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worden dat er in de loop van de jaren huizen gesloopt, 
verplaatst en bijgebouwd werden. Enige onzekerheid is 
dus altijd aanwezig. Maar meestal geven de namen van 
de bewoners voldoende extra houvast. Zodoende krijgen 
we voor de hele periode van 1612 tot 1832 te zien wie 
er allemaal gewoond hebben op een bepaald erf. De HC 
Noordbarge is van plan deze uitgebreide data t.z.t. op 
de eigen website te vermelden.
Tot 1600

De oude vermeldingen van Noordbarge vinden we in 
een paar ordelen van de Etstoel (het hoogste rechterlijke 
gezag) omstreeks 1430. Daarin worden de buren van 
Noordbarge genoemd. 
Omstreeks 1500 behoorde een betrekkelijk groot aantal 
erven aan het klooster te Essen, een paar kilometer ten 
zuiden van Groningen. Andere erven behoorden aan de 
bisschop van Utrecht, en vanaf ca. 1530 aan de koning 
van Spanje, Karel V, later aan diens zoon Philips II. In 

Fragment kadastrale kaart Noordbarge uit 1832 met huisnummers uit de periode 1600-1832

Huisnr. Erven5 Kloostergoed
82-84 Evinge  n.v.t.
85-87 Brinks n.v.t.
88-93 Rosinge n.v.t.
94-95 Beninge Domeinen
96-98 Ubbinge n.v.t.
100-101 Jolinge Domeinen
102-103 Gilsinge Groningen
104 Rabbers n.v.t.
105 Grellen n.v.t.
106-107 Vokkinge n.v.t.
108 Huisinge Groningen

Noordbarge, huisnummers, erven, en kloostergoederen

Huisnr. Erven5 Kloostergoed
109-112 Stratinge n.v.t.
113-114 Haasken  n.v.t.
116 Westenbrink  n.v.t.
117 Hovinge  Groningen
118 Schirringe n.v.t.
119 Haasken  n.v.t.
120-122 Vrijlinge n.v.t.
123 Lutke Vrijling n.v.t.
124  Duirts n.v.t
125 Cloecks Groningen
126 Schepershuis n.v.t.
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In de woning links woonde Frederikus Bult en later zijn broer Klaas Bult. De twee woningen rechts daarvan (met 
de schoorstenen) zijn de huisadressen Achter het Kanaal 11 en 12, waar respectievelijk Potgieter (bladzijde 11) 
en Geerts (bladzijde 13) woonden.

Enigszins vanaf de weg, lager dan het zandpad langs het 
Oranjekanaal, stond het huisje van Frederikus Bult. Fre-
derikus verhuisde in 1940 naar de Ermerweg 72. Later 
woonde zijn broer Klaas Bult er met zijn gezin. De laatste 
bewoner, tot 1953, was Cornelis (Kees) Schrik.
Op het perceel Achter het Kanaal 6 stond een woning 
met schuur die eigendom was van A. Lambers uit 
Noordbarge. Het geheel deed dienst als paardenstal voor 
Frederikus Bult die op Noordbarge een galanteriewinkel 
dreef. Na afbraak in 1953 bouwde de melkfabriek hier 
een nieuwe personeelswoning. De eerste bewoner van 
de nieuwe woning was het gezin van Hendrik Jan Dor-
man. Hij was tot 1988 boekhouder op de melkfabriek.
In 2009 kochten Bram Markerink en Mieke Katoen 
de woning. Ze verbouwden hun woning naar eigen 
ontwerp.

Bewoners

Tot 1939
Frederikus Bult (zie Ermerweg 72).

1939-1951
Klaas Bult (Noordbarge 1909 - Emmen 1968) en Jitske 
Zwart (Valthermond 1913 - Emmen 1997) met hun 
kinderen Willem en Jan.

1951-1953
Cornelis (Kees) Schrik (Odoorn 1920 - Emmen 2006) 
en Aaltien Post (Noordbarge 1925 - Emmen 2004) met 
hun kinderen Lammechien en David.

1954-1956
Derk Jan Bosch (1928).

1956-2009
Hendrik Jan Dorman (Heemse 1917 - Noordbarge 
2002) en Geertje Ensing (Heemse 1922 - Emmen 
2006) met hun kinderen Hendrik Jan (Hendrik), 
Gerritdina (Dineke), Gerrit Jan, Marinus en Harman-
nus (Mans). Vanaf 2006 woonden er één of meer 
kleinkinderen in de woning.

