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Van de redactie

Als uw vakantie net zo mooi wordt als deze 
Darde Klokke, dan kunt u met een gerust hart 
uw koffers pakken, want dan zit het wel goed. 
Nummer 127 telt weer en aantal verrassende 
bijdragen en er is, zoals altijd, voor elk wat 
wils. Ik ga er een paar uitlichten. Niet alle
maal, al was het maar omdat we als lezers 
het geluk hebben dat er een aantal schrijvers 
zijn die regelmatig een bijdrage (willen) leve
ren aan het blad. Dat zijn inmiddels goede 
bekenden van u.
Zo vind ik zelf het openingsartikel en het arti
kel van Gert Hemstede mooie voorbeelden 
van het belang van de Darde Klokke. In een 
goed gedocum enteerd  artikel geeft Sir 
Schokkenbroek hier een groot deel van het 
antwoord op een vraag die ik in een eerdere 
Klokke eens stelde over het wel en wee van 
mevrouw Knappert, de vrouw die in de oor
log, onder de rook van kamp Erika, j oodse kin
deren verborg in het “Weversnesf’. Gert Hem
stede is een man naar mijn hart omdat hij de 
moeite neemt een archief in te duiken en ons 
te verrassen met nieuwe gegevens over ons 
verleden. Zulke artikelen voegen iets toe aan 
onze kennis van het verleden. En daar krijg ik 
niet gauw genoeg van
Hetzelfde geldt overigens, zij het op een iets 
andere manier voor de persoonlijke herinne
ringen van Bats van de Bakker, Lex Hollak 
en Jan Schuurman. Zij zijn weer in bloedvorm 
in dit nummer.

Een heel andere mengeling van persoonlijke 
herinneringen en familiegeschiedenis komt 
deze keer uit Junne en wel over de “Meugies”, 
de Kortmannen en -vrouwen die zo lang op 
boerderij ‘t Meugje in Junne hebben gewoond. 
Hun plaats in de annalen van dit blad hebben 
ze te danken aan onze man uit Beerze en 
Junne, G.J. Hesselink.
In een heel andere hoek van Ommen, de 
Ommerschans, is in de afgelopen eeuwen, zo 
blijkt uit het artikel van Jolanda Stem, ook het 
nodige voorgevallen. Om de schans en haar 
geschiedenis in ere te houden is er een vere
niging de Ommerschans opgericht en Jolanda 
zet voor u nog eens netjes op een rij, waarom 
het zo’n waardevolle plek is.
En nog is de koek niet op. Normaal gespro
ken is Frouwke Doezeman zonder enige con
currentie onze scribent met de meeste inspi
ratie, maar deze keer wordt ze naar de kroon 
gestoken door een debutante in de Darde 
Klokke, Annie Slots, met een prachtig gedicht 
over Archem.
U ziet het al, uw vakantie kan niet meer stuk. 
Geniet er van en van deze Darde Klokke
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Wie een leven redt, redt de hele wereld
door Sir Schokkenbroek

Dit is een Joodse spreuk, die in de rand van een penning staat. Het gaat hierbij 
niet om zo maar een penning, want het is de hoogste Israëlische onderscheiding 
voor mensen, die Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geholpen. De 
spreuk is afkomstig uit de Talmoed, een Joods geschrift dat wijsheid uit vele eeu
wen bevat. Degene die de eer heeft verdiend om zo’n munt uitgereikt te krijgen, 
daarvan wordt de naam tevens vermeld in de ‘muur van eer in de tuin der recht
vaardigen’ van het Holocaustmuseum.

Een inwoonster van Ommen heeft deze eer 
ook dubbel en dwars verdiend. Het betreft hier 
mevrouw A.H.E.S. (Adrie) Knappert, die tij
dens de Tweede Wereldoorlog aan de Regge 
bij de Nieuwe Brug woonde. Het huisje heette 
toen het “Weversnest” . Dit huis wordt nu be
woond door de familie Naarding-Hellwich. 
Mevrouw Knappert is inmiddels overleden, 
maar we vinden dit eerbewijs zeer op zijn plaats.

Mevrouw Knappert is in 1904 in Zuid-Holland 
(Hendrik-Ido Ambacht) geboren. Tot 1940 was 
ze cursusleider voor de padvinderij en reisde 
daarbij de hele wereld af. Ze woonde toen in 
Den Haag en had het “Weversnest” in Ommen 
als zomerhuisje. Ze was alleenstaand en hoefde 
zich verder om niemand zorgen te maken. Toen 
de Duitse bezetters niet alleen het reizen naar 
het buitenland verboden, maar ook haar werk 
voor de padvinderij, vertrok ze voor langere 
tijd naar Ommen.

De hulpvaardigheid van haar kende nauwe
lijks grenzen. Zoals ze zelf in 1980 aan een 
verslaggever verklaarde, zou ze zelfs Duitse 
o f Oostenrijkse soldaten hebben geholpen, die 
haar om hulp zouden hebben gevraagd. De 
grens trok ze duidelijk wel met SS’ers, die kre
gen geen hulp.
Samen met ene juffrouw Verlint verzorgde ze 
al heel snel een aantal Joodse kinderen. De 
kinderen kregen naast een zo normaal moge
lijk huiselijk leven, ook het nodige aan onder
wijs. In het begin werden ze als normale va
kantiegangers en logees beschouwd. Toen de 
maatregelen tegen de Joden steeds strakkere 
vormen aannam, zoals b.v. de invoering van 
de Davidsster, werden ze van logees onder
duikers. Zoals u wellicht weet was dit niet zon
der gevaar. Niet alleen loerde overal het ge
vaar van controlerende Duitsers, maar ook 
Nederlanders waren een groot risico -  al of 
niet bewust -  als ze van de onderduikertjes 
zouden weten.

Uiteindelijk viel ook voor mevrouw Knappert 
en de aan haar zorg toevertrouwde kinderen 
het doek. Om welke reden dan ook kreeg de 
bezetter er lucht van, dat bij haar Joods kin
deren in huis waren. Gelukkig heeft ze daar 
op tijd lucht van gekregen en kon ze nog met 
de kinderen vluchten. Na een lange en ge
vaarlijke tocht werden de kinderen uiteinde
lijk op verschillende plaatsen in het oosten van 
Nederland ondergebracht. Naar verluidt heb
ben ze allemaal de oorlog overleefd. Mevrouw 
Knappert belandde uiteindelijk op een boer
derij in Lemele en overleefde de oorlog als 
onderduikster.

