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Van de redactie

Ik heb geen flauw idee hoeveel lezers elke 
keer de moeite nemen om ook het voorwoord 
van een Darde Klokke te lezen, maar dit is 
dan een mooie ‘testcase’. Ik begin het voor
woord deze keer met een aankondiging om er 
zeker van te zijn dat zoveel mogelijk mensen 
er van op de hoogte zijn.
Wat wil ‘t geval, zoals Jan Brouwer zo vaak 
zegt: op donderdag 13 maart a.s. is er om ca. 
17.40 uur bij TVOost een korte documentaire 
te zien over het onderzoek van de HKO naar 
hooibergen in de gemeente Ommen. 
Hoofdrolspelers in dit item van het programma 
RegioMagazine zijn onze gelouterde veld
werkers Dieks Horsman en Martin Ningbers. 
Goed opletten dus, want we weten nog niet 
hoe lang het interview duurt.
Zoals u ziet is er ook nog een nieuwe Darde 
Klokke. We openen dit nummer met een cu
rieus verhaal van onze nieuwe redacteur Sir 
Schokkenbroek. Het gaat over de geschiede
nis van de mijnenveger Hr.Ms. “Ommen”. 
Verderop in dit nummer vindt u van hem ook 
nog een zeer boeiend verslag van de berging 
van een in 1944 aan de Beerzerhaar neerge
stort Duits oorlogsvliegtuig.
Lex Hollak en Jan Schuurman zijn deze keer 
ook weer van de partij. De eerste met zijn 
jeugdherinneringen aan de Ommer 
Peerdemark en Jan Schuurman onthult deze

keer een lang bewaard familiegeheim van de 
familie Schuurman.
Ben Wösten, onze correspondent uit Stege - 
ren is de weg kwijtgeraakt en levert deze keer 
een historische bijdrage over een heel ander 
gebied dan gebruikelijk. Op weg naar Stege- 
ren bleef hij steken in Besthmen en schreef, 
speciaal voor de Darde Klokke, de geschie
denis van de Besthmenermolen.
Op weg langs de bouwwerken van zijn vader 
komt Harm Takman deze keer onder andere 
op bezoek bij mevr. de Haas en de families 
Egberts en Wolters.
Waar of niet waar, het blijft ook deze afleve
ring weer de vraag, want Dientie verklapt het 
nog steeds niet. Om uw algemene kennis en 
die van het Ommer dialect nog eens op de 
proef te stellen heeft Frouwke Doezeman 
weer een paar moeilijke vragen voor ons be
dacht en vertaalde ze nog een loflied over onze 
oma’s, in het Ommer dialect.
Tot slot duiken we nog twee keer heel ver 
terug in de gschiedenis van Ommen, namelijk 
de 18e eeuw. Zo is er een bijdrage (eigenlijk 
is het een advertentie, maar wel een interes
sante) van H.J. Versfeit over de zogenaamde 
Hottinger Atlas, gemaakt in het laatste kwart 
van de 18e eeuw. We sluiten echt af met een 
bijdrage van Marietje Rhee over de volkstel
ling van 1748.
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Ommen als oorlogsschip

Het officiële wapen van 
Hr. Ms. Ommen

door Sir Schokkenbroek

In Ommen is niet algemeen bekend, dat er ook 
een Nederlands oorlogsschip met deze naam 
gevaren heeft. Vanaf 19 april 1956 tot 23 juli 
1993 voer Hr. Ms. “Ommen” bij de Konink
lijke Marine.

Hr. Ms. “Ommen” was een zogeheten kust- 
mijnenveger en droeg het naamsein M813. Het 
schip kreeg indertijd de naam “Ommen”, om
dat Ommen met een dergelijk schip bereikbaar 
zou zijn via water. Of dat helemaal de echte 
reden daarvoor was weet ik niet. Er was na
melijk van dezelfde klasse ook o.a. Hr. Ms. 
Hoogeveen (M827) en Hr. Ms. Staphorst 
(M828). Of deze plaatsen met een dergelijk 
schip (diepgang 2,28 m.) bereikbaar waren? 
De lengte van het schip was in ieder geval 
ongeveer 46 meter en de breedte bijna 9 me
ter.

van Reeuwijk-Donszelmann, verrichtte de 
doop op 5 april 1955. De volledige bouw, van 
kiellegging tot indienstneming, nam mim twee 
jaar in beslag.

Het schip heeft eigenlijk nooit grote en verre 
reizen gemaakt. Dit type kustmijnenveger is 
er ook niet naar echt voor ontworpen. Vol
gens het logboek van het schip beperkten de 
reizen zich tot de zeehavens aan de West-Eu- 
ropese kust. Echte zeemijnen werden geveegd 
in de vaarroutes boven de Nederlandse en 
Duitse Waddeneilanden.
Opvallend in het logboek is een aantekening 
van een zeer zware storm in het Haringvliet. 
Daar werd op 1 februari 1983 de “Ommen” 
en haar zusterschip “Naarden” van hun an
kers geslagen en liepen ze beide aan de grond.

Direct na 1945 investeerde de Amerikaanse 
regering ook in de Nederlandse marine. Men 
betaalde de bouwkosten van deze zestien 
mijnenvegers (Western Union Coastal Mine 
Sweeper). Het schip was een Amerikaans ont
werp en werd hier in licentie gebouwd. Het 
was grotendeels gebouwd van hout, aluminium 
en ander niet magnetisch metaal.
De “Ommen” is gebouwd op de scheepswerf 
van J. & K. Smit in Kinderdijk. De echtgenote

Hr. Ms. Ommen verlaat de haven van de toenmalige burgemeester, mevrouw F.
van Oostende

ï<
3 %

Het vegen van mijnen gebeurde met kabels, 
die achter het schip werden meegesleept. 
Daar waren er ook weer verschillende me
thodes voor, maar in ieder geval gebeurde het 
niet zoals tegenwoordig met behulp van sonar 
en camera’s. Dit heet ook niet meer mijnen
vegen, maar mijnenjagen. De twee diesels 
leverden in totaal 2.500 pk en leverden een 
maximum snelheid van 14 knopen, ongeveer 
25-26 kmAiur.

In 1976 investeerde de marine in dit scheeps- 
type. Voor de aanpassing waren het 
Spartaanse schepen. Dat wil zeggen dat ze 
o.a. nog een open brug hadden en geen dichte 
stuurhut, zoals we dat nu altijd zien. De ARBO 
sloeg ook hier toe. Daarnaast werd er nog 
het een ander aan de moderne eisen aange
past. Voor de kooien (hangmatten) kwamen 
vaste stapelbedden. Voor de goede orde wordt 
opgemerkt, dat een aantal van deze schepen 
periodiek werd opgelegd. Ze gingen dan, zo
als dat heet in de mottenballen. Alle toegan
gen tot het schip, bewapening en machines, 
werden luchtdicht afgesloten. Zo lagen er in 
die jaren een groot aantal plastic cocons aan 
de steigers in Den Helder. Van begin 1964 tot 
medio 1977 lag de “Ommen” in de motten
ballen.

Hoe gek het ook mag klinken, maar aan het 
einde van het scheepsleven van de “Ommen”,
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werd ze in 1991 nog een keer gemoderniseerd. 
De kombuis en de slaapverblijven van de 
manschapen werden totaal vernieuwd. Na 
deze aanpassingen werd het schip uiteindelijk 
toch op 23 juli 1993 definitief buiten dienst 
gesteld.

contouren waren toen nog volledig herkenbaar. 
Hiervan is zoveel mogelijk op foto vastgelegd.

Vervolgens benaderden we het Marine- 
museum om de beschikking te krijgen over 
het wapenschild en één van de naamborden.

Vervolgens werd het schip ontmanteld van alle 
militaire apparatuur, radio, radar en bewape
ning (2 x 40 mm. Oerlikons). De naamborden 
Ommen en het wapenschild werden opgesla
gen in het Marinemuseum. De koperen 
scheepsklok is daar nooit aangekomen. De 
laatste commandant of iemand anders van de 
bemanning heeft zich daar schijnbaar over 
ontfermd. De marine houdt er nog steeds re
kening mee, dat er ooit nog weer een Hr. Ms. 
“Ommen” in de vaart komt. In de sloepen
loods van het museum liggen alle wapenschil
den van de voormalige Nederlandse oorlogs
schepen.

In 1997 stond er in de Zwolse Courant een 
artikel over twee marineschepen, die door een 
sloper waren gekocht en naar Hasselt en 
Zwartsluis werden versleept. Dat bracht mij 
er toe om te kijken of er voor de gemeente 
Ommen -  de naamgever -  nog een aanden
ken zou zijn. Via het Marinemuseum en het 
Instituut Maritieme Historie werd de nodige 
info verzameld. Met de heer J. Mulder, ge
meentesecretaris van Ommen, is toen een plan 
bedacht.

We kwamen er achter, dat de “Ommen” in 
Zwartsluis lag. Het bleek, dat het schip voor 
de prijs van een redelijke tweedehands auto 
door de Domeinen was verkocht. Eerst werd 
gekeken of het haalbaar was, dat de gemeente 
Ommen het schip terug zou kopen van de 
sloper en of het naar Ommen gebracht zou 
kunnen worden. De nadelen van een houten 
schip, dat al een paar jaar niet meer uit het 
water was geweest en dus achterstallig on
derhoud had, werkte niet in het voordeel. De 
diepgang en de lengte was geen probleem voor 
de sluis in Vilsteren. Wat wel een probleem 
bleef was de doorvaarthoogte van de brug 
over de Vecht in de provinciale weg N348. 
De stuurhut zou er dan helemaal af moeten. 
Het idee van een dergelijk unieke blikvanger 
moesten we daarom noodgedwongen laten 
varen.

We gingen wel naar het schip om te kijken 
wat er nog wel te redden was. Op dat mo
ment was de sloop nog niet echt in gang ge
zet. Alleen de mast was er af gehaald en de

Jan Mulder neemt het naambord 
en het wapenschild in ontvangst.

Na enkele garanties met betrekking tot een 
schadeverzekering en het onderhoud, konden 
we beide uit Den Helder ophalen. Ze hangen 
nu in volle glorie in de hal van het gemeente
huis, tot het moment dat er een nieuwe

Hr. Ms. “Ommen” in de vaart komt. Hierboven ziet u het treurige 
beeld van de allerlaatse fase van 
de Ommen. Hieronder ziet u 
haar als Hr. Ms. Ommen in de 
nadagen van haar bestaan.
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De peerdemark
door Lex Hollak

