd
verschillende wonden vertoonde en ook een snee
over den pols was aangebracht, denkt men aan misdaad. Het lijk is naar het lijkenhuisje vervoerd.
29 november 1919
EMMER-COMPASCUUM. We vernemen dat als
vermoedelijke dader op den moord op Tabak te
Emmer-Erfscheidenveen een zekere H. B. aldaar
die zaterdagavond bij T. was geweest, in arrest is
gesteld. Nader vernemen wij, dat, nadat genoemde
H. B. voor den officier van justitie was gebracht,
weer op vrije voeten is gesteld. 3

3december1919
EMMEN. Nog eenige dagen en de goede Sint arriveert op zijn jaarlijksche reis naar ons land hier
wederom, om klein en groot met zijn goede gaven
te verrassen ... De Emmer winkeliers zijn ook actief
geweest en hebben hun beste beentje voorgezet. De
heer Van Peer biedt keuze aan klein en groot en
elk kan daar wat wils krijgen. De Tiroler bierkneip
in de etalage met de lustig dansende, drinkende en
muziek makende Tirolers lokt tal van nieuwsgierigen, die onwillekeurig van de vrije entree gebruik
maken om den winkel te betreden om daarin haast
altijd iets van hun gading te vinden. Voor kinderen
kan men ook in het magazijn 'De Gunst' van den
heer S.A. Magnus een ruime keus doen. De SintNicolaastafel is daar wederom als elk jaar rijk voorzien. Wil men op het gebied van suikerwerken iets
goeds en iets aardigs kopen, dan vindt men keurig
uitgestalde lekkernijen bij de h. h. Jan Nijemanting
en Jan Luurs. Een kijkje daar zal geen zoekende
onbevredigd doen heengaan. Kostbare en minder
kostbare practische geschenken kan men vinden
bij de h. h. G. J. Stegeman, Isr. Jakobs Hzn, J.
Engelsman, Gebr. Zuideveld en T. Kremer, mej.
G. Luurs, R. Warrink, G. Kalverla, M. Meiboom,
G. Sanders Gzn, M. Scholten, H. Engels Hzn,
R.A. Hidding, enz., enz.
10 december 1919
EMMEN. De goede Sint heeft bij zijn jaarlijks
bezoek aan ons land, ook ons dorp niet vergeten ...
Vrijdagmiddag bracht hij een bezoek aan de laagste
klassen van de o. 1. school alhier en na een nauwgezet onderzoek naar ijver, vlijt en vorderingen
der kleine studenten, waarbij menigeen een prijsje,
maar ook enkelen een berisping kregen, ging Jan
(!!!Was hij ook zwart?- Red.) de knecht over tot
de verdeling der versnaperingen, welke deze bij
zich had.
Vrijdagavond werd het traditioneele Sinterklaasfeest gevierd in het annwerkhuis. Alle verpleegden,
groot en klein, werden eerst flink onthaald, terwijl
later St. Nicolaas met zijn knecht verscheen om
allen nog met verschillende cadeaux te verrassen. 't
Was een vreugdevolle avond voor hen, die in deze
wereld zooveel missen.
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EMMEN. Bij den afbraak van de kosterij alhier,
werd er onder de vloer een geldkist gevonden,
echter zonder inhoud. De kist dagtekent uit den
Framchen tijd.
17 december 1919
NIEUW-AMSTERDAM. Vrijdagmorgen ging
't jongske van M~link. te Ennerveen opgeruimd
naar school. Diep ongelukkig keerde het weer. Wat
was 't geval. Op den schoolweg, in de buurt van
de aardappelmeelfabriek stonden eenige beladen
tramwagens met aardappelen, ÎelS aantrekkelijks
voor jongens. Mulder Van Aalst bracht die met het
paard tot de fabriek. Hoe 't nu kwam bleef onbe-kend, maar op zeker oogenblik gaf 't kereltje een
schreeuw en 't werd met verbrijzelde bovenarm
van onder den wagen opgenomen. Dr. Lodewijks
verleende de eerste geneeskundige hulp die 't
patiëntje naar Zwolle door liet zenden, waar 't wellicht zijn armpje zal moeten~- Arme stumper!
Naar ons van andere zijde gemeld wordt is de arme
kleine de arm afgezet.
24 december 1919
WEERDINGE. Ons dorp breidt zich sedert een
paar jaar sterk uit. Het noordelijk deel, dat direct
aan het veen ligt, wordt voornamelijk tot woonplaats gekoz.en. Huisplaatsen worden daar graag en
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Ook in het armwerkhuis werd Sinterklaas
gevierd (Collectie Sis Hoek-Beugeling)

