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Nieuws van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt
Iedere maand informeert het 
Cultuurhistorisch Centrum 
Oldambt je op deze pagina 
met verhalen en activiteiten 
rondom erfgoed en cultuur-
historie. Met wellicht weer 

een winter met coronabeper-
kingen voor de deur komt 
ons Digitaal Museum Old-
ambt precies op tijd. 

Digitaal Museum 
Oldambt
Op de hoogte blijven van nieuwe
verhalen in het Digitaal Museum? 
Abonneer je op onze nieuwsbrief via 
de website. En steun ons werk als
donateur of met een eenmalige gift.
Meer weten? www.chcoldambt.nl.
Bezoekadres: Esbörgstraat 1,
Scheemda, Postadres: Brugstraat 2, 9679 BR Scheemda.
Tel: 06-12461849 (wo/do) - Email: info@chcoldambt.nl

Foto’s bestellen?
De foto’s uit het fotoboek zijn ook als jpg-bestand (600 
dpi, € 10,00) te bestellen via www.beeldbank groningen.nl 
(zoekfunctie: CHC Oldambt collectie Braak). 

Het CHC werkt momenteel aan het scannen en selecteren 
van een groot aantal glasnegatieven uit de privécollectie 
van de familie Braak. De meest relevante foto’s maken we 
digitaal toegankelijk via de Beeldbank Groningen.

Digitaal Museum Oldambt: 
op zoek naar de jeugd van toen

Bovenstaande foto is, gelet op de kale bomen, vermoedelijk ge-
maakt in de beginmaanden van 1932. We zien de Hoofdweg in 
Nieuw Scheemda met poserende kinderen en volwassenen. De 
foto is afkomstig uit het fotoalbum dat burgemeester Eisso Ger-
hardus Braak bij zijn pensionering in april 1932 cadeau kreeg van 
de Scheemder gemeenschap. 

Van ‘gewone mensen’ is vaak weinig bronnenmateriaal bekend. 
Aan het begin van de twintigste eeuw figureerden zij wel vaak 
in dit soort straatbeelden. Herken je mensen op de onderstaande 
foto’s? Laat het ons weten! Zo draag je bij aan waardevolle kennis 
over de regionale geschiedenis!

In het Digitaal Museum Oldambt ontsluiten wij verhalen 
rond collectiestukken en thema’s uit het rijke Oldambts-
ter verleden. Met onderzoeksvondsten en links naar aan-
vullende podcasts, filmpjes en bronmateriaal. Een museum 
dat we blijven uitbreiden met nieuwe ontdekkingen en ken-
nis. Een museum dat altijd en voor iedereen gratis toegan-
kelijk is. En waar we de bezoeker ook regelmatig vragen 
zijn kennis met ons te delen. Misschien wel het museum 
van de toekomst?

Afscheid van Scheemda in art deco: nu online doorbladerbaar
Het prachtige afscheidsboek van oud-burgemeester Eisso Gerhardus 
Braak kregen wij van zijn nazaten. Momenteel staat het centraal 
in ons Digitaal Museum Oldambt. Het album telt veel foto’s van de 
belangrijkste gebouwen in de dorpen van de gemeente Scheemda. 
De foto’s zijn waarschijnlijk gemaakt door een professionele archi-
tectuurfotograaf, wiens naam ons nog niet bekend is. Prachtig zijn 
de handgetekende titelpagina’s voor de afzonderlijke dorpen. Ze 
zijn uitgevoerd in sierlijke art-decostijl en voorzien van goudverf.

Het album is helaas te kwetsbaar om er bezoekers in te laten bla-
deren. Daarom hebben we het online beschikbaar gemaakt in het 
Digitaal Museum Oldambt. Zo kan iedereen van dit prachtige album 
genieten. Blader online door het tijdsbeeld en zie de opvallend opge-
ruimde straten. Wellicht herken je sommige panden. Achterin het 
album vind je een lijst van de Scheemder organisaties die destijds 
bijdroegen in de kosten.

‘Eerste’ burgemeester Oldambt
Eisso Gerhardus Braak (Den Andel 1867 -  Haren 1961) werkte zijn 
hele leven in het gemeentelijk bestuur, grotendeels in de provincie 
Groningen. Hij was achtereenvolgens burgemeester van Finster-
wolde (1905-1914), Nieuweschans (1914-1923) en Scheemda (1923-
1932). Je zou kunnen zeggen: de eerste burgemeester van Oldambt. 
Meer weten over hoe het hem verging als burgervader? Lees het 
hele verhaal in het Digitaal Museum Oldambt op onze website of 
via de qr-code.

Momenteel is de bovenverdieping de tijdelijke behuizing van het 
Cultuurhistorisch Centrum Oldambt.)

Eisso Braak, ca. 21 jaar oud

Eisso Braak na zijn pensionering)