Um dat mien vrouw en ik ’n leeftied hebt um 
op ’n bepaolde tied ’s morgens hier of daor 
anwezig te we’n, mös ik van ’t jaor met de 
bissege ’n uutzondering maak’n. Ik wolle eer
der opstaon as wat de leste jaor’n gewoon is 
veur oons, want ik hadde de peerdemark in ’n 
kop zitt’n en daor bin’k naortoe ‘e wes.
Deur was ’t um 6 uur ’s morgens al ’n drukte 
van belang en word’n d ’r al volop e’ handeld. 
’t Was toch ’n prachtig gezichte al die peerde 
en ponnies. Dat brach m i’j in gedacht’n 
terugge naor veuroorlogse en derekt 
naooorlogse anvoer van peerde.
De jong’n weet dat niet, maar die net zo old 
bint as ik of wat jonger, die weet nog wel dat 
eerst de peerdemark e’ höld’n worden waor 
as nöw de parkeerplaatse is veur auto’s naost 
’t olde gemientehuus.
Ik heb naor de St. Bemardusschoele gaon, 
den stund toen aan de veurmars. Wi’j bleev’n 
daor ’s middags over en aat’n gauw ons brood 
op, dan gunge wi’j met de aandere overblievers 
spül’n op ’t marktplein of de peerdemark. Op 
de peerdemark stönd’n iezer’n paol’n daor 
zaat’n boov’n in ronde buiz’n daor kond’n ze 
peerde an vaste zet’n as d’r mark was. An 
die buiz’n deur kond’n wi’j as kinder machtig 
mooi ’n heleboel gymnastiekoefeningen an 
doen.
Mu’j toch is kiek’n, heurd’n wi’j de mens’n 
wel is zeg’n en ie’j snapt ok niet dat ’t altied 
nog goed giet. Wi’j kwakk’n ok wel is op de 
grond, dat döt wel zeer, mar volgn’s mi’j is d’r 
nooit eits amstug gebeurd. Achteraf bekek’n 
had’n die paol’n met die buiz’n ’n dubbele func
tie: as gymnastiektoestell’n en ok metiene kö’j 
d’r de peerde an vaste zett’n as d’r peerdemark 
was.
Veur dat de landbouwmechanisatie d’r was, 
waar’n d’r heel wat boer’n die 2 peerd’n 
hadd’n en kleine boer’n met ien peerd. Dan 
ha’j ok nog van die luu die eigenlijk gien peerd 
kond’n haol’n. Die kocht’n dan ’n jong peerd, 
maak’n ’t mak in ’t tuug en as ‘e dan goed 
mak en beleerd was, güng’n ze met det peerd 
weer naor de mark. Det deed’n ze dan as’t 
meeste zwaore wark veur ’t peerd in ’t veuijaor 
e’ daone was, zoas ’t laand umme ploeg’n en 
de mest naor ’t land breng’n.
Tone had ok’n heel klein boer’nbedrievie en 
handel’n wat in kalver en scharrel’n d’r zo
wat bi’j u man de kost te kom’n. Den jong’n 
van um, Endek, wark’n ok in’t bedrief en a’j

Tone heur’n praot’n, konne geweldig wark’n 
en stark as ‘e was. De beste boer’nknecht 
uut Omm’n mos ’t teeg’n Endek oflegg’n. 
Zie hadd’n ok’n jong peerd goed mak en 
beleerd ‘e maakt en trökk’n saam’n met ’t 
peerd naor de mark. Um dat ze wat an de 
late kaante op de mark an kwaam’n, waar’n 
d’r al heel wat boer’n en koopluu anwezig. 
A’j ze zo zaag’n stapp’n met ’n beid’n en an 
de praot te heur’n, dan kond’n ze alle peerde 
op de mark wel opkopen en betaal’n. De 
boer’n en koopluu die Tone goed kend’n, 
dree’j um goed op, dat’n mooi peerd had, 4 
witte sokjes, echt’n luux peerd. .Den kan ’n 
mooi’n stuver opbreng’n word’n d’r al zegt 
en dat stund de aole baas merakel an.
Tone, kan ‘e goed gaon en mankeert d’r niks 
an, vreug ’n koopman. Eerst stapvoets en dan 
in ’n draf gaf Tone de beveel’n an Endek. 
Nao stap en draf wörd’n ’t peerd weer vaste 
zet. D’r was gien mankement an te bespeu
ren.
’n Peerdekoopman knik’n teeg’n Tone en leup 
wat opzied en wat de pries was, dat leek 
nargens op, volgens den koopman. Nao wat 
tussenpooz’n hebt ze ’t peerd nog verschil
lende keer’n wat laot’n draav’n en stap’n, 
hadd’n ze Tone zo veer dat ‘e raozend was 
en zei: “de kleine koopman mut d’r altied on
der deur”.
Tenslotte wol’n koopman nao dat Endek ’t 
peerd nog ’n keer had laot’n draav’n, ’n bod 
doen, dat was nog minder wat die andere 
koopluu in gedacht’n hadd’n.Tone was al 
raozend en had de pette al schief op’n kop 
staon, nao dit bod was’t helemaole raak en 
zei teeg’n den koopman:”ik snie öw nog lie
ver ’n hals of as dat ie’j det peerd kriegt. Zie 
bint nao dit bod met ’t peerd derekt op huus 
an ‘e gaon.
Endek was ’n knappe vent, dat zolle wel van 
zien moe heb’n, want burgemeester Nering 
Bögel zei eens teeg’n old collega van m i’j: 
“weet je wat ik ’n mooie vrouw vindt? Die 
van Tone, dat is ’n heel mooi w ijf’. Endek hef 
ok w el’n mooie vrouw op ‘e zocht. Dan 
kwaampe, gezadeld op peerd en rieleerzen an, 
langs en dan zeid’n wi’j, mu’j Endek zien. 
Poosien later heurden w i’j: Endek was 
vertrökk’n naor ’t west’n in de buurte van 
Amsterdam en in de bouw gaon wark’n. Hoe’t 
met um ‘e gaon is, wi’j hebt d’r nooit wat van 
weer ‘e heurd.
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Café
Restaurant

Snackbar

Wij hebben voor u een uitgebreide collectie

‘jubi leumkaarten’
Stap eens bij ons binnen, wij geven u graag advies!

drukkerij
lOteijerink

Dalfsen: Bloemendalstraat 3 T 161. ( 0529)432512 
Ommen: Bermerstraat 12 ▼ Tel. (0529) 45 13 51 

www.drukkerijmeijerink.nl

BROOD & BANKET
fia rrif Di4nnewind

Varsenerstraat 12 - 7731 DC Ommen

H A T E R :

Flater
Markt 18.7731 DB Ommen 

Tel. (0529) 45 13 64 

Fax (0529) 45 53 49 

Internet www.flater.nl 

E-mail info@flater.nl

C A F É  - B R A S S E R I E  - R E S T A U R A N T

De  R e c h t e r

Brouwerij De Pauw BV Nieuwelandstraat 10 I Ommen I Tel. (0529) 455564 
De Rechter van Steenwijk Markt 72 I Steenwijk I Tel. (0521) 521680

KLEINLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijf

De Voormars 10B - 7731 DD Ommen 
Telefoon (0529) 45  47  8 9

DOIJWE’S DUMP
dump - outdoor - slaapzakken - kampeerartikelen 

legerkisten - wandelschoenen - werkschoenen 
werkkleding - warmte kleding - jacht- en viskleding 

snuisterijen - legertentverhuur

De kamp 1, 7731 AB Ommen, tel (0529) 45 11 84
w w w .douw esdum p.nl

Markt 12, 7731 DB Ommen, telefoon (0529) 455720

Ons autoschadeherstelteam helpt 
uw auto er zo weer bovenop.

A U TO S C H A D E  H U Y S M A N S
Strangeweg 20, 7731 GW Ommen 

Telefoon (0529) 45 11 46

G ratis leenauto • FOCW A garantie  
24-uursservice  • 7 dagen p e r  w eek

Ommer Automaten B.J. Brunink

Bermerstraat 1, 7731 CZ Ommen, Telefoon (0529) 45 14 70 
(tegenover Postkantoor)

NTPINFRAB.V.

> BOUWERS VAN INFRASTRUCTUUR

N TP Infra Hattem  
N TP Infra En sched e  
N TP Infra Zevenaar  
N TP B o u w  B.V.

N TP Infra Omm en
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen 
tel. (0523) 63 84 16 
A sfa ltce n tra le  Bovenveld
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen 
tel. (0523) 63 86 51

* Banden
* APK-keuring
* Uitlaten
* Schokbrekers
* Accu's
* Grote beurten

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

E223S G EC ER T IFIC EER D

Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 

Tel. (0529) 45 37 84 
Fax (0529) 45 37 52

http://www.drukkerijmeijerink.nl
http://www.flater.nl
mailto:info@flater.nl
http://www.douwesdump.nl


Uurwerkreparatie-Atelier

Obelisk
Weth. Paarhuisstraat 16a, 7731 EP Ommen 
Telefoon (0529) 45 50 79

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur

S c h i l d e r s b e d r i j f ;

urn

m
ïSs ya-iti en ai

GLAS-VERF- BEHANGSPECIAALZAAK

J. van Elburg Ommen BV
Schurinkstraat 22a - 7731 CD Ommen 
Tel. [0529] 45 24 41 - Fax [0529] 45 62 56

Brasserie
Charlie

Sfeervol genieten
van culinaire verrassingen
in een eigentijdse ambiance

Balkerweg 17a 
7731 RX Ommen 

Telefoon (0529) 45 13 03 
Fax (0529) 45 13 43 

E-mail restaurant@de-lindenberg.nl 
Internet www.de-lindenberg.nl

café - restaurant

"OTL N IE U W E  B R U G
'N OM M E(N)TJE WAARD

Lemelerweg 13, Ommen, Telefoon (0529) 451723

RESTAURANT 
BESTliMENERbERQ

Voor bru ilo ften, recepties, diners etc. 
in een schitterende om geving.

U bent uit maar u voelt zich thuis!
Besthemerberg 1, 7731 PB Ommen, Tel. (0529) 456102

10 autobedrijven in Ommen 
bieden een compleet 
pakket streng geselecteerde

OCCASIONS
'N RONDJE OMMEN DAAROM 
DE MOEITE WAARD!

O Bovag Autobedrijf 0 Suzuki dealer
Freek Dunnewind bv Schuurhuis
Balkerweg 64, Witharen Vermeerstraat 2, Ommen
tel. (0523) 67 63 67

O
tel. (0529) 45 46 00

© VW-Audi dealer Peugeot dealer
Oostendorp Karsten
Balkerweg 10, Ommen Patrijsstraat 1, Ommen

©
tel. (0529) 45 36 59 tel. (0529) 45 14 71
Toyota dealer 0 Renault dealer
Van Leussen Cents bv
Haven Oost 36( Ommen Stationsweg 24, Ommen

0
tel. (0529) 45 12 61

0
tel. (0529) 46 99 00

Lada-Daihatsu dealer Seat dealer
Dunnewind bv Braakman
Haven Oost 18, Ommen Hammerweg 1, Ommen

©
tel. (0529) 45 19 60

0
tel. (0529) 45 64 36

Autobedrijf Citroen agent
De Jong M .C. Bouwman
Strangeweg 11, Ommen Hammerweg 3-5, Ommen
tel. (0529) 46 22 22 tel. (0529) 45 62 47

TOUWEN
t a p i j t  g o r d i j n e n

Een begrip uoor Ommen en omgeuing!
Schurinkstraat 26a - 7731 GD Ommen 

Tel. (0529) 45 17 16 - Fax (0529) 45 66 72

rW E E N I N K MAKELAARS !K
■ V E R K O O P  B K O O P A D V I E S  

■ T A X A T I E S  ( B E H E E R  
■ P R O J E C T  ( A D V I E S

Markt 32 Postbus 172 7730 AD Ommen
internet: www.weeninkmakelaars.nl

T E L E F O O N :  0 5 2 9  4 5  11 21

TO FIfEP

/"G O U D S M ID S  
> 'ATELIER &  JUWELIER 

y Z —  ZANDBERGEN

Vrijthof 7 | 7731 CN Ommen | Telefoon (0529)456 l l l

SINDS 1970 y i F
EN Af

S c h i l d e r s b e d r i j f

Lennips Ommen bv
Veldkampweg 25 - 7731 HL Ommen 
Telefoon (0529) 45 03 13 
E-mail schildersbedrijf@lennips-ommen.nl 

Internet w ww.lennips.nl

Voor goed advies en vakw erk naar erkend

CjTALLATIEBEDRIJF

Lid van

GBOCN
O M M EN HOF

'Loodgieters 
'Centrale verwarm ing  
'Dakbedekkingen  
'Elektra
'Gas- en Waterleiding 
'Onderhoud CV-ketels

Uneto-Vni Ö

Patrijsstraat 3-5,

7731 ZL Ommen 

Tel. (0529) 45 22 03 

www.groen-hof.nl

mailto:restaurant@de-lindenberg.nl
http://www.de-lindenberg.nl
http://www.weeninkmakelaars.nl
mailto:schildersbedrijf@lennips-ommen.nl
http://www.lennips.nl
http://www.groen-hof.nl