Na de oorlog pakte mevrouw Knappert haar 
oude bestaan weer op. Contacten met de bij 
haar ondergedoken kinderen kwam nagenoeg 
niet meer op gang. Eén van hen, Phia Cohen,

Mevr. Knappert
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deed dat wel. Na de oorlog kwam zij in Ame
rika terecht, waar ze is getrouwd en kinderen 
heeft gekregen. Ze bleef regelmatig contact 
met mevrouw Knappert onderhouden en heeft 
voor haar symbolisch twee bomen geplant in 
Israël. Ook hier spreekt weer de symboliek 
op het certificaat: “Dan wordt de woestijn 
een gaarde en de gaarde gelijkt een woud; 
dan woont het recht in de woestijn en de 
gerechtigheid verblijft in de gaarde. ”

Daar liet Phia Cohen het echter niet bij, want 
ze vroeg bij de Israëlische regering ook de 
onderscheiding Yad Vashem aan. Dit is zoals 
aan het begin geschreven , de hoogste 
Israëlische onderscheiding voor niet-Israëliërs. 
Mevrouw Knappert voelde zich zelf niet fit 
genoeg om naar Amsterdam te gaan voor het 
ophalen van deze onderscheiding. Wonderlijk 
genoeg werd deze onderscheiding voor haar 
in ontvangst genomen door Regina Schijven- 
schuurder. Dit was ook één van haar logees. 
Toevallig genoeg was zij op juist tijd opge
spoord door Phia Cohen. Na ontvangst van 
de penning door Regina, kon zij deze overdra
gen aan mevrouw Knappert. Het was voor 
hen beiden bijna veertig jaar geleden, dat ze 
elkaar hadden gezien.
Het is een goed teken voor de mensheid, dat er 
nog steeds zulke mensen als Adrie Knappert 
zijn, die zonder aan zich zelf te denken, oog 
hebben voor de nood van een ander.

Dat de bomen van mevrouw Knappert nog 
vele jaren vruchten mogen dragen en scha
duw bieden.

Adrie Knappert en aantal van haar 
onderduikertjes

Phia Chatov-Cohen nu en haar 
jeugdfoto op de achtergrond
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Met Crescendo naar het muziekconcours in
Beekbergen 1936

Bats van de Bakker

Het was in de beginjaren van 1930 dat het 
met Crescendo niet zo best ging, vooral niet 
voor wat betreft het ledenaantal. De melodie: 
de bugels en pistons of trompetten waren 
zwak bezet. Daarom is er toen besloten om 
van fanfare over te gaan naar harmonie.

Bagdad”. Dat muziekstuk was toen nog veel 
te moeilijk voor ons, maar een jaar of vijftien 
later hebben we het toch in studie genomen 
en ook gespeeld in onze jaarlijkse uitvoering. 
In die tijd speelden we meestal licht klassieke

Op deze foto staan van links naar 
rechts Jacob van Eerten, H. 
Luttekes, voorzitter Jan Oldeman, 
dirigent Fabrie, G.J. Makkinga, 
Jan Jonink en Willem Gort. Op de 
tweede rij, met de kleine trom, ie
mand die werkte bij de boterfabriek 
(zijn naam weet ik niet meer), dan 
Z. Schuurman, H. van Aalderen, 
H. Veldkamp, Jo Eelman (van de 
majoor), W. van Kesteren, R. 
Horstink, Joh. Klomp, Dirk Stege- 
man, H. Lokin, H. Oldeman, G.J. 
Schuunnan, H. Oldeman, R. v.d. 
Heide, Jan Bos en Frans van

Zoals u ziet bij deze foto, die in 1933 is ge
maakt naar aanleiding van het 25-jarig bestaan 
van Crescendo, hadden we toen al aardig wat 
klarinettisten. De jubileumuitvoering hielden 
we op 1 februari 1933 in de zaal van “De 
Zon”. Tijdens deze uitvoering bood de heer 
Van Hartingsveld (de schoolopziener) ons 
namens het toenmalig strijkje (waarin o.m. 
speelden de heren Beijer, Van Hartingsveld, 
H. de Levie, Oppedijk en Van der Zee) een 
muzieknummer aan, namelijk “De Kalief van

nummers, zoals o.a. van Franz von Suppé, 
Franz Léhar, Johann Strauss, Guiseppe Verdi, 
Jacques Offenbach, maar ook Der Kleine 
Nachtmusik van Mozart stond op ons reper
toire. Deze muziek hoor je tegenwoordig ook 
spelen bij André Rieu en in het programma 
van Ernst Daniël Smit.
In 1933 studeerden we nog in de muziektent 
op de Markt. Deze werd enige tijd later afge
broken in verband met de verlegging van de 
weg van “ ’n Pöppeldiek” achter het gemeen
tehuis naar de Vechtbrug. Crescendo ging toen 
verhuizen naar de bovenzaal van Hotel “De 
Zon”.
In Beekbergen deden we mee in de concert- 
wedstrijd en in de marswedstrijd. In de mars 
speelden we de “Gustomars”. Een prima mars 
om te spelen en om op te lopen. Crescendo 
speelt deze mars nog regelmatig. Als voorbe
reiding op de marswedstrijd repeteerden we 
toen op de Zeesserweg en op de Zwolse weg.

Elburg. Verder op de bovenste rij: 
H. de Vries, H. Ekkelkamp, J. 
Luttekes, Jaap de Levie, Jan Jan
sen, B. Siero, K. van Aalderen, H. 
Bakker, A. Assendorp, Jans Kra
mer, A. Makkinga en Joh. van 
Aalderen. Met vaandel: D. 
Gerrits.
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Balkerweg 24 
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Tel. (0529) 453708 Harry's Hap
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graag mooie 
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N o t a r i s
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Tel. (0529) 45 22 33 - Fax (0529) 45 37 12

BEL OP EN NEEM MEE!
salades, maaltijden, borrelhapjes, snacks

BEL
( 0 5 2 9 ) 45  14  29

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

RESTO  OCO
Lunchroom-ijsbedrijf 
Brugstraat 16 
7731 CT Ommen

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX O m m en

Uw adres voor:
- personen/bedrijfswagens
- autoschade
- verhuur
- TEXACO tankstation
- LPG-gasinbouwstation
- financiering

RENAULT Telefoon (0529) 46 99 00 - lease, alle merken auto’s



juwelier-opticiën An't hor log ie ken ie de drager.
Kies ow horlogie daorömme metzörge 
en loat 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

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

BERMERSTRAAT 15 • 7 7 3 1 CZ OMMEN

TEXACO bediend tanks ta tion

" 5 \| taian>4alderen
= J  m u  \ êêêê garage en tankservicegarage
^  Gratis Rocks

Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel. (0529) 45 24 29 
T EX A C O -Tan kse rv ice  ook met pasjes betalen

DAMES EN HEREN

[M PSA LO H
rm sTU üo

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

Welkom bij Globe Reisburo Ommen

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

Dunnewind-Groep BV
Uitvoering van: sloop- en grondwerken 

riolering en
Strangeweg 7 verhardingen
7731 GV Ommen Levering: zand, grond en
Tel. (0529) 45 21 50 gebroken puin
Fax (0529) 45 11 65 Verhuur van: containers
E-mail: dunnewind.groep@freeler.nl Transport van: kipauto's, trailers en 
Internet: www.dunnewindgroep.nl diepladers

Kracht p u t je  u it Hollands vlees van je 

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

A. van Lohuïzen

Kerkplein 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 * \ /
Bouwbedrijf Vonder BV
Veldkampweg 3, 7731 HL Ommen

T E L E F O O N  ( 0 5 2 9 )  4 5  1 0  4 3

Het adres voor al uw:

Strangeweg 5 7731 GV Ommen

Telefoon (0529) 454170 

Vlak bij het gemeentehuis. Volop parkeerplaats.

