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KINDERUITZENDING 

Tijdens de bezettingsjaren 1940-1943 nodigde de Duitse bezetter Nederlandse kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 14 jaar uit om gedurende twee tot drie maanden voor een herstel van hun 
gezondheid in Kinderherstellingsoorden en bij welgestelde gezinnen in de Ostmark (Oostenrijk) 
en Thüringen te verblijven. Op de bladzijden 22 tot en met 27 een artikel over deze 'vakantierei
zen'. 
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Bij het plaatsen 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 te achterhalen wie deze hebben gemaakt. Bem u rechthebbende van een door ons gepubliceerde foto of afbeelding en hebben wij dit niet 
venneld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij in de eerstvolgende uitgave deze omissie kunnen rechtzetten. 
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Contact 
- Web ite Historische Vereniging Zuidoost-Drendle: 
https ://hvzod.org. 

- Volg ons op Facebook: HVZOD. 
- Algemeen e-mailadres: secretaris@hvzod.org. 

Lid worden van de HV Zuidoost-Drenthe? 
Het lidmaatschap bedraagt€ 18,00 en voor huisge
noten€ 5,00 extra. Geef uw naam, adres, po tcode, 
woonplaats, telefoonnumrner(s) door aan de leden
admini trateur A. Oost. Dat kan via de post of via onze 
website: hvzod.org Het lidmaatschap wordt automa-
ti ch verlengd, tenzij bet lidmaatschap voor 1 december 
van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of digitaal 
is opgezegd. 

Contributie 
1n de maanden januari/februari ontvangen leden, die 
geen incasso hebben, een factuur ter voldoening van 
hun jaarlijkse contributie. 
Leden met een inca so, ontvangen géén factuur. Hun 
contributie wordt in de maand februari automatisch van 
bun rekening afgeschreven 

Bankrelatie 
Rekeningnummer NL78 RABO 0104 4688 15, Histo
rische Vereniging Zuidoost-Drenthe, Arnsterdamsche
veldlaan 1, 7887 VD Erica. 

áoor Piet :Na6er 

<.Rsdactionee{ 

Van de heer C. Bosma te Gouda ontvingen we een 
artikel getiteld 'Het Joodse onderwijs in Emmen'. 
Er is al veel geschreven over de synagoge en de 
joodse gemeenschap in Emmen maar niet over de 
joodse school. In het artikel wordt eerst iets over de 
ontstaansgeschiedenis van joodse god dienstscholen 
in het algemeen en vervolgens over de desbetref
fende school en het onderwijs in Emmen (vanaf 
ongeveer 1862) verteld. 
In 1940 stelden de Duitse autoriteiten Nederlandse 
kinderen in staat om gedurende een aantal maanden 
voor her tel van hun gezondheid in herstellings
oorden en bij welgestelde gezinnen in Oostenrijk 
(Ostrnark) te verblijven. Later kwam Thüringen daar 
ook bij . Over deze vakantiereizen, waaraan vooral 
kinderen van bijvoorbeeld NSB-ouders deelnamen, 
die totaal vier keer tot 1943 gehouden werden heeft 
Gerben Dijkstra een artikel samengesteld aan de 
hand van archiefstukken uit het gemeentearchief van 
Emmen. 
De rubriek'Wie weet meer' gaat over Willem Klaas 
Bijl die in 1942 50 jaar schoenmaker was in Nieuw
Weerdinge. 
Zoals gebruikelijk de rubriek '100 jaar geleden' met 
artikelen uit de Emmer Courant, waarin de openbare 
lagere chool in Emmer-Erfscheidenveen gereed 
komt, het verschijnen van een vliegmachine boven 
Emmen in die tijd een bericht in de krant oplevert, er 
varkens worden gesmokkeld en J. Stoker zijn gemo
derniseerde bakkerij in Emmer-Compascuum opent. 
Een verzoek van Sis Hoek-Beugeling om meer 
inlichtingen over het gezin van Fritser Lunenborg en 
Antje Baas kunt op bladzijde 26 lezen. 
Toen prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937 
trouwden, kregen zij van de gezamenlijke verenigin
gen in de gemeente Emmen een 'eerbiedige geluk
wensch' aangeboden in de vorm van een fotoalbum 
met de namen van alle verenigingen en bestuursle
den. Het album verscheen ook in gedrukte ver ie. 
Verzamelaar Roelof Boelens heeft er een in zijn 
coUectie. Een greep uit de inhoud treft u aan in een 
artikel in deze Kroniek. De volgende keer wordt het 
vervolgd met felicitaties uit het veengebied. 
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door Jfenk:Jeurinft 

'Verenigingsnieuws 
Algemeen 
In het juni-nununer schreef ik het volgende: 'Op 
11 maart hadden we met zijn allen nog geen flauw 
benul wat ons boven het hoofd hing in Nederkmd 
en ver daar buiten. Ook onze vereniging ontkwam 
niet aan tal van maatregelen. ' Het coronavirus 
heeft ook op het verenigingsleven van uw histori
sche vereniging veel invloed gehad. Op 24 augustus 
jl. heeft het bestuur besloten om de rest van het 
voorgenomen programma voor 2020 niet door te 
laten gaan. 

Terugblik 
Op 1 juli 2020 stapte een groep van 27 leden op de 
fiets om onder leiding van Henk van der Veen en 
Henk Jeurink een tocht te maken door en in de om
geving van het Valtherbos. Het weer werkte prima 
mee die middag. Al gauw werd duidelijk dat zo 
dicht bij huis wel een heel bijzonder stukje cultuur
landschap met een unieke geschiedenis ligt. Maar 
liefst twee beken, het Drostendiep en de Hunze, 
ontspringen hier. Ook troffen we hier veel tumuli 
en hunebedden aan. Hoogtepunt van de fietstocht 
was het bezoek aan het onderduikershol. Klaas van 
der Veen uit Klijndijk, de vader van Henk, was een 
van de helpers van de tot deze zware levensomstan
digheden gedwongen 'holbewoners'. Het verhaal 
van de beide Henken was boeiend en leverde veel 
extra kennis over deze omgeving met zijn ingrij
pende gebeurtenissen op. Ook de pauze in het 
Dorpshuis van Valthe was welbesteed. 

Vooruitzicht 
Het jaarprogramma voor 2020 was rond . In de 
beide nog te verschijnen Kronieken in 2020 zult u 

Herman Mencke 

nog wel artikelen over de ingrijpende oorlogspe
riode in bet kader van 75 jaar vrijheid aantreffen. 
Het op 16 november geplande symposium vindt 
niet plaats. Het uit te geven boek met verhalen uit 
de oorlogsjaren 1940-1945 van gewone mensen is 
omstreeks die tijd nog niet klaar. We sturen nu aan 
op verschijning in het voorjaar van 2021. Het is 
niet uitgesloten dat er omstreeks die tijd twee boe
ken over de oorlog uitkomen. Om dit moment is 
nog niet exact bekend wat er precies gaat gebeuren. 
Maar weest u er van verzekerd dat uw vereniging 
het thema 75 jaar vrijheid niet ongemerkt voorbij 
laat gaan. 

Door de corona worden de Open Monumenten
dagen in 2020 zeer bescheiden van omvang. Uw 
bestuur heeft besloten om onder onze vlag geen 
activiteiten te ontwikkelen. Dat betekent dat dit jaar 
geen programmaboekje zal verschijnen. Verder 
maken we geen gebruik van landelijke promotie. 
Volgend jaar hopen we weer volop mee te doen aan 
dit belangrijke erfgoedgebeuren. 

De geplande ouderendag op 7 oktober bij Van der 
Valk is vanwege de corona afgeblazen. Dat bete
kent dat we deze dag geen leden gaan werven. Mis
schien een moment dat u als lid uw best gaat doen 
om nieuwe leden voor de HV Zuidoost-Drenthe te 
interesseren. 

De Kronieken 77 en 78 van jaargang 28 wor
den weliswaar niet geheel volgens het rooster op 
respectievelijk de woensdagen 16 september en 
9 december op route gezet. In die weken vallen 
genoemde Kronieken door uw brievenbus. 

Op 20 augustus jl. is Herman Mencke uit de tijd gekomen. Herman is 74 jaar geworden. Hij zat tussen 
2012-2016 onder andere als secretaris in het bestuur van onze vereniging. We zijn dankbaar dat hij zich 
in die jaren voor het wel en wee van de HV Zuidoost-Drenthe heeft ingezet. We wensen de familie 
sterkte bij de verwerking van dit verlies. 

2 Kroniek 



door Jfenf?Jeurinli..,, 

CEifgoed in coronatijd 
De meeste voorgenomen activiteiten van de HV 
Zuidoost-Drenthe zijn in 2020 door de nog steeds 
doorwoekerende pandemie op een laag pitje komen 
te staan of niet doorgegaan. Daarom ruimen we in 
deze Kroniek plaats in voor erfgoedzaken die mo
menteel plaatsvinden. Hopelijk vindt u hier com
pensatie voor dit gemis. We wensen u veel plezier 
bij een bezoek aan een van deze tentoonstellingen. 

Janny Jalving terug in Schoonebeek 
De bekende schilderes Janny Jalving heeft onlangs 
een twintigtal van haar schilderijen over Schoone
beek aan de stichting 'De Spiker' ge chonken. 
Als tegenprestatie exposeert het be tuur van 'De 
Spiker' deze childerijen tot eind september in hun 
wagenschuur bij de Zandstrooiboerderij aan de 
Burgemeester 0 elaan 5, 7761 BS in Schoone
beek. Het gaat voornamelijk om afbeeldingen van 
oude boerderijen in het oliedorp. De expositie is 
dinsdag tot en met zaterdag van 13.00-17.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Boeren op de Hondsrug 
Door hechte samenwerking tussen de Drentse 
Vereniging 't Volk van Grada en het Hond rug 
UNESCO Global Geopark is er een compleet 
nieuw museum gekomen aan het Noordeind in 
Emmen. In dat gebouw is de permanente expositie 
Boeren op de Hondsrug ondergebracht. De exposi
tie gaat over het boeren in het Hondsruggebied van
af de prehistorie tot nu. Op 15 juli is met een klein 
intern feestje het museum geopend voor publiek. 
Verder zijn bet Theehuis en de Museumboerderij 
gerenoveerd en opnieuw ingericht. Al deze bijzon
dere erfgoedactiviteiten zijn van woensdag-zondag 
van 11. 00-17. 00 uur te bezoeken tegen een geringe 
entreeprijs. Bij die prijs is deze maand een kop kof
fie inbegrepen. 't Volk van Grada is te vinden aan 
het Noordeind 21 (7815 PD) in Emmen. 

Het nieuwe museum aan het Noordeind 

Expositie 75 j aar vrijheid van 
Museum Collectie Brands 
Woordvoerder Marianne Bakker van dit museum 
laat weten dat zij expositie 75 jaar vrijheid bewu t 
niet door hebben geschoven naar 2021. Voor de 
expositie Wat zou JIJ doen? werkt Collectie Brands 
samen met het Emslandmuseum uit Lingen. Daar
bij is niet alleen het museum in Nieuw-Dordrecht, 
maar als ' lokkertje' ook een tijdelijk mu eum in het 
centrum van Emmen ingericht. Dit Pop-up museum 
is te vinden aan het Kerkpad naast de ingang van de 
Vlinderpas age op het marktplein. Bezoekers vin
den hier foto's, verbalen en kostuum , die verband 
houden met de expositie gericht op 75 jaar vrijheid. 
Zoals het verhaal van het botel van Sjouke en Janna 
Postma aan de Stationsstraat in Emmen, dat tijdens 
de oorlog uitgroeide tot een bolwerk van Duitsers 
en NSB'ers. Ook is er een replica van de Waals
dorpervlakte te zien. 
Dit Pop-up museum is tot en met december ge
opend. Daarna verhuist de expositie in z'n geheel 
naar het Emslandmuseum in Lingen. De openings
tijden zijn donderdag tot en met zondag van 13.00-
17.00 uur. Deze tentoonstelling is gratis toeganke
lijk. 
Het overgrote deel van de expositie i te vinden in 
het mu eumgebouw aan de Heerenstreek 11, 7885 
AT in Nieuw-Dordrecht. De openingstijden in dit 
gebouw zijn dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-
17.00 uur; in het weekeinde van 13.00 tot en met 
17.00 uur. De toegangsprijzen kunt u vinden op de 
website: www .collectie-brands.nl. 



áoor <Rgáactie 

We weet meer? 

In de Emmer Courant van 27 maart 1942 stond vermeld dat W .K. Bijl op deze dag 50 jaar 
schoenmaker in Nieuw-Weerdinge was. 
Willem Klaas Bijl was op 28 juli 1864 in Nieuw-Buinen, gemeente Borger, geboren. Zijn 
ouders waren schoenmaker Klaas Bijl en Marchje Oosterhof. 

