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Voorwoord

Mensen maken de stad. Dat 
geldt voor Assen niet alleen 
nu, maar zeker in de afgelo-

pen tweehonderd jaar. Wie kent nog 
hun namen? Met dit royaal geschenk 
van het gemeentebestuur aan de 
burgers van Assen trekken ze allemaal 
aan ons oog voorbij. Anoniem, maar 
zelfbewust op oude groepsfoto’s. 
Met naam en faam in tekst en beeld: 
drukker Claas van Gorcum, school-
meester en ontginner Hendrik Jan 
Nassau, gasfabriekdirecteur Kees 
Corver die als clochard eindigt, 
burgemeester Warmolt Albertinus 
van der Feltz, Gerhard Stuvel, de 
eerste werkman in de gemeenteraad, 
Antje Oldenburger, grondlegger van 
een modern warenhuis, sigaren-
fabrikant Johannes Wilhelmus 
Küller, Netty Lezer, dochter van een 
koosjere slager,  televisiepionier Ben 
Lampe,  burgemeester Popke Pieter 
Agter, blueszanger Harry Muskee en 
ijsspeedway-coureur Roelof Thijs.

Koningen maken de stad. Dat geldt 
zeker voor Lodewijk Napoleon, die 
Assen op maandag 13 maart 1809 
de status van stad schonk. Dit royaal 
geschenk bevat tweehonderd jaar 
geschiedenis van de stad. Het biedt de 
lezer op een verleidelijke en toegan-
kelijke manier inzicht in de grote 

én de kleine verhalen van Assen en 
haar inwoners. Dat kunnen alleen 
maar verhalenvertellers als de auteurs 
 Bertus Boivin en Martin Hiemink. 

Archieven maken de stad. Dat geldt 
zonder meer voor het Drents Archief, 
dat de zorg voor het geheugen van de 
hoofdstad van Drenthe op zich heeft 
genomen. Dat collectieve geheugen 
moet gekoesterd en ‘bij de tijd’ gehou-
den worden. Als je wilt weten waar 
je naar toe gaat, dan is het belangrijk 
om te weten waar je vandaan komt. 

En laat dat geheugen van Assen 
nu opgeslagen liggen op de plek 
waar Assen ontstaan is... Namelijk in 
het Drents Archief, op de plek van 
het oude kloostercomplex Maria in 
Campis in de historische binnen-
stad van Assen. Gelegen in het 
Erfgoedkwartier is het letterlijk een 
‘pakhuis van de geschiedenis’. Binnen 
enkele jaren zal het groots uitpakken 
om op een verrassende manier oude 
en nieuwe verhalen over vroeger en 
nu te vertellen. Het verleden is actueel 
en dit boek is daar een voorproefje 
van. Laat het u smaken!

Douwe Huizing
directeur Drents Archief
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Om te beginnen… 1

We kunnen Assen echter 
tienduizenden jaren ouder 
laten worden. Desgewenst 

laten we de geschiedenis van Assen 
beginnen bij het groepje Neander-
thalers dat hier tussen 80.000 en 
55.000 jaar geleden zijn kamp 
opsloeg. Vorig jaar vonden we van 
hen een mooie vuistbijl plus andere 
spullen van vuursteen.
Is het u per se om onze mensensoort 
Homo Sapiens te doen? Waarom 
leggen we dan het beginpunt van de 
geschiedenis van Assen niet op het 
Messchenveld ten noorden van de 
stad op het moment dat jagers uit de 
middensteentijd tien- tot zesduizend 
jaar geleden aan de rand van een 
veentje vertoefden om er herten, oer-
ossen en wilde zwijnen te schieten? 
We vonden de kuilen waarin ze hun 

vuurtjes stookten, hun pijlpunten en 
vuurstenen messen.
Wilt u de bewijzen van menselijke 
aanwezigheid liever met eigen ogen 
zien? Met hetzelfde gemak laten we 
voor u de geschiedenis van Assen vijf-
duizend jaar geleden beginnen met de 
boerengemeenschap die aan de rand 
van de huidige Looneresch zwerf-
keien tot een hunebed stapelden.

Zonder de Neanderthalers, de 
jagers van het Messchenveld en de 
hunebedbouwers van Loon ook maar 
één ogenblik te kort te willen doen, 
beperken we onze tocht naar de voor-
geschiedenis van de stad Assen tot 
de jaren 1259, 1602 en 1780. Om het 
Assen van 1809 te begrijpen…

1259 Het klooster Maria in 
Campis in Assen gevestigd

Het jaar 1259 was het jaar waarin 
abt Eppo van het cisterciënzer 
klooster in het Groninger Aduard 
erin slaagde om een nieuwe plaats 
te  vinden voor het nonnenklooster 
waar hij beschermheer van was. 
De Drenten hadden het klooster in 
de buurt van Coevorden moeten 
stichten als zoenoffer voor de dood 
van de Utrechtse bisschop Otto van 
Lippe in de slag bij Ane in 1227. De 
plaats van het klooster was destijds al 
dan niet bewust slecht gekozen en abt 
Eppo was al een tijd op zoek naar een 
betere plek voor het klooster en zijn 
bewoonsters. Hij vond een geschikte 

Vandaag houdt de geschiedenis op. Net zoals ze 
morgen zal ophouden en gisteren ophield. Over 
het begin is de geschiedenis een stuk minder stellig 
en mag u zelf kiezen.
Meestal kiezen we de momenten en gebeurtenis
sen die het beste in onze kraam te pas komen. Het 
feit dat koning Lodewijk Napoleon op een goede 
dag in het jaar 1809 Assen tot stad maakte, is zo´n 
moment voor wie anno 2009 in een feestje geïn
teresseerd is. Voor hetzelfde geld kozen we 2007 
als jaartal omdat Assen toen haar tweehonderdste 
verjaardag als zelfstandige gemeente kon vieren.
De geschiedenis beschikt over een uitgebreid 
 assortiment jaartallen en gebeurtenissen om de
gene die iets van haar moet, moeiteloos ter wille te 
kunnen zijn.
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In 1735 tekende 
 Cornelis Pronk los-
lopende koeien voor 
‘’t Gemeene Landshuis 
en kerk te Assen’. Het 
oude klooster Maria in 
Campis aan de Brink 
was in de tijd van Pronk 
nog vrijwel intact. Het 
enige deel dat er nu 
van overgebleven is, 
is de Abdijkerk. Het 
torentje van de voorma-
lige kerk werd in 1850 
vervangen door een 
‘moderne’ toren als 
die van de Jozefkerk. 
Links staat midden op 
de Brink een van de 
oude priester woningen 
van het klooster. Vóór 
de afbraak in 1825 
diende het korte tijd als 
 gemeentehuis.

plek in een van de kleine gehuchten 
tussen het kerkdorp Rolde en de 
venen van Smilde. Er stonden twee 
boerderijen. Een was eigendom van 
de heren van Eelde, de andere van het 
Utrechtse Domkapittel. Op aandringen 
van de bisschop van Utrecht stelden 
de domheren in 1259 hun bezittingen 
in Assen beschikbaar om het klooster 
te bouwen. Spoedig daarna werd het 
klooster Maria in Campis ingewijd. In 
de zuidmuur van de Abdijkerk van het 
Drents Museum en de westelijke muur 
van het Drents Archief zitten nog stuk-
ken muur uit de kloostertijd. Het zijn 
de oudste stukjes Assen.
Door de veenbeek Weiersloop om te 
leiden ontstond een soort slotgracht 
rond het kloosterterrein. In de straat-
namen Zuidersingel, Oostersingel, 
Noordersingel en Gedempte Singel is 
het middeleeuwse ‘klooster bolwerk’ 
nog te herkennen. De ‘Westersingel’ 
werd gevormd door de Weiersloop. 

De vijver in de Gouverneurstuin is 
waarschijnlijk nog een overblijfsel van 
het oude stroompje.

1602 Het Landschapsbestuur 
komt naar Assen

In het jaar 1602 kwam het oude 
klooster in eigendom van de Land-
schap Drenthe, de voorloper van de 
provincie Drenthe. Drenthe ging op 
last van stadhouder Willem  Lodewijk 
over op het katholieke geloof. Alle 
 katholieke eigendommen vielen toe 
aan het Landschapsbestuur. De Drent-
se Staten besloten Maria in Campis als 
vergaderlocatie te gebruiken. Drost 
en gedeputeerden kregen een eigen 
werkkamer in het complex.
Besturen was in de zeventiende eeuw 
zeker nog geen dagtaak, dus bleven 
de Drentse bestuurderen voorlopig 
gewoon in het eigen dorp wonen. 
Assen telde in 1630 welgeteld 113 
inwoners. Alleen als er vergaderd 
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moest worden, trokken de Drentse 
‘ridders en eigenerfden’ naar Assen. 
Een aantal Assenaren had die dagen 
een aardige nevenverdienste aan het 
tijdelijk verblijf van de bestuurders 
door ze onderdak voor de nacht te 
bieden. Een van hen was deurwaarder 
Johan Helinge die aan de tegenwoor-
dige Kloosterstraat een herberg had. 
De gebinten van het huidige pand 
Kloosterstraat 6-8 stammen nog uit de 
tijd van Helinge.

1780 De Drentsche Hoofd-
vaart eindigt in Assen

In 1780 werd de Drentsche 
Hoofdvaart tot aan de rand van de 
 bebouwing van Assen doorgetrokken. 
In de jaren daarvoor had de Land-
schap Drenthe de vaart vanuit Meppel 
naar Smilde grotendeels opnieuw  laten 
graven om het eigen Kloosterveen 
in exploitatie te kunnen nemen. Op 
verzoek van de Assenaren werd later 

besloten om ook de laatste kilometers 
richting Assen te graven. 
Assen onderging in die jaren een ge-
daanteverwisseling. De landdrost kreeg 
zijn fraaie Drostenhuis aan de Brink. 
Aan de overkant van de singelgracht 
werd het landgoed Overcingel aange-
legd. Aan de kop van de Vaart reser-
veerden de Drentse heren de mooiste 
bouwkavels voor zichzelf. Het werd tijd 
om naar Assen te verhuizen...
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Het kleine Assen telt op dat 
moment weliswaar zo’n 150 
huizen, maar eerlijk gezegd 

zijn slechts een paar echt de moeite 
van het bekijken waard. Het oude 
Ontvangershuis aan de Brink bijvoor-
beeld, het voorname huis Overcingel 
aan de overkant van de singelgracht, 
het chique Drostenhuis naast het 
Gouvernementsgebouw aan de Brink. 
En een paar nieuwe huizen rond de 
Kolk van de Vaart, de nieuwe plek in 
Assen waar een klein aantal inwoners 
hun welstand gaat etaleren.

De meeste ‘gewone’ Asser huizen 
zijn klein en donker. Dat geldt ook 
voor de winkeltjes en werkplaatsen 
aan de Brink, de Kruisstraat, de 
Marktstraat en de Markt. Hier wonen 
en werken de bakkers, de slagers, 
de kleermakers en de pruikenma-
ker. Ze zijn met zo weinigen dat ze 
nauwelijks enige concurrentie te 
vrezen hebben. In de achterafsteegjes 
hebben een paar wevers, spinsters en 
een naaister hun nering. De andere 
middenstanders van de stad zijn de 
molenaar, twee schoolmeesters, de 
chirurgijn, de vroedvrouw plus enkele 
kasteleins en logementhouders.  

En in totaal twintig ambtenaren, niet 
bepaald een indrukwekkend  aantal 
voor een provinciehoofdstad in spe. 
Binnen de singels wonen op dat 
moment zelfs nog enkele boeren, al 
hebben de meesten van hen inmiddels 
wel een stadse nevenverdienste. Zo 
heeft Albert Alberti van de boerderij 
aan het eind van de Kruisstraat op de 
hoek van de singelgracht het stoken 
van jenever als nevenverdienste.

U ziet dit piepkleine Assen op 
de volgende pagina’s in korte tijd 
veranderen in een negentiende-eeuws 
stadje met enige allure. We danken 
dat grotendeels aan de zonen en 
dochters van de Drentse landadel die 
de oude havezaten op het platteland 
verruilen voor de stad. Besturen en 
rechtspreken zijn meer geworden dan 
een tijdverdrijf voor de betere stand. 
Bovendien generen ‘Drenthe’s beste 
zonen’ zich er steeds minder voor om 
zich verdienstelijk te maken als hout-
handelaar, vervener of ontginner.
Steeds zijn het weer dezelfde namen 
die je tegenkomt:  Hofstede,  Oosting, 
Van Lier, Kniphorst,  Gratama, 
Van Holthe tot Echten, Westra van 
 Holthe, Kymmell, Pelinck, Tetrode... 
Ze  bouwen hun huizen op de mooiste 
plekken. Het ene nog groter en 
 mooier dan het andere. Er wordt 
 immers op elkaar gelet... ‘Een kleine 
stad van paleizen’ schrijft politicus 
Gijsbert Karel van Hogendorp enigs-
zins vertederd in 1819.

Onze geschiedenis van de stad Assen beginnen we 
met zo’n 650 Assenaren. Het is zondag 12 maart 
1809 als al die Assenaren zich opmaken voor de 
feestelijke intocht van koning Lodewijk Napoleon. 
Assen hoopt indruk op de koning te maken.  
Waarmee eigenlijk…

Stad der paleizen 
(1809-1870)

2



Offi cieel had Assen nooit stad kunnen worden, 
want daarvoor had het plaatsje in elk geval 2000 
inwoners moeten hebben. Hiervan is op het offi -
ciële exemplaar van het Koninklijk Besluit nr. 10 
van 13 maart 1809 nog een pikant detail terug te 
vinden. In artikel 1 van het besluit is de term ‘der 
eerste klasse’ doorgestreept en vervangen door 
het vagere ‘op gelijke voet als alle andere steden 
van het Rijk’...
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Was het het voorjaar dat zo vroeg in 
maart al in de lucht zat? Was het het 
bericht dat oom Napoleon Bonaparte het 
vijfj arige zoontje van koning Lodewijk tot 
groothertog benoemd had? Of was het het 
enthousiasme van de Assenaren langs de 
route de dag daarvoor geweest...
Hoe het ook zij, koning Lodewijk 
 Napoleon was in een opperbeste stem-
ming toen hij op 13 maart 1809 in de 
mooiste kamer van het Ontvangershuis 
aan de Brink wakker werd. Bij de stukken 
die hij er later die ochtend ondertekende, 
zat Koninklijk Besluit nr. 10 waarin hij 
Assen niets meer of minder dan de rang 
van stad vergunde.
Wie bedenkt dat de Koning van  Holland 
hetzelfde privilege in die dagen ook 
aan plaatsen als Nijkerk, Oosterhout en 
Roosendaal geschonken had, kan zich 
afvragen wat het voorrecht stad te zijn 
begin negentiende eeuw inhield. Een 
tijd waarin stadsrechten kruimels van 
een voorbij verleden leken en waarin 
stadsmuren de stedelingen allang geen 
bescherming meer boden.
Duidelijk was in elk geval dat het niets 
met lokale democratie te maken had, 
want Lodewijk Napoleon gebruikte de 
stadsrechten om belangrijke steden als 
de hoofdsteden van de departementen 
onder controle te krijgen of te houden. 

Zelf benoemde de koning de leden van het 
stadsbestuur. In Assen waren en bleven 
dat overigens voornamelijk familieleden 
en vertrouwelingen van landdrost Petrus 
Hofstede, de ongekroonde koning van het 
Drenthe van het begin van de negentiende 
eeuw. Assen zou haar benoeming dan 
ook voornamelijk gebruiken om zich echt 
hoofdstád van Drenthe te kunnen noemen.

Was het het voorjaar dat zo vroeg in 
maart al in de lucht zat? Was het het 
bericht dat oom Napoleon Bonaparte het 
vijfj arige zoontje van koning Lodewijk tot 
groothertog benoemd had? Of was het het 
enthousiasme van de Assenaren langs de 
route de dag daarvoor geweest...
Hoe het ook zij, koning Lodewijk 
 Napoleon was in een opperbeste stem-
ming toen hij op 13 maart 1809 in de 
mooiste kamer van het Ontvangershuis 
aan de Brink wakker werd. Bij de stukken 
die hij er later die ochtend ondertekende, 
zat Koninklijk Besluit nr. 10 waarin hij 
Assen niets meer of minder dan de rang 
van stad vergunde.
Wie bedenkt dat de Koning van  Holland 
hetzelfde privilege in die dagen ook 
aan plaatsen als Nijkerk, Oosterhout en 
Roosendaal geschonken had, kan zich 
afvragen wat het voorrecht stad te zijn 
begin negentiende eeuw inhield. Een 
tijd waarin stadsrechten kruimels van 
een voorbij verleden leken en waarin 
stadsmuren de stedelingen allang geen 
bescherming meer boden.

Op gelijke voet als alle andere 
steden van het rijk
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Vele jaargangen maakte Johannes Mulders impressies 
van historische gebeurtenissen voor de omslagen van de 
Nieuwe Drentse Volksalmanak. Voorop de editie van 1962 
schetste hij het bezoek van koning Lodewijk Napoleon in 
1809 aan Drenthe.

Ch. H. Hodges schilderde het 
staatsieportret van Lodewijk 
Napoleon Bonaparte (1778-1846). 
Lodewijk was een jongere broer 
van keizer Napoleon Bonaparte en 
was de vader van de latere Franse 
keizer Napoleon III. Van 1806-1810 
vervulde hij voor zijn broer de rol 
van koning van Holland.
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Reeds op 14 maart 1809 gaf koning 
Lodewijk Napoleon het ministerie 
van Binnenlandse Zaken de opdracht 
een uitbreidingsplan te laten maken 
om de stad Assen in de toekomst 
ruimte te geven voor 6000 inwoners. 
(Dit was het inwonertal dat door-
gaans gehanteerd werd voor een 
stad van de eerste rang, maar dat 
hoefde de koning er uiteraard niet 
bij het vertellen.) De uiteindelijke 
opdracht kwam terecht bij de Rotter-
damse  architect Carlo Giovanni 
 Francesco Giudici, Jan Giudici voor 
zijn  vrienden. Enkele dagen later was 
Giudici al ter plaatse om de stand 
van zaken in ogenschouw te nemen. 
Medisch student P.A.C. Buwama 
Aardenburg had de opdracht gekre-
gen een plattegrond van de huidige 
situatie te tekenen ter voorbereiding 
van het plan ‘waarna de gedachte stad 
zoude behoren te worden getimmerd’. 
De kaart van Buwama Aardenburg 
zou de eerste nauwkeurige platte-
grond van Assen worden.
In november 1809 presenteerde 
 Giudici op het ministerie zijn 
‘Ontwerp tot vergrooting der Stadt 
Assen’. Het plan zal met verbijstering 
in  Assen ontvangen zijn, hoewel we 
geen enkele uitspraak van een tijd-
genoot over de plannen kennen. 
De plannen kwamen er feitelijk 
op neer dat vrijwel alle bestaande 
 bebouwing plaats moest maken voor 
een rechthoekige structuur met een 
zichtlijn vanaf de Vaart naar de Brink 
waar Giudici het stadhuis bedacht 
had. 
De Brink moest een rechthoekig plein 
worden waaromheen alle belangrijke 
gebouwen zouden komen.

