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fotografeert hij daar koeien, maar dit keer is dit het bloeiende kikkerbeet, waarmee de stroom in april is bedekt, dat hij op de 
gevoelige plaat wil vastleggen. Bij zijn ter plekke geparkeerde fiets stationeert hij zijn zwarte Duitse staande korthaar Hector. Deze 
blijft op zijn post zolang hij zijn baas nog ziet. Jan, die na enkele minuten een goed punt dicht langs de waterkant heeft gevonden 
om een foto te maken, plaatst zijn camera op het statief en duikt onder zijn zwarte doek. Wanneer hij geheel verzonken is in het 
scherpstellen van het beeld, voelt hij ineens de grond onder zijn voeten dreunen. Hector, die zijn post heeft verlaten om zijn baas 
te zoeken, wordt achtervolgd door een kudde verbolgen koeien. Jan bedenkt zich geen moment en trekt in een wip zijn schoenen 
en sokken uit. Hij stroopt zijn broekspijpen op, klaar om met Hector door het water van de beek te waden om zo aan de overkant 
een veilig heenkomen te zoeken. Maar het natte pak lokt hem allerminst en hij beveelt Hector, die hem met de koeien op zijn hielen 
nu genaderd is, te gaan liggen. De doodsbange hond gehoorzaamt direct en krijgt de zwarte doek over zich heen. De al tot enkele 
meters genaderde koeien begrijpen niet waar de hond ineens is gebleven. Nu ze hun gewraakte plaaggeest kwijt zijn, druipen ze af. 

Dochter Digna en dieren
Later neemt grootvader Jan ook zijn dochter Digna mee op zijn fototochten. Digna is bang voor koeien. Daar wil hij niets 

van weten. “Onzin,” roept hij uit, “Drentse koeien doen niks!”
Digna ziet tenslotte in dat ze nooit kwaadaardig zijn, behalve wanneer het honden geldt. Ze moet de koeien zo opdrijven 

dat ze precies op de juiste plaats op de foto komen. Ze leert dat het dom is om daarbij de grootste en meest ontzagwekkende 
koe te ontzien en het alleen met de rest te proberen. Bijna altijd is de grootste de kuddeleider. Voortaan drijft ze alleen de 
meest imposante op. De rest volgt dan vanzelf. 

”Kom maar, jong”
Mijn tante Digna, die in 1981 herinneringen aan haar jeugd opschrijft in de kleine uitgave Herinneringen, vertelt dat ze met 

haar vader op een van hun fietstochtjes langs het Oranjekanaal in Noordbarge een boerenwagen passeren die volgeladen is 
met bakstenen uit een schip. Een jonge kerel die plaatsgenomen heeft op de zitbank probeert uit alle macht het voorgespannen 
paard tot voortbewegen aan te zetten door te vloeken, te tieren en het te ranselen met de zweep. Het arme dier, dat de ogen 
groot heeft van angst, steigert en blijkbaar niet voor de eerste keer. Een diepe snee op de scheiding van rug en achterhand, 
veroorzaakt door de voorste scherpe einden van de wagenplanken, getuigt daarvan. Jan gaat rustig naar het paard om het bij 
het halster te pakken. “Mijnheer, pas op, hij is gevaorlijk. De hel zull’n je verdien’n an dat dier.” Maar Jan klopt het paard rustig 
op de hals, spreekt zacht en kalmerend, doet een stapje achterwaarts en zegt: “Kom maar, jong.” En rustig trekt het paard 
aan en gaat. Digna weet niet wat haar vader gezegd heeft tegen de driftkop, maar ze hoopt wel dat deze ervan heeft geleerd.

Willems jeugd en ambitie
In het gemoedelijke Emmen groeit mijn vader Willem beschermd op bij zijn liefdevolle ouders, zijn zes jaar oudere zus Digna 

en tussen allerlei dieren: gezelschapsdieren, zoals een geit en een bok, pluimvee en andere dieren. Stel in die dagen aan de 
vierjarige kleuter de vraag: “Wimpie, wat wil je later worden?”, dan is het antwoord: “Clown.” Waarschijnlijk heeft mijn vader 
met zijn ouders een circusvoorstelling in Emmen gezien. Vrijwel jaarlijks komt een circus naar Emmen, en op vijfjarige leeftijd, 
vermoedelijk na een tweede circusbezoek, zijn de ambities al gegroeid en is het antwoord “Circusdirecteur,” daarmee meteen 
de voor hem erg begeerlijke circusdieren annexerend. Wanneer mijn vader op zesjarige leeftijd met zijn ouders voor het eerst 
de Amsterdamse dierentuin bezoekt, is zijn vurige wens om directeur van Artis te worden. Dat zal de rest van zijn jeugd zo 
blijven. De hoofdstedelijke dierentuin is in die jaren alleen op zaterdagen voor het publiek opengesteld. Vermoedelijk heeft 
hij tijdens een van de twee kwartjesdagen in september de tuin met zijn ouders bezocht. Het joch brengt zijn ouders tijdens 
een treinreis naar de hoofdstad nogal in verlegenheid door heel gek te doen en zo de aandacht van de gehele coupé op zich 
te vestigen. De clown uithangen is hem nu eenmaal niet geheel vreemd. 

Digna en mijn vader met de Duitse staande korthaar 
Hector, die bij het Drostendiep de koeien achter zich 
aan kreeg. Deze foto is door mijn opa Jan omstreeks 
1910 gemaakt.
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Jonkheer, kantonrechter en Miekie
In 1885 trouwt mijn grootvaders oudere zus Miekie met Jonkheer Rudolph Otto Arend van Holthe tot Echten (1849-1908). 

In 1877 wordt Van Holthe tot Echten benoemd als kantonrechter in Emmen. Hij koopt de in 1860 door burgemeester Oldenhuis 
Tonckens gebouwde villa van de toenmalige burgemeester Willem Tijmes. Broers en zus Oosting wonen dan schuin tegenover 
elkaar. ‘Oom Jonkheer’, zoals mijn tante Digna de echtgenoot van haar tante Miekie noemt, houdt er als liefhebberij een ‘Gerij’ 
op na, bestaande uit drie rijtuigen en twee paarden. De paarden vormen een zogenaamd ‘Engels Span’, bestaande uit een vos 
en een schimmel. De vos heet Cora en de schimmel Willemien. 

Op 9 september 1908, op de tweede verjaardag van mijn vader, overlijdt op 59-jarige leeftijd, ‘oom Jonkheer’ van Echten’. 
Zijn vrouw, tante Miekie, blijft alleen in het huis, waarbij een achtertuin hoort van vier ha, onderdeel van het oorspronkelijke 
landgoed Willingekampen.

Verhuizing naar de overkant 
In mei 1916 overlijdt tante Miekie en erft mijn grootvader haar huis en tuin aan de overkant van de straat. Bij het huis hoort 

ook een deel van de achtertuin. Door aankoop van de rest van de tuin verwerft mijn opa dit terrein ‘Het Land’ in zijn geheel. 
Mijn grootouders willen in Miekies huis gaan wonen. Maar eerst moet de woning worden aangepast. In 1917 verhuist dan 
het gezin Oosting naar de overkant van de Hoofdstraat. Als de verhuizing plaatsvindt, woont mijn tante Digna in de deftige 
kostschool ‘Het Kopje’ in Bloemendaal. Mijn grootmoeder beschrijft in een brief aan Digna de verhuizing van de levende have 
zo beeldend dat je er een tekening van zou kunnen maken. Vader Jan loopt voorop met de hond aan z’n zijde en een grote 
kooi met papegaai in z’n handen. Dan volgt moeder Lei met de poes op haar arm, en achter haar de tienjarige Willem met 
een hok met daarin een Oost-Indische rat. De rij wordt gesloten door een geheel makke, uit zichzelf volgende witte haan, die 
mank loopt door een gebroken poot, maar die door de liefderijke zorgen van vader en broer Willem, op dit euvel na, genezen 
is. Digna’s dierbare torenkraai Hans zal zeker ook uit eigen beweging meegevlogen zijn.

Het herenhuis aan de Hoofdstraat van Jonkheer mr. Rudolph van Holthe tot Echten. Hij zit juist met z’n broer buiten 
een babbeltje te maken, terwijl de dames het plan hebben opgevat een rijtoertje door de omgeving te maken. Op de 
bok zit koetsier Bertus Kromkamp in vol ornaat. Voor het weekend wil de tuinman Lammert Roossies de zaak nog even 
‘anhemmeln’. Ook dit huis kan de tand des tijds niet doorstaan. Nog juist voor de Tweede Wereldoorlog wordt de oude 
villa afgebroken om plaats te maken voor de witte villa van de familie Oosting.
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Inspirerende uitstapjes 
Bovenaan het verlanglijstje van mijn vader staat al enige jaren een bezoek aan Hagenbeck’s Tierpark in Stellingen bij 

Hamburg. Hij heeft er al veel over gelezen en gehoord en popelt om er naar toe te gaan. Intussen is hem bekend dat ook 
enkele andere buitenlandse dierentuinen erg de moeite van het bezichtigen waard zijn. Toch neemt hij zich voor om eerst 
in eigen land alle dierenattracties te bezichtigen. 

Met Bertus Thedinga naar Burgers’ Dierenpark 
Nadat op 8 december 1930 Johan Thedinga (1881-1930) op 49-jarige leeftijd is overleden, wordt zijn garagebedrijf in 

Emmen door zijn beide zoons Berend Albert en Bertus overgenomen. Mijn vader, die tot de weinigen in Emmen behoort 
die een auto (een Ford) bezit, raakt bevriend met Bertus (1914-1994), de jongste van de twee. Hij is een opgewekte en 
ondernemende kerel, die ook wel van een grapje houdt. Als fervent aanhanger van de padvinderij is zijn lijfspreuk die van 
de scouts: ‘Doe iederen dag een goede daad, aan mensch of dier, in huis, op straat.’

Bertus is geïnteresseerd in de plannen van zijn oudere vriend, die op ‘Het Land’ een dierenpark wil beginnen. Als deze hem 
meldt dat hij van plan is opnieuw Burgers’ Dierenpark in Arnhem te bezoeken, gaat hij graag mee. In het voorjaar van 1931 
rijden ze er samen heen. Met zijn jeugdig enthousiasme is Bertus (die dan net zestien is) een plezierige maat, waarmee mijn 
pa ondanks het leeftijdsverschil uitgebreid over zijn droomtuin van gedachten kan wisselen. 

Rotterdamsche en Haagsche Diergaarde op een dag bezocht
Al snel volgen ook autotochten naar Rotterdam en Den Haag, waar ze de Rotterdamse en de Haagse Diergaarde bezoeken. 

Deze tochten inspireren mijn vader en wakkeren zijn ambitie nog verder aan. 
Naast de genoemde diergaarden worden ook minder spectaculaire dierenattracties bezocht, zoals Gooilust. Dit landgoed 

in ’s-Graveland bij Hilversum, waar Frans Ernst Blaauw (1860-1936) een bijzondere collectie hoefdieren heeft ondergebracht, 
geniet landelijke bekendheid. De menagerie van avontuurlijke en reislustige Frans telt in die tijd ongeveer 400 dieren, waaronder 

Als Carl Hagenbeck in 1907 zijn Tierpark in Stellingen opent, is dat in de dierentuinwereld een absolute primeur, die niet 
alleen de ogen van veel andere dierentuindirecteuren opent, maar ook een aantal van hen tot het oprichten van een 
dierenpark inspireert. (Olieverfschilderij uit 1911 van Lovis Corinth, 1858-1925)
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ook met uitsterven bedreigde soorten, zoals het przwalskipaard en de witstaartgnoe. In en rond vijvers is een grote collectie 
watervogels te zien. Het park, aangelegd met exotische planten, struiken en bomen, trekt veel bezoekers, onder wie ook 
buitenlandse zoölogen. 

Tuinman Berend Gewald
Mijn grootouders zien dat hun zoon met zijn plannenmakerij naast Bertus ook een gewillig oor vindt bij hun tuinman 

Berend Gewald. Die gaat niet alleen geheel in de plannen mee, maar komt ook met technische oplossingen en handige tips. 
Ze verbazen zich zo over deze onvermoede kwaliteiten van hun gardenier, dat ze het geen bezwaar vinden dat hij zo af en toe 
zijn tuinwerkzaamheden op een laag pitje zet, om met hun zoon ideeën te spuien en uit te werken.

Vader Jan blijft sceptisch 
Intussen is zijn vader, zodra het over de plannen voor ‘Het Land’ gaat, erg terughoudend. Hij weet dat er nogal wat kapitaal 

in gestoken moet worden om deze uit te voeren. Mijn opa, vanaf zijn 36ste aan het rentenieren, heeft in principe de grond 
en het geld om de droom van zijn zoon te kunnen verwezenlijken, maar vraagt zich af of iets met een dergelijke investering 
wel uit kan. Hij vindt het niet nodig om er rijk van te worden, maar vindt toch dat op zijn minst de huidige rentevoet uit het 
geïnvesteerde kapitaal moet komen. Ondanks dat Emmen met tram, trein en bus een goede ontsluiting heeft, betwijfelt hij of 
er wel voldoende bezoekers zullen komen. Landelijk gezien bevindt hun woonplaats zich in een erg rustige hoek van het land. 