Willem Klaas Bijl 
(1864-1953) 

Vanaf zijn elfde levensjaar was Willem Bijl leerling 
schoenmaker. Hij vestigde zich in maart 1892, op 
27-jarige leeftijd, in Nieuw-Weerdinge. Een paar 
maanden later, op 21 mei 1892, huwde hij te Onst
wedde met Antje Feunekes (Gasselternijveensche
mond (Gasselte), 28-02-1866 - Emmen, 
07-01-1925), dochter van arbeider Uge Feunekes 
en Geertruida Roozeboom. 
In de Emmer Courant schreef de plaatselijke cor
respondent het volgende over Willem Bijl: 
'De thans 77-jarige doet nog dagelijks met opge
ruimdheid zijn werk van des morgens vroeg tot des 
avonds laat, om zijn klanten tevreden te stellen. 
Alleen doet het hem leed, dat hij zijn boodschappen 
niet meer met de motor kan doen. Met zijn zoon, 

4 Kroniek 

die altijd bij hem is geweest, doen zij gezamenlijk 
het schoenmakerswerk, dat in deze tijd veel belang
stelling heeft, doch hij blijft dezelfde, altijd bereid 
tot helpen en steeds opgeruimd, Moge hij op deze 
dag vele gelukwenschen ontvangen en nwge hij nog 
vele jaren in gezondheid de schoenmakershamer 
hanteeren. Bijna de geheele 50 jaar is hij een trouw 
lezer van de Emmer Courant is geweest.' 
Willem Bijl overleed op 29-11-1953 te Emmen. Hij 
was 89 jaar oud. 

Kinderen 
Kinderen van Willem Klaas Bijl en Antje Feunekes: 
- Marchien (Weerdingennarke 01-02-1893 - Weer
dingermarke, 10-08-1893). 
- Marchien Geertruida (Weerdingermarke, 
10-05-1894 - Weerdingermarke, 31-05-1894). 
- Geertruida Bijl (Weerdingermarke, 22-12-1895). 
Zij trouwt te Emmen op 07-10-1926 met schilder 
Jan Hofkamp (Sellingen, 20-11-1898, zoon van ar
beider Harmannus Hofkamp en Jantje Wijnholds). 
- Klaas Bijl (Weerdingermarke, 23-02-1899) huwt 
op 08-03-1928 te Vlagtwedde met Roelfina Bos 
(Vlagtwedde, 28-12-1901, dochter van bakker 
Albert Bos en Fokje Suk). 

Wie weet meer? 
Reacties naar Piet Naber, 0591-633942 of 
p.a.naber@bome.nl. 



áoor Piet !Na6er 

J 00 Jaar ge[eden 

Berichten uit de Emmer Courant van het derde kwartaal van 1920, waarin onder andere 
de openbare lagere school in Emmer-Erfscheidenveen gereed kwam. Die school, tegen
woordig 'De Dreef' geheten, kon dit jaar dus het 100-jarig bestaan vieren. 

OR 
ieuws- 111 Advertentieblad voor den Zuid-Oosthoek van Drenthe. 

Het pand van schoenmaker Kalverla (geheel 
links) omstreeks 1910 ongeveer aan het eind 
van de Wilhelminastraat.Nu is daar de win
kel van bruidsmode Weggemans. 
(Coli. Sis Hoek-Beugeling) 

3juli 1920 
EMMEN. Emmen gaat vooruit. We hebben thans 
weer iets nieuws gekregen, n.l. een stoomreparatie
inrichting voor choenen. De heer Kalverla, die al 
geruimen tijd machinaal werkte, heeft thans een 



motor aangeschaft om de machines te drijven. ' t Is 
of ze 't ruiken kunnen, zei Kalverla en hij wees 
ons op een berg ter herstelling gezonden schoenen, 
waar hij met bard werken en met behulp van zijn 
machine maar steeds niet door kon komen. Stoom 
was dus wel noodzakelijk. 

14juli 1920 
NW.-WEERDINGE. De Baptisten gemeente 
alhier breidt zich sterk uit. In een daartoe belegde 
vergadering is dan ook besloten het kerkgebouw 
te vergroten. Plannen in die richting zijn al reeds 
gemaakt. Binnenkort heeft de aanbesteding hiervan 
plaats. 
KLAZIENAVEEN. Het oude moedertje liep moei
lijk. De zolen waren zoo glad geworden. Ze ging 
even in den onderwal van een der wijken om ze nat 
te maken en zette toen de reis welgemoed voort. 
Maar - eenigen hadden haar zien lopen en misten 
haar een oogenblik. En, terwijl ' t vrouwtje weer uit 
den onderwal naar boven kroop en, door turfbulten 
gedekt, de reis in de richting van Barger-Com
pascuum voortzette, haalden eenige welmeenende 
vrienden haken en ander gereedschap en gingen 
aan ' t dreggen. Wat er te doen was, vroeg iemand. 
Een vrouw verdronken, wa bet antwoord. Zooe
ven was ze nog hier. Ze zag er zoo en zoo uit. 0 , 
schei dan maar uit, zei de vrager. Ze kwam mij een 
kwartier geleden ginder al tegen. Onbewust van de 
herrie, die ze onwillens veroorzaakt had , slurpte 
moedertje vermoeid haar kopje koffie, toen de red
ders hun gereedschap opborgen. 

17juli1920 
NIEUW-AMSTERDAM. Nieuw-Amsterdam heeft 
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De baptistenkerk in Nieuw-Weerdinge 
waarvan de bouw begon in 1920. 
(Uit: Honderd jaar Nieuw-Weerdinge) 

woensdag en donderdag feest gevierd ter gelegen
heid van het 60-jarig jubileum van de plaats. Werd 
voor 10 jaar het gouden feest schitterend gevierd, 
ook than , of choon er eerst niet zooveel animo 
voor betond, was geheel Nw.-Amsterdam in 
feestdo gestoken. Evenals voor 10 jaar werden de 
feestdagen begunstigd door het schoonste weder dat 
men begeren kon. Dat de deelneming aan het feest 
algemeen wa , bleek uit het groot aantal woningen, 
waar versieringen waren aangebracht en uit de 
talrijke eerebogen, welke op verschillende plaatsen 
waren opgericht. We kunnen zeggen, de Nieuw
Amsterdammers kunnen eerebogen bouwen, want 
menige boog overtrof in sierlijkheid talrijke bogen, 
welke wij elders zagen. 

EMMEN. Vrijdagmiddag werd boven het dorp 
een vliegmachine zichtbaar, die na eenige keren 
om den toren gecirkeld te hebben, in oostelijke 
richting vloog om weldra terug te keeren en in een 
wijden boog in zuid-westelijke richting te verdwij
nen. De tweedekker was in het heldere zonnelicht 
prachtig te onderscheiden en het geronk van den 
motor bracht vele nieuwsgierigen op straat. Naar 
we nader vernamen was de vliegmachine uit Soes
terberg afkomstig en had de bestuurder, de heer J. 
Auwerda, een bezoek aan zijn familie te Assen ge
bracht. Niet onaardig is het te weten, dat waar een 
zuster van den vliegenier hier ter plaatse woont, bij 
om haar het vliegtuig te laten zien, den tocht over 
ons dorp heeft gemaakt en bier eenige keeren heeft 
heen en weer gevlogen. 

21juli 1920 
KLAZIENAVEEN. Alhier is een korfbalclub 
opgericht, met aanvankelijk 18 leden, onder den 
naam W. I.K. 

24juli 1920 
EMMEN. Naar we vernemen zal de heer R.J. 
Grimme van Klazienaveen zich te Emmen vesti
gen tot het drijven van een bier- en limonadezaak. 
Voorlopig zal het nieuwe bedrijf ten huize van zijn 
broeder, den heer J. Grirnme, eigenaar van het 



De oude zuivelfabriek 'Concordia' in Nieuw
Schoonebeek. In juli 1920 werd besloten dat er een 
nieuwe zuivelfabriek gebouwd moest worden. 
(Uit: Boerderijen en bewoners-Nieuw-Schoonebeek.) 

hotel-café-restaurant, worden begonnen. 
EMMEN. Het dagelijks bestuur van den Algem. 
Schippersbond heeft het volgende adres gezonden 
aan Ged. Staten dezer provincie: Bijna dagelijks 
bereiken ons klachten van schippers over het bru
taal terroriseerend optreden van de scheepsjagers te 
en in de buurt van Nieuw-Amsterdam. Schippers 
welke niet genegen zijn een scheepsjager aan te 
nemen voor het jagen van hun schip en van eigen 
krachten of zeilen wenschen gebruik te maken, of 
niet dadelijk bereid zijn op de door de scheepsja
gers gestelde voorwaarden accoord te gaan, worden 
op ernstige wijze bedreigd en lastig gevallen, het
welk somtijds tot daden overgaat. Wij verzoeken 
u beleefd, maar dringend, maatregelen te nemen, 
teneinde aan bovengenoemde wantoestanden een 
einde te maken. 
SCHOONEBEEK. Naar we vernemen zal er te 
Nieuw-Schoonebeek een muziekvereniging worden 
opgericht, wat heel wat waard is op een stil dorp 
als Schoonebeek. (red. Deze vereniging kreeg in 
augustus de naam Excelsior. Bestuursleden werden 
J. Gerrits, J. W. Scbulte en H. van Wijland). 

28juli 1920 
EMMEN. Vrijdag werd, onder architectuur van 
den heer R. Kliphuis, in 't café van Wieren alhier 
aanbesteed het bouwen van een bakkerij voor de 
coöperatieve verbruikersvereeniging "Steeds Voor
waarts". Ingekomen waren 5 inschrijvingsbiljetten, 
nl. van 1. Timmer en Fokkema, 2. H. Scholten, 
N.-Barge, 3. Bos en Jonker, 4. A. Siebring, 5. 
J. Kuper, Westenesch. Gegund aan den laagsten 
inschrijver (m 5) voor f 6124. 

31juli1920 
WEERDINGE. De oudheidkundige voor Drenthe, 
dr. Van Giffen, houdt hier weer nasporingen in de 
omliggende heuveltjes. Hij is vergezeld door een 
professor uit Wenen, dr. Marius en een Neder
landsch student. Ter plaatse is een tent opgeslagen 
voor nachtverblijf en het bergen van gereedschap
pen en instrumenten. 
EMMER-COMPASCUUM. Daar de valuta ui-

termate laag is, en de varkens hier duur zijn, ge
beurt het bijna dagelijks, dat smokkelaars trachten 
frauduleus varkens ons land binnen te smokkelen. 
Hedennacht waren dan ook Duitschers bezig een 
aantal krulstaartjes binnen onze grenspalen te 
brengen. Ze werden echter op heeterdaad betrapt 
door de buitengewone kommiezen, die de varkens 
in beslag namen, proces-verbaal opmaakten en de 
smokkelaars, 5 in getal, aan de Duitsche politie 
uitleverden. Zoodat ze ook in Duitsland evenals in 
ons land veroordeeld zullen worden. 
NIEUW-SCHOONEBEEK. De leden van de 
zuivelfabriek 'Concordia' alhier hebben in de laatst 
gehouden vergadering besloten tot den bouw van 
een nieuwe fabriek, die meer aan de eisen des tijds 
voldoet dan de tegenwoordige, waarvan onlangs 
het 25-jarig bestaan werd herdacht. Voor dit doel is 
aangekocht het huis met grond van den heer J. Na
ber voor de som van f 15.000. De bouw der nieu
we fabriek wordt geraamd op plm. f 50.000. Alzoo 
een uitgaaf van ongeveer f 65. 000. Het woonhuis 
zal voorzien in woning voor den directeur en in 
bergplaats van goederen der landbouwvereniging. 

4augustus1920 
EMMER-ERFSCHEIDENVEEN. De hier in 
aanbouw zijnde O.L. school is nu spoedig klaar. 
Het is voor deze plaats een prachtig gebouw, doch 
jammer is het dat het niet een paar lokalen ruimte 
meer bevat, daar straks bij opening, alle leerplich
tige kinderen die nu wegens beperkte schoolruimte 
niet geplaatst kunnen worden, ook dan voor allen 
nog geen plaats zal zijn. 
EMMER-ERFSCHEIDENVEEN. De vroegere 
plannen van het veenscbap, om langs kanaal B 
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alhier een sintelweg te leggen, zullen niet meer 
uitgevoerd worden, daar thans besloten is langs 
genoemd kanaal een straatweg te leggen. De eige
naren van heemen langs het kanaal moeten het zand 
voor hunne heemen zoo spoedig mogelijk verwij
deren. 

7 augustus 1920 
OUD-SCHOONEBEEK. In den nacht van zon
dag op maandag deed de rijkspolitie alhier een 
prachtige vangst. Door haar werd aan de grens bij 
Willemsbrug aangehouden een vijftal personen, 
Duitschers, waarvan twee verdacht werden van den 
onlangs vermelde en bij Dorgelo gepleegde diefstal. 
In hun bezit werden gevonden belangrijke gelds
waardige papieren ten name van W. Dorgelo. Op 
de aanhouding van een der ge napten i , naar we 
vernemen, door de Duirsche regering een prijs van 
10.000 mark ge teld. De aangehoudenen zijn in 
de marechaussee-kazerne in verzekerde bewaring 

De openbare lagere school 
in Emmer-Erfscheidenveen 
in aanbouw. Gereedgeko
men in 1920. Het gebouw 
staat er nog steeds en heet 
De Dreef 
(Collectie Roelof Boelens) 

gesteld en twee er van reeds herkend als de plegers 
van voornoemde diefstal. Alle eer aan onze ijverige 
en waakzame politie. 
SCHOONEBEEK. Dinsdag werd door de militaire 
politie te Nieuw-Schoonebeek een drietal Duit-
chers aangehouden, die door een verbreking van 

een oud hangslot zich toegang hadden verschaft tot 
de 'Wilms Boo'. Gelukkig dat in deze oude veehut 
niets te gappen was, zoodat ze met medeneming 
van een weinigje tabak in handen der politie vie
len, die ze aan den brigade-commandant der Kon. 
marechaussee te Oud-Schoonebeek overgaf. 