2009-heden
Bram Markerink (Emmen 1977) en Mieke Katoen
(Emmen 1981) met hun kinderen Anne en Roef.

Achter het Kanaal 6 
(Voor 1938 Nb 51)

De woning en 
schuur op het 

perceel Achter 
het Kanaal 6
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Linksonder: Familie Ger-
rits. Boven, vanaf links: 
Lammie, Geert, Harm en 
Alie. Onder vanaf links: 
vader Geert Gerrits met 
op schoot Antje, Geesje, 
moeder Geesje Gerrits-
Oost met op schoot 
Albert, Roelof, Grietje 
met op schoot Jan.

Rechts: Luchtfoto van de 
boerderij van de familie 
Gerrits.

Rechtsonder: De boer-
derij van Schomaker, 
anno 2019

Baxhoekweg 6
(tot 1938: Nb 198-1)

Bewoners

1937-1942
Hendrik Nijhof (Noordbarge 1910 - Noordbarge 1993) 
en Aaltje Eising (eerste huwelijk) (Gees 1909 - Noord-
barge 1950) (zie Baxhoekweg 5).

1943-1946
Berend van der Laan (Gasselte 1912 - Emmen 1996) en 
Willemtje (Zus) Staal (Noordbarge 1917 - Emmen 1997).

1946-1946
Jan Staal (Noordbarge 1915 - Almelo 1988).

1946-1952
Harmannus Noltes (Wierden 1918 - Emmen 1973) en 
Gerridiena S. Lammers (Nijverdal 1917 - Emmen 2008) 
met hun kinderen: Gerritdina, Lambertus, Frederika 

Janny, Sophia Carolina P. en Gerritdina Sophia.

1953-1963
Geert Rotmensen (Emmen 1908 - Emmen 1986) en 
Jantien Bos (Emmen 1910 - Emmen 1987) met Gezinus 
(† 1941), Geesje, Hanna, Fenna en Hendrikje.

1963-heden
Geert Nijhof (Noordbarge 1938) en Jantje G.H. Nie-
meijer (Schoonoord 1941) met hun kinderen Hendrik 
en Ellen.

Vanaf links: de zusters Fenna, Hanna, Geesje en
Hennie Rotmensen
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Bewoners

1878-1903
Geert Schutrups (Valthe 1843 - Noordbarge 1903) en
Hinderkien Frieling (Noordbarge 1842 - Noordbarge 
1902) met hun kinderen Harm († Noordbarge 1868), 
Hindrik, Harm en Geert.

1913-1938
Geert Schutrups (Noordbarge 1887 - Noordbarge 
1938) en Geesje Zwols (Angelslo 1890 - Noordbarge 
1979) met hun kinderen Hinderkien, Geert, Albert, 
Jantje, Hendrik, Gezinus en Geertinus.

1938-1961
Hendrik Schutrups (Noordbarge 1924 - Noordbarge 
1992) en Gezinus Schutrups (Noordbarge 1926 - 
Bargeres 2009).

1961-2008
Geertinus Schutrups (Noordbarge 1932) en Hester 
Aleida Johanna Letteboer (Nieuw-Amsterdan 1936 - 
Bargeres 2013) met hun kinderen Geert en Elegienus.

2008-heden
Geert Schutrups (Noordbarge 1964) en Alina Gor-
niak (Wronkack (Pl) 1969) met hun kinderen Mark 
en Amanda Marthe.

Ermerweg 96
(tot 1938: Nb 81; 1938-1968: Ermerweg 71)

Ermerweg 96, oude boerderij

Geert 
Schutrups en 
Geesje Zwols

Schutrups
In 1878 werd op dit adres een nieuwe boerderij gebouwd. 
Geert Schutrups was de eerste bewoner. Zijn jongste 
zoon, Geert, kwam er vervolgens te wonen.
Twee zonen van Geert, Hendrik en Gezinus, bleven als 
vrijgezel op de boerderij. Voor Hendrik was het werk 
op de boerderij z’n lust en leven. Zijn broer Gezinus 
was verantwoordelijk voor het vee. Hij bezocht veel 
markten en tentoonstellingen.
In 1961 kwam de jongste zoon, Geertinus, hier wonen. 
Hij was timmerman van beroep. Geertinus en zijn vrouw 
namen ook de zorg op zich voor de beide vrijgezelle 
broers. In 2008 verkochten zij de boerderij aan hun 
zoon Geert. Hij is timmerman bij woningstichting 