duur gekocht. Het komenle voorjaar zullen er weer
een 10-tal woningen gebouwd worden. De bouwers en bewoners zijn meest allen arbeiders uit het
naburige veen. De trek uit het veen naar het i.and
op, bestaat al enige jaren. De menschen blijven hier
dicht bij hun werk en geven aan vaste woonplaatsen
de voorkeur.

Noten
1) Volgens een artikel in de Kroniek van juni 2010
werd de bioscoop Koh-1-Noor door eigenaar Hendrik Oostingh verkocht aan de heren Stel en Naber.
Enkele jaren later werden de gebroeders Ter Heide
uit Meppel eigenaar, maar deze verkochten de bioscoop na een paar maanden door aan J. Grimme,
eigenaar van hotel Bellevue bij het station.
2) In meer p/atJJsen in de gemeente Emmen werd een
dergelijk comité opgericht, zoals in Barger-Oosterveld, Nieuw-Amsterdam en Roswinkel.
3) Over deze moord op Hendrik Tabak en de voorgeschiedenis daarvan heeft in de Kroniek van ftmi
2008 een uitgebreid artikel gestaan, geschreven
door Lubbe Kroeze.

áoor <Piet Na6er

:Jvfinisteriee{ 6ezoek,aan
de gemeente P,mmen

Op vrijdag 11 juli 1919 werd de gemeente Emmen met een bezoek vereerd door de toenmalige minister van binnenlandse zaken Charles Ruijs de Beerenbrouck1 met gevolg. Op
verzoek van B. en W. van de gemeente Emmen kwam de minister zich persoonlijk op de
hoogte stellen van de toestand in de gemeente. In 1919 bevond de gemeente Emmen zich
in een fmanciële crisis. Er werd een rondrit langs diverse plekken in het gebied gemaakt
en de Emmer Courant maakte daar enkele dagen later uitgebreid verslag van. Het taalgebruik van de krant heb ik hieronder iets aangepast.
Eerder dat jaar hadden B. en W. een onderhoud in
Den Haag aangevraagd en gekregen met de minister om de slechte financiële toestand te verduidelijken en ook waren er in de Tweede Kamer vragen
over gesteld. Na herhaalde en dringende uitnodiging van het dagelijks bestuur en vrijwel direct na
de audiëntie aan B. en W. in Den Haag had minister Ruijs zich bereid verklaard om persoonlijk onze
gemeente en de hier heersende toestanden te komen
bekijken.
'Dikwijls wordt door de gemeentebesturen geklaagd dat men in Den Haag zich zo weinig de
plattelandstoestanden indenkt en daarmee niet vol-

doende rekening wordt gehouden,' aldus de Emmer
Courant en noemde het ministerieel bezoek reeds
uit dit oogpunt een succes voor B. en W.
Door verschillende omstandigheden was het bezoek
enigszins vertraagd tot vrijdag 11 juli.
Ter voorbereiding hadden B. en W. vooraf een
autotocht door de gemeente gemaakt en de route
alsmede de verschillende zaken welke zij onder de
aandacht van de minister wensten te brengen vastgesteld. Allereerst de woningtoestanden, keten en
slechte woningen op het zand en bovenveen, verder
bezichtiging van boerderijen op het bovenveen,
een dalboerderij en verveningen. Volgens de krant