Het nog onverharde Kanaal B in Emmer
Erfscheidenveen. In augustus 1920 werd 
besloten de weg te bestraten. 
(Uit: Van veenhuisje tot dorpspaleis) 



Het bedrijf met 
de naam 'Hol
landia' van 
bakker J. Stoker 
in Emmer-Com
pascuum, dat in 
1920 gemoder
niseerd werd. 
(Collectie Sis 
Hoek-Beuge
ling) 

11augustus1920 
NIEUW-WEERDINGE. Gisteravond werd bij een 
twist, 't gevolg van een oude vete, een zekere J. 
Timmer door 2 revolverschoten getroffen. Beide 
kogels zitten nog in het lichaam. T. is heden naar 
Groningen vervoerd. De vermoedelijke dader is 
naar Dujtsland gevlucht. Nader vernemen wij dat 
de dader, een zekere Schokkenbroek, wonende in 
een der woningen van de woningbouw te Nieuw
Weerdinge door de politie gevat is. De ver lagene 
woont te Weerdingernoordveen. Hij had voor 
eenige weken ruzie gehad met S. Toen bjj zondag
namiddag per fiets door Nieuw-Weerdinge reed, 
riep S. hem om even af te stappen. Toen T. hjer 
aan gevolg gaf, trok S. plotseling een revolver en 
schoot T. ruermede. De getroffene is naar Gro
ningen vervoerd. Gistermjddag was hij nog niet 
geopereerd, omdat men nog moest vaststellen, of 
er eedele delen geraakt waren. Naar men ons mee
deelt, staat de verslagene, zoowel als zijn ouders, 
slecht bekend. 
EMMER-COMPASCUUM. Binnen enkele dagen 
opent de heer J. Stoker alhier zijn nieuwe, geheel 
gemodemjseerde bakkerij. Dezer dagen werden 
wij in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen 
in de nieuwe inrichting. Bakkerij "Hollandia" mag 
zich laten kijken. 't Is een keurig mooie inrich
ting geworden, waarbij van de nieuw te machines 

gebruik gemaakt wordt. De ouderwetse turf- en 
takkebossen-ovens zjjn vervangen door een 2- en 
een 3-etage heeteluchtoven. Geen gestuif van as 
of gewalm en gerook van kolen meer, welke uit 
de oven gehaald worden. Eenige kneedmachines, 
een verdeelmachine enz. worden gedreven door 
'n ruw-oliemotor en maken dat de bakker geen 
hand of voet weer in het deeg behoeft te teken om 
dü te kneden. Dat dit in hoge mate ter bevordering 
van de hygiëne i , behoeft niet gezegd te worden. 
Een grote ruime meelzolder geeft bergplaats voor 
de grondstoffen. Hier vindt men ook een zakken
klopmachine om de meelzakken te reinigen. Wij 
wenschen den heer Stoker succes met zijn ondeme
rrung. 
NIEUW-AMSTERDAM. Binnenkort zal hier een 
afdeling militaire politie worden geplaatst. De ba
rak waarin ze wordt gehuisvest, komt te taan aan 
Akkermansdijltje en zal worden gebouwd door den 
aannemer H. Komduur. 

18augustus1920 
NIEUW-AMSTERDAM. Het bouwen van een 
bijzondere school van Ned. Herv. zijde is zoo goed 
als zeker. De school zal worden gebouwd aan den 
Zijtak op een terrein van de Kanaalmaatschappij , 
gelegen naast de boerderij van Winkelman. 
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21en25augustus1920 
ZUIDBARGE. De kinderen van de openbare 
lagere school alhier hadden zich reeds lange tijd 
verheugd in het vooruitzicht op het schoolfeest. De 
regen van gistermorgen deed het ergste vrezen. De 
jongelw te paard konden toch nog tijdig vertrek
ken om de muziek van de trein te halen. Ongeveer 
9 uur begon de optocht door Zuid-Barge en langs 
het Oranjekanaal tot de Spoorhaven. Het was een 
lange schitterende stoet met ruiters op fraai ver
sierde paarden, kostelijk gedecoreerde fietsen, een 
muziekwagen en 164 in feestdos gekleede kinderen. 
Bij elke eereboog, waarvan er in Zuid-Barge acht 
en in 't geheel 13 waren, werd halt gehouden, waar 
door de kinderen dan een of meer liedjes werden 
gezongen begeleid door de muziek. Ofschoon wel 
eens enkele droppels vielen, liep deze tocht uit
stekend af, evenals die langs de Ericascheweg. In 
de school genoten de kinderen volop van chocola, 
bolletjes en andere versnaperingen, afgewisseld 
door een ruim gebruik van den sierlijken draaimo
len van den heer W. Ossel te Emmen. Tegen drie 
uur begon het meer en meer te regenen, zoodat de 
feestcommissie moeilijk besluiten kon de optocht 
naar Oranjedorp door te laten gaan. Alleen met de 
kinderen en een deel van het publiek werd de tocht 
ondernomen om te voorkomen dat de bewoners 
van Oranjedorp, die alles voor de ontvangst in het 
café van de wed. Drenthen in gereedheid hadden 
gebracht al te zeer werden teleurgesteld. In de met 
smaak versierde school werd het feest nog eenige 
tijd voortgezet met tenslotte een tombola. Nadat aan 
alle kinderen een cadeautje was wtgereikt, gingen 
deze welvoldaan naar huis en werd het feest door 
de ouderen voortgezet in de feesttent, waar de heer 
Jan Hemmen, humorist te Groningen de feeststem
ming niet weinig verhoogde. De muziek van D. 
Stoppelman uit Stadskanaal speelde er lustig op los. 
Naar wij horen is alles rustig verlopen zoodat de 
politie niets te doen had. 

4september1920 
EMMEN. Toen woensdagmiddag de landbouwer 
J. Roelofs van Nw.-Dordrecht met een voer plag
gen van Noord-Barge kwam en hij de afhellende 

10 Kroniek 

weg op het eind van de Zandsteeg afreed, schoof de 
wagen door de helling vooruit tegen het paard op, 
dat daardoor schrok en op hol sloeg. R. werd van 
den wagen geslingerd. De ter hulp geroepen ge
neeskundige constateerde hersenschudding. Met de 
rijwielbrancard van het Rode Kruis werd R. naar 
huis vervoerd, waar hij hedennacht aan de gevolgen 
overleed. Treurig. 

8 september 1920 
EMMEN. Wederom is onze gemeente tijdelijk uit 
den nood geholpen door de regering. Het rijk ver
leende toch een voorschot van t200.000 ad 6 pct., 
zoodat de uitbetalingen weder kunnen plaats heb
ben. Natuurlijk is de misère hiermede niet opgehe
ven en moet er nog afgewacht worden wat het rijk 
ten slotte voor ons zal doen. 
EMMER-COMPASCUUM. 4 sept. Hedenmor
gen had alhier een opstootje plaats. Een schipper, 
die buiten de beurs een vrachtje hout geladen had, 
werd door zijn collega's lastig gevallen. Na de ge
bruikelijke scheldwoorden, werd door de schippers 
een stuk van den straatweg opgebroken en met de 
steenen de zoogenaamde "onderzeeër" gebombar
deerd. Door het heldhaftig optreden van een paar 
kommiezen, die eenige schoten in de lucht losten, 
ging de menigte uiteen. Op dat moment verscheen 
de Militaire Politie. Een oogenblik later arriveerden 
tevens een paar marechaussees en de rijksveld
wachter Westerman. Gezamenlijk werd daarop 
door de politie de menschenmassa uiteengejaagd, 
zoodat de rust spoedig hersteld was. Tegen eenige 
schippers werd proces-verbaal opgemaakt. 

25september1920 
EMMEN. In de vrijdagavond in het hotel Postrna 
gehouden vergadering van aandeelhouders der N. 
V. de Emmer Dennen werd, naar aanleiding van 
een aanvraag om grond door het bestuur der stich
ting Emmer Woningbouw, met algemeene stem
men besloten, op dit verzoek afwijzend te beschik
ken en zoodra mogelijk tot publieken verkoop van 
de resterende eigendommen der Naaml. Venn., 
groot ongeveer 5 H.A. en liggende tegenover het 
spoorwegstation, over te gaan. 



áoor C. <Bosma 
Çouáa 2020 

Ut joodse onderwijs in P,mmen 

Over de synagoge en de joodse gemeenschap in Emmen is al veel gepubliceerd, maar de 
school van deze gemeenschap is onderbelicht gebleven. Onderstaand artikel probeert dit 
hiaat op te vullen. Eerst wordt de ontstaansgeschiedenis van godsdienstscholen in het alge
meen geschetst. En vervolgens wordt informatie over de joodse school in Emmen verstrekt. 

Inleiding 
De eerste joden uit Spanje en Portugal, vluchtend 
voor hun leven, kwamen al in 1602 naar Nederland 
en vestigden zich voornamelijk in Amsterdam. Zij 
stichtten hier een eigen synagoge, een begraafplaats 
en verenigingen. Eén daarvan was het genootschap 
Talmoed Thora, dat zich op het onderwijzen van 
kinderen richtte. In de jaren 1800-1820 gingen veel 
van deze joden uit Amsterdam weg als gevolg van 
een economi che recessie en ver preidden zich over 
diver e plaatsen in Nederland. 
Vanaf begin 18de eeuw kwamen joden uit Oost
Europa naar Nederland op zoek naar een beter 
bestaan. Het waren over het algemeen arme han
dels- en ambachtslieden, die Jiddisch spraken, een 
mengelmoes van Duits en Hebreeuws. Ook zij 
stichtten hun eigen synagogen en scholen. 
Deze joden konden zich veel gemakkelijker vesti
gen dan voorheen, omdat de Nationale Vergadering 
van de Bataafse Republiek(l 795-1806) in 1796 
besloten had datjoden dezelfde burgerrechten zou
den krijgen al de andere Nederlanders. Steden en 
dorpen mochten voortaan niet meer joden weigeren 
als inwoner. 
In het joodse onderwijs ligt het accent op het leren 
van het Hebreeuws, daarna volgt de onderwijzing 

Twee door Rembrandt van Rijn (1606-1669) 
getekende joden. Papier, pen en penseel in 
bruin, wil gehoogd. Teylers Museum, Haarlem. 

in de Tenach (Oude Testament van de Bijbel om
vattend de Wet, de Profeten en de overige Ge
schriften) en de Talmoed (het boek dat maatschap-
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'Nathan met 
agurkjes ', een 
van de vele 
joodse straat
venters. 
Houtsnede 1811. 
Collectie Joods 
Historisch 
Museum 
Amsterdam. 

pelijk en godsdienstig leven van de joden regelt). 
De kinderen, althans de schoolgaande, leren te 
discussiëren over teksten uit die geschriften en dat 
gebeurt klassikaal. 
Al in 1808 begon men met het ontwikkelen van 
initiatieven om de joden beter te laten integreren in 
de Nederlandse samenleving. En dat moest gebeu
ren via vernieuwingen in het bestaande onderwijs. 
Veel systematischer ging koning Willem 1 te werk. 
Uit onderzoek was hem gebleken dat het met de op
voeding tot zedelijke en maatschappelijke deugden 
onder de joodse jeugd maar droevig gesteld was. 
En dat was toch met de invoering van de schoolwet 
van 1806 het doel waarnaar gestreefd moest wor
den in het onderwijs. De grote boosdoener was het 
Jiddisch, dat bij hun geïsoleerdheid een grote rol 
speelde. De meeste joodse gemeenten hadden hun 
eigen school waar godsdienstig onderricht in die 
taal gegeven werd. In het onderwijs op die scholen 
moest dan deze taal verdwijnen. Wettelijk werd dat 
vastgelegd in een Koninklijk Besluit van 10 mei 
1817. Ook werden bestaande godsdienstscholen 
opgeheven en vervangen door nieuwe, waar onder
wijs gegeven zou worden in het Hebreeuws of in 
het Nederlands. Verder moesten godsdienstonder
wijzers net als gewone leerkrachten gekwalificeerd 
zijn en de joodse scholen zouden ook moeten vallen 
onder de door de overheid ingestelde schoolinspec
tie. Joodse kinderen moesten zoveel mogelijk naar 
de bestaande openbare scholen voor maatschap
pelijk of seculier onderwijs en naast dit onderwijs 