Circus Gleich
Als in Groningen de première is van Circus Gleich aan de Zaagmuldersweg bij het Oosterpark, pakt die uit als een enorm 

succes. In juli komen er 10.000 bezoekers, onder wie ook mijn vader en Bertus. De dompteur Jackson treedt op met 40 
Abessijnse leeuwen. Ook zijn er optredens met vijf ijsberen. Kinderen en werklozen betalen halve prijzen. 

Hardnekkige droom
Gedurende al die tijd ligt de ruim vier hectare grote achtertuin van mijn grootouders, die ’s winters in gebruik is als 

ijsbaan en ’s zomers het decor vormt van openluchtspelen, in mijn vaders ogen als het ware lonkend te wachten op een 
dierenparkbestemming. Zou zijn droom ooit uitkomen?

‘Berend Gewald (1905-1961) voor de ingang van het dierenpark’, acryl op doek (40 x 30 cm), Oosting 2020, privécollectie.



Het dierenpark van mijn vader 32

3 dieren te bekijken en om te zien of ze het transport goed hebben doorstaan. Dat blijkt het geval. Hoewel de blesbokken 
en de Indische antilopen het meest nerveus zijn en ook de axis- en edelherten nog wat onwennig rondlopen, zal hij later 
opmerken dat het hem verbaast hoe snel de dieren wennen aan hun nieuwe omgeving. Het mannetje van de Borneose 
paardherten probeert met zijn gewei het gaas uit. De statige paardantilopen gedragen zich daarentegen stoer en rustig en 
ook de chapmanzebra’s en de kameel zijn zo kalm als wat, evenals de guanaco’s en de lama’s. Dit snelle wennen aan hun 
verblijf is voor mijn vader een bevestiging dat de dierenverblijven goed voldoen.

Laatste schoonmaak voor openstelling
Zaterdag 25 mei worden de laatste werkzaamheden voor de opening verricht. Uit Hotel Grimme arriveert een ploeg 

dames die het Paviljoen schoonmaakt. Op enkele plaatsen op het terrein wordt die dag nog wat schilderwerk uitgevoerd. 
De dieren reageren gelaten op deze bedrijvigheid. Omdat de aanstaande opening maandag is, is dat een geruststelling. 
Zondagavond nog worden er stoelen en tafeltjes op het terras van het Paviljoen geplaatst. 

Opening op maandagmorgen 27 mei 1935
Tot maandagmorgen vroeg moeten er nog enkele dingen gebeuren, zoals de opstelling van hekken en het spannen van 

een lint daartussen voor de openingshandeling. 
Burgemeester Bouma komt een kwartier eerder, voor hij om half twaalf een geestige toespraak houdt. Opmerkelijk is 

zijn uitspraak dat de betekenis van het dierenpark tot ver buiten de grenzen der gemeente zal gaan, daar het niet werd 
gebouwd voor één gemeente of voor één provincie, doch ‘voor allen boven Zwolle’. 

Bouma roemt de ondernemingsgeest van mijn vader, ‘die met de zaak geen winst beoogt te maken. In de reeks van 
instellingen die de laatste tijd in Emmen tot stand zijn gekomen als zwembad, jeugdherberg en Oudheidskamer, neemt het 
dierenpark een eigen plaats in, daar het bij tienduizenden vreemdelingen zal trekken. Aangezien dit monument niet in een 
nauwe stad ligt, doch heerlijk in de vrije natuur, kan men zich rustig in de geheimzinnigheid der dierenwereld verdiepen. De 
directeur zal nog wel eens voor moeilijkheden komen te staan en teleurstellingen ondervinden, doch de heer Oosting heeft 
veel dierenliefde en een bijzonder grote feitenkennis. Wij hopen dat hij geen grote tegenslagen mag hebben, en moge hij 
middelen en wegen vinden, zijn ideaal, een groots dierenpark, door gestage uitbreiding en verbetering te verwezenlijken. 
Dit dierenpark is gebouwd op kennis, liefde en realiteit en ligt prachtig te midden van oud geboomte. Alles is dankzij de 
werkkracht der medewerkers keurig uitgevoerd en op tijd klaar gekomen. Hulde aan al die mannen en de gelukwensen van de 
Raad en B en W aan de directeur en de familie Oosting. B en W hebben gaarne meegewerkt om moeilijkheden op te lossen. 
Op voortdurende steun van het Gemeentebestuur kan men rekenen. De burgerij heeft gemeend zich ook niet onbetuigd 
te moeten laten en biedt een geschenk aan, bestaande uit twee damherten en een tiental tuinbanken. Steeds meer wordt 
de waarheid duidelijk van ‘Emmen heeft de toekomst’. Moge dit dierenpark in sterke mate het algemeen belang dienen.’

‘Directeur Oosting bedankt voor de waarderende woorden en voor het geschenk en zegt te zullen trachten het dierenpark 
op peil te houden. Vervolgens spreekt mr. A. Jonker als voorzitter van de VVV, de heer H. Wielens als voorzitter van de 
Vereniging van Volksvermaken, de heer S. Postma namens de Kamer van Koophandel en voorzitter van de Handelsvereniging. 
Verder de voorzitter van de VVV te Hoogeveen en de heer Van Ess, die namens de gezamenlijke aannemers de heer Oosting 
een papegaai aanbieden. Verder biedt de heer Klein namens de Christelijke Middenstandsorganisatie hem een aap aan en 

Op maandag 27 mei 1935 poseren de belangstellenden bij de opening van het dierenpark voor de Manenschapenrots.
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de architect de heer Van der Horst geeft een elektrische klok cadeau. De heer W. Wieringa namens de VVV te Coevorden en 
de heer A. Veenstra, voorzitter van de Vereniging Natuurbad Emmen voeren ook het woord. Tenslotte biedt het personeel 
hun directeur een fraaie wandelstok aan. Na zijn toespraak krijgt de burgervader van de moeder van de oprichter op een 
zilveren schaaltje een schaar aangereikt. Wanneer hij om half twaalf het lint doorknipt dat de toegang tot de tuin afsluit, 
is de opening van het Noorder Dierenpark een feit, en vindt de bezichtiging plaats. Alles maakt een keurige indruk, er zijn 
tal van vreemde dieren, vooral de vogelwereld is schitterend vertegenwoordigd, terwijl de aanleg van het geheel bijzonder 
mooi is uitgevoerd.’ (Citaten uit de Emmer Courant van 28 mei 1935)

Het Nieuwsblad van het Noorden van 28 mei 1935 meldt dat onder zeer grote belangstelling van genodigden het Noorder 
Dierenpark is geopend. Kop van het artikel: Een daad van grote betekenis voor de gemeente. 

Op donderdag 30 mei 1935, op Hemelvaartsdag, bezoeken 5.000 mensen het park, een mooie start. 

Kaartjes
De toegangsprijzen voor het eerste seizoen bedragen:
• entree volwassene 30 cent, Doolhof 10 cent.

Links: Mijn vaders moeder, Lei Oosting-Oosting, overhandigt burgemeester Jan Liebbe Bouma een schaar om het lint 
door te knippen. Mijn vader met pochet staat rechts achter zijn moeder. Achter hem (geheel rechts) is de Uitkijktoren te 
zien. Geheel links mijn vaders zuster Digna en naast haar vader Jan.
Rechts: Burgemeester Bouma knipt het lint door. Geheel rechts staat Lei Oosting-Oosting, links van haar met pochet 
Willem Sjuck Johannes Oosting. Links van burgemeester Bouma staat vader Jan Oosting. 

Onder: het verslag van de opening in de Emmer Courant van 28 mei 1935.
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Plannen voor villa en entree
Mijn ouders hebben begin dit jaar al plannen gemaakt voor een villa naast de ingang. Zij besluiten met mijn grootouders 

achter hun huis een huis te laten bouwen. Er is dan na afbraak van de oude woning ruimte voor een groot gazon met border. 
Ze benaderen architect Klaas van den Berg (1894-1976) in Naarden, die een villa voor twee huishoudens ontwerpt. Het 
linker deel aan de kant van de ingang heeft twee verdiepingen en wordt onze woning, het rechter deel heeft een verdieping 
en is bestemd voor mijn grootouders. Ook laten ze hem een entreegebouw ontwerpen, zodat dit met de villa een mooi 
geheel vormt. Zowel het entreegebouw als de villa zijn witgeschilderd en daardoor erg opvallend. 

Katten met zwemvliezen 
In augustus arriveren er ‘witte reigers’, waarschijnlijk grote zilverreigers. Verder een viskat en stekelvarkens. De viskat 

uit India en Zuidoost-Azië lijkt op een grote kat en haalt wel een gewicht van 11 tot 12 kilo. De vrij korte staart is bij de 
romp opvallend dik en gespierd. Bijzonder is dat er tussen de klauwen van de voorpoten deels vliezen zitten, waardoor de 

Een van de Laankampen met slaapboom en duiventil. Daartussen en links van het midden zijn de nachthokken te zien van 
de damherten. Een bezoeker loopt op een pad middendoor. Links achteraan is de westelijke weide te zien. 

De oude situatie moet 
worden omgetoverd in iets 
met meer allure. 
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Rechtsboven: Schaapskooi naar origineel model in het Wildpark met Drentse heideschapen, toen vanwege hun hoorns Drentse 
hoornschapen genaamd. Het ras is het oudste schapenras van het vasteland van West-Europa. Vanaf ongeveer 4000 v. Chr. komt 
het in Drenthe voor; waarschijnlijk met nieuwe bewoners vanuit Frankrijk meegekomen. Daarmee is het Drents heideschaap 
samen met de hond het oudste huisdier in Drenthe.

klauwen iets vooruitsteken, zelfs als ze geheel ingetrokken zijn. Langs de waterkant weten ze met een snelle klauwzwaai 
vissen te vangen. Ook is waargenomen dat ze deze met de bek weten te bemachtigen. Hoewel ze solitair zijn, verdragen ze 
elkaar in gevangenschap goed, zodat er meer volwassen dieren in één verblijf kunnen worden gehuisvest. 

Reclameborden met ‘Groot Wildpark’
Nadat het Wildpark gerealiseerd is, laat mijn vader de tekenleraar Ties Allerma borden ontwerpen met daarop aangegeven 

‘Groot Wildpark’. Op een ervan staat een chimpansee afgebeeld, op een ander een Afrikaanse olifant, hoewel het park niet 
deze, maar een Indische olifant bezit. De voorstelling is ontleend aan Brehms Tierleben van Alfred Brehm. 

Tommy
Aan het einde van het seizoen laat huisarts Hospers Tommy inslapen. De chimpansee blijkt TBC te hebben en vormt 

daardoor een gevaar voor de andere dieren. Tinus Aalderink is ontroostbaar. 

Met het oog op de 
openstelling met Pasen 

zal het entreegebouw in 
1939 als eerste worden 

gebouwd.
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Nieuwe bebording 
In het vroege voorjaar worden op die kooien en volières waarin zich meer diersoorten bevinden bordjes met gekleurde 

afbeeldingen van hun bewoners aangebracht. Alleen op die manier kunnen de bezoekers de namen van verschillende 
soorten aan de weet komen. Zoals steeds vermelden de bordjes ook het land of continent van herkomst en soms iets over 
de natuurlijke leefomgeving, het voortplantingsgedrag of bijzondere eigenschappen. Dit is educatief, met name voor de 
jeugd, die er in de bezettingstijd nog volop komt. Het Noorder Dierenpark wordt immers niet alleen door gezinnen, maar 
regelmatig ook door schoolklassen bezocht. 

Nieuwe verordening duivenhouders
Medio mei resulteren de in 1942 aangekondigde maatregelen van de bezetter ten aanzien van het houden van postduiven 

tot het vorderen ervan, wat erop neerkomt dat men de geringde pootjes moet inleveren bij het gemeentebestuur van 
zijn woonplaats. Krachtens een verordening van 15 augustus 1942 worden uiteindelijk vrijwel alle Nederlandse duiven 
(1.200.000 postduiven en 48.000 sierduiven) afgemaakt. Mijn vader beroept zich op zijn vrijstelling duiven te mogen 
houden, hetgeen lukt. 

Moeilijk om aan dieren te komen 
We zagen al dat de Duitse bezettingstijd ook zijn weerslag heeft op de contacten die de directies van dierentuinen 

onderling hebben. Met de Duitse dierentuinen is het contact al geheel verbroken, evenals met de andere in het buitenland. 
Maar zelfs in eigen land is het contact minimaal. Tot in 1942 moet flink betaald worden voor nieuwe dieren. Tijdens de 
latere jaren van de bezetting wordt er daarom bij de enkele keren van aanschaf meestal geruild. 

Gesprek met Fachberater
Als de Duitsers ook in ons land officieel de Arbeitseinsatz invoeren, wordt alle werkgevers verzocht op het Gewestelijk 

Arbeidsbureau te komen om te praten met een ‘Fachberater’. Zo ook mijn vader, die intussen weet dat hij op zijn hoede moet 
zijn, omdat het meestal fanatieke nationaal-
socialisten zouden zijn. Tijdens het gesprek 
weet hij deze er echter van te overtuigen dat 
het Noorder Dierenpark niet zonder personeel 
kan. Enige tijd later wordt hij weer ontboden 
en moet hij opnieuw zijn best doen. Later 
hoort hij dat veel van deze lieden werken aan 
de hand van lijsten die zijn opgesteld door 
zogenaamde ‘uitkamcommissies’.