Fotowerk

Pasfoto's
(direct-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


Dat waren toen nog grintwegen en het was 
nog rustig voor wat betreft het verkeer. We 
gingen met de bus van E. Lambers naar Beek
bergen, onze chauffeur was toen Lefferts. 
Deze woonde achter garage Luttekes. Het 
was na afloop van het concours groot feest: 2 
eerste en 2 ereprijzen! We hadden toen nog 
geen uniformen, maar hebben daar allemaal 
dezelfde pet gekocht. Op de temgweg zijn we 
over Deventer gegaan. We stapten in Ommen 
bij de “Botterfabriek” uit. In de mars liepen

we via de H am m erw eg en Stationsw eg 
Ommen door. En maar blazen, dan weer 16 
maten trommelen. Vooral op de brug en in de 
Brugstraat zetten we weer in, want het klonk 
daar goed en het blies in de straten gemakke
lijker. We gingen de Kruisstraat en de Bouw- 
straat door, bij het Bouweinde de Gasthuis
straat in en de Middenstraat door en toen ging 
het via opnieuw de Brugstraat naar hotel “De 
Zon”, naar ons repetitielokaal. Daar kwam het 
einde van een drukke en gezellige dag.

Deelnemers aan het concours in 
Beekbergen: le rij: J. Jansen, Z. 
Schuurman, H. de Jonge, K. 
Coenraadts, J. Hassink (vaandel
drager), J.vLuttekes, KL van Aal- 
deren, E. Lambers.
2e rij; R. v.d. Heide, H. Oldeman, 
H. van Elburg, Joh. Klomp, B. 
Siero, A. Makkinga, A. Assen
dorp, H. de Vries, Hein Oldeman, 
Joh. van Aalderen, B. Stappenbelt, 
H. Lefferts.
3e rij: G.J. Schuurman, W. Gort, 
H. Lokin, H. Luttekes, B. Fabrie 
(directeur), G. de Vries (voorzit
ter), F.J. Oldeman, B.J. Jonink, G.J. 
Makkinga, F.H. van Elburg.
4e rij: G. Assendorp, H. Bakker, 
H. Horstink, W. van Resteren, B. 
Hurink, H. van Aalderen en Joh. 
Steen.

Kinderlekke uutsproak’n
(echtuut’esprökk’n)

Frouwke Doezeman-Makkinga
’n Maagie van ’n joar of zesse is dwars en onwilleg as ze bi’j oma is. Met de vuuties op de 
gond stamp'nd zeg ‘e, ‘ik doe gien jasse an noar buut’n, ’t is niet koald!’ ‘Zooooo’, 
zeg'oma, 'spölt bi'j oe de “hormoonn" now al op?’ 'n Aander’n dag is oma bi’j heur zönne 
op verjoardag en kömp de kleindochter noar heur toe en zeg: 'oma, ik hebbe met mamma 
‘eproat, en den zeg dat ik nog gien hormoonties hebbe, die krieg ik misschien later, maar 
doar bin ik now nog völ te klein veurM

’n Joggie van ’n joar of veere vertelt oe, hoe aj ow vingertopp'n mut nuum'n, namelek: dat bint 
de zool’n van oe nagels!

’n Maagie van een joar of viefe kik in ‘n kinderwaag’n en vrög an de vrouwe den doar 
bi'jheurt, hej die baby ‘e koch’ ? Veraltereerd ontkent de vrouwe dat, woarop ’t maagie 
wieselek zeg: ‘die bint te koop heur, bi’j De Boer köj ze koop'n en de HEMA hef ze ok wel’!

’n Zesjoareg joggie mut veur zien va bougies haal'n. le kömp terugge met niks, want zie 
hadd’n ‘em niet begrepp'n.Woar had ‘e dan umme ‘evroagd? Umme ‘bunzikk'n’ !

Toen binn’n de femilie d’r iene was ‘evall’n en ’t hup ‘e brökk’n had, wus 'n joggie van drie 
joar doar wel een oplossing veur. 'Och', zeg ‘e, ‘aj goed volle plakbaand gebruukt dan plak 
ie ’t hele zaakie toch zo weer an mekare’? (Groote mèèns’n doet ok zo muujlek)
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De Ommerschans
een verschanste geschiedenis... 

door Jolanda Stern

Noe wol iek jeluu ’s eem wa’ ‘ertellen van de Ummerschanze. Ummer- nie 
Emmerschanze. Wa’ zal iek oe zeggen d ’reuver? Hedde ze docht bie Monumenten
zorg, da’t bie Emmen lag.
Da ’ hebb ’n ze nie van werumme gehad, da ’ ze ’t een bietje hebb ’n liggen loaten.

Zo, ik weet niet of ik het als “westerse” goed 
heb gedaan, maar ik krijg een beetje kromme 
hersens van op zijn dialects, dus neem me niet 
kwalijk dat ik verder ga op zijn ABN’s.
Zoals gezegd, ik wil jullie iets vertellen van de 
geschiedenis van de Ommerschans.
Een leuk natuurgebiedje ten noorden van 
Ommen, ten zuiden van Balkbrug. Met een 
lange en vaak roerige geschiedenis.

Maar, mag ik mij eerst even voorstellen? Mijn 
naam is Jolanda Stem, ik woon sinds ruim 4 
jaar op de Woestenweg, dus vlakbij de schans. 
Ik ben bestuurslid en pemiingmeester van Ver
eniging de Ommerschans, opgericht in 2001 
(de vereniging, niet ik).
De doelstelling van de vereniging is behoud 
en herstel van de elementen in de schans; 
voorlichting en educatie hebben we daarbij 
hoog in het vaandel.
Het bestuur bestaat uit: voorzitter Jannita 
Visscher, secretaris William Janssen, algemeen 
lid Henk Pierik en ondergetekende.
Op dit moment hebben wij een 30-tal leden, 
waarvan een aantal actieve in 3 werkgroe
pen.
De w erkgroepen PR, W aterbeheer / 
Landschapselementen en Historie/Educatie. 
Hiervoor zoeken wij nog actieve leden, ook 
willen we nog graag een 5C bestuurslid “inlij
ven” .
Maar genoeg over de bureaucratie, hoe be
langrijk ook, ik zou het hebben over de ge
schiedenis.

1500 v. Chr.
3500 Jaar geleden is er mogelijk al bewoning 
op de zandrug waar de latere schans gebouwd 
zal worden. Getuige de vondst van een aantal 
bronzen en stenen voorwerpen, een votief 
depot van een smid, waarbij het grote cere
moniële zwaard in het oog springt (niet letter
lijk hoop ik). Een replica van dit zwaard hangt 
in het Streekmuseum. Ook bekend als “de 
schat van de Ommerschans”.

De vindplaats is bekend, maar de plek is ver
der niet beschermd.
Het hart van de Ommerschans is wel een ar

cheologisch monument, bovendien sinds 1973 
een Rijksmonument. Maar, ik heb het al aan
gegeven in de vorige kolom, tot onze stomme 
verbazing was Rijksmonumenten- zorg er niet 
van op de hoogte waar het gebied lag en bo
vendien wisten (en weten) ze niet welke on
derdelen nu precies beschermd zijn!
Daar komt hopelijk binnenkort verandering in, 
een van de actiepunten van de Vereniging.