Het spoor terug
door Jan Schuurman

In mijn werkkamertje hangt aan de muur ach
ter mij een foto van een jonge, niet onknappe 
vrouw, met een neepjesmuts op. Het stelt mijn 
oma voor, die ik helaas niet gekend heb, want 
zij overleed in 1934. Hendrika Johanna Kamp
huis werd geboren in huize “De goede vrouw” 
in Beerze, een voormalige herberg aan de 
Vecht. Haar vader was bakker. Zij had drie 
zussen, twee er van waren mijn tante Dina en 
tante Jans en die woonden aan de Burggraven 
te Ommen. Ik vertelde daarover in de “De 
darde klokke”, nr. 124.
Wat ik u nu ga vertellen is een zwaar familie
geheim, maar ik neem voetstoots aan dat u er 
met niemand verder over zult praten: Tante 
Dina moest trouwen en tot overmaat van 
ramp werd tante Jans betrapt terwijl zij met 
een vreemde man in de draaimolen za t! Maar 
het ergste komt nog: Evert Krake, de onge
huwde schoenlapper uit de Bouwstraat wilde 
niet met Dina trouwen. Dit tot grote ergernis 
van veel mensen in Ommen. Op aandrang van 
familie, buren en kennissen werd er zo op 
Evert ingepraat dat er toch een trouwdatum 
werd bepaald: 24 december 1903. Maar op 
die dag kwam de bruidegom niet opdagen, 
w eer tot groot ongenoegen van veel 
Ommenaren, die hem daarop met paard en 
wagen van zijn huis ophaalden en hem via een 
omritje bij het stadhuis afleverden, alwaar het 
huwelijk alsnog onder grote belangstelling ge
sloten werd. Een volksgericht dus! En Dina 
en Evert?
Officieel zijn ze altijd getrouwd gebleven, maar 
ze hebben nooit bij elkaar ingewoond. Trou
wens mijn tante had (op z’n Ommers gezegd) 
“de boek vol van hem”!
In de trouwakte vond ik ook nog de namen 
van de getuigen: Willem Kampman, 54 jaar, 
landbouwer. Albertus Corté, 44 jaar, visser. 
Hendrik Oldeman, 3 8 jaar, molenaar en Willem 
Bosscher, 29 jaar, arbeider, allen te Stad 
Ommen woonachtig.

Terug, of in dit geval vooruit, naar mijn jeugd 
in Ommen. Wie waren b.v. in 1948, toen ik 12 
jaar was, mijn vrienden? Van af mijn prille 
jeugd ging ik al om met Jan de Vroeg, die met 
zijn zussen en broer Koos aan de Harden- 
bergerweg woonde. Dit kwam omdat mijn 
moeder vanuit onze eerste woning aan de

Kerkstraat Dina van de Bent kende, als doch
ter van de buurman-slager. Dina was met 
“meneer’de Vroeg getrouwd. Hij was geen 
Ommenaar, praatte Hollands en had een 
goede baan bij de Boterfabriek. Vandaar dat 
“meneer” . Met Jan heb ik heel wat jaren 
Ommen en omgeving verkend. Later kwamen 
daarbij Freek (Frits) Schuurman van het 
pannenfabriekie, Bonne Bosch van de 
Hamsgoren en Koop Zanting, die toen nog in 
de Karnemelksteeg woonde. (Later werd dit 
huis het verenigingsgebouw van de Herv. 
kerk.) We trokken er veel op uit, maakten 
lange tochten over de Dante (slootje springen 
en af en toe een nat pak halen), bouwden een 
hut in het Ommerbos en zondags als we ons 
beste pak met plusfour aan hadden, wandel
den we in het Laar en keken naar een wed
strijd van O.V.C..
Vooral zomers hadden we het naar onze zin: 
Zwemmen bij het “Bliekie”in de Vecht. Als je

dan in het kielzog van een oudere jongen al
leen de Vecht was overgezwommen kon je 
pas goed zwemmen, dan wasje geslaagd voor 
je zwemdiploma. En je duikdiploma haalde je

Dina en Jans Kamphuis, begin 
jaren dertig voor hun huis aan de 
Burggraven.
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als je van de brug af durfde te springen, maar 
zo ver ben ik nooit gekomen. Wat zomers ook 
altijd onze belangstelling had waren de 
“vreemdelingen”, de toeristen dus. Wat ons 
vooral aan hen opviel was het gedrag en de 
kleding. Totaal verschillend met wat wij ge
woon waren; wij voelden ons hierbij maar 
boertjes. In elk geval bracht het wel levendig
heid in de Ommer straten. Wat ook nogal le
vendigheid veroorzaakte was ons “vangen 
deur Ommen”. Wij deden dat met jongens uit 
de 5° en 6° klas. Van te voren riepen we met 
lange uithalen: ”Wie döt er met vangen deur 
Ommen, in het Röndömmegie ?” Met dat 
Röndömmegie bedoelden wij het gebied bin
nen de grens van de K arnem elkstraat, 
Bermerstraat, de Poffert, Burggraven, Wal- 
straat en het stukje Tuinstraat dat ongeveer 
tegenover de Karnemelkstraat in de Bouw- 
straat uitkomt. Tussen de middag zorgden we 
dat we al om 12.30 uur op het Vrijthof klaar 
stonden (snel eten dus). We verdeelden ons 
in 2 groepen en zo gingen we op jacht tot half 
twee. In school zaten we minstens een half 
uur nog na te zweten, tot ongenoegen van 
meester de Boer of meester de Munk. Tja, 
toen zat ik nog op de Openbare Lagere School, 
een paar maand later veranderde voor mij dat

Openbaar in Hervormd, maar daarover de 
volgende keer.

Tot slot: In mijn vorige bijdrage schreef ik dat 
Dina Paarhuis met haar broer schuin tegen
over ons woonde. Dit moet zijn Kamphuis. 
Waarschijnlijk speelt bij deze vergissing de 
grote perenboom een rol, die naast haar huis 
stond en waarvan ik menig peertje achter
over heb gedrukt. Enkele mensen probeer
den mij hier op attent te maken, maar konden 
mij maar moeilijk bereiken. Vandaar uitgebreid 
mijn adres:

J.H. Schuurman 
Den Uylplein 11,

7003 EG Doetinchem, 
tel. 0314-346098.

E-mail: schuurman.j.h@12move.nl

Wat is recht?
Frouwke Doezeman-Makkinga

Onderstoand schrieven he ’k argens ‘e lezen in ’t Hollaands en over ’ezet in oonze 
eigen sproake.

Frouwke Doezeman-Makkinga.

In ‘n rechtszaal stelt ’n rechter ienege vroagen an ’n verdachte :

Rechter : “ wonneer wark ie? ”
Verdachte : “ zo now en dan ”.

Rechter : “ woar wark ie dan? ”
Verdachte : “ hier en doar ”.

Rechter : “ en wat doe’j dan? ”
Verdachte : “ ’t ien en aander ”.

Rechter : “ goed, dan sluut ‘e w i’j ow maar ’n zettie op ”.
Verdachte : “ wonneer kom ik dan weer vri’j? ”

Rechter : “ vrog of laate ”.
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Woar gebeurd?
deur Dientie

‘Kleine volwassen keer’lties’
’n Stuk of wat van die opgeschötten keer’lties 
van zo’n joar of veertiene, vieftiene, wilt ok 
mettellen en töt de groep “grote jong’ns” 
heuren. Zie vuult zich al min of meer volwas
sen en dat loat ze ow ok maar al te dudelek 
marken.
Van heer zakgeld koopt ze bier in ’n 
supermarktwinkel (doar is ’t lange niet zo 
duur as in de bar) en Mansie hef zelfs ok nog 
bier met’enömmen uut ’t krattie van zien Va, 
want dat is nog goedkoper. Met volle 
grootdoeneri’je hebt ze in ’n achterstroatie 
stiekem al wat van ’t met’ebrachte geile voch’ 
op ’edrönken. Doamoa bint ze an de Vechte 
goan zitten. Dat stiet stoer en gewichteg, want 
zie weet dat oaldere jong’ns dat ok doet. 
Maar dan iniens kömp doar ’t bussie van de 
plietsie an. Zie schrikt zich ’t apezuur en 
helemoale in paniek stopt ze ’t bier (de volle 
en de leuge flessies en blikkies) onder heer 
jasse en trekt zo’n onschuldeg meugelek 
gezichte.
De plietsie löp wat langs heer hen en kik ze 
iene veur iene strak an. ’t Is al niet meer zo 
vrog en doarumme zegt ien van de 
plietsiekeer’ls, ‘op tied noar huus hen goan 
en gien ondeugde uuthalen! ’.
Zeker, zeker, meneer, dat zal gebeuren, is ’t 
antwoord. Dan loopt de plietsiekeer’ls heel 
steureg weer op heer bussie an en goat vot. 
De jong’ns haalt opgelucht oadem.
Foi, zeg Gradsie, dat was schrikken, en 
allemoale bint ze dat met em iens. Maar as ’n 
schoffie later heer bier op is, is ok heer blik 
op oneindeg en troebel, maar ok ’t verstaand 
op nul ‘e zet. Zo kömp dan toch de 
baldoadegheid opzetten, ’n lenen wil veur ’n 
aander niet onderdoen en zie dörft volle meer 
as dat ze normaal dörft. Zie vuult zich heel 
wat mans en hebt barre volle lef. Maar ja, 
“d ’er is bier in de man .. .en de wiesheid in ’n 
kan”.
As ze met mekare heer fietsen opzuukt giet 
’t op huus an. Half lopende en zwalkende 
waggelt ze over de stroate want fietsen giet 
ze muujlek of. Links en rechts word’ wat 
tuunhekkies dale ‘etrapt, verkeersborden 
schief’etrökken en bellegie ‘edrukt.
Dan komt ze op ’n krusing en ziet ze ‘n paar 
magies fietsen. Lallende probeert ze nog wat

zinnegs uut heer strötties te kriegen, maar de 
magies lacht heer in ’t gezichte uut en fietst 
rap vot. ’n Inhaalrace zit er niet in en doar 
ziet ze dan ok wieselek van of. Zie hebt op dit 
moment zelf niet deur daj bi’j magies gien 
kaans van slagen hebt met zo’n balg vol bier. 
Maar och, zie bint nog jong en veur magies is 
‘t, as ’t er op ankömp, nog völ te vrog. (al 
meent ze zelf van niet en al kloar te wee’n 
veur vaste verkering).
As ze, völ te late, thuuskomt wacht heer ’n 
hellege Va en Moe. Heer woede loat ze 
deemoedeg over zich hengoan en as makke 
schoapen, nee bezöppen lammegies, kroept 
ze onder de wol met ’n spi’jbak noast heer 
bedde. As ze ’s marg’ns wakker wordt kunt 
ze niet zeggen dat ze lakker ‘esloapen hebt 
en dan komt ok de noawee’n. Ze vuult zich 
beroerd en barre belabberd en hebt gewoon 
’n kater, ’t Is zo arg, gewoon niet te 
beschrieven. Maar dat giet ok weer over en 
zie bint dat sneller vergetten dan ow lief is.
Ik hoppe dat ’t gezegde: “jong geleerd, oud 
gedaan” op heer niet van toepassing is. Dan 
he’k liever ’t gezegde: “van ow fouten köj 
leren” of “wie zien gat braand, mut op de 
bloaren zitten. Maar ienen goeie road wil ik 
heer geven : aj ’s oavends ’n stoere keer’1 
bint, loat dan ’s marg’ns ok ’n volwassen ge
drag zien. Dus, hupsake, gien gezeur en as ’t 
effen kan, ’n groten grijns op ow snoete.