Advertentie 
In een advertentie in de Emmer Courant vraagt 

mijn vader om Drentse geiten, bruin met zwarte 
rugstreep of in ruil tegen schapen, hoenders, 
eenden en ganzen. Het getuigt van zijn voorkeur 
voor oude Drentse rassen, waarvan hij vindt dat 
het nodig is ermee te fokken voor het ras uitsterft.

Parkbezoek
Ook dit jaar bezoeken vermoedelijk meer 

dan 150.000 mensen het dierenpark. Het 
parkbezoek in de oorlogsdagen laat weinig 
te wensen over, aangezien het voor velen 
de enige uitgaansgelegenheid is, die niet 
gebonden is aan de Kultuurkamer.2

Terwijl de manenschapen zich vooral op 
het hogere rotsdeel ophouden, hebben 

de verwilderde geiten uit Juan Fernández 
zich meer het rechter en lagere rotsdeel 

toegeëigend. 
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1943

Opvallende advertenties 
In mei en juni 1943 wordt in verschillende noordelijke dagbladen voor een bezoek aan de dierentuin in Emmen geadverteerd 

met teksten, zoals ‘Op de pinksterdagen worden duizenden bezoekers verwacht in het NOORDER DIERENPARK te EMMEN en 
‘Emmen met het Noorder Dierenpark. Het mooiste uitstapje voor de pinsterdagen.’

Moeilijk ook om aan voldoende voer te komen
In de tweede helft van de oorlog is het vaak lastig om voldoende voer voor de dieren in de wacht te slepen. We zagen al dat 

leveringen van vlees een probleem zou worden. Stro en hooi is er wel, zij het moeilijk te krijgen; graan, suikerbieten en wortels 
idem dito. Jaarlijks worden in de herfst wel eikels en kastanjes (vaak door de jeugd) in grote hoeveelheden aangeleverd en tegen 
een zacht prijsje gekocht. Brood wordt van de bakkersafdeling van de Ambachtsschool betrokken en mierenbroed voor de fazanten 
uit de Emmerdennen gehaald.

Poging om vleesgebrek tegen te gaan 
Om voor voldoende vleesvoorraad voor de roofdieren te zorgen probeert mijn vader zo veel mogelijk te fokken met al of niet 

gedomesticeerde diersoorten zoals waterbuffels, bizons en kamelen. Het vleesgebrek hangt ook samen met het schaars worden 
van benzine. Het ophalen van kadavers op grotere afstand kan niet of nauwelijks meer uit. 

Wanneer er een of meer leeuwtjes worden geboren en de welpen vlees gaan eten, is dat voor mijn vader aanleiding om slager 
Derk Reinink te vragen een waterbuffel te slachten. In een van de twee stallen wordt het dier met een schietmasker gedood, waarna 
hij het vilt en in stukken snijdt. De vleesbrokken worden per kruiwagen naar het slachthuis gebracht en daar in de koeling gehangen. 

Aangezien deze 
advertentie is voorzien 
van een chimpanseekop 
is het duidelijk dat deze 
mensaap voorstellingen 
geeft. Het is de 
vrouwtjeschimpansee 
Hella, de opvolgster van 
Tommy die in oktober 
1938 aan TBC stierf.

Ook op deze 
ansichtkaart is niet 
de al overleden 
Tommy afgebeeld, 
maar Hella.
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1946 - 1950

Gezinus Boer
In maart 1947 komt de 22-jarige Gezinus Boer in dienst. De in Emmen geboren Gezinus wordt als oppasser aangenomen. 

Kort daarvoor werkte hij nog in het veen. 

Aanvulling uit Artis en Blijdorp
In het vroege voorjaar arriveren uit Artis en Blijdorp de volgende dieren: twee wolven uit Artis, een watoessirund, een 

paar bizons en drie Indische antilopen uit de Rotterdamse diergaarde. 

Winston
De Emmer Courant van mei 1947 vermeldt ineens dat er een ander nijlpaard naar het Noorder Dierenpark komt. Dit 

nijlpaard is nog jong, pas drie jaar en weegt ongeveer 750 kilogram. Als oorlogskind aanschouwt het in 1944 in Diergaarde 
Blijdorp het levenslicht. Wat de krant niet vermeldt is dat het eerder genoemde jong van mei 1946, dat voor Emmen 
bestemd was, in deze diergaarde het leven liet. 

Links: Maar weinig dieren voelen zo zacht aan als een lamajong. Aleid met het lamaatje Sylvia.
Rechts: Tekening van Sylvia door Co Chevalier.

Sheila en Katinka in 
hun nieuwe verblijf, 

waar ze onder leiding 
van hun verzorger 

Buiter blijk geven van 
hun dressuurkunst. Na 

Sheila’s dood in 1949 
weigert Katinka nog 

kunstjes te doen.  
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Geert de Lange, van het gelijknamige transportbedrijf, haalt de halfwas dikhuid uit Rotterdam. Wanneer het driejarige 
nijlpaard in mei zijn intrede in het gebouw doet, merkt de pas in het park werkzame Gezinus Boer bij aankomst op: “Net 
Winston Churchill!” Die naam vindt iedereen zo treffend dat ter plekke besloten wordt het nijlpaard naar de vlezige staatsman 
te vernoemen. Al gauw blijkt het dier goed voor de kassa: met de pinksterdagen bezoeken ruim 20.000 mensen het park. 
Winston zal maar liefst 33 jaar lang in het park leven, tot zijn plotselinge overlijden in 1980, op 36-jarige leeftijd.

Nog meer aanwinsten
In mei wordt er een kameel geboren. Verder komen er een watoessirund, een paar bizons, drie Indische antilopen en 

twee uit Artis afkomstige wolven die aan de andere worden toegevoegd. In de Emmer Courant van 12 mei wordt vermeld 
dat een klein meisje bij het aanschouwen van de wolven aan haar vader vraagt of Roodkapje er niet bij is. De vader is zo 
handig op te merken dat die nog slaapt, waardoor het meisje gerustgesteld is. 

  
Nederlands warmste dag 
27 juni 1947 wordt het in De Bilt 36,8 graden, voor die plaats de warmste dag ooit. In de hete zomer van dit jaar krijgt 

Nederland te maken met vier hittegolven. Mijn wieg is vaak onder de schaduwrijke rode beuk gezet. 

Opvolger Kessens krijgt schrift en potlood
In 1947 wordt dr. B.H. Kessens aangesteld als hoofd van de vleeskeuringsdienst in Emmen en als directeur van het 

plaatselijk slachthuis. De keuringsdienst is in het begin nog zo eenvoudig dat Kessens van zijn voorganger slechts een schrift 
en potlood krijgt, waarmee tot dan toe de gang van zaken is bijgehouden. Mijn vader onderhoudt een goed contact met hem. 

In draf door het park
In plaats van ezeltje rijden kun je er ook voor kiezen een spannend ritje met de ponywagen door het park te maken. De 

sinds kort aangestelde verzorger Gezinus Boer ment het driekleurige dier in draf vaardig over de zandpaden van het park. 
Daarbij gebruikt hij een messing bel om zijn komst aan te kondigen, zodat het publiek op tijd opzij kan stappen. 

Overwinteren in Artis
Om brandstof te besparen tijdens de wintermaanden komt mijn vader met Artis directeur Sunier overeen dat vanaf 

het najaar van 1947 een aantal dieren uit Emmen gratis onderdak en verzorging in Artis krijgt. Eind oktober gaan het 
nijlpaard Winston, een waterbuffelstier en de chimpansee Prosper naar Artis om er te overwinteren. De waterbuffelkoeien 
overwinteren met de Brahminenzeboes op een boerderij in Aduard. Voor het Noorder Dierenpark zijn er dus minder hokken 
om te verwarmen; voor Artis, dat tijdens de wintermaanden wel is opengesteld, hebben deze dieren extra attractiewaarde. 

Linksboven: Nijlpaard Coba met jong in 1948. Zij is de moeder van ons nijlpaard Winston. Het eerste jong van Coba uit 
1944 zou in het Noorder Dierenpark komen, maar door de oorlogsjaren komt het niet. Het tweede jong uit 1946, dat 
bestemd is voor Emmen, sterft onverhoopt. Winston is dus het vier jaar oudere broertje van dit getoonde jong. 
Linksonder: Winston, het halfwas nijlpaard, is vernoemd naar Sir Winston Churchill (1874-1965), premier van Engeland 
van 1940 tot 1945 en van 1951 tot 1955. 
Rechts: Winston met daarachter Katinka. Haar ruggengraatsaandoening is goed te zien.



BloeiHet dierenpark van mijn vader 120 121

7

1953

Exmoors 
In mei 1952 verhuisden al twee Exmoorpony’s (een in het park geboren hengst en een schichtige merrie) naar Spa in België. 

Begin dit jaar (1953) wordt de resterende kudde van vijf Exmoorpony’s, (aanvankelijk in de oostelijke wei van het Wildpark 
ondergebracht) voorlopig gestationeerd in het verblijf van de laatste gestorven witstaartgnoe naast het Roofdierengebouw. 
In die Wildparkweide komen nu de nieuw aangeschafte watoessirunderen, waarvan er later dit jaar twee drachtig blijken. 
In tegenstelling tot de vorige bewoners, de Schotse Hooglandrunderen, zijn de watoessi’s uit Oost-Afrika niet winterhard 
en overwinteren, zoals we nog zullen zien bij boer Scheeringa in Aduard. In de vrijgekomen ren van de Exmoors, naast het 
duingebied met meeuwen, komt een nieuw aangeschaft paar rode reuzenkangeroes met jong.

Architectenechtpaar
Begin dit jaar nemen mijn ouders mij mee naar het in Emmen wonend architectenechtpaar Nicolai met wie zij bevriend zijn. 

Arno is architect en Cora houdt zich vooral bezig met binnenhuisarchitectuur en het ontwerpen van meubels. Ze stammen min 
of meer uit de school van Rietveld. Mijn ouders geven haar de opdracht een kiosk te ontwerpen naast de ezelbaan, tegenover 
het Paviljoen. Cora maakt een ontwerptekening die niet alleen doelmatig, maar ook fraai is. De uit hout bestaande kiosk wordt 
op een stenen fundament geplaatst. Dit groen-witte optrekje zal jarenlang een in het oog springend verkooppunt van snoep, ijs, 
ansichtkaarten en dergelijke zijn. 

Dramatische aanvallen die gelukkig beperkt blijven
Na drie jaar is het inheemse zoetwateraquarium in het Nijlpaardengebouw aan vernieuwing toe. In overleg met de Heidemij 

worden de vissen teruggenomen. De snoek en een paar zeelten blijven. Samen met enkele mensen van de visvereniging en met 
een deskundige van de Heidemij wordt het aquarium ingericht en van ‘levend’ slootwater voorzien. Om de intussen flink gegroeide 
snoek van voedsel te voorzien worden er op gezette tijden voorns in de bak losgelaten, waarbij de snoek laat zien alert te zijn. 
Nadat het schooltje in het aquarium losgelaten rietvoorns, dat meestal bovenin en dicht onder het wateroppervlak te vinden is, 
een aantal keren niets vermoedend langs de tussen de waterplanten verscholen roofvis zwemt, is het raak. Plotseling schiet de 
snoek als een torpedo uit zijn schuilplaats en krijgt er een te pakken. Deze spectaculaire aanvallen blijven echter schaars. Misschien 
maar goed ook, want voor de jeugdige bezoekers, vooral voor de kleintjes, zijn ze nogal aangrijpend. Van de slachtoffers blijft wel 
een deel over dat steeds verwijderd moet worden, niet alleen voor het gezicht, maar ook om het water schoon te houden. 

Geboren in het park
In januari wordt in het verblijf achter de wilde zwijnen een hyenahond, nu Afrikaanse wilde hond geheten, geboren. 

Het blijkt een teefje. Ze wordt na elf weken ingeënt tegen hondsdolheid en groeit voorspoedig op. Verder worden in het 
Roofdierengebouw drie Patagonische poema’s geboren, waarvan de ouders vorig jaar uit Spa zijn gekomen. 

In de oostelijke Wildparkweide broedt een paartje paradijskraanvogels. Voor de rust van het aankomende ouderpaar wordt 
een deel van de weide met een stuk Engels gaas afgeperkt, zodat de vogels niet door de andere dieren gestoord worden. In 
maart kruipt er een kuiken uit het ei. 

Het Paviljoen met de 
groen-witte kiosk er 
tegenover
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‘Aleid in maart 1953 met leeuwenwelpje aan de fles’,
acryl op doek (30 x 40 cm), Jan Oosting (2020), 

privécollectie.

