
De foto’s zijn gemaakt door de fotograaf F C W H Lunow. 

Deze heeft in de herfst van 1923 een rondrit op zijn motor gemaakt door het werkgebied 

van dokter Lodewijks, voornamelijk Nieuw Amsterdam, Veenoord, Barger Erfscheiden-

veen en het Amsterdamse Veld. De foto’s zijn opnames van straten, wegen en velden met 

woningen die samen een indruk geven van het werkgebied van dokter Lodewijks. 

 

Enkele foto’s komen ook voor in kranten en tijdschriften uit die tijd zodat moet 

worden aangenomen dat Lunow deze foto’s ook voor andere zakelijke doeleinden 

heeft gebruikt. 

Fotoalbum van dokter Lodewijks 

Hem aangeboden door  de Huldigingscommissie  

ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als arts op vrijdag  

30 november 1923 in zaal Hof te Nieuw Amsterdam / Veenoord. 

DEEL 1 

Het is niet toegestaan deze publicatie te delen, foto’s uit te nemen en deze te delen of te publiceren.  

De rechten berusten bij het Dorpsarchief Nieuw Amsterdam—Veenoord, de eigenaar van het album. 

De publicatie op deze site is met schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 
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Deze en de volgende pagina maken geen deel uit van het fotoalbum van Lodewijks maar zijn hier toegevoegd als aanvullende tekst. 



EMMER COURANT 

DECEMBER 1923 

 

 

 

 

 

 

 

Lodewijks en echtgenote op 21 oktober 1933 

na het neerleggen van zijn functie als huisarts. 

als gevolg van een ernstige ziekte. 



De genodigden op de officiële huldiging 

Vooraan in het midden dokter Lodewijks en zijn hondje 
1 



Nieuw Amsterdam 1923, Vaart ZZ 2, oud nummer NA315, de woning met praktijk van dokter Lodewijks.  

Zijn chauffeur staat naast de auto met de slinger in de hand om deze driewieler te gaan starten. 
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Nieuw Amsterdam 1923 

Het begin van de Vaart ZZ , met rechts het pand van Toon Doek,  rijwielhersteller. Met nummer 2 het pand van dokter Lode-

wijks. Zo te zien  heeft Toon Doek net de wintervoorraad turf aangeleverd gekregen per bok. 
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Nieuw Amsterdam 1923.  

De Vaart ZZ vanaf nr 36, met rechts het pand van Palm, manufacturen, op de hoek met het Akkermansdiekie, nu Wijkstraat. 

Op het linkerdeel van dit pand, oud nummer NA237, stond vroeger de woning van Jacobus Hendrikus Akkerman, hoofdon-

derwijzer. Rechts naast de straat telegraafpalen met heel veel draden. Een jongetje bekijkt de motor van fotograaf Lunow. 

 

4 



Nieuw Amsterdam 1923. 

Het Akkermansdiekie, nu Wijkstraat, gezien vanaf de Vaart ZZ. (Links het pand van Palm.)  

Rechts schoenhandel Jonker, Vaart ZZ 35, oud nr NA283. Er achter het houtstek van de aannemers Jonker en Tienkamp. 
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Nieuw Amsterdam 1923.  

De Vaart ZZ gezien vanaf de Zijtak. Links de brugwachterswoning, rechts ernaast het pand van Gorter, rijwielfabrikant, sa-

men met Jobing en ijsfabriek, later ook elektriciteitscentrale. Daar naast J Karsijns met confectie, dan mevr. G Oostergo-

Nijdam met hoedenmode en dan het postkantoor. Daar naast R Braam, café en drankenhandel met rechts ernaast  K Be-

rends levensmiddelen en dr. A Oosterbaan, drogisterij en levensmiddelen. Dan het pand van H J Rooseboom, bakker, ga-

lanterie, verf en venter. Rechts van de Vaart, aan de Noordzijde, het eindpunt van de tramlijn Hoogeveen—Nieuw Amster-

dam. Directeur van het postkantoor was J Braam. 
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Nieuw Amsterdam 1923.  

Het pand van Klaas Kooiker, nu huisnummer 76 en 77 links. Rechts op de foto, nog net zichtbaar, het café restaurant van 

Groothuis, op de hoek van de Zijtak. Nummer 77, vroeger NA61, was een opslagplaats van bakkerijproducten. 
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Nieuw Amsterdam 1923. 

Ds Tjapko Johannes Wielinga was de predikant van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij woonde in het pand links van de 

kerk, Vaart ZZ 87, oud nr NA59. De kinderen op deze foto zijn vermoedelijk leerlingen van de OLS I, verderop aan de 

Vaart. 
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Nieuw Amsterdam 1923 

De marechaussee kazerne aan de Vaart ZZ 104 / 105, vroeger de huisnummers NA52 t/m 54.  