Links: Minister Charles Ruijs
de Beerenbrouck. Hij was
van 1918 tot 1923 minister
van Binnenlandse ?.aken. Hij
was ook voorzitter van de
ministerraad.
Rechts: Burgemeester
G. Kootstra. Hij was van
1917-1927 burgemeester van
Emmen
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Een vervallen plaggenhut. In
de omgeving

van Erica
werd zo'n
hut bezichtigd.
(Collectie

Roelof
Boelens)

'een uitstekende keuz.e om de minister met schrille
kleuren een beeld van de werkelijkheid te geven.'
Rond half tien die morgen arriveerde de auto, met
daarin de minister van Binnenlandse Zaken, de
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, de
commissaris van de koningin en de griffier van de
Provinciale Staten. Na de ontvangst werd een korte
conferentie in de burgemeesterskamer gehouden
waarbij de pers geen toegang had.
Toch kon de krant een aantal dagen later meedelen wat er besproken was: Allereerst was de
burgemeester aan het woord geweest en had na de
gebruikelijke welkomstwoorden onder andere geweren op de steeds toenemende uitgaven voor het
gewoon lager onderwijs, op de zorg voor het armenwez.en dat aan uitgaven meer dan f. 100.CXX>,OO
per jaar vroeg, en op de noodz.akelijkheid om de
volkshuisvesting te verbeteren en het wegennet uit
te breiden. De burgemeester was er van overnrigd
dat 'wellicht geen tweede gemeente in ons land .zal
zijn aan te wijzen, die door baar bodemgesteldheid financieel in zulke moeilijkheden geraakt is als
waarin Emmen verkeert. Een lichtpunt is dat er in
het noorden geen tweede gemeente aan te wijz.en
is met een zo goede toekomst als Emmen, mits zij
door de moeilijkheden heen geholpen worden.'
De minister antwoordde het op prijs te stellen dat
op de komende rit niet alleen het slechte van de
gemeente te zien zou zijn, maar ook het goede.
Wat betreft het verlenen van hulp aan de gemeente
kon hij geen beloften doen, omdat de minister van
financiën daar ook over moest bes~.
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De rondrit
Hierna kon de rondrit beginnen. Een vijftal auto's
stonden gereed. In de eerste auto namen de minister, de Commissaris der Koningin en de burgemeester plaats. In de tweede de secretaris-generaal,
de griffier en de wethouder van onderwijs, de heer
J. Hadders, in de derde de wethouders Huizing en
Haasken, alsmede de correspondent van het Handelsblad, de heer W. Emmens, daarna volgde de
auto van de Asser Courant en tenslotte die waarin
de verslaggevers van het Nieuwsblad van Emmen,
de Nieuw-Amsterdammer, Onze Zuidw(}()st/toek en
de Emmer Courant zaten.
Met een flinke vaart - er moest die dag een hele
tocht worden gemaakt - werd koers gez.et over
Noord- en Zuidbarge, tot aan de Ericasche straatweg, waar een ogenblik balt gehouden werd en het
hele gezelschap uitstapte om de woning van Joh.
Brakel te bezichtigen. De oude vervallen plaggenhut, die in de kleine woonruimte niet minder
dan negen personen moest herbergen, werd in
ogenschouw genomen en ook van binnen geheel
bezichtigd.
Van hier ging het in een 50 km-vaartje naar
Nieuw-Amsterdam. Voor het hotel Brouwer werd
stilgehouden. Vlug werd uitgestapt en ging men
te voet naar het Barger-Erfscheidenveen, ondanks
de zacht neervallende regen. Het doel van de tocht
waren hier de keten van Lamb. Bakker en Jan
Stoffers. Beide in ellendige staat verkerende hutten met woonvertrekken als hokken, duf, vunzig
en benauwd werden door de minister betreden en
bezichtigd. Ter illustrering vermeldde de verslaggever, dat in een van de hutten een dochter van 33,

Hotel
Brouwer
NieuwAmsterdam
(Collectie
Dorpsarchief

NieuwAmsterdamVeenoord)

een jongen van 12 en een meisje van 14 jaar in een
bedstede moesten slapen.
Voor onze lezers, waarvan de meesten dere toestanden wel kennen, is verdere beschrijving onnodig. Nadat het gerelscliap weer teruggegaan was
naar de auto's, stapten re weer snel in en met volle
snelheid reed men langs de Verlengde Hoogeveensche Vaart naar Zwartemeer. Door het uitgebreide
dagprogramma moest zeer hard worden gereden
en kon jammer genoeg weinig of geen aandacht
geschonken worden aan verschillende erebogen en
in de regen staande zingende of hoera roepende
schoolkimeren. Het was een men- en geen pleziertocht.