12 Kroniek 

konden lessen in de joodse godsdienst en cultuur 
gegeven worden in de synagoge. Waar dat niet mo
gelijk was, zou het godsdienstig en maatschappelijk 
onderwijs in één school gecombineerd mogen wor
den. Uiteraard viel dan het maatschappelijk deel 
onder de landelijk geregelde inspectie, bestaande uit 
de schoolopziener en de commissie van onderwijs. 
Joodse leerlingen afzonderen in aparte scholen zou 
een uitzondering op de regel moeten zijn. Maar in 
de praktijk gebeurde het precies andersom. Overal 
ontstonden joodse scholen of bleven ze bestaan en 
op die scholen werd zowel godsdienstig als maat
schappelijk onderwijs gegeven. Ook kregen ze zelfs 
subsidie om het onderwijs te kunnen bekostigen. 
De joodse scholen werden gedoogd, omdat ze maar 
gering in aantal waren. De onderwijswet van 1806 
verbood weliswaar leerstellig onderwijs en dat was 
het joodse onderwijs, maar men kneep een oogje 
dicht! Orthodox-joodse mensen stonden niet te trap
pelen hun kinderen naar openbare scholen te sturen 
en rijke, joodse ouders stuurden hun kinderen 
naar private scholen. Omgekeerd zagen openbare 
scholen joodse kinderen als een bedreiging voor de 
algemeen christelijke identiteit. 
Er kwam wel een aparte inspecteur voor het gods
dienstige gedeelte op de joodse scholen. Dat was 
al in het KB van 1817 bepaald, maar werd pas 
twintig jaar later geëffectueerd. Rabbijn Samuel 
Israël Mulder werd in 1837 benoemd tot inspecteur 
van de Nederlands Israëlitische godsdienstscholen. 
Al in 1814 waren hoofdsynagogen ingevoerd. De 
provincies Drenthe en Overijssel vielen onder die 
van Zwolle. In 1852 werd Drenthe een zelfstandig 
synagogaal ressort met als hoofdvestiging Meppel. 
De rabbijn van Meppel , Jeremias Samuel Hillesum, 
werd in 1853 benoemd tot opperrabbijn en in die 
functie bemoeide hij zich met de joodse scholen in 
Drenthe. Hij overleed in 1888 te Meppel en in zijn 
plaats kwam T. Tal uit Arnhem tot 1895. Hierna 
kwam opperrabbijn A. van Loen uit Groningen, 
die tot 1905 bleef, want toen werd ressort Drenthe 
gevoegd bij andere provincies. 
De nieuwe onderwijswet van 1857 regelde onder 
andere het stopzetten van de subsidiëring van de 
religieuze scholen. Door de overheid gesubsidi
eerde joodse scholen werden nu onwettig, parti
culier gesubsidieerde scholen niet, dat was privaat 
onderwijs. Dit had tot gevolg dat bijna alle joodse 



Links: Jeremias Samuël Hillesum 
(1820-1888) 
Rechts: Abraham Mozes van Loen 
(1847-1925) 
(Foto 's: Joods Historisch Museum) 

scholen opgeheven werden en de kinderen naar 
de openbare school gingen. Joodse scholen die 
uitsluitend god dienst gaven, mochten wel blijven 
be taan. Het godsdienstig onderricht op de joodse 
scholen, dat door een godsdienstonderwijzer gege
ven werd, moe t de kinderen vertrouwd maken met 
de culturele erfenis uit het joodse verleden en ze 
opvoeden tot goede joden. De scholen werden gere
gistreerd en kwamen onder toezicht van de Hoofd
commissie tot de Zaken der Israëlieten. In elk 
ressort werd het toezicht op en het bestuur van de 
school opgedragen aan een schoolcommissie, bij
gestaan door een rabbijn-inspecteur. Examens voor 
joodse leerkrachten werden vanaf 1840 afgenomen. 
Er kwamen drie rangen of graden, de laagste, 
middelste en hoogste. De laagste gaf recht op een 
aanstelling in gemeenten met minder dan twintig 
Israëlitische huisgezinnen. De beide andere gaven 
toegang tot een aanstelling als hoofdonderwijzer. 
Voor de leerlingen bestond het lesprogramma uit 
onderricht in het Hebreeuws en in het vertalen en 
reciteren van teksten uit de Thora en Talmoed. 
De leerlingenpopulatie bestond voornamelijk uit 
jongens, later werden hoe langer hoe meer meisjes 
getolereerd. Dit extra onderwijs werd meestal op 
zondag gegeven en op een of meer dagen in de 
week na schooltijd. Schoolgelden werden of door 
de ouders zelf of door de joodse gemeenschap op
gebracht. Jood e scholen waren over het algemeen 
armenscholen. 
Samengevat, in de tweede helft van de l 9de eeuw 
was het merendeel van de joden in Nederland voor
stander van openbaar onderwijs, dat verdraagzaam
heid ten opzichte van diverse geloofsovertuigingen 
zou kweken en tevens de basis voor integratie van 
de joden in de samenleving. Het godsdienstonder
wijs zou dan het beste tot zijn recht komen in aparte 
godsdienstscholen. De joodse of Israëlitische school 
in Emmen was een godsdienstige school, ontdaan 
van maatschappelijk onderwijs. 

De beginjaren van synagoge en school 
De eerste joodse handelaren en neringdoenden 

kwamen om treeks 1840 naar de gemeente 
Emmen. Veenarbeiders van heinde en ver wa
ren begonnen de Emmer Venen af te graven 
en langzamerhand ontstonden ten zuiden en ten 
oosten van Emmen nederzettingen als Emmer
Compascuum, Erica, Klazienaveen en Nieuw
Amsterdam (gesticht in 1852). 
In 1862 kwam uit Beilen Aäron Magnus zich 
vestigen in Emmen. Hij was 'vleeshouwer' van 
beroep. Hij wa een ontwikkeld man, die goed 

De grafsteen van 
Aron Magnus op 
de joodse begraaf
plaats bij 
Noordbarge 
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sprak en vaardig de pen hanteerde en hij was heel 
bekwaam in het Hebreeuws. Al heel gauw deed de 
joodse gemeenschap een beroep op hem voor het 
geven van onderwijs aan de kinderen in die taal. 
Lange tijd deed hij dat zonder honorarium, want 
de gemeentekas liet dat niet toe. Ook was hij be
reid de godsdienstoefeningen te leiden, zodat men 
niet meer lopend hoefde te gaan naar het naburige 
Sleen. Bovendien ging de gemeente daar achteruit 
en moest het kerkgebouw verkocht worden. Niet 
lang daarna besloot de Permanente Commissie der 
Kerkelijke Autoriteiten te Amsterdam de joodse 
gemeente Sleen in te delen bij die van Emmen. Dat 
gebeurde ook met de joodse gemeenschappen in 
Veenoord, Nieuw-Amsterdam, Zweeloo, Schoon
oord en Valthe, samen 22 gezinnen met in totaal 90 
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Tot de komst van Aron Magnus naar Emmen ging 
de joodse gemeenschap naar de synagoge in Sleen 
(Uit: M. Bulte, Hun namen, Beilen 2014, blz . 29) 

zielen. Emmen zelf telde toen al 28 gezinnen met 
94 personen. Toen de oudste zoon Simon Magnus 
met goed gevolg examen deed als sjochet, hoefde 
de gemeenschap niet meer naar elders uit te wijken 
voor rituele slachtingen. 
De eerste godsdienstoefeningen werden gehou
den op een zolder in het huis van Daniël Gerson 
Levie in Noordbarge, later in de huiskamer van 
landbouwer Albert Weerman eveneens in Noord
barge. Toen de gemeente zich verder uitbreidde, 
volgden nog wel enige verhuizingen. In 1876 
werd Emmen door het Nederlands Israëlitisch 
Kerkgenootschap erkend als zelfstandige gemeen
te. Inmiddels was al vrij lang een fonds ingesteld 
voor de bouw van een synagoge. Ook werd een 
verzoek gericht aan de Provinciale Staten van 
Drenthe om een eenmalige subsidie van f. 500,--, 
maar dat werd afgewezen. Vervolgens werd er 
een beroep gedaan op de offervaardigheid van jo
den en niet-joden in Emmen en omliggende plaat
sen. Dit plan slaagde, want in de zomer van 1878 
kon de eerste steen van het kerkgebouw gelegd 
worden. De synagoge werd vrijdag 13 september 
1878 ingewijd door Hillesum, opperrabbijn te 
Meppel en de voorzanger in deze plechtige dienst 
was de heer Vleeschhouwer uit Groningen. De 
voorzitter van het kerkbestuur Aäron Magnus 
bedankte in het bijzonder burgemeester Tijmes 
en ds. Roessingh, die sterk hebben bijgedragen 
om tot de bouw van de synagoge te komen. Ook 
werd voorzitter Magnus in het zonnetje gezet. 
Voor zijn zeventienjarig werk voor de joodse 
gemeenschap ontving hij een prachtig cadeau, 
namelijk 'een marokkijnleren sigarenkoker met 
zilver gemonteerd en een zilveren sigarenpijpje'. 

De eerste officiële voorlezer en godsdienstonder
wijzer was Aäron van Gelder met een jaarwedde 
van f. 75,--. Hoe en wanneer hij begonnen is, is 
niet helemaal duidelijk. Wel is zeker dat de syna
goge al in functie was; de woning en school van 
de onderwijzer zijn later in werking gesteld. Van 

De voormalige synode in Nieuw-Amsterdam 
(Uit: M. Bulte, Hun namen, Beilen 2014, blz. 30) 



Links: Daniël 
Gerson Levie 
Rechts: de woning 
van Daniël 
Gerson Levie aan 
de Laadweg bij het 
Oran} ekanaal. 
(Uit: Historische 
Commissie Noord
barge, Noordbarge. 
Het verhaal van 
zien bewoners, 
Beilen 2019, 
blz. 216) 

Gelder werd geboren te Eibergen op 10 september 
1834 en vertrok in 1853 naar Beilen. Hier trouwde 
hij Judikje van der Veen. In 1875 kwam hij naar 
Emmen. Hij was koopman van beroep. Lange 
tijd is hij dat ook gebleven, maar daarnaast moet 
hij zich bekwaamd hebben in bet geven van gods
dienstlessen, want toen hij in augustus 1883 vertrok 
naar Enkhuizen, wist een krantenbericht te melden 
dat hij onderwijzer was. Onduidelijk is aan hoeveel 
kinderen hij les gaf; de joodse gemeente bestond 
toen naar schatting uit 90 à 100 personen. Een 
opvolger werd na een aantal maanden gevonden in 
de persoon van M.B. de Hes uit Hoogeveen. Deze 
godsdienstonderwijzer begon januari 1884 en bleef 
tot oktober 1893. Ook was hij voorzanger van de 
joodse gemeente. De school werd nu vacant! 
In juni 1894 kwam Hijman van der Wijk (Hoo
geveen, 4 juli 1874 - Sobibor, 16 april 1943) uit 
Hoogeveen, die door opperrabbijn T. Tal geïnstal
leerd werd. Tevens werd de school geïnspecteerd 
en de leerlingen bevraagd op bun kennis. Dit ge
beurde jaarlijks. Lang bleef Van der Wijk niet; hij 
vertrok naar Bolsward. Hier bleef hij ook niet lang, 
want medio 1897 aanvaardde hij een betrekking 
van onderwijzer, koster en sjochet aan de joodse 
gemeente te Nijmegen. 
In 1895 kwam H. de Vries, een gelukkige keuze, 
een man die niet alleen geliefd was, maar zes jaar 
bleef. Hij maakte mee dat een vernieuwde synago
ge ingewijd werd. Deze Israëlitische leraar gaf ook 
vier jaar lang les in Nieuw-Amsterdam. Hoewel dit 
dorp kerkelijk en burgerlijk onder Emmen viel, wa
ren er toch ongeveer twintig manspersonen woon
achtig, die een gemeente konden stichten en op sab-

bat diensten konden organiseren. Dit gebeurde in 
een bouten keet en godsdienstlessen vonden plaats 
thuis bij een gemeentelid. De Vries spande zich ook 
in, toen de keet door een storm omgewaaid was, 
dat er geld gegeven werd voor een nieuwe, die in 
1901 betrokken werd. 
Onderwijsinspecties die jaarlijks verricht werden 
door opperrabbijn A. van Loen uit Groningen, 
pakten gunstig uit voor De Vries. Voor de leerlin
gen van de godsdienstschool in Emmen deed hij 
iets extra's medio 1899. Uit de ruim 30 leerlingen 
richtte hij een clubje op, dat op zaterdagmiddag 
een uurtje besteedde aan bet bespreken van goede 
lectuur en ook werd er tijd uitgetrokken voor zang. 
Afgesproken werd dat er jaarlijks een feestje met 
elkaar gehouden zou worden. Eind december 1900 
vierden 25 leerlingen feest in het café van Harm 
Boer, die gratis ruimte ter beschikking stelde. 
November 1901 verliet De Vries Emmen om een 
benoeming te aanvaarden in Stadskanaal. 

De nieuwe synagoge 
Eind mei 1898 maakte het kerkbestuur per circulai
re bekend dat de huidige synagoge niet meer langer 
voldeed. Het gebouw was te klein en ook niet meer 
goed ingericht. Ook waren er tekenen van bouw
valligheid, die om een spoedig herstel vroegen. 
Een oproep werd gedaan om giften te doneren voor 
een nieuw gebouw met nieuw meubilair. Gestreefd 
werd naar een bedrag van f. 3. 000, --. Er werd 
nog een afscheidsdienst op 26 mei 1898 in de oude 
synagoge gehouden. En op vrijdag 18 en zaterdag 
19 augustus 1899 werd de vernieuwde synagoge 
ingewijd door opperrabbijn A. van Loen uit Gro-
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ningen. De dienst werd geleid door een speciale 
voorzanger, de heer Vleeschhouwer, ook uit Gro
ningen. Het inwijdingsfeest werd in hotel Groothuis 
afgesloten met een toneeluitvoering. Hierna volgde 
nog een gedirigeerd bal. 
Begin februari 1902 werd Ph. Cohen uit Zwart
sluis uit zeven sollicitanten als leraar en voorzanger 
geïnstalleerd. Hij bleef niet lang, want een jaar later 
vertrok hij naar Beverwijk. Waarschijnlijk wilde hij 
dichter bij familie van zijn vrouw Judith Deen uit 
Alkmaar wonen. 