Het zou nooit zo ver komen. 
 Lodewijk Napoleon was korte tijd 
later koning af, toen zijn broer de kei-
zer heel Nederland rechtstreeks onder 
het Franse bestuur stelde. Daarmee 
was de belangstelling voor plannen 
die vooral bedoeld waren om de 
glorie van de koning van Holland te 
etaleren, van de ene dag op de andere 
verdwenen. Het Assen dat Giudici in 
het hoofd had, bleef een kaart en een 
map met schetsen, veilig opgeborgen 
in het Drents Archief. 

Gedachte stad

Op het ‘Ontwerp tot vergrooting der stadt Assen’ is links 
de Kolk goed te herkennen (uitgebreid met een grote 
haven!). Verder ziet u de huidige Nassaulaan en Toren-
laan die naar de Brink voeren. Giudici handhaafde in zijn 
‘gedachte stad’ de oude singelstructuur.
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Koninklijk Besluit nr. 16 van 13 
maart 1809 bepaalde dat Assen uit 
’s rijks schatkist de som van twintig-
duizend gulden kreeg om een aantal 
huizen te bouwen. Besloten werd 
om ze aan de nieuwe weg tussen 
het bruggetje over de Noordersingel 
en de weg naar Rolde (de huidige 
Rolderstraat) te bouwen. Op het 
fragment van de kaart van Buwama 
Aardenburg ligt de weg er in 1809 
al wel, maar staat er nog niets aan. 
Dankzij de royale gift  kon de gemeen-
te er korte tijd later zestien ‘Nieuwe 
Huizen’ bouwen en zo heet de straat 
tot op de dag van vandaag nog steeds.

Ansichtkaart Nieuwe Huizen uit circa 1905.

Bijna twee eeuwen 
 klandizie lieten op de 
drempel van de voor-
malige drogisterij aan 
de Nieuwe Huizen 
hun sporen na.

Fragment van de kaart van Buwama Aardenburg uit 1809.

Ansichtkaart Nieuwe Huizen uit circa 1905.

Bijna twee eeuwen 
 klandizie lieten op de 
drempel van de voor-
malige drogisterij aan 
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Het Asserbos is zonder enige 
twijfel een van de oudste bossen van 
Nederland. Dat geldt dan met name 
voor het gedeelte direct langs de 
Beilerstraat met zijn hoge eiken en 
enorme hulststruwelen. Hier heeft  
sinds de middeleeuwen altijd bos ge-
staan en dat vind je vrijwel nergens in 
Nederland. Voor het klooster was de 
houtverkoop uit het bos een belang-
rijke bron van inkomsten. Tijdens 
de Reformatie in 1600 werd tegelijk 
met het klooster ook het kloosterbos 
eigendom van de Landschap Drenthe 
en kreeg het de naam ’s Landschaps 
Plantagie. In 1809 schonk koning 

Lodewijk Napoleon het Asserbos, dat 
in 1798 rijksbezit geworden was, aan 
de stad Assen.
Zijn huidige omvang bereikte het 
Asserbos halverwege de achttiende 
eeuw. Toen werd ten westen van de 
Bosbeek een nieuw bos aangeplant op 
de oude boerenerven die daar min of 
meer braak lagen. Naar een ontwerp 
van Wolter Hendrik Hofstede werd 
het nieuwe bos een sterrenbos met 
lange rechte paden die elkaar in de 
vorm van een ster kruisten. Tot op 
de dag van vandaag is een van die 
 sterren goed te herkennen op de Rode 
Heklaan bij de Zevenster.

Levende herinnering aan de kloostertijd

In 1939 werd bij de Nieuwe Vijver dankzij een inzameling onder de bevolking 
een monument ter ere van Wolter Hendrik Hofstede onthuld. Er is inmiddels 
een stalen kabel nodig om de herinnering aan de grondlegger van het bos 
overeind te houden...
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Op 1 april 1823 verscheen het 
eerste nummer van het Nieuws- en 
Advertentie-blad voor de Provincie 
Drenthe. Deze eerste Drentse krant 
lijkt in niets op onze huidige kranten. 
Het nieuws bleef destijds beperkt tot 
het trouw weergeven van de nieuwste 
besluiten en maatregelen 
van de overheid.
Deze eerste ‘Asser Cou-
rant’ was dan ook een 
echte overheidsonder-
neming. Gouverneur 
 Petrus Hofstede haalde 
Claas van Gorcum als 
provinciaal drukker naar 
Assen en benoemde zijn 
vertrouweling mr. Sibrand 
Gratama tot redacteur. 
In het eerste jaar had de 
krant, die alleen op dins-
dag en vrijdag verscheen, 
160 abonnees.
Pas in de loop van de 
negentiende eeuw werd 
de band met de provin-

cie minder hecht en kon de krant 
een eigen journalistiek geluid laten 
horen. In 1851 kwam de Provinciale 
Drentsche en Asser Courant geheel 
in handen van de  familie Gratama. 
Lange tijd was het dé krant van de 
betere Drentse kringen.

Dat mag wel in de krant

Het eerste nummer 
van de ‘Asser Courant’ 
opende met de tekst 
van een wetswijziging op 
belastinggebied, niet be-
paald voorpaginanieuws 
zouden we nu zeggen... 
Het formaat van deze 
eerste krant was 22 bij 
25 centimeter.
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In de zomer van 1823 maakten 
twee Leidse studenten een voetreis 
door Nederland. Dirk van Hogendorp 
en Jacob van Lennep reisden door 
landstreken die nauwelijks gewend 
waren aan bezoek van elders. Hun 
verhalen ademen de onverschrokken-
heid van ontdekkingsreizigers. Het 
was een tijd zonder treinen, de tijd 
van de trekschuit en de postkoets. 
Wegen waren meestal modderige 
karrensporen. Drenthe leek voor de 
reizigers wel één groot heideveld waar 
geen eind aan kwam.

Jacob van Lennep hield in schrift jes 
een dagboek bij dat hij later wilde 
uitgeven. Het kwam er niet van. 
De schrift jes kwamen in een doos op 
 zolder terecht en leken vergeten. Pas 
in 1942 werd Van Lenneps verslag 
voor het eerst als boek uitgegeven. U 
vindt hier een deel van het dagboek-
verslag van hun bezoek aan Assen.
De havezate Vredeveld waar zij de 
gouverneur en diens familie bezoch-
ten, is enkele tientallen jaren geleden 
verdwenen. Alleen de plek van het 
huis op het landgoed aan het eind van 
de Steendijk is bewaard gebleven.

Twee studenten bezoeken Assen

De Vaart en de Kolk ten tijde van het bezoek van Van Hogendorp en Van Lennep. 
De huizenrij aan de linkerkant is nog goed te herkennen. In de verte ziet u de 
Abdijkerk aan de Brink. Het bruggetje lag ter hoogte van (nu) Vaart ZZ 33.
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Zaterdag 28 juni 1823 (...) Erg mooi en bevallig was het gehucht Loon, dat twee uur van 
Zuidlaren ligt. Daar gingen wij een kroegje binnen dat net als de andere huizen uit allerlei 
materiaal opgebouwd was. Een oude toverheks wachtte ons op bij een blakend vuur. Haar taal 
was onverstaanbaar en zijzelf was het levende zinnebeeld van morsigheid. De melk diende zij 
ons op in glazen die zij met haar vuile handen had afgespoeld. Tegelijkertijd pikte boven ons 
hoofd een massa kippen op de zolder graan en maakte zoveel lawaai, dat de vrouw het nodig vond 
voortdurend met een stok tegen de zolder te slaan om ze stil te krijgen.
Van Hogendorp was hier in 1819 met zijn vader geweest. Hij deed dus alsof hij de weg goed 
kende, waardoor wij een half uur langer dan nodig op de hei ronddwaalden. Intussen plukte ik een 
mooie ruiker van koren- en heidebloempjes. Om half een kwamen wij in de bosjes die rondom 
Assen liggen.
(...) Omdat wij onze spullen verstuurd hadden naar het adres van de Nieuwe Herberg en deze niet 
bestond in Assen, doorkruisten wij de plaats en kwamen tenslotte bij Donker aan de Smildervaart. 
Die wist ook niets van onze spullen, maar hij leidde ons overal rond om te zoeken. Na een uur lang 
van schipper naar besteller en van besteller naar veerman gelopen te hebben, vonden wij eindelijk 
onze spullen in een andere herberg. Daarvandaan lieten wij ze weer bij Donker, in Het Wapen van 
Drenthe brengen. Nadat we ons omgekleed hadden, aten wij met twee onbeduidende stervelingen.
Om vier uur wandelden we naar Vredeveld, de buitenplaats van gouverneur Hofstede, waar Van 
Hogendorp vier jaar geleden gelogeerd had. Die ligt een kwartier van Assen aan de weg naar Rolde 
en is heel uitgestrekt. Het huis staat op een open plek en heeft twee vleugels en een torentje. Aan 
de linkerzijde van de oprijlaan staat een grote duiventoren met ontelbaar veel vogels, waar kippen, 
eenden, ganzen, kalkoenen, pauwen enz. omheen wandelden. De gouverneur was niet thuis, dus 
gingen wij terug naar de herberg en dronken thee.
Om zes uur liepen wij naar het Asserbos, dat wel twee- à driehonderd morgen groot is. Er loopt een 
lange laan doorheen, waarlangs in het begin zware beuken zijn geplant, en verderop dennen. (...) 
We werden vreselijk gekweld door muggen die onder de dennen in grote aantallen rondzwermden. 
Na twee uren dwalen keerden wij terug, schreven brieven en gingen om elf uur naar bed.

Zondag, 29 juni 1823  Toen ik om acht uur opstond, hoorde ik van Van Hogendorp dat ons plan 
om naar de kerk te gaan in duigen viel, omdat de predikant naar de Synode was en er dus 
’s morgens geen dienst was. Tot de middag schreven wij en wandelden toen naar Vredeveld, waar 
wij de gouverneur, zijn vrouw, zijn twee dochters en drie jongeheren uit het Instituut aan tafel 
troffen. Ze boden ons meteen stoelen aan en wij aten heel smakelijk mee. De hele familie Hofstede 
was heel vriendelijk en erg blij om Van Hogendorp terug te zien. Die was enigszins teleurgesteld, 
omdat de mooiste en aardigste van de dochters, met wie hij in 1819 veel plezier gehad had, 
intussen getrouwd was en naar Sneek verhuisd.
Bij het dessert dronken wij heel lekkere Kaapse madera. Onder het eten was een van de zonen van 
de gouverneur binnengekomen, die directeur van het postkantoor is. De dames wandelden naar 
de kerk en de jonge Hofstede ging met ons langs aardige bosjes en paadjes die heel vriendelijk 
doorsneden werden met watertjes.
Om vier uur kwamen wij weer in Vredeveld en dronken thee. Ik was onhandig, of beter gezegd, 
men heeft in Drenthe slechte pijpen, want ik brak alle pijpen die ik rookte. Hierna bracht de 
directeur ons naar het bos, liet ons de mooiste hoekjes zien en trakteerde ons in een paviljoentje 
op een fl es wijn. Hij ontving ons ’s avonds op het postkantoor, waar wij met zijn zwager, de heer 
Servatius, tot twaalf uur bleven zitten en sla met komkommer en boterhammen aten.
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Tot in de jaren twintig van de negen-
tiende eeuw begroef Assen haar doden 
aan de noordkant van de Brink, op 
de plek waar nu het Paleis van Justitie 
staat. Toen dat kerkhof vol dreigde te 
raken, werd besloten om een eindje 
buiten de stad een nieuwe begraafplaats 
aan te leggen. Gekozen werd voor een 
plek aan de noordkant van het Asser-
bos bij de Vaart. We noemen het in 
1823 in gebruik genomen kerkhof de 
Noorderbegraafplaats (sinds er in 1889 
aan de Beilerstraat de Zuiderbegraaf-
plaats bij gekomen was).
Een koopgraf op de Noorderbegraaf-
plaats kostte het voor die tijd forse 
bedrag van 25 gulden. Het was dan ook 
geen wonder dat alleen de rijke Asser 
families zich hier een eigen laatste rust-
plaats vooraan op het kerkhof  konden 
permitteren. De rest van de Asser 
bevolking moest het met een goedkoop 
huurgraf ergens achterop doen.
Het is interessant om eens een kijkje 
op de Noorderbegraafplaats te nemen. 

Rechts van het pad 
liggen de oudste 
graven. Op de stenen 
leest u vrijwel alle 
namen die in de 
negentiende eeuw 
de geschiedenis 
van Drenthe voor 
een  belangrijk deel 
bepaald hebben: 
 Hofstede,  Collard, 
Van der Feltz, 
 Gratama,  enzovoort. 
De geschiedenis is 
altijd vlakbij op de 
Noorderbegraaf-
plaats...

De dood onder ogen

Het hek van de Noorderbegraaf-
plaats en een aantal opvallende graf-
monumenten zijn geproduceerd door 
de Asser IJzergieterij. Het bedrijf was 
in 1866 aan het Kanaal opgericht. 
Tien jaar later was de ijzergieterij de 
grootste werkgever van Assen met 
zeventig volwassen werknemers en 
elf jongens. Behalve in grafmonu-
menten specialiseerde het bedrijf 
zich in landbouwwerk tuigen, urinoirs 
en lantaarnpalen.

Achter op de Noor-
derbegraafplaats 
staat het opvallende 
gietijzeren grafmonu-
ment van wethouder 
Brumsteede. Op deze 
foto uit 1957 was 
het monument nog 
helemaal intact, tegen-
woordig niet meer.
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Hoeveel Assenaren weten dat de 
Nassaulaan niets met de familie 
Oranje-Nassau te maken heeft, maar 
naar doctor Hendrik Jan Nassau 
genoemd is...
Deze Hendrik Jan Nassau was een 
enthousiast onderwijzer afkomstig uit 
Zeeland, die in 1820 in Assen sollici-
teerde naar de functie van ‘taal meester’ 
van de nieuwe Franse school. Hij 
werd gekozen uit twaalf kandidaten 
omdat hij het proefexamen het beste 
gemaakt had. Behalve een salaris van 
500 gulden per jaar, mocht hij ook het 
kostgeld van de inwonende leerlingen 
houden, bepaalde zijn werkgever.
In 1825 liet de gemeente aan de Bosch-
laan – de tegenwoordige  Nassaulaan  – 
een nieuwe school bouwen die zich 
Latijnse school mocht noemen. Nas-
sau werd rector en exploiteerde ook 
hier de lucratieve kostschool. Nassau’s 
instituut had leerlingen uit de hoogste 
Drentse kringen die er klaargestoomd 
werden voor doorgaans een studie aan 

H.J. Nassau (geen familie van...)

Twee portretten van H.J. Nassau: een jeugdportret uit de 
tijd dat hij zich in Assen vestigde, en een portret tegen 
het eind van zijn leven. Op beide portretten valt u wel-
licht op dat Nassau iets met zijn rechteroog had.  
Hij verloor dit oog bij een ongeluk.

Oude ansichtkaart van het Gymnasium aan de 
 Nassaulaan.

de Groninger universiteit. Het oude 
Gymnasium staat nog steeds aan de 
Nassaulaan alsof er sinds de dagen van 
dr. Nassau niets veranderd is...
Reeds tijdens zijn rectorschap stortte 
Nassau zich op een min of meer uit 
de hand gelopen hobby: het vervenen 
en ontginnen van zijn grondbezit op 
Kloosterveen. Nassau had er inmid-
dels meer dan 70 hectare veengrond 
aangekocht. In 1845 verhuisde hij naar 
zijn grote landhuis waarin je tot de dag 
van vandaag het gymnasium nog een 
beetje kunt herkennen (Hoofdvaarts-
weg 73).
In 1872 stierf Nassau als een vermo-
gend man. Hij liet bijna 60 duizend 
gulden na. Vele jaren na zijn dood 
werd zijn huis op Kloosterveen naar 
hem Huize Nassau genoemd.
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Naar de mode van die tijd ontwierp A. Kommers het gebouw voor het 
 Provinciaal Gerechtshof aan de Brinkstraat in neoclassicistische stijl. Deze 
‘Tempel der Gerechtigheid’ kreeg de hoge zuilen en een fronton (de driehoek 
bovenin) van een klassieke Griekse tempel. De meeste oude herenhuizen in 
de stad kregen datzelfde modieuze driehoekje. In 1840 werd het gerechtshof 
in gebruik genomen. Voor de Assenaren was het niets meer of minder dan 
het Paleis van Justitie. Het belang van de aanwezigheid van de rechterlijke 
macht in het Assen van het begin van de negentiende eeuw is niet gemakke-
lijk te overschatten.

In het Drents Archief ligt een fraaie 
kaart met het ‘Plan tot aanleg van de 
Torenlaan’. Je kunt een strookje van 
de kaart optillen om te zien hoe het er 
vóór de Torenlaan uitzag: een gebied 
met tuintjes en drassige veldjes aan 
weerszijden van het Weiersloopje. 
De aanleg van de nieuwe laan tussen 
de Brink en het Asserbos werd in 
1809 beklonken bij het schenken van 
het bos aan de gemeente Assen. 

Niet lang daarna werd de Torenlaan 
daadwerkelijk aangelegd. Voortaan 
had het doorgaande verkeer van de 
Groningerstraat naar de Beilerstraat 
via Nieuwe Huizen, Brinkstraat, 
Brink en Torenlaan een nieuwe 
straatweg tot zijn beschikking. 
Er kwamen enkele spraakmakende 
gebouwen langs de nieuwe route: het 
Paleis van Justitie in 1840 en de 
‘Grote Kerk’ in 1848.

Opvallende nieuwe gebouwen in de stad
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Op het ‘Plan tot aanleg van de Torenlaan’ staat tussen de Abdijkerk en het Drostenhuis nog het 
oude ‘Landschapshuis’ getekend. Het werd tussen 1882 en1886 vervangen werd door nieuwbouw 
van het toenmalige provinciehuis, het huidige Drents Museum.