1595
We nemen nu even een hele grote sprong in 
de geschiedenis en wel naar het einde van de 
16e eeuw. Er wordt een plan gemaakt om op 
het Ommer moer een schans te gaan bou
wen. Bedoeld om de drie noordelijke provin
cies te verdedigen tegen de Spanjaarden. De 
Ommerschans wordt gebouwd tussen 1623 
en 1628, opgetrokken van aarden wallen ver
sterkt met palen. Daartoe moet elk klooster- 
en boerenerf uit de (verre) omtrek 1 boom 
leveren. Deze eerste schans heeft 3 bastions 
aan de voorkant en een versterkte wal vanaf 
de oostkant n aar de M ulderij (bij 
Dedemsvaart). Bedoeld om eventuele omtrek
kende troepen de doorgang te beletten. 
Vlakbij de Mulderij wonen de vrouwen en kin
deren van de bezetting in het Strooiendorp. 
De noordelijke provincies bakkeleien voort
durend over de onderhoudskosten van de ves
ting en de manschappen, dus bij het uitblijven 
van bevoorrading slaan de soldaten aan het 
plunderen en stoken alles wat brandbaar is 
op. Met als gevolg dat de hele vesting meer 
dan eens in verval raakt. Bommen Berend 
heeft er in 1672 dan ook “een makkie”aan. 
Temeer daar ook de bezetting grotendeels 
gevlucht is.

1735-1740
Rond 1700 wordt veel gesloopt en verkocht. 
Ommen is blij dat de schans ontmanteld wordt, 
want ze hebben er meer last dan profijt van. 
De commandant verkoopt de bijbel en het 
klokje uit het schanskerkje en wie weet wat 
nog meer.
Dit klokje hebben we op onze oprichtingsver
gadering gehad, het is in particuliere handen 
en stamt uit 1555.
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Rond 1740 is de Republiek niet meer in oor
log met Spanje. De Noordelijke Nederlanden 
zijn in handen van de regenten, maar er dreigt 
nog steeds oorlog met Oostenrijk en Frank
rijk.
Ook in de Republiek zelf is het voortdurend 
onrustig en men besluit de wapens in grote 
arsenalen op te bergen.
De schans wordt vergroot in Nieuw-Neder- 
landse stijl (de stervorm) en heet vanaf dan ’s 
Lands Magazijn(en).
Dus daarmee komt definitief een einde aan 
de verdedigingsfunctie. Wel is er nog een de
tachement soldaten als bewaking.
Zij krijgen in 1787 te maken met een overval 
van de patriotten, die alle wapens meenemen; 
m aar liefst 40 karren! Die worden naar 
Ommen gereden, alwaar het transport ver
laden wordt in schepen.
Van daar gaat het naar Zwolle, Kampen, 
Vollenhove en Hasselt, die de hele“operatie” 
op touw hebben gezet.
Daarna krijgen de oranjeklanten weer de 
macht. Uiteindelijk treedt het regiment uit rond 
1790 (na de inval van de Fransen), de schans 
ligt er weer verlaten bij.
Als de Fransen in 1795 de grote rivieren over
trekken, komen zij waarschijnlijk ook op door
tocht langs de schans. Mogelijk zijn ze, korter 
of langer, ingekwartierd geweest in de nog wel 
aanwezige gebouwen.

1819-1890
In 1819 verkrijgt de pas opgerichte Maat
schappij van Weldadigheid het terrein. En be
gint meteen al met bouwen aan een van de 
grootste gebouwen van Nederland.
Zijn jullie er nog? Misschien is het nu even tijd 
voor een kop koffie tussendoor.
Zo, da’s dat. Want er komt nog heel wat.
Ik ga er vanuit, dat jullie allemaal wel op de 
hoogte zijn van het hoe en waarom van de 
Maatschappij van Weldadigheid? Opgericht 
om de armoede en de zedeloosheid te bestrij
den en zo.

Om dat de zaken  in de vrije koloniën 
Frederiksoord, later Willems- en Wilhelmina- 
oord niet lopen naar verwachting, wil men de 
“onwelwillenden” in een aparte kolonie stop
pen.
Het bedelaarsgesticht Ommerschans, een 
strafkolonie, wordt daartoe gebouwd. De oude 
gebouwen worden afgebroken, de wallen ge
slecht, de grachten grotendeels gedempt. Er 
wordt een vierkante gracht gegraven om het 
nieuwe gestichtsgebouw heen.
In 1820 wonen de eersten er al. Aanvankelijk

zijn er 30 zalen voor 40 a 50 mensen. Mannen 
en vrouwen gescheiden. Dwars over de bin
nenplaats noord-zuid loopt een houten hek. 
Bewaakt door militairen. De onderdirecteur 
is een officier. De gronden om het gesticht 
(900 ha.) moeten ontgonnen worden, er moe
ten grachten w orden  gegraven  voor 
ontwatering en transport.
De eerste hoeven worden gebouwd, te be
ginnen aan de oostkant. Bij elke hoeve hoort 
3'A a 4 hectare grond; de kampmaat. In totaal 
zijn er 21 hoeven gebouwd. Op de hoeven 
komen de meest veelbelovenden uit de vrije 
koloniën als een soort zetbaas.
Om het gebied heen staan 20 limiethuisjes, 
bewakingshuisjes, bewoond door (vrije) kolo
nisten. Dit is geen succes, later krijgen vete
ranen (oud-soldaten) het baantje.
De “gestraften” leven onder een strikt regime, 
men deelt stok- en zweepslagen uit als “be
straffing”.
Gerekend de zeer zwakke gezondheid van 
landlopers, bedelaars, dronkaards etc. zal deze 
bestraffing extra hard zijn aangekomen.
Er komen dan ook al snel de nodige protesten 
uit den lande. Men heeft na 1823 wel wat te 
stellen in de schans, inmiddels verblijven er 
zeker 2000 mensen. Opgepakt in korte tijd, 
als er een premie uitgeloofd is voor elke op
gepakte “bedelaar” . Het gebouw is wel uit
gebreid met 4 zalen, maar dan nog is het hutje 
op mutje. Er komt wat lucht als inmiddels de 
gestichten in Veenhuizen klaar zijn. Een van
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de gestichten daar wordt bestemd voor bede
laars.
Wij weten het e.a. van de gang van zaken in 
de Ommerschans door het bezoek van Jacob 
van Lennep en Karei van Hogendorp in 1823. 
Overigens zijn de gronden wel goed ontgon
nen en zeer vruchtbaar gemaakt, dus het ge
was staat er prachtig bij. In zoverre was de 
hele bedoening wel winstgevend. Men kwam 
uit binnen- en buitenland kijken naar “het won
der”.
Ook in de Zuidelijke Nederlanden verrijst een 
vrije kolonie en een bedelaarsgesticht onder 
auspiciën van de M.v.W. De hele organisatie 
is een exacte kopie van die van de Noorde
lijke Nederlanden. In België is men niet echt 
gecharmeerd van deze door Hollanders ge
organiseerde kolonie.
Toen België België werd (1839) is de hele zaak 
dan ook snel opgeheven. Het bedelaars
gesticht van 1824 in Merksplas staat er nog 
en is nu een reguliere gevangenis na jaren
lange leegstand.