Leeuwenwelp 
Als op een dag in maart bij de hoogdrachtig leeuwin Karina 

de weeën niet goed op gang komen, raadpleegt mijn vader 
dokter Folmer van Artis. Die geeft het advies de leeuwin in een 
kist een weeënopwekkende injectie (3 cc piton) toe te dienen. 
Aangezien dierenarts Vrielink afwezig is, wordt dr. Kessens van 
de Vleeskeuringsdienst gevraagd om de injectie te geven. De 
in een kist gejaagde leeuwin wordt een lus om een achterpoot 
gedaan, die vervolgens naar buiten wordt getrokken. Kessens 
heeft een slangetje tussen de spuit en de naald aangebracht, zodat bij de eventueel bewegende poot de naald op zijn plaats 
blijft. De weeën laten niet lang op zich wachten en er worden drie leeuwtjes geboren, waarvan er twee zwak blijken te zijn. 
Omdat moeder Karina zich in een recent verleden niet bekommerde om haar kroost worden de drie welpjes van nog geen 
anderhalf pond naar ons huis gebracht. Mijn moeder probeert door te föhnen de welpen goed op temperatuur te houden. 
Het lukt haar om een van de drie welpen te redden. 

Voor het enig overlevende jong wordt een zogende hond gezocht. Uit de vele aanbiedingen kiest mijn pa een hond uit 
Garmerwolde.2 Hoewel een rustige en vriendelijke hond, toont deze zich helaas niet erg gemakkelijk en gedraagt zich naar haar 
stiefkind toe wat agressief. Mijn vader besluit een andere hond uit Oude Pekela te halen. In de tussentijd voedt Aleid het welpje 
met de fles. Ondanks alle zorg, waarbij de welp op temperatuur gebracht wordt in een mandje dat in de geopende oven van ons 
Agafornuis wordt geschoven, redt het welpje het niet.

Ingebrachte dieren 
Bijna regelmatig worden er dieren binnengebracht of aangeboden. Vaak betreft het liefhebberijdieren die om uiteenlopende 

redenen3 niet langer gehouden kunnen worden. Soms zijn het door militairen of zeelui meegebrachte apen of andere tropische 
dieren, enkele keren zijn het door een groenteboer tussen de geïmporteerde bananen aangetroffen vogelspinnen. Meestal zijn 
het echter inheemse dieren. Het gaat dan om veel verschillende soorten insecten, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. 
Ik herinner mij de bijzonder ogende rupsen die mijn vader door Aleids biologieleraar dr. Wakkie, die in de Allee achter het 
Wildpark woont, laat determineren. We zijn erbij wanneer deze zijn oude en fraaie boeken tevoorschijn haalt. Het spannende 
daarbij is dat de kleurplaten ervan beschermd zijn door dun doorzichtig papier. Je ziet de grillige rupsen en schitterende vlinders 
al doorschemeren, nog voordat het dunne doorzichtige papier ervoor wordt weggehaald. 

Andere insecten, die in potjes worden aangeleverd, zijn een reusachtige sabelsprinkhaan, een mysterieuze veenmol (een 
sprinkhaanachtige die met zijn kop en voorpoten wel wat op een mol lijkt) en de als huisdier in opkomst zijnde wandelende takken.

Naast grote en kleine watersalamanders en later ook een vuursalamander (een landsalamander) wordt de nieuwe rage als 
huisdier de axolotl. Deze in een aquarium aangeleverde Mexicaanse salamander is een bruin exemplaar, met ogen die duidelijk 
op de afgeplatte kop afsteken. Mijn vader weet mij over dit dertig cm lange dier te vertellen dat ze als salamanders geen 
volledige metamorfose doormaken en in hun larvale stadium zijn blijven steken. Vandaar die uitwendige kieuwen. Ondanks 
hun achtergebleven fase worden ze wel geslachtsrijp en kunnen ze zich voortplanten.

In het winterseizoen worden er landschildpadden ingebracht die of verstoord zijn tijdens hun winterslaap of er in een te 
warme behuizing niet toe komen. Daarnaast komen er ‘vreemde vogels’ binnen, zoals een (slechtziende) albino-ekster of een 
kauwtje met witte vleugels. Tenslotte nog uit het nest gevallen vogels, waaronder een jonge holenduif, die aanvankelijk nog 
met de hand gevoerd, tam wordt en van ons vanwege zijn eigen roep de naam ‘Roekie’ krijgt.
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1956 - 1960

1959
 
De winter van 1958-1959 is normaal met weinig sneeuw. Er zijn twee vorstperioden, waarvan er één drie weken duurt.

Quakerschool
Vanaf januari doe ik het zesde leerjaar van de lagere school op de Quakerschool in Vilsteren. De moeilijke relatie die ik 

heb met het hoofd van de lagere school in Emmen, doen mijn ouders besluiten dat ik daar, overigens tot mijn grote plezier, 
de lagere school zal afmaken. Begin september 1959 ga ik naar het Gemeentelijk Lyceum in Emmen.

Lama Pieter
Eind maart wordt een lamahengst geboren, die genoemd wordt naar mijn internaat-vriend Pieter van Gulik, die tijdens 

de paasvakantie bij ons logeert.

Goede buren 
Op een dag liggen er bij de civetkatten vier pasgeboren jongen af te koelen. De moeder laat ze links liggen en loopt 

nerveus heen en weer. De dienstdoende oppasser haalt ze direct uit het hok. Het toeval wil dat de hond van onze buren 
Ro en Jan Willem Schuit, die al een belangrijke rol speelden bij de opvoeding van de jonge chimpansees Steven en Sophie, 
ook een nest jongen heeft. Het lukt om de nog blinde civetkatjes, waarvan er intussen al eentje dood is, met de eau de 
cologne-truc bij de hond van onze buren aan te leggen. Na een maand krijgen ze ook vast voedsel. Uiteindelijk worden er 
twee volwassen. Ro en Jan Willem Schuit hebben met het grootbrengen van een drietal civetkatnesten in die jaren succes 
gehad. 

Aanwinst muilbroeders 
Het aquarium weerspiegelt mijn vaders interesse in de onderwaterwereld. Dit keer zijn het muilbroedende cichliden. 
Hoewel de inrichting open moet zijn, is het wel nodig om voldoende schuilplaatsen te creëren. Daarom wordt het 

aquarium ingericht met stenen en kienhout. Door het kienhout van tevoren uit te koken verdwijnen de zure veensappen. 
De bodem wordt bedekt met fijn zand en omdat deze cichliden nogal in de bodem woelen worden de waterplanten met 
kleine stenen verankerd. Het zand dat ze maar al te graag ophappen en dat ze uitzeven voor voedseldeeltjes, mag niet te 
grof zijn. Dan zouden ze zich met dit gedrag, dat ook voor de bezoekers interessant is, niet kunnen uitleven. Volgens een 
bevriende aquariumman komen deze Zuid-Amerikaanse cichliden (Geophagus altifrons) het beste tot hun recht in een groepje 
van acht en is de bak daar groot genoeg voor. De uiteindelijke grootte van een cichlide is 20 tot 25 cm, maar dat duurt jaren. 

Servals
Eind juli komen er in het Roofdierengebouw twee servals. In de Emmer Courant staan twee foto’s van deze gevlekte 

Afrikaanse katachtigen, die groter zijn dan onze gedomesticeerde katten. Ze staan hoog op de poten, hebben grote oren 
en een enigszins korte staart. Mijn vader probeert met deze anderhalf jaar oude dieren te fokken. 

‘Serval op zijn boomstronk’, 
acryl op doek (40 x 30 cm), 

Jan Oosting (2020), 
privécollectie.
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Koning, Katinka en Katrien
In 1959 neemt mijn vader, weliswaar op proef, een niet 

alledaagse dierverzorger in dienst. De man, Roelf Koning geheten, 
die een aantal jaren in detentie is geweest, komt via de reclassering 
in het park. Hij verzorgt de grote hoefdieren, het nijlpaard en de 
olifant. Koning blijkt een bijzondere gave te bezitten om met dieren 
om te gaan. Al snel wint hij het vertrouwen van onze olifant Katinka. 
Tot ieders verbazing weet hij haar met eindeloos veel geduld zover 
te krijgen dat ze na tien jaar weer haar kunstjes wil vertonen. Daarbij 
gebruikt hij weliswaar een zogenaamde olifantenhaak. Mijn vader 
staat dat voorlopig oogluikend toe. 

In Emmen krijgt Koning een relatie met Katrien die bij haar 
ouders aan de Sterrenkamp op de hoek met de Kapelstraat woont. 
Nadat ze getrouwd zijn, komt Katrien regelmatig haar man in het 
dierenpark opzoeken. Daarnaast kun je ze in het centrum van 
Emmen soms ook met leeuwenwelpen tegenkomen.

 
Tegels die mest moeten camoufleren
Dit jaar wordt op mijn moeders aanwijzing het binnenverblijf van ons nijlpaard Winston betegeld. Deze spettert namelijk 

regelmatig met kwispelende staart zijn mest bij voorkeur tegen de wanden van zijn verblijf. In het wild bemesten nijlpaarden 
zo hun voedselgebied. De tegels die mijn moeder uitzoekt zijn langwerpige, verticaal staand en beige. Ze zijn echter voorzien 
van vlammende poepbruine vegen, zodat de erop geslingerde en naar beneden druipende drek gecamoufleerd blijft. 

Een voor mijn moeder zo kenmerkende praktische vondst. 

Rijdende laadbak
De Opel-vrachtwagen met de aluminium laadbak die mijn vader heeft aangeschaft voldoet goed. Smid Reitsma maakt 

er een lier in, zodat dode koeien er vrij gemakkelijk in getrokken kunnen worden. Na gebruik is de laadbak goed uit te 
schrobben en schoon te spuiten. 

Steven en Sophie versus eiber met prothese
Op maandag 31 augustus 1959 brengt de Emmer Courant het bericht dat een filmploeg in het park is geweest om opnamen te 

maken van de ooievaar met het kunstbeen. De opnamen zullen in de bioscoop worden vertoond als onderdeel van het journaal ‘De 
spiegel van de ....’. Als ‘aanloopje’ kiest de filmploeg ervoor eerst de chimpansees Steven en Sophie te filmen. Die trekken met hun 
capriolen zo de aandacht van de filmploeg dat deze haast het doel vergeet: de ooievaar met kunstbeen. Wanneer deze tenslotte 
in het Wildpark in zijn eigen verblijf met watervogels wordt gefilmd, is goed te zien hoe de vogel zich ondanks zijn handicap goed 
kan voortbewegen. Volgens de krant wordt het filmpje zelfs naar Amerikaanse televisiestations gestuurd.

Uit Suriname aangekomen
In september komen uit Suriname enkele nieuwe dieren aan, dankzij een contact dat mijn vader deze zomer heeft gelegd met een 

dierenhandelaar aldaar. De Emmer Courant maakt op 11 september melding van nieuwe aanwinsten: een grijpstaartstekelvarken, 
een goud-agoeti, een jonge grote miereneter en een neusbeertje. Er worden ook twee kuifstekelvarkens genoemd. Aangezien deze 
niet zoals de voornoemde soorten uit Zuid-Amerika maar uit Noord-Afrika komen, vermoed ik dat ze van een andere handelaar 
afkomstig zijn. Kuifstekelvarkens zijn overigens dezelfde soort als de gewone, Afrikaanse of Noord-Afrikaanse stekelvarkens.

Het grijpstaartstekelvarken uit Brazilië gaat ’s nachts in de bomen op zoek naar voedsel en maakt knorrende geluiden. 

Voorbereidingen voor het 25-jarig bestaan
In 1960 zal ons dierenpark 25 jaar bestaan. Voor mijn ouders reden om zich al vroeg te bezinnen op nieuwe attracties voor dit 

jubileumjaar. Mijn ouders spelen met de gedachte om centraal in het park op de plaats van het Doolhof, dat de laatste jaren geen 
erg spectaculaire attractie meer blijkt te zijn, een attractie met dieren te maken. Op het terrein van 30 bij 40 meter zouden nieuwe 
dierenverblijven beter passen. 

Een dierenparkpromotie met mijn vaders instemming: 
Koning en zijn echtgenote Katrien met twee leeuwenwelpen 
in het winkelcentrum De Weiert van Emmen. Mijn vaders 
zuster Digna vindt dat Koning wel iets weg heeft van een 
Spaanse graaf, in mijn ogen een treffende typering.
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Matjan en Adinda
Hoewel het werk aan de nieuwe attractie stilligt vanwege het slechte weer halen mijn ouders in de week van maandag 

22 februari samen met Lanting een paartje Sumatraanse tijgers van Blijdorp uit Rotterdam. Ze krijgen de namen Matjan 
(Maleis voor tijger) en Adinda. Voor deze tijgers ontwerpt mijn moeder samen met Lanting niet alleen een kooi van stevig 
gaas, maar ook een nachthok, waar de tijgers op een dak van Drentse heideplaggen kunnen liggen. 

Met tijgerin Adinda bouw ik een vriendschap op. Met de nodige omzichtigheid ga ik bijna iedere dag bij haar langs. Als 
een grote poes geeft ze ‘kopjes’ en strijkt met haar lijf tegen het gaas. Voorafgaand hieraan begroeten we elkaar met een 
kort en krachtig: “Ffrrr,” wat in de tijgertaal betekent ‘hier ben ik’. 

Verbetering waterleiding
Op 7 maart heeft Lanting de nieuwe en wijdere waterleidingbuizen gelegd naar het Nijlpaardenbassin en het 

zeehondenbassin met de vijver rondom de apenrots, zodat deze vlugger gevuld kunnen worden. 