De oude Abdijkerk was aan het begin van de negentiende eeuw veel te klein om alle kerkgangers 
op de zondagmorgen onderdak te bieden. De kerkenraad vroeg op een gegeven moment zelfs 
per brief aan koning Willem II of deze zijn medewerking wilde verlenen aan nieuwbouw om te 
voor komen ‘dat veel mensen de openbare godsdienst niet meer bijwoonden’: ‘Ze worden daar-

door een prooi van verwildering en toeneming in 
zedeloosheid’. Zo ver hoefde het gelukkig niet 
te komen. C.J. Spaan ontwierp een nieuwe kerk 
in neo classicistische stijl aan de nieuwe laan naar 
het Asser bos. Op 30 april 1848 kon de kerk in ge-
bruik worden genomen. De Assenaren noemden 
hem – uiteraard – de Grote Kerk. In 1964 werd 
het de Jozefkerk, omdat een eindje verderop de 
katholieke kerk aan Maria was gewijd was.
Op deze ansichtkaart ziet u nog de oude toren-
spits die in 1910 na een blikseminslag door 
brand verwoest werd. De kerk kreeg toen een 
verhoogde toren met een fraai koepeltje.
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Over gaz-licht, verlichting 
en andere idealen

Kees Corver werd in 1869 directeur van de Asser gas-
fabriek, zonder noemenswaardige ervaring in het gas-
bedrijf. Hij was namelijk predikant, maar bovenal een 
zoekende geest. Een enkeling verdacht hem er zelfs 
van socialist te zijn en daar schrokken ze in Assen fl ink 
van. Terwijl de goegemeente in 1871 gruwde van de 
gedachte dat een aantal arbeiders zich verenigd had in 
de Asser Werklieden Vereniging, hield Corver doodge-
moedereerd tijdens de eerste openbare vergadering 
een gloedvol betoog om de werklieden een hart onder 
de riem te steken.
Assen bleek al spoedig te klein voor de ruimdenkende 
geest van Corver. Zelfs Nederland werd hem te be-
nauwd, toen met de jaren zijn onverzettelijkheid om de 
noden der mensheid te lenigen steeds grotere vormen 
aannam. Het voerde hem uiteindelijk naar de bruggen 
en kaden van Parijs. Daar stierf de Asser gasfabriek-
directeur in 1903 als clochard onder de clochards...

Tot na de oorlog kende Assen een systeem met gasmunt-
meters. Je kocht een muntje bij de kruidenier op de hoek, 
deed hem in de gasmeter en je kon weer even vooruit...

Iedereen had het halverwege de 
negentiende eeuw over de zegeningen 
van het ‘gaz-licht’ dat de walmende 

kaarsen en olielampen zou doen 
vergeten. Ook in Assen was het een 
tijdlang het gesprek van de dag. 
Gas gaf nieuwe status. Dankzij het 
‘gaz’ zou de stad kunnen beschikken 
over straatverlichting die een provin-
ciestad waardig was.
In 1861 ging de gemeentelijke gas-
fabriek aan de Witterstraat draaien. 
De voor de vergassing benodigde 
steenkool werd per schip over de 
Vaart aangevoerd. Later verzorgde 
een zogeheten elektrohangbaan de 
kolenaanvoer op enkele meters boven 
de Gasfabriekstraat.
Steeds meer huizen werden op het 
gemeentelijk gasnet aangesloten. 
Eerst alleen voor verlichting. Pas in 
de loop van de twintigste eeuw ging 
de huisvrouw ook op gas koken. In de 
jaren zestig werd aardgas dankzij de 
gasbel van Slochteren zo goedkoop 
dat  Nederland massaal van de steen-
kool en petroleum op gas verwarming 
overschakelde. Toen was de gas-
fabriek aan de Witterstraat allang 
gesloten.
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Uit het hoofd geschilderd
Niet alle Assenaren konden zich 

een paleisje aan de Vaart veroorloven. 
Vooral ’s winters, als de veenarbei-
ders op Kloosterveen geen werk en 
 inkomen meer hadden, was er zelfs 
in het relatief welvarende Assen in 
tientallen gezinnen bittere armoede. 
Ze waren aangewezen op de liefdadig-
heid van een van de vier armbesturen 
van de Asser kerken.
Om de allerarmsten op te voeden tot 
arbeidzaamheid stichtte de hervorm-
de diaconie in 1851 aan de Rolder-
straat het Armenwerkhuis. De dertig 
mannen, vrouwen en kinderen die er 
mochten wonen, verrichtten nuttige 
werkzaamheden als het maken van 
biezen matten. Later werd het tehuis 
voor ouden van dagen Avondrust 
waar vele honderden Assenaren hun 
laatste dagen hebben doorgebracht. 
Tot 1968 stond het ter hoogte van 

 Anholt aan de Rolderstraat. Een van 
de bewoners van Avondrust was 
Coenraad Cieraad. Hij had het groot-
ste deel van zijn leven een stoff eer-
derij in de Molen dwarsstraat gehad. 
Toen Cieraad in 1951 samen met zijn 
vrouw Aafk e naar Avondrust verhuis-
de, kon hij zich volledig op zijn hobby 
storten: het maken van tekeningen en 
aquarelletjes van het Assen van zijn 
jeugd aan het eind van de negentiende 
eeuw. Cieraad tekende uit zijn hoofd, 
maar af en toe liep hij even de stad in 
om zich ervan te vergewissen hoe het 
er nu uitzag. De man moet een feno-
menaal geheugen gehad hebben, want 
het is moeilijk om ’m op een onjuist-
heid te betrappen.
Tijdens zijn twaalf jaar in Avondrust 
zette Coenraad Cieraad zo’n tachtig 
stadgezichten op aquarelpapier. In 
1964 stierf hij op 87-jarige leeft ijd.

Zo zag Avondrust er 
volgens Cieraad in 
zijn jeugd uit. Boven 
de voordeur stond 
18 N.H. DIACONIE 
51 in de deurlijst. In 
de schuur linksachter 
stalde de hervormde 
diaconie haar lijkkoets.
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Onder de prachtige pijnen en 
breedgetakte eiken van het Asserbos

De Asser heren verzamelden zich op 
gezette tijden in hun Herensociëteit in 
het Schathuis tegenover het Drosten-
huis. Sinds het eind van de achttiende 
eeuw werden daar onder het genot 

van een hapje en een 
drankje de lopende za-
ken in Drenthe uiterst 
eff ectief besproken. 
Historicus Lammert 
Buning beschreef in 
1966 in zijn onover-
troff en Herenbolwerk 
hoe de Asser heren 
elkaar vervolgens 
bijna een eeuw lang 
de bal konden blij-
ven toespelen.
In 1854 liet de 

Herensociëteit aan de rand van het 
Asserbos een ‘gebouw voor het gezellig 
verkeer des zomers’ bouwen. Deze 
Buitensociëteit werd dat jaar het mid-
delpunt van het negende Landbouw-
huishoudkundig congres. Het congres 
stond in het teken van de ongekende 
mogelijk heden die het ontginnen van 

Veel Assenaren zullen 
Café-restaurant De 
Hertenkamp op het 
suikerzakje onmiddel-
lijk herkennen. Het 
kwam op de plaats van 
de in 1874 door brand 
verwoeste Buiten-
sociëteit. In de jaren 
zeventig van de vorige 
eeuw werd de oude 
Hertenkamp vervan-
gen door de huidige 
anonieme nieuwbouw.

de Drentse heide zou opleveren. De As-
ser heren zagen hier voor zichzelf een 
schone en lucratieve taak weggelegd. 
Ze wilden het congres gebruiken om 
zich op dit punt te profi leren.
Dat het Landbouwhuishoudkundig 
Congres een succes werd, was niet 
in de laatste plaats te danken aan het 
tweedaagse bezoek dat koning Willem 
III kwam brengen. Diens bezoek was 
tot op de minuut nauwkeurig voorbe-
reid en verliep zonder enig incident, 
hetgeen bij een bezoek van de wispel-
turige vorst een wonder mag heten. 
Opmerkelijk nevenresultaat van het 
congres was dat de succesvolle expositie 
van ‘voorwerpen van oudheidkundig 
belang’ korte tijd later leidde tot de 
oprichting van het Drents Museum.
In de Buitensociëteit keerde na het con-
gres de rust weer. ‘Onder de prachtige 
pijnen en breedgetakte eiken’ van het 
Asserbos – een poëtische waarneming 
van mr. Oldenhuis Gratama  – schonk 
men zich nog maar ’ns een glas port-
wijn in. Het leven was goed in Assen, 
als je lid van de sociëteit was.

van een hapje en een 
drankje de lopende za-
ken in Drenthe uiterst 
eff ectief besproken. 
Historicus Lammert 
Buning beschreef in 
1966 in zijn onover-
troff en Herenbolwerk 
hoe de Asser heren 
elkaar vervolgens 

Herensociëteit aan de rand van het 
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Gezicht op de Vaart
In 1862 schilderde George 

 Lourens Kiers dit ‘Gezicht op de 
Vaart’. Het combineert de veel-
geprezen Stad der Paleizen en het 
landelijke Assen van het jongetje 
dat met een koe aan de wandel is. 
In de verte ziet u het torentje van de 
Abdijkerk en het hoge Hofstedehuis 
op de kop van de Vaart. Prominent 
ligt rechts het witgepleisterde huis 
van de familie Westra van Holthe 
dat in 1854 gereed kwam (Vaart ZZ 
33). Het huis daarnaast (net achter 
de wagen) werd begin twintigste 
eeuw afgebroken bij de aanleg van 
de Emmastraat.
De Vaart Noordzijde was nog 
 onbestraat. De straatlantaarns 
langs de Vaart waren de eerste gas-

George Lourens Kiers 
(1838-1916) kwam 
met zijn ouders naar 
Assen en bleef er 
tien jaar wonen. Hij 
verdiende de kost toen 
nog voornamelijk als 
huisschilder. Behalve 
dit schilderij heeft het 
Drents Museum ook 
de prachtige olieverf 
die Kiers van de Brink 
maakte, in zijn bezit. 
We gebruikten dit 
schilderij op de cover 
van dit boek. Later 
verhuisde Kiers naar 
Amsterdam waar hij 
zich ontwikkelde tot 
een succesvol schilder.

lantaarns in de stad. Over het grote 
huis links (Vaart Noordzijde 88) 
vertelde Louis Albert Roessingh het 
hilarische verhaal van de ‘jongehe-
ren van ’t stoepie’, twee ongetrouwde 
broers van in de tachtig. Elk voor-
jaar rolde hun oude knecht buiten 
het tapijt uit waarna de jongeheren 
eronder kropen om dunne plekken 
tegen het licht op te sporen. Roes-
singh stond aan de overkant van 
de Vaart voor het raam van zijn 
ouderlijk huis: 
‘Met de grootste belangstelling 
volgde ik de golvingen van het tapijt. 
Met gespannen aandacht wachtte 
ik het moment af waarop en waar 
de jongeheren weer te voorschijn 
zouden komen.’
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Assen op de kaart

Tussen het bezoek van koning 
Lodewijk Napoleon en de situatie op 
deze plattegrond van de stad zit ruim 
een halve eeuw. Assen groeide in 
die jaren als kool. Om de zoveel jaar 
verdubbelde het inwoneraantal: 1100 
inwoners in 1815, 2200 in 1830, 4400 
in 1850, 6800 in 1870.
In de eerste helft van de negentiende 
eeuw kreeg Assen haar eigen gezicht. 
Een deftig gezicht, maar daar bleef het 
niet bij, want – zoals professor Prakke 
eens schreef – ‘De glans van de Stad 
der paleizen heeft velen herwaarts 
aangetrokken’. Op de plattegrond zijn 
de prachtige tuinen van de huizen 
langs de Vaart getekend, maar ook 
de dichte bebouwing van de Katte-
gang tussen de Groningerstraat en de 
Molenstraat en de kleine huisjes op het 
Alteveer aan de Stegeweg (Sluisstraat) 
voorbij de sluis.

Jacob Kuyper vervaardigde in de 
jaren zestig van de negentiende 
eeuw de elfdelige Gemeente-Atlas 
van Nederland. Het Drentse deeltje 
werd in 1867 uitgegeven door Hugo 
Suringar te Leeuwarden. Van Assen 
zit zowel een kaart van de gemeente 
als deze plattegrond van de stad in 
de atlas.
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De gebouwen van de Johan Willem Friso-kazerne aan de Vaart Zuidzijde.
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Vaart der volkeren 
(1870-1920)

3

Uitgeverij Hansma liet ‘amanu-
ensis bij het Rijksarchief ’ Alb. 
Oltmans onder toezicht van 

rijksarchivaris mr. J.G.C. Joosting 
de gemeente Assen ‘in hare wording 
en ontwikkeling’ schetsen, terwijl 
Van Gorcum de heren Kymmell en 
Zijlstra strikte voor een gedenkschrift 
‘Na een eeuw’: ‘Onze stad is jong. Wat 
is een eeuw in ’t leven van dorpen en 
steden! En Assen is in het boek der 
Eeuwen nog maar met één schrapje 
aangeteekend in de hoedanigheid van 
zelfstandige Gemeente.’

Het zal niemand verbazen dat in 
beide boeken de nadruk kwam te 
liggen op de snelheid waarmee Assen 
zich in haar eerste eeuw ontwikkeld 
had. In afzonderlijke hoofdstuk-
ken benadrukte Oltmans de twee 
ontwikkelingen die de stad in de 
periode 1870-1920 met name zouden 
opstoten in de ‘vaart der volkeren’: 
de betere verbindingen met de regio 
en de rest van het land sinds de 
opening in 1870 van de spoorweg 
Zwolle- Groningen en de economi-
sche gevolgen van de komst van het 

garnizoen in de jaren negentig van de 
negentiende eeuw.

De bevolkingscijfers van  Assen 
tussen 1870 en 1920 illustreren 
 hoezeer het de stad voor de wind 
ging. Woonden er in 1870 zo’n zeven-
duizend mensen, in 1920 waren het 
er maar liefst zeventienduizend. De 
stad groeide vooral omdat er veel 
meer mensen kwamen wonen dan 
er vertrokken. Een tweede oorzaak 
was het feit dat er relatief veel jonge 
gezinnen in de stad woonden. Dat 
was natuurlijk een teken dat er in 
Assen een behoorlijke boterham te 
verdienen viel.
De Asser bevolking groeide in deze 
periode bijna een keer zo snel als 
de bevolking van Nederland als 
 geheel. ‘Welke stad in Nederland kan 
 gewagen van zoo’n snelle opkomst’, 
riepen Kymmell en Zijlstra aan 
het eind van hun boek uit. Op de 
 volgende pagina’s ziet u met eigen 
ogen hoe de ‘vaart der volkeren’ 
 Assen in haar greep kreeg.

Alsof ze niet op de honderdste verjaardag van 
 Assen als stad konden wachten, maakten de 
 Assenaren zich in 1907 op om het Eeuwfeest 
van Assen als zelfstandige gemeente te vieren. 
De Feestcommissie maakte overuren, half Assen 
was in de weer met erebogen en praalwagens. 
Er stonden maar liefst twee jubileumboeken op 
stapel.
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De vuurkast komt met schel gefluit
De komst van de eerste trein op 

30 april 1870 naar Drenthe zou de 
provincie niets goeds brengen, ver-
wachtte een anoniem gebleven Drent: 
‘Wat Drentsch was treedt nu spoedig 
uit, de vuurkast komt met schel gefl uit 
en nieuwe zeden aan’. De man moet 
zich die zaterdag tamelijk eenzaam 
gevoeld hebben, want de komst van 
‘de vuurkast’ liep uit op één groot feest. 
De  Provinciale Drentsche en Asser 
Courant deed er ’s maandags uit-
gebreid verslag van. Met vierhonderd 
personen aan boord was de eerste trein 
zaterdagsochtends om acht uur uit 
 Groningen vertrokken. Na een tochtje 
van bijna drie kwartier werd het gezel-
schap hartelijk verwelkomd door voor-
zitter H. van Lier van het feestcomité.

De Provinciale Drentsche en 
Asser Courant had op zaterdag 
30 april 1870 de voorpagina 
vrijgemaakt voor een gedicht 
van dominee A.L. Lesturgeon uit 
Zweeloo ter gelegenheid van de 
komst van de trein naar Drenthe.

De directie van de Staatsspoorwegen 
bedacht Assen met een eenvoudig 
station van het type der derde klasse 
met aan beide zijden wachtkamers en 
voor de stationschef een dienstwoning 
op de eerste verdieping. Na meer 
dan honderd jaar dienst te hebben 
gedaan werd het in 1989 afgebroken. 
Het oude station leverde volgens de 
NS te veel logistieke problemen op. 
De ingekleurde prentbriefkaart is van 
omstreeks 1900.omstreeks 1900.
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Mag het één villaatje meer zijn?
Al bij leven een park naar je ge-

noemd te krijgen... Dat overkwam 
 Warmold Albertinus baron Van der 
Feltz, van 1857 tot 1878  burgemeester 
van Assen. De man hield van aanpak-
ken. Onder zijn  burgemeesterschap 
kwam veel tot stand: de gasfabriek, het 
Noord-Willemskanaal en de spoorlijn 
Zwolle-Groningen. Assen groeide en 
dat bracht voor de gemeente allerlei 
extra kosten met zich mee. Met in 1868 
de bodem van de gemeentekas in zicht, 
stelde Van der Feltz voor om het Asser-
bos tussen de HBS en het Gymnasium 
te kappen en de grond aan particu-
lieren te verkopen. Op de dertien 
bouwkavels zouden royale woningen 
en villa’s komen. De tegenstanders 
roerden zich duchtig. Was het kappen 
van bomen voor de bouw van de HBS 
niet genoeg geweest? De burgemeester 
kreeg voorlopig de gemeenteraad niet 
mee.
Van der Feltz hield zijn plan echter 
onder handbereik en in 1875 bleek er 
wel een raadsmeerderheid te vinden 
voor een bescheidener plan voor vier 
villa’s en vijf kleinere huisplaatsen aan 
‘den Nieuwen Weg’ door de tuin van 
het Gymnasium. In overleg met de 
gemeente kochten de vier toekomstige 
eigenaren van de villa’s ook de vijf 
kleine percelen en enige jaren later was 
Assen een bijzonder parkje met niet 
vier, maar vijf villa’s rijker...

In het ontwerp van het aan te leggen park in de tuin van 
het Gymnasium staan vijf kleinere huizen getekend die 
nooit gerealiseerd zijn.

In 1884 gaf de gemeente-
raad de naam van inmiddels 
oud-burgemeester Warmold 
Albertinus van der Feltz aan 
‘zijn’ park.

Het Van der Feltzpark 
 omstreeks 1900, gezien 
vanaf de Nassaulaan.
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Op een voor een werkman 
talentvolle wijze

In het notulenboek van 
de Asser Werklieden 
Vereniging hield de 
secretaris nauwkeurig 
bij wat bestuur en 
leden bespraken om 
‘den toestand van 
den werkman te ver-
beteren’.

