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Toen nog aan-

wezige over-

gang over het 

spoor bij de Zij-

weg. 

Links op de 

achtergrond de 

woning van 

Doornbos. 

Foto’s uit de collectie 

LG* van het Drents Ar-

chief. 

De foto’s  zijn gemaakt in 

het kader van de ruilver-

kaveling 

“Sleenerstroom” 

1965. Onder: 

De spoorwegovergang in de Wilhelmsweg.  

Linker foto is genomen richting Dikkewijk. 

Rechter foto het spoor richting Emmen. 

1965 



Barger 

Erfscheidenveen 

Aanleg autoweg Hoogeveen—Zwartemeer. 

Gezicht vanaf het toekomstige viaduct. 



Autoweg Hoogeveen-

Zwartemeer gereed. 

Links tussen de bomen 

de woning Erfschei-

denweg 112. 

Later afgebroken in 

verband met de ver-

dubbeling van de weg. 

Laatste bewoners Jo-

chem Zondag en zijn 

vrouw Matje Mink. 



Na de oorlog verschenen er overal buurtverenigingen en dus ook in Barger Erfschei-

denveen. 

De oorlog was voorbij en men wilde de vrijheid vieren. Maar ook om de saamhorig-

heid in de buurtschap weer een gezicht te geven. In april 1946 werd een feest georga-

niseerd door de buurtvereniging, waarbij het bestuur tevens de feestcommissie was. 

Remmelt Spiegelaar is nog in het bezit van een origineel programmaboekje waaruit ik 

de volgende delen heb geknipt. 

 

Die artiesten waren allemaal bewoners van het gebied die al hun vrije tijd hadden 
opgeofferd om er een geslaagd feest van te maken.  De muzikanten woonden niet in 
de buurtschap maar in Nieuw Amsterdam. Arie Groothuis was de zoon van Willem 
Groothuis, caféhouder op de hoek van de Zijtak en de Verlengde Hoogeveensche 
Vaart. Arie was tevens een zeer goede “scheuvelloper” In de bovenzaal van dit café 
werden meerdere activiteiten georganiseerd, zoals dansles en gymnastiek uitvoerin-
gen.  Zie pagina 27. 



 

Bal na was in die tijd gewoonte bij een feest. 

Tieme Peters gaf dansles,  waarmee in die tijd al op jonge leeftijd werd 

begonnen, zo omstreeks 14 jaar. Tieme was tevens voetbalscheidsrechter 

en grensrechter bij het 1e elftal van NAB. De “artiesten” waren groten-

deels gewone mensen met hooguit een opleiding op lagere school niveau 

en vakonderwijs. Maar de prestaties waren groot. Het intellect was er 

maar  de mogelijkheden tot verdere ontplooiing waren er niet of konden 

niet worden benut. Op de volgende pagina nog een voorbeeld. 



Onder een foto uit 1925 van het  pand Zijtak OZ 1. 

De eigenaar was toen Willem Groothuis. Na Groot-

huis werd Jan Dijkstra de eigenaar, die het rond 

1955 heeft verkocht aan Dimmendaal. 

Dijkstra vertrok naar Almelo, waar hij een sigaren-

zaak had aan de Bornsestraat. Enkele jaren later 

werd hij havenmeester van de jachthaven aan het 

Twenthe-Rijn kanaal. Oorspronkelijk is Dijkstra be-

gonnen als vrachtrijder. 

De bovenzaal werd benut voor allerlei grote activi-

teiten. Ook de gymnastiekvereniging DOL had hier 

haar jaarlijkse turnuitvoering. 



Gedicht, gemaakt door Jan van der Leij ,ter gelegenheid van het 35-jarig huwelijk van zijn ouders  
Mijndert van der Leij en Aafje van der Scheer op 4 maart 1957 te Nieuw Amsterdam. 

(De familie van der Leij woonde aan de Verlengde Zijweg in Barger Erfscheidenveen) 
 

Grammaticaal aangepast aan de Drentse spelling volgens de handleiding van de spellingcommissie 1987 door  
Roelie Post-Tip, winnares van de 1

e
 twee uitzendingen van het Drents dictee. (1998-99) 

 

De auto van mien va en moe. 
Mien va die had een mooie fietse, maar hij was het fietsen zat 

En lest een keer, met zien verjaordag, toen kreeg e waor e zin in had 
Een mooie aole auto, hij zat mooi in de roest. 

En va die wol d'r eerst niet an, mar hij heul hum toch mar koest. 
Hij gung naor Harm Grobbe toe en zee: heb ie wat varve?, rood! 

De spieken maak ik hielemaol geel, zo geel as tarwebrood 
Wat heb ie dan?, zee Harm toen, een fietse met gele spieken 

Staks hej d'r spiet van en dan moeij weer alles los gaon wieken 
Mien va zee: ja, mar 't is gien fietse, de vrouw hef mij een auto kocht 
O, jong, zee Harm, mar dat is mooi, ik wol dat ik dat ok mar mocht 

Mien va die ging direkt naor huus, de potties an de fietse 
En dacht: as Roelf de kappe dut, de spieken bint veur Wietse 
As Jan dan even de banden pompt, kan Jitse gaon monteren 

Die leest boekies van de ruttelclub, hij hef tied had om te leren 
As Harm dan naor de claxon kek, want hij buldert soms zo hard 

Ja, Harm niet, maar die claxon dan, daor kuj niet met op pad 
En oonze Garriet mot dan even naor 't achterlochie kieken gaon 
Want aj ies pech kriegt op de weg dan bliej in 't duuster staon 