Links: Hoekje van de nieuwe tijgerkooi met Matjan en Adinda die voor de fotograaf een stukje vlees krijgen aangeboden 
van (invallend) oppasser ‘Ouwe’ Ananias, de vader van roofdierenoppasser Roelie Ananias.
Rechts: Onze Sumatraanse tijgerin Adinda die ik dagelijks, maar wel met de geboden voorzichtigheid, aanhaal.

Links: Mijn moeder op de bouwplaats van haar laatste project ‘Wolapen-eiland en zeehondenbassin’.
Midden: Ansichtkaart van het rotseiland met wolapen en zeehonden (1960). Van meet af aan ligt het in de bedoeling er 
gibbons en anders desnoods slingerapen te houden, maar alleen wolapen zijn in 1960 voorhanden. Het rotsachtige, met 
flinten beklede nachtverblijf omringd door water, is in het park het eerste apenverblijf zonder gaas of tralies. In de (ondiepe) 
vijver eromheen is een diep bassingedeelte gemaakt voor de zeehonden.
Rechts: Chimpansee Hella op advertentie in jubileumjaar. (Nieuwsblad van het Noorden, 24 mei 1960) 
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Nieuwe gerant in het Paviljoen
Gerant Grevink die zijn werk overigens uitstekend doet, krijgt begin 1960 de kans om café-restaurant annex concertzaal 

Groothuis aan de Markt over te nemen. In het dorp Emmen blijft dat niet onopgemerkt, ook niet voor mijn vader. Wanneer 
hem ter ore komt dat Grevink de bank al heeft bezocht, is de boot aan en zegt hij hem ontslag aan.

De heer Hoogenberg wordt als nieuwe gerant aangesteld. Mijn ouders zijn erg met hem ingenomen en waarderen 
zijn ongedwongen en efficiënte aanpak. Wat blijft is de Grevinkmethode van afrekenen. Deze is als volgt: de kassa in het 
Paviljoen bevindt zich links van het buffet. Vaak zit de gerant daar zelf om de bestelling aan te slaan, zeker wanneer het 
druk is. Als de obers na hun ronde terugkomen en de dienbladen legen, worden deze door het buffetpersoneel van nieuwe 
consumpties voorzien. Wanneer het niet druk is slaan de obers zelf de bedragen van de bestelling aan. Tegen zessen dragen 
ze hun verdiende geld aan de kassier af. Het teveel mogen ze zelf houden, want dat is fooi. 

Geen zwarte gezichten
In de Emmer Courant is onder het kopje ‘Geen zwarte gezichten’ te lezen hoe de kassier van het dierenpark het werk 

in ‘zijn park’ na de oorlog beleeft. Lambertus Geerts, die in 1945 als kassier in het park komt, vindt het mooie van zijn 
werk het opbeurende karakter ervan. De opgewektheid van 
de bezoekers die zijn kassa passeren zorgt ervoor dat je ‘geen 
zwarte gezichten’ ziet. Wat mij altijd verbaasd heeft is zijn 
rekentalent. Wanneer je hem vraagt hoeveel bijvoorbeeld 43 x 
28 is, kan hij je dat binnen enkele tellen zeggen. Volgens Geerts 
kwamen er in 1945 nog slechts 30.000 tot 40.000 bezoekers in 
het park. In de erop volgende jaren zou dit aantal snel groeien. 

Katinka alleen 
Katinka is sinds de dood van haar maatje Sheila in 1949 

alleen. Geen goede zaak weten we nu. Daarom is het maar 
goed dat een oppasser met Katinka omgaat en haar kunstjes 
laat doen, die ze samen met Sheila geleerd heeft. Olifanten zijn 
intelligente en sociaal complexe dieren met sterke onderlinge 
banden. Ze zorgen goed voor hun gezinsleden, voor zwakke 
of gewonde leden en treuren over een dode metgezel. 
Intussen is gebleken dat ze elkaar ook kunnen troosten. Dat 
olifanten heel sociaal zijn, blijkt ook uit het feit dat ze elkaar 
vaak aanraken en strelen. Ze hebben min of meer dezelfde 
emoties als mensen en bezitten daarnaast een uitstekend 
geheugen. We zagen al dat ze na vele jaren nog wraak kunnen 
nemen wanneer hun iets misdaan is.

Katinka in de ingang van haar stal

Roze pelikanen door 
mij gefotografeerd.
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Van linksboven naar rechtsonder: Toos Konings-Van Herpen brengt de verjaardagstaart naar het verblijf van Tijs. 
Hoofdverzorger Gezinus Boer geeft haar de taart aan. Toos plaatst de taart met kaars op het blok. Toos kijkt naar de 
taart en wacht de komst van Tijs af. Tijs snuffelt aan de taart. Tijs peuzelt de taart op.
(Foto’s: Hanke Kleinstra-Brinkgreven)

Kunstnijverheidsschool in Amsterdam te doen. Ik produceer in een week tijd een serie tekeningen, waaronder landschappelijke 
schetsen met een rietpen of pen met Oost-Indische inkt en fiets naar Huizen, waar ik onder andere de aanleg van de Knardijk 
in het IJsselmeer op tekenpapier vastleg. Wanneer ik ‘bij uitzondering’ zonder toestemming van mijn vader examen doe, 
worden mijn schetsen erg gewaardeerd. Vooral vallen mijn pentekeningen van de aanleg van de dijk van Zuidelijk Flevoland 
met zware wolkenluchten erboven in de smaak. Volgens directeur Vis word ik met veel overtuiging toegelaten.

Als ik vervolgens mijn pa opbel met de mededeling dat ik niet naar huis kom, maar het Kunstnijverheidsonderwijs in 
Amsterdam ga volgen, is hij het daar zoals te verwachten niet mee eens. Nadat ik zeg dat ik mijn eigen boontjes wel kan 
doppen, gooit hij geïrriteerd de hoorn op de haak. 

Begin september begin ik met mijn opleiding in Amsterdam. Met mijn klassenleraar Piet Klaasse (1918-2001), illustrator 
en virtuoos tekenaar van paarden en muzikanten, kan ik goed overweg. Verder krijg ik ruimtelijke vormgeving van de dichter 
en ‘Vijftiger’ Jan Elburg en lettertekenen van Theo Kurpershoek. Wat bijzonder is dat het vak Plastische vormgeving, door 
Mans Meijer, in enkele lokalen van het Rijksmuseum wordt gegeven. 

In de avonduren filosofeer ik met mijn zwager Jaap over de inrichting van musea en dierentuinen en maak maquettes 
van een ideaal Vogelhuis en dikhuidenpaviljoen. 

 
Laatste obstakel
Onder deze kop meldt de Emmer Courant van vrijdag 16 september 1965 dat het restant van het voormalige burgerhuis 

van notaris Oosting, in vroegere jaren een markant punt in de Hoofdstraat, in slopershanden is gevallen. Bij gebrek aan 
ruimte in de openbare leeszaal en bibliotheek aan het kerkpad of Schoolstraat is dit het gedeelte, waarin enkele jaren lang 
de jeugdleeszaal is gevestigd. Door het opruimen van dit laatste obstakel staat niets meer de bouw van het winkel- en 
wooncomplex in de weg, dat hier op de hoek van de Hoofdstraat en de Notaris Oostingstraat door de Eerste Nederlandsche 
Verzekeringsmaatschappij n.v. zal worden gebouwd. Volgens de krant zal de realisering van dit complex niet alleen het 
stedelijk aanzien van Emmen verhogen, maar ook dit gedeelte van de Hoofdstraat aanmerkelijk verfraaien. De verwachting 
is dat nog dit jaar met de bouw ervan kan worden begonnen. 
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1961 - 1965

Oosting Instituut opgeheven
Dinsdag 21 september 1965 staat in de Emmer Courant dat in verband met reorganisatie van het Oosting Instituut financiële 

middelen voor de bouw van een dierenasiel zijn gereserveerd. In het artikel lezen we dat de Stichting Pluimveeproject 
Bedrijf Drenthe wordt opgeheven en dat de pluimveehouderij wordt uitgebreid met een dierenasiel. Het is de bedoeling dat 
in het kader van een reorganisatie de exploitatie van het bedrijf wordt voortgezet door het Drents Landbouwgenootschap 
en de Drentse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. De in 1928 door mijn opa Jan Oosting opgerichte stichting draagt tot 
de opheffing de naam ‘Stichting Pluimveeproject bedrijf Drenthe’.

Eerste verjaardag van Tijs
Deze herfst blijkt dat ijsbeer Liesbeth een jongen is. Als Tijs, zoals hij voortaan heet, zondag 14 november (1965) in het 

park zijn eerste verjaardag viert, krijgt hij van zijn verzorgster Toos een door haar gebakken taart, waarna hij zoals steeds 
aangelijnd met haar een wandeling door het park maakt. 

Logeren aan het Naardermeer
In de herfstvakantie logeer ik in Huisje De Elshof aan het Naardermeer bij Hans Gorter, sinds 1960 directeur van Natuur 

Monumenten. Hans Gorter, die er met zijn vrouw al vanaf 1951 woont, is de zoon van de landschapsschilder Arnold Marc 
Gorter (1866-1933), wiens monumentale landschappen veel bewondering oogsten, ook bij de schilderende koningin 
Wilhelmina. Zij neemt hem aan als haar schilderleraar en artistiek raadgever en maakt ook een reis naar Noorwegen met 
hem. Hans vertelt mij over zijn vader en over diens uitspraken over schilderkunst. Zo zouden de stammen van de bomen 
een ondefinieerbare kleur hebben, niet grijs, niet groen, niet bruin, maar iets er tussenin. 

Op kamers in Amsterdam
Het dagelijks met de trein op en neer gaan van Naarden-Bussum naar Amsterdam is vermoeiend. Via een studiegenoot 

van Jaap, die zijn kamers aan de Van Breestraat in de Concertgebouwbuurt heeft opgegeven, komt Aleid in contact met zijn 
vorige hospita mevrouw Curvers. Aleid belt aan bij 128-eenhoog. De hospita heeft op tweehoog twee kamers, een kleine 
met wasbak en een grotere. Deze lijken geschikt. Per 1 januari kan ik ze betrekken. 

Tania 
Zaterdag 25 december 1965 viert kraagbeer Tania haar eerste verjaardag. 

Parkbezoek
Het jaar 1965 is met 262.999 bezoekers een topjaar; het is het hoogste bezoekersaantal uit de tijd van mijn vader, 12.999 

meer dan het voorgaande jaar. 

Links: Tijs op zijn eerste verjaardag (14 november 1965) bij de Van Houten (chocoladerepen) automaat aan het 
nachtverblijf van de aanvankelijke kraagberenrots. Op de achtergrond de leeuwen- en daarachter de tijgerkooi.
Rechts: Agnita later dat jaar (1965) met Harimau in de sneeuw; geen katje meer om zonder handschoenen aan te 
pakken!
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1966 - 1970

Worsteling

Door innovatie komen eind jaren ’60 steeds nieuwe materialen op de markt. Zo wordt formica vooral gebruikt voor tafelbladen 
die vaak en snel moeten worden gereinigd, zoals de keukentafel en tafeltjes in cafetaria’s. 
In 1968 breekt de Hongkonggriep uit die tot 1970 wereldwijd ongeveer 1 miljoen mensen het leven kost. De eerste transplantaties 
van long (Mississippi, 1963), hart (Kaapstad, 1967) en alvleesklier (Minnesota, 1968) worden uitgevoerd. 
Folkmuziek wordt weer populair. Hieruit komen de protestzangers voort: Bob Dylan, Donovan, Joan Baez, Melanie en in Nederland 
Boudewijn de Groot. In Engeland komt de beatmuziek op met bekende bands, zoals The Beatles, The Rolling Stones, The Who 
en The Hollies.
Mijn vaders collega Antoon van Hooff, die de leiding van het Burgers Dierenpark van zijn ouders overneemt, slaat in 1968 met 
zijn safaripark een weg in die succesvol blijkt te zijn. 
In 1969 kijkt burgemeester drs. H.A. Beusekamp terug op vijftien jaar burgemeesterschap. Hij somt op wat er allemaal op het 
gebied van voorzieningen is gerealiseerd, zoals rondwegen, gasvoorziening, de wijk Angelslo, het begin van de wijk Emmerhout, 
het plan voor winkelcentrum De Weiert, drie zwembaden, drie bibliotheken, een politiebureau, theater de Muzeval, twintig 
sporthallen en gymnastieklokalen, enz. Hij zal dan al vermoeden dat er in 1970 nog een enerverende klus op hem staat te wachten: 
het voortbestaan van het Noorder Dierenpark.
Hoewel het aantal bezoekers niet afneemt (in 1966 is er zelfs een record), nemen de financiële problemen alleen maar toe. Een 
verlaging van de vermakelijkheidsbelasting is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Er is dringend geld nodig voor ingrijpende 
werkzaamheden, zoals herstel en vernieuwing van gebouwen, maar de stijgende onderhoudskosten laten dergelijke investeringen 
niet toe. Door deze financiële problemen loopt de spanning op tussen mijn vader en zijn zuster Digna, die mede-eigenaar is. Zij laat 
zich voortaan in het overleg vertegenwoordigen door haar raadsman. Als mijn vader via de Emmer Courant in augustus 1969 laat 
weten dat hij zich als eigenaar van het Noorder Dierenpark terugtrekt, is het duidelijk dat er iets gaat gebeuren. Mijn tante koopt 
eerst de aandelen van het dierenpark van mijn vader, waarna zij deze aan de gemeente doorverkoopt. De gemeente Emmen is 
nu mede-eigenaar van het Noorder Dierenpark. Mijn zwager Jaap Rensen volgt mijn vader op 1 september 1970 als directeur op. 