Vanaf links:
Geesje Schutrups-Zwols 
(1890-1979)
Hinderkien Koerts-
Schutrups (1913-2004)
Jantje Schepers-
Schutrups (1922)

Gezinus, Geertje en 
Geertinus Schutrups
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Huizingsbrinkweg 44 
(tot 1938: Nb 99)

Huizingsbrinkweg 44 in 1935

Otie Staol (Willemtje Staal-Koopman) en Willem Staal

Links: Frerik ter Veen. Midden: Jan Knuppe en Lammechien Knuppe-ter Veen. Rechts: Berend van der Laan en 
zijn vrouw Willemtje (Zus) van der Laan-Staal.

Ter Veen - Knuppe - Van der Laan - Harms
Frerik ter Veen werkte bij de boeren in Noordbarge. 
Daarnaast had hij een paar koeien, varkens en schapen. 
Op een klein stukje land verbouwde hij het voer voor 
zijn vee.
Jan Knuppe werkte bij de afdeling wegenbouw van de 
gemeente Emmen en hij hielp zijn schoonvader met 
het verzorgen van de beesten.

Bewoners

Tot 1949
Frederik ter Veen (Ermerveen 1889 - Noordbarge 
1959) en Gesien Keen (Noordbarge 1890 - Noord-
barge 1948) met hun dochter Lammechien.

1938-1949 (inwonend)
Jan Knuppe (Dalen 1909 - Bant 1976) en Lam-
mechien ter Veen (Noordbarge 1914 - Emmeloord 
1994) met hun kinderen Gesien, Fennegien, Frederik, 
Jan en Jans.

1949-1974
Berend van der Laan (Gasselte 1912 - Emmen 1996) 
en Willemtje (Zus) Staal (Noordbarge1917 - Emmen 
1997). Inwonend: Willemtje Staal-Koopman (Wes-
tenesch 1881 - Noordbarge 1962; schoonmoeder) 
en Willem Staal (Nieuw-Dordrecht 1938 - Emmen 
2000; neef).

1974-heden
Jans Harms (Noordbarge 1949) en Rolina H. Jeu-
rink (Emmen 1950) met hun kinderen Grietinus en 
Wim Gert.

In 1974 vond de eerste verbouwing plaats en werden 
de buitenmuren wit gesausd. In 1979 werd het huis 
‘drastisch’ verbouwd. In dat jaar werd de oude schuur 
door een nieuwe vervangen. 
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Bewoners
Het huis aan de Middenstraat 12 kent vele bewoners. 

1921-1937
Gerrit Johannes Brink (Roden 1875 - Nieuw-Amsterdam 
1968) en Grietien Engels (Emmer-Compascuum 1874 
- Emmen 1950) met hun kinderen: Jan, Herman, Karel 
Hendrik en Henderkina Klassina.
In 1937: Sipko Ophof en Stijntje Mulder.

1938-1940
Derk Askes en Jantje Gebben (zie Zuidbargerstraat 4-5 
vervallen).

1940-1949
Albertus Staal (Klijndijk 1912 - Emmen 2010) en 
Lammigje Askes (Sleen 1914 - Emmen 1972) (eerste 
huwelijk) Jantiena Lubbers (Noordbarge 1921 -  Em-

Middenstraat 12
(voor 1938: Nb 119)

In de loop van 1921 kwam deze woning klaar. Op-
drachtgever was huisschilder Gerrit Johannes Brink.

Gerrit Johannes Brink 
en Grietien Engels

Karel Hendrik Brink was 
tussen 1953-1968

wethouder Openbare 
Werken van Emmen

Filip Jacobson
Op de bewonerskaart van Filip Jacobson onder ‘uit’ 
werd op het gemeentehuis op 24 december 1942 V.O.W. 
(Vertrokken.Onbekend.Waarheen.) genoteerd. Na later 
bleek zaten hij en zijn vrouw in Sleen ondergedoken en 
hebben zij de oorlog hier overleefd. Deze onderduik had 
een ingrijpend vervolg. Op 9 november 1942 werden 
de Noordbargers Jan Betting; zijn zoon Henderikus 
(Rieks) Betting; Hendrik Eiting; Hendrik Fransen; 
Geert Zwols en Harm Wiggers gearresteerd wegens het 
ontvreemden van goederen uit een door joden verlaten 
woning. De werkelijkheid was dat deze Noordbargers 
in overleg Jacobson geholpen hadden zijn eigendom-
men in veiligheid te brengen. Via Groningen hebben 
ze zonder proces drie maanden in het strafkamp van 
Vught vastgezeten. Broodmager en in twee etappes 
werden ze uit Vught ontslagen. De namen van de vijf 
gearresteerde personen zijn vermoedelijk door een 
Noordbarger tegenover de politie genoemd. 