De brigade werd uitgezet op  13 december 1889 en opgeheven op 1 maart 1943. Opnieuw uitgezet op 8 mei 1945 en weer 

opgeheven op 1 oktober 1954. Op 6 februari 1923 is de opperwachtmeester La Chrois (vermoedelijk op de foto te paard) 

overgeplaatst van Stadskanaal naar Nieuw Amsterdam. In 1958 woonde F Wemmenhove, hoofdagent van politie, en J 

Gort, agent van politie, in de kazerne. In de woning links ernaast woonde in 1958 Willem Hobers en zijn gezin. 
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Nieuw Amsterdam 1923. OLS I aan de Vaart ZZ 120, vroeger nummer NA49.  

Links het voetvonder over de Vaart en in het midden de trambrug / verkeersbrug  over de Eerste Zuiderraai. Naast de school 

de woning van de hoofd onderwijzer. Langs het kanaal de rails van de tramlijn Dedemsvaart-Klazinaveen.  

Onderwijzers in 1923 waren meester Lunsing, meester Strating, meester Kip, juf van Diepen, juf Kats en meester Scholte. 
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Nieuw Amsterdam 1923. De Vaart gezien vanaf de Kloksbrug in westelijke richting.  

De brug is de oude houten ophaalbrug van hetzelfde type dat ook op de grens van Veenoord en Nieuw Amsterdam lag. Links 

de boerderij van Munneke. Rechts ernaast een kleine dubbele woning. Rechts van het geopende brugdek, achter de bomen, de 

woning van Anne Post en Jacobje Davids, met erachter de schuur. 
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Nieuw Amsterdam 1923. De Vaart met de Kloksbrug, gezien in oostelijke richting.  

Rechts de boerderij van Munneke, met links ernaast de brugwachterswoning. Daar weer naast de boerderij annex café van Klok. 

De brug ligt recht voor de Siepeldijk naar links en de Polderdijk naar rechts. In de brugwachterswoning annex klein winkeltje met 

kruidenierswaren woonde in 1923 Wolter Jacobs, in 2e huwelijk getrouwd met Aukje Jagt. Links, aan de Vaart NZ, gedeeltelijk 

zichtbaar de kruidenierswinkel van  Jans Davids, een broer van Jacobje Davids, vermeld op de vorige pagina. Zoon Lammert Da-

vids heeft later de winkel overgenomen en weer later het pand van de hand gedaan en de kruidenierswinkel van Jan Post aan de 

Zwarteweg overgenomen. 
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Nieuw Amsterdam 1923. De Vaart ZZ, even voorbij de Kloksbrug, gezien in oostelijke richting.  

De boerderij is nu genummerd 182 en had vroeger het nummer NA28. Rechts het oude nummer 29, later afgebroken en 

links van de boerderij de nummers  27 en 26, nu de huisnummers  183, 184 en 185. Op nummer 26 woonde in 1932 kleer-

maker G Meier. Naast Meier lag een stuk bouwland met aan de oostkant een zandlaan naar het zuiden die eindigde bij een 

woning aan de hoofdwijk. Ernaast was een stuk bos waar op een braakliggend deel aan de voorkant jaarlijks het paasvuur 

werd opgebouwd en ontstoken. 
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Nieuw Amsterdam, de Vaart ZZ in 1923.  

Vanaf het huisnummer 210 (rechts), tot aan de 2e Zuiderraai, even voorbij de bomen in het midden van de foto.  

Landbouwer H Pepping woonde in 1958 op de boerderij rechts.  Het oude huisnummer van deze boerderij was NA16. Na 

Pepping kwamen J Koopman, E Poelman, W Zanting, HF Zanting HA Vos, J Zondag, J Rossing en M Kuilman. 

De oude nummering begon aan de 2e Zuiderraai westzijde met de nummers 1 t/m 4 en nummer 5 was de boerderij aan de 

Vaart ZZ op de hoek. De nummering was doorlopend langs de Vaart ZZ  tot aan de Zijtak en dan langs de Zijtak naar het 

zuiden en langs de westzijde terug enzovoorts. 
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Nieuw Amsterdam 1923. 

De trambrug / verkeersbrug over de  Tweede Zuiderraai.  

Rechts de boerderij van tuinder Marten Kuilman, oud nr NA5, in 1958. 
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Nieuw Amsterdam 1923. 

De Kloksbrug nog als houten klapbrug. In het midden de Siepeldijk met in de verte vaag zichtbaar de eerste van de drie 

woningen die daar rechts van de weg stonden. Vooraan links de boerderij van Doornbos (eigenaar 1958) en rechts de bak-

kerij annex winkel van Berend Olsman (eigenaar 1932). Rechts daarnaast, niet zichtbaar, de winkel van Jans Davids. 
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Nieuw Amsterdam 1923 

De Vaart NZ met de huisnummers 164 t/m 176, rechts. Voor 1958 was Lambert Schrage de eigenaar van de boerderij rechts. 

