De Streekbode - 27 april 2017

Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137 7831 AJ Nieuw Weerdinge Tel: 522521
Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge Rek.nr 34.59.14.600 E-mail: streekbode@hetnet.nl
Klachten bezorging:
Ginie de Vries 521365

Jaargang 32

Inleveren kopij: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137
en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan"

Nummer: 17

27 april 2017

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen.

STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE
Op donderdag 4 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse
STILLE TOCHT gehouden.

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de “VRIJHEIDSDUIF” , nabij het Beertaplein,
van waar we om 19.45 uur vertrekken naar de begraafplaats. Daar zal de Christelijke
muziekvereniging SDG / Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht genomen.
Ook worden er een aantal gedichten voorgelezen.
Daarna kunnen er bloemen worden gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
Hierna lopen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden.
Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden.
Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT.
Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen.
Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
Het 4 mei comité.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
30 April
Plaats: Roswinkel
Tijd:
10.00 uur, voorganger Ds. A. van Elten
7 Mei
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. A. van Elten (let op! veranderde aanvangstijd)
Baptisten gemeente de Open Poort:
30 April
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Jongerendienst
7 Mei
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal
KOOPJES
Spelregels “koopjes”.
De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil
doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met
1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost
een koopje € 3,- per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een
foto € 7,50
Gevraagd: oud ijzer en metalen.
Wordt gratis afgehaald. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel. 06 55808002

Te koop: twee persoonsbed van 180 cm
met kastjes, € 25,00
tel: 06-41691760

We missen mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en opa

Ap Kruit
nog elke dag van de week, maar gesteund door de warmte van onze familie, vrienden en
kennissen proberen wij met ons leven verder te gaan. We hadden graag een ieder persoonlijk
bedankt voor het medeleven in ons verdriet, maar om niemand te vergeten doe ik dit,
namens mijn kinderen en kleinkinderen, op deze wijze.
Nieuw - Weerdinge, april 2017

Hennie Kruit - Snijders
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NIEUW – WEERDINGE GEZOND
Verhaal geschreven (voorgelezen als inleiding op de brainstormsessie avond in
De Badde op maandag 10 april) door Roelof Kleve.