Bos - Sikken - Joosten - Boxem - Schaeffer - Boelema
Johannes Bos werkte bij de douane. Jan Sikken was 
een uit Noordbarge afkomstige boer. Jan Joosten kwam 

Gerhardus Bos was een 
maatschappelijk betrokken 
persoonlijkheid. Hij was 
jarenlang voorzitter van de 
Vereniging voor Volks-
vermaken in Noordbarge en 
vanaf 1927 ook voorzitter van 
de Coöperatie Steeds Voor-
waarts.

uit een slagersfamilie uit de Westenesschersteeg. Geen 
wonder dat hij ook voor dat beroep koos. Girbe Boxem 
was vrachtwagenchauffeur. Gé Schaeffer was de laatste 
jaren fabrieksdirecteur bij de Purit in Klazienaveen. De 
huidige bewoner komt uit het Groninger Onderdendam. 
Samen met zijn zoon produceert hij vacuümapparatuur. 
Vermeldingswaardig is verder nog dat de bekende dag-
bladjournalist Gerard de Kleine ook in de voorkamer 
huisde. Van februari 1974 tot januari 1976 werkte hij 
voor het Nieuwsblad van het Noorden als rechtbank-
journalist. Een van de laatste bewoners van het oude 
huis was Linze, de zoon van Gerhardus Bos. 
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Van Hoeke - Bosma - Quispel
Dokter Van Hoeke was een Zeeuw. In Noordbarge werd 
hij gemakshalve vaak ‘dokter Hoek’ genoemd. Eind 
1955 vertrok het gezin naar Oss. 
In juli 1955 nam huisarts Bosma de praktijk over. Hij 
was heel geliefd bij zijn patiënten, maar ook Noordbarge 
betekende veel voor hem en zijn familie. Ze deden 
overal aan mee. Zijn afscheidsbrief aan zijn patiënten 
in 1972 begon met de woorden: “Het valt mij moeilijk 
deze brief tot u te richten. Bijna 18 jaar praktiseer ik 
als huisarts in Emmen. Velen van U heb ik even lang, 
anderen korter, naar mijn beste kunnen in medische 
en vaak ook bij andere problemen terzijde gestaan.” 
In 1973 ging Bosma werken in het nieuwe verpleegte-
huis voor chronisch zieken ‘De Horst’ aan de Rondweg. 
De familie Bosma bleef nog tot juli 1975 op dit adres 
wonen. Zij verhuisden toen naar Dalfsen en later naar 
Haarlem, de geboorteplaats van Sjoerd Bosma. Het was 
in een dokterspraktijk heel gewoon dat sommige perso-
neelsleden intern waren. Annie Geers uit de Kruisstraat 
was in het tweede deel van de jaren ’50 kindermeisje bij 
de familie Bosma. Annie zei daarover: “Ik heb ze alle 

Noordbargerstraat 42 (vervallen adres)
(voor 1968 Noordbargerstraat 90)

Praktijk huisarts Bosma

Huisarts W.J. (Willem) van Hoeke betrok in mei 1952 
zijn nieuwgebouwde dokterspraktijk aan de Noordbar-
gerstraat. Het ontwerp was van de Emmer architect 
Jan van der Horst. De architectuur was opvallend. De 
muren waren gekeimd wit en het dak bestond uit blauw 
genuanceerde pannen.

Bewoners

1952-1955
W.J. (Willem) van Hoeke (Vlissingen 1915) en 
Rika Wezelman (Den Helder 1918) en hun dochter 
Wilma Johanna. 

1955-1975
Sjoerd Bosma (Haarlem 1925 - Haarlem 2004) 
en Hannie Marjolein Zeggelt (Groningen 1928 - 
Haarlem 2016) met hun kinderen Sjoerd, Nienke 
en Albertien.

1975-2001
Jan Peter Quispel (Rotterdam 1939 - Groningen 2003) 
en Pietertje Liena (Peta) Snel (Hardenberg 1942 - 
Emmen 2011) met hun kinderen Lennart en Joost.