16 

Nathan Bernhard van 
Blijdenstein (Zaltbom
mel, 5 augustus 1871 -
Sobibor, 14 mei 1943) 

Kroniek 

Leden van de 
muziekvereni
ging Euterpe 
en de 'Emmer 
Zangvereni
ging 'poseren 
in de Emmer 
Dennen voor de 
verplaatsbare 
koepel ter gele
genheid van het 
afscheidscon
cert van hun 
dirigent Nathan 
van Blijden
stein 
(Uit: M. Bulte, 
Hun namen, 
Beilen 2014,

blz. 28) 

Een opvolger werd gevonden in Nathan Bernhard 
van Blijdenstein, die op 16 mei 1903 werd geïn
stalleerd. Het bleek een goede keuze, want hij bleef 
wel tien jaar! Maar ook in een ander opzicht, want 
bij de jaarlijkse inspectiebezoeken sprak opperrab
bijn A. van Loen heel lovend over hem en roemde 
zijn pedagogische kwaliteiten. Zijn lessen werden 
namelijk gekenmerkt door orde en rust. De inspec
teur stelde Van Blijdenstein als voorbeeld voor 
alle godsdienstonderwijzers in den lande. Het zou 
veel tijd schelen in het leerproces en de taak van de 
onderwijzer zou minder zwaar zijn. 
In 1906 kwam er een nieuwe rabbijn-inspecteur, 
namelijk M. Monasch. Ook !tij was heel tevreden 
over Van Blijdenstein. 
Op 21 augustus 1907 werd het vernieuwde school
lokaal ingewijd. Leerlingen uit Nieuw-Amsterdam 
waren ook bij de festiviteiten aanwezig, want aan 
hen gaf Van Blijdenstein ook les. 's Morgens was 
er een officieel gedeelte met toespraken in aanwe
zigheid van het schoolbestuur en belangstellenden. 
's Middags was er feest voor de kinderen met 
spelletjes en traktaties. Medio 1908 ontstond er wat 
commotie over de persoon Van Blijdenstein vanuit 
een onverwachte hoek. 
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Op 3 juni 1907 kreeg het bestuur van 
de Israëlitische Gemeente te Emmen 
toestemming om een woning die naast 
de synagoge stond te verbouwen en 
het voorste gedeelte in te richten als 
schoollokaal. Op 21 augustus 1907 
werd het in gebruik genomen. Voor 
1907 werd het achterste deel van deze 
woning als leslokaal gebruikt. Op 
bovenstaand kadastraal fragment is 
W de woning en S de synagoge. Bij M 
stond de molen aan de Molenstraat. 

'4.d!w~ &._ 

_......._,_.. 
--·---e.-. .,..._... 

Op de vergadering van de Centrale Commissie tot 
de Algemeene Zaken van het Nederlands Israë
litisch Kerkgenootschap te Amsterdam, die door 
twintig leden bezocht werd, kwam het punt 'Onbe
voegde Onderwijzers' aan de orde. Mr. A. Prins 
uit Alkmaar stelde dat er nogal wat onderwijzers 
op de godsdienstscholen zijn die geen rang of die 
niet een voldoende rang hebben. Hij vond dat de 
Permanente Commissie te vaak en teveel afweek 
van hun bevoegdheden. Als voorbeeld noemde hij 
Emmen, een gemeente met 162 zielen, waarvan 
de leraar onbevoegd was. Er werd opgemerkt dat 
de Permanente Commissie zeker niet eigenmach
tig handelt, maar dat er altijd contact is met de 
opperrabbijn-inspecteur. Soms is er sprake van een 
tekort aan financiële middelen, soms is er sprake 
van een gebrek aan bevoegde leerkrachten. Wat 
Emmen betreft wordt opgemerkt dat deze gemeente 
Van Blijdenstein wilde hebben en dat de beoorde
ling van de inspectie bevredigend was. Er wordt 
besloten dat het punt van bevoegd zijn een punt van 
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aandacht blijft. 
Examinering van joodse godsdienstonderwijzers 
was sinds 1839 gecentraliseerd. De landelijke 
Commissie van Examinatoren nam examens af en 
verleende de onderwijzer de benodigde graad. Er 
waren drie graden mogelijk, namelijk de laagste, 
middelste en hoogste rang. Bezitters van de laatste 
twee konden aangesteld worden als hoofdonderwij
zer op een godsdienstschool. Naast de kennis die de 
onderwijzer moest bezitten, zoals goede beheersing 
van Hebreeuws en Nederlands, vertrouwdheid met 
Thora en Talmoed, was ook belangrijk zijn levens
stijl om zo de leerlingen te kunnen vannen tot 
goede joodse mensen. 
In 1909 beleefde de joodse gemeenschap in Emmen 
weer een hoogtepunt. De synagoge werd namelijk 
uitgebreid, waardoor op de eerste verdieping een 
vrouwengalerij kwam. In een speciale dienst op 
31 juli werd het gebouw ingewijd door rabbijn 
Monasch en door de oppervoorzanger M. Catsuit 
Enschede. 
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Medio 1913 verliet Van Blijdenstein Emmen van
wege een benoeming tot leraar in Sittard. Men 
neemt in grote dankbaarheid afscheid van hem. In 
een speciaal concert van de haimonie Euterpe en 
van de plaatselijke zangvereniging, waarvan Van 
Blijdenstein directeur was, werd zijn grote verdien
sten en zijn organisatietalent geprezen. 
Al in augustus kon een nieuwe leraar benoemd 
worden, namelijk Levie Gazan (* Zwolle, 16-01-
1892) uit Beilen, die daar dezelfde functie had. Hij 
werd pas op 1november1913 geïnstalleerd. Hij 
bleef maar kort, want hij kon promotie maken door 
naar Zaltbommel te gaan. Zijn vertrek werd be
treurd, want hij was ijverig en plichtsgetrouw en hij 
had een heel goede band met de kinderen, waar
door deze flinke vorderingen maakten in de lessen. 
Memorabel was ook zijn optreden tijdens een groot 
kinderfeest op 9 februari 1914 in hotel Wielens. 
Gazan had het zo georganiseerd dat elk kind een 
toneelstukje deed en gezamenlijk voerden ze een 
cantate 'Emmer Toestanden' op. 's Avonds was bet 
hotel opengesteld voor een feest voor volwassenen. 
Eind oktober 1914 vertrok hij. 
Een opvolger werd gevonden in de persoon van 
Izaäk Davidson (1859-1940), die medio november 
1914 afscheid nam van de Israëlitische gemeente 
Den Helder. Niet zo lang na zijn installatie als 
godsdienstleraar overkwam hem een tragische 
gebeurtenis. Op 4 april 1915 kwam zijn dochter 
Anetta, na een heel kort ziekbed, te overlijden. 
Zij was 23 jaar en onderwijzeres te Klazienaveen. 
Gelukkig werd hij ondersteund door talrijke ge
meenteleden. 
Op 12 juni 1916 bezocht S.A. Rüdelsheirn, opper
rabbijn van Friesland en ad interim van Drenthe, 
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Izaäk Davidson 
(Steenwijk, 31 decem
ber 1859 - Zwolle, 
4 november 1940) 

Kroniek 

OEIJ. 1882 

lfSWltoRU 7. 9. &2 
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Struikelsteen 
voor Eliazar 
Gokkes, gelegd 
bij zijn woning 
in Middelburg 

in bet kader van inspectiebezoeken Emmen. De 
leerlingen van de school werden door hem geëxa
mineerd , waarover hij heel tevreden was en David
son kreeg hiervoor een compliment. Helaas vertrok 
Davidson eind maart 1918 naar Weesp. Weer een 
kortstondig verblijf van leraar en voorzanger! 
Met de installatie van Eliazar Gokkes uit Delfzijl 
op 16 augustus 1918 hoopte het kerkbestuur op 
een langduriger samenwerking tussen leraar en 
gemeente. Dit bleek te lukken, want begin juni 
1926 nam hij afscheid van Emmen. Delfzijl moest 
op zoek naar een nieuwe leraar en bood een salaris 
van f. 800 met een duurtetoeslag van f. 100 per 
jaar. Een indicatie misschien meer te bieden om zo 
iemand Langer vast te kunnen houden! Veel wis
selingen van leraren waren toe te schrijven aan niet 
voldoende beloning. Wat wel duidelijk lijkt, is dat 
Gokkes genoemd salaris ook 'minimaal' in Emmen 
verdiende. 
Gokkes bleek een uitstekende leerkracht te zijn en 
een heel goede voorzanger met een welluidende 
stem. In januari 1919 kwam er door zijn toedoen 
een jongerenclub tot stand. Het doel was om op 
zondagavond voordrachten met een godsdienstige 
strekking te houden en twee keer per jaar zou 
een toneeluitvoering worden georganiseerd. Ook 
zorgde Gokkes ervoor dat ook de kinderen aan 
hun trekken kwamen bij de joodse feesten door 
middel van spel en traktaties. Maar volwassenen 
werden ook niet vergeten! Gokkes werd voorzitter 
van de literaire vereniging 'Sjoloum Wereingoes' 
met optredens op feestelijke gebeurtenissen. Gods
dienstlessen werden goed voorbereid en met liefde 
gegeven, ook in Nieuw-Amsterdam. De leerlingen 
hielden van hem. Inspecteur Tal, die in juni 1922 
op bezoek kwam, was tevreden over het onderwijs. 
Evenals de ouders, toen hij een openbare les hield 
op zondag 20 december 1925. Maar ook verga
deringen van de Israëlitische onderwijzersbond 



Op 22 augustus 1918 werd het schoollokaal 
afgebroken en werd er voor de godsdienstleraar 
en voorzanger op deze plaats een woning ge
bouwd. Eliazar Gokkes en zijn gezin waren de 
eerste bewoners. (GAE, BT-853) 

'Achawah' werden trouw bezocht. En dan niet te 
vergeten het vele werk in de synagoge. Hij werd 
secretaris van het kerkbestuur van de joodse ge
meente en hield het registerboek voor het aanwijzen 
van de graven bij. Een hoogtepunt voor hem was 
het feit dat hij als afgevaardigde van de Israëlitische 
gemeente Emmen een kort onderhoud had met 
koningin Wilhelmina, toen die met haar man in juni 
1924 een bezoek bracht aan Drenthe, waaronder 
Emmen. 
Eind maart 1926 kreeg Gokkes een beroep van de 
Israëlitische gemeente Middelburg, dat hij aannam. 
Begin juni 1926 werd afscheid van hem genomen. 
'Wij verliezen in den eerw. beer Gokkes een amb
tenaar, wiens werken boven allen lof verheven is.' 
Van de gemeenschap kreeg hij een prachtige kid
doesjbeker (bij bet begin van de sabbat wordt een 
zegen over een beker wijn uitgesproken) en een 
Swan vulpen cadeau en van de leerlingen van de 
godsdienstschool kreeg hij een mooie wandelstok. 
De joodse gemeente Emmen moest weer op zoek 
naar een goede leraar. Gelukkig was de vacante 
periode maar van korte duur. Levie Sajet uit El
burg kwam naar Emmen; hij werd begin juli 1926 
geïnstalleerd als leraar en als secretaris van het 
kerkbe tuur. Hij kreeg een jaarsalaris van 
f. 2.000,-- en vrij wonen in een woning, die in 
1918 was gebouwd. Eind november 1927 slaagde 
hij voor zijn rang als godsdienstonderwijzer (de 
laagste). 
In september 1928 beleefde de joodse gemeen
schap in Emmen zijn gouden jubileum en ter ere 
hiervan kreeg de gemeente veel cadeaus, zoals een 
verbondsark, een marmeren reinigingsfontein, een 
'eeuwig' brandend licht ter nagedachtenis van de 
gestorven leden, een kapstok, een nieuw uurwerk 
voor het aanwijzen van de tijdstippen dat de sabbat 
ingaat. De vrouwen- en mannenvereniging gaven 
manteltjes voor de wetsrollen en vier koperen 
kandelaren. Er werd een speciale dankdienst gehou
den onder leiding van oppervoorzanger L. Boas uit 
Arnhem en opperrabbijn J. Tal uit Utrecht. Hierbij 
waren aanwezig naast belangstellenden, ook uit 

Levie Sajet 
(Amsterdam, 
24 juni 1890 -
Auschwitz, 
19 november 
1942) 