Woar gebeurd?
(Dan bint in dit verhaal denkbeeldege naam’n 
gebmukt).
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Berging van een Duits vliegtuig met piloot
door Sir Schokkenbroek

Begin 1999 werd in het Streekmuseum van 
Ommen officieel bekend gemaakt, dat op 10 
februari 1944 in Beerzerveld, aan de 
Beerzerhaar, Alfred Brandes was omgeko
men. U zult zich afvragen of de data van 1999 
en 1944 wel juist zijn. Hierbij is enige uitleg 
wel op zijn plaats.

Voordat we bij 1944 beginnen zal ik u uitleg
gen hoe dit verhaal tot stand kwam.

Bij het voorbereiden van diverse feestelijkhe
den rond het 50-jarig bevrijdingsfeest werd ik 
ook betrokken. Ik kwam daarbij in contact met 
Jan Lucas van het streekmuseum in Ommen. 
Ten behoeve van een expositie over de tweede 
wereldoorlog wilden we in het museum en
kele passende stukken plaatsen. Ik was wel 
eens in het Luchtvaartmuseum Twente in 
Enschede geweest en het leek me niet onmo
gelijk, dat zij enkele stukken voor Ommen ter 
beschikking zouden hebben. Nadat we de 
eerste telefonische contacten hadden gelegd 
werden we uitgenodigd voor een 
kennismakingsbezoek. Daar waren toen ook 
een aantal leden van de Stichting Vrienden 
van het Luchtvaartmuseum Twente bij aan
wezig. Onder andere was daar ook John 
Manrho uit Hardenberg bij. Nadat we eerst 
een flink aantal voorwerpen voor onze expo- 

De bergingswerkzaamheden in sitie hadden geregeld, raakten we in gesprek 
volle gang over tij dens de oorlog in de gemeente Ommen

neergestorte vliegtuigen. Het bleek, dat John 
Manrho ons een gedetailleerd overzicht kon 
verschaffen over alle neergestorte vliegtuigen 
in onze gemeente. In zijn jeugdjaren had hij 
vrijwel alle crashplaatsen in Hardenberg en 
omgeving, inclusief Ommen, in kaart gebracht.

Daarnaast had hij zich nu toegelegd op alle 
neergekomen Duitse vliegers. Een groot aan
tal Duitse vliegers werd in de laatste maan
den van de oorlog neergeschoten in voor hun 
vijandelijk en voor ons bevrijd gebied. Daarbij 
werden in de meeste gevallen alle identiteit
spapieren voor onderzoek meegenomen en be
landden de vliegers vaak als onbekende Duitse 
vlieger in een graf. In het geval van Ommen 
was er voor John Manrho ook een interes
sant onderwerp, omdat daar nog steeds twee 
Duitse vliegers in hun toestel lagen. Op 10 
februari 1944 waren er in de wijde omgeving 
van Ommen veel Duitse jagers door gealli
eerde vliegers neergeschoten. Zo was er één 
in Junne neergekomen en twee vlak bij elkaar, 
in de buurt van de Beerzerhaar. De vlieger in 
Junne kon door de Duitsers geborgen wor
den.

De twee andere toestellen stortten neer, één 
aan de Beerzerhooiweg (tussen de spoorlijn 
en de Beerzerhaar) en de andere aan de 
Beerzerhaar, ter hoogte van de l e Polderweg. 
Het was toen ter plaatse zeer nat en drassig, 
waardoor beide vliegtuigen zich metersdiep in 
de grond hadden geboord. Aan enkele klei
nere brokstukken kon worden vastgesteld, dat 
het hier om twee Duitse vliegtuigen ging. De 
Duitse luchtmacht had het in die dagen bij
zonder druk met alles wat nog vloog en ook 
met wat voortijdig naar beneden was geko
men. Deze twee inslagen waren zo diep, dat 
men waarschijnlijk heeft gedacht om dat in 
drogere tijden maar verder te proberen. De 
twee kraters werden met zand gevuld en de 
tijd ging heen. Uit de verliezenlijst bleek al snel, 
dat het bij deze crash ging om de vliegers 
Brandes en Sommer. Hier bleef het bij en beide 
Duitse vliegers kwamen op de lijst van ver
misten te staan.

Begin negentiger jaren deed John Manrho een 
verzoek aan de gemeente Ommen, om in ie
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der geval het vliegtuig aan de Beerzerhaar te 
bergen. De gemeente verzocht toen de Ko
ninklijke Luchtmacht een onderzoek in te stel
len. Dat gebeurde en leverde inderdaad als 
feit op, dat er hoogstwaarschijnlijk op die ge
noemde plaats een vliegtuig in de grond zat. 
Om het verhaal kort te houden, de gemeente 
was niet voornemens om gelden vrij te ma
ken voor het bergen van een Duits vliegtuig, 
zelfs niet als er nog een vlieger in zat.
De vraag hoe dat dan zat met dat andere vlieg
tuig, hemelsbreed nog geen kilometer daar 
vandaan, kan als volgt worden beantwoord. 
Na de oorlog gingen enkele schroothandelaren 
crashplaatsen af, om daar het waardevolle 
metaal (aluminium) te bergen en te verkopen. 
Bij de Beerzerhaar was wel geprobeerd het 
toestel te bergen, maar het was er nog steeds 
te nat en het vliegtuig zat te diep onder grond. 
Aan de Beerzerhooiweg werd wel een groot 
gedeelte van het toestel boven de grond ge
haald. Bij de betrokkenen is later meermalen 
gevraagd naar wat er met de stoffelijke res
ten van die vlieger is gebeurd. Er zijn nooit 
duidelijke verklaringen over afgelegd. Aange
nomen mag worden, dat in de j aren vlak na 
de oorlog, een Duitser anders werd bekeken 
dan nu. Vermoed wordt daarom, dat hij daar
door ergens in die buurt begraven is.

In 1995 kwam het onderwerp echter weer op 
de agenda. Het gemeentebestuur werd hier
over weer benaderd, met hulp van binnen door 
de toenmalige gemeentesecretaris Peter Post. 
Hij heeft een groot luchtvaarthart en dat heb
ben we laten spreken. De financiering was 
namelijk gewijzigd, omdat de al eerder ge
noemde stichting Vrienden van het Luchtvaart
museum Twente ook periodiek een opgraving 
van neergestorte vliegtuigen doet. Met behulp 
van sponsoren kan men vervolgens de kosten 
flink drukken. Een volledig uitgewerkt plan van 
aanpak met financiële onderbouwing werd 
vervolgens aan het gemeentebestuur voorge
legd. Die kon toen niet meer weigeren en ver
leende in principe haar medewerking.

Vervolgens werden verschillende andere in
stanties benaderd en om hun medewerking 
verzocht. Het Openbaar Ministerie en de Pro
vincie Overijssel werden aangeschreven. De 
eerste omdat er waarschijnlijk een lijk opge
graven zou worden en de tweede omdat de 
grond waarin het vliegtuig lag ook vervuild zou 
zijn met o.a. olie en benzine. Verder moest de 
grondeigenaar, Dogger, benaderd worden, 
omdat er in zijn weiland een groot gat gegra
ven zou worden. Daarnaast waren er nog vele

andere zaken te regelen, voordat de eerste 
schop de grond in kon.

Bij de vermistenlijst stond eveneens vermeld 
om welk type vliegtuig het hier zou kunnen 
gaan. Het bleken beide twee jagers te zijn van 
het type Bfl 09 G-6, ook bekend onder de naam 
Me 109. Deze toestellen hadden geen bom
men of raketten aan boord. Ze waren afkom
stig van het vliegveld bij Venlo en waren rond 
11.00 uur boven Den Ham in gevecht geraakt 
met Amerikaanse bommenweipers en jagers. 
Beide jagers waren voorzien van twee 13 mm. 
machinegeweren en een 20 of 30 mm. boord- 
kanon. Op zich was dat bij de berging niet 
gevaarlijk, maar enige voorzichtigheid was wel 
geboden.

Op 23 en 24 oktober 1997 waren er verschil
lende specialisten ter plaatse. Via de Stich
ting was er een Duitser, die vrijwel ieder on
derdeel van een Duits vliegtuig kon herken
nen. In het dagelijks leven is hij leraar. Verder 
waren er o.a. twee deskundigen op het ge
bied van wapens en springstoffen, een arts/ 
tandarts, een milieudeskundige van de provin
cie en een technisch rechercheur van de poli
tie. Op de foto’s ziet u nog veel meer mede
werkers, die allemaal hun eigen specialiteit 
hadden ontwikkeld bij dit soort bergingen.

Op uiterst professionele wijze werd alle grond 
laagje voor laagje verwijderd, schoongespoeld 
en opgeslagen. Verontreinigd water mocht na
melijk niet in het oppervlaktewater terecht ko
men, temeer niet omdat we ons in een water
wingebied bevonden. Op de eerste dag werd 
het grootste deel van het vliegtuig geborgen. 
Het bleek, dat er zich op ongeveer 4 meter 
diepte een harde onderlaag bevond, waarop 
het vliegtuig te pletter was geslagen. Van de

Boven: De “Erkennungsmarke” 
Onder: De tijd stond stil op 11 
uur
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vlieger werden eveneens de stoffelijke resten 
geborgen. Groot was de opluchting bij John 
Manrho toen het rangonderscheidingsteken 
van Unteroffizier werd gevonden. Dat wees 
al in de richting van Alfred Brandes, omdat 
de andere vermiste een andere rang had. Even 
later werd zekerheid verkregen toen het 
identiteitsplaatje (Erkennungsmarke) werd ge
vonden. Het nummer correspondeerde met die 
van Brandes op de lijst van vermisten. Daarna 
werden alle resten van het vliegtuig gebor
gen. Nadat alle vervuilde grond uit de krater 
was verwijderd, werd er schone grond ingé
bracht. De portemonnee van Brandes met wat 
kleingeld en een persoonlijke brief werd veilig
gesteld. Ook zijn polshorloge, waarvan de 
kleine wijzer op 11 stond, werd teruggevon
den. Hoe goed er is gezocht blijkt uit het vin
den van het horlogeglas. De grote wijzer is 
echter niet teruggevonden!

Met het vinden van het plaatje van Brandes 
was het voor ons misschien wel 100% zeker, 
maar zo werkt het niet bij dit soort zaken. Na 
het opmaken van de verschillende processen
verbaal werd in Ommen aangifte gedaan van 
het vermoedelijke overlijden op 10 februari 
1944 van Alfred Brandes, geboren op 25 fe
bruari 1919 in Triangel (D). Samen met een 
verklaring van geen bezwaar tot begraven van 
de Officier van Justitie in Zwolle werden de 
stoffelijke resten van Brandes door ons naar 
het Duitse oorlogskerkhof in Ysselstein ge
bracht.

Afschriften van alle akten en de persoonlijke 
bezittingen van Brandes werden vervolgens

naar Kassei in Duitsland gestuurd. Daar ze
telt de Duitse oorlogsgravenstichting 
(Volksbund). Zij beoordeelden of alle door ons 
aangedragen bewijzen voldoende waren om 
Brandes van de lijst van vermisten te halen. 
Hun bevindingen werden daarna naar Berlijn 
(Dienststelle) gestuurd, waar een rechter op 
29 maart 1999 formeel Alfred Brandes voor 
overleden verklaarde. Meer dan vijftig jaar 
later werd toen de familie van hem officieel 
in kennis gesteld, dat Alfred Brandes op 10 
februari 1944 in de gemeente Ommen was 
gesneuveld. De enige nog in leven zijnde be
trokkene was zijn zuster, waarvan wij een brief 
hadden gevonden.
Dit uiteindelijke resultaat heeft alle betrokke
nen een enorm gevoel van waardering gege
ven. Het gaat namelijk niet om het bemachti
gen van souvenirs of iets dergelijks. Het gaat 
hierom nabestaanden, het maakt niet uit van 
welke nationaliteit, toch na al die jaren van 
onzekerheid iets van zekerheid te geven. Het 
vreemde is namelijk, dat veel familieleden van 
vermisten altijd blijven hopen, dat hun geliefde 
nog een keer thuiskomt of dat hij of zij ergens 
anders is gebleven. Het moment van afscheid 
nemen bij een graf is onontbeerlijk.
De andere vermiste vlieger, Sommer, is hier
door niet van de lijst van vermisten gehaald. 
Hij staat nog steeds als vermist te boek. Op 
het moment dat er stoffelijke menselijk resten 
worden gevonden op of nabij de crashplaats 
aan de Beerzerhooiweg, wordt het een stuk 
gemakkelijker. Samen met het relaas over 
Brandes kan dan de zelfde procedure via

Een deel van de gevonden resten 
van het vliegtuig
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Kassei en Berlijn worden gespeeld voor 
Sommer en zijn familie. Een ieder die iets meer 
kan vertellen, dat mag ook anoniem, over de 
begraafplaats van deze Duitse vlieger, wordt

verzocht contact op te nemen met de redac
teur Henk van Elburg. De anonimiteit blijft 
gewaarborgd.