Familie Bosma. Vanaf links: Nienke, Albertien, Sjoerd 
Bosma, Sjoerd en Hannie Bosma-Zeggelt.

drie leren lopen. Ook mocht ik altijd mee op vakantie, 
dat was prachtig.” Daarnaast deed Annie allerlei 
andere klusjes bij de familie Bosma. Eens waren er 
geen koekjes bij de thee. Dat stond de dokter niet aan. 
Annie werd naar bakker Doornbos aan de andere kant 
van de straat gestuurd. Hier bestelde zij een half pond 
Maria biscuitjes. “Graag aan de ene kant met Maria 
en op de andere kant moet Jozef staan.” In de winkel 
van Doornbos werd zuinigjes gereageerd. Theedrinken 
werd die middag een dolle boel in de dokterspraktijk.” 
In 1973 nam het echtpaar Quispel de praktijk van dok-
ter Bosma over. Ze waren allebei huisarts. De eerste 
jaren woonden ze aan de Balingerbrink in Bargeres. In 
augustus 1975 betrokken ze de dokterspraktijk aan de 
Noordbargerstraat. In 1999 verhuisde de praktijk naar 
‘De Kuperstee’ tegenover Sanders. De familie Quispel 
bleef tot 2001 in het doktershuis naast Ten Cate wonen.
Huisarts Quispel heeft zich erg over de kruising 
Hondsrugweg - Noordbargerstraat opgewonden. In 
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Linksboven: Klaas Harms. Rechtsboven: Klaas Harms 
en Willemina Harms-Lanting in 1970 op de trouwdag 
van kleinzoon Klaas.

en er kwam voldoende werk binnen, dan mocht een ieder 
een sigaar uit de doos nemen, die op de tafel stond. Op een 
keer werd Klaas Harms tijdens een bespreking ontzettend 
boos. Zoon Grietinus nam twee sigaren uit de doos en dat 
was niet gebruikelijk. Grietinus verweerde zich door op te 
merken dat hij twee keer zoveel werk had binnengehaald 
als al de anderen en daarom recht had op twee sigaren. 
Klaas Harms was trots op zijn bedrijf. Vaak zat hij tegen de 
avond in driedelig kostuum op een stoel bij de voordeur te 
wachten tot zijn jongens terug waren, met naast hem ‘het 
spuugbakkie veur de proemtabak’. Het ging goed met het 
bedrijf en Klaas Harms had op een gegeven moment drie 
panden in zijn bezit te Noordbarge, te weten Ermerweg 
81, Ermerweg 101 en Eikenweg 3. Klaas Harms was naar 
buiten toe en naar de klanten de vriendelijkheid zelve, 
want daar moest hij het van hebben. In huis was hij als 
zakenman streng en wist wat hij wilde: hij was de baas.
Gesien Jansen-Harms (1921-2005) kon zich later de drukte 
thuis nog goed herinneren: “Toen ik van de lagere school 

Boven, vanaf links: Jeuring, 
Lambertus Harms, Gesien 
Harms, Willemina Harms-
Lanting met zoontje 
Willem, Klaas Harms, 
Hindrik Vernema, Ossel, 
Grietinus Harms en 
boven op de auto Klaas 
Harms jr. met de hond.

Klaas Harms sr. (links) en 
Klaas Harms jr.
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Op een koude winteravond, 18 december 1933, kwam 
een aantal inwoners van Noordbarge in café Karsten 
bijeen. Het doel van de bijeenkomst was het oprichten 
van een ijsvereniging. Het eerste bestuur bestond uit: 
G. Bos, voorzitter; G. Weerman, secretaris; A. Meen-
derman, penningmeester en verder de leden H. Borgers 
en A. Kuipers. Jaarlijks werden er wedstrijden
gehouden. In 1950 sloot men zich aan bij de Drentse 
IJsbond. Deze aansluiting betekende dat ook hardrij-
ders uit andere plaatsen konden deelnemen. Er werd 
gereden ‘um dikke geldpriezen’.
Bekende Noordbarger schaatsers waren: Zwaantje 
Masselink, Annie Venema, Frits Kiers en Jan Jacobs. 
Voor de oudere dames werd er een wedstrijd priksleeën 
gehouden. Dit zorgde vaak voor grote hilariteit. Bertus 
Geerts was in die tijd vaak kamprechter en dat niet 
altijd tot ieders tevredenheid. 
In 1948 werd een poging ondernomen om te komen tot 
een gezamenlijke ijsbaan voor de dorpen Noorbarge, 
Westenesch en Zuidbarge; dit plan mislukte. Op de ver-
gaderingen in café Karsten werd ieder jaar een verloting 
gehouden met als hoofdprijs een paar schaatsen. De 
laatste jaren was Marinus Louissen voorzitter. Slechte 
winters en de komst van kunstijsbanen zorgden er voor 
dat de ijsvereniging werd opgeheven. In 2009 was het 
zover, waar lang naar was uitgekeken: het kanaal lag 
dicht en er kon worden geschaatst. 