Links ervan in 1958, volgorde van oost naar west: J Broekman, H Schrage, A Oosting, A Guit en Ep Regtop, destijds in de oor-

logsjaren petroleumventer. 
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Nieuw Amsterdam 1923. 

De Dikkewijk, met rechts de boerderij van Klaas Ensink, daarna Jan ter Borg en in 1958 L E Hamering als landbouwer.  

Jan ter Borg is naar de Noordoostpolder vertrokken. Links op de hoek woonde in de oorlogsjaren 40-45 de timmerman Jan 

van Veen. Met links ernaast meester Strating, onderwijzer aan de school aan de ZZ van de Vaart. 
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Nieuw Amsterdam 1923, Vaart NZ 140.  

De voorganger van de huidige Noorderkerk. Rechts ernaast de pastorie, ook afgebroken. 

In 1932 woonde links van de kerk de koster J Doornbos en predikant was T Lopers. 

19 



Nieuw Amsterdam 1923. 

Vaart NZ 89 t/m 92 in 1923. Nummers 90 en 91 was in 1923 eigendom van J E Rooseboom, grossier in koloniale waren 

Rechts ernaast, op nummer 92, oud nummer 421, zat H Oldekamp, schipper en levensmiddelen bedrijf. 

In het linker pand, nummer 89, zat in 1958 W Ensing, koopman en manufacturier. 
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ECHTENSTEIN 
Vaart NZ  79 (oud nr NA412) 
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Nieuw Amsterdam 1923. 

In 1932 woonde op de boerderij die gedeeltelijk zichtbaar is achter de laatste tramwagon, houthandelaar H van der Vinne. 

Op Vaart NZ nr 72 en 73, het gebouw met het gebroken dak, achter de locomotief zichtbaar, woonden in 1958 FH Pals, 

kassier BLB en landbouwer LJE Bokking. Rechts ernaast, op nr 75 groentehandelaar H Seip. Dit gebouw was in 1903, bij 

de opening van de tramlijn Hoogeveen—Nieuw Amsterdam, het eindstation. Op nr 77, uiterst rechts op de foto, woonde in 

1958 houthandelaar JL Koster. 
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Nieuw Amsterdam 1923. Vaart NZ 60 (uiterst links) t/m 66 (rechts) (De nrs 61,62 en 64 bestaan niet meer) 

In 1932 zat op nr 60 (oud nr 400) Harke de Poel, wagenmaker en houthandel. Dit bedrijf is na de oorlog verplaatst naar Noord-

barge en weer later overgenomen door zijn schoonzoon Anne Post Lzn. In 1958 woonde op nr 60 de landbouwer J Bakker, op 

nr 63 de landbouwer D Brons en op nr 65 de landbouwer J Knegtering. Op de foto staat ter plaatse van nr 65 het logement van 

H Oldekamp, oud nr NA402, gebouwd omstreeks 1900. Daarna in gebruik geweest als bankgebouw (Drentsch-Groningse 

Bankvereniging in 1932)  en weer later heeft op de bovenverdieping een naaiatelier gezeten. Op nr 67, niet op de foto zichtbaar, 

oud nr 403, zat in 1932 het schildersbedrijf van J Witvoet. Beide gebouwen rechts op de foto zijn afgebroken. 
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Nieuw Amsterdam 1923. Vaart NZ 14 t/m 25. (Het zichtbare deel vanaf de bomenrij naar rechts) 

Rechts op de foto de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1923. Links daarvan het oude nr NA373, in 1932 eigendom van J Keen ga-

ragehouder. Bij het begin van de bomenrij het oude nummer NA370, in 1923 eigendom van L Lambers, vervener. Nu het nummer 

Vaart NZ 14, waar nu garage Keen is gevestigd. Al deze woningen op de foto zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 
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Nieuw Amsterdam 1923, Vaart NZ 1 t/m 4. 

Op nr 1, oud nummer NA361 was in 1932 garage Posma gevestigd in het vroegere logement van Dalen. De weduwe van Dalen 

dreef in 1932 hier apart nog een tabakswinkeltje. Rechts er naast het pand, oud nr NA363, was in 1932 eigendom van W Visscher 

meubelmagazijn en galanterie. Oud NA364 was van J Gankema, aardappelhandel, NA365 van JH Weggenbakker, bakker, NA366 

van Koster, brandstoffen en AGF, NA369 van T Klok, bakker en NA370 van L Lambers, vervener. (Zie een eerdere pagina) 
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Nieuw Amsterdan—Veenoord 1923.  

Gezicht op de brug bij de gemeentegrens tussen Emmen en Sleen  

en het begin van de Verlengde Hoogeveensche Vaart door het dorp Nieuw Amsterdam in oostelijke richting. 
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Fotoalbum Lodewijks 

Deel 1 

Plek waar de foto’s zijn ge-

maakt in volgorde van album 

Veurstreek boven 

 

Zijtak to Dikkewijk links 

Dikkewijk tot Kloksbrug rechts 

Links Kloksbrug tot  

2e Zuiderraai 