Klaas woont aan de rand van ons dorp, een eindje die kant op. Hij woont daar
z’n hele leven lang al, 71 jaar. Een mooi leven heeft hij gehad met Geeske, met
wie hij 50 jaar getrouwd is geweest, ‘een schat van een mens’, zei hij altijd. Ze
woonden in een klein huisje met daarom heen een mooi lapje grond. De buren
woonden een paar honderd meter verderop. Dat vond Klaas ook ‘wel goud ’. Ze
waren altijd wat op zichzelf geweest, ‘Vrumden over de vloer gef allennig maar
geouwehoer’, zei Klaas altijd. Klaas had maar een paar klassen lagere school gehad en was al op jonge
leeftijd bij een boer gaan werken. Dat was z’n hele leven zo gebleven. Na het werk lekker in z’n eigen
tuintje bezig, aardappels verbouwen en boontjes, ach,
jullie kennen ’t wel. Geeske deed al het werk in huis. Zij
had wat meer geleerd, had ook meer verstand van ‘de
cent’n’. Klaas liet dat allemaal aan haar over, bemoeide
zich er niet mee. ‘Waor je niks van begriept, moei je ook
nait met bemuien’, vond hij. Een keer per week gingen ze
naar de winkel en de markt, ze waren snel tevreden. Ze
hadden maar één kind gekregen, een zoon die toen hij 19
werd werk in ‘het westen’ had gevonden en daar ook
met ‘zo’n stadse’ getrouwd was. Heel af en toe kwam hij
nog wel eens langs, ‘tja pa, zei hij dan: druk, druk, druk!’ Geeske en hij waren er af en toe wel wat
verdrietig over, maar ja: ’t is nait aans’.
Vorig jaar werd Geeske ziek en na drie weken was ze dood. Tot overmaat van ramp werd Klaas een paar
weken later aangereden door een auto. Hij kan nog steeds alleen maar met een rollator lopen. Hun zoon
is na de begrafenis een paar keer geweest om ‘de boel te regelen’, maar Klaas heeft hem nu al zo’n twee
maanden niet gezien. Klaas zit veel thuis. In z’n tuin komt hij
eigenlijk niet meer, dat lukt niet met die verrekte rollator. Als hij
naar buiten kijkt, schieten hem de tranen in de ogen, z’n tuin is
overwoekerd door onkruid. Op fiets boodschappen doen kan hij
niet meer. Eenmaal per week komt de winkelwagen langs. Als de
boodschappen binnen worden gebracht, wisselt hij een paar
woorden met de bezorger, vaak ziet hij de rest van de week
niemand. Zelf komt Klaas nergens meer. In huis verslonst ’t allemaal. Eten koken doet hij eigenlijk ook
niet, hij maakt af en toe maar een blik open en de volgende dag warmt hij ’t dan maar weer op. En ook
met ‘de cent’n’ gaat ’t allemaal niet goed. Hij snapt er allemaal niks van, al die blauwe enveloppen en
steeds maar weer die rekeningen, hij gooit ze allemaal maar op een bult, ‘ik zie wel wat ’t wordt’. Man,
wat mist hij Geeske! Als hij naar bed gaat, denkt hij vaak: ‘Ik hoop dat ik niet meer wakker word!’
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Op een ochtend wordt er op de deur geklopt. Klaas bromt ‘ja’
en de deur gaat open.
‘Hallo buurman, kent u mij nog? ‘ Klaas schudt zijn hoofd. ‘Ik
ben Marjolijn, uw buurvrouw. Ik heb u zolang niet buiten
gezien. Ik dacht, ik moet maar eens even kijken hoe het met de
buurman is. Vindt u het goed dat ik even bij u kom zitten? ‘
Klaas knikt met z’n hoofd. Hij is niet zo’n spraakzaam type. Nee,
dan die Marjolijn: die kletst je de oren van de kop!
Ze vraagt hem van alles, wat hij de hele dag doet, hoe ’t met het eten gaat, of hij nog wat aanloop heeft,
en nog ‘veul meer!’ Eerst denkt Klaas: ‘waar bemuit dat wicht zich met?’ Maar na een tijdje merkt hij dat
hij zomaar van alles aan het vertellen is. Op de een of andere manier is hij ‘toch wel een beetje bliede’ dat
ze er is. Ze drinken een kopje ‘pruttelkoffie’ en pas anderhalf uur later gaat Marjolijn weer naar huis. ‘ik
kom volgende week weer langs hoor’, zegt ze bij de deur.
Marjolijn komt soms wel twee maal per week! En ’t is me
toch ‘een regeltante’: Onder het praten en tussen het
koffie drinken door, ruimt ze de boel in huis wat op.
Gisteren heeft ze hem meegenomen in de auto naar de
winkel en de markt, gut, wat was dat lang geleden dat hij
daar was. En weten jullie wat ze hem de vorige week
‘geflikt’ heeft? Ze zei: ‘buurman, het wordt tijd dat je je
een keer scheert en je mag ook wel eens schone kleren
aan trekken. Wanneer heb je je voor ’t laatst gewassen?’

De volgende dag stond ‘de wiekzuster’ voor de deur.
Gistermiddag is hij voor het eerst naar ‘De Badde’
geweest. Marjolijn had hem gebracht. Mens, mens, wat
heeft hij lekker gegeten! En weet je wie er ook was?
Geert Klok, die vroeger nog met hem op school had
gezeten, wat hadden ze elkaar veel te vertellen! Ze
hebben afgesproken dat Geert hem de volgende week
op haalt met de auto, ‘beetje rond rieden’.
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ONTDEK HET PLEKJE
De foto die stond in de twee voorgaande afleveringen was van de ondergrondse
afvalcontainer die staat tussen de flats aan het Eerste Kruisdiep. Mevrouw A.de Goede en
mevrouw L.Wagenaar wisten de juiste
locatie te noemen. Bij deze de eervolle vermelding.

Waar is deze (koninklijke) foto gemaakt?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het emailadres streekbode@hetnet.nl of op adres
Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591-522091.
De juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende
Streekbode.