Linksboven: 
aankondiging 
schaatswedstrijd 
in 1991

Rechtsboven: 
Aafke Euving 
zorgt voor de in-
wendige mens. 

Harmannus 
Euving als 
baanveger

Noordbarge daagt 
Westenesch uit. Op 
‘Stroek zien brug’ staan 
vanaf links: Geke Had-
ders, Onno te Nuyl, Henk 
Hadders, Berend Betting 
en onbekend. Op het 
ijs staan Henk Nijkamp 
(links) en Harmannus 
Euving.
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Geschiedenis
van het Noordbarger volkslied

Het zonnetje gaat van ons scheiden (melodie: Het 
avondklokje) is ooit de geschiedenis ingegaan als het 
volkslied van Noordbarge. Willem Bult, die woonde 
aan de Huizingsbrinkweg, speelde dit lied al in 1950 
op zijn harmonica en de gehele buurt zong mee. 
Waarschijnlijk is dit lied al zo rond 1910 verheven 
tot het volkslied van Noordbarge. Waar komt dit lied 
vandaan is de vraag die we ons stellen en wie heeft 
het geschreven?

De schrijver en componist is Jacob Hamel, geen 
onbekende naam in Nederland. Hij werd in 1883 
geboren te Amsterdam in de Rivierenbuurt als zoon 
van Meier Hamel en Jansje Speijer. Zijn vader was 
diamantslijper. Het gezin was niet onbemiddeld; Jacob 
kon op muziek-les en werd al op zijn zeventiende jaar 
dirigent van het koor Arti et Charitate. Ook het koor 
‘De Joodse Stem’ stond onder zijn leiding. Vanaf 1929 
leidde hij het kinderkoor van de AVRO, waar hij zijn 
grote bekendheid aan te danken had. Dit deed hij tot 
de inval van de Duitsers in mei 1940. De toenmalige 
directeur van de AVRO, Willem Vogt, ontsloeg Jacob 
Hamel om zijn joodse identiteit. Bij een grote razzia 
in 1943 werden Jacob en zijn vrouw Jeanette Cohen 
gevangen genomen en overgebracht naar het kamp 
Westerbork. Daar verbleven zij twee weken. Op 6 juli 
1943 werden ze op transport gesteld naar het concen-
tratiekamp Sobibór in Polen, waar ze op 9 juli 1943 
werden vermoord.
Na de oorlog werd het kinderkoor van de AVRO voort-
gezet en kreeg de naam ‘Kinderkoor Jacob Hamel’, een 
eerbetoon aan de oprichter. Dit koor stond onder de 
leiding van de bekende dirigent Herman Broekhuizen. 
Bij diverse gelegenheden in Noordbarge wordt dit lied 
door de aanwezigen uit volle borst meegezongen. Laten 
we in de toekomst bij het zingen van Het Volkslied 
van Noordbarge ook stilstaan bij de geschiedenis en 
bij Jacob Hamel en Jeanette Cohen.

Zonnetje gaat van ons scheiden

’t zonnetje gaat van ons scheiden
’t avondrood kleurt weer het veld
zoete rust mogen wij beiden
nog door geen zorgen gekweld

refrein:
hoort gij hoe ’t klokje met lieflijke klank
ons weer naar huis roept tot bede en dank
luid nu o klokje luid voort
slapen wij straks ongestoord

schemering daalt op de dreven
de avondster glanst weer van ver
straks staat Gods naam weer geschreven
schitterend sterre bij ster 

refrein
 
welkom, verkwikkelijke avond
dank, die uw zoet heeft bereid
rust na de arbeid, hoe lavend
God heeft ons ’t leger gespreid

refrein

Jacob Hamel,
Amsterdam 1883  - Sobibór 1943