Oons Bouke kan dan nog wel even de autodeuren smeren 
En hij kan in zien vrije tied mij 't autorieden leren 

Toen va een poosje later bij huus en de garage kwam 
Toen zat mien moe veur op de bumper as een conductrice op de tram 

Mien moe die was al an 't balans opmaken en rekende op een flinke strop 
Het arbeidsloon niet metgerekend kreeg hij honderd gulden op zien kop 



De hiele buurte was nijsgierig; de iene nao de ander kwam d'r bij 
Ze vreugen, wat veur merk is't Mijndert. Even wachten, zee va, hij is zo roestvrij 

Grietje Antje en Femmy mossen mar niks as sjouwen hin en weer 
Aole bossels en varvekwasten, poetsdoeken en zo meer 

Oonze Coba die mos koffie zetten in de wasketel op 't gas. 
As wij nog meer volluk kriegen, zee mien moe, dan komt 't van pas 

Nao een uurtien was de auto as een stukkie spek zo glad 
Moej es kieken zee oons Roelf toen. Zo hej joen fietse nog nooit had 

Ondertussen was de koffie in de ketel al mooi gaar 
En mien moe had dartien bekers in een rijgien op 't dressoir 
En toen pakte ze een grote slieve, schepte de koffie in de kan 

Eerst mar schoften zee mien moe toen. Zij was de chef van 't hele span 
Toen de bekers leeg en 't schoften daon was zee mien va, now an de slag 
Ik zal 't wark weer gaon verdienen, wij hebt nog een lange zwaore dag 

'k Zal joe vertellen dat 't d'r of gung; zo'n wagen moeij zuken op Nieuw Amsterdam 
Het stop- en achterlochien warkten, net of e zo uut 't fabriek wegkwam 

De remmen waren ok inorde, d'r mus alleen wat eulie an. 
De claxon was net een sirene, ja, Harm die kon er wel wat van. 

Toen de auto in de varve zat en de jongens in de smeer 
Toen leup mien moe net as een pauw, en mien va as een miljonnair 
En nao verloop van veertien dagen kon vader zelf sjefeuren gaon 

Eerst durfde hij niet goed allenig, het wachten gung hum eerst wat zwaor 
Dat mos netuurlijk even wennen 

Mar toen dat schakeln goed verluup, toen leerde hij gauw de auto kennen 
Hij mug allenig niet meer weg, mien moe gung altied met 
Zij mus steeds de haand uutsteken, want dat stun zo in de wet 
En va, die was wat zenuwachtig as moe zo naost hum zat 

Ze lette graag op alle dingen en zij had altied wat 
As va de koppeling op luut komen en moe mar steeds op 't klokkie keek 
Waor al die kilometers stonden dan was mien moe al weer van streek 

Pas op now man, ie ried al twintig en hij giet nog meer omhoog 



Man, zee mien va, die reed al veertig toen e deur de bocht hen vloog 
Bij Toon Doek, daor stun een paoltien an de kaante van de weg 
En mien va gung met een zwaaigien d'r rakelings an lange zeg 

Gien kippe was veilig op de straote, het volk vleug allemaol op 't trottoir 
Hij ging op ien rad deur de bochte 't was net een aole rammelaar 

Waor ze allemaol hen bint reden dat is zo mar niet te zeggen 
Mar de aole rammelkaste hef hiel wat kilometers of moeten leggen 

Tot besluut moek' joe vertellen waor mien moe hen gung met va 
Eerst naor Chroetsjov en mien va vreug: heb ie wat met Amerika? 

Ze bint west bij koning Soead en bij Nasser van 't kanaal 
In het oerwoud bij de negers .Z' hebt eten bij een kanibaal 

Toen bint ze gaon naor Eisenhower gunder in 't verre Amerika 
Wie is die dul daor, zee mien moe toen. Minister Dulles zee mien va 

Nao een half jaor bint ze thuus komen allebei zo bruun as leer 
En ze zeden toegelieke das ien keer mar ok nooit weer 

Nou, het kon ok niet weer gebeuren want mien va had alles droomt 
Dit verhaal is net zo min waor as dat de Rijn deur Veenoord stroomt 

Want mien va wuur 's morgens wakker, 't was misschien haost zeuven ure 
En hij keek, gelukkig lachend, naor zien Solex in de schure. 

 
 

In dit gedicht worden alle kinderen van Mijndert en Aafje genoemd. 
Harm Grobbe was getrouwd met Antje Mink, dochter van Arend Mink 

en Jacobje van der Leij, een zuster van Mijndert. 
Harm Grobbe was de schilder van de gemeente en in zijn vrije tijd kunstschilder. 

Toon Doek was fietsenmaker op de hoek van de Schooldijk en Vaart ZZ, 
tegenover cafe Kruimink (van Gogh museum), waar nu het pand van TOP en Quadrant staat.  



Alle verenigingen die in Nieuw-Amsterdam en omgeving actief waren deden een beroep op de middenstanders, de zakenlieden, om hun vereniging te steu-

nen, om de contributie betaalbaar te houden voor een zo groot mogelijke groep inwoners van dit gebied. Als tegenprestatie verschenen dan in het clubblad 

advertenties.  Deze advertenties geven nu een mooi beeld van de middenstand in het midden van de 20e eeuw. Hieronder pagina’s uit het clubblad van de 

nu niet meer bestaande voetbalvereniging N A B. 
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Uit: 125 jaar Nieuw Amsterdam—Veenoord. 

Een interview van Sietze van der Hoek met Harm Slot. 

Ook geplaatst in de Volkskrant van 6 april 1985. 

Norg, 07-07-2019. Anne Post 