Van vele der honderden stilliggende schepen werd
gevlagd. Op sommige schepen waren grote borden
aangebracht met dere woorden: "Wij wemchen
beurtbevrachting met vast tarief'.
Aan de Kamerlingswijk werd uitgestapt, een eind
de wijk opgewandeld, en toen het bovenveen op,
het oude Zwartemeer in, nog niet eens w lang geleden een water- en later een modderpoel, tenslotte
droog geworden door de aanleg van kanalen en

wijken, nu terrein van vervening.
De heer Huizing, wethouder van financiën, wist
hier met zijn uitgebreide terreinkennis, op zijn

bekende gerellige, onderhoudende wijre te vertellen hoe hij hier reeds op 'scbeuvels' gereden had,
de modderpoel gekend bad, en om w te reggen het
wordingsproces van de hele streek mee had doorgemaakt.
De oevers van het Zwartemeer en de afwatering ervan werden door de heer Huizing getoond. Al dere
gronden waren naar hij meedeelde vroeger eigendom van de marke van Noord-en Zuidbarge.
Op het bovenveen werden een drietal woningen,
(de naam is een vlag op een modderschuit), bezichtigd en wel van B.H. Berken, de weduwe Tholen
en Hendrik Vos. Zowel van binnen als van tuiten
werden dere krotten door het gerelschap bekeken,

Veenketen bij Nieuw-Amsterdam
(Uit: Honderdvijfentwintig jaar bij elkaar
Nieuw-Amsterdam-Veenoord)

Bij Zwartemeer werden

'woningen ', zoals deze
bezocht.
(Uit: Ach lieve tijd.
1000 jaar Emmen en
Zuidoost-Drenthe)

en geen wonder dat de minister het openlijk erkende dat hij zoiets niet had vermoed en hij toe moest
geven dat hier ergere woontoestanden heersten dan
bijv. in de rotswoningen in het Geuldal. "Het is
treurig," aldus liet de minister zich uit.

Het tweede deel van de tocht
Het tweede deel van de tocht had ten doel de bezoekers te laten zien het grote verschil tussen de boerderijen op het bovenveen en die op de dalgronden.
Alvorens men dit deel van de tocht aanving, werd
de lwich gebruikt in het hotel Grimme te Klazienaveen.
Na afloop hietvan reed men naar sluis Il bij Klazienaveen-Noord, waar uit werd gestapt en de weg
naar Barger-Compascuum ingeslagen. Onderweg
bad de minister nog gelegenheid een veenafgraving