De gevonden munitie werd in de 
Sahara onschadelijk gemaakt.

’n Grop’moe
Frouwke Doezeman-Makkinga.

’n Grop’moe is ’n vrouwe den zelf gien kinder hef.
Zie hoaldt volle van aandermans kinder.
’n Gro’va is ’n man-Grop’moe, en den giet met jong’ns kuieren en dan proat ze over vissen, 
’n Grop’moe hoeft niks te doen, zie mut er allenneg maar wee’n.
Zie bint zo oald, dat ze niet hard kont lopen of met wilde spöllegies kont metdoen.
Ie mut nooit tegen ’n Grop’moe zeggen : “schiet is op!”.
Vaake bint ze dikke, maar ok weer niet zo dikke umme de schoenveters van de kinder te 
strikken.
Zie draagt ’n brille en heel raar ondergoed.
Ok kunt ze heer taande uut heer mond nemmen.
’n Grop’moe hoeft niet knap te wee’n, maar ze mut allenneg antwoord kunnen geven op 
vroagen, zoas : “woarumme hebt honde’ ’n hekel an katten, en dat soort vroagen.
Zie proat niet kinderachteg tegen oe zoas alle aandere luu die op bezuuk komt.
Zie sloat ok gien stukken over as ze oe veurleest en ’n Grop’moe vindt ’t ok niet arg umme 
aajt maar weer ’t zelfde veur te mutten lezen.
Iederiene zol ’n Grop’moe mutten hebben, veural aj gien televisie hebt, want ’n Grop’moe is 
’t ienegste grote mëënse den aajt tied hef.

(‘e schreven in ’t Hollaands deur ’n, veur mi’j, onbekende achtjoarege).
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De Besthmenermolen
Geschiedenis van een eeuwenoude molen 

door Ben Wösten

Ommen is echt een molenstad. Van welke kant 
men Ommen ook binnenkomt, je ziet gelijk de 
molens. Molens zijn typische bouwwerken uit 
vervlogen tijden. Het moeten echte vaklieden 
zijn geweest, die in staat waren dergelijke 
bouwwerken te kunnen bouwen. Molens heb
ben alles te maken met de voedselproductie 
en met de waterhuishouding van ons land. Niet 
alleen in Ommen maar in vrijwel geheel Ne
derland maalden de molens koren, om brood 
te kunnen bakken. Andere molens zorgden er 
voor dat de waterhuishouding op peil bleef, 
wat voor ons waterrijke land zeer belangrijk 
was. Verder waren er ook nog oliemolens en 
houtzaagmolens. De molen op Den Oord was 
voorheen ook zo’n houtzaagmolen.
Een van de oudste molens van Ommen staat 
echter in Besthmen aan de Manitoba-rotonde. 
Sinds 1449 is Besthmen al een buurtschap in 
de gemeente Ommen. Het werd toen als 
“buurscap Besmannick” aangeduid.
Deze eeuwenoude molen staat aan de ingang 
van een van de mooiste natuurgebieden die 
Ommen rijk is. Voorbij de molen ligt het prach
tige landgoed Eerde compleet met kasteel en 
fraaie boerderijen. Verderop vindt men de 
natuurlijke stilte van de “Eerder Achterbroek”. 
Vlak achter de Besthmener molen ligt het 
vakantiepark en natuurgebied de 
Besthmenerberg. Op de helling van deze berg 
stond ooit bovengenoemde molen. We spre
ken dan over het jaar 1583. De molen was 
toen eigendom van de Baron van Pallandt van 
het landgoed Eerde. De familie Konijnenbeld 
die woonachtig was op het perceel Bergweg 
nr.24 in Besthmen was ooit pachter van deze 
molen..
Om meer wind te kunnen vangen, werd de 
molen in 1748 verplaatst naar de Eerder 
Hoogte.
De Besthmener molen werd in 1806 gepacht 
door Alexander Magnus Hellwich. Deze mo
lenaar kwam uit het romantische Rothenburg 
aan de Tauber in Duitsland. Konijnenbeld liet 
terzelfder tijd een molen bouwen aan de 
Zwolseweg. Bij de Ommer bevolking beter 
bekend als “Knienbeld’s Mölle”.
Vóór de Franse revolutie was de Besthmener 
molen een z.g.n. dwangmolen. Op grond van 
het “windrecht”, dat de landheer had, kon hij 
de boeren dwingen het graan op zijn molen te

laten malen. In de Napoleontische tijd wer
den die “heerlijke rechten” afgeschaft.
De Franse revolutie ging immers uit van vrij
heid, gelijkheid en broederschap. Dus geen 
aparte rechten meer voor de adel en zijn land
heren.
In 1824 koopt molenaar Hellwich de molen 
en wordt dan zelf eigenaar.Vijf generaties 
lang maalden de Hellwich’s het koren van de 
omliggende boerderijen. In 1861 slaat echter 
het noodlot voor Hellwich toe. De molen wordt 
door de bliksem getroffen en brandt tot de

vlnr: Jaap Guigelaar,Sander Hellwich 23-7-1916/7-7- 
200.Jan hendrik Hellwich 1881 /1954,Sander Hellwich 
1855/1935.Er achter staan 2 amerikanen.3 van de 5 
generaties Hellwich’s van de Besthmenennolen.

grond toe af.
In 1862 bouwt zoon Jan Hendrik een nieuwe 
molen nabij de kruising van de wegen Ommen
Eerde en Ommen-Goor, dat is dus op de hui
dige locatie. Op deze plek is de molen veel 
beter bereikbaar dan op de Besthmenerberg. 
De zoon van Jan Hendrik die de zelfde naam 
draagt als zijn grootvader Alexander Magnus, 
zet het bedrijf daarna voort.
In 1954 overlijdt Jan Hendrik, de vierde mole
naar op rij uit het geslacht Hellwich.
Dan is het afgelopen met het malen op wind
kracht. Een motor vervangt de aandrijving
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door wind. De vijfde en laatste molenaar van 
de familie Hellwich, die ook weer Alexander 
Magnus heette, met de roepnaam Sander, 
verkoopt de molen die al in verval was ge
raakt aan de gemeente Ommen. Hier eindigt 
de geschiedenis van een hardwerkende 
molenaarsfamilie die van vader op zoon eeu
wenlang de wieken hebben laten draaien.

Vermeldenswaardig is ook nog het feit, dat 
deze molenaarsfamilie zolang als de molen zijn 
werk heeft gedaan gewoond heeft aan de 
Bergweg 24. Hetzelfde huis waar ook mole
naar Konijnenbeld eens woonde.

Jarenlang staat er dan een trieste en afgeta
kelde molen, die eens de trots was van het 
landgoed Eerde en van de buurtschap 
Besthmen.
Gelukkig wordt de molen niet gesloopt. De 
gemeente laat de romp in 1986 restaureren 
en enkele jaren later de kap met de wieken. 
Sinds 1995 is de Besthmener molen weer 
draaivaardig.
Deze molen is een z.g.n. beltmolen, omdat hij 
op een natuurlijke verhoging staat. Van de vijf 
molens die Ommen rijk is, is dit de enige belt
molen. Door de molen op een belt te plaatsen, 
waardoor hij boven de bomen uitstak, kon hij 
meer wind vangen.
De overige Ommer molens zijn z.g.n. “stelling- 
molens”. De molen wordt hierbij op een stel
ling geplaatst om boven de bebouwingen uit 
te steken om zo de nodige wind te vangen, 
gelijk als bij de beltmolen.
De Besthmenermolen is een korenmolen van 
het type bovenkruier, in de vorm van een 
achtkantige molen met staart.
Dit type molens kwam en komt in Nederland 
heel vaak voor.

Ooit stonden er in ons land om en nabij de 
10.000 molens. Heel veel molens zijn gesloopt, 
nadat ze eeuwenlang hun trouwe dienst had
den gedaan. Door andere en snellere 
aandrijvingstechnieken moesten velen het 
loodje leggen. Gelukkig waren er ook nog 
mensen die probeerden deze beeldbepalende 
bouwwerken voor het nageslacht en het ge
zicht van ons land te bewaren. Dat heeft er

Sander Hellwich( 19 16-2000) kijkt 
met dochter en twee kleinkinderen 
naar de restauratie van de 
Besthmenermolen.

toe geleid, dat veel molens gerestaureerd zijn De molen in rouwstand bij de 

en sommigen zelfs weer zoals vroeger het (o*erleden7.7.2000) 
koren malen. Op dit moment 
zijn er in Nederland nog onge
veer 1000 molens. Ik heb het
dan uiteraard niet over de mo
derne windmolens op die hoge 
stalen masten die langs heel wat 
dijken in ons land staan. Overi
gens was de windmolen geen 
Hollandse uitvinding. Het prin
cipe komt waarschijnlijk uit het 
Oosten en de landen rond de 
Middellandse zee. Rond 1300 
worden molens in Nederland 
gebouwd. In Haarlem was er 
in 1274 al een molen, gevolgd 
door Lochem  in 1294 en 
St.Oedenrode in 1299.
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Waar de Hollandse molenbouwers van wel
eer wel voor gezorgd hebben is het feit, dat 
de wieken naar elke windrichting kunnen 
worden gedraaid. In ons land kan de wind 
immers van alle kanten komen.
Doordat de molens eeuwenlang deel van 
onze samenleving hebben uitgemaakt, zijn er 
veel wijsheden en gezegden over molens 
ontstaan. Gods molens malen langzaam, 
maar zeker; de Goddelijke gerechtigheid 
doet zich tenslotte toch gelden. Het koren 
van de molen zenden; zichzelf benadelen, 
de klanten weg jagen. De molen naar de 
wind keren: zich gedragen naar de om
standigheden. Met de billen bloot tenslotte, 
betekent dat de molensteen wordt omge
keerd voor het aanscherpen van de z.g.n. 
billen . Dit zijn kromlopende gleuven in de 
molenstenen waardoor het koren wordt fïjn- 
gemaald. Molens fungeerden vroeger ook 
als boodschappers voor de omgeving. Met 
een bepaalde stand van de wieken liet de 
molenaar zien wat er aan de hand was. Zo 
kon men b.v.zien dat de molen buiten bedrijf 
was, of een oproep om zo snel mogelijk naar 
de molen toe te komen. Ook bij vreugde en 
verdriet stonden de wieken in een bepaalde 
stand.

Terug naar de Besthmenermolen. Als de 
wind door de bomen giert draaien zijn mach
tige wieken in het rond. De molen is nu al
leen nog maar draaivaardig, maar wat zou 
het prachtig zijn als er ooit nog eens weer 
koren gemaaid zou kunnen worden. De 
Stichting Ommer Molens is druk doende om 
dit te bewerkstelligen.