Nieuw-Amsterdam, B. & W. uit Emmen, bestaan
de uit burgemee ter mr. J .L. Bouma, wethouder 
van onderwijs A. Sibon en gemeentesecretaris Hb. 
Tijmes. Voor dit feestelijk gebeuren kreeg de syna
goge een facelift, uitgevoerd door aannemer Flik, 
schilder Engels en elektricien Remerie. De voorzit
ter van het kerkbestuur l.i. Jakobs bedankte spe
ciaal de leraar Sajet voor de vele werkzaamheden 
die hij verricht had om dit feest mogelijk te maken. 
Een slotwoord van deze dienst werd uitgesproken 
door leraar Sajet. In juli 1929 kreeg hij een beroep 
uit Leeuwarden, dat hij aannam. Hij werd daar 
aangesteld tot koster, sjochet, inspecteur kasjroeth 
(geheel van bepalingen inzake eten en drinken) en 
incasseerder met een jaarsalaris van f. 2.300,-- vrij 
wonen met licht en verwarming. Een verbetering 
dus! 
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Periode na het 50-jarig bestaan 
Begin september 1929 kon de leraar Ph. de Groot 
uit Amsterdam benoemd worden, die vrij lang 
bleef. De joodse gemeente bestond toen uit ca. 180 
personen, die een hechte gemeenschap vormde. 
Al gauw organiseerde hij een kinderfeest, waarbij 
de leerlingen uit Nieuw-Amsterdam ook aanwezig 
waren. Ook werd hij nogal eens door verenigingen 
gevraagd om een lezing te houden of gebeden uit 
te spreken. Eind 1929 slaagde hij voor het examen 
sjochet en was hij nu een bevoegd slachter. 
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Philip de Groot, 
(Amsterdam, 
13 juli 1909 -
Enschede, 
30 juli 1945) 

Kroniek 

De synagoge in de Julianastraat 

In 1930 werd binnen de joodse gemeenschap de 
Emmer Joodse Vereeniging (EJV) opgericht, die 
door het houden van lezingen en het organiseren 
van toneelavonden zich ten doel stelde het saamho
righeidsgevoel van de leden te bevorderen. Op de 
eerste bijeenkomst hield De Groot een lezing over 
het boek Ruth. 
Dat De Groot nogal eens in de publiciteit kwam, 
bleef niet onopgemerkt. Eind september 1930 stond 
hij als nr. 3 op een voordracht van 2e voorzanger, 
onderwijzer en sjochet van de joodse gemeente te 
Hilversum. Gelukkig voor Emmen bleef hij. 
In 1933, het jaar met veel onrust in heel wat Euro
pese landen, werd er op initiatief van de contact
commissie van de Noordelijke Joodsche Jongeren
vereenigingen een vergadering in hotel Grimme 
te Emmen belegd om te komen tot een Emmer 
afdeling van deze stichting. Deze bijeenkomst werd 
door De Groot geleid. Het doel was vanuit lokaal 
niveau allerlei afdelingen te stichten om dan verder 
te gaan op nationaal en internationaal niveau. Er 
kwam die avond een voorlopig bestuur, bestaande 
uit Ph. de Groot, F. Magnus en M. Spanjar, dat zo 
snel mogelijk een uitnodigende bijeenkomst moest 
organiseren om tot een stevig fundament te komen. 
Ook op een ander vlak hield De Groot zich bezig, 
hij was namelijk voorzitter van de literaire vereni
ging binnen de joodse gemeenschap, een middel 
om allerlei talenten van mensen te ontwikkelen! In 
september 1936, toen de gemeenschap 60 jaar be
stond, werd er een feestelijke bijeenkomst georga
niseerd. Er werd in de synagoge een geschenk door 
de damesvereniging Bigdei Koudesj aangeboden, 
een schitterend uitgevoerd porouges met de bijbe
horende kleden, een ceremonieel kleed in de syna
goge, vervaardigd door de fa. M. Sealtiël uit Den 
Haag. De Groot legde hiervan de betekenis uit. 
Een paar dagen later werd het pas met eigen midde
len gefinancierde school- en vergaderlokaal inge
wijd. De Groot sprak toen over de betekenis van de 
leerschool in de joodse gemeente. Vervolgens wees 
hij op de plicht van de Talmoed Touro. Hij hoopte 
dat op iedere sabbat een stuk instructie uit de Tal
moed, commentaren op de Wet en de Profeten van 
belangrijke rabbijnen geleerd zou worden en ver-



zocht hiervoor medewerking van de mannenvereni
ging Mekour Chajiem. Een paar jaar later vertrok 
deze actieve herder en leraar om per 1 mei 1938 te 
beginnen in Enschede. De gemeente had inmiddels 
al een opvolger gevonden, namelijk Gerardus de 
Jong uit Leek, die op de afscheidsbijeenkomst van 
De Groot werd ingewijd. 
De Jong was in 1904 in Amsterdan1 geboren en 
vertrok in 1926 als godsdienstleraar naar Leek. 
Hier trouwde hij in 1934 met Rosa From. Met 
zoon Ezri vertrok het echtpaar in 1938 naar Em
men. Hij zou de laatste leraar zijn! In de nacht van 
2 op 3 oktober 1942, sabbat en tevens Grote Ver
zoendag, werden alle Emmer joden weggevoerd 
naar kamp Westerbork om van daaruit tewerkge
steld of omgebracht te worden in de vernietigings
kampen van nazi-Duitsland. Van het oorspronkelijk 
aantal joden uit de gemeente Emmen kwamen 138 
personen om. De joodse gemeenschap werd in één 
klap vernietigd. De synagoge als gebouw bleef ge
spaard, maar de school verdween. Enkele tientallen 
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terug. Maar een periode van 80 jaar van wel en 
wee van de joodse gemeenschap in Emmen werd 
op een dramatische manier afgesloten. Dat dit kon 
gebeuren, mag nooit vergeten worden! 
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Nieuw Israëlitisch Weekblad, juli 1876; jan. 1878; okt. 
1893; juni 1894; aug. 1896; juli, sept. 1897; mei, nov. 
1898; juni, juli, aug, okt, nov. 1899; dec. 1900; febr, 
juli, nov, dec. 1901; jan, febr, mrt. 1902; mei 1903; 
jan. 1905; juni 1906; febr. 1907; jan, juli 1908; jan, 
juli 1909; aug, sept, nov. 1913; febr, juli, sept, okt, 
nov. 1914; april 1915; juni 1916; mrt, juni, aug. 1918; 
jan. 1919; jan, febr. 1920; juni, sept. 1922; juli 1924; 
dec. 1925; mrt, juni, juli 1926; nov. 1927; sept. 1928; 
juli, sept, nov. 1929; mrt, mei 1930; jan. 1935; sept. 
1936, jan, febr, april en sept. 1938. 
Provinciale Drentse en Asser Courant, juli, nov. 1877; 
sept. 1878; jan. 1884; mei 1898; dec. 190l;febr. 1903; 
aug. 1907; sept. 1914; juni 1924; aug, sept. 1928; sept. 
1929 

Geraadpleegde websites 
Drenthe in de oorlog, Emmen 
Emmen, Wikipedia, Emmen 
Historisch Emmen, joodse synagoge 
Joods Cultureel Kwartier, Emmen 
Joods Monument, G. de Jong 
Open joodse huizen, Emmen, 2019 
Sjoa Drenthe, De Drentse Joodse gemeenschap, Emmen. 
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áoor Çer6en <Dijf?.}tra 

%nderen naar de Ostmark, 
en <Tliüringen (1940-1943) 

Op 1juli1940 stelde burgemeester Jan Liebbe Bouma een persbericht voor de Emmer 
Courant op. Hierin vertelde hij dat de Duitse autoriteiten Nederlandse kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 14 jaar uitnodigde om gedurende twee tot drie maanden voor een herstel 
van hun gezondheid in Kinderherstellingsoorden en bij welgestelde gezinnen in de Rijks
gouw Boven-Donau in de Ostmark (Oostenrijk) te verblijven. 1 

De bedoeling was volgens burgemeester Bouma om 
de kinderen door een goede verzorging, verpleging 
en luchtverandering een prettige en rustige vakantie 
in een heerlijke natuur te verschaffen. 

NEDERLANDSCHE 
VOLKSDIENST 

800 kinderen 
met va·cantie 

naar de 

. OSTMARI 
22 Kroniek 

Het verblijf en de reis kwam voor rekening van de 
Duitse autoriteiten, en belangstellenden voor zo'n 
verblijf konden zich tot hem wenden. 
Een paar dagen later, 6 juli 1940, liet Bouma een 
brief over dit onderwerp uitgaan aan de hoofden 
van de openbare en bijzondere lagere scholen, de 
schoolartsen en afdelingen van verenigingen voor 
vakantiekolonies in de gemeente Emmen. 
Hierin vertelde hij dat de kinderuitzending naar 
Boven-Oostenrijk voor de duur van twee à drie 
maanden was aangeboden door de gouwleider van 
Boven-Donau in overleg met de Centrale Duitsche 
Instantie 'Kinderaktion Niederlande Ostmark' en de 
secretaris-generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken. 
In zijn brief wijst Bouma erop dat de uitzending 
van kinderen met name bedoeld is voor gemeenten 
die door oorlogshandelingen zwaar zijn getrof
fen2, maar geeft hij ook aan dat kinderen uit andere 
plaatsen kunnen worden uitgezonden. Elk transport 
bestaat uit 600 kinderen. 
Vervolgens wijst Bouma er fijntjes op dat Neder
landse organisaties tot 1940 nimmer in staat waren 
om aan de jaarlijkse behoefte tot uitzending van 
kinderen naar koloniehuizen en gezinnen te vol
doen. Daarom kon met het gewaardeerde aanbod 
van de gouwleider van de Boven-Donau ten behoe
ve van het Nederlandse kind een 'voortreffelijk stuk 

Propaganda-affiche van de Nederlandsche 
Volksdienst (NVD) 



sociaal werk' worden verricht, aldus de burgerva
der. Juist 'in deze tijd', zo ging hij verder, kan een 
kind reservekrachten opdoen in een 'hoogere zui
vere luchtstreek, in een land dat volkomen onaan
getast van de gevolgen van de oorlog is gebleven'. 
Bouma schrijft verder dat hij er begrip voor heeft 
dat moeders in deze oorlogstijd de neiging hebben 
hun kroost onder zich te houden, maar schrijft hij 
met nadruk 'dat het hier gaat om een gezondheids
belang van de kinderen'. 
Bouma laat zich in dit alles meeslepen in het pro
pagandawerk van de bezetter. Dat begrijpt hij ook 
wel, want om een ieder gerust te stellen schrijft hij 
dat de kinderen hun godsdienstplichten geheel vrij 
en ongestoord kunnen uitoefenen. Ook zullen de 
kinderen niet in de Hitler Jugend of dergelijke par
tijorganisaties worden opgenomen. Bovendien staan 
de kinderen tijdens hun reis en hun verblijf onder 
toezicht van Nederlandse sprekende leiding. 
Overigens moeten de kinderen wel gezond zijn en 
de vermoeienis van de reis aankunnen, dus, zo stelt 
Bouma, is er geen plaats voor zieke of te zwakke 
kinderen en zeker niet voor 'bedwateraars'. 
Behalve de schoolhoofden kregen ook negen plaat
selijke afdeling van organisaties die zich voor 1940 
met kinderherstellings- en vakantiekolonies bezig
hielden een brief van Bouma. 

Weinig reacties 
Bouma lijkt weinig reacti.es op zijn oproep te heb
ben gekregen. In het dossier 'Uitzending kinderen 
Ostmark'3 is slechts één reactie te vinden. Op 9 juli 
1940 schreef het hoofd van de ols Il te Erica, Eri
casestraat 98 , dat geen enkele ouder zich had aan
gemeld voor nadere inlichtingen voor de kinderuit
zending naar de Ostmark. Ook van de plaatselijke 
afdelingen die zich bezighielden met de uitzending 
van kinderen naar herstellings- en vakantiekolonies 
was geen enkele reactie te vinden. 
In augustus 1940 werd nog een voorlichtingsbijeen
komst gehouden. Hiervoor reisde een 'zuster Smit' 
af naar Emmen. De onkosten, kleine bedragen, die 
de gemeente Emmen maakte, werden overigens 
door de Kinderaktion Niederlande-Ostmark ver
goed. Voor deze bijeenkomst zijn vermoedelijk vijf 
gezinnen uitgenodigd van wie zeven kinderen in 
augustus-september 1940 de reis naar de Ostmark 
hebben gemaakt. 

Van vier van de vijf gezinnen is de vader en/of de 
ouders na de bevrijding als politieke delinquent 
vervolgd. Drie vaders waren bijvoorbeeld lid van 
de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Van 
één ouderpaar is niets bekend over mogelijke sym
pathieën voor de Nieuwe Orde. 

Op het gemeentehuis 
Na hun terugkomst in Emmen wilde de burgemees
ter de uitgezonden kinderen met hun ouders op 
het gemeentehuis ontmoeten. Op 10 oktober 1940 
gaat een brief naar de ouders, waarin zij worden 
uitgenodigd om op 12 oktober 1940 om 17.00 uur 
op het gemeentehuis te komen voor een gesprek. 
Ongetwijfeld zal Bouma nieuwsgierig zijn geweest 
naar de ervaringen van de jeugdige reizigers, maar 
hoewel hij nog niet lid van de NSB is geworden, 
getuigt zijn oproep voor de reis en de ontvangst op 
het gemeentehuis van sympathie voor de Nieuwe 
Orde. Het is voor hem nog maar een kleine stap 
om zich openlijk voor het nationaal-socialisme uit 
te spreken. 