of veenkuil te zien, waardoor hij enig denkbeeld
kon krijgen van verschilleme veenlagen en de diepte van het veen. Te Barger-Compascuum werden
twee boerderijtjes bezocht, zoals men daar over een
lengte van 14 km honderden kan vinden en welke
de één een beetje minder en de ander een beetje
meer, maar tenslotte allemaal wel tamelijk gelijk
zijn. De eerste boerderij was van Harm Nieters. Op
de 'deel', van waar men aan alle kanten door gaten
en scheuren in verbinding met de buitenlucht was,
stonden vriendschappelijk in één stal twee koeien
en een paard naast elkaar, terwijl een kleire keuken
de hele huisruimte was die de bewoners hadden,
en toch waren naar de burgemeester meedeelde,
deze lui behoorlijk zwaar in de gemeentebelasting
aangeslagen. Harm Nieters, de eigenaar, had met
zijn excellentie de minister echter 'niks aan de pet'.
Hij vroeg aan Huizing zijn vroegere heersch... (niet
leesbaar) of de burgemeester er niet bij was en toen
deze hem gewezen was begon Nieters zijn Edelachtbare uit te leggen dat zijn zoon in dienst, noodzakelijk verlof moest hebben. Zijne Excellentie i.ei
lachend tot zijn Edelachtbare : "Burgemeester, dat
verzoek kan niet afgeslagen worden."
De tweede woning behoorde toe aan een i.ekere
Greve, waar echter geen mens thuis was, behalve
een schreeuwende zuigeling, die zich om het hoge
bezoek niet bekommerde en zijn keel nog eens extra lostrok. Geen van de heren van het gezelschap
Hotel Grirnme Klazienaveen
(Collectie Djoek Grirnme)
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wist er raad op en de boerderij van Greve, die al
net zo was als die van Nieters, werd verlaten en de
terugwandeling naar Sluis II aanvaard. Gelukkig
was het op de heen- en terugreis naar Barger-Compascuum droog en dat deed de zware regen vergeten, die de kleren flink gedrenkt had bij het bezoek
aan de woningen op het bovenveen te Zwartemeer.
Terug bij de auto's werd vlug ingestapt en voort
ging het in snelle vaart naar Emmer-Compascuum,
waar aan het Oosterdiep voor de boerderij op dalgrond van de heer Wortelboer werd stilgehouden.
Het reusachtige, of beter gezegd schreeuwende
verschil, tussen dit luxueus ruime gebouw, overal
gemakken biedend voor het bedrijf, waarachter
landerijen prijkende met een keur van vruchten
en de boerderijen op het bovenveen viel het hele
gezelschap op. Geen wonder dat de minister moest
zeggen: "Van deze gemeente is veel te maken, ze
kan een grote toekomst hebben".
Van hier ging het naar Emmer-Erfscheidenveen tot
aan 't eind van de straat waar bij het begin van het
stenen voetpad het gezelschap een blik op de veenderijen gegund werd. Het was met recht een blik,
want er moest weer vlug ingestapt worden om het
slot van de tocht, namelijk het eind van de Weerdingermond nog op tijd te bereiken, daar de minister 's avonds nog in Den Haag terug wilde zijn en
hij daarvoor de namiddag-sneltrein te Assen moest
halen. Met een kilometers verslindende vaart, werd
daarom teruggereden naar Emmer-Compascuum
en verder tot Munsterscheveld, vanwaar wij over
Roswinkel ...

Boerderij Wortelboer
(Collectie Lubbe Kroeze)

Een abrupt einde
Over Roswinkel zouden wij niet komen. Voordat
wij het eind van de plaats bereikt hadden, overkwam de vijfde of laatste auto, waarin de verslaggevers der gemeentelijke pers zaten, waaronder
ook uw verslaggever, een ernstig ongeluk. Met een
reuzenvaart spurtende schoot van een van de erven
van de langs de weg gelegen boerderijen een grote
zwarte heemhond voor onze auto, welke het dier
greep, wat oorzaak werd dat de stuurstang der auto
brak, waardoor deze met een vaart tegen een boom
geslingerd werd en in de langs de weg gelegen
sloot neergesmakt. De personen achterin, de heren
R. Mande te Nieuw-Amsterdam. A. Tonkensjr. te
Emmen en schrijver dezes2, of beter gezegd degene
die dit verslag dicteert, omdat hem de eerste tijd
schrijven onmogelijk is, werden met geweld eruit
geslingerd en op het aan de overzijde van de sloot
liggende weiland geworpen. De chauffeur, de heer
L. Lamberts uit Nieuw-Amsterdam en de naast
hem zittende heer Mande uit Klazienaveen gelukte
het wonder boven wonder, ongedeerd in de auto te
blijven zitten. De spoedig toegesnelde volksmenigte
bracht de heren Tonkens, welke een ernstige schouderverwonding had en Van Otterloo die zijn hand
ernstig beschadigd had in de tegenover gelegen
boerderij. Op telefonisch verzoek verscheen heel
spoedig dokter Lubberman van Emmer-Compasjaargang 28 - nummer 74 - december 2019__
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In Weerdingermond
werd het
werken met
de baggermachine bekeken.
(Collectie
Roelof
Boelens)