1859
De Maatschappij kan het financieel niet meer 
bolwerken. De oprichter Johannes van de 
Bosch (inmiddels graaf) is (weggepromoveerd 
tot gouvemeur-generaal van Nederlands-Indië. 
Nadat de koning en de MvW wezencontracten 
zijn gaan afsluiten met de gemeente- en arm
besturen in de steden, komen er steeds meer 
weerstanden tegen de organisatie. 
Uiteindelijk neemt de Staat in 1859 alle kolo
niën over en de Ommerschans is vanaf dan 
het Rijksbedelaarsgesticht (der Nederlanden). 
De hele zorg, arbeid, scholing e.d. wordt vanaf 
dan beter geregeld, al kun je  je  afvragen of
het “de bedelaars” iets heeft uitgemaakt.......
In ieder geval duurt het toch nog tot 1870 voor
dat de vrouwen en meisjes elders worden ge
huisvest en tot 1890 voordat het gesticht wordt 
gesloten. De laatste mannen worden naar 
Veenhuizen overgebracht.

1894
Een paar jaar later worden er plannen gemaakt 
om een Rijksopvoedingsgesticht voor jongens 
te gaan bouwen. Het eerste Veldzicht.
De gebouwen en de hoeven in en om de 
schans worden geleidelijk afgebroken en ver
kocht. Niet verkoopbare gronden worden be
bost. Van de bedelaarstijd resten alleen nog 
enkele huizen en een paar hoeven met een 
nummer op de gevel.
Uit de verdedigingstijd is een gedeelte van de 
gracht en een stuk van de wal nog over.

Wilt u meer lezen; Vereniging de Ommerschans 
heeft een boekje uitgegeven: De Ommerschans. 
Een verschanste geschiedenis, van Bom
men Berend tot syfopaat. Deze 2e druk be
vat een gemarkeerde wandelroute langs di
verse verdwenen en bestaande objecten in de 
schans. Deze route is een uitbreiding op de 
sinds 2000 bestaande wandelroute van de 
Ommermarke.
Enkele exemplaren van dit boekje liggen in 
het gebouw “Ommezien” van de HKO.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken 
een oproep te doen voor (actieve) (bestuurs) 
leden.
Wilt u toetreden tot onze gelederen, bel dan 
William Janssen tel. 0523-656531.

Het bestuur van Vereniging de Ommerschans 
wil de Historische Kring Ommen bedanken 
voor de geboden gelegenheid om iets te ver
tellen over de lange geschiedenis van de 
Ommerschans. Wij hebben graag hiervan ge
bru ik  gemaakt. De geschiedenis van de 
schans mag niet “wegzakken”, daarvoor is er 
teveel gebeurd. Wij denken dat het van be
lang is dat hier niet alleen lokaal, maar ook 
nationaal en misschien wel internationaal aan
dacht aan besteed wordt.
Al was het maar om onder de aandacht te 
brengen, dat dwang nooit het uiteindelijke ant
woord kan zijn om wat dan ook op te lossen. 
De geschiedenis in het algemeen en in het bij
zonder van de Ommerschans moge daarvan 
getuige.
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Meugies op het “Meugje”
door G.J. Hesselink

‘Meugies’, zo werden ze genoemd, de familie Kortman aan de Junnerweg. 
De andere familie Kortman (geen familie) tegenover aan de Junnerweg, 
werd gewoon Kortman genoemd.

In de crisisjaren, de dertiger jaren van de vo
rige eeuw, stond er in Junne een aantal pacht- 
boerderijen leeg. Tot het eind van de dertiger 
jaren liepen deze weer vol met mensen die uit 
de omgeving van Hardenberg of zelfs van over 
de grens kwamen.
Had men op de oorspronkelijke buurtschap
pen bijnamen of huisnamen, de nieuwkomers 
werden gewoon bij de echte naam genoemd. 
Toen er echter een tijd na elkaar twee keer 
een familie Schoemaker kwam, werd dat au
tomatisch oude en nieuwe Schoemaker.
Op een laag stuk land, het “Meugje”, stond de 
boerderij van Hendrikus Kortman. Hendrikus, 
roepnaam Dieks, werd altijd Meugies-Dieks 
genoemd. Zijn vrouw Meugies-Johamia en hun 
kinderen Meugies-Lefert en Meugies-Diene. 
De voorouders van Dieks waren uit Den Ham 
afkomstig. Dieks’ vader was jong overleden. 
Dieks zijn grootvader had lang de boerderij 
gerund met een knecht, een buurjongen Jan
nes Volkerink “van het Veldman” . De voor
ouders van Dieks behoorden met de families 
Volkerink en Luttinkhof (later Vogelzang) tot 
de eigengeërfde boeren te midden van het 
landgoed. Heel lang was dit nog te merken 
aan de verkaveling van de gronden. De drie 
genoemde boeren lagen met hun gronden op 
verschillende plaatsen in de buurtschap naast 
elkaar. Dit is ontstaan bij de verdeling van de 
gronden (= gemeenschappelijk bezit). 
Iedereen in de gemeenschap rond Ommen 
kende Meugies-Dieks uit Junne. Het waren 
mensen die, zonder dat ze dat wilden, bekend 
geworden waren. Dieks was getrouwd met 
Johanna Wermink uit Beerze (nu familie 
Bremmer). Dieks had twee zussen. De ene 
trouwde op Witharen met Snijders (nu Win
ters), de andere, M artha, trouwde met H. 
Vedders uit Varsen. In 1918 werd voor dit paar 
een nieuwe boerderij gebouwd, Junnerweg 8. 
Vele jaren later woonde hier de familie Kar- 
sten.
Vanaf 1918 tot begin de vijftiger jaren wer
den de beide boerderijen gezamenlijk bewerkt. 
Bijna alles gebeurde samen o f werd samen 
overlegd. Koeien werden samen geweid of 
verweid. In die jaren, met veel handwerk, 
waren er veel mensen in het veld aan het werk. 
Dieks had als een soort hobby het houden van 
bijen. Naast het huis was een afdak waaron