ROMMELMARKT MUZIEKVERENIGING
Zaterdag 13 mei aanstaande zal christelijke muziekvereniging SDG/Juliana uit Valthermond/NieuwWeerdinge een rommelmarkt organiseren. Wij willen graag op deze manier onze kas spekken. Het geld
dat we er mee verdienen zullen we besteden aan onderhoudt van
muziekinstrumenten en het promoten en werven van jeugdleden. De
rommelmarkt zal beginnen vanaf 9.30 uur tot 15.30 uur. De locatie is op
het terrein van ’t Brughuus in Valthermond. Er is voldoende
parkeergelegenheid. We hopen u te mogen verwelkomen op zaterdag
13 mei!
Op vrijdagavond 19 mei nodigen we u van harte uit voor ons concert
VAN GOUD TOT (F)OUT! Er zal muziek gespeeld worden die bijna bij
iedereen bekend is, zowel ‘foute’ muziek als gouwe ouwe nummers.
Aan het concert wordt meegewerkt door sportvereniging Deko en door
special guest DJ Feike. De toegang tot het concert is gratis. Tot ziens op vrijdagavond 19 mei!
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KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Dankzij alle goede gaven waren we in staat om
met de Pasen alle klanten van de voedselbank
een paasontbijt aan te bieden. Kleding en
linnengoed is altijd welkom. U mag het afgeven
in de Badde op onze openingsdagen en anders
op Mandebroek 2.
Wij zijn er weer op 28 april, 12 mei, 2,16, en 30 juni en op 14 juli. We zijn in
de Badde van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Heeft u geen kleding maar wilt u ons steunen u mag altijd een gift doen op St. Kledingkringloop NL17
RBRB 0852257538

EMMENS MANNENKOOR DIT JAAR 65 JAAR
Het Emmens mannenkoor viert dit jaar zijn 65ste verjaardag. In dit jubileumjaar organiseert het koor
diverse activiteiten, met als afsluiting op 9 december een jubileumconcert in de Grote Kerk in Emmen.
Gestart wordt met een voorjaarsconcert op 28 april a.s. in de Grote Kerk. Het koor brengt een breed
repertoire ten gehore, o.a. You raise me up, Streets of London, Tebe Pojem , El Condor Pasa en Schenkt
man sich rosen in Tirol. Dit is zo maar een greep van de nummers uit het concert. Het koor staat onder
leiding van Henk Jan Bloemendaal. De begeleiding wordt verzorgd door pianiste Tamara Boiko.
Het popkoor Musica E uit Emmen verleent haar medewerking aan dit concert. Dit koor staat onder leiding
van Marjan Okken, met begeleiding van Marc Bruinewoud. Het koor brengt o.a. Avond, That man,
Gabriellå sang en Say it with a song ten gehore. Kortom dit wordt een zeer gevarieerde zangavond.Het
geheel staat onder leiding van EMK dirigent Henk-Jan Bloemendaal.
Het voorjaarsconcert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Tourist Info
Emmen. Tevens kunt u kaarten reserveren via telefoonnummers: 0591-512972 en 0591-314104. De
kaarten kosten in de voorverkoop € 12,50. Aan de kerk € 15.00.
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ACTIVITEITEN JONGE MANTELZORGERS
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien
met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een
psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact
hebben op hun leven. In Emmen zijn er jonge mantelzorgers die
wij als werkgroep jonge mantelzorgers niet kennen.
De werkgroep organiseert voor in de maand mei een workshop kindercircus voor kinderen tot 13
jaar, een avondje karten op de kartbaan Pottendijk voor kinderen ouder dan 13 jaar.
De jonge mantelzorgers die wij kennen krijgen van ons een uitnodiging om mee te doen. Via de
Streekbode maken wij deze activiteiten bekend zodat ook bij ons niet bekende jongeren zich kunnen
aanmelden voor de genoemde activiteiten.
Voor meer informatie en aanmelden kijk op de website jongemantelzorgersemmen@gmail.com.
Deelname is gratis, maar wees er snel bij want voor het circus kunnen 30 kinderen meedoen waarbij
datum en tijdaanmelding per e-mail bepalend zijn.