1966 

De winter van 1965-1966 is niet bijzonder koud, maar geeft wel veel overlast door sneeuw. De gieren (met hun weinig 
bevederde koppen) gaan bij strenge vorst naar binnen. Na vele verzoeken door mijn vader aan het gemeentebestuur wordt 
dit jaar de vermakelijkheidsbelasting verlaagd tot 5%.

Barbara naar Artis 
Op donderdag 24 februari 1966 wordt besloten dat onze achtjarige Indische olifant Barbara naar Artis verhuist. 

Barbara, die reeds vanaf medio 1961 in het dierenpark vertoeft, is in verband met haar ‘vernielzuchtige interesse’ voor het 
schrikdraad waar ze achter wordt gehouden, in Emmen niet meer te houden. In Artis, waar men de slurfdragers met spijlen 
bedwingt, zal dat geen probleem zijn. De thans ruim dertienjarige Indische olifant Murugan zal haar daar binnenkort als 
jonge bruid kunnen verwelkomen. Sinds de dood van olifant Betsy vorig jaar heeft deze alleen nog Gina als echtgenote. 
Omdat mannetjes olifanten er in de vrije natuur in de regel een harem op na houden, wil men hem graag een wijfje erbij 
geven. Volwassen of bijna volwassen olifanten zijn echter bijzonder moeilijk te verkrijgen. Natuurlijk kan een exemplaar 
op een van de speciale farms in India besteld worden, doch de kosten die het transport van een dergelijk dier met zich 
meebrengt, zijn dusdanig hoog dat dit op onoverkomelijke bezwaren stuit. Het is voor Artis dan ook een gelukkig toeval 
dat Barbara in Emmen beschikbaar komt. Afgezien van haar afkeer voor schrikdraad is Barbara een goedmoedige olifant. 
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Het is te hopen dat ze ten opzichte van haar toekomstige echtgenoot ‘niet op haar mondje zal zijn gevallen’, want Murugan 
heeft nogal een bazig karakter. 

Voor het vervoer van Barbara wordt in Amsterdam een speciale krat gemaakt van metalen buizen en houten balken 
met stevig traliewerk er om heen. 

Het krat met een lengte van 3 m, een hoogte van 2.60 m, een breedte van 1.30 m en met een gewicht van 550 kilo komt 
naar Emmen, evenals de verzorger van de olifanten in Artis. Hij zal een weekje met Barbara optrekken en als ze een beetje 
aan elkaar gewend zijn, zal worden geprobeerd Barbara het krat in te lokken. Op donderdagmorgen 17 maart 1966 lukt het 
de olifant probleemloos in de krat te krijgen. Nadat deze met het 2000 kilo wegende dier op een dieplader is getakeld, kan 
het transport naar Artis beginnen. Daar ’s middags aangekomen, wordt Barbara nog wat weerspannig en stampvoetend 
voorlopig naast de beide andere olifanten apart gezet, zodat ze alle drie zonder risico aan elkaar kunnen wennen. 

 
Omgang met dieren
Belangrijke aanwijzingen die mijn vader mij geeft voor de omgang met dieren: kondig met je stem aan wanneer het voor een 

dier onduidelijk is wie zijn territorium betreedt, bijvoorbeeld wanneer het bewuste dier je niet kan zien aankomen. Ook leert hij mij 
hoe je contact met dieren moet maken en vooral ook wat je dan niet moet doen. In welke stand je je hand moet houden (nooit in de 
‘grijpstand’) als je een dier eraan laat snuffelen. En hoe je je moet bewegen in de nabijheid van schuwe dieren (geen onverwachte 
of snelle bewegingen) of hoe je door je stem te gebruiken op dieren kunt inpraten. Wil je een dier aan je laten wennen, wees je 
er dan van bewust dat het zich niet in het nauw gedreven mag voelen. Sterker nog, het te benaderen dier moet een vluchtweg 
hebben. De meeste ongelukken gebeuren door onverwachte geluiden en bewegingen of door andere plotselinge prikkelingen. Op 
het auditieve vlak kalmeer je een dier het beste door woorden of zinnen te herhalen en door rustig te ademen. 

Betty naar Sri Lanka
Mijn vaders echtgenote Betty is in maart 1966 in Ceylon om te onderhandelen over de aankoop van twee jonge Indische 

olifanten die in april 1966 in Emmen worden verwacht.1

Links: Olifant Barbara gaat op 16 maart 1966 in Emmen op transport naar Artis.
Rechts, vanaf links: Artis-directeur Jacobi en de oppassers Dirk Velting, Gezinus Boer en Roelie Ananias met alpinopet. 
Geheel rechts met alpino timmerman Rudie Hiddingh. Op de voorgrond is te zien dat het schrikdraad vanwege de 
uitbraakpogingen van de olifant (tevergeefs) door buizen is vervangen. 

Het vervoer van Barbara van het Noorder Dierenpark naar Artis. Barbara wordt in een stevige getraliede kooi op een 
dieplader geplaatst. Op de foto rechts kijkt verzorger Joling (voor de kooi met bril op) toe dat het opladen goed verloopt.
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de hoogte gesteld te zijn, nadat hij zijn handtekening had gezet. Ook heeft hij geen enkel vertrouwen in zijn opvolger(s) 
en ziet niets in de plannen die zijn gepresenteerd en waar educatie een belangrijk onderdeel van is. Hij is van mening dat 
hijzelf beter had kunnen onderhandelen over de toekomst van het park en dat zijn visie om meer in te steken op massa- en 
dagrecreatie meer kans van slagen zou hebben. 

Kennelijk heeft de journalist ook nog contact gezocht met mr. Van Riel om hem naar zijn mening te vragen. Die zegt: “Ik 
sta eigenlijk tussen de partijen en heb nooit partij willen kiezen, maar in dit geval meen ik toch, dat mevrouw Gerritzen-
Oosting geen blaam treft. Er is een objectieve schatting gemaakt van de aandelen en de heer Oosting is daarmee akkoord 
gegaan. Ze werden het eens en zijn zuster nam de aandelen over. Ondertussen was gebleken dat het een moeilijke zaak 
zou worden en dat er investeringen nodig zouden zijn. Daarom ging mevrouw Gerritzen praten met de gemeente. De heer 
Van Riel beaamt dat de f 52.000 winst die mevrouw Gerritzen maakte, nodig waren om allerlei kosten te dekken. Volgens 
hem had de heer Oosting ook alle kans gehad om voorwaarden te stellen. Hij deed dat trouwens ook, onder meer dat hij 
zou delen in de winst als de aandelen binnen tien jaar aan derden zouden worden doorverkocht. Hij moet nu niet een serie 
condities gaan stellen achteraf.”

Het interview in Trouw eindigt met mijn vaders uitspraak: “Als ik de aandelen aan mijn zuster verkoop, omdat ik daartoe 
volgens de statuten verplicht ben, dan verwacht je nu eenmaal niet dat ze er meteen mee gaat handelen. Ze had al contact 
met de gemeente op het moment dat ik de stukken verkocht en dat werd mij pas verteld, toen ik mijn handtekening had 
gezet. Die hele aandelenhandel is er dus op gericht geweest om mij buitenspel te zetten.”

Verbazingwekkende woorden, aangezien hij dinsdag 28 juli 1970 in een aantal kranten heeft kunnen lezen dat de 
gemeenteraad van Emmen de vorige avond akkoord was gegaan met de aankoop van de aandelen, onder voorwaarde dat 
Jaap Rensen directeur van het park zou worden. Het kan wel zijn dat men het hem pas na het zetten van zijn handtekening 
vertelde, maar dat neemt niet weg dat hij er al geheel van op de hoogte is geweest. 

Een verklaring voor dit onterecht achteraf stellen van een aantal condities is dat dit zijn oorzaak vindt in zijn opgelopen 
frustratie, toen zijn pogingen voor financiële steun getraineerd leken te worden. Daarnaast speelt uiteraard de tweespalt 
binnen onze familie een rol. Zelf ben ik ervan overtuigd dat mijn tante in haar handelwijze geen blaam treft en dat ze 
daarentegen alles heeft gedaan om het dierenpark voor Emmen te behouden. 

Met stille trom 
Het beëindigen van zijn directeursbaan valt mijn vader zwaar. Zijn hoofd staat er niet naar om bij een eventuele 

afscheidsreceptie complimenten in ontvangst te nemen. Wanneer hij begin december verhuist - hij kan nog tot het eind 
van het jaar in de witte villa blijven wonen - zal hij de eer aan zichzelf houden en met stille trom vertrekken.

Een manenschaap kijkt 
nieuwsgierig in de lens 
van parkfotografe Hanke 
Kleinstra. 
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Overdracht op 1 september 1970
Bij een eerste bijeenkomst met het personeel introduceert tante Digna Jaap als de nieuwe directeur van het Noorder 

Dierenpark. Nadat het gezelschap genoten heeft van de beide appeltaarten die Aleid voor deze gelegenheid bakte, houdt Jaap een 
toespraak, waarin hij zegt te hopen op een goede en vruchtbare samenwerking met het personeel. Daarop staat dierenverzorger 
Berend Joling op en reageert op typisch Drentse wijze met de woorden: “Meneer, aan ons zal het niet liggen.” 

Afsluitend
Tijdens de zomermaanden in Ventabren heb ik met tante Digna afgesproken dat ik haar in september in Florence zal ontmoeten. 

Ik besluit vroeg de reis te aanvaarden en onderweg geld te verdienen met het tekenen van portretten. In Nice ontvang ik (Poste 
restante) een brief van tante Digna. Ze schrijft dat Jaap 1 september 1970 zijn nieuwe functie zal aanvaarden en dat hij en Aleid 
dan een geheel nieuwe richting in zullen slaan. Wat de dieren betreft willen ze die zoveel mogelijk een onderkomen geven dat 
strookt met dat wat ze in wilde staat gewend zijn. Aangaande de bezoekers, zowel volwassenen als kinderen, zullen ze het in de 
educatieve sfeer zoeken. ‘Geef veel informatie, kweek liefde aan voor het dier en tracht de schoonheid en specifieke gedragingen 
(bijvoorbeeld de manier van voortbeweging en het onderling gedrag binnen de soort en met andere soorten) te laten zien.’ Tenslotte 
is het streven een geografische indeling te maken met als uiteindelijke consequentie het Apen- en Vogelhuis, het Roofdierengebouw 
en het Nijlpaardenhuis of Dikhuidenpaviljoen af te schaffen en te vervangen door een Afrika-savanne, een ruim Tijgerverblijf, een 
Zuid-Amerikaanse pampa, een groot Olifantenverblijf met bassin en een royaal Nijlpaardenverblijf met bassin.

Deze brief op het strand van Nice lezend, kan ik me geheel in de door Jaap en Aleid gekozen richting vinden. Mij is bekend dat 
hun gesprekken destijds met de bioloog Alfred Schermer juist plaatsvonden, nadat er in een groot dagblad een artikel had gestaan 
over dierentuindieren. De journalist verkondigde daarin dat dierentuindieren die lang gehouden worden of waarmee veel gefokt 
wordt feitelijk alleen nog maar een plaatje van zichzelf zijn. Dat simpelweg, omdat ze in de dierentuin niet kunnen leven zoals 
ze dat in hun natuurlijke staat doen, een in die dagen vaker gehoorde opvatting die het nut van dierentuinen in twijfel trekt. Het 
boekje dat Alfred Schermer naar aanleiding van zijn gesprek met Jaap en Aleid heeft gemaakt, geeft klip en klaar antwoord op de 
vraag wat dierentuinen moeten doen om deze kritiek het hoofd te kunnen bieden: maak de dierenverblijven ruimer en richt ze 
natuurlijker in. Dan kun je ook met goed fatsoen je publiek iets vertellen over hoe de getoonde dieren in het wild leven. Zo krijgt 
de dierentuin een reden van bestaan. 

We zagen al dat mijn vaders laatste poging mislukte om met financiële steun van de gemeente het dierenpark voor massa-
recreatie geschikt te maken. Nu de gemeente mede-eigenaar is geworden lijken de kaarten gunstig te liggen voor een bijstellen 
van het park in educatieve richting. Dat dit succesvol is gebleken, zal de meesten onder ons bekend zijn, maar ook dat dit nooit 
mogelijk zou zijn geweest zonder mijn vaders verwezenlijking van het Noorder Dierenpark als grootste attractie van het noorden.

Drie van de vier ijsberen in 
een ontspannen pose op 

hun rots.
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1971 - 1983

Terug in het dierenpark
In 1974 bezoekt mijn vader met Betty het Noorder Dierenpark. Ik tref hem daar. Hij heeft dan net de Vliegkooi bezocht 

waarover hij opmerkt die mooi te vinden. Er zijn natuurlijk dieren die hem herkennen, zoals Winston en niet te vergeten 
het capucijneraap Kesi, die zodra hij mijn vader ziet, zo’n beetje gek wordt van emotie. 