der de bijenkorven stonden.
M en noem de dit het 
iemenschoer, zoals men ook 
het onderschoer kende. Het 
bijzondere hiervan vond ik dat 
men een zware bui ook een 
schoer noemde. Dieks was 
dus de imker van Junne. Als 
jongen kan ik mij goed her
inneren dat Dieks met pijp 
bezig was met de bijen. Na
dat Dieks met het bijen houden gestopt was, 
was er jarenlang geen imker meer in Junne.
Nu, in onze tijd, wel weer. Al weer een lange 
tijd is Henk Vogelzang een bekende imker uit 
Junne. Met de bijenkorven van Dieks was wat 
bijzonders aan de hand. Hij maakte die zelf 
van stro en dunne wilgen tenen. Dieks was 
hier heel goed in. Hij maakte ook de zoge
naamde hakselhoeve, een ronde bak van stro 
waarin haksel (= gesneden stro voor het paard) 
werd geschept. Dieks maakte ook de wamie 
voor het schonen van het gedorste graan en, 
niet te vergeten, de dorsvlegel voor het dor
sen. Dieks had dit handwerk van zijn groot
vader geleerd, van ‘mijn besse’, zoals hij zijn 
opa noemde. Dieks wist veel van vroeger 
maar wilde er weinig over vertellen. Wanneer 
historici hem wat vroegen, zei hij steevast: “Als 
ik dat vertel, wat vraagje mij dan nog meer?”
Zo probeerde hij, door niet te antwoorden, 
verdere vragen te voorkomen.
Op het “Meugje” kwam na 1945 een gras
machine, een hele vooruitgang. Dieks maaide Dieks, de imker van Junne bij z’n
met twee paarden voor een één paard-ma- iemenschoer 
chine ‘anders ging het de 
paarden te slim!! ’ Nadat het 
gras gemaaid was kwamen 
de mannen en de vrouwen 
van beide boerderijen met de 
houten hark om het gras te 
keren, het zogenaam de 
‘w énnen’. De hele hooi- 
periode ging dat, behalve het 
maaien, in handwerk.
Zondags zat Dieks wederom 
achter het paard, met de 
kleedwagen naar de kerk in 
Ommen. Dinsdags om de 
beurt met de buurman Gerrit 
Jan Volkerink naar de markt
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in Ommen. Later werd de kleedwagen ver
vangen door een koets en omstreeks 1950 
kwam er een eind aan het samen boeren. De 
grond werd verdeeld en de koeien werden 
apart geweid. Wel bleef men op de boerde
rijen intensief samen werken. De zoon en doch
ter van Dieks en Johanna, Lefert en Dia, ble
ven ongetrouwd. Vele jaren leefden zij met 
z ’n vieren op de boerderij het ‘Meugje’.
In 1965 kwam de eerste auto, een Daf auto
maat. Oudere mensen konden zo makkelijk 
een rijbewijs krijgen. Zo lang Lefert nog geen 
rijbewijs had mocht er gereden worden met 
dubbele bediening. Iemand die al wat langer 
een rijbewijs had reed dan mee als een soort 
instmcteur. Buurvrouw Dini maakte in die 
periode heel wat visites en ritjes naar de kerk 
mee. Zij heeft ook nog wel eens de rem ge
bruikt, maar goed, Lefert haalde zijn rijbewijs 
en de Meugjes waren mobiel geworden. Vele 
jaren hebben zij daar nog plezier van gehad.

Johanna, de vrouw van Dieks, overleed plot
seling op 22 augustus 1969. Dat was een hele 
klap, daar zij zo lang met z ’n vieren waren 
geweest. Na het overlijden van Johanna werd 
een melkmachine gekocht zodat Lefert zich 
alleen kon redden met het melken.
Dieks overleed op 19 maart 1971. Dina en 
Lefert gingen samen verder. Bij de komst van 
de melktanks in de tachtiger jaren werd ge
stopt met melkkoeien. De varkens, kippen en 
pinken bleven. Lefert stapte op latere leeftijd 
nog over van paard op trekker. Zo leefden ze 
hun leven zoals zij opgevoed waren, maar op 
hun manier tevreden.
In m aart 1990 was D ina opgenom en in 
Nijmegen voor een medische ingreep. Juist in 
die tijd overleed Lefert zeer plotseling op 26 
maart 1990. Wederom een enorme klap voor 
Dina, die nu eenzaam achterbleef. Vanuit 
Nijmegen mocht zij de begrafenis meemaken 
en moest toen meteen weer terug. In de rouw
dienst sprak Ds. Mellema over Lefert en Dina, 
‘een paar apart’, en zo was het ook. Dina kon 
niet meer terug naar het “Meugje” maar kwam 
terecht in Oldenhaghen, waar zij op 3 decem
ber 1994 plotseling overleed. Het geslacht 
Kortman op het “Meugje” was uitgestorven. 
Na de dood van Lefert in 1990 werd het 
“Meugje” verkocht. Leo Hesselink, de buur
jongen die Lefert vaak geholpen had, trouwde 
met de tuindersdochter Paulien van Vliet uit 
Nieuwerkerk a.d. IJssel. Zij werden de nieuwe 
bewoners van het verbouwde “Meugje” . Op 
13 februari 1994 werd hun zoon Jelle gebo
ren. Na 71 jaar jong leven op het “Meugje”. 
Op 6 augustus 1996 emigreerden Leo, Paulien 
en Jelle naar Alberta in Canada, waar zij een 
melkveehouderijbedrijf begonnen. In het kan
toor naast de melkstal staat achter de compu
ter een stoel, afkomstig uit de keuken van het 
“Meugje”; een stille herinnering aan Meug- 
jes-Dieks en zijn gezin.
Het “Meugje” werd verkocht. Nieuwe bewo
ners werden Willem en Anita Laarman uit Den 
Ham. Twee dochters werden op het “Meugje” 
geboren: Fenelon en Dilinthe. De Laarman’s 
wonen hier graag, ze passen zich aan en heb
ben geen opmerkingen over de activiteiten op 
de agrarische bedrijven. Zo moet het ook. Je 
kiest er voor om ergens buiten te gaan w o
nen. Pas je dan aan en iedereen is tevreden. 
Nu, vele jaren na Meugjes-Dieks, ligt het 
“Meugje” er prachtig bij. Mooi toch dat boer
derijen met een geschiedenis zo in stand wor
den gehouden.

Twee generaties “Meugies” voor 
het ‘t Meugie.
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Archem
Deur Annie Slots

O, Archem/, m ooi/ Archem / Ce/ 
b in t g o  uniek/

Oerc g lo o ie n d e n  e n e n  g o  
böytenyvob myytielo 

W oar de/ koekoek/ echoodoaver 
boy e n  la a n d

En/ w a t re e ë n  g r a a t  la n g y  de/ 
w e ld e ra u n d

De/ ypechte nog/ rö ate len d / 
teeng/ de/ bcovnytamme/ tü c t 

E ekheuntiey springend/ op een/ 
ta k k ie  w iekt

Ve/ k ik k e ry  in  koor h u n  g e k 
w aak/ lo o t h e u rn  

Bubgerdy op een  poak g it  um / 
nota voedtet te  ypeurn/ 

Archem / e e n  hechte boertchop, 
b ie  w ien n ig een  m et lee fd e  

n enw u t
Een e n c la v e  biekaany, d e u r 

r iv ie r  e n  h e u ve lru g  um geum d  
W our d e  K egge a t  fu n g eren d / 

d e u r h e t lan d tch a p  g lie r t  
En/ d ’A rchem erberg m et g le n  

h e u g te  te  ytreek y ie rt 
O h d e  h e rd e r m et vo lle

ychoapn e n  d e  hond/
Een y c h ltte re n d  u u tg ic h  h e f 

h e e t w ied/ in  t  rond /
V e  b le ife n d e  h e id e  go- pu toryek  

te e n g  d e  h e tlin g  lig  
Een im m eny poafkleed/ w o ar 
etk/ in e r t  w et h o n n ig  k r ig  

A rchem / w o ar n a c h te g a a ln  
g ën g t e n  ycholekytery la c h t 

D eu r etk/ d te r w ö d t een  o d e  a n
o e n  tc h o e n h e id  e b ra c h t 