Zelfs burgemeester Van der Feltz 
was op zondag 11 juni 1871 in de zaal 
van het Wapen van Drenthe waar een 
groep Asser werklieden bijeen was 
om een eigen vereniging op te richten. 
Initiatiefnemers waren de broers 
Hoeke en Obbe Rommerts. De krant 
die uitvoering verslag van de bijeen-
komst deed, prees de broers voor de 
‘voor een werkman talentvolle wijze’ 
waarop ze de zaak van de werkende 
stand bepleit hadden. Die eerste 
zondag meldden zich 56 leden bij de 
Asser Werklieden Vereniging aan.
Commissaris van de Koning  Gregory 
schreef de volgende dag aan de 
minister van Binnenlandse Zaken 
dat hij de nieuwe vereniging nauw-
lettend in de gaten zou houden. Veel 
aanleiding tot ongerustheid is er nooit 

geweest. De Asser werklieden waren 
niet geïnteresseerd in de barricaden 
en de revolutie. Ze hielden zich bezig 
met een ziekenfonds voor de eigen 
leden om naar de dokter te kunnen als 
er ziekte was. Ze bouwden een eigen 
coöperatieve bakkerij. Ze begonnen 
een brei- en naaischool en richtten de 
coöperatieve bouwvereniging Eigen 
Haard op.
Er werden bergen werk verzet en daar 
stonden zeker in de eerste jaren wei-
nig successen tegenover. Dat voorzit-
ter Gerhard Stuvel de eerste arbeider 
was die in de Asser gemeenteraad 
gekozen werd, was op z’n minst een 
verrassing te noemen. De vereniging 
was op dat moment al op sterven na 
dood. In 1893 zetten de laatst over-
geblevenen offi  cieel een streep onder 
de Asser Werklieden Vereniging.

In het notulenboek van 

de Asser Werklieden Vereniging.
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Echte Amsterdamse winkels

De Marktstraat veranderde aan het eind van de negen-
tiende eeuw in een winkelstraat met grote etalageruiten. 

Behalve koffi e, thee en koloniale waren gingen bij 

de fi rma Oosterveen in de Marktstraat ook dure 

‘Havana Sigaren’ over de toonbank.

De snelle groei van Assen aan het 
eind van de negentiende eeuw bezorg-
de de middenstand gouden tijden. Op 
de oudste foto’s van het Asser centrum 
had vrijwel elk pand nog slechts één 
bouwlaag. Veel van die panden maak-
ten snel plaats voor ‘echte Amster-
damse winkels’, zoals een tijdgenoot 
trots schreef. ‘Echte’ winkels met een 
toonbank en etalages waar de koop-
waar werd uitgestald. De aanblik van 
Marktstraat, Kruisstraat en Brinkstraat 
werd voortaan bepaald door de grote 
spiegelruiten van de winkelpanden 
met daarop de namen van de winke-
liers in grote, sierlijke letters.
Spottend met de nieuwe deft igheid 
schreef journalist Harm Boom destijds 
dat men in Assen ‘al de comfort, al 
de gemakken en al het gerief kon 
vinden, die ’t despotisme der mode als 
necessiteiten des levens geijkt heeft , tot 
paté’s de foie gras en manillasigaren 
en oeil de perdrix incluis’. Vrij vertaald 
komt het erop neer, dat je in Assen 
zelfs ganzenleverpastei, dure sigaren 
en eksterogen kon kopen...
Tientallen nieuwe winkeliers beproef-
den in Assen hun geluk. Een van hen 
was Antje Oldenburger uit Nieuwe 
Pekela, die in eerste instantie naar 
Assen verhuisde om er als coupeuse 
aan de slag te gaan. Ze ontmoette er 
‘reiziger in textiel’ Bareld van der Veen 
en samen besloten ze in 1897 een 
zaak te beginnen. Aan haar familie in 
Pekela had ze al geschreven: ‘In Assen 
is toekomst voor een winkel. Er komt 
met die kazerne zoveel volk in Assen 
dat we best zelf ’t een en ander konden 
beginnen.’ Hun eerste winkeltje aan de 
Varkensmarkt zou later uitgroeien tot 
Warenhuis Vanderveen.
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Welkom aan het garnizoen

De kazernes langs de Vaart omstreeks 1920 op een ingekleurde prentbriefkaart.

Ervaring met militairen had Assen 
al opgedaan dankzij de aanwezigheid 
van een militaire wacht. De plaatse-
lijke winkeliers en kroegbazen liepen 
al jaren met ze weg. Toen in 1881 het 
‘Plan tot algemeene regeling der Ka-
zernering’ bekend werd, besloot het 
Asser gemeentebestuur zich  ervoor 
in te spannen om het garnizoen 
uitgebreid te krijgen. Het plan moest 
het Nederlandse leger moderniseren. 
Sinds de Tachtigjarige Oorlog waren 

de inspanningen van de Nederlandse 
defensie gericht op het verdedigen 
c.q. veroveren van vestingen. Een 
aanpak die mettertijd even kostbaar 
als zinloos gebleken was. Een modern 
leger moest kunnen beschikken over 
ruime comfortabele kazernes plus 
de nodige vrije natuur om te kunnen 
oefenen.
De gemeente Assen meldde zich 
aan om twee bataljons van het 
Eerste  Regiment Infanterie onder te 
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Voorafgegaan door 
de Stafmuziek en 
begeleid door een 
horde Asser jon-
gens en meisjes ke-
ren soldaten terug 
van een oefening in 
het veld. De foto is 
aan de Vaart Zuid-
zijde ter hoogte 
van de Witterbrug 
genomen.

 brengen. Er was ruimte voor kazer-
nes op de Klapkampen tussen de 
Vaart en de Witterstraat. Op korte 
marcheer afstand van de stad kon de 
krijgsmacht in Baggelhuizen, op het 
Witterveld en op het Dijkveld naar 
hartenlust oefenen. De Asser lobby 
slaagde in december 1881, maar het 
duurde meer dan tien jaar voor een 
en ander zijn beslag kreeg. Het minis-
terie van Oorlog had een chronisch 
gebrek aan geld.
In 1894 werd de Wilhelminakazerne 
voltooid, het jaar daarop volgde de 
Emmakazerne en in 1905 de Hendrik-
kazerne. De twee eerste  kazernes 
hadden elk een gevelwand van ruim 
honderd meter en boden in vredes-
tijd plaats aan een compleet bataljon, 
bestaande uit zo’n 450 manschappen.
Op 1 november 1894 arriveerde 
het Vierde Bataljon van het Eerste 

Regiment Infanterie op het station. 
Luitenant-kolonel Bowier liet zijn 
troepen halt houden bij een feesttent 
op de Brink. Bovenin was een bord 
bevestigd waar met sierlijke letters te 
lezen stond ‘Welkom aan het garni-
zoen’.
Vol verwachting wachtten de 
 Asse naren af, aldus Alb. Oltmans in 
zijn boek bij het Eeuwfeest van 1907: 
‘Wat zou ’t garnizoen geven? Zou het 
werkelijk ’t voordeel aanbrengen, dat 
men ervan verwachtte? Velen hadden 
hunne winkels vergroot en hunne 
zaken uitgebreid. Anderen hadden 
gelegenheid gemaakt om de onge-
huwde offi  cieren te huis vesten. In ’t 
algemeen elke zakenman zag hoopvol 
de komst der troepen tegemoet.’
De Assenaren zouden niet teleur-
gesteld worden.
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Ze vonden dat ik mooi gesproken had

Aankondiging van de lezing van Multatuli in de Provin-
ciale Drentsche en Asser Courant van 12 januari 1880.

Veel indruk zal de Stad der  Paleizen 
niet op Eduard Douwes Dekker 
gemaakt hebben. Hij had al zoveel 
van de wereld gezien. Voor de Drent 
was Assen niets meer of minder dan 
het middelpunt van de wereld. Voor 
de schrijver was het slechts één van 
de vele stops tijdens de lange tournee 
die winter. Bijna dagelijks een andere 
zaal met nieuwe bewonderaars, een 
andere hotelkamer, nieuwe brieven 
aan zijn vrouw Mimi.

In elke stad liep het publiek te hoop 
om naar de schrijver van de Max 
 Havelaar te komen kijken. Ze kwamen 
om zich te verwonderen over zijn 
ideeën, om zich te vergapen aan zijn 
on-Hollandse manier van optreden. 
Men noemde hem de grootste  levende 
schrijver. Voor Douwes Dekker was 
‘Multatuli’ een manier om door te 
dringen tot het geweten van zijn 
publiek. Hij sprak als een illusionist 
die met woorden toverde. Zijn publiek 
hing aan zijn lippen: 

‘Aan zijn ernst te twijfelen is onmoge-
lijk voor ieder die hem hoorde; zo één 
die meent wat hij zegt!’
Voor het optreden van Multatuli in 
het Asser Concerthuis op 23 febru-
ari 1880 waren alle kaarten in de 
voorverkoop grif van de hand gegaan, 
 ondanks de voor die tijd buiten-
gewoon hoge prijs van één gulden. 
Iedereen moest en zou erbij zijn. De 
Asser heren waren rusteloos op zoek 
naar nieuwe ideeën, naar borrelpraat 
en amusement. Ze kwamen niet naar 
Multatuli om hun overtuiging te ver-
anderen, hooguit om zich te verbazen 
over het feit dat ook dit in hun stad 
kon... Een optreden van de man die 
sinds zijn Max Havelaar een privé-
oorlog leekt te voeren tegen de geves-
tigde orde... Tegen mensen zoals zij...

Om acht uur die maandagavond 
had iedereen zijn plaats in de grote 
zaal van het Concerthuis opgezocht. 
De journalist van de Drentsche en 
Asser Courant maakte aantekeningen. 
De volgende dag schreef hij onder 
andere in zijn verslag:
‘Gister heeft  de heer Douwes  Dekker 
alhier eene voordragt gehouden. De 
zaal was eivol, zoals wij het maar 
zelden gezien hebben. Er waren zelfs 
uit naburige plaatsen vele toehoor-
ders overgekomen. De verwachting, 
die men van den spreker had, is niet 
teleurgesteld, en de stilte, die er onder 
de talrijke hoorders heerste, was wel 
een bewijs, dat hij voortdurend de 
aandacht wist te boeijen. De heer 
Dekker sprak geheel voor de vuist, 
en maakte zelfs geen gebruik van 
een catheder of lessenaar. Het is zeer 
moeijelijk, een kort overzigt van deze 
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rede te geven, die meer uit afzon-
derlijke opmerkingen bestond dan 
een doorloopende betoog leverde, 
en doorweven was met geestige op-
merkingen en paradoxen.’

Het moet onmogelijk geweest zijn 
om vast te leggen hoe de man erin 
slaagde zijn publiek drie uur lang op 
het puntje van de stoel te houden. 
Was het zijn gedrevenheid, zijn verzet 
tegen het alledaagse? Waren het zijn 
fundamentele twijfels? Als er op dat 
moment iets herkenbaar was voor 
de Asser heren, dan waren het wel 
de twijfels die doordrongen tot in 
de grondvesten van Heren bolwerk 
 Assen. Hun positie vertoonde 
tekenen van verval. Nieuwe ideeën 
over  democratie en rechtvaardigheid 

begonnen zich te ontwikkelen. Velen 
zullen die maandagavond gedacht 
hebben aan een wereld waarin zij niet 
langer alleen in het middelpunt ston-
den. De enige zekerheid die Multatuli 
hen kon bieden, was de wetenschap 
dat alles mogelijk was en dat ieder-
een het alleen moest doen en er voor 
zichzelf het beste van moest maken.
Diezelfde avond begon Multatuli de 
dagelijkse brief aan zijn vrouw Mimi 
als volgt:
‘Lieve beste Mies. Ik telegrafeerde je 
dat ik je brief 22 had. Ik was er zoo 
blij mee, want het idee dat er ’n brief 
van je zwierf was me ondragelijk. 
Hier aankomende verbeeldde ik me 
dat ik onwel was, maar tegen acht uur 
was ik heel flink. Ze vonden dat ik 
mooi gesproken had.’

Het Concerthuis 
bij de Kolk  
omstreeks 1900.
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Eene inrichting tot het verplegen van zieken

In 1910 ontving het Wilhelminaziekenhuis zijn eerste patiënten. In 1932 werd 
het vervangen door een nieuw ziekenhuis. Het is het gebouw dat nog steeds 
aan de Oosterhoutstraat staat. In 1960 werd erachter op het Landgoed 
 Overcingel een nieuw ziekenhuis geopend. In 1990 verhuisde het Wilhelmina-
ziekenhuis naar de Europaweg-Zuid.

Lang hebben ze er niet over na 
hoeven denken. In november 1906 
besloot de Feestcommissie, die de or-
ganisatie van het Eeuwfeest voor haar 
rekening nam, dat Assen als blijvend 
aandenken aan haar honderdste ver-
jaardag een ziekenhuis zou krijgen: 
‘Een ziekenhuis te Assen zal voldoen 
aan een reeds lang gekoesterd verlan-
gen om in de plaats onzer inwoning 
zelve eene inrichting te hebben tot 
het verplegen van zieken en tot het 
verrichten van heelkundige operatiën, 
al zal die inrichting aanvankelijk op 
bescheiden schaal moeten worden 
ingericht.’

De commissie ging voortvarend 
aan de slag. Reeds in de loop van de 
maand januari kwam er 15 
 duizend gulden op de inteken-
lijsten te staan. De commissie 
kocht de benodigde bouw-
grond aan het Oosterhoutje.
Tijdens de offi  ciële viering 
van het Eeuwfeest legde 
 koningin Wilhelmina op 5 
juli 1907 de eerste steen van 
het ziekenhuis dat haar naam kreeg. 
Het kinderkoor zong: ‘De hoeksteen 
dezer  Stichting zij ’t Nageslacht ten 
tolk: hoe  Nêerlands Koninginne ver-
eend leeft  met haar volk.’
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Een huurwoning voor 1,60 gulden per week
Met de Woningwet probeerde de 

overheid in 1901 een eind te maken 
aan de slechte woonomstandigheden 
van de minder bedeelde Nederlan-
ders. De Woningwet kwam met eisen 
waar woningen aan moesten voldoen. 
Ook werden woningcorporaties 
fi nancieel in staat gesteld om goede 
nieuwe woningen te bouwen voor de 
mensen die dat nodig hadden.
In Assen richtte een groepje goed-
willende en sociaal voelende burgers 
in 1908 de Bouwvereniging Assen op. 
Ze kochten een bouwterrein ‘op de 
Tichelkamp’ aan het Kanaal vlakbij 
de Alteveerstraat. Architect Jan van 
Houten kreeg de opdracht een blokje 
van veertien arbeiderswoningen te 
ontwerpen bestaande uit een woon-
kamer met achterkamer, een bij-
keuken, een kelder en een losstaand 
schuurtje. In plaats van slaapkamers 
waren er bedsteden in de kamer, de 
wc was een tonnetje in de schuur en 
van een badkamer in een arbeiders-
woning had toen nog nooit iemand 
gehoord. De eerste woningen van de 
Bouwvereniging moesten een huur 
opbrengen van 1,60 gulden per week. 
Op 1 mei 1910 betrokken de eerste 
huurders hun nieuwe woning. 
Veertig jaar geleden werden deze eer-
ste woningen van de Bouwvereniging 
afgebroken om plaats te maken voor 
de Burgemeester Agterstraat.

In 1918 kreeg de ‘neutrale’ Bouw-
vereniging er met de Bouwstichting 
Boaz een protestants-christelijke 
collega bij. In 1969 fuseerden beide 
corporaties tot Stichting Woning-
beheer Assen. Sinds 2008 maakt de 
SWA onderdeel uit van Actium.

Op de blauwdruk en de foto de eerste woningen aan het 
Noord-Willemskanaal, nabij de sluis. Op de achtergrond de 
schoorsteen van de broodfabriek van Coöperatie De Dageraad 
aan de Venegang.
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Iets voor heren uit de hogere kringen

Vanaf rechtsboven met 
de klok mee: Leden 
van de Asser Lawnten-
nisvereniging in de 
beginjaren. Een sui-
kerzakje met het oude 
Achilles-logo. Een 
wedstrijd van Achilles 
in de jaren dertig op 
sportpark het Stads-
broek. Groepsfoto 
van de Asser Gymnas-
tiek Vereniging bij de 
muziekkoepel voor De 
Hertenkamp in 1909. 
Tegeltje met AGV-
embleem, uitgebracht 
ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan 
in 1969.

Alle drie werden ze aan het eind 
van de negentiende eeuw opgericht. 
Alle drie zijn ze inmiddels de hon-
derd fl ink gepasseerd en ze zijn nog 
steeds actief. De Asser Gymnastiek 
Vereniging is de oudste, op de voet 
gevolgd door tennisvereniging ATV 
De Hertenkamp en voetbal vereniging 
Achilles. Lange tijd was sport een 
aangelegenheid voor de hogere 
kringen, voor heren uit de hogere 
kringen om precies te zijn. Elders 
in de maatschappij ontbrak het de 
 mensen vooralsnog aan geld, vrije tijd 
en gevoel voor emancipatie om zich 
met sport bezig te houden.

Asser Gymnastiek Vereniging
Na een openbare uitvoering door 
enkele gymnastiekverenigingen van 

buiten Assen besloot een groepje 
 notabelen op 17 september 1879 tot de 
oprichting van de Asser  Gymnastiek 
Vereniging. Gymnastiek leraar P.H. 
Hopper van de HBS werd tot direc-
teur benoemd. Naast gymnastiek-
oefeningen hielden de  heren zich bezig 
met schermen. Dames en jeugdigen 
onder de achttien jaar werden in de 
beginjaren niet toegelaten. Toen in 
1904 een damesafdeling werd opge-
richt nam het ledenaantal fl ink toe.

ATV De Hertenkamp
De Asser Lawntennisvereniging De 
Hertenkamp werd in 1892 opgericht 
en behoort daarmee tot de oudste 
tennisverenigingen van Nederland. In 
de beginjaren werd er gespeeld op een 
betonbaan achter de Buitensociëteit, 

in 1969.



van Holthe in het Nederlands elft al 
in 1913 en het kampioenschap van 
de vijfde afdeling van de Eerste klasse 
Noord in 1939. Om misverstanden 
over het eerbiedwaardige oprich-
tingsjaar te voorkomen werd na 
het eeuwfeest de naam Achilles ’94 
gewijzigd in Achilles 1894.
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later bekend als Café-restaurant De 
Hertenkamp. Daarnaast werd er her 
en der in Assen op particuliere banen 
getennist door tennisclubs die meer als 
gezelligheidsverenigingen fungeerden. 
Om het spelpeil te verbeteren besloten 
de meeste Asser tennisverenigingen 
in 1926 te fuseren tot de Drentsche 
Lawntennis vereniging, later werd de 
naam ATV De  Hertenkamp. Toen uit 
de oude notulen boeken bleek dat de 
oprichtingsdatum eigenlijk niet 1926 
maar 1892 was, kon de vereniging 
in 1992 verbaasd haar honderdjarig 
bestaan vieren...

Achilles 1894
Op initiatief van HBS-leerling J.H.L. 
Koningh en met steun van HBS-
directeur H.W. Sanders werd op 24 
december 1894 voetbal- en cricket-
vereniging Achilles opgericht. De 
jonge vereniging begon met tien (!) 
leden en speelde haar eerste wedstrij-
den op een stuk land aan de Beiler-
straat. Het tenue bestond uit een rood 
en zwart gestreept hemd, een donkere 
broek en een baret. Hoogtepunten 
uit de vooroorlogse clubgeschiedenis 
waren de opstelling van Willy Westra 
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De sigaar in Assen

Directie en personeel van de tabaks- en sigarenfabriek van Küller.

Cliché van de tabaksfabriek van 
F. Pape voor het bedrukken van 
tabakszakjes.