EETTAFELPROJECT BREIDT UIT?!
Het eettafelproject in De Badde is een succes. En het blijkt, dat er ook mensen zijn die liever 's
avonds warm eten. Wij willen graag aan die wens voldoen en hebben voorlopig besloten om, bij
voldoende belangstelling, ook op dinsdag te gaan koken, maar dan 's avonds.
We hebben dan wel versterking nodig van het kookteam. Nu wordt er elke
donderdag een maaltijd op tafel gezet die bereid is door Janny Regts en Gea Vos.
Zij worden daarbij geholpen door Sandra Barelds, Anja Koops, Barbera
Schoonbeek en Harrie Visser.
Wilt u ook wel eens gezellig uit eten met dorpsgenoten. Dan kunt u
zich melden bij het beheer van De Badde. U kunt dan aangeven of u op dinsdag avond
om half zes of op donderdagmiddag om twaalf uur wilt eten. U moet wel een dag
tevoren reserveren. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. U betaalt slechts € 5,00 voor
een driegangen menu. Geef ook even aan of er rekening gehouden moet worden met een
dieet.
Als het vervoer een probleem voor u is meldt dit dan bij uw reservering. Wij kunnen zorgen dat u
gehaald en gebracht wordt.
U kunt het beheer van de Badde overdag bellen op telefoonnummer 0591-521733. Even langskomen
kan natuurlijk ook
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PLASTIC AFVALZAKKEN
Het beheer van de Badde is erin geslaagd om nog een partij zakken
voor plastic afval te bemachtigen. Dus, zolang de voorraad strekt kunt
u overdag weer plastic zakken halen in de Badde.

NIEUWS VAN DE BILBLIOTHEEK EMMER-COMPASUUM, DE MONDEN.
Op maandag 10 april was ik in de Badde in Nieuw-Weerdinge. Wat een leuke avond
was dat en wat zijn er veel actieve mensen in het dorp! En wat een gastvrije
ontvangst daar in De Badde. Wist u dat u ook in de Bibliotheek in EmmerCompascuum van harte welkom bent? Ook zonder abonnement? En de bibliotheek is
speciaal voor het hele gebied DE MONDEN. U weet natuurlijk dat de bibliotheek er is
voor iedereen! Maar weet u ook wat de bibliotheek u allemaal te bieden heeft?
De Bibliotheek heeft:
•

Boeken, kranten, tijdschriften, dvd’s, computers, luisterboeken.

•

Deskundige medewerkers die u kunnen helpen zoeken (ook op internet).

•

Een leestafel met de krant van vandaag (en gisteren)

•

VVV-bonnen

•

Een kopieerapparaat en printer

•

Vrijwilligers die graag een praatje met u maken om u dingen uit te leggen.

•

Deskundige medewerkers op het gebied van lezen, leesproblemen en gebruik van de
computer of tablet.

Er zijn ook regelmatig activiteiten, zoals:
•

Elke maandagmiddag van 15.15 – 16.15 Haakcafé. We maken samen Granny Squares en
werken mee aan de grootste gehaakte deken van de wereld. Dit is een activiteit in het kader
van Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa in 2018. De koffie staat klaar!

•

Elke woensdagochtend van 11:00 tot 13:00 is er een inloopspreekuur voor computergebruik:
Klik en Tik. U kunt hier stap voor stap leren hoe u van de computer gebruik kunt maken. U
hoeft geen eigen computer mee te nemen, die zijn er in de bibliotheek! Deelname is gratis.
En de koffie staat klaar.

•

Voor de jongsten is er op dinsdag 9 mei een Dreumesuurtje. Van 9.00 -10.00 voor kinderen
van 1-2 jaar en van 10.30 – 11.30 voor kinderen van 2-4 jaar.