W oar k o k m a le  e ik e n  ey e n  
w eld e  om klem d/

D ie  m e t h u n  o e rk ra c h t n o g  
e le m e n te n  te m t

Ie  g ie t H o tla n d te  beate , 
o ld erw ety  ro o d b o n t

S toere h e u rn y  op d e  kop in  
gröy, le k k e r m a ly  e n  g eg o n d  

E n laken ve ld ery  m e t h u n  
b red e  w itte  b a a n c t 

’t  (H f w a t e x tra / c h arm e  a n  d it  
m o o ie  b o e rn la a rd / 

Archem/, w o ar d e  b e a te  e e n  
p lekke  in  de/ tchew iw ie v in d t 
E n ee n  p erfec te  ych u u tp lae tte  

a y  d e  re a g n  b e g in t 
Eenboerychop w ie t g le n  yfeer- 

v o tle  B eu ken a lle e  
K ro n kelen d  la rg y  bonen, vet

t e n e n  ytee
M e t m o o ie  vennegley, d e  

Z u n n e b e lte n  e n  K rik k e m o a t 
W oar re ig e ry  v iy t e n  ggwaen 

g ra c le u y  d e u r ’t  w a te r g o o t 
I n  ’t  tw eed ekker m ang y nevet- 
fla rd e n  o a v e r d e  w eid en  tre k t 

D ie  d e  beum e d a n  in  wiyyte- 
rie n g e  u m h u lte ly  y te k t 

Archem / w o ar rean g d ro p p ely  
b ie  g u n b ieh  e e n  rean g b o o g e  

ychéet
W oar d a n  e e n  k le u rig  d eco r 
te en g  d e  b e tra a n d  o n ty tie t 

D e vleerm oege a c h te r h e t 
veanyter w akker w ö d t 

H e t e a m d ro o d  ee n  p u rp re n  
g lo e d  o a ver d e  b o rg  h e n  ychöt 

M a r in  h e t n o g  p r ille  
o c h te n d g lo o rn  

S tre e lt ’t  vogelconcert m e t 
w ilde oew o o rn  

Joa/, A rchem / iyg lo e p n y  m o o i 
e n  go- k u ra k te riy tie k  

Elk/ je a rg e tie d e  h e f g le n  beko
r in g  e n  iy  g o  u n iek /

D ie  yfeer in  h e t lan dychap  
w oar m aek/ ie  d e t n o g  w ie t 

Z o  iy  w ien n ig een  d e u r dlyye 
tc h o o n h e ld  beywiet.
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De Vark’nmark
deur Lex Hollak

’t Is denk ik wel ’n jaor of tiene eleed’n det 
de vark’nmark dichte gaon is umdet d’r haoste 
gien anvoer meer was. In de jao r’n det d ’r 
nog volop anvoer was en de boer’n de vark’ns 
an v o er’n m et peerd  en w a a g ’n, had de 
gemiente ’n lösplaatse emaakt veur anvoer 
van groter vee. Daor had de gemiente toen ’n 
schuurde staon, waor ok spull’n van de mark 
word’n op’eslaag’n, en daor stund toen ok de 
braandspuite. Die lösplaatse was 70 cm ho
ger as ’t markplein. Daor word’n volle gebruuk 
van emaakt as d ’r wat groter vee an’evoerd 
wörd’n deur de koopluu en boer’n.
As ’tmarkdagwasdanwörd’nalletoegangsweeg’n 
naor de veemark o f’eslöt’n, waor as det niet 
meugeluk was stund d ’r iemand te controle
ren, um vee op de mark an te voer’n zonder 
te betaal’n en det wörd’n nog wel ’s probeerd. 
De ingang naor ’t markterrein was vlak b i’j ’t 
kantongerech. Daor mös ie’j dan de kaarties 
koop’n en wörd’n d ’r ok ekek’n of ze meer 
vark’ns in de waag’n hadd’n dan ze opgaav’n.

Plezier umme ’n stok
De v a rk ’nhandelaars h ad d ’n vake vaste 
boer’nklaant’n waor as ze handel’n. Dan 
stap’n ze op de fletse, ’n stok an ’t stuur en 
de boer op. ’t Toeval wol det Jan op weg was 
naor ’n boer an ’t Ommerbos en de fletse zag 
staon van Gait. Den zat an de koffie bi’j Hut
ten op ’n Rotbrink. Gait had de koffie op en 
zakelijke ding’n o f’edaon en wol naor ’t vol
gende adres en kump tot de ontdekking det 
zien stok weg is. Jan had Gait zien stok d’r 
gauw o f’epakt en fiets’n met 2 stokk’n op ’t 
Ommerbos an.
Dingsdags op de mark naodet d ’r al ehandeld, 
ekoch en vekoch was en d ’r o f’erekk’nd 
word’n en de koffie wel smaak’n, vetell’n Gait 
det zien stok weg was. “ ’n Koopman zonder 
stok is niks”, zei Jan teeg’n Gait, “ik hebbe 
d’r wel twie, diss’n stok den kuij wel van m i’j 
koop’n.” Gait betaal’n Jan wat ‘e d ’r veur 
hebb’n wol en Gait pakk’n ’n stok an, bekik 
um is goed en zei: “Det is jao makstromie mien 
eig’n stok!” D ’r zat wel veer man meer an de 
taofel en zeid’n teeg’n Jan: “Det kost oew 
now wel ’n röndtie in ’t gelag” . Met mekare 
hadd’n ze schik det ’t zo mooi verloop’n was. 
Gait was ’n plezierig man en ok gien knieperd. 
Nao ofloop van de mark op ’n dingseldagmiddag

waar’n wi’j met die zwaore bigg’nbakk’n an ’t 
opbarg’n in de schure bi’j de löswal. Gait kump 
bi’j oons en zei: “Jongs, ’t is zo warm, ie’j kriegt 
allemaole ien pilsie van mi’j.” Ien van mien 
collega’s zei teeg’n Gait: “Ik heb liever ’n stuk- 
kie wost.” “Jaaha mien jonge”, zei Gait, det 
kan wel zo weez’n, mar ik hebbe oew niet in 
de kost”, en daor mosse ’t met doen.