Op 1 november 1869 vestigde 
Johannes Wilhelmus Küller zich 
met een tabaks- en sigarenfabriek 
aan de Groningerstraat. Korte tijd 
later verhuisde hij zijn bedrijf naar 
de hoek van de Nieuwe Huizen en 
de Noorder singel om zich in 1884 
defi nitief aan de huidige Kerkstraat te 
vestigen (Kerkstraat 23). Er werkten 
toen al ruim veertig mensen. In 1892, 
het jaar waarin Küller overleed, werk-
ten er negentig jongens en mannen in 
de fabriek van wie meer dan de helft  
jonger was dan zestien jaar. Küllers 
fabriek was daarmee de grootste 
industrie van de stad.

Een royaal  geschenk
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Sigarenbandje Verdi-sigaren 
van de fi rma Laferte.

Arend H. van Duuren begon als sigarenmaker. 
Van 1922 tot 1959 had hij een sigarenzaak aan de 
 Gedempte Singel.

De weduwe Küller verkocht de 
sigarenfabriek aan Jacob Droste, 
zoon van de vermaarde  Haarlemmer 
chocoladefabrikant. Op grond van 
zijn vele publieke functies zou je 
zeggen dat Droste een cultureel min-
nend en sociaal bewogen mens was. 
Zo zat  Droste in het bestuur van de 
Fröbelschool, de Volksbond tegen 
Drankmisbruik, de Asser Handels-
vereniging, het Departement van 
Nijverheid, de Nutsspaarbank, de 
Volksbibliotheek en de Vereniging 
van het Ambachtsonderwijs. In eigen 
huis was men minder van de sociale 
bedoelingen van de heer Droste over-
tuigd, want hij had het voortdurend 
met zijn sigarenmakers aan de stok 
over de hoogte van hun loon. 
De confl icten liepen zo uit de hand 
dat Droste in het najaar van 1903 
 besloot om de fabriek te sluiten en 
naar Eindhoven te verplaatsen.
Enkele sigarenmakers gingen met 
Droste mee. Een aantal achterblijvers 
begon een eigen sigarenfabriekje. In 
1915 telde Assen maar liefst negen 
sigarenfabriekjes. Slechts twee had-
den meer dan tien werknemers. De 
bekendste was de fabriek van Laferte 
aan de Nieuwstraat (tegenwoordig de 
Wethouder Buningstraat).

Sigarenbandje Verdi-sigaren 
van de fi rma Laferte.
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Assen aan de lijn

In de voet van een aantal telefoon-
palen zat een drinkbak voor dorstige 
paarden en honden. Loodgieter 
Oostergetel kwam ’s morgens met 
een gieter langs om het water te 
verversen. Deze telefoonpaal stond 
op de hoek van de Kruisstraat en de 
Gedempte Singel.

In 1915 konden alle telefoon-
nummers van Nederland nog 
gemakkelijk in één boek. Assen 
had op dat moment 266 abonnees 
en dat waren twee pagina’s in het 
telefoonboek. U zult zien dat vooral 
zakenlui in die tijd telefoon hadden. 
Speciale aandacht voor koperslager 
en gas fi tter W. Meijer aan de Nieuwe 
Huizen. Hij had telefoonnummer 1.
De Asser telefooncentrale was geves-
tigd op de zolder van het toenmalige 
gemeentehuis in de Abdijkerk. 
Hier kwamen letterlijk alle draden bij 
elkaar. De ‘juff rouw van de telefoon’ 
bracht desgevraagd met een snoertje 
de telefoonverbinding tot stand. 
Je kon tussen ’s morgens zeven uur en 
’s avonds tien bellen.
Vanuit de centrale liepen er draden 
naar alle abonnees. Tientallen hoge 
telefoonpalen drukten hun stempel 
op het vooroorlogse stadsbeeld. 
Het zou tot ver na de Tweede Wereld-
oorlog duren voor iedereen telefoon 
had en we massaal iets van ons lieten 
horen.

In de sigarenwinkel 
van de fi rma Lamberts 
op de hoek van de 
Oostersingel en de 
Stationsstraat had het 
Rijkstelefoonkantoor 
een ’publieke tele-
phooncel’ ingericht.

De Asser telefooncentrale was geves-

Hier kwamen letterlijk alle draden bij 

Je kon tussen ’s morgens zeven uur en 
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Naar de kroeg
Op de woningkaarten 
in het archief van de 
gemeente werden niet 
alleen de bewoners-
wisselingen, maar bij 
cafés bijvoorbeeld ook 
de tapvergunningen 
nauwkeurig aangete-
kend. Kaart en foto zijn 
van café ’t Centrum 
van Berend Smit aan 
de Varkensmarkt. Er 
konden ook paarden 
en koetsen worden 
gestald. In het kader 
van de sanering van dit 
deel van de binnenstad 
werd het café in 1959 
afgebroken.

Honderd jaar geleden telde  Assen 
tientallen cafés en kroegen. Je had 
chique cafés als het Wapen van Dren-
the aan de Kolk en Café Centraal aan 
de Brink. Bij cafés als De Passage en 
De Unie aan de Gedempte Singel, bij 
De Moriaan aan de Torenlaan en Bies 
aan de Markt zaten voornamelijk 
winkeliers rond de stamtafel. Aan 
het begin van de stad waren de cafés 
waar de boeren hun fi ets neerzetten 
als ze naar Assen kwamen en zich 
moed indronken voor de terugtocht. 

Daar had je bijvoorbeeld de cafés van 
de dames Eleveld en Werndli aan de 
Beilerstraat, Van Houten op Kloos-
terveen, Deen aan de Steendijk.
Cafés voor schippers waren bij de 
bruggen en rond de Kolk, zoals 
het Veerhuis. Dan was er een hele 
rits  cafés langs de Vaart waar een 
belangrijk deel van de vaste klanten 
uit militairen bestond. En niet te 
vergeten de cafés rond de markten 
waar kooplui elkaar geluk konden 
toedrinken...



Vaart der volkeren (1870-1920)

51

De Asser boterfabriekjes

Boven de voordeur 
van Witterstraat 
13 herinnert een 
gevelsteen aan de 
stoomzuivelfabriek De 
Nijverheid die hier in 
1904 gebouwd werd.

Boter was aan het eind van de negen-
tiende eeuw een veelgevraagd Neder-
lands exportproduct. Het buitenland 
wilde fabrieksboter, dus was de boerin 
opgehouden om zelf op de boerderij 
boter te maken. In Drenthe kreeg elk 
dorp een eigen boterfabriekje. Rond 
1900 waren het er in de hele provincie 
meer dan honderd. Meestal waren het 
handkrachtfabriekjes die eigendom 
waren van een coöperatie van boeren. 
Hier en daar durfde men het aan een 
stoomzuivelfabriekje te bouwen.
Met eindeloos geduld heeft  Mieke Kra-
ijer de zuivelindustrie van honderd jaar 
geleden in de gemeente Assen in kaart 
gebracht. Ze ontdekte dat er op een 

gegeven moment 
maar liefst acht fa-
briekjes in en rond 
Assen stonden. De 
eerste was in 1896 
het boterfabriekje 

De Volharding dat de boeren van Loon 
op hun Brink bouwden. Kort daarna 
kregen  Witten, Kloosterveen en Peelo 
een eigen boterfabriek en ook in de 
stad zelf kon de zuivelindustrie uiter-
aard niet achterblijven. Opvallende 
nieuwkomer was in 1904 de Eerste As-
ser Stoomzuivelfabriek De Nijverheid 
aan de Witterstraat.
De bloeitijd van deze minifabriekjes 
was voorbij voor hij nauwelijks begon-
nen was. De toekomst bleek aan de 
grote stoomzuivelfabrieken. Na de 
komst van De Nijverheid besloten de 
boeren van de kleine corporaties rond 
Assen hun krachten te bundelen in de 
Asser Coöperatieve Melkinrichting en 
Stoomzuivelfabriek. De naam Acmesa 
werd een begrip in de stad. Tot de 
zoveelste fusiegolf enkele jaren geleden 
een eind maakte aan een eeuw zuivel-
geschiedenis.

De Volharding dat de boeren van Loon 
op hun Brink bouwden. Kort daarna 
kregen  Witten, Kloosterveen en Peelo 
een eigen boterfabriek en ook in de 
stad zelf kon de zuivelindustrie uiter-
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Het kleine Assen  
(1920-1960)

4

T        ussen 1920 en 1960 verdub-
belde de bevolking van Assen. 
Had de stad in 1920 nog 

geen zeventienduizend inwoners, in 
1960 maakte Assen zich op om de 
dertig duizendste inwoner te kunnen 
begroeten. De stad breidde naar alle 
kanten uit om al die nieuwe inwoners 
onderdak te kunnen geven.
Het begon vanaf de Eerste Wereld-
oorlog met een aantal keurige arbei-
dersbuurtjes ‘over het Spoor’, zoals 
Assenaren graag zeggen. Daarna 
volgden in Assen-Zuid de straten ten 
zuiden van de Oosterhoutstraat. Hier 
werden in de Parkstraat en omgeving 
in de jaren twintig en dertig vele 
tientallen ‘middenstandswoningen’ 
gebouwd. Een groot aantal ervan is 
inmiddels monument geworden.
Na de oorlog leek de ontwikkeling 
van Assen niet te stuiten en hoorde 
de stad zelfs landelijk bij de kop-
lopers. Tussen 1950 en 1960 werden 
in de stad per jaar gemiddeld  235 
woningen gebouwd. Er kwamen grote 
nieuwbouwwijken in Assen-Oost 

en over het Kanaal. De Assenaren 
vergaapten zich aan de eerste flats 
aan de Thorbeckelaan. Vier hoog 
slechts, maar je zult er maar helemaal 
bovenin wonen...

Assen profiteerde in deze  veertig 
jaar vooral van het feit dat het 
twintigste-eeuwse Nederland een 
verzorgingsstaat aan het worden was. 
Een verantwoordelijke overheid die 
het welzijn van zijn burgers ter harte 
nam, kreeg steeds meer werk: zorg, 
onderwijs, sociale zekerheid, volks-
huisvesting, veiligheid. Er waren meer 
mensen nodig om al deze diensten 
aan de medemens te verlenen. Meer 
gemeentelijke diensten, provinciale 
diensten, rijksdiensten,  stichtingen, 
raden... Zo’n ontwikkeling viel na-
tuurlijk extra op in een betrekkelijk 
kleine stad met een betrekkelijk grote 
dienstensector.
Assen groeide omdat half  Drenthe 
op de voorzieningen van de stad 
 aangewezen was. Van de tien 
 Assenaren waren er aan het begin 
van de jaren vijftig drie ambtenaar, 
werkten er drie in een winkel, op kan-
toor of waren anderszins actief in de 
commerciële dienstverlening en zat er 
eentje in de zorg. De gemiddelde As-
senaar kreeg van het werk geen vieze 
handen...

Dit zijn de jaren die de wereld deden schudden. 
De jaren twintig van hoop en verwachting, de 
jaren dertig van crisis en wanhoop, de oorlogs
jaren die angst zaaiden, dood en verderf, de 
jaren vijftig van wederopbouw en dat het nooit 
meer zo ver mocht komen. Dit zijn de jaren die 
de geschiedenis in tweeën knipten: voor de 
oorlog en na de oorlog. We volgen deze veertig 
jaren in  Assen, het kleine Assen, maar laat ze dat 
 alsjeblieft niet horen...
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Een keer per jaar het gas open en de 
remmen los

Het succesverhaal van Assen en 
haar motorfi etsen begon in 1924 
met een wijziging van de Motor- en 
Rijwielwet. Voortaan mochten er in 
Nederland op de openbare weg snel-
heidswedstrijden voor  motoren wor-
den verreden en vier Asser motor-en-
thousiastelingen – de heren Dieters, 
Hunse, Meijer en Staal – besloten in 
actie te komen. Binnen de kortste 

keren had hun Motorclub Assen en 
Omstreken de organisatie van de 
eerste Nederlandse wegrace geregeld. 
Het spektakel voltrok zich op zaterdag 
11 juli 1925 op een stratencircuit tus-
sen Rolde, Borger en Schoonloo. 
Het jaar daarop werd de race naar 
Assen gehaald met een start en fi nish 
op De Haar. Wat er sindsdien ook 
allemaal veranderd is: die streep is op 
dezelfde plaats gebleven... 
In 1926 reden de motoren hun rond-
jes over een zeventien kilometer lang 
circuit tussen Assen en Hooghalen. 
Het werd voor de 2600 toeschouwers 
een enerverende dag. In de 350 cc 
werd de Nederlandse favoriet Bertus 
van Hamersveld vierde.
Jaarlijks namen de bezoekersaantallen 
toe. Vanaf het moment dat de radio 
in 1931 rechtstreeks verslag van de 
Grote Prijs van Nederland ging doen, 
kende heel Nederland de ‘Bocht van 
Bartelds’... De Dutch Tourist Trophy, 
zoals de races in 1936 gingen heten, 
kon niet meer stuk... Een steeds maar 
toenemende stroom TT-gangers 
maakte de vrijdagavond vóór de races 
tot de niet meer weg te denken TT-
nacht: elk jaar één keer het gas open 
en de remmen los...

Verzoek van de 
Motorclub Assen en 
Omstreken om op 
zaterdag 26 juni 1926 
een snelheidswedstrijd 
te mogen houden.
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In de beginjaren van de TT was had de tijdwaarneming een eenvoudig hokje. Op het dak stonden 
de rondetellers.

55
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Waar kunnen we zwemmen?
Eind jaren vijftig werd 
naast de oude Asser 
zweminrichting Bos-
bad De Wilg geopend 
(onderste foto). Het 
bad moest op zijn 
beurt in 1992 plaats 
maken voor  ‘tropisch 
zwemparadijs’ 
 De Smelt. Inmiddels 
denkt Assen over een 
nieuw openluchtbad.

Jarenlang hadden de Assenaren 
geklaagd over het ontbreken van een 
goed zwembad. Bij zomerdag zochten 
ze noodgedwongen verkoeling in het 
Anreperdiepje, in het Pittelo’s kolkje 
of waagden de dappersten vanaf 
een van de bruggen een duik in het 
Noord-Willemskanaal. De plan-
nen voor een gemeentelijke zwem-
inrichting annex sportpark lagen 
sinds het begin van de jaren twintig 
klaar, maar het ontbrak de gemeente 
bij voortduring aan geld. ‘Zwemmen 
is een woord dat in Assen vergeten is, 
het is haast niet meer te vervoegen’, 
verzuchtte iemand in een ingezonden 
brief in de krant.
Met de oprichting van de N.V. 

Sportpark kwam een eind aan het 
wachten. In 1927 werd aan het eind 
van de Broeklaan begonnen met de 
bouw van het sportpark plus draf-
baan, overdekte tribune en zwembad. 
De aanleg vond ‘in werkverschaffi  ng’ 
plaats. Voordeel van het inschake-
len van werklozen was dat het rijk 
70 procent van de kosten voor zijn 
rekening nam. Het was dan ook niet 
toevallig dat minister Kan het com-
plex op 5 juni 1930 mocht openen...
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Erasmus Bernard von 
Dülmen Krumpelmann 
(1897-1987) was een 
van de  bekendste 
Drentse kunstenaars 
van zijn tijd. In de 
jaren vijftig maakte 
hij dit schilderij van 
de zweefmolen op de 
Markt.

De veemarkt bleef in 
de binnenstad tot in 
1939 bij de Rolderstraat 
het Veemarktterrein in 
gebruik werd genomen. 
Na de oorlog verhuisde 
de kermis ook naar de 
Veemarkt. Sindsdien 
wordt de kermis eind 
juni in de TT-week 
 gehouden.

Twee keer per jaar was het Asser 
markt: op de eerste donderdag van 
mei de voorjaarsmarkt, op de eerste 
 donderdag van november de najaars-
markt. De boeren lieten hun paarden 
door de straten galopperen, er stonden 
koeien, varkens en schapen op kopers 
te wachten. Op de warenmarkt schui-
felden boerinnen langs de kramen op 
zoek naar koopjes. Standwerkers brach-
ten op luide toon de nieuwste snufjes 
voor de huishouding aan de man. De 
cafés puilden uit.
De meimarkt trok meer volk dan de 
novembermarkt vanwege de kermis. De 
attracties stonden op de Markt, langs de 
Collardslaan en op het Kerkplein. Tot 
diep in de nacht verdrongen de jongelui 
zich rond zweefmolen en reuzenrad, 

beproefden de sterkste boerenjongens 
hun krachten op de kop van Jut en 
vertoonde men zijn kunsten voor de 
schiettent. Voor de variété tenten gaven 
de vrouw met de baard, de degenslik-
ker, de dikke dame, de boeienkoning, 
het slangenmeisje en de lilliputter hun 
verbaasde publiek vast een voorproefje 
van wat hen binnen te wachten stond. 
Een rij verdrong zich voor de kassa om 
binnen te komen.

Kermis in de stad
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Moet jij niet naar school?
Dat er op school meer te leren 

viel dan lezen, schrijven en rekenen, 
is eigenlijk een verrassend nieuw 
fenomeen. Pas sinds de Leerplichtwet 
van 1900 zijn ouders verplicht om 
hun kinderen van hun zesde tot hun 
twaalfde onderwijs te laten volgen. 
De meeste kinderen gingen zo snel 
mogelijk aan het werk, de jongens 
om een vak bij een baas te leren, de 
meisjes gingen moeder thuis helpen 
of kregen elders een ‘dienstje’.

Net als elders gingen ook in Assen 
alleen de kinderen, of beter: de zonen 
van rijke ouders naar het voortgezet 
onderwijs, naar het Gymnasium aan 
de Nassaulaan of naar de Rijks Hogere 
Burger School aan de Beilerstraat. In 
1893 ging het eerste meisje naar het 
Asser Gymnasium, ze was dan ook de 
dochter van burgemeester Jolles.

Rond 1920 was de gemiddelde 
Nederlander zoveel gaan verdienen 
dat zijn kinderen niet per se meteen 
aan de slag moesten om het gezin 
op de been te houden. Tegelijk nam 
de vraag naar ongeschoolde arbeid 
sterk af. De baas kreeg behoefte aan 
 iemand met een diploma. Je mocht 
niet alleen langer naar school, je 
móést langer naar school om een 
baan te vinden. En je kon kiezen als 
arbeiderskind: de ULO, de ambachts-
school of de huishoudschool.
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J. Jansen van Galen was van 1916 tot 1952 directeur van de dienst 
Gemeentewerken van de gemeente Assen. Jansen ontwierp in die 
jaren vrijwel alle nieuwe gemeentelijke gebouwen. Als kind van 
zijn tijd tekende hij in de stijl van de Amsterdamse School.  
Zijn gebouwen kregen baksteengevels met fraaie details, grote 
pannendaken, ramen met roeden, veel glas in lood. Jansen van 
Galen bouwde eind jaren twintig in korte tijd drie lagere scholen: 
de Emmaschool, de Ericaschool en de Vermeerschool. Drie scho-
len, drie monumenten van hun tijd.