cuwn met de auto, die nadat hij de heer Tonkens
onderzocht had, de heer Van Otterloo meenam en
de wonden van deze hechtte en verbond. De heer
Mande was er met een gelukkig niet ernstige kniewond afgekomen ..
Naar de aard van het ongeluk had dit een veel
ermt:iger afloop kunnen hebben en mogen de betrokken personen, ook de gewonde, van geluk
spreken dat het ongeval nog zo is afgelopen. We
wensen langs deze weg onze dank te betuigen voor
de vriendelijke hulp van Roswinkelse bewoners, de
geneesheer en allen, die ons op een of andere wijre
een dienst hebben bewezen. "3
's Avonds liet de minister naar het ongeluk en de
toestand van de gewonden informeren.
De eerste vier auto's waren intussen doorgereden
naar Weerdingermond waar aan het eind van die
veenkolonie een baggermachine en de verveningen
werden bekeken. Hier nam de minister afscheid
van het gezelschap, nadat de burgemeester de gemeente met haar talrijke ncxlen en zorgen nogmaals
dringend in zijn aandacht had aanbevolen. 't Was
hoog tijd als de minister 's avonds nog de hofstad
wilde bereiken.
De auto's met het dagelijks bestuur van de gemeente hadden de welwillendheid om de patiënten mee
te nemen naar Emmen, terwijl de heer Tonkens
reeds door de redacteur van de Asser Courant was
meegenomen naar zijn woonplaats.
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En nu het resultaat van de tocht. Wanneer we letten op de uitlatingen van de minister en de indruk
welke het geziene op het gezelschap heeft gemaakt,
geloven we dat deze rondreis van de regeringspersonen door de gemeente niet onvruchtbaar z.al
blijken. Vooral de omstandigheid dat de minister
zich heeft kunnen overtuigen dat nog een reeks van
jaren een z.eer groot deel, het grootste deel, der
gemeente door de lxxtemgesteldheid op steun van
bovenaf is aangewezen, voordat de ontginning zich
zover heeft ontwikkeld dat de gemeente zich aan
haar toestand van noodlijdendheid kan ontworstelen, zal niet zonder gevolg blijven.

Noten
1 De genoemde minister was jhr. Charles Ruijs
de Beerenbrouck(1873-1936), minister van Binnenlandse Zaken. Hij bekleedde namens de RKSP
diverse ministerschappen, was drie keer ministerpresident en twee keer voorzitter van de Tweede
Kamer. Vanwege zijn grote sociale betrokkenheid
werd hij ook wel de 'rode jonker' genoemd.
2 Dit moet de heer Van Otterloo zijn die in die tijd
verslaggever bij de Emmer Courant was. Enkele
regels verder staat ook vermeld dal hij de gewonde
was.
3 Dit gedeelte is een letterlijk citaat uit de krant.

áoor áe ~áactie

9vf_agazine '<JWelf Peringa en
O{faidJfartmann'
Met 't Aol Compascumer woordenboek 'Vruiger on noe'
Oudste oom en tante van Nobelprijswinnaar Ben Feringa
Over het Barger-Compascwner echtpaar Roelf
Feringa en Ollaid Hartmann is een magazine geschreven. Beiden zijn ze geboren rond 1900. Als
het echtpaar trouwt in 1928, gaan ze wonen aan de
Limietweg-noord in het Zwartenberger Compascuwn. Daar wonen verscheidene gezinnen Feringa
bij elkaar.
De kost wordt verdiend als zelfstandige vervener en
met de verkoop van turf. Ook zijn ze boer. Rudolf
is buiten bezig op het land en Aleida verzorgt de
kinderen, doet de huishouding en naait voor anderen. Met moeite kunnen ze het hoofd boven water
houden.

