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Op de kaartjes staat met een rood getal aangege-

ven waar de overeenkomstige foto is gemaakt. 

De nummering van deel 2 begint op het kaartje 

links, voornamelijk het industriegebied, met het 

nummer 27. De nummers 40 t/m 45 staan op de 

kaartjes op de laatste pagina van deel 2. 

Zie de voorwaarden voor 

deze publicatie zoals ver-

meld op pagina 1 van deel 1. 



Nieuw Amsterdam 1923. Stationsstraat hoek Heerendijk noordzijde. 

Het pand aan de Heerendijk zuidzijde op de foto stond tussen de huidige nummers 180 en 184. Het pand op de hoek staat 

vermoedelijk afgebeeld op het schilderij van Vincent van Gogh, maar dan zonder de uitbouw. In 1932 was dit pand al afge-

broken en maakte het deel uit van het perceel van Berends. 
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Hotel Brouwer, Stationsstraat Nieuw Amsterdam in 1923. 
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Nieuw Amsterdam—Veenoord 1923.  

De Stationsstraat, nu Veilingstraat, gezien in de richting van de Vaart. Links het pand nu Veilingstraat 30 en rechts het num-

mer 15. Aan het eind van de straat zijn de bomen aan het begin van de Schooldijk zichtbaar met rechts het café van Hof, in 

1883 het logement van Scholte, waar Vincent van Gogh enige dagen verbleef. 
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Veenoord 1923. 

Veilingstraat westzijde tussen de nummers 13 en 15.  Dit pad liep langs het spoor en sloot aan op de huidige Industrieweg. 
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Nieuw Amsterdam 1923 

De Marchienewijk met rechts de scheepshelling direct achter de brug over de Vaart NZ te Nieuw Amsterdam. 

Links, buiten beeld, was in 1932 garage Misker en rechts buiten beeld het pand van H Kesimaat, scheepstimmerman. 

31 



Barger Erfscheidenveen 1923,  

waar het pad langs de Marchienewijk via een houten brug aansluit op de Erfscheidenweg. 

Rechts in beeld de boerderij van Jonkman, eigenaar rond 1932 en daarvoor van Berend Baas, de schoonvader van de bekende 

rijwielhandelaar en hersteller Fritser Lunenborg. 
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Barger Erfscheidenveen 1923. 

De Erfscheidenweg, gezien in westelijke richting vanaf de boerderij van Bokking, nr 72, eigenaar in 1958. 

In het midden naar rechts loopt de Bumawijk, waarover de brug ligt met het witgeschilderde hekwerk. Ten westen daarvan de on-

derwijzerswoning met ernaast de school. Verderop de boerderij van Baas. (Jonkman). Links de witte brug over de wijk met direct 

ervoor de aansluiting van de Marchienewijk. De brug ligt recht voor de school. 
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Barger Erfscheidenveen 1923. 

De Erfscheidenweg in oostelijke richting gezien vanaf het punt waar in 1958 op nr 15 Harm de Vries woonde en op nr 112 Arend 

Mink. De keet links stond op de plek waar Jan Zondag woonde.. De woning links op de kop van de wijk is de plek waar in 1958 

Albert Reinink woonde. Er tegenover aan de zuidkant van de wijk de woning van Albert Snijders, eerder bewoond door Bijker. 

Naast Reinink woonde in 1958 Roelof Bos. Tussen Reinink en Zondag loopt de Scheidingsweg naar links. Achter de 2e woning, 

rechts langs de berkenboom is in de verte een keet te zien, afgewerkt met dakleer, waar R Paas woonde. 
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Barger Erfscheidenveen 1923. 

Het begin van de Erfscheidenweg bij de spoorweg overgang. Rechts de woning van Hendrik Aaldering, een marskramer die met 

zijn koffer vol koopwaar op de fiets door het gebied trok. Daar achter met het witte wasgoed de woning van Hendrik Hoff. Ver-

moedelijk staat zijn vrouw op het pad langs het spoor. Later woonde hier W Koopman. In de verte aan het spoor de woning van 

Hans Spiegelaar, later Rieks Jacobs en weer later Azing Koopman. Links in het midden in de verte de woning van Piet Lasker. 
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Wilhelmsoord 1923, de Turfweg gezien in westelijke richting. 

De fotograaf staat ter hoogte van het huidige nummer 29, de boerderij van Scholten, waar de plank over de sloot linksonder toe-

gang geeft tot het voorhuis. Links huisnummer 30, de boerderij van Wierts en rechts huisnr 78, de boerderij van Betting.  