De letters ULO staan voor 
 Uitgebreid Lager Onderwijs. Assen 
had openbare ULO-scholen aan de 
Oostersingel en de Gymnasiumstraat 
plus een hervormde ULO aan de 
Oosterhoutstraat en een gerefor-
meerde ULO aan de Kanaalstraat. 
Vakmensen in spe gingen naar de 
Ambachtsschool aan de School-
straat, meisjes naar de Huishoud-, 
Landbouwhuishoud- en Industrie-
school in villa Rozenburg aan de 
 Groningerstraat.

Met de klok mee 
vanaf rechtsboven: 
Tegeltableau in o.b.s. 
de Emmaschool 
aan de Irenestraat, 
de  Emmaschool, 
blauwdruk van de 
Ericaschool aan de 
Rodeweg en de 
Vermeerschool aan de 
Pelikaanstraat.
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De Stichting op het Aardscheveld
Tot in de jaren dertig  stonden 

er nog plaggenhutten op het 
 Aardscheveld, ofwel Lombok zoals 
ze in de stad meestal zeiden. Hieraan 
kwam een eind toen de Vereniging 
 Nederlandsch Hervormde Stichtin-
gen voor Zenuw- en Geesteszieken 
het landgoed Port Natal plus het 
 Aardscheveld kocht.
De koop was mede het gevolg van een 
enthousiaste lobby van de gemeente 
Assen om de stichting die voor 
veel werkgelegenheid zou zorgen, 
naar  Assen te halen. De vereniging 
zocht in Noord-Nederland naar een 
geschikte plek om er een gesloten 
psychiatrische inrichting te bouwen 
en een sanatorium waar mensen op 
vrijwillige basis konden worden opge-
nomen. De vereniging bleek wel iets 
voor Assen te voelen. De stad lag cen-
traal in Noord-Nederland en was ge-

makkelijk met het openbaar  vervoer 
te bereiken. De gemeente kwam met 
een bedrag van  honderdduizend gul-
den over de brug om bij de aankoop 
van het landgoed te helpen. De komst 
van ‘de Stichting’, zoals de inrichting 
in Assen al snel ging heten, was daar-
mee een feit geworden.
In maart 1935 werden Port  Natal aan 
de Beilerstraat en Licht en Kracht 
aan de Dennenweg geopend. Al snel 
moest de capaciteit worden uitge-
breid. In 1955 kwam er met het Hen-
drik van Boeijen-oord ‘voor het gees-
telijk hulpbehoevende kind’ een derde 
grote inrichting bij. Hoe belangrijk ‘de 
Stichting’ voor  Assen was, illustreren 
de cijfers van de volkstellingen. In 
1947 telde de ‘gestichtsbevolking’ in 
de stad zo’n 800 personen, in 1960 
ruim 1700 op een inwoneraantal van 
nog geen dertigduizend.

Drie verpleegden van 
Licht en Kracht met 
een verpleger en een 
personeelsfoto uit om-
streeks 1935. Er onder 
het hoofdgebouw aan 
toen nog de Melkweg 
(nu Denneweg) met 
links daarvan mannen-
paviljoen Zoar.
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Halverwege de jaren dertig telde 
 Nederland bijna een half miljoen werk-
lozen. In Assen lag de werkloosheid 
ongeveer op de helft  van het landelijke 
gemiddelde, een onverwacht voordeel 
van de status van ambtenarenstad. Wel 
kregen de Asser ambtenaren regelma-
tig met loonsverlagingen te maken. 
Zo daalden de lonen van mensen in 

gemeentedienst in vijf jaar tijd met 
gemiddeld tien procent.
Crisis maakt mensen creatief: geen 
vaste baan, dan zelf je geluk beproe-
ven... Toen iemand goede zaken deed 
als ijscoman in het Asserbos, zorgde 
dat binnen de kortste keren voor een 
invasie van ijsverkopers in lichte kielen 
met witte karretjes en koperen deksels. 
‘De ijscomannetjes kunnen onbe-
perkt bezit nemen van Assen,’ schreef 
de krant. Er kwam een gemeentelijk 
vergunningenstelsel om het aantal 
ijsverkopers tot twintig te beperken. 
Maar liefst veertig aanvragers moesten 
teleurgesteld worden. Zij moesten wat 
anders bedenken.

De foto’s van het Assen van de jaren 
dertig zijn allesbehalve triest. Je ziet 
Asser gezinnen op zondagmiddag 
een ijsje eten in het Asserbos. Je ziet 
ze snoep en doppinda’s kopen in een 
kraampje aan de Hoofdlaan.
Dan had je de ‘pantoff elparade’ 
op woensdagavond waarbij Asser 
jongelui massaal door de stad liepen. 
De jongens bij de jongens, de meiden 
bij de meiden. Althans zo begon het. 
Gedempte Singel, Kruisstraat, Mark-
straat, Kerkstraat, Kerkplein en weer 
terug. Zien en gezien worden. Liefdes 
die ontbloeiden. Stelletjes die op het 
Kerkplein niet omdraaiden, maar 
doorliepen naar het donkere bos...
En dan was er de zaterdagavond, 
natuurlijk. Er was dan markt op de 
 Gedempte Singel. De Assenaren 
kochten er een zoute haring of een 
gebakken visje. Ook de meeste winkels 
 waren dan nog open.  Herinneringen 
aan een tijd waarin de meeste 
 Assenaren in de krant moesten lezen 
dat ze het slecht hadden...

In de jaren dertig 
stond er op de hoek 
van de Nieuwe Huizen 
en de Oudestraat 
steevast een ijscoman.

Op 27 oktober 1934 
werd op de Gedempte 
Singel de zaterdag-
avondmarkt offi cieel 
geopend.

De ijscomannetjes veroveren de stad
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Wonen op stand
In de jaren twintig kocht de ge-

meente Assen voor het eerst grond 
om zelf een stadsuitbreiding te kun-
nen realiseren. Tot dan toe had men 
dat steeds aan het particulier initiatief 
overgelaten. Het ging om grond ten 
zuiden van de Oosterhoutstraat en 
de Bosstraat. Vanaf ongeveer 1925 
werden er woningen gebouwd aan de 
Gratamastraat, Jollesstraat, Parkstraat, 

Het prestigieuze Parkhotel werd 
in juli 1918 geopend in de stellige 
overtuiging van de initiatiefnemers 
dat er in  Assen behoefte was aan een 
groot, modern hotel in de duurdere 
prijsklasse. Hun optimisme maakte 
snel plaats voor vertwijfelde pogin-
gen om het Parkhotel te slijten aan 
iemand die nog wel enige fi ducie 
in de onderneming had. Voor de 
oorlog had het Parkhotel maar liefst 
acht verschillende eigenaren. In 1953 
kwam gezelschapsspelenfabriek 
 Homas in het gebouw en werden er 
in een zeer stijlvolle omgeving sjoel-
bakken geproduceerd. In 1980 werd 
het Parkhotel gesloopt.

Plataanweg, Iepenlaan en Port Natal-
weg. ‘Middenstandswoningen’ heetten 
ze indertijd, ter onderscheiding van 
de arbeiderswoningen die kort daar-
voor in het Rode, Blauwe en Witte 
Dorp over het spoor gebouwd waren. 
Je zou dit deel van Oud-Zuid de 
eerste moderne uitbreidingswijk van 
Assen kunnen noemen. Je woonde er 
‘op stand’, vond men in de stad.
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Werken op de Wilco
De broers Jan Enne en Henrikus 

Harm Willemsen waren in 1926 in 
een schuur tegenover hun boerderij 
bij Warff um een conservenfabriekje 
begonnen. Een naam was snel bedacht, 
 Willemsen en conserven maken 
 immers samen Wilco. Spoedig wilden 
de broers weg van het  Groningerland. 
Ze waren niet tevreden over de kwali-
teit van hun blikken groente. Het water 
dat ze in Warff um gebruikten, was te 
zilt. Op zoek naar beter water kwamen 
de broers in Assen terecht. Daar had-
den ze niet alleen prima bronwater, er 
lag ook een spoorlijn en er was geen 
gebrek aan arbeidskrachten. In 1929 
vestigde de Wilco zich aan het begin 
van de Lonerstraat.
Aanvankelijk was de Wilco nog een 
typisch seizoenbedrijf. ’s Zomers 
stonden er bij de Wilco meer dan 250 
man aan de lopende band. Daarvóór 
hadden honderden thuiswerkers hun 
werk al gedaan. Hele straten in Assen-

Met zijn allen op de foto voor de kantoren van Wilco Conserven aan de Rembrandtlaan.

Oost zaten avonden achter elkaar 
kisten boontjes te punten en snijbonen 
te draden.
Het seizoen begon in mei met spinazie. 
Daarna werden de blikken gevuld met 
respectievelijk doperwten, wortels, 
tuinbonen, sperziebonen, snijbonen en 
appelmoes. Dan was het bijna novem-
ber en kon de productieafdeling een 
paar maanden op slot.

Na de oorlog groeide de Wilco zo 
voorspoedig dat het bedrijf op de 
Nederlandse markt eind jaren zestig 
een marktaandeel van twintig procent 
had. Dat was het moment waarop 
 Akzo-dochter Duyvis het Asser bedrijf 
overnam. De aankoop werd nooit een 
succes en het concern bracht steeds 
meer van de productie naar elders 
over. In 1979 sloot de Wilco defi nitief. 
De Asser jeugd was zijn lucratieve 
vakantiebaantje kwijt.
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De grote oorlog in een kleine stad
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 

probeerden de Assenaren de draad 
zo goed en kwaad als het ging, weer 
op te pakken. Het schrikbeeld van 
de oorlog vervaagde bij het dagelijks 
beeld van de gedisciplineerde Duitse 
militairen. In de winkels betaalden 
ze nog voor hun boodschappen. Als 
ze de weg vroegen, wezen de meeste 
 Assenaren nog de goede kant op.
De eerste maatregelen leken onschul-
dig. Namen die aan het koninklijk 
huis herinnerden moesten ver-
dwijnen. De Wilhelminastraat heette 
voortaan Vondelstraat, de Juliana-
straat Rembrandtstraat. Ook was de 
naam Wilhelmina van het Wilhelmi-
naziekenhuis afgeschroefd. Het zou 
slechts het begin blijken.

Vrijdag 3 januari 1941 was de dag 
dat de Duitsers in Assen mof-
fen werden. Om kwart over acht ’s 
morgens signaleerde de uitkijkpost 
op het dak van de Ambachtsschool 
aan de Schoolstraat motorgeronk uit 
oostelijke  richting. Het geluid werd 
vrijwel onmiddellijk gevolgd door 
een bominslag en een rij ontploff ende 
brandbommen. Huizen brandden, in 
de Esstraat kwamen zeven mensen 
om het leven. Het was de eerste keer, 

dwijnen. De Wilhelminastraat heette 

naam Wilhelmina van het Wilhelmi-

Vanwege de schaarste 
aan levensmiddelen 
waren veel producten 
 alleen nog op de bon 
verkrijgbaar.
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dat Assen met concreet oorlogsgeweld 
in aanraking kwam. Geweld van een 
oorlog die geen onderscheid maakte 
tussen burger en militair, tussen 
vriend en vijand. Weinigen geloofden 
dat het Engelse bommen geweest 
 waren die op de stad gevallen waren.
De stemming in Assen sloeg na 
 januari 1941 voorgoed om. Ieder gezin 
voelde de oorlog. Niet letterlijk, want 
gebrek aan voedsel kwam in Assen 
niet voor. Daarvoor was het platteland 
te dichtbij en was Assen te klein. Toch 
had iedereen met de oorlog te maken. 
Mannen die opgeroepen werden 
voor verplichte arbeid, sommigen 
die opnieuw in krijgsgevangenschap 
genomen werden. Schoolkinderen 
die voor de Duitsers in het Asserbos 

 beukennootjes  moesten zoeken of 
bij de boeren verplicht aardappels 
rooiden.
Elke dag leek de bevrijding een beetje 
dichterbij te komen, maar het wachten 
werd steeds moeilijker. 
Ook was er het wantrouwen tegen 
mensen die je niet kende. Het was een 
tijd dat zelfs kinderen de waarheid 
niet meer spraken.

Duitse propaganda in 
de Marktstraat.

 beukennootjes  moesten zoeken of 
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Ze haolen vanaovend   de jeuden allemaol op
Rond de synagoge aan de 

 Groninger straat en in de Rolderstraat 
woonden de meeste van de ruim vijf-
honderd joodse Assenaren. 
De Rolderstraat was voor de oorlog 
een van de drukste en gezelligste 
winkelstraten van de stad. De Tweede 
Wereldoorlog verwoestte dit beeld.
Spoedig na de Duitse inval was duide-
lijk dat de maatregelen van de bezetter 
zich op de joodse  Nederlanders 

Geen bijzonderheden

Netty Lezer was dochter van een koosjere slager in de Rolderstraat. Toen de oorlog 
begon was ze 22 jaar. Ruim 50 jaar later vertelde ze haar verhaal.

Op vrijdag 2 oktober 1942, sjabbatavond, begon de deportatie van de 234 joden die nog 
in Assen woonden: oudere mannen, vrouwen en kinderen. Om acht uur ’s avonds, het 
tijdstip dat de spertijd begon, kwam de politie met vrachtauto’s de Rolderstraat inrijden. 
Ze stopten bij de huizen van de joodse Assenaren. Wie thuis was, moest mee en ging 
meteen door naar Kamp Westerbork.
Wie niet aanwezig was, moest zich die avond op het plein van de Noordersingel  melden, 
werd verteld. Netty hoorde het toen ze over de Nieuwe Huizen liep en iemand haar in 
het Assens toe fl uisterde: ‘Ik zol maor niet naor huus gaon. Ze haolen vanaovend de 
jeuden allemaol op.’
Netty liep door. Thuis in de Rolderstraat zat een politieagent van wie ze wist dat hij niet 
fout was. Evenzogoed zat hij er wel. Hij had haar moeder en tante verteld dat ze zich 
die avond allemaal op het schoolplein aan de Noordersingel moesten melden. De agent 
bleef beleefd. Ook tegen Netty. Hij drong verder niet aan.

Toen Evert Uringa, de overbuurjongen, bij de familie Lezer binnenstapte, was de 
 politieman al weer op weg naar het volgende adres. Evert trof iedereen in de huiskamer 
aan. Netty’s moeder vertelde hem dat hij hen nooit weer zou zien. Ze bedacht zich dat 
Leo Stello, een van haar pleegkinderen, niet mee hoefde, omdat die een christenvader 
had. Evert bedacht zich geen moment. Hij bracht Leo vliegensvlug naar zijn ouderlijk 
huis, waar hij de jongen in bed stopte. Daarna ging hij terug naar de Lezers en bracht 
de handkar mee. Hij stond erop hen met de bagage naar het schoolplein te brengen. 
Ondanks deze spannende momenten was er wonderwel nog tijd voor een kop koffi e 
met cake.
Vlak voor ze weggingen, draaide Netty de dop van de inktpot open: ‘Vraag me niet hoe 
ik op het idee kwam. In een reactie op alles goot ik de inkt zo over onze tafel. Van die 
tafel zou niemand plezier meer hebben!’

Op de bank voor 
Rolderstraat 14 
in de zomer van 
1935. V.l.n.r. Netty 
Lezer, banketbak-
kersvrouw Cato 
Cohen, moeder 
Leentje Lezer-
Salomons en Riek 
Lezer, zus van 
Netty.

Geen bijzonderheden
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Ze haolen vanaovend   de jeuden allemaol op
 concentreerden. Eind 1940 werden 
alle joden uit overheidsdienst ont-
slagen. Een jaar later verschenen de 
eerste bordjes ‘Verboden voor joden’, 
korte tijd later moesten ze een gele 
ster dragen. In de zomer van 1942 
begonnen de Duitsers met het daad-
werkelijk verwijderen van de joden uit 
de Nederlandse samenleving. Begin 
oktober 1942 zou Drenthe ‘judenfrei’ 
moeten zijn, was er besloten.

Het was al tegen middernacht toen ze de voordeur achter zich dichttrokken. De woning 
en de winkel lieten ze onafgesloten achter. Na de oorlog hoorde Netty dat de buren met-
een na hun vertrek in hun huis hadden rondgekeken en alles wat van hun gading was, 
hadden meegenomen. Ze vertelt: ‘Logisch dat ze me na de oorlog niet meer durfden aan 
te kijken. Bij een razzia in de Rolderstraat had mijn moeder hen eens gevraagd of m’n 
broer zich bij hen in de tuin mocht verstoppen. Dat wilden ze toen niet, uit angst voor 
hun hachje. Misschien wel begrijpelijk, toch deden anderen het evenzogoed wel.’

Via de Javastraat liepen ze naar het schoolplein. Van de wandeling, die ze als kind zo 
vaak gemaakt had, herinnert Netty zich niets. Wel dat ze er snel waren.
Op het plein laadde Evert de spullen van de kar. Het was een treurig gezicht: al die 
groepjes mensen met hun bagage verspreid over het plein. Het wachten was nu op de 
auto’s waarin ze vervoerd zouden worden naar Kamp Westerbork. Aan de hand van een 
lijst werd gecontroleerd met hoeveel personen ze zich hadden moeten melden.
Er kwam een Duitse offi cier op Evert af. Hij vroeg hem wat hij nog op straat deed. Het 
was immers na acht uur, spertijd. ‘Was machen Sie hier?’
Evert antwoordde: ‘Das siehst du doch. Ich bringe das Gepäck von meinen Nachbarn.’
‘Aber das sind Juden!’
‘Aber gute Leute’, zei Evert.
Flemend reageerde de Duitser: ‘Wenn das solche gute Leute sind, können Sie auch 
mitfahren und einen Stern bekommen.’
Daarna bleef het stil. Het duurde alles bij elkaar hooguit tien minuten. Evert nam de 
kar en vertrok. Op het schoolplein moest iedereen op de vrachtauto’s wachten. Toen de 
auto’s eindelijk arriveerden, werden ze bij het instappen geholpen door Nederlandse 
politieagenten. De Duitsers hielden zich zoveel mogelijk afzijdig.
Het dagrapport van de Asser gemeentepolitie van 2 oktober 1942 kon melden: ‘Bij het 
jodentransport hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.’

Netty Lezer overleefde Westerbork, Auschwitz en Bergen-Belsen. Ze was één van de 
23 Asser joden die naar de stad terugkeerden. Daar had niemand nog op hen gere-
kend. De namen van degenen die stierven, staan op het grote gedenkteken op de joodse 
 begraafplaats ten zuiden van de Europaweg-Zuid.

De Rolderstraat 
omstreeks 1939, 
gezien in de rich-
ting van de Nieuwe 
Huizen.