Maar er is meer
Ze vallen op door hun maatschappelijke betrokkenheid binnen hun geboortedorp. Roelf is tijdens zijn
werkzame leven, van 1927 tot 1965, secretaris van
de plaatselijke boerenbond: de ABTB. Hij is jarenlang kerkmeester voor de katholieke Sint Josephparochie en een van de oprichters van het Witgele
Kruis. Bestuurswerk doet hij voor de straat, de
begrafenisbuurtschap en op oudere leeftijd voor de
bejaardenbond.

Creatief in taal-woordenboek uit de grensstreek
Maar bovenal is Roelf creatief. Creatief in taal, in
schrift en in woord. In de Nederlandse taal, maar
ook in het dialect. De taal van de Nederlands-Duitse grensstreek, de taal van zijn voorouders en die
van zijn vrouw. Hij schrijft gedichten en inleidingen, publiceert vanaf de jaren vijftig in maandblad
Het Compas en draagt zijn werk voor op feesten
van verenigingen, kerk en school, bijeenkomsten
van de ABTB en trouwerijen in de straat. Van de
woorden in het dialect stelt hij een woordenboek

samen, een Aol Compascwner woordenboek, en
hij schrijft op de kaft 'Vruiger on noe' (vroeger en
nu). In de loop der jaren vult zich dit woordenboek.
Thuis 'onder het eten' praten hij, Ollaid (dit is dialect voor Aleida of Adelheid) en de kinderen over
de woorden en uitdrukkingen en langzaam wordt
het woordenboek compleet. Zo moet het gegaan
zijn.
Gerard Steenhuis is op zoek gegaan naar de oorsprong van de beide families. De familie Feringa
komt uit Hebelermeer-Wesuwermoor en het geslacht Hartmann uit Haren-Lindloh. De familiestamhuizen staan op nog geen 10 kilometer afstand
van het woonhuis van dit echtpaar aan de Limietweg. De familielijnen, met bronnen uit Nederland
en Duitsland, zijn beschreven en op kaarten uitgetekend.

Glossy-Magazine
Dit glossy-magazine is geschreven in A4-formaat,
full colour, 80 bladzijden dik met evenzovele afbeeldingen en foto's. Veel van de gedichten en
voordrachten zijn erin opgenomen. Er is een zeer
beperkte oplage.
Het magazine kost€ 19,50 en is te koop, zolang
de voorraad strekt, bij de auteur Gerard Steenhuis
Fysiotherapie en Fitness, Postweg 130, 7884 PN
Barger-Compascuwn. U kunt bellen 0591-349941,
's morgens tot 12 uur of 06-50523329 en anders
een mail sturen naar gsfysio@hotmail.com.
Zie ook www.achterdebreedesloot.nl. Ook is het
boek te koop bij boekhandel Readshop Roelof Boelens, Middenhaag 365, in Emmen-Emmermeer.
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<De schriften van Israë{Ja~6s
Tijdens het symposium Burgemeesters in oorlogstijd, door de gemeente Emmen, HVWD en de
stichting Sjemmesj, op 28 november 2019 georgmmeerd, werden de schriften met aantekeningen van Israël Jakobs (1915-1942) aan het gemeentebestuur van Emmen overhandigd. Voorafgaand aan deze overdracht vertelde Sis Hoek Beugeling over de aantekeningen van Israël
Jakobs, één van de ontslagen joodse ambtenaren in november 1940.

In 2014, na het afronden van het project Stolpersteine en het boek Hun namen worden niet vergeten, besloot Marcel Bulte de aantekeningen van
Israël Jakobs te onderzoeken. Hij vond dat een
bestudering van de aantekeningen van deze, eigenlijk z.o anonieme Israël Jakobs (1915-1942) niet
'vergeten' mocht worden. Dat werd een proces van
vele maanden. Vanwege zijn slechte gezondheid
kon bij zijn ooderz.oek niet afronden. Marcel gaf in
december 2017 het concept van zijn werkzaamheden in handen van Gerben Dijkstra en zij besloten
dat op diverse punten nader onderzoek z.ou worden
gedaan. Marcel Bulte heeft het proces niet afgerond
zien worden. Hij overleed in maart 2018.
Onder: december 2017: Marcel Bulte overhandigt het
concept manuscript aan wetlwuder Robert Kleine.
Rechts: Ondertekening van de overdracht van de schriften met aantekeningen van Israël Jakobs. Vanaf links:
EfraJ Ben Harush, gemeentearchivaris Jos Arends en
Ben Cohen. Rechtsonder: Ben Cohen schenkl de schriften van zijn oom Israël Jakobs aan wethouder Robert
Kleine. IJurgemeester Eric van Oosterhout kijkt toe.
(Foto's Ina Meilink)