De Besthmener molen is toegankelijk voor 
het publiek. Deskundige molengidsen leiden 
u rond. Ze vertellen u de betekenis van 
bovenwiel, bonkelaar, koningsspil, meelpijp, 
luitouw, spilkalf, schijfloop, kaar en hanger 
en nog veel meer over deze prachtige mo
len. De molen is gekoppeld aan het Natuur 
en informatiecentrum van Ommen. Hier 
wordt allerlei informatie verstrekt over ex
cursies met natuurgidsen en boswachters. 
Ook routes om te wandelen en te fietsen in 
de prachtige natuur van Ommen zijn er ver
krijgbaar.
De molenaar van weleer uit het mooie 
Duitse Rothenburg, die ooit voor de Eerder 
en Besthmener boeren het koren maalde, 
kon niet bevroeden, dat zijn molen anno 
2003 nog steeds belangrijk is binnen de 
Ommer samenleving.

Huussiesmelken
door Harm Takman

Uit "Ommen rond de 19C eeuw”, van G. Steen, 
blz. 68. 20 April 1908. “Alla Sam, we’j mut 
d ’r uut, ’t dak braandt al”. De Haas ant
woordde rustig. “Kalm maar an, eers nog ’n 
piepe tabak anstekken”. Hij had het schijn
baar goed verzekerd.
In totaal hadden 143 burgers zogenaamd aan 
de bluswerkzaamheden deelgenomen. Deze 
ontvingen 15 cent per uur, een respectabel 
bedrag. Het was vroeger zo te zien een volks
feest als er een grote brand was.
Op 23 april 1908 brak er ’s nachts om 2 uur 
brand uit . Dominee Ubbink stond met een 
fles jenever bij de pomp klaar om de mensen 
wat op te monteren. Bij deze brand hadden 
172 personen zogenaamd geholpen bij het 
blussen a 15 cent per uur, ook zij die geslapen

hadden! (blz. 70).
Mijn vader, E. Takman, timmerman en aan
nemer werkte destijds voor Mevr. De Haas. 
Haar man was al overleden in 1911.

Werkzaamheden van 1919 tot 1927.
1. 1919 Nieuwe schoorsteenpot, f4,60;
2. 1920 Op het dak bij Sprik, Bouwstraat 14,
3. 1920 januari f  139,40;f28,67;
4. 1921 Nieuwe stenen vloer bij Gerrits, La
gen Oordt 17 f  13 3,40;
Gerrits was stratenmaker bij de Gemeente.
5. 1921 januari f2 8 ,6 7 - f  139,40;
6. 1923 maart-oct. f40,65;
7. 1925 Aan het huis “de Blauwe” Egberts* 
aan de Achterstraat (= is thans Varsener- 
straat) f221,60;
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Hekwerk bij Sprik (later Evert Krake), Bouw- 
straat 14;
8. 1926 Werkzaamheden f  147,60;
9. 1927 V loerleggen bij Peter Oldem an 
(grondwerker).
Slot voordeur Egberts f  114,23 
Totaal voor f  998,22.

Aan de Bouwstraat stond een oud huis met 
winkeltje. Daar woonde destijds de fam. Van 
de Vegte, turfschippers. De bijnaam was “De 
Rotte”. In het winkeltje kon je voor 1 cent 
een caramel met cadeau kopen, ook goedkope 
sigaretten. Mijn vader heeft het nog gehuurd 
voor werkplaats. Mijn moeder wilde er niet 
wonen. Na de afbraak is er door de deurwaar
der Smit een expositielokaal gebouwd, en par
keerplaats voor auto’s. Ook heeft Johannes 
Egberts aan de Varsenerstraat een huisje be
woond. Johannes was koster in de Hervormde 
Kerk, tevens klokkenluider en doodgraver. Het 
huisje is afgebroken, het stond op de parkeer
plaats tegenover de apotheek. Het huis van 
Sprik (Bouwstraat 14, later Evert Krake) is 
later nieuw gebouwd door OCB.
Er moest een keer een loodgieter komen. Mijn 
vader zei: “Dat kan Kesimaat wel doen.” 
Mevr. de Haas vroeg toen: “Wie is Kees en 
wie is zien moat?”
Eenmaal per jaar kwam Takman met de re
kening bij mevr. De Haas. Ze zei dan: “Tak
man, leest um is veur”. Dan zei ze: “Wat ’n 
geld, wat ’n geld. Maar ie hebt er ook wel 
wat veur edoan. Ik zal de meid wel sturen um 
het te brengen. Ie mut de meid ’n dubbelden 
geevn veur de meuite.”
Mevrouw De Haas was verre van knap, haar 
meid was ook niet van de mooisten. Ze zei 
dan ook: “As ze oons ’s nachts weghaalt, dan 
brengt ze ons daags wel weer terugge.”

Nadat Samuël de Haas was overleden in 1911 
(Joodse tijd 5671) is Hanna de Haas, geboren 
Vos, gestorven in 1929 (Joodse tijd 5689). Ze 
liggen beiden begraven op de Joodse begraaf
plaats Hardenbergerweg-Den Lagen Oordt. 
Om de grafstenen staat een hek met paaltjes 
en kettingen. Erfgenamen waren de kinderen 
van De Haas, de slager op de hoek Brugstraat- 
Kerkstraat.
Mevrouw De Haas werd begraven in een 
eenvoudige vurenhouten kist. Het afval van 
de planken kwam ook in de kist. Wie de dood
graver en de rabbi waren is niet bekend. De 
begraafplaats wordt onderhouden door de Ge
meente Ommen.

*De Blauwe E. Egberts heeft in 1934 zelf een 
huisje laten bouwen aan de Galgengraven, 
dat later volgens Jan Horsman weer is afge
broken. In de Achterstraat stond een dub
bel w oonhuis w aar Johannes E gberts 
woonde en Egbert Egberts. De oude dood
graver op de oude begraafplaats aan het 
Bouweinde, E. Egberts (Blauwens Ep), 
woonde hierbij in.
De vrouw van Johannes Egberts, Siena, was 
een zuster van Anna Wolters-v.d. Heide, 
werd ook wel Stokvis genoemd. Jan Stokvis 
was werkzaam in de bos. Hij woonde aan de 
Schurinkstraat op de plaats waar nu een 
winkel in meubels is. Het huis is afgebroken 
en opnieuw opgebouwd. Anna was ge
trouwd met Hermannes Wolters; de bijnaam 
was Polevers. Eertijds woonden ze op Den 
Lagen Oord.
Het huisje aan de Lagen Oordt 17 staat er 
nog. Het huis aan de Hardenbergerweg (de 
Vette Henne) waar nog de familie Horsman 
woont (no. 34).
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De Hottinger-kaart van Ommen (± 1786)
door H.J. Versfeit

Ruim tweehonderd jaar geleden hebben mili
taire ingenieurs de streek rond Ommen en an
dere delen van Oost-Nederland gekarteerd. 
De door hen vervaardigde kaarten, die lang 
verborgen hebben gelegen in de voor buiten
staanders niet toegankelijke militaire archie
ven, zijn in vrijwel alle gevallen de oudste be
trouwbare en gedetailleerde kaarten van het 
gekarteerde gebied. Zij maken deel uit van de 
‘Atlas Topographique van het frontier des 
IJssels, Wedde en Westerwoldingerland’. 
Deze als de ‘Hottinger-atlas’ bekend staande 
verzameling van 112 handschriftkaarten van 
Noord- en Oost-Nederland, vervaardigd tus
sen 1773 en 1792, berust in het Nationaal Ar
chief te Den Haag. Van deze kaartenserie 
hebben 64 geheel of gedeeltelijk betrekking 
op Overijssel. Een van de kaarten geeft een 
fraai beeld van Ommen en omgeving, om
streeks het jaar 1786. In dit artikel zal het ont
staan van de kaarten van Oost-Nederland 
worden beschreven. De kaarten uit de 
Hottinger-atlas zullen in juni 2003 door de 
Drentse Historische Vereniging als atlas wor
den uitgegeven.'

Militaire kartografie
Veel van de kaarten die in het verleden van 
ons land zijn vervaardigd hebben een militaire 
achtergrond. Voor de legerleiding is door de 
eeuwen heen een goede kennis van het ge
bied waarop de strijd zich zou kunnen afspe
len van groot belang geweest. Tijdens de Tach
tigjarige Oorlog (1568-1648) en de tijd daarna 
waren de krijgshandelingen voornamelijk ge
richt op het veroveren van vijandelijke en de 
verdediging van eigen vestingsteden en schan
sen. Eenmaal in het bezit van dergelijke ver
sterkingen viel het omliggende gebied welhaast 
automatisch toe aan de bezitter ervan. In die 
tijd was er dan ook vooral behoefte aan stads
plattegronden en tekeningen van schansen. 
In de loop der tijd verschoven de krijgs
handelingen echter steeds meer in de richting 
van een strijd tussen grote legereenheden te 
velde. Begin negentiende eeuw, ten tijde van 
de Napoleontische oorlogen, zouden dit soort 
veldslagen de uitslag van de oorlogvoering zelfs 
vrijwel geheel gaan bepalen. Door deze ver
anderingen ontstond er bij de militairen een 
toenemende behoefte aan gedetailleerde to

pografische terreinkaarten. In ons land betrof 
dat vooral kaarten van de gebieden die voor 
de verdediging van belang waren. Een aan
zienlijk deel van het grondgebied van de Re
publiek werd omsloten door natuurlijke bar
rières, die voor een vijandelijk leger een flinke 
belemmering vormden. Van noord naar zuid
west waren dat de moerassen in het oosten 
van Groningen en Drenthe, die langs de zuid
grens van Drenthe, de IJssel, Maas, Rijn en 
Waal en de Zeeuwse wateren. Een relatief 
groot deel van de militaire topografische kaar
ten die in het verleden werden vervaardigd 
hebben daardoor op die gebieden betrekking. 
Ook andere grensgebieden, zoals het oosten 
van Overijssel en Gelderland, waren als mo
gelijk strijdtoneel van militair belang en wer
den dus gekarteerd.

De kartering van de rivieren
Zoals hiervoor genoemd, hebben de IJssel en 
delen van de Rijn en de Waal vroeger een 
belangrijke rol gespeeld in de verdediging van 
ons land tegen aanvallen vanuit het oosten. 
Betrouwbare kaarten waren voor de legerlei
ding dan ook van groot belang. In juli 1773 
gaf stadhouder Willem V luitenant ingenieur 
Herman van Hooff opdracht om ‘Eene Kaarte 
te form eeren van het terrein  tusschen 
Nijmegen, de Rivier de Whaal op, en de Rijn 
af, over Arnhem, langs den IJssel, over 
Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle en 
Campen, tot aan Zwarte-Sluis, met de situa
tie daar annex, bijzonderlijk de gefortificeerde 
Steeden en Forten, Rivieren, Watergangen, 
Dijken en Sluijzen’.2
Van Hooff is ruim vijfjaar met het opmeten 
en tekenen van de kaarten bezig geweest. Het 
gebied dat hij karteerde bestond uit de rivie
ren en een strook land aan weerszijde ervan. 
De breedte van die strook wisselde, meestal 
bedroeg hij ongeveer één uur gaans, zo’n vijf 
kilometer dus. In februari 1779 kon hij het re
sultaat van zijn arbeid, een kaart met een 
omvang van maar liefst 630 x 270 centimeter, 
aan de Raad van State toezenden. Drie jaar 
later was ook het nette exemplaar van de kaart 
gereed. Hij tekende dit met hulp van de 
extraordinaris ingenieurs M.A. Snoeck en J.A. 
van Resteren. Op 26 februari 1782 overhan
digde hij deze ‘Caart van een gedeelte der
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juwelier-opticiën An't horlogie ken ie de drager.
Kies ow horlogie daorömme met zörge 
en ioat oe roaden deur de Vakman!

Gedipl. oogmeetkundige lid A.N.V.O.

Gedipl. contactlensspecialist lid A.N.V.O.