Helemaal links staat Wemeltien Stoker, de vrouw van Koenraad Wiers. Het meisje ernaast is haar kleindochter Lamina Wiers.  

Het kleine jongetje is Lammert Scholten. Naast Wierts op nummer 32 woonde Renting. Nog even verderop op nummer 36 de 

boerderij van Hoving. Voor Scholten op nummer 29 stond de boerderij van Wilting. De personen op de foto zullen ongetwijfeld tot 

deze families behoren. (De familienaam Wierts wordt ook als Wiers vermeld) 

36 



Wilhelmsoord 1923. 

De boerderij huisnummer 72 in de bocht van de Wilhelmsweg die naar rechts toe overgaat in de toenmalige Turfweg.  

Rond 1930 woonde hier de landbouwer Evenhuis. Op de kop van het perceel heide langs de weg werden in die tijd de ko-

renbulten opgebouwd. 
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Wilhelmsoord 1923.  

Korenbulten op de kop van een perceel heide langs de Wilhelmsweg nabij de huisnummers 68 en 69. 
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Wilhelmsoord 1923 

Het boerderijtje van Scholten, nu nr 70. Dit pand lag in de bocht van het toenmalige tracé van de weg van Wilhelmsoord naar 

Ermerveen en verder naar Nieuw Amsterdam. Het waren de buren van Evenhuis. Deze weg is later 80 meter naar het oosten 

toe verlegd en kreeg de naam Wilhelmsweg. Tussen het pand van Scholten en dat van Evenhuis zijn daarna twee panden tus-

sen gebouwd. Op de achtergrond loopt de huidige Zandzoom. 
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Achterste Erm nr 18 in 1923.  

Deze boerderij staat aan het Hostingereind bij de afslag naar het Albingereind.  

Erm en Achterste Erm behoorde tot het werkgebied van dokter Lodewijks voor hij zich in Nieuw Amsterdam vestigde. 
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Achterste Erm 4 (links) en 7 (rechts) in 1923 op het Albingereind. (De toenmalige benaming) 
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Achterste Erm 1 (links) en 2 (rechts) en in het midden nr 3, in 1923 in het Albingereind. 
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Erm in 1923.  

Links Dalerstraat 2 en aan de overzijde van de brink Oosterlangen 2, 4, 6, 10 en 12. (vrnl)  

Het pand rechts heeft vanouds een horeca bestemming. Heden ook een verkooppunt voor autobrandstoffen. 
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Erm in 1923, de Dalerstraat met de school (nu nr 39) 
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Erm in 1923, de Dalerstraat met rechts nummer 36. 

Achter dit pand ligt nu het recreatiegebied Ermerzand. 
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Veenoord, de Boerdijk in 1923, gezien in zuidelijke richting. 

Op de achtergrond de fabriekswoningen. Dit boerderijtje stond op de plek waar nu inrit 4 is, direct ten noorden van Lippold 

handelsonderneming. 
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Veenoord, de Boerdijk in 1923. 

Links de fabriekswoningen en rechts het eerste boerderijtje aan de rechterkant van de Boerdijk. Nu staan daar de gebouwen van 

Goedhards-, vroeger Hendriks, broodfabriek. 
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Veenoord 1923, de molen met de brug over de haven. 
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Veenoord 1923.  

Gezicht vanaf de molen in de richting van de brug tussen de Schooldijk en de Stationsstraat.. 
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Veenoord 1923. Gezicht vanaf de molen op de haven, het station NS en het Hotel Btouwer. 

50 



Veenoord 1923. Aardappelmeelfabriek Excelsior. 
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Holsloot 1923, met de Hoolbrug over de Vaart en de brug over het Oude Diep, links. 

De boeren aan de Trekkenweg moesten de melkbussen zelf, (hier met de kruiwagen), naar de verzamelplek brengen. 
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Holsloot 1923 tussen de Hoolbrug en de Ermerbrug. 

In het midden de school. De man op de motorfiets is vermoedelijk de fotograaf Lunow. 
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Veenoord 1923 gezien vanuit de richting Holsloot. 

De fotograaf stond ongeveer ter hoogte van het huidige adres van Goghstraat 40. 

54 



Veenoord 1923. De huidige van Goghstraat met spoorweg overgang 
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Holsloot 

         onder 

De rode num-

mers verwijzen 

naar de foto’s 

Links Erm met de Dalerstraat 

       Onder: Achterste Erm 