We wandelen met z’n drieën naar de uitgang en dan richting het station, want ze reizen met de trein. Halverwege stopt 
hij even in de Hoofdstraat om een logement aan te wijzen, waar je in zijn jeugd kon logeren. Door de pittoreske bouw ervan 
zou het ook in Artis niet misstaan hebben. Terwijl ik naast hem verder wandel, realiseer ik me dat het toerisme in Emmen 
juist vooral door zijn toedoen een grote vlucht heeft genomen. En dat hij na zijn jeugdige ambitie om directeur van Artis 
te worden, volwassen geworden, zelf een dierenpark begonnen is, dat hiertoe geleid heeft.

Naar Arnhem
In 1976 verhuizen mijn vader en Betty naar Brummen en een jaar later naar Arnhem.

Getuige bij huwelijk
In 1978 vraag ik hem om getuige bij het huwelijk van Jolanda en mij in Enkhuizen te zijn. Hij komt die dinsdag (Prinsjesdag) 

met Betty naar Enkhuizen. De ambtenaar vertelt in zijn toespraak dat mijn opa Bosma van 1916 tot 1928 burgemeester 
van die stad was. Na afloop krijgen we een rondleiding door het stadhuis. 

Vanaf die tijd, onderhoud ik een briefwisseling met hem. Jolanda en ik kopen een herenhuis aan de Gramsbergerweg in 
Hardenberg en richten dat in als Galeriehuis met exposities van schilderijen en keramiek. Ik vestig er mijn atelier en start 
met het geven van schilder- en boetseercursussen. Ook mijn vader en Betty bezoeken ons daar. 

Einde
Mijn vader overlijdt op 22 september 1983 vrij onverwacht in zijn slaap. Hij wordt begraven op de Moscowa-begraafplaats 

in Arnhem. Na enige tijd verhuist zijn vrouw Betty naar Haarlem, waar ze dertig jaar later in het voorjaar van 2014 overlijdt. 

Jeugdige ambitie en de gevolgen ervan
We zagen hoe mijn vaders liefde voor dieren uitmondde in zijn droom ooit een eigen dierenpark te beginnen en hoe 

hij vervolgens in zijn landelijk afgelegen geboorteplaats in de dertiger jaren van de 20ste eeuw de grote stap zette naar de 
realisatie daarvan. Later zou hij tegenover een journalist van de Emmer Courant opbiechten: “Dankzij het vertrouwen dat 
mijn ouders in mij stelden.” Dat dit laatste toe te schrijven was aan zijn eigen onverdroten passie, kwam vermoedelijk niet 
in hem op. Het effect van zijn jeugdige ambitie heeft een enorm effect op Emmen, Drenthe en het hele Noorden gehad. 

Zijn park was uitgangspunt voor Jaap en Aleid Rensen om er een educatief park van te maken. Het werd een succes, 
niet alleen met uitzonderlijke hoge bezoekersaantallen, maar ook omdat het wat betreft educatie het modelpark onder 
de Europese dierentuinen werd. De vertrouwde naam Noorder Dierenpark veranderde in 2004 in dierenpark Emmen. Na 
realisatie van een belevenispark en verhuizing naar de Bargeres in 2016 werd het dierenpark omgedoopt in Wildlands 
Adventure Zoo, eenvoudig afgekort tot Wildlands.

Tot slot
Achteraf besef ik dat tijdens de hiervoor beschreven wandeling met mijn vader en Betty in 1974 pas ten volle de betekenis van 

zijn jeugdige ambitie en de gevolgen ervan tot mij zijn doorgedrongen. Uiteindelijk zouden deze de aanzet vormen tot dit boek. 

Jan Oosting, oktober 2020

Het door mijn vader 
aangewezen pand 

Naber-Ten Napel aan de 
Hoofdstraat in Emmen dat 

in 1910 gebouwd is 
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Mijn vader tekent als getuige bij ons huwelijk in het Stadhuis van Enkhuizen
(dinsdag 19 september 1978). 
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Deze kadastrale kaart is in 1931 vastgesteld. Op het kadastrale perceel 4342 stond het 
huis, waar Willem Sjuck Johannes Oosting, vanaf 1917 woonde. In de achtertuin, ‘Het 
Land’, begon Willem Oosting zijn dierentuin. In de jaren ’30 van de 20ste eeuw wist hij de 
noordelijker gelegen percelen, de Willingekampen, van de familie Willinge te kopen. Hier 
kwam het Wildpark. Links zijn de woningen aan de Sterrenkamp ingetekend; ook zijn de 
eerste woningen en de ULO-school aan de Min. Kanstraat en Allee op de kaart te zien.

W

De plattegrond van het 
dierenpark, zoals mijn 
vader en Berend Gewald 
deze in 1934 in gedachten 
hadden. Deze tekening 
werd voor de aanleg 
van het dierenpark bij 
het gemeentebestuur 
ingediend. Naast de 
woning (W) van de 
familie Oosting liep het 
pad (linksboven met 
onderbroken streep 
getekend) naar het 
dierenpark, dat bij de 
manenschaapsrots begon.
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Op de plattegrond van het park zijn door Berend Gewald twee extra toegangswegen getekend, een aan de zuidwestkant 
bij de speeltuin ter hoogte van de Sterrenkamp en een aan de zuidoostkant, eveneens aan de Sterrenkamp grenzend en 
parallel aan het spoor het park inlopend naar de achterkant van de Bruine Berenrots. Verder zijn er drie rechte wegen van 
west naar oost. Ook zijn er drie rechte dienstwegen van oost naar west: een aan de bovenkant om vooral de hoefdierstallen te 
bereiken, een onderin met hetzelfde doel en een boven het midden, die ook de achterzijde van een aantal dierenverblijven ontsluit. 
Aangezien de oprijlaan met 2.50 m te smal is, kan via het brede pad over het terras voor het theehuis en voor de manenschapenrots 
langs, de aanvoer per vrachtwagen van voer tot achter het Vogel- en Apenhuis plaatsvinden, waar zich ook de graanopslag bevindt.4

Na het indienen van deze tekening vonden er nog wijzigingen plaats. Het lamaverblijf naast het Paviljoen wordt naar 
de oostkant van de Speeltuin verplaatst. In de tot Vogel- en Apenhuis verbouwde Feesttent (bovenaan in het midden) 
worden voortaan alleen vogels gehouden; er komt een apart Apenhuis aan de zuidkant ervan, tussen het Vogelhuis en 
de Maleise berenrots. Het verblijf van de hyena’s en wolven (rechts van de naast de ingang gelegen Manenschapenrots) 
komt op de plek van de noordkant van de ruïne met roofvogels. Deze laatste verhuist naar de zuidoostkant van het park 
en verandert in een gierenvliegkooi rond de rots. In het centrum op de hoogte van de zuidkant van de roofvogelruïne en 
het ernaast gelegen marmottenverblijf komt een doolhof. Op de plaats van de paardherten komen blesbokken (In 1936 
wordt hier een Wilde dierengalerij gebouwd). De rest van de plattegrond blijft min of meer hetzelfde. 
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Medewerkers

Hoewel de titel van mijn boek ‘Het dierenpark van mijn vader’ is, zal toch duidelijk zijn dat hij (nog even afgezien van 
mijn moeder) zonder zijn toegewijde medewerkers nooit zo’n succesvol dierenpark had kunnen realiseren. Vandaar dat ik 
op de volgende bladzijden deze zoveel mogelijk in beeld probeer te brengen.

Bij de brand op 1 november 2012, waarbij de kantoren en het restaurant, de voormalige woning van mijn ouders, 
verwoest werden, ging ook het personeelsarchief in vlammen op. De namen die ik in dit hoofdstuk noem komen voort uit 
mijn herinneringen en die van anderen. Een compleet beeld te geven van mijn vaders medewerkers is dan ook niet mogelijk. 

Berend Gewald (1905-1961)
Berend Johannes Gewald werkte vanaf 1923 als tuinman bij mijn grootouders. In de jaren ’30 was hij als ontwerper nauw 

betrokken bij de inrichting van het Noorder Dierenpark. Zo tekende hij de plattegrond van het park voor de vergunningsaanvraag 
voor de aanleg van het park in 1935 (zie bladzijden 222-223). Hij was in het park verantwoordelijk voor de plantsoenaanleg, de 
vijvers en de rotspartijen. Hij ontwierp onder meer de bruine beren- en de ijsberenrots.

In 1939 maakte Berend een film over het dierenpark, waarbij hij niet alleen dieren in hun verblijven filmde, maar ook veel van 
zijn collega’s. In het begin van de film is hij zelf te zien (linksonder). De persoon naast hem is dierverzorger Hendrik Buiter. De namen 
van de twee andere personen kan ik niet met zekerheid zeggen. 

Op 30 april 1954 nam het personeel van het Noorder Dierenpark en de familie Oosting afscheid van Berend Gewald, die toen 
56 jaar was. Enige tijd later richtte hij een vertrek van zijn woning aan de Angelsloërdijk, tegenover het Diaconessen ziekenhuis, 
als wachtkamer en koffiehuis in voor bezoekers en chauffeurs van het ziekenhuis. Bezoekers konden hier hun bezoekerskaarten 
afgeven, die dan weer door anderen afgehaald konden worden om tijdens een bezoekuur naar een ziek familielid te kunnen gaan.

Oppassers voor 1940
Voor de oorlog verzorgden Grietinus Aalderink, Hendrik Buiter (‘Buter’ genoemd), Harm Kappe en Mans Meppelink de 

dieren. 
Harm Kappe (1901-1975) nam de vogels en hoefdieren voor zijn rekening. Op de film van Berend Gewald is te zien, hoe 

hij zittend op zijn fiets een door hem grootgebrachte guanaco begeleidt. Ook zijn vrouw Niesje Warrink (1910-1998) heeft 
in het dierenpark gewerkt. De afdeling van Kappe werd in 1947 gedeeltelijk overgenomen door Gezinus Boer.

Vanaf links: Berend Gewald, 
Hendrik Buiter, tuinman 
Kornelis Kappe
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Grietinus 
Aalderink leert 
Tommy fietsen.

Harm Kappe en Niesje Warrink waren wijs met dieren. Ook 
thuis aan de Stortweg in Noordbarge verzorgden zij vele 
dieren.

Grietinus Aalderink (1910-1993) was voordat hij in het dierenpark kwam werken ‘pluimveeverzorger’. Mijn vader liet hem de 
apen en chimpansee Tommy verzorgen, alsook de tamme jachtluipaard, met wie hij overigens regelmatig door het park wandelde.

Hendrik Buiter (1900-1961) verzorgde en dresseerde de Indische olifant Oeli en daarna hun opvolgers Sheila en Katinka 
in de Wilde Dierengalerij. Ook onderhield hij er de roofdieren. Verder ook de hoefdieren in het Wildpark. Buiter woonde 
aan de Warmeerweg, waar hij met zijn vrouw een snoepwinkeltje had. 

Mans Meppelink (1912-1997) werkte van 1937 tot 1941 als oppasser van onder meer de koningstijgers die in 1937 in 
het park waren gekomen. Vooral voor deze had hij veel liefde. Zo schreef hij op de achterzijde van de foto rechtsonder het 
volgende: ‘Tijger van 1 jaar oud die door mij is opgetrokken. Hij was zo klein dat hij geen goudspuit kreeg, omdat deze te 
duur was, omdat ze dachten dat hij spoedig dood zou gaan. Voor hem en zijn zusje zijn toen twee olifantjes geruild. Ik heb 
geschreid, toen zij in 1939 weggingen.’

Tuinlui voor de oorlog
Naast Berend Gewald waren enkele tuinlieden werkzaam in het park. Ik herinner mij Kornelis Kappe (1900-1969) uit 

Nieuw-Dordrecht en Willem Alberts, die ’s winters tevens, waar nodig, hekwerk en kooien herstelden en schilderden.

Medewerkers in de oorlog
Een aantal medewerkers, zoals Berend Gewald en Hendrikus Buiter, bleef gedurende de oorlogsjaren gewoon werkzaam 

in het park. Veel onderduikers die op de vlucht waren in verband met de ‘Arbeitseinsatz’ werkten er als verzorger of 
schoonmaker, ook in het winterseizoen. Mede daardoor was er toen geen personeelstekort. 

Mans Meppelink met één van zijn koningstijgersHendrik Buiter met ‘Oeli’
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De entree van het 
dierenpark met rechts 

daarvan de voorzijde van 
de woning van de

familie Oosting

Niet alleen de dieren, maar ook de bezoekers vormen een wezenlijk onderdeel van een dierenpark. Evenals zij zijn ze 
vaak de moeite van het observeren waard. 

Links: Advertenties in de Leeuwarder Courant van 27 mei 1936
Rechts: Op het terras van het Paviljoen zitten in 1938 vanaf links Jan Wielens, Harmen Puyman, Jan Grimme en Ab Troost. 
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Drentse boerinnen op 
bezoek in het dierenpark 
mogen een leeuwenwelp 
vasthouden.
Deze afbeelding komt uit het 
Noorden in Woord en Beeld 
van 9 juli 1937.

Deze foto van een school 
met haar leerkrachten is 
in het dierenpark op de 
plaats gemaakt, waar 
enkele jaren later (vanaf 
1937) de IJsberenrots ligt. 
Achter hen zijn de houten 
nachthokken van bizons 
en zwarte paardantilopen 
te zien.