•

Speciale uitnodiging (voor jongeren en volwassenen):
dinsdag 9 mei 14.00 – 16.00 uur: lezing Klaas Hoogenboezem over de
Stolpersteine, monumenten en gedenkstenen en gedenken in heel Europa
van de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Met speciale
aandacht voor Emmen, Emmer –Compascuum en omgeving. Wilt u hierbij
zijn? Geef u dan alvast op: info@bibliotheekemmercompasuum. Of in de
bibliotheek. Entree is gratis.
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Bezorgdienst
Bent u niet in staat om naar ons toe te komen? Bel dan voor een afspraak met de speciale vrijwilliger
die u de boeken kan thuisbrengen! Zij overlegt met u welke boeken u wilt lezen en haalt en brengt de
materialen aan huis! Mailen kan ook: info@bibliotheekemmercompascuum.nl
maandag:
woensdag:
Donderdag:

11.00 - 17.00 uur. Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger,
daarna is de bibliothecaris aanwezig.
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 20.00 uur. Tot 14.00 uur wordt u geholpen door een vrijwilliger,
daarna is de bibliothecaris aanwezig.

Tijdens openingstijden kunt u met de bibliothecaris financiële bibliotheekzaken regelen, advies
krijgen en vragen stellen. Ook zonder abonnement bent u van harte welkom. Om te lenen heeft u
deze wel nodig. www.facebook.com/bibliotheekemmercompascuum Telefoonnummer: 0591-351460
Tot ziens in de bieb! Jannie Kuipers

KANTELEN’ BIJ DE SENIOREN ZOMER SCHOOL
De Senioren Zomer School heeft het cursusprogramma van 2017 weer klaar. Deze informatieve en
afwisselende cursussen worden ook dit jaar weer georganiseerd in de zomermaanden juni en juli en
zijn bedoeld voor 50plussers. De Senioren Zomer School is in 1993 gestart en is vanaf het begin een
groot succes. Jaarlijks kunnen zich maximaal 50 deelnemers inschrijven. De organisatie is in handen
van deskundige vrijwilligers. De programma’s zijn opgezet rond een thema en bestaan uit inleidingen,
rondleidingen, excursies en bezoeken aan instellingen. Dit jaar is het thema KANTELEN op vijf
woensdagen van af 25 juni a.s. in Emmen/Coevorden. De kosten bedragen 110 euro, inclusief de
excursies,koffie/thee en lunches. Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen
met Hanneke van der Ham 0591 611758 en Trieneke Veldman 0591 371702
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• Secr. G.J.Soer
• Weerdingerkanaal nz 155
• 7831 HL Nieuw Weerdinge
• Tel: 0591-521367
• Bankrekening NL51 RABO 0184 8645 50
• E-mail: vriessoer@kpnmail.nl

Terug op het Weerdingerkanaal zz .

Weerdingerkanaal zz 156.

Hier was aanvankelijk de firma Blanken gevestigd met een ijzerhandel. In een gedeelte van
het pand had R. Hemmen sr. een houtstek. Daarna nam Tieme Idema de zaak over. In de
jaren tachtig heeft hij het oude pand afgebroken en er een geheel nieuwe zaak op gebouwd
met doe-het-zelf artikelen. Na de bedrijfsbeëindiging hebben er nog een bloemen en een
groente- en fruitzaak in gezeten en een assurantiekantoor. Nu zit de regiobank er in en een
bed and breakfast van de familie Idema.
Weerdingerkanaal zz 158
Op dit adres had de heer A.
Venema vroeger zijn Spar
kruidenierszaak. In 1952 werd de zaak
verkocht aan de heer W. van der Laan uit
2e Exloermond die de zaak voortzette tot
1976. Het oude pand werd vervolgens
afgebroken om plaats te maken voor de
nieuwbouw van Tegel en Keukencentrum
Wolters.
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Weerdingerkanaal zz 160
Oorspronkelijk had Smalbil hier zijn schilderzaak. Daarna G.Lukkien en zoon Harm. Deze
verkocht de zaak aan O. Smidt. Zoon B. Smidt legde zich toe op foto en video materiaal.
Weerdingerkanaal zz 162. De familie R.Tent dreef hier en brei- en tricotage-inrichting.
Daarnaast had men nog een winkeltje voor de verkoop van wolartikelen.
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Paaslunch - gastspreker Ernst Verduin (1927)
Donderdag 13 april 2017. Een bijzondere paaslunch dit jaar. We gaan
over vier weken naar Buchenwald, waar onze gastspreker van vanmorgen,
de heer Ernst Verduin, in de oorlog als Joodse gevangene heeft vastgezeten. Samen
met de heer Sipke Witteveen van kamp Westerbork gaat hij zijn verhaal aan ons vertellen.
Ook zijn drie oud-leerlingen aanwezig. Zij zijn vijf jaar geleden, toen ze in groep 8 zaten, ook
mee geweest naar Buchenwald. Ferdy, Mandy en Mariël vertellen het een en ander over deze
reis. De acht uur durende busreis viel erg mee - het was vooral heel gezellig in de bus,
waardoor de tijd snel voorbij ging.
De volgende dag met elkaar naar voormalig concentratiekamp Buchenwald. Er werd gevraagd
om stil te zijn toen ze het laatste stukje liepen richting het kamp. Uit respect voor de mensen
die hier omgekomen waren. Ze vertellen over ‘de warmteplaat’ bij de ingang van het kamp.
Deze plaat heeft een temperatuur van 37 graden. Bij de plaat ligt een bord met daarop de
namen van alle landen waaruit de gevangenen kwamen. De betekenis van de plaat is dat alle
mensen gelijk zijn - we hebben allemaal een lichaamstemperatuur van 37 graden. Ongeacht
onze afkomst, huidskleur, geloof, ras, enz. Daarna zijn ze in groepjes het kamp in gegaan, samen met
een begeleider.