De originele schriften, door lsraëls vader Jakob

Nachem Jakobs in 1942 in bewaring gegeven bij de
familie Kort, werden tijdens het symposium door
een zoon en een kleindochter van Rebekka Henriëtte Jakobs (1920-2010), Ben Cohen uit New
York en Efrat Ben Harush uit Tell Aviv, aan wethouder Robert Kleine overhandigd. De schriften
die tussen 2007 en 2019 in de synagoge aan de
Julianastraat werden bewaanl, zijn nu in het gemeentearchief van Emmen opgeborgen.

áoor qer6en ©i.fk.ftra

~6ek,k,a Henriëtte Jafi..96s

1920-2010

Bij de totstandkoming van
het boek over de aantekeningen van Israël Jakobs
bleek dat zijn zuster Rebekka
Henriëtte Jakobs (Emmen,
1920 - Yakum, Israël, 2010)
niet met haar man Erwin
Heinemann op 14 mei 1943
in Sobibor was vermoord,
maar de oorlog had overleefd. Nog tijdens de Tweede
Wereldoorlog vluchtte zij
via de Pyreneeën naar Israël
en bouwde daar een nieuw
bestaan op. In de kibboets
Yakum trouwde zij met
Palestinapionier Ernst Albert
Kahn, die zijn naam in Israël
in Eli Cohen veranderde.
Het verhaal van Rebekka
zal in 2020 worden gepubliceerd.
Rebekka was op 5 oktober
1920 in Emmen geboren,
dochter van Jakob Nachem
Jakobs en Betje JakobsCohen. Eén van de 'naobers'
die op het gemeentehuis de
geboorte van Rebekka aangaf,
was Jan Hilbrand Beugeling.
99 Jaar later vertelde zijn
kleindochter, Sis HoekBeugeling, aan een zoon en
kleindochter van Rebekka
over het leven van hun moeder en haar broer.
Vanaf boven:
- geboorteakte Rebekka Henriëtte Jak.obs;
- Jan Hilbrand Beugeling;
- Rebekka en haar moeder Betje Jak.obs
Cohen met 'polkakapsel';
- Rebekka, 13 jaar oud, met haar vader;
- Foto op het persoonsbewijs van Rebekka
tijdens haar vlucht door Spanje

Vanaf boven:
- Sis Hoek Beugeling tijdens het symposiwn;
- Efrat Ben Harush spreekt een dankwoord uit;
- In haar hand lwudJ Efrat de Engelse uitgave
van de aantekeningen van Israël Jakobs vast.
Foto's: Collecties Sis Hoek-Beugeling,
familie Cohen (Israël) en Ina Meilink.

Vanaf 1954 werden plannen gemaakJ voor een nieuw zwembad
in EmnJtm. Dat werd een voor die tijd heel modem bad met
een schuifbaar dak. Het bad werd ontworpen door architect
Y.S. Dijkstra en in mei 1964 geopend.
Op tk voorzjjtk een foto van Jalwb Nachem Jakobs (1887-1942),
gemaakt in tk lJJmer van 1942. Op vjn colbert is tk Jodenster'
bevestigd. Dorpsbewoners konden dan zjen dal hij als Nederlander

joodse voorouders had. Hij VI voor vjn woning op het huisadres
Z.onneweg 3 op een bank met twee buurjongens. Wie kent tk namen van dei.e jongens? (Graag doorgeven aan: Piet Naber:
0591-633942 of p.a.naber@home.nl).
Op tk achtergrond een tkel van tk kaart van Drenthe van
1634 van C. Pijnacker (eerste versie)