Ze haolen vanaovend   de jeuden allemaol op
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Over dichters, staatslieden en 
Nobelprijswinnaars

Assen begon na de oorlog aan de 
overkant van het Kanaal te bouwen. 
De gemeente maakte de plannen, 
verzorgde de fi nanciering en liet de 
woningen bouwen. De overheid had 
in de jaren vijft ig de touwtjes op de 
woningmarkt stevig in handen geno-
men om de woningnood, die toen als 
Volksvijand Nummer 1 te boek stond, 
krachtig te bestrijden.
Naast de in die tijd gebruikelijke lange 
rijen doorzonwoningen,  kwamen er 
ook hoge portiekwoningen, bejaar-
denwoningen en galerijfl ats die uiter-
aard vier verdiepingen hoog werden 

om de voor de vijfde verdieping 
verplichte lift  uit te sparen. Slechts 
hier en daar liet men enige ruimte 
voor een koopwoning.
Veel nieuwe woningen beteken-
den veel nieuwe straten en dus veel 
nieuwe straatnamen. De straat-
namencommissie maakte overuren. 
Men schakelde soepel over van dich-
ters (Cats, Vondel) op Nederlandse 
staatslieden (Troelstra, Th orbecke), 
vervolgens op Nobelprijswinnaars 
(Nobel, Van Heuven Goedhart). Geen 
enkele  Assenaar zal uit zichzelf ooit 
Nobéllaan zeggen, Assen heeft  een 
Nóbellaan...

Begin jaren zestig heit 
wethouder Berger de 
eerste palen van een 
blok woningen.

Detail van de stads-
plattegrond van 1953 
met reeds bestaande 
en aan te leggen 
straten. aard vier verdiepingen hoog werden 
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Troelstralaan en Thorbeckelaan 
kwamen als een soort rondwegen om 
de noordkant van de stad te liggen. 
De Troelstralaan zorgde voor een 
verbinding tussen Groningerstraat 
en Vaart om het doorgaande verkeer 
enigszins uit het centrum te houden. 
De Nobellaan werd in de jaren zeven-
tig doorgetrokken naar het centrum 
om een belangrijke invalsweg vanuit 
het noorden te worden. Aanvankelijk 
eindigde hij bij het Kanaal.
In de eerste plannen zouden de 
straten bij de Thorbeckelaan een 
landelijk karakter krijgen. De steden-
bouwkundigen gingen ervan uit dat 
hier de stad voortaan zou ophouden. 
Dat  Assen niet bij de Thorbeckelaan 
ophield, leerden de Assenaren snel 
daarna...

Spiksplinternieuwe flats aan de Nobellaan en de 
 Thorbeckelaan, begin jaren zestig.

Mevrouw Doesburg-Smits in haar flat – een van de 
 eerste – aan de Nobellaan omstreeks 1966.
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Jeugdverkeerspark De Gouverneurstuin
Op 12 juli 1957 kreeg Assen haar 

Jeugdverkeerspark. Op de wegen in 
het park leerde de jeugd in trapauto-
tjes hoe je je in het verkeer diende te 
gedragen. Degenen die de verkeers-
regels aan hun laars lapten, werden 
vanuit een uitkijktorentje midden in 
het park door een heuse politieagent 
tot de orde geroepen. Hardleerse 
verkeerszondaars liepen de kans door 
een politieautootje met hulpmotor 
van de weg te worden gehaald. 
Het Jeugdverkeerspark was van meet 
af aan een doorslaand succes, niet in 

de laatste plaats vanwege de mooie 
ligging aan de rand van de binnenstad 
in de voormalige Gouverneurstuin. 
Scholen uit heel Noord-Nederland 
 dirigeerden hun schoolreisjes voort-
aan bij voorkeur richting verkeers-
park om er het nuttige met het 
aangename te verenigen. Eenmaal per 
jaar mocht de Asser schooljeugd met 
de eigen fi ets het verkeerspark in om 
er het verkeersexamen af te leggen.
In 1965 verhuisde het Jeugdverkeers-
park naar het Asserbos omdat de 
provincie in de Gouverneurstuin haar 
nieuwe provinciehuis wilde bou-
wen, een plan dat het (gelukkig) niet 
gehaald heeft , evenals het plan van de 
gemeente om er een grote parkeer-
plaats aan te leggen. Sinds 1988 zit het 
Jeugdverkeerspark aan de noordkant 
van de TT-baan.



Ben Lampe bij zijn 
in 1949 gebouwde 
televisietoestel. Links 
boven in het apparaat 
zit de ‘beeldbuis’ 
van zeven bij zeven 
centimeter.

Papieren zak om 
gekochte platen in te 
verpakken.

Met deze sticker 
op de hoes wist de 
klant waar de plaat 
gekocht was.
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Stil op straat
Na de ambachtsschool legde de in 

1921 in Sneek geboren Ben Lampe 
zich toe op het bouwen en repareren 
van radiotoestellen. Op 1 maart 1948 
nam hij Radiohuis De Jong aan de 
Gedempte Singel in Assen over. Het 
was de tijd dat Philips in Eindhoven 
voor het eigen personeel met proef-
uitzendingen van het nieuwe medium 
televisie begon. Ben Lampe wilde er 
alles van weten.
Dat er nog geen televisieontvan-
gers in de handel waren, was voor 
techneut Lampe geen probleem. Met 
een beeldbuisje van Philips was hij 
in maart 1949 de eerste in Noord-
Nederland die de tv-beelden uit 
Eindhoven kon ontvangen. Geïnte-
resseerden konden in de werkplaats 
achter de winkel Gedempte Singel 30 
terecht voor een demonstratie. Het 
‘televisie-ontvangapparaat’ verhuisde 

’s avonds naar de etalage waar het 
het nodige bekijks trok. Daarnaast 
ging Ben Lampe regelmatig met 
zijn televisie op tournee langs vele 
bomvolle zaaltjes. Overal vergaapten 

nieuwsgierigen zich aan het nieuwe 
wonder der techniek, ondanks alle 
sneeuw op het schermpje van zeven 
bij zeven centimeter...
Toen de eerste televisietoestellen op 
de markt kwamen, aarzelde Lampe 
geen moment om ze in zijn assorti-
ment op te nemen, ook al was in 
Assen aanvankelijk was alleen een 
Duitse zender te ontvangen. Vanaf 
het moment dat Nederland dage-
lijks in de lucht kwam en dankzij 
de televisietoren in Hoogersmilde 
ook goed te zien was, schaft en 
de Assenaren massaal hun eerste 
tv aan en werd het stil op straat. 
Zelfs op de Gedempte Singel...
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Oud en nieuw ontmoeten elkaar aan de Weiersloop.
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Reeds bij zijn installatie als burge-
meester in april 1958 hield mr. 
Popke Pieter Agter de gemeen-

teraad voor dat de gemeente Assen 
op een keerpunt in haar geschiedenis 
was aangekomen.  
Hij zei: ‘Het oude bestuurscentrum, 
de oude garnizoensplaats groeit 
uit tot een moderne middelgrote 
stad, welke zeker ook op bestuurlijk 
en militair gebied een factor van 
betekenis zal blijven, maar die toch 
ook vele andere aspecten van het 
leven omvatten gaat. Zowel naar 
haar historie als naar haar ligging en 
bestaansmogelijkheden is Assen het 
aangewezen middelpunt van het oude 
gewest waarvan het de hoofdstad is 
en hetwelk zich op zo’n verbijsterende 
wijze ontwikkelt. Wil de gemeente 
zich haar plaats waardig maken, dan 
zal zij deze als het ware steeds weer 
door haar daden, haar sfeer, haar 
tempo en levensstijl moeten bevesti-
gen. Dit vereist de samenvoeging van 
alle krachten van hen, die het wél met 
haar menen.’

Assen dook de jaren zestig met een 
opmerkelijk enthousiasme in.  
De jaren zestig brachten de welvaart 
naar Nederland. De stad Assen en 
haar inwoners deelden daarin driftig 
mee. De oude straatjes ten noorden 
van de binnenstad ruimden het veld 
voor V&D, Albert Heijn, C&A en de 
Hema met in hun voetspoor Blok-
ker, Etos, H&M, Bart Smit enzovoort. 
Drenthe ging voortaan in Assen 
boodschappen doen.

Daar hielden de veranderingen 
niet mee op. Assen kreeg de NAM 
die de economische structuur van 
de stad grondig opschudde. Assen 
bouwde een rondweg en maakte grote 
nieuwe woonwijken aan de overkant 
 ervan. Langs Assen kwam de A28 om 
het doorgaande verkeer bij de stad 
vandaan te houden. Assen kreeg zelfs 
een kanaal om de stad heen om de 
scheepvaart uit de stad te halen...

Assen moest met haar tijd meegaan. Daar was 
 iedereen in de stad het rond 1960 roerend over 
eens. De stad had op dat moment bijna 30 duizend 
inwoners, men verwachtte dat het er bij de vol
gende eeuwwisseling wel eens 75 duizend zouden 
kunnen zijn. Assen dacht voortaan dan ook voorna
melijk in termen van rigoureuze oplossingen. Voor 
ze d’r erg in had, was de stad in een ‘fascinerende 
stroomversnelling’ terechtgekomen. De woorden 
zijn van burgemeester Agter.

Het nieuwe Assen 
(na 1960) 

5
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Assen durft de strijd aan
Tot dan toe had Assen vooral de 

naam gehad een ambtenarenstadje te 
zijn. De sterke groei van de bevolking 
dwong de Asser bestuurders om naar 
andere mogelijkheden uit te zien.  
Wat lag meer voor de hand dan 
nieuwe industrieën naar de stad te 
halen? De aanwijzing van de ge-
meente tot primaire industriekern in 
het voorjaar van 1959 bracht het idee 
van Assen als industriestad in een 
stroomversnelling. ‘Het nieuwe Assen 
durft de strijd aan en is van plan haar 
niet te verliezen’, schreef burgemees-
ter Agter strijdvaardig.
Met grote voortvarendheid probeerde 
het gemeentebestuur bedrijven over 
te halen om de stap richting Drentse 

hoofdstad te zetten. Regelmatig 
wisten de kranten nieuwe succes-
sen op het acquisitiefront te melden. 
Vooral het feit dat Assen via het 
Noord-Willemskanaal bereikbaar 
werd voor schepen tot 600 ton zou als 
een magneet op nieuwe industrieën 
moeten werken.
Echt spectaculaire successen bleven 
echter uit. Assen was nooit een in-
dustriestad geweest en zou het nooit 
worden ook...

Tijdens een 
bijzondere 
raadsvergadering 
werd burge-
meester Agter in 
april 1958 in de 
Statenzaal aan de 
Brink tot eerste 
burger benoemd.
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Just for fun...

Zoals elke zichzelf respecterende 
stad had Assen begin jaren zestig fl ink 
wat popbandjes. Het was de tijd van 
de Beatles en de Stones en iedereen 
wilde in een beatband spelen. Uit 
garageboxen en schuurtjes klonken het 
klatsboem van de drums, het dreunen 
van de bas en het janken van gitaren. 
In het weekend probeerden de bandjes 
elkaar –  omringd door een trouwe 

schare fans – de loef af 
te steken. Ze speelden 
bij Boele Geerts aan 
de Groningerstraat 
of in clubhuis Het 
Brandpunt aan de 
Venestraat, misschien 
zelfs bij Bellevue of in 
het Wilco-centrum.
Ontegenzeggelijk 
het populairste 

bandje van de stad was Cuby and the 
 Blizzards. Ze speelden de blues, ze wa-
ren de eersten. In 1966 bracht Phono-
gram hun eerste elpee Desolation uit. 
‘I went to my old village, I did it just for 
fun’, zong Muskee, ‘If you haven’t seen 
little Chris, Lord, you don’t know what 
you miss’. De kritieken waren lovend. 
De groep kreeg er zelfs een Edison 
voor. Assen kalkte massaal C+B op de 
muren en de ramen van de stad.

Cuby and the Blizzards in de oerbezetting, v.l.n.r. : Eelco Gelling (sologitaar), 
Dick Beekman (drums), Hans Kinds (slaggitaar), Harry Muskee (zang en mond-
harmonica) en Willy Middel (basgitaar).

schare fans – de loef af 
te steken. Ze speelden 
bij Boele Geerts aan 
de Groningerstraat 
of in clubhuis Het 
Brandpunt aan de 
Venestraat, misschien 
zelfs bij Bellevue of in 
het Wilco-centrum.
Ontegenzeggelijk 
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Werk aan de winkel
Wie kent de Schoolstraat nog of 

de Molendwarsstraat? Om maar 
te zwijgen over de Venegang en 
het Hoekstraatje. Het waren kleine 
straten in de oude volksbuurtjes ten 
noorden van het oude stadscentrum. 
Begin jaren zeventig verdwenen ze 
van de Asser plattegrond. Er voor in 
de plaats kwamen de bekende groot-
winkelbedrijven, het Koopmansplein, 
het Mercuriuscentrum enzovoort.
In 1962 introduceerde het Asser 
gemeentebestuur de plannen die 
eerst als Plan Uitleg Kern en later als 
Komplan-Noord vele jaren de discus-
sie in de stad zouden beheersen. 
Uitvoering van de plannen betekende 
dat enkele honderden woningen en 
tal van winkels, bedrijven en scholen 
moesten verdwijnen. De meeste pro-
testen kwamen niet van de bewoners 
die hun huis uit moesten, maar van 
de plaatselijke ondernemers die zich 
door het eigen gemeentebestuur be-
nadeeld voelden en overbewinkeling 
vreesden. Ze vreesden dat uitvoering 
nadeeld voelden en overbewinkeling 
vreesden. Ze vreesden dat uitvoering 
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van de plannen van de gemeente het 
einde van hun straten nabij bracht.
Toen in 1972 de oude straten gesloopt 
waren en Hema, gevolgd door de 
Vendet van V&D, C&A en de Miro 
van Albert Heijn hun deuren geopend 
hadden, bleef de verwachte instorting 
van de Asser middenstand uit. Het 
winkelend publiek kwam van heinde 
en verre. Ze wisten Assen zo massaal 
te vinden dat het in de stad zelfs in de 
drup goed toeven bleek...

Vanaf links boven, met de klok mee: 
De Hoekstraat, of wat er van over was, lag tussen Schoolstraat en  Gedempte 
Singel. Op de plek van de moderne gevel is tegenwoordig Warenhuis 
 Vanderveen aan het Koopmansplein. 
Achter Gans’ campingshop aan de Gedempte Singel is de afbraak begonnen.  
Enige tijd later was er zoveel ruimte dat er een parkeerplaats kon worden aan-
gelegd, het latere Koopmansplein. 
In de Venestraat wijst een bord naar de hier nieuw geopende MIRO. 
Aan de overzijde van een kale vlakte, later het Koopmansplein, staat aan de 
voormalige Schoolstraat  de oude ambachtsschool. Links daarvan op de hoek 
van de Kanaalstraat de winkel van bloemist Seidel.
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De jaren van de jeugd
Begin jaren zestig in Assen. De 

 jongens op hun brommers op 
zondagmiddag voor de cafetaria’s. 

Vetkuiven op buikschuivers 
bewonderd door de meisjes. Je 
had bijvoorbeeld Cafetaria La 
Venezia van Sikkema op de Markt, 
Snackbar Luken op het Kerk-
plein en Groenendaal voorop de 
Rolderstraat. Iedereen at natuurlijk 
‘patat met’. De jukeboxen speelden. 
Een enkeling danste. Rock-‘n-roll 
ging vanzelf. Voor dansles hoefde 
je niet meer per se naar dansschool 
 Jongepier aan de Collardslaan of 
Stern aan de Markt.

Op de Brinkstraat wordt een brom-
fi etser aangereden. 
Cafetaria La Venezia aan de Markt in 
de jaren zestig. 
In koffi ebar Outcast in de Singel-
straat helpen Hennie Marks en Tiny 
Cruiming achter de bar.

Op de beatgolven van de jaren zestig 
nam een nieuwe generatie jongeren 
de plaats van de nozems met de vet-
kuiven in. Een nieuwe generatie met 
het haar tot op de schouders. 
Het waren de jaren van Provo, stuff  
en verzet tegen iedereen die ouder 
was. 
De Asser jeugd zocht een eigen plek 
onder de zon in de nieuwe koffi  ebars 
van de stad. Vermaard waren Rask in 
het oude theehuis in de Gouverneurs-
tuin, Hippp achter café Beerta in de 
Rolder straat en Outcast van ‘Bertus 
Baard’ in de Singelstraat. Zodra je de 
kans kreeg, stond je aan de bar bij Jan 
 Dekker aan de Gedempte Singel of 
dronk je moedig je eerste beugeltje 
Grolsch in café ‘De Peuk’ op de Kolk, 
aan gegaapt door de stamgasten.

 jongens op hun brommers op 
zondagmiddag voor de cafetaria’s. 

Venezia van Sikkema op de Markt, 
Snackbar Luken op het Kerk-
plein en Groenendaal voorop de 
Rolderstraat. Iedereen at natuurlijk 
‘patat met’. De jukeboxen speelden. 
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Toen de vijftienjarige Willy Noorman als zanger de groep in 1965 kwam versterken, veranderden 
The Rocking Lions hun naam in Little Willy and the Strangers. Op de foto v.l.n.r. Jaap Middel 
(drums), Bertus Seubring (basgitaar), Teun Menger (sologitaar), Adri Klok (begeleiding), en zanger 
Willy Noorman. Lovende recensies brachten hen bekendheid tot ver buiten Assen. Ze speelden 
de muziek van de Stones en de Beatles, de Kinks en de Animals. In mei 1965 kwamen ze op de 
radio in het populaire programma SJOUT. Little Willy and the Strangers speelden Chuck Berry’s 
‘Roll over Beethoven’. Na aftrek van kosten gingen de jongens met 237,50 gulden naar huis.
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Nieuwe gezichten in de stad
Plotseling zag je andere gezichten 

in de stad. Mensen die er anders 
uitzagen, anders praten en zelfs hele 
andere boodschappen deden...
De eerste nieuwe gezichten in de stad 
waren de Indische Nederlanders. 
Begin jaren vijftig werden ze na de 
soevereiniteitsoverdracht aan Indo-
nesië naar Nederland ‘gerepatrieerd’. 
(De meesten waren hier overigens 
nog nooit geweest...) Velen hadden in 
het Koninklijk Nederlandsch-Indisch 
Leger gediend. Een aantal verhuisde 
dan ook naar garnizoensstad Assen.
Veel groter was de groep die we des-
tijds Ambonezen noemden. Daarna 
leerden we dat we Zuid-Molukkers 
moesten zeggen. Sinds hun onvrij-
willige komst naar Nederland in 
1951 woonden zo’n tweeduizend 
Zuid-Molukkers in het woonoord 
Schattenberg, het voormalige Kamp 
Westerbork. Ze hoopten te kunnen 
terugkeren naar een vrije Republik 
Maluku Selatan, de Republiek der 
Zuid-Molukken.
Halverwege de jaren zestig verhuisden 
de Molukse gezinnen vanuit het uit-
gewoonde Schattenberg naar woon-
wijken die het rijk in de omliggende 
gemeenten speciaal voor hen liet 
bouwen. Ruim duizend personen ver-
huisden naar Assen, naar de Molukse 
wijk aan het eind van de Langedijk.