Nederlandsche Volksdienst 
Na de oprichting van de Nederlandsche Volksdienst 
(NVD) in juli 1941 kwam de organisatie van de 
kinderuitzendingen in handen van deze organisa
tie. De NVD was opgericht naar voorbeeld van 
de Nationalsozialistische Volkswohlfahrt in nazi
Duitsland. De oprichters van de NVD wilden al het 
sociale werk in Nederland bundelen in de NVD. 
De NVD werd opgericht op initiatief en met hulp 
van de Duitse bezetter. Het ging de bezetters om 
de nazificering van het maatschappelijk werk in 
Nederland. Door zich in te zetten voor de NVD, 
steunde men in feite de vijand. 
Uit een circulaire van de Nederlandsche Volks
dienst (NVD) van het Provinciaal Bureau Drenthe 
van 19 mei 1942 blijkt dat van wijk- en blokhoof
den van de NVD werd verwacht dat zij zoveel 
mogelijk kinderen zouden werven voor uitzending. 
Voor uitzending kwamen in aanmerking jongens 
van 6 tot 14 jaar en meisjes van 6 tot 13 jaar. In 
de circulaire stond nadrukkelijk vermeld dat de 
politieke gezindheid van de ouders geen enkele rol 
mocht spelen. 
Het provinciaal bureau wilde graag een lijst met 
namen van kinderen aanleggen, dat wanneer er 
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een oproep van het landelijk bureau zou komen het 
bureau niets anders te doen zou hebben 'dan for
mulieren van onze voorraad af te tellen en weg te 
sturen'. 
Men wilde graag kinderen uitzenden, maar nadruk
kelijk werd de wervers meegedeeld dat er geen 
plaats was voor a-sociale kinderen en niet-arische 
kinderen. 
De ouders moesten voor een uitrusting van hun 
kinderen zorgen. 
Een jongen moest twee pakken, een paar stevige 
schoenen, een paar pantoffels, drie à vier hemden, 
twee pyama's en drie à vier paar kousen, jas en 
muts (of pet), een dozijn zakdoeken, een badhand
doek, een tandenborstel , tandpasta, zeep en kam, 
250 gram zeeppoeder en naaigerei meenemen. 
Een meisje moest zorgen voor twee jurkjes, twee à 
drie onderjurken, drie broekjes, drie à vier hemd-

NEDERLRNDSCHE VOLKSDIENST , 

WIJK~OOFD 

24 Kroniek 

Embleem 
wijkhoofd 

De gebieden waar de kinderen naar toe 
reisden: B: rijksgouw Boven-Donau; 
T: rijksgouw Thüringen en S: rijksgouw 
Steiermark. 

jes, twee nachthemden en vier paar kousen, twee 
schortjes, een paar stevige schoenen, een paar 
pantoffels, een mantel, een hoedje (of muts), een 
dozijn zakdoeken, een badhanddoek, een tanden
borstel, tandpasta, zeep, kam en stofkam, 250 gram 
zeeppoeder en naaigerei meenemen. Verder mocht 
een meisje geen sieraden meenemen. 
De blok- en wijkhoofden moesten in opdracht van 
het provinciaal bureau de uitrusting keuren. Wan
neer een gezin vanwege financiële moeilijkheden de 
uitrusting niet compleet kon maken, diende men de 
afdeling Jeugduitzending van de NVD in te lichten, 
zodat de afdeling Bijstand van dezelfde organisatie 
kon worden ingeschakeld. 
Ook moesten de ouders erop toezien dat de hoofden 
van de kinderen volkomen zuiver waren. Kinderen 
met ongedierte werden geweigerd. 
De kinderen konden geen Hollands geld meene
men, omdat het wisselen hiervan moeilijk was. Zij 
moesten vanuit Holland 'Duits geld meenemen en 
niet meer dan een bedrag van drie gulden' .4 

1942-1943 
Tussen 10 augustus 1942 en 10 augustus 1943 werd 
een lijst opgesteld met de namen van twintig kin
deren uit zestien verschillende gezinnen. Een gezin 
kwam uit de gemeente Odoorn en van twee gezin
nen was de vader of de moeder geen lid van de 
NSB. Bij dertien gezinnen was dat wel het geval. 
Ook de ouders van deze groep hadden sympathie 
voor het nationaal-socialisme. 
Bij de eerste groep kinderen schreef Bouma dat 
vooral 'gezonde kinderen' werden gezocht die 
tegen de lange reis konden en geen last van heim
wee hadden. Bij de groep die hier wordt besproken 
was bij de selectie aandacht of zij over voldoende 
kleding beschikten. Bij twaalf kinderen was dat 
het geval. Sommige kinderen beschikten niet over 
een pyjama. Voor een enkel ander kind moest een 
complete kledinguitrusting komen, zoals 'twee paar 
kousen, twee onderbroeken, twee onderjurken, een 
bovenjurk, twee hemden, twee nachthemden, een 
jurk en een gummiregenmanteltje met kap '. Voor 
een meisje moesten ' twee hemden, een pyjama, 



twee paar kousen, een directoir en een paar schoe
nen' worden aangeschaft. 
Of de twintig kinderen allemaal op reis zijn gegaan, 
is niet terug te vinden in het dossier. Ook was niet 
terug te vinden in welke streek zij hun vakantie 
hebben gevierd. 

Rijksduitsers 
In het dossier bevinden zich nog twee lijsten met 
namen van kinderen. Het lijkt er op dat de aandacht 
aanvankelijk was gericht op kinderen van NSB'ers 
en/of mensen met sympathie voor de Duitse be
zetter, maar dat deze in 1943 wordt verlegd naar 
kinderen van Rijksduitsers , personen die de Duitse 
nationaliteit bezitten en in de gemeente Emmen 
woonachtig zijn. Sommigen van hen hadden al voor 
1940 de Nederlandse nationaliteit aangevraagd, 
maar deze aanvraag bevond zich sinds de Duitse 
inval in mei 1940 nog in de ambtelijke molen. 
Op het gemeentehuis in Emmen was 'ambtelijk' 
goed bijgehouden wie nog Rijksduitsers waren. 
Sterker nog, bij een geboorte, huwelijk of sterfge
val moest een Rijksduitser eerst een melding doen 
bij een Duits bureau in Zwolle. Dit bureau stelde 
vervolgens het gemeentebestuur in kennis van de 
melding die bij de Duitse overheid was gedaan. 
Zo wilde men Rijksduitsers in Zuidoost-Drenthe 
bewust maken van hun Duitse nationaliteit. Het 
stipt bijhouden van de gemeentelijke administratie 
over de Rijksduitsers had nog een voordeel. Zo kon 
men vrij gemakkelijk Rijksduitsers oproepen voor 
het vervullen van hun militaire dienstplicht in bet 
Duitse leger. 
Er zijn twee lijsten met kinderen van Rijksduitsers. 
Op de eerste lijst staan negen kinderen uit zes ge
zinnen. Zij zijn geboren in de jaren 1927-1930. Zij 
zouden naar de Steiermark in de Ostrnark reizen. 
Op de tweede lijst staan van tien gezinnen zeventien 
kinderen venneld, die in de jaren 1931 tot en met 
1934 zijn geboren. Zij zouden naar Thüringen in 
het Duitse Rijk reizen. 

Kinderen staan ergens op een station 
in Nederland klaar voor de reis. Goed 

gekleed, fiaar netjes gekamd en met een 
reiskoffer. Rechts staat in een wit uniform 

van de NVD de begeleidster. 

Op de twee lijsten samen wordt vier keer hetzelfde 
gezin vermeld. Het gaat in beide lijsten dus om 
twaalf gezinnen van Rijksduitsers . 
Bij alle gezinnen is geïnformeerd naar de belang
stelling voor een vakantiereis voor een of meer van 
hun kinderen. De ouders van negen gezinnen voel
den niets voor zo'n reis of zeiden heel kort: "Gaat 
niet mee naar Duitsland. " 
Eén gezin voelde wel voor de reis voor drie van 
bun kinderen (*1928, 1930, 1931). De vader van 
dit gezin verkeerde tot december 1941 in kringen 
van de Nationaal-Socialistische Nederlandsche 
Arbeiderspartij (NSNAP).5 Na de bevrijding werd 
dit gezin in het kader van de actie Operatie Black 
Tulip6

, waarbij Rijksduitsers gedwongen werden 
terug te keren naar Duitsland over de grens ge
plaatst, nadat het eerst in Kamp Mariënbosch vlak 
bij Nijmegen was opgesloten. Het gezin vestigde 
zich vervolgens in Hebelenneer. 
Een ander gezin voelde wel voor de reis, maar 
het ontbrak hun aan de financiële middelen om de 
gewenste kleding voor hun vier kinderen (* 1928, 
1929, 1931en1932) te kopen. De vader van dit ge
zin werkte in Duitsland, maar ontving de kindertoe
lage niet regelmatig. Na de bevrijding is de vader 
in Duitsland, vlak over de grens, blijven wonen. 
Zijn gezin heeft zich daar met hem herenigd. Gelet 
op het beleid van de Nederlandse overheid zou hij 
ook met zijn gezin Nederland zijn uitgezet. 
Dan was er nog één gezin met een dochter die de 
reis graag wilde meemaken. Ook bij dit gezin was 
sprake van een slechte financiële situatie. Dit gezin 
stond ook op een lijst van uit te zetten Rijksduit
sers. Uiteindelijk konden zij in Nederland blijven 
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wonen en hebben zij de Nederlandse nationaliteit 
gekregen. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er 
weinig belangstelling voor de 'gezondheidsreizen' 
bestond. Daarbij zal ongetwijfeld een rol hebben 
gespeeld, dat 'moeders', zoals Bouma al veron
derstelde er weinig voor voelden hun kinderen in 
oorlogstijd naar een 'ein himmlisches Paradies' 
te sturen, al werd de reis propagandistisch nog zo 
mooi voorgesteld. 
Uit de archiefstukken valt op te maken dat er vier 
keer sprake was van een reis naar de Ostmark of 
Thüringen. Bij twee reizen gingen het om kinderen 
van NSB'ers of sympathisanten van het nationaal
socialisme; bij de twee andere reizen ging het om 
kinderen van Rijksduitsers. 
Bij alle vier reizen is het duidelijk dat kinderen 
meegingen, van wie de ouders geloofden in het 
nationaal-socialisme, de Nieuwe Orde, c.q. een 
groot Duits Rijk. 
Bij een aantal Rijksduitsers merk je dat men niets 
van de Nieuwe Orde moest hebben en dat men zich 
Nederlander voelde en niet Duitser. 

Er is nog zoveel niet verteld! 

Noten 
1 GAE doos 2396, dossiernummer 1. 8421. 7 - Uitzen

ding kinderen naar de Ostmark. Ostmark was na de 
Anschluss van Oostenrijk in maart 1938, vanaf later 
in dat jaar de benaming van het door nazi-Duitsland 
geannexeerde Oostenrijk. 

2 Er gingen veel kinderen uit Rotterdam mee. De stad 
die op 14 mei 1940 door een Duits bombardement Zo 

zwaar werd getroffen. 
3 GAE doos 2396, dossiernummer 1. 8421. 7. 
4 GAE Emmen, doos 2332. 
5 De Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbei

derspartij (NSNAP) was een nationaal-socialistische 
partij, die spoedig uiteenviel in drie partijen van die 
naam. Deze drie partijen gingen in 1941 gedwongen 
op in de NSB. In Zuidoost-Drenthe sloot men zich 
aan bij de afsplitsing van de voormalige KNIL
majoor Cornelis Kruyt. Deze 'Rijksleider' Kruyt 
bepleitte onder meer het volledig etnisch zuiveren 
van de Nederlandse gebieden in West-Indië. 

6 Operatie Black Tulip was direct na de Tweede We
reldoorlog een beleid van de Nederlandse regering 
dat tot doel had de in Nederland wonende Duitsers 
het land uit te zetten. Op 11 september 1946 werd 
door de regering, in de persoon van de minister van 
Justitie Hans Kolfschoten, de operatie in gang gezet. 
De bedoeling was om Duitsers, van wie de meesten 
al lang voor de oorlog in Nederland woonden en een 
gezin hadden, te verdrijven . Ook uit de gemeente 
Emmen werd een aantal gezinnen uitgezet. 

In verband met het nog te verschijnen boek over de oorlogsjaren 1940-1945 zouden Sis Hoek-Beugeling 
(0591-659968 - tj.hoek@wxs.nl en/of Gerben Dijkstra (06-50805953 of gjd50@ziggo.nl graag in contact 
komen met personen die uit overlevering over deze vakanties kunnen vertellen. Ook andere bijzondere 
verhalen uit de oorlogsjaren of er vlak voor of er na zijn welkom. Er is immers nog zoveel niet verteld . 