Bezoekers bij het verblijf 
van de bruine beren in 
1936
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Johannes (Jos) Lange werd op 13 oktober 1908 in Groningen geboren. Na de lagere school begon hij als leerling-kleermaker. 
Een aantal jaren later koos hij voor een ander vak en kwam in dienst bij de fotograaf A.H. Buiskool aan de Vismarkt. Hij verliet 
deze zaak na driekwart jaar met een goed getuigschrift. Later werkte hij bij Foto Sipkes in de Poelestraat. In 1934 begon 
hij zijn eigen zaak in fotoartikelen aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 10, bij zijn broer Carl die op dat adres een dierenwinkel 
dreef. Eind jaren ’30 verhuisde hij naar de Noorderhaven 1.

In zijn vrije tijd fotografeerde Jos Lange zelf ook. Eind 1942 kwam hij als introducé voor het eerst naar een vergadering 
van de Groninger amateur-fotografenvereniging ‘Daguerre’. Enkele maanden later werd hij lid en ontpopte zich tot een van 
de actiefste leden. Hij deed mee met de clubcompetities, waar hij vaak in de prijzen viel.

Jos Lange zocht zijn onderwerpen aanvankelijk in en rond de stad Groningen. Vanaf de jaren vijftig ontdekte hij het 
circus als onuitputtelijke bron voor zijn foto’s. Hij reisde heel Europa door, tot in de Sovjet Unie aan toe, om circussen te 
zien en te fotograferen. Aanvankelijk fotografeerde hij alleen in zwart wit. Later maakte hij ook kleurendia’s op 6x6 formaat. 

In de jaren vijftig kwam hij doorgaans op zondagen met zijn gezin naar Emmen, waar hij ons en het park bezocht. Daar 
maakte hij dan (vaak in gezelschap van mijn vader) foto’s, terwijl mijn zus Ernestien en ik ons vermaakten met hun dochter 
en zoon door bijvoorbeeld in onze tuin een vuurtje te stoken en aardappels te poffen. Mijn vader gebruikte zijn foto’s voor 
free-publicity, voor folders en Nieuwjaarswenskaarten. Dieren hadden voor Jos Lange als fotograaf ook in zijn persoonlijke 
leven zijn belangstelling. In een eigen aquarium stonden vissen model.

Jos Lange overleed op 21 april 1983. Zijn zoon schonk zijn fotografische nalatenschap in 2002 aan de Groninger Archieven. 
Deze bestaat uit negatieven, dia’s, opgeplakte vergrotingen en een aantal albums, waarin Jos Lange zijn favoriete foto’s 
plakte. Ook waren er duizenden losse foto’s in klein formaat, enigszins geordend per onderwerp. Helaas heeft Lange zijn 
werk niet of nauwelijks gedocumenteerd, zodat het onmogelijk is om na te gaan wanneer hij wat gemaakt heeft.

Het grootste deel van de collectie van Jos Lange is te bekijken op de beeldbank.

De chimpansees Steven en Sophie werden regelmatig door Jos Lange gefotografeerd. In de Groninger Beeldbank 
bevinden zich zeven portretfoto’s van beide mensapen. 
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Gordeldier

Midden, vanaf links:
kop groene meerkat,
groene meerkat,
huzarenaap met brood en
huzarenaap met staart

Jaguar
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Foto’s van
Hanke Kleinstra-Brinkgreve

Een andere fotograaf die veel in het dierenpark van mijn vader foto’s maakte, was Hanke Kleinstra-Brinkgreve uit Ruinen. 
In 1998 ontving ik van haar 500 negatieven van foto’s die zij in de periode 1963 - 1967 van dieren en hun verzorgers in 
de dierentuin had gemaakt. Ik kreeg van haar toestemming om ze te gebruiken bij mijn lezingen over de dierentuin en in 
publicaties, zoals in dit boek. Het gaf haar een goed gevoel, dat haar opnames op deze manier zouden worden gebruikt. ‘Bij 
mij worden ze alleen in het archief bewaard,’ zo schreef zij mij. Ik moest er maar ‘optimaal’ gebruik van maken. Dat ik deze 
foto’s van haar kreeg, was een toeval. Zij had mij op 17 juni 1998 voor de radio gehoord, toen ik in het radioprogramma 
‘Op verhaal komen’ over mijn jeugd in het Noorder Dierenpark had verteld en daarna contact met mij gezocht.

 Vanaf 1963 bezocht ze regelmatig samen met haar man, fotograaf Hille Kleinstra, het Noorder Dierenpark om er foto’s 
te maken. In Afrika hadden zij en haar man veel dierenfoto ‘s gemaakt. Het eind 1964 geboren ijsbeertje Liesbeth en 
kraagbeertje Tania, beide door de moeder verstoten, fotografeerde ze wekelijks tijdens hun verzorging. In de jaren zeventig 
en tachtig gebruikte zij vooral de Afrika-dia’s voor haar lezingen over het zwarte continent, die zij door het hele land hield. 
In 1985 was ze bij de opnames voor de film ‘Out of Africa’ die ondere andere in Nairobi in het huis van de Deense Karen 
Blixen werden gemaakt. Hanke was het die deze film in Nederland introduceerde.

 In dit hoofdstuk laat ik 30 foto’s van verschillende dieren en hun verzorgers zien. In het bijschrift staat tussen haakjes 
het jaar, waarin de foto is gemaakt.

 
Johanna Antonia (Hanke) Brinkgreve, op 25 januari 1925 in Deventer geboren, overleed op 29 januari 2000 in Ruinen. 

Op 17 juni 1943 was zij in Deventer in het huwelijk getreden met Hille Kleinstra (1910-1973). Vanaf 17 november 1961 
woonde het echtpaar Kleinstra-Brinkgreve in Ruinen.

Witte pauwen in de Fazanterie (1963)
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Condor (1964) Oorgier (1964)

Ezel in de ezelweide (1964)
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Nog meer foto’s

Ik heb voor de volgende bladzijden nog een aantal foto’s van andere fotografen uitgezocht. Zij komen uit het gemeentearchief 
Emmen en uit verschillende particuliere collecties. Daarnaast zijn er wat foto’s uit onze familiealbums opgenomen.

Manenschapenrots (ca. 1938)

Kameel (1935)
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Goffins kaketoe (1935) De familieschommel in de speeltuin (1939)

Linksboven: Zitjes bij het 
Paviljoen (1950)

Rechstboven: Speeltuin 
met op achtergrond het 
Paviljoen (1950)

Links: Van de glijbaan
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De Manenschapenrots in de jaren zestig

De ingang van het Noorder Dierenpark omstreeks 1960
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IJsberen

Blauwgele ara
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Noten

1. Jeugd (1906-1925)

01  Gerding, M.A.W. e.a., De geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe, Meppel 1989, blz 278.
02  Uitgave door Noorder Dierenpark in beperkte oplage.
03 Boivin, Bertus, De tuinman van Assen, Assen 2017.
04	 Dijkstra,	Gerben,	‘Bijzondere	locaties	in	het	oude	centrum	van	Emmen,	in:	Kroniek,	Tijdschrift	Historische	Vereniging	Zuidoost-

Drenthe,	december	2016,	nr.	4.
05	 Lucas	Oldenhuis	Tonckens	(1823-1888)	was	tussen	1849	en	1869	burgemeester	van	Emmen.	Hij	spande	zich	in	voor	het	behoud	

van	de	hunebedden	in	Drenthe	en	in	Emmen	in	het	bijzonder.
06	 De	dierenboeken	van	de	Duitse	zoöloog	Alfred	Brehm.	

2. Verkenning (1926-1932)

01		 Deze	foto	is	in	B.J.	Mensingh,	Toen verkeerslichten nog ontbraken	(Beilen	1996)	op	bladzijde	30	afgebeeld.	Op	de	bladzijden	
154-156	staan	bij	noot	19	de	namen	van	de	afgebeelde	personen.

02  Nieuwsblad van het Noorden, 26-04-1928.

3. Verwerkelijking (1931-1936)

01		 De	zeven	dierentuinen	zijn	in	Amsterdam,	Arnhem,	Den	Haag,	Rhenen,	Rotterdam,	Tilburg	en	Wassenaar;	de	kleine	dierenparken	
in	Zeist	en	’s-Gravenlande	niet	meegeteld.

02		 Heinrich	Hagenbeck	krijgt	veel	opdrachten	om	in	het	buitenland	dierentuinen	te	bouwen	of	om	te	vormen.	Samen	met	zijn	
vader	ontwerpt	hij	de	in	1911	geopende	dierentuin	van	Rome	(nu	Bioparc	Rome).	In	de	twintiger	jaren	ontwerpt	hij	met	succes	
verscheidene	dierenparken	in	de	Verenigde	Staten:	in	Seattle,	Detroit	en	de	Brookfield	Zoo	nabij	Chicago.	Voor	de	Franse	
koloniale	tentoonstelling	ontwerpt	hij	in	1931	het	Parc	Zoologique	de	Paris,	naderhand	echt	uitgevoerd	in	Parijs	en	daar	in	
1934 geopend.

03	 Het	eerste	‘dierenpark’	ter	wereld	is	dat	van	Carl	Hagenbeck.	Het	dateert	uit	1907.	In	Nederland	is	het	eerste	dierenpark	dat	
van	Johan	Burgers,	dat	na	een	voorloper	in	’s-Heerenberg,	in	1924	in	Arnhem	wordt	geopend.	Het	is	een	door	Carl	Hagenbeck	
geïnspireerd dierenpark.

04	 Van	een	volière	met	jachtwild,	zoals	Van	Kolfschoten	die	in	Zeist	bezit,	ziet	mijn	vader	doelbewust	af.	Beter	is	het	deze	vogels	
niet	te	associëren	met	de	jacht,	maar	ze	te	huisvesten	in	een	verblijf	met	afdelingen,	in	een	Fazanterie.	

05	 Siersema,	die	aan	de	Sterrenkamp	woont,	waar	hij	het	beroep	van	schoenmaker	uitoefent,	is	één	van	de	weinige	schoenmakers	
in	het	dorp.	Hij	is	niet	alleen	ballenreparateur	van	de	voetbalvereniging	Emmen,	maar	in	het	zomerseizoen	kan	men	hem	ook	
iedere	zondag	op	het	voetbalveld	zien,	waar	hij	met	enkele	van	zijn	kinderen	de	lijnen	trekt.

06	 De	werkverschaffing,	die	in	Drenthe	na	1929	is	ingesteld,	ontwikkelt	zich	tot	alternatief	voor	de	afgeschafte	steunregeling.	In	
Drenthe	worden	door	werklozen	kanalen	gegraven	en	duizenden	hectare	bos	aangelegd.	Veel	land	wordt	in	cultuur	gebracht.	
Op	tientallen	plekken	komen	sportvelden	en	zwembaden.	Aangezien	er	te	weinig	werkgelegenheid	is	om	alle	werklozen	in	de	
werkverschaffing	te	plaatsen,	wordt	in	1934	opnieuw	de	steunregeling	ingevoerd.	In	Drenthe	zitten	maar	liefst	6.000	personen	
in	de	werkverschaffing.	Door	de	werkverschaffing	wordt	in	Emmen	ook	het	Natuurbad	aangelegd,	dat	nog	in	1934	is	geopend.

07	 Friesland	laat	men	hier	klaarblijkelijk	links	liggen.
08	 Het	gaat	hier	om	de	woning	van	gemeenteontvanger	Jan	Frederik	Schönfeld.
09	 Het	woord	‘berenkuil’	is	hier	niet	zo	gelukkig	gekozen,	want	hoewel	wel	een	openluchtverblijf,	is	het	ook	de	meest	primitieve,	

waarbij	men	op	de	dieren	neerkijkt	en	niet	zoals	in	dit	geval	de	beren	op	ooghoogte	ziet.
10	 Interview	in	Provinciale Drentsche en Asser Courant. 
11	 Zo’n	driehonderd	jaar	geleden	wordt	de	Schotse	zeerover	Alexander	Selkirk	gered	op	het	eiland	Mas	a	Tierra	in	de	Stille	Oceaan,	

een	van	de	drie	eilanden	die	de	Juan	Fernández-archipel	rijk	is.	Hij	overleeft	er	bijna	vier	en	een	half	jaar,	alleen,	tot	hij	begin	
februari	1709	een	lift	naar	huis	krijgt	van	het	Britse	fregat	Duke.	Een	zonderling	verhaal,	dat	een	decennium	later	Daniel	Defoe	
inspireert	tot	het	schrijven	van	De avonturen van Robinson Crusoe. 

12	 Tommy	bleek	later	tbc	te	hebben.

N
oten

Noten
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Tot slot

Laankamp	met	duiventil	en	slaapboomDrentse	heideschapen	in	het	Wildpark

De	foto	van	de	‘sloot’	in	de	Willingekampen	(links)	is	door	mijn	opa	Oosting	omstreeks	1915	gemaakt.	Op	het	eind	van	deze	
‘olde	Weiert’,	een	drinkplaats	voor	koeien,	komt	later	het	waterbuffelverblijf.	Deze	sloot	bleef	ook	in	het	Wildpark	in	het	
Noorder	Dierenpark	gehandhaafd.	Anno	2020	zijn	nog	delen	van	de	oorpsonkelijke	sloot	in	het	Rensenpark	terug	te	vinden.
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