Aan de hand van foto’s vertellen ze alle drie op een mooie, duidelijke manier over wat ze
allemaal gezien hebben en hoe bijzonder dat het was. Zo krijgen de leerlingen een goed beeld
van hoe zij het ervaren hebben en wat zij zelf straks te zien zullen krijgen. Duidelijk is dat het
drietal het niet had willen missen.
In de jeugdherberg hebben ze ’s avonds als verwerkingsopdracht een schilderij gemaakt. Hierop
hebben ze weergegeven wat de meeste indruk heeft achter gelaten tijdens het bezoek aan het
kamp. Ze vertellen verder dat het ook erg leuk en gezellig was en dat ze nog wel langer hadden willen
blijven dan drie dagen. Ook tussen de leerlingen van beide scholen verliep het goed en zijn er
nieuwe vriendschappen ontstaan..
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Dhr. Ernst Verduin (89 jaar) vertelt hierna, samen met Sipke Witteveen, zijn verhaal over de
periode van voor en tijdens de oorlog.
1921 - De fam. Verduin woont in Amsterdam. Vader Abraham, moeder Anna, Ernst en zijn, paar
jaar oudere, zus Wanda. Abraham en Anna zijn Joods, maar doen niets aan het geloof. Ze zijn
geen lid meer van een Joodse kerk. Ernst wordt ook niet besneden, hetgeen gebruikelijk is in
de Joodse gemeenschap. Dit laatste redt zijn leven als hij later in concentratiekamp Buchenwald
zit. Tijdens de lagere schoolperiode is er al onrust in Duitsland tegenover Joden, maar daar
merkt de familie Verduin op dat moment nog niets van. Ze verhuizen naar Bussum. Hier worden
Ernst en zijn zus op een keer uitgescholden voor ‘vuile Jood’, enz. Dit is de eerste keer dat Ernst
bewust iets hoort over Joden. Het is 1935 - vijf jaar voordat de tweede Wereldoorlog begint.
1940 - Ernst is 13 jaar oud. Zijn familie weet hoe het er in Duitsland aan toegaat en op een
gegeven moment vinden er in Nederland bombardementen plaats. Vrienden adviseren de
familie Verduin om te vluchten en mee te gaan op een boot naar Amerika. De familie besluit
echter te blijven.
1941-1942 Joden mogen niet meer in parken, bioscopen en bibliotheken komen en Joodse
kinderen mogen niet meer naar een gewone school. Wanda en Ernst zijn lid van de Ned.
Jeugdbond voor Natuurstudies, maar hun lidmaatschap wordt opgezegd omdat ze van Joodse
afkomst zijn.
1943 - Een week voordat de familie Verduin wil gaan onderduiken, vindt er een razzia plaats.
Op het moment dat Duitse soldaten hun huis binnenkomen zit Ernst huiswerk te maken.
Ze worden opgepakt en meegenomen. ”Het voelde alsof de grond onder m’n voeten werd
weggeslagen” vertelt de heer Verduin.
De 15-jarige Ernst wordt naar kamp Vught gebracht en daarna samen met zijn zus Wanda
overgeplaatst naar kamp Westerbork. Daar verblijven ze maar heel kort, om daarna met de
trein naar Auschwitz in Polen te worden gebracht. De treinreis duurt 3 dagen.
Ernst had in kamp Vught al gehoord over ‘de twee rijen’, die er bij aankomst gevormd moeten
worden. Hij weet dat de ene rij naar het werkkamp gaat en de andere rechtstreeks naar de