Tjapko met zijn ouders 
(Foto: Ab Meilink) 

26 

Op zondag 26 oktober 1941 werd in het ge
zin van rijwielhersteller Fritser Lunenborg 
(1903-1984) en Antje Baas (1904-1985) in 
Nieuw-Amsterdam het achtste kind geboren: 
Tjapko . Toen Lunenborg een dag later op het 
gemeentehuis kwam, hoorde hij dat Tjapko 
de 50. OOste inwoner van de gemeente Emmen 
was. Nog geen twee jaar oud, overleed Tjapko 
op 21september1943 in het Academisch Zie
kenhuis in Groningen aan kinderverlamming. 
Wie kan meer over het gezin van Fritser 
Lunenborg en Antje Baas vertellen? Reacties 
graag naar: Sis Hoek-Beugeling (0591-659968 
- tj.hoek@wxs.nl 

Kroniek 

Tjapko, één jaar oud 
(Foto: Familie Lunenborg) 



Vit áe co[fectie van <R,pefof <Boe fens 

~en P,er6iedige Çe[uk,wensch 
(dee[ 1) 

Op 7 januari 1937 traden prinses Juliana en prins Bernhard in Amsterdam met elkaar 
in het huwelijk. Van alle verenigingen in de gemeente Emmen kregen zij een 'eerbiedige 
gelukwensch' aangeboden. Het is een album met foto's uit de gemeente Emmen en de 
namen van alle verenigingen die het koninklijk paar gelukwensen. 

Het album is ook in gedrukte vorm verschenen. 
Verzamelaar Roelof Boelens heeft er één en ook 
in het gemeentearchief van Emmen bevindt zich 
een exemplaar. 
In Emmen waren in 1939 negen Oranjeverenigin
gen: Emmen en omstreken, Emmer-Compascuum 
en omstreken, Erica, Klazienaveen, Nieuw-Am
sterdam, Nieuw-Weerdinge, Oranjedorp, Ros
winkel en Zwartemeer. In bet album werden van 
deze plaatsen foto's opgenomen en werden alle 
verenigingen vermeld. 

In het begin van het album stelt het bestuur van 
de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer de 
gemeente voor aan het koninklijk paar. Het be
stuur schrijft lovend over de gemeente, het na
tuurschoon, de bijzondere attracties en de goede 
hotels en winkelbedrijven. Kortom het is voor de 
toerist goed toeven in de gemeente Emmen. 
Het oorspronkelijke album begint met een calli
grafische gelukwens, gemaakt door P. Wildvank, 
'hoofd der school'van de christelijke school aan 
de Kapelstraat. 

a:~r"&icllige Qi.Î'l!Tuh.u:msCÎJ 
!lllll!qtÎJobm boor/)( wtroiining"l inbr 12 

----- a=rnmqn •~ 

~un f?. l'\. {~.Prinses 
]uiiana îouir.e <C+mma 

'Dllaricr1.lViThdmina 
en 

z.ru1.1~rin~'J3l'rnlrnr~ 
[copofö Ji'ebcrilt <E11ernatll 
'Julius ~crt Irwrd \!.)otlfricb 
],0ict.er vun llippc 'iOiest.erfeTO 
lfl!'. $'r- gefogrnhrib nm Twn 
\lrchtt?er bintt?ni5 

op ("~an. J~ 

Vanaf links: De huwelijksfoto van het koninklijk paar. Het omslag was van oranjekarton met het gemeentewa
pen van Emmen. Het was met een gekleurd stukje touw ingebonden. De calligrafische gelukwens, gemaakt 
door P. Wildvank. 
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Teluf enHvziek 
van 

Jl.CJJruggeman· 

~n?tsesJu1i.BRa. ~Cl1'1 :rfutJe1ijksàa_g. -
Of->~\aar~ . 

Want 9ttwzcrn Is de lOf'lne .Emmttn gto« ll. Kon:1t9Jdocltt,,. Blijdt Br1udsdo9,IJjcJe "'°"9"'~ 
Vc:an HaorlJ;cJ.Huwljlrsdog. B1911.,,d fs ge"1gdd. band Hu.101ze.lcrut1neinduoun; 
Je ~"ul.11on,dlt1 t. .lralttn JM tlw '"1Htta,&1mfndi~.s ltorl,,.,Dn:i do19roel1 en weer bla.L. 
.Door <H liefd, olltc:n v1rma9. T rofs nu. oolc van Nader land. .Déeuwcnolld, Oro.n jut.om. 

......,,. , ",,/ - /} / . ~----

Pastoor H.C. Bruggeman, voorzitter van de 
Oranjevereniging in zwa~temeer ~omponeerde en 
schreef een lied: 'Aan pnnses Juliana op Haar 
Huwelijksdag'. 
Zoals op de vorige bladzijde al vermeld, st~lt het 
bestuur van de Vereeniging voor Vreemdelingen-

Rechts: De kaart van de gemeente Emmen die in het 
album is afgedrukt. 
Onder: Het gemeentehuis van Emmen in 1937. 

DE GEMEENTE 
EMMEN. 

I 

I 



Een foto van de Oud
heidkamer met pose
rende boerinnen in 
klederdracht met op de 
achtergrond de toren 
van 'de Grote Kerk' 
ontbreekt in het album 
niet. 

verkeer de gemeente Emmen voor aan het 
koninklijk paar. Het koninklijk paar leest 
in het album dat de gemeente Emmen is 
ontstaan uit het kerkdorp Emmen met de 
zanddorpen Emmen, Weerdinge, Noord
barge, Zuidbarge, Westenescb, Angelslo 
en Den Oever. De grootte van de gemeente 
bedroeg 29.000 ba, waarvan 7.000 ha 
zandgrond en 22.000 ba veen- en dalgrond. 
Bij het voorstellen van de gemeente wordt 
het verhaal in tweeën verdeeld: het zand- en 
het veengedeelte. 

Het zand 
Het zandgedeelte had 1.000 ha bos, waarvan 
de Emmer Dennen druk bezocht werden. In 

'Zandpad langs het 'Zandmeer 



dit bos waren vele, mooie zandpaden, een thee
huis en een uitkijktoren. 
Verder bevonden zich in de omgeving van Em
men acht hw1ebedden, waarvan het 'Langgraf 
uniek werd genoemd. 
Het bestuur: 'Vele boerderijen - waaronder zeer 
oude met rietdak - mooie brinken en plantsoenen 
en daarnaast mooie winkelstraten maken Emmen 
tot een aantrekkelijk woonoord. Attracties als het 
Noorderdierenpark, museum, natuurbad, concert
zaal enz. brengen duizenden toeristen naar Em-
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Emmen, 
'een aan
trekkelijk 
woon
oord', De 
Molen
kamp in 
1937. 

men. De moderne hotels en pensions kunnen met 
de beste wedijveren, de snelle groei van Emmen 
dwingt deze als het ware om 'bij' te blijven in het 
bieden van comfort aan hun gasten. ' 
Bovendien had Emmen 'een gezeUige en drukke 
weekmarkt' op vrijdag. 
Het bestuur merkt verder op dat in Emmen in 
de laatste jaren, voor 1937, veel is gebouwd. 
Nieuwe winkelpanden verrezen, oude werden 
vernieuwd, terwijl nieuwe woonwijken, zoals De 
Molenkamp, 'Boschoord' etc. 'aan Emmen wer-

De Hoofd
straat in 
Emmen 
met het 
winkelpand 
van Jan 
van Peer. 
Links is een 
plantsoen 
aangelegd. 



. . Huisvrouwen 
Nederl. Vereemgmg van 

Emmen. 
. 0 ting voorzitster. 

M. A. A. Oostm~-E o!ten' secretaresse. 
R. L. ]. HouwBaer - e hen ~enningm.esse 
M. Stegeman- arsc ' 

Kr . Afdeeling Emmen. 
Nederl. Roode u1s, 

Mr. A. lonker, voorzitt~r. 
D l N. Post, secretans. 

r. · p . penningmeester. H.A. rms, 

Onthouders V ereeniging 
Emmen. 

Ds R Schellenberg, voorz.itter. 
· · H secretaris. 

H. Huizing "zn.
1
•1 nningmeesteresse. 

Hendrikje N1iho , pe 

Christelijke 
Zondagschoolvereeniging 
Noordbarge. 

p Fokkens, voorzit~er. 
H. NijhoH, secretaris. 

Ki d" 
C 

v d. Hygiëne "Moeder en n 
omm. · Emmen. 

Groen voorzitster. 
E. C. Vegter-L Îd secretaresse. 
W. Bogaerdt- eopo ' 

Bond van Dr. Schilderspatroons, Emmen 
J. Schuur, voorzitter. 
A. R. Sanders, secretaris. 
D. J. Wolf, penningmeester. 

Handelsvereeniging 
S. Postma, voorzitter. 
P. C. Kool, secretaris. 
L. ten Brink, penningmeester. 

Emmen. 

Bond van Smedenpatroons - Emmen. 
H. Berends, voorzitter. 
/""" T 11.T-\....---- ,,,. .... -..--..i--.: ... 

101 Verenigingen 

E M 

Coöperatieve Zuivelfabriek E d h 
W " en roe t 

eerdinge. 

R. Mantingh, voorzitter 
E. Siebring, :;ecretaris . 
A. Meester, directeur .. 

Coöp. Zuivelf. & Korenm. 
E 

"Emmen' 
mm en. 

L. Aikes, voorzitter. 
A. Terwis, secretaris. 
J. Meijer, directeur. 

Coöperatieve Boerenleenbank, 

H. Houwing, voorzitter 
Gerh. Bos, secretaris. · 
J. IJken, penningmeester. 

Emmer 

Coöp. Boerenleenbank _ 

J. Hadders Hzn ., voorzitter. 
J. Haasken, secretaris. 

ZuidbargE 

Coöp. Boerenleenbank W d ' 
- eer mgE 

R. Mantingh, voorzitter 
H. Dijks Sr., secretaris.· 
T tl--~- ----'------•--

Coöp. Boerenleenbank Weerdin\ 

R. Mantingh, voorzitter. 
H. Dijks Sr., secretaris. 
J. Braam, penningmeester. 

Christelijke Boeren- en Tuindersbo 
Emmen. 

H. Robbers, voorzitter. 
J. Huizing Hzn" secretaris. 
J. Harms, penningmeester. 

In een lijst zijn de namen van 101 verenigingen uit Emmen en omstreken opgenomen met vennelding 
van de namen van het dagelijks bestuur. Zij allen feliciteren het koninklijk paar. Wie zijn vinger langs 
de namen van de verenigingen laat glijden, merkt dat men in de jaren dertig in een sterk verzuilde 
maatschappij leefde. Er zijn in Emmen vooral neutrale, ned. hervormde, gerefom1eerde en jood e 
verenigingen. Roomskatholieke verengingen vond men in deze jaren vooral op het veen. 
Verenigingen die worden genoemd zijn kerkgenootschappen, mannenverenigingen, vrouwenverenigin
gen, jongelingsverenigingen, knapenverenigingen, meisjesverenigingen, oudercommissies, onderwijs
verenigingen, ULO-vereniging, landbouwverenigingen, buisvrouwenvereniging, Geheel Onthouders 
Vereniging, waterschappen, banken etc. Opvallend is dat de plaatselijke afdelingen van politieke partijen 
niet op de lijst worden vermeld. 



den toegevoegd'. 
Tot slot werd vermeld dat burgemeester Jan 
Liebbe Bouma het toerisme heeft bevorderd. 

Roswinkel 
Over Roswinkel schrijft het bestuur het volgende: 
'Roswinkel, een zeer oud dorp, ligt ook op een 
zandgedeelte. 't Is een plaats met een apart karak
ter. Feitelijk heeft dit dorp geen kom, het is dus 
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Een oude 
Saksische 
boerderij 
in Weer
dinge 

maar een streek.Typische oude, maar ook moder
ne boerderijen. De Roswinkelers spreken eigen 
dialect. Vroeger toen de veenontginning nog niet 
was aangevangen, kon men gedurende de winter
maanden vanuit Roswinkel het hoofddorp Enunen 
niet bezoeken.' 

In de volgende Kroniek: de felicitaties uit het 
veen! 

De boerderij van Klaas 
Ge ers (Roswinkel, 10-10-
1884 - Roswinkel, 07-05-
1958) in Roswinkel. Hij 
was in 1937 bestuurslid van 
verschillende verenigingen: 
- secretaris van de Oranje
vereeniging; 
- voorzitter van het water
schap 'De Moersloot' in 
Roswinkel; 
- voorzitter van het veen
schap 'Het Roswinkeler
veen ' in Roswinkel; 
- voorzitter van de Werk
geversvereeniging in 
Roswinkel; 
- voorzitter van de Coöp . 
Vereeniging Electrische 
Centrale te Roswinkel; 
- voorzitter van het Jeugd
en Dorpswerk in Roswinkel. 



De voormalige boerderij van Klaa Geers (1884-1958) 
(zie bladzijde 32) in Roswinkel is anno 2020 in gebruik 
als Activeringscentrum De Brink. Op de bovenste foto het 
vooraanzicht van de monumentale boerderij· daar onder 
een gla -in-lood-raam. 
(Foto's: Ina Meilink) 

Op de voo17.ijde een foto van een schilderij van een oude /Joer
derij van Janny Ja/ving. Het is één van de twintig schilderijen 
die zij aan de stichting 'De Spiker' heeft geschonken. Als 
tegenprestatie exposeert het bestuur van 'De Spiker ' deze 
schilderijen tot eind september in hun wagenschuur bij de 
Zandstrooiboerderij aan de Burgemeester Osse/aan 5 in 
Schoonebeek. Herkent u de boerderij dan graag een reactie 
naar Henk Jeurink, 06-25186205 of secretaris@hvzod.org 
Op de aclztergrond een deel van de kaart van Drenthe van 
1634 van C. Pijnacker (eerste versie) 


