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‘Boek over armoede past ook in jubeljaar’
MARCEL LOODEN

WINSCHOTEN De Stichting Oud-Win-
schoten besteedt in haar jubileum-
jaar niet alleen aandacht aan zon-
nige zaken. Ze geeft ook een boek
over armoede in de stad uit.

Dat boek is geschreven door Engel
Nijboer, historicus en bestuurslid
van de stichting. Hij presenteerde
het gisteravond in het cultuurcen-
trum De Klinker.

De stichting houdt het verleden
van Winschoten levend en bestaat
veertig jaar. Dat jubileum is in de af-
gelopen maanden op allerlei manie-
ren gevierd. ,,Zo hebben we schilde-
rijen en tekeningen met stadsge-
zichten van Winschoten tentoonge-
steld’’, zegt bestuurder Bert Smit.
,,We hebben ook een concert georga-
niseerd, met muziek van Winscho-
ter makelij.’’

Het boek Armoede en Armenzorg
te Winschoten slaat een andere toon

aan. Het vertelt hoe in de negentien-
de eeuw in sommige buurten van de
stad bittere armoede heerste. Krot-
ten, open riolen en stinkende vuil-
bulten bepaalden de aanblik. Nij-
boer beschrijft ook welke maatrege-
len werden genomen om die armoe
te bestrijden: de bouw van het ar-
menhuis Huize Avondlicht bijvoor-
beeld.

,,Het is voor het eerst dat zo’n
compleet beeld van die duistere
kant van de stadsgeschiedenis

wordt gegeven’’, zegt Smit. ,,Dit boek
past ook daarom heel goed in ons ju-
beljaar. We geven het zelf uit.’’

Dat laatste is mede te danken aan
financiële steun van de Stichting
Oosterlengte, de organisatie die
zorg aan kwetsbare mensen in Win-
schoten verleent. Directeur Hennie
Sanders van Oosterlengte nam dan
ook het eerste exemplaar in ont-
vangst. ,,Het is een prachtig boek dat
goed de ontstaansgeschiedenis van
ons huidige werk toont.’’

In cultuurcentrum de Klinker overhandigt historicus Engel Nijboer het eerste exemplaar zijn boek aan directeur Hennie Sanders van de zorgstichting Oosterlengte.
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