Brugstraat 22 - 7731 CT Ommen - Tel. (0529) 45 16 43

s i a i

DE S T E E N E N  K A ME R
interieur &  decoratie 

BERMERSTRAAT 15 • 7 7 3 1 CZ OMMEN

TEXACO bediend tankstation

^\|taian>4alderen
^  I  garage en tankservice 

lhj Gratis Rocks
Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel. (0529) 45 24 29 

TEX A C O -Tan kserv ice  ook m et p asjes betalen

DAMES EN HEREN

[W SA LO n
nAGCLSTUDiO

Vrijthof 6b, 7731 CN Ommen, Tel. (0529) 45 45 55 1 I

Welkom bii Globe Reisburo Ommen
I

^ifobe
Globe gaat nèt even verder

OMMEN Markt 4 Tel: 0529-456805 
www.globereisburo.nl

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN 
WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

M. Dunnewïnd
Dr. A.C. van Raaltestraat 12 
7731 GP Ommen 
Tel. (0529) 45 16 58

Strangeweg 7 
7731 GV Ommen 
Tel. (0529) 45 21 50 
Fax (0529) 45 11 65

Dunnewind-Groep BV
Uitvoering van: sloop- en grondwerken 

riolering en 
verhardingen 

Levering: zand, grond en 
gebroken puin 

Verhuur van: containers

^ t E S /  i

*  s
E-mail: dunnewind.groep@freeler.nl Transport van: kipauto's, trailers en 
Internet: www.dunnewindgroep.nl diepladers

SPORT PLAZA

Kracht p u tje  uit Hollands vlees van je 

Z e l f s l a c h t e n d e  S l ager :

A. van Lohuizen
K erkplein 8 - Tel. (0529) 45 14 57

Roel en Marie Gaabeek 
Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 
Tel. (0529) 45 45 08

Mental Training
Body pump
Callanetics
Cardiofit
Circuit training
Basis-steps
Fitness
Joggen
Kickboksen
Powersteps
Sauna
Spinning
Sportmassage
Steps
Streetdance
65+

b v
Bouwbedrijf Vonder BV
Veldkampweg 3, 7731 HL Ommen

TELEFOON ( 0 5 2 9 )  45  10 43

Het adres voor ai uw:

Strangeweg 5 7731 GV Ommen

Telefoon (0529) 454170 

Vlak bij het gemeentehuis. Volop parkeerplaats.

Fotowerk

Pasfoto's
(direcl-klaar, ook in kleur)

Groepsfoto's
(bij uw huwelijksjubileum b.v.)

Bruidsreportages

http://www.globereisburo.nl
mailto:dunnewind.groep@freeler.nl
http://www.dunnewindgroep.nl


JCIRRIE BAAS

Balkerweg 24 
7731 RZ Ommen 
Tel. (0529) 453708 Harry's Hap
Rijssensestraat 272 
7441 AN Nijverdal 
Tel. (0548) 613420

Lunchroom Harry’s Hap

Brugstraat 31 - 7731 CV Ommen 
Telefoon (0529) 45 66 65

Ook wij creëren 
graag mooie 
zaken voor u
Rabobank

Rabobank Vaart en Vecht, Tel. (0523) 62 95 00

TAKMAN
GEREEDSCHAPPEN
O M M E N  - BERKUM J E  Z I E T  ' T V E R S C H I L

Dr. A.C. van Raaltestraat 26, 7731 GP Ommen 
Campherbeeklaan 1, 8024 BR Berkum (Zwolle) Varsenerpoort 9, 7731 DG Ommen

van kesteren
schoenmode

Kerkp le in  6 ~ 7731 CS O m m e n  ~ Telefoon (0529) 45 15 09

Spruijt
N o t a r i s

Varsenerpoort 1 - Postbus 75 - 7730 AB Ommen 
Tel. (0529) 45 22 33 - Fax (0529) 45 37 12

BEL OP EN NEEM M EE!
salades, maaltijden, borrelhapjes, snacks

BEL
(0529) 45 14 29

Voor een goed betaalbare 
hollandse maaltijd 
of
koffie m et vers gebak

RESTO  OCO
Lunchroom-ijsbedrijf 
Brugstraat 16 
7731 CT Ommen

R E N A U L T

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Om m en 

Telefoon (0529) 46 99 00

Uw adres voor:
- personen/bedrijfswagens
- autoschade
- verhuur
- TEXACO tankstation
- LPG-gasinbouwstation
- financiering
- lease, alle merken auto’s



Whaalstroom, gedeelte van de rivier den Rhijn 
en den geheelen IJsselstroom met de situatie 
daar annex’ aan de Raad van State. Zowel 
deze nette kaart als de eerder genoemde 
brouillonkaart bevinden zich nu in het Natio
naal Archief. 3
Zijn werk moet in de smaak gevallen zijn, want 
de Raad gaf hem direct na ontvangst van de 
nette kaart opdracht nog een tweede exem
plaar te vervaardigen. Ditmaal moesten de 
bladen een dusdanig formaat hebben dat zij in 
een atlas konden worden opgenomen. Zij 
moesten daar echter ook weer uitgenomen 
kunnen worden om ze desgewenst aaneen te 
kunnen voegen. Dit exemplaar was al in ok
tober 1783 gereed. De bladen van deze 
tweede nette kaart maken nu deel uit van de 
Hottinger atlas van de Graafschap Zutphen, 
Overijssel, Zuidoost Drenthe en Westerwolde, 
zoals die in de door de Drentse Historische 
Vereniging uit te geven atlas zullen worden 
opgenomen.4

De kartering van Salland
Het gebied ten oosten van de IJssel is in de 
loop der eeuwen herhaaldelijk het toneel van 
strijd geweest. Veel meer dan het westen van 
ons land heeft het in het verleden geleden on
der invallen van vijandelijke legers, van bele
geringen van vestingsteden en van verwoes
tingen op het platteland. Tijdens de Tachtigja
rige Oorlog heeft Holland alleen in de begin
periode te maken gehad met Spaanse inval
len. In Oost-Nederland daarentegen, is tijdens 
deze oorlog tot eind twintiger jaren van de ze
ventiende eeuw gevochten. Later in die eeuw 
heeft het gebied ook nog twee Munsterse en 
een Franse inval te verduren gehad. Voor de 
verdediging van de Republiek hadden deze 
delen van Overijssel en Gelderland een grote 
strategische waarde. Betrouwbare kaarten 
van het gebied waren voor de legerleiding dan 
ook van groot belang.5 
De Raad van State gaf daarom in 1785 de 
ervaren ingenieur J.F. Wollant opdracht het 
oosten van Overijssel en de Graafschap in 
kaart te brengen. Hij moest zijn kaarten op de 
door van Van Hooff vervaardigde rivierkaarten 
laten aansluiten. Na een jaar alleen aan het 
werk te zijn geweest kreeg hij versterking. In 
maart 1786 werd extraordinaris ingenieur 
M.A. Snoeck bij de werkzaamheden ingescha
keld en in het voorjaar 1787 kwam ook 
extraordinaris ingenieur H.J. van der Wijck 
de gelederen versterken.6 
Zonder problemen verliepen de terrein- 
opnames niet. De ingenieurs werden door de 
inwoners van de streken waar zij hun werk

zaamheden moesten verrichten soms zeer 
onvriendelijk bejegend. Zo schreef Wollant in 
september 1786 dat hij: ‘teplatten lande door 
de bewoonders op eene verregaand 
licentieuse wijse in deselve quartieren 
gemaltraiteert werd’. Ondanks deze moeilijk
heden kon Wollant de gereedgekomen kaar
ten in oktober 1787 bij de Raad inleveren. 
Tezamen bestreken zij de provincie Overijs
sel (met uitzondering van Noordwest-Over- 
ijssel en het oostelijke deel van Twente) en, 
op enkele stroken langs de Duitse grens na, 
de gehele Graafschap Zutphen. Ook de door 
Van Hooff c.s. vervaardigde rivierkaarten 
maakten er deel van uit. Deze waren, zoals in 
een voorgaand hoofdstuk beschreven, tijdens 
de kartering van de rivieren tussen 1773 en 
1783 niet vol getekend. In de volgende kar- 
teringsfase werden de wit gebleven delen van 
de kaarten alsnog ingevuld. De door het drie
tal vervaardigde kaarten maken nu deel uit 
van de Hottinger atlas in het Nationaal Ar
chief te Den Haag. Wel werden de 25 kaar
ten wegens het onhandig grote formaat - een 
van de kaarten had bijvoorbeeld een afmeting 
van 90 bij 180 cm - in een later stadium in 74 
kleinere opgedeeld.7 De niet gekarteerde 
stroken langs de Duitse grens in het oosten 
en zuiden van de Graafschap werden in 1812 
alsnog door Franse en Nederlandse militaire 
ingenieurs onder leiding van chef d ’escadron 
d’Epailly in kaart gebracht. De acht door hen 
op een schaal van 1:20.000 vervaardigde kaar
ten berusten in het militaire archief te 
Vincennes. In het Rijksarchief in Gelderland 
zijn foto’s van deze kaarten aanwezig.8 In een 
volgende karteringsfase werden ook van het 
oostelijke deel van Twente, Zuidoost-Drenthe 
en Westerwolde kaarten vervaardigd. Dat ge
beurde onder leiding van de van oorsprong 
Zwitserse kapitein ingenieur J.H. Hottinger, 
aan wie de kaarten verzameling zijn naam ont
leend.

De atlas
In de door de Drentse Historische Vereniging 
uit te geven atlas zullen alle kaarten van 
de Hottinger-atlas van Noord en Oost-Neder- 
land worden opgenomen. In totaal bestrijken 
deze kaarten de Graafschap, de streek rond 
Arnhem en Nijmegen, Salland, Twente, Zuid
oost-Drenthe en Westerwolde. Ook de zes 
tussen 1792 en 1794 door Hottinger c.s. ver
vaardigde kaarten van de omgeving van de 
stad Groningen zullen worden opgenomen. 
De oorspronkelijke kaarten zijn allen op een 
schaal van honderd roeden op een Rijnlandse 
duim (1:14.400) getekend. In de door de

17



Drentse Historische Vereniging uit te geven 
atlas zullen zij op een kleinere schaal worden 
afgebeeld. De details zullen echter goed her
kenbaar blijven. De atlas, die een formaat 
krijgt van 33,5 x 24 cm, zal in kleurendruk 
worden uitgevoerd. Juist het kleurgebruik op 
de kaarten maakt details, zoals bijvoorbeeld 
de bebouwing, goed zichtbaar. Het kaart- 
gedeelte zal worden voorafgegaan door een 
uitgebreide historische inleiding, waarin van 
elk van de gekarteerde gebieden een beschrij
ving zal worden gegeven van het militaire be
lang ervan en van de wijze waarop de kaar
ten tot stand kwamen. De atlas kan besteld 
worden bij de Drentse Historische Vereniging, 
postbus 243, 9400 AE Assen. Tot juni 2003 
bedraagt de voorintekeningsprijs • 40 (excl. 
verzendkosten). Een briefje of een e-post naar 
dhv@dhv-drenthe.info met vermelding van 
‘Bestelling Hottinger-atlas’ en uw naam en 
adres is voldoende. U krijgt de atlas dan eind 
juni, begin juli met een acceptgiro voor de be
taling toegezonden.