Nieuwe gezichten in de stad, ook aan de lopende band 
van de Wilco, zoals E.B. von Dülmen Krumpelmann met 
zijn schilderij uit 1965 mooi illustreert.

De firma Harmanni verzorgde vele jaren lang een 
 lijndienst van Schattenburg naar Assen.
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Stad in zicht
Het idee dat je als stad van verre al 

gezien moest worden, is van alle tijden. 
Waren vroeger de hoge torens van 
kerken geëerbiedigde blikvangers, later 
kozen de stedenbouwers liever voor 
hoge fl atgebouwen aan de rand van de 
stad als ‘landmarks’.
In de jaren zestig werden in Assen 
maar liefst 4000 nieuwe woningen 
gebouwd. De stad wilde deze ontwik-
keling bekronen met de bouw van 
drie keer drie torenfl ats aan de rand 
van de nieuwe woonwijken Vredeveld, 
Noorderpark en Pittelo. Toen in 1970 
de eerste zes fl ats klaar waren, verdwe-
nen de plannen om in Pittelo de laatste 

serie van drie torenfl ats te bouwen in 
de onderste bureaula. De Stichting 
Woning beheer Assen kon de gereali-
seerde zes keer 88 fl ats nauwelijks ver-
huurd krijgen. De Assenaren vonden 
hun torenfl ats te duur en te hoog.

Zicht op de torenfl ats in het Noorder-
park vanaf de Peeloëresweg aan het 
eind van de jaren zestig. Tegenwoor-
dig ligt hier de wijk Peelo.

In mei 1969 meldde de  Provinciale 
Drentsche en Asser Courant fl inke 
vorderingen bij de bouw van de 
‘enorme torenfl ats’ in het Noorder-
park.

nen de plannen om in Pittelo de laatste 

Zicht op de torenfl ats in het Noorder-
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Uitsmijter als binnenkomer
Het verhaal wil dat de komst van 

het hoofdkantoor van de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij onder het 
genot van een uitsmijter in het thee-
koepeltje van het voormalige Hotel 
Overcingel aan het Stationsplein 
beklonken werd. (Tegenwoordig staat 
het koepeltje in de Gouverneurstuin.)
Het Asser gemeentebestuur had 
de NAM-directie uitgenodigd om 
’ns in Assen te komen kijken. De 
NAM was op zoek naar een nieuwe 
vestigingsplaats voor haar hoofd-
kantoor. Dat was vlak na de oorlog 
min of meer toevallig in Oldenzaal 
terechtgekomen. De organisatie was 
in 1947 opgericht als werkmaatschap-
pij van Shell en Esso om de aardolie 
van Schoonebeek te exploiteren. 
De vondst van de aardgasbel van 
 Slochteren in 1959 deed de NAM 
omzien naar een centraal in Noord-
Nederland gelegen plek voor haar 
nieuwe hoofdkwartier. Hoewel er 

verschillende kapers op de kust 
waren, viel de keuze al snel defi nitief 
op Assen.
Op 1 mei 1968 werd het hoofdkan-
toor van de NAM aan de Schepers-
maat offi  cieel geopend door minister 
De Block van Economische Zaken. 
De komst van het bedrijf was zonder 
meer een mijlpaal in de geschiede-
nis van de stad. De werkgelegenheid 
in de commerciële dienstverlening 
werd in de jaren daarop uitgebreid 
met vele honderden hoogwaardige 
nieuwe  banen. De woningmarkt in 
het  hogere segment bloeide als nooit 
tevoren. Winkels kregen klanten over 
de vloer die niet op een paar centen 
hoefden te kijken. Onderwijs,  cultuur, 
sport, kortom iedereen in Assen 
profi teerde van de komst van het be-
drijf. Binnen de kortste keren was de 
‘Nammer’ niet meer weg te denken 
uit het Asser spraakgebruik...
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Was de redactie van het personeelsblad Nammogram bang dat de gemiddelde ‘Nammer’ nog 
dacht dat men in Drenthe gewoon was in plaggenhutten te verblijven? Het blad pakte in het 
augustusnummer van 1967 royaal uit om zijn lezers te laten zien dat het in Assen goed toeven 
zou worden.
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In goede banen
Begin jaren vijft ig lag het autobezit 

in Drenthe nog maar op de helft  van 
het landelijk gemiddelde. Eind jaren 
zestig had Drenthe haar achterstand 
al helemaal ingelopen. Tegenwoor-
dig is Drenthe dankzij haar grote 
platteland de provincie met hoogste 
autobezit.
De komst van steeds meer auto’s 
dreigde in de jaren zestig de binnen-
steden te verstoppen. In Assen meen-
de men aanvankelijk de oplossing 
gevonden te hebben in de ‘doorbraak’ 
van de Vaart naar de Gedempte 
 Singel. Spoedig echter was duidelijk 
dat alles wat je aan de doorstroming 
in de binnenstad deed, niet meer dan 
een lapmiddel kon zijn. Iedereen die 
niets in de binnenstad te zoeken had, 
kon je dan ook het best een fl ink eind 
van het centrum vandaan houden.

Tot ver in de 
jaren zestig was 
de Nieuwe Hui-
zen een van de 
belangrijke door-
gaande wegen 
van Assen. 

Tussen 1969 en 1974 kwamen de Europaweg-Noord, 
Europaweg-West, Europaweg-Zuid en het aansluitende 
stuk Industrieweg gereed. Op het laatste nippertje werd 
voorkomen dat een Europaweg-Oost in het kostbare 
stroomdal van het Anreperdiep aangelegd werd. Wet-
houder Simon Kerkhof (links) was ter plaatse om het 
openingsceremonieel te begeleiden.
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Toen de plannen voor het nieuwe winkelgebied aan de noordkant van het centrum gerealiseerd 
werden, besloot de gemeente ook het oude centrum aan te pakken om het aantrekkelijker voor 
het winkelend publiek te maken. De eerste maategel was de straten op vrijdagavond en zaterdag 
autovrij te maken, zoals hier de Marktstraat en de Kruisstraat. In 1974 werd het oude centrum 
 officieel een voetgangersgebied.

Reeds in 1962 bereikte de gemeente overeenstemming met Rijkswaterstaat 
over het tracé van de A28 ten westen en noorden van de stad. Tussen 1971 
en 1975 werd de nieuwe rijksweg in gedeelten gerealiseerd. Aanvankelijk lag 
de weg zo ver van de stad af dat voorbijgangers hun best moesten doen hier 
en daar een glimp van de stad op te vangen.
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Een eigen kunstijsbaan 
Het waren de dagen van Ard 

Schenk en Kees Verkerk. En wij in 
Drenthe hadden natuurlijk Jan Bols. 
‘Heya Jan Bols’ zong het legioen. 
Nederland was schaatsgek. Ieder-
een wilde schaatsen en Nederland 
bouwde kunstijsbanen om voortaan 
onafh ankelijk te zijn van de grillen 
van Koning Winter. Deventer had al 
een kunstijsbaan, Heerenveen kreeg 
Th ialf en Drenthe legde botje bij 
botje om in Assen een eigen kunst-
ijsbaan te bouwen. Eind 1970 was de 
buitenbaan gereed, enige tijd later 
stond er een overkapte ijshockeyhal 
naast. Toen het complex in 1994 tot 
DeSmelt omgebouwd werd, kreeg de 
buitenbaan een gedeeltelijke over-
kapping.

Op de Asser kunstijsbaan zijn 
 memorabele schaatswedstrijden 
gestreden. De meest vermaarde was 
ongetwijfeld het Wereldkampioen-
schap Allround van 1982. Hilbert 
van der Duim (foto onder) bleef de 
Rus Dimitri Bochkaryov nét voor na 
bloedstollende races op de tien kilo-
meter en werd wereldkampioen.

In de jaren zeventig maakte Nederland dankzij de kunst-
ijsbanen kennis met ijsspeedway. Het is de bedoeling van 
de sport om op felle motorfi etsen met gemene spijkers 
in de banden angstaanjagend snelle baantjes te rijden. 
Roelof Thijs (foto onder), de kleine man uit Assen, was 
in Nederland een klasse apart. In 1977 won hij de halve 
fi nale in Assen. Tot nu toe evenaarde niemand in Neder-
land zijn successen op de ijsbaan.
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Meer dan gewoon een spelletje 
Meer dan twee jaar lang was er in 

Assen hard aan de voorbereidingen 
van de ‘World Championships and 
Games for the Disabled 1990’ gewerkt. 
Zelfs Mies Bouwman kwam er aan 
te pas om op de tv de nodige mid-
delen los te peuteren. In juli 1990 
was  Assen helemaal klaar voor haar 
 Wereldspelen voor Gehandicapten. 
Ruim 2200 sporters uit 45 
landen en ongeveer even-
veel begeleiders en vrijwil-
ligers bevolkten het terrein 
van de Johan Willem Friso 
Kazerne voor veertien 
dagen topprestaties in 
zeventien takken van sport. 
Twintigduizend mensen 
woonden de opening van 
de Wereldspelen in het ijs-
stadion bij. De zanger zong: 
‘It’s more than just a game’.
Ook voor Assen en de 
 Assenaren bleken de 
 Wereldspelen aan het begin 
van de jaren negentig meer 
dan ‘gewoon een spelletje’. 
De meeste Assenaren had-
den tot dan toe een soort 
tweede natuur ontwikkeld 
om min of meer veront-
schuldigend over hun 
woonplaats te praten. 
 Assen had bij velen 
van elders de naam een 
saai stadje te zijn. Haar 
 inwoners beijverden zich 

om hun stad te verdedigen en van dat 
negatieve beeld af te helpen. Begin 
jaren negentig  begon daar onmis-
kenbaar een kentering in te komen. 
 Assenaren verdedigden zich niet 
langer. Ze ontdekten de eigenwaarde 
van hun stad. Assen is Assen, punt, 
uit. De Wereldspelen kwamen op het 
juiste moment.
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De oprukkende stad 
Sinds 1970 is de bevolking van 

Assen gegroeid van zo’n 40 duizend 
inwoners naar ruim 66 duizend 
 Assenaren. De laatste jaren wordt 
de groei voor een niet onbelangrijk 
deel veroorzaakte door de komst 
van  Groningers naar Assen, aan-
gelokt door de snelle verbindingen 
en de aantrekkelijke huizen prijzen. 
 Tegenwoordig is zelfs bijna de 
helft van de nieuwe Assenaren uit 
 Groningen afkomstig.
Aan de overkant van de Europaweg 
verrezen sinds het begin van de jaren 

zeventig de vijf grote woonwijken: 
Pittelo (1970), Baggelhuizen (1972), 
Peelo (1979), Marsdijk (1985) en 
Kloosterveen (1997). Hier en daar 
zijn binnen de nieuwe wijken en 
langs de randen nog de resten te 
zien van de gehuchten en streekjes 
die  historische namen gaven aan de 
nieuwe stukken van de onverbid-
delijk oprukkende stad. Boerderijen 
ingeklemd tussen de nieuwbouw. 
Bouwland dat bouwgrond werd.  
De houtwal en het boerenbosje 
 werden een groenelement in de wijk.
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Het uitzicht vanuit de boerderij aan de Pitteloseweg in Zeijerveen is tussen 1999 en 
2009 drastisch veranderd. In tien jaar tijd rukte de stad op tot de rand van het erf.
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Gisteren vond de stad zichzelf opnieuw uit

Tweehonderd jaar geschiedenis van de stad.
Hoe dichter bij het heden,
hoe scherper de beelden.
De stad van gisteren kennen we als geen ander.

Gisteren nog stonden lange rijen voor het museum.
Het Terracotta-leger 354 duizend keer ontdekt, 
Assen ook.
‘Het merk Assen versterkt’ meldden de deskundigen.
(Blijf dan maar eens ernstig kijken)

Gisteren kreeg Assen haar Vaart terug.
En een Kolk om te keren.
Twee keer gegraven,
om de wereld binnen te halen.

Gisteren vond de stad zichzelf opnieuw uit.
Een aardig trekje van de geschiedenis,
steeds weer stelt ze ons grootmoedig in staat
op onze schreden terug te keren.

Gisteren bedachten we een nieuw cultureel hart.
Vooralsnog op schaal.
Maar toch.
Morgen, overmorgen.
Wie tweehonderd jaar achter de rug heeft ,
kijkt niet op een kwartier.

Twee eeuwen geschiedenis van de stad.
Tweehonderd jaren van onophoudelijk pogen
er steeds maar weer het beste van te maken.

Bertus Boivin
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Vooruitkijken

Verleden en heden gebruiken 
we om de toekomst vorm te 
geven. Het boekje dat u zojuist 

gelezen heeft, geeft u een indruk van 
het verleden, de geschiedenis van 
Assen. En ik kijk nu graag samen 
met u vooruit… naar de toekomst! 
Wat mij betreft, ziet die toekomst er 
rooskleurig uit. Assen is een stad die 
in de komende jaren wil groeien naar 
80 duizend inwoners. Dat hadden 
de Assenaren zich tweehonderd jaar 
geleden vast niet kunnen voorstellen 
toen ze met slechts 650 inwoners de 
stad bevolkten!

Om de groei van de stad in 
goede banen te leiden staat Assen 
de komende twintig jaar voor grote 
uitdagingen. Met name op het gebied 
van woningbouw, bereikbaarheid 
en economie. Dat betekent zoeken 
naar ruimte voor nieuwe woningen, 
investeren in wegen en openbaar ver-
voer en blijven zorgen voor een goed 
investeringsklimaat. Daar zijn we nu 
en in de toekomst druk mee bezig.
Maar daar blijft het niet bij. Het zijn 
uiteindelijk de inwoners en bezoekers 
van de stad die de stad maken. Ik 
weet het zeker: Assen is en blijft een 
actieve en sociale stad waar mensen 
elkaar kennen, om elkaar geven en 
waar iedereen meetelt. Assen is en 
blijft ook een groene stad.

 Op zondag 12 maart 1809 maakten 
de Assenaren zich op voor de feeste-
lijke intocht van koning Lodewijk 
Napoleon. Ook toen wisten ze niet 
wat de toekomst brengen zou. In 2009 
kijken wij terug op wat er in tweehon-
derd jaar tijd allemaal is veranderd. 
We kijken ook vooruit naar wat ons 
de komende jaren te wachten staat.
Assen maakt zich op voor prachtige 
projecten, zoals het Cultureel Kwar-
tier, de uitbreiding van het Drents 
Museum en het herstel van de vaar-
route door Assen, ofwel ‘het rondje 
stad’. Heel iets anders dan een koning 
die stadsrechten komt brengen, maar 
daarom niet minder spannend en 
bijzonder! 

Ik hoop dat u dit boekje met plezier 
heeft gelezen. Ik hoop ook dat u Een 
royaal geschenk in de toekomst af en 
toe nog eens pakt om te kijken hoe 
het vroeger ook alweer was.

Sicko Heldoorn
burgemeester van Assen
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Tekstverantwoording
Het meest uitgebreide naslagwerk 

over de historie van Assen is Geschie-
denis van Assen dat in 2000 bij Van 
Gorcum verscheen. Het boek werd 
geschreven door een groot aantal 
auteurs. Hoofdredacteur was Harry 
Gras.
In Een royaal geschenk hebben we 
aangesloten bij de tijdsindeling die in 
Geschiedenis van Assen gehanteerd is. 
Wel hebben we vanwege de over-
zichtelijkheid de periode tot 1920 in 
tweeën gedeeld. Het tweede deel laten 
we beginnen bij de opening van de 
spoorlijn Zwolle-Groningen in 1870.

Een belangrijke bron voor de 
geschiedenis van Assen is het  Asser 
 Historisch Tijdschrift dat sinds 1991 
vier keer per jaar voor de leden van 
de Asser Historische Vereniging 
v erschijnt. Voor een groot aantal on-
derwerpen in Een royaal geschenk heb-
ben we dankbaar gebruikgemaakt van 
de publicaties in het Asser Historisch 
Tijdschrift. Zie voor een overzicht van 
alle artikelen www.ahvassen.nl.

Iedereen die in de geschiedenis van 
Assen geïnteresseerd is, adviseren we 
om lid te worden van de Asser Histo-
rische Vereniging. De vereniging orga-
niseert lezingen, excursies en tal van 
andere activiteiten voor haar leden. 
Ook ontvangen de leden vier keer per 
jaar het Asser Historisch Tijdschrift. 
Kijk voor meer informatie op  
www.ahvassen.nl of schrijf naar de 
Asser Historische Vereniging, Postbus 
10066, 9400 CB  Assen.

Hoofdstuk 3   Stad der paleizen
Voor de dagboektekst van Jacob 

van Lennep op pagina 21 is gebruik-
gemaakt van de hertaling van het 
dagboek door Marita Mathijsen in 
De zomer van 1823 - Lopen met Van 
Lennep (Zwolle, 2000). Het citaat van 
prof. Prakke op pagina 30 is afkom-
stig uit diens Deining in Drenthe 
( Assen, 1951, pag. 196).

Hoofdstuk 4   Vaart der volkeren
Honderd jaar geleden vierde Assen 

haar eerste eeuwfeest in 1907. Aan-
leiding was destijds het honderdjarig 
bestaan van Assen als zelfstandige ge-
meente in 1807. In 1907 verschenen 
de eerste twee publicaties met een 
overzicht van de hele geschiedenis 
van Assen. We citeerden in dit hoofd-
stuk uit beide boeken. Op pagina 33 
staat een citaat uit Na een eeuw van 
J.A.R. Kymmell en Y. Zijlstra (Assen, 
1907, pagina 10). Op pagina 39 trof 
u een citaat aan van Alb. Oltmans  
uit diens De gemeente Assen in hare 
wording en ontwikkeling (Assen, 
1907, pagina 77). ‘Ze vonden dat ik 
mooi gesproken had’ (pagina 40/41) 
over de  lezing van Multatuli in het 
Concerthuis is een bewerking van een 
artikel dat ik schreef voor het Maand-
blad Drenthe (1986, nummer 7).

Hoofdstuk 5   Het kleine Assen
De teksten ‘De ijscomannetjes 

veroveren de stad’ (pagina 61) en ‘De 
Grote oorlog in een kleine stad’ (pagi-
na 64/65) zijn grotendeels gebaseerd 
op mijn boek Asser Geschiedenissen 
(Groningen, 1981). De op de pagina’s 
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66/67 geciteerde tekst is een beknopte 
weergave van een deel van het hoofd-
stuk ‘Je praatte er gewoon niet over’ 
in Assen Auschwitz  Assen - Oorlogs-
herinneringen van Netty Lezer uit 
de Rolderstraat in Assen van Martin 
Hiemink (Zuidwolde, 2006). Martin 
Hiemink had voor ‘Stil op straat’ 
(pagina 71) in december 2008 een 
interview met de heer Ben Lampe.

Hoofdstuk 6   Het nieuwe Assen
Het citaat van burgemeester  

P.P. Agter op pagina 73 is afkomstig 
uit Assen tussen droom en vrees van 
Werkgroep Rapport (Assen, 1979, 
pagina 11)

Bertus Boivin
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