gaskamers. Hij staat in de ”verkeerde” rij en probeert over te lopen, maar wordt tegengehouden.
Een poosje later doet hij nog een poging. Dan maar het risico nemen om doodgeknuppeld
te worden, denkt hij. In Vught had hij al verhalen over de gaskamers in Auschwitz gehoord en
dat was natuurlijk veel erger. Zijn poging slaagt - ondanks geschreeuw en bedreigingen van de
SS laten ze hem gaan. Op brutale wijze weet hij zo in het werkkamp terecht te komen en dat
zal hem later in meerdere opzichten redden.
Zijn zus Wanda wordt afgevoerd naar ‘het experimentenblok’. Ernst heeft haar nooit meer
teruggezien.
Er werden tuiniers gevraagd voor de tuinderij van de SS. Ernst bedenkt dat dit niet zulk zwaar
werk is en biedt zich aan om daar te gaan werken. In januari 1945 naderden de Russen Auschwitz.
De bevrijding kwam dichterbij. Alle gevangen moesten toen te voet het kamp verlaten.
Bij het passeren van een ander kamp ziet Ernst een trein met open kolenwagens en vroeg waar
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deze naar toe ging. ’Naar Buchenwald’ was het antwoord. Hij besloot om in de trein te springen,
ondanks de bedreigingen hem neer te schieten. Zo kwam hij in het concentratiekamp Buchenwald
terecht.
De dag na zijn aankomst werd gevraagd wie als bosarbeider kon werken. Ernst bood zich aan.
Hij dacht: waarschijnlijk is het ‘zwaar werk’ en dan krijg je drie in plaats van twee keer per dag
eten. ”Er werd vreselijk hard gewerkt”, zeg dhr. Verduin....tenminste als er iemand kwam
kijken. Het bos waarin hij werkte lag net buiten het kamp. Zo gebeurde het wel eens dat hij wat
eten toegestopt kreeg van kinderen uit de buurt.
Op 8 april 1945 worden alle Joden en krijgsgevangen uit het kamp gejaagd. Het kamp dreigde
te worden bevrijd en de Nazi’s wilden nog gauw zoveel mogelijk gevangenen vermoorden.
Ernst moest ook mee. Hij zag dat twee Polen een SS’rs ervan wilden overtuigen dat ze geen
Jood waren. Ze moesten laten zien of ze besneden waren en dit bracht hem op een idee.
Hij liep achter de SS’r aan, wat die man niet in de gaten had. Hierop volgend werd Ernst naar
een SS-officier gestuurd. Hij doet alsof hij geen Duits kan spreken en de officier niet begrijpt.
Hij zegt in gebrekkig Duits dat hij geen Jood is en moet uiteindelijk laten zien of hij besneden
is. Dit is dus niet het geval. Dankzij dit feit ontsnapt hij opnieuw aan de dood.
Vervolgens wordt hij naar de Nederlandse barak gestuurd. Hier verblijft hij de laatste dagen tot
de bevrijding.
Dit indrukwekkende verhaal is een waardevolle aanvulling voor onze reis naar Buchenwald.
We vinden het bijzonder dat de heer Verduin ons dit vanmorgen persoonlijk is komen vertellen.
Juf Dogger vertelt ons daarna nogmaals het verhaal over ‘vrijheid’, dat zij voorgedragen heeft
tijdens de ”Dag van respect”. Ze wenst een ieder een gezellige, smakelijke paaslunch waarmee
we deze bijzondere ochtend afsluiten.
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