Noten

1 Nationaal Archief (NA), Geniearchief, OSK IJ 11, 
W 17, OSPV G 4 1. In het Nationaal Archief wordt 
onder nummer IJ 11 a ook een verkleinde versie van de 
kaarten, op een schaal van 1:44.600, bewaard.
2 Scholten, F.W.J., Militair topografische kaarten en 
stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen 
aan de Rijn 1989, 115; NA, Geniearchief, Memoriën 
4.0MM, inv.nr. 202, IJ 41, bijlage; NA, RvSt, inv.nr. 
329, resolutie 31.8.1773.
3 Scholten, 115,116; NA, RvSt, inv.nr. 341, resolutie 
3.9.1779; inv.nr. 345 resolutie 29.11.1781; inv.nr. 346, 
resoluties 6.2.1782,26.2.1782; Geniearchief, 
Memoriën 4.0MM, inv.nr. 202, IJ 41. De brouillon 
en de nette kaart worden onder nummer 4 OSK IJ 10 
c en 4 OSK IJ 10 in het Nationaal Archief bewaard.
4 NA, RvSt, inv.nr. 346, resolutie 7.3.1782; inv.nr.
349, resolutie 3.10.1783,21.10.1783; Scholten 122.
5 Meij, RJ. e.a., Geschiedenis van Gelderland 1492
1795, Boek II, Zutphen 1975, 109,131.
6 NA, RvSt, inv.nr 358, resoluties 28.3.1786, 
5.4.1786, Scholten, 118,119.
7 NA, RvSt, inv.nr. 1146, ingekomen stukken, 
31.10.1786; Scholten 119. "
8 Zie ook: Versfeit, H.J., De Franse kaarten van 
Drenthe en de noordelijke kust, Groningen 2001, 36.

Zomaar wat vroagen..............

1. Wonneer b ij  verstaandeg en uut’ekokt?
2. Wat is ’t argste van warken?
3. Wat is ’t mooiste van warken?
4. ’n Gat op ’n gat is gien gat, maar ’n gat zonder gat is wel ’n gat. Ra-ra?
5. Hoe nuum ie ’n nettie?

Eerst muj zelf noadèènken en aj d ’er niet uut komt, köj achterin de antwoorden 
vinden.

Doet oe beste !
Frouwke Doezeman-Makkinga.
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De volkstelling in Stad Ommen uit 1748
door Marietje Rhee-Luttekes

Het is alweer een lange tijd geleden, dat ik 
voor het eerst de Volkstelling van 1748 onder 
ogen kreeg. Het oude, soms onduidelijke, 
schrift vormde voor mij geen enkele belem
mering om de telling door te lezen. Het was 
eigenlijk nog meer een uitdaging om uit te plui
zen, wat er stond en . .. wie er in dat jaar zoal 
in Ommen woonden.

“Register van Ommen op welk ingevolge 
resolutie van haer Ed Mog van den 
29 Juli 1748 gebragt sijn de namen o f per
sonen onder Ommen gehorende, als te we
ten die in den Balemer en een gedeelte van 
de Bruggenstraat eerst”

Dit is het opschrift van het eerste blad, waarop 
diverse namen van burgers in Ommen ver
meld staan. Per huis zijn de namen van alle 
bewoners vermeld; bij de namen van de zo
nen en dochters is vermeld of zij boven of onder 
de tien jaren oud waren ten tijde van de tel
ling. Andere inwonenden, zoals ouders, knech
ten of meiden, soms ook kostgangers, zijn ook 
bij geschreven in de telling. Hierna geef ik een 
voorbeeld van de vermelde gegevens over de 
samenstelling van een gezin, dat aan de Verss- 
ener Stege woonde met het (waarschijnlijk 
veel later bij geschreven) huisnummer 15.

Gerrit Schut, 1 soon Jan, deses vroit Jan
tje, 1 dogter Lijsebet onder 10 jaren, 1 soon 
Lubbertus onder 10 jaren, 1 kostganger 
onder 10 jaren gen. Swane, 1 knegt Han
nes, 1 knegt Eduwe? (niet goed leesbaar), 
1 meid Swane.

Op nummer 13 woonde

Hermen Horsman, sijn vrou Jenne, 1 soon 
Gerrit boven 10 jaren, 1 dogter Willemtje 
onder 10 jaren -

enkele huizen verder woonde

Berent Horsman met sijn vrou Egbertje en 
1 meid Harieg? (niet duidelijk leesbaar)

men, zoals:
Jansen, (nou ja , daar kijkt niemand  
vreemd van op), Bakker, Albers, Velthuis, 
Bosch, de Vries, van der Vegt, Hollak, 
Roelofs, Pater, Horsman, Gerrits, Kramer, 
Wessel, Slotman, Paerhuis, Kamphuis, 
Massier, Lubbers, Jans, Hogenkamp, van 
d. Veen, Wolters, Wissink, Elburg, Tusvelt, 
Smit, Schuermans, Luttekes, Lambers, 
Vosch.

Aan het slot van de volkstelling staat een 
verklaring als volgt:

Wij Burgemeesteren van Ommen certificeren 
en verklaren op de Eed bij het aanvaerden 
van ons offisie afgelegt, dat op het voren- 
staende register, voor soo verre als ons 
kennelijk en bewust sij, sijn opgesteld, alle 
personen onder Ommen wonende, soo wel 
jong, als oud, arm en ... vermogend, in
voegen als bij resolutie van haer Ed. Mog. 
ange... sij: waerom het selve ter waerheits 
oirconce hebben getekend op den 29 Aug. 
1748

Harmen Bos, Hend- Hofmeijer, Egbertus 
Friesendorp, Frederik Smit.

De Volkstelling ligt, met nog veel andere en 
zeer boeiende informatie bij de Historische 
Kring in “OMMEZIEN” ter inzage. Degene, 
die een beetje belangstelling voor het familie
verleden heeft of de geschiedenis van Ommen 
toch wel interessant vindt, moet eigenlijk niet 
schromen de moeite te nemen om eens een 
blik in b.v. de volkstelling te werpen - wie weet 
levert het aardige, verrassende ontdekkingen 
op.

De leden van de Werkgroep Genealogie en 
meestal ook andere geïnteresseerden zijn op 
de laatste maandag van de maand, om 19.30 
uur, in “OMMEZIEN” te vinden. Wie komt is 
welkom!

Op voorhand alvast: Veel genoegen!

De familienaam Horsman komt heden ten 
dage nog steeds in Ommen voor evenals an
dere in de Volkstelling genoemde familiena-
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Onbekend
door Albert van de Vegt

Eindelijk weer eens een oude foto. Met nu 
wel erg veel onbekende personen. We 
herkennen er opnieuw werkelijk helemaal 
niemand van.Kijkt u maar eens goed. Zo te 
zien is de foto ergens eindjaren ‘60 of begin 
jaren ‘70 genomen.
U kunt uw reactie schriftelijk zenden naar: 
redactie “Darde Klokke”, p/a Varsener- 
straat 69 7731 DC Ommen.

Kijk ook eens op de 
website van de HKO

www.hko97.nl

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor De Darde Klokke
nr. 127 is

10 april 2003

De antwoorden op de eerder gestelde vroagen(blz. 20):

1. Aj oe van ’n dommen hoald'.
2. Daj wat mut doen, woar aj zo muu van kont worden.
3. As ’t wark al ‘edoan is.
4. Aj op de W.C.brille zit, is t ’er gien gat, maar aj d ’er niet op zit, is 

t ’erw el ’ngat.
5. Dat bint droaden die ’n heleboel gaagies b i’j mekare hoald’.

Rectificatie: In het onderschrift bij 
de schoolfoto van de ULO uit num
mer 125 moet voor Janje Helwig 
gelezen worden Jansje Hellwich
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uw maat in financiële diensten

Van Reeuwijkstraat 42 
7731 EH Ommen 
t: 0529-451154  
f: 0529-455027  

www.kompanen.nl

Lfl/IVJA Schottert
makelaar-taxateur o.g.

Bouwstraat 12 - 7731 CP O m m en - Telefoon (0529) 45 11 45

TAXATIES ~ AANKOOP ~ VERKOOP
Heeft u plannen?..... kom eens praten!

f it  d io tfS Ï'
Brugstraat 24 
7731 CT Ommen 
Tel. (0529) 45 14 14 
Fax (0529) 45 07 67

Drogisterij | Parfumerie | Schoonheidssalon

• •
• •

DE
HYPOTHEEK 
SHOP ■

ALLES OP EEN RIJ

Alles voor 
uw hypotheek, 
uw  financiën, 
uw  toekomst 
in één shop.

De Hypotheekshop 
Markt 32 A 

7731 DB Ommen 

Tel. (0529) 45 59 59

Oeen

S m

S w
** ko  s te * *

o n  DE SCHAKEL
LMV

Vrijthof 5a, 7731 CN Ommen, Tel. (0529) 45 50 55 
www.schakel.nl

Ook vestigingen in: Almelo, Hengelo, N ijverdal en Wierden

OCB Bouw b.v.
Strangeweg 14 
7731 GW Ommen

tel: (0529)452810 
fax: (0529)452062 
e-mail: info@ocb-bouw.nl 
www. ocb -b ou w. nl otcix-ncttao

* Woning- en utiliteitsbouw
* Rcno\ atie cn restauratie
* Vervanging en gevelkozijnen
* Aanvraag bouwvergunningen en subsidies
* Onderhoudswerk

IMVOB Daar bouw je beter mee.
Ofctmnctcns

Aannem ersbedrijf M. van der Vegt

D'
Ommen (0529) 45 37 47

MAKELAARSKANTOOR BAKKER
A. A.  B a k k e r

Makelaar en taxateur in onroerende goederen

Kantoor:
Vrijthof 4, 7731 CN Ommen, Tel. (0529) 451032, Fax (0529) 456409 

Privé: Stationsweg 17, 7731 AW Ommen, Tel. (0529) 45 16 65

expert WESTERMAN

_________

Ommen, G asthu isstraat 1-3, te le foon (0529) 45 14 06 
D alfsen, P astoriestraat 2, te le foon (0529) 43 01 02

E X P E R T ,  D A A R  W O R D  J E  W I J Z E R  V A N

http://www.kompanen.nl
http://www.schakel.nl
mailto:info@ocb-bouw.nl


Ontwerpen in moderne en behoudende vormgeving 

van:

* Industriële-, productie-, landbouw-, bedrijfsgebouwen.

* Kantoren, winkels, horeca e.d.

* Woningen, bungalows, landhuizen.
J. DIJK architect
Telefoon (0529) 45 19 69 Ommen

VAN OLDS OW ADRES
Sinds 1908

boekhandel 
Van Eerten

Varsenerpoort/ Kruisstraat 1 te Ommen 
Tel. (0529) 45 14 76

m u m

’n Kwestie van Samenspel

r VERZEKERINGEN -

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Midden-Overijssel

Pr. Julianastraat 6, 7731 GH Ommen, Tel. (0529) 45 27 35 
H. Dunantplein 16, 7442 NJ Nijverdal, Tel. (0548) 61 99 08

UW DAK IS ONS VAK!!!
dakdekkers- en renovatiebedrijf

E . hhki dep  U M D 1
OMMEN BV

Eskampweg 3-5 • 7731 TA Ommen • Tel. (0529) 45 30 33

van d e r  B eek
w i j n h a n d e l  ~ s l i j t e r i j

J. van der Beek 
Sinds 1854

Schurinkhof 4-6 • 7731 EX Ommen 
Tel. (0529) 45 30 66 • Fax (0529) 45 30 90

(ERKENDE 
VERHUIZERS

VAKMANSCHAP 

ZEKERHEID 

REËLE PRIJZEN

p^rIQ
U'ciLJÖ
H. STEEN B.V.
Sogenbosstraat 3 
7731 WT Ommen 
Tel. (0529) 45 18 02 
Fax (0529) 45 69 98

Gewoon 'n goei'n bakker

KER

Kogge,(
Varsenerstraat 3 

7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

AUTOSCHADE
rVOYVé

n
GARANTIEBEDRIJF

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen 
Telefoon (0529) 45 12 94

,4/ kpwt
zój’t  êow

Restaurant - Catering
De Bootsm an

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel. (0529) 45 72 72

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

bungalowpark „Hoge Hexel"
Wierden - Overijssel

Voor reserveringen, niet op zondag

HOGE HEXEL RECREATIE
Bruine Hoopsweg 6 • 7645 BJ Hoge Hexel • Tel. (0546) 57 98 65