Appie Wittenberg op dreef
In de loop van de jao r’n is de vark’nmark 
veplaatst naor de aandere kaante van de ofrit 
van ’n Varsenerdiek. De gemiente hef in 1975 
hekwerk ekoch van de veemarkthallen in Mep- 
pel (Daor was toen al gien vark’nmark meer) 
en daor word’n de vark’n dan in’edaon die op 
de m ark an ’evoerd w aar’n. Vanof 1976 
möss’n de vark’ns die naor de slachteri’j ’n 
gung’n eerst op de weegschaole veurdet v.d. 
Bent ze ophaal’n. Oons aller bekende Appie 
Wittenberg bedien’n de weegschaole. As ’t 
vark’n eweug’n was gaf Appie ’t weegbriefie 
an m i’j. Dan schreef ik de namen van boer en 
koper op, en mos d ’r betaald wörd’n naor ’t 
aantal angevoerde vark’ns. Eind jaor’n 1970 
was det nog 200-250 stuks. As ’t vlot leup 
wörd’n zo’n 60 stuks in ien uur eweug’n. As 
ze deur de w eegschaole w est w a a r’n 
kwaam’n ze in ’n grote ruumte, en det was in 
de vekaansietied ’n belevenis veur de m ens’n 
uut de stad. Dan wörd’n deur die vark’ns, 
veural deur die olde mott’n en beer’n, ok wel 
is vocht’n en beef n ze mekare. Ie’j hadd’n 
d’r ok wat bi’j die nog volop bezig waar’n um 
de vark’nsstapel op peil te höld’n. “Moet je 
nou ’s kaaike, dit heb ik nog nooit gezien”, 
kwam ’n vekaansieganger bi’j Appie staon. 
“Wat duurt ’t lang voor ’t mannetjesvarken 
klaar is”, zei de mevrouw teeg’n Appie. “Ja”, 
zei Appie, “er kunnen zo maar 10-12 bigge
tjes uitkomen als ze uitgeteld is.” “Nou moet 
je goed opletten”, zei Appie teeg’n de me
vrouw, “als ’t mannetje 2 keer kort achter el
kaar knikt met de oren is ‘t ’n tweeling.” Nao 
’n poossien riep ze: “Hij knikte met de oren 
kort achter elkaar!” “Zie je wel”, zei Appie. 
“Wat leuk dat u er zoveel van weet!” “Oh, 
daar kan ik u veel over vertellen. Dan weet u 
zeker ook niet waarom de moederzeug 2 rijen 
spenen heeft?” (Nee, dat wist ze niet). “Als 
’t varken maar een rij spenen heeft is ’t var
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ken te lang”, zei Appie. “Da’s ’n goeie!” zei 
ze en moest smakelijk lachen.

’n OnnozePn vekaansieganger
As de vark’ns in de veewaag’ns edaon wörd’n 
a ’j ok van die vekaansiegangers die ’t better 
könd’n as de mens’n die d ’r dagelijks met 
umme gung’n. Henk Kosse was bezig um ’n 
groot’n beer in de waag’n te krieg’n waor van 
die grote slagtaand’n an weerskaant’n van de 
kaak’n naor buut’n staak’n. Kump d ’r ’n 
vekaansieganger naor Henk toe, m et de 
opmarking: “U moet dat varken geen tikje 
geven met de stok. U moet tegen dat beest 
praten, dan gaat ie wel in de wagen. Zal ik ’t 
doen?” “Graag”, zei Henk Kosse, “maar ik 
waarschuw je! Op de markt in Zwolle is mij 
dit ’n maand geleden overkomen.” Henk trok 
de broekspiepe op um te laot’n zien wat veur 
schade den groot’n beer an kon richt’n. Den 
vekaansieganger gunk veur alle zekerheid 
hoge op de laadkleppe staon en mooi praot’n 
teeg’n opa (Zo nuum’ w i’j die olde beers). 
Opa den keek wel is ’n paar keer genuugluk

naor de man boov’n an de laadkleppe, mar 
had niks gien belang b i’j um ienen stap op de 
laadkleppe te zett’n. Zie hebt den man goed 
de tied egeev’n en ef ’t vark’n met al zien 
praot’n ok niet in de waag’n ekreeg’n en zei 
ten langen leste: “’t Lukt mij toch niet.” As 
daank kreeg ‘e van de vekaansiegangers ’n 
afkeurend gejoel. De koopluu zeid’n teeg’n 
um: “A’j deur ’n eindtie op an loopt zie’j ’n 
karke met rode dakpann’n en daor achter die 
karke is ok wel is schaop’nmark.” “Nou, dan 
ga ik daar eens kijken, dat lijken me lieve, 
vriendelijke beesten.” “Je moet wel uitkijken 
als er rammen tussen zitten, die kunnen met 
de kop jou zo maar ’n ram tegen je achter
werk geven.” “Ik ga toch kijken, ’t lijkt me 
wel leuk.” Zie hebt um volle plezier ewenst 
en de koopluu zeid’n teeg’n mekare: “Dan is 
d ’r teminste ien schaop op de mark!
“Ik zette gien h waor asse eigenluk wel ’n h 
eschreev’n mut wörd’n. Det is nargens veur 
neudig det gezucht d ’r veuran”, zei Endek van 
Braandsmientie vake.

’t Snuupwinkeltie
door Frouwke Doezeman-Makkinga

Kleine dappere venties
met in heer knuusies wat centies,
goat noar ’t snuupwinkeltie in de donkere steege
verscheul’n achter ’n hooge heege.

De deure giet lös, ’t bellegie giet,
en de koopvrouwe, den achter de teunebaanke stiet,
kömp bi’j de kinder over as ‘barre geleerd’
as ze vrög wat ze wilt en heer geld ‘inspecteerd’.

Dröppies en moppies en toverball’n zat, 
foi, foi, wat zo’n mëënse niet allemoale had, 
koeke met suker of ’n kleurege blok 
en zelfs zo’n echt’n zuutholt’n stok.

As de jong’s doar wat rond hebt ‘elummeld 
en met smerege vingers ’n koeke verkrummeld, 
wordt de koopvrouwe helleg 
en zeg ‘maak now ow keuze uut wat doar leg’!

De toverballe is ’t uuteindelek wat ’t wee’n mut, 
zo prachteg as ‘e doar leg en d’r uutzut.
Van den helleg’n koopvrouwe ‘e schrökk’n 
hebt ze maar rap veur de balie ‘e dökk’n.

In de donkere steege, achter de heege, 
wordt ‘e wikt en ‘e weug’n.
Dan zoegt ze um beurt’ totdat de balie is ve’kleurd, en is heer riekdom weer vot en 
vervleug’n.
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De molen Mariënberg
door Gert Hemstede

In de vorige editie van de Darde Klokke stond 
een vraag van Jan Hutten uit Hengelo over 
deze molen, die in Beerze gestaan zou heb
ben. In eerste instantie bekeek ik deze vraag 
om informatie met een lichte scepsis. De 
molen Mariënberg zal in de buurt van het ge
lijknamige dorpje te vinden zijn in de marke 
van Bergentheim? Ik had wel eens van de 
molenaar te Mariënberg gehoord, maar deze 
nooit met Beerze in verband gebracht.
Ik nodig Jan Hutten dan ook graag uit om zijn 
informatie op het papier te zetten, voor de 
Darde Klokke. Wellicht kan er samen een 
goed verhaal op papier komen. Ik was toch 
nieuwsgierig geworden naar de vraag en heb 
de stukken van de Mariënberg eens bij elkaar 
gezocht. Hier volgt dan mijn gedeelte van het 
verhaal.

In eerste instantie vond ik een aantal namen 
van mensen die op de Mariënberg woonden. 
Ik heb ze vergeleken met de belastingregisters 
van Beerze. Hier kwamen ze niet voor. Ik 
vermoedde, dat ik toch in de marke van 
Bergentheim zou moeten zoeken voor de na
men en inderdaad vond ik ze daar terug. 
Maar dat wil nog niet alles zeggen. Waar
schijnlijk heeft de molen op de grens gestaan 
en misschien nog wel op het grondgebied van 
Beerze. Er zijn wel meer van zulke grensge
vallen bekend. Bekend is de hofte op het 
grondgebied van Arriën, maar behorend tot 
de stad Ommen en andersom de Arriercamp 
liggend binnen het gebied van de stad maar 
behorend tot Arrien. Er lag zelfs een waerdeel 
op deze kamp voor medezeggenschap in de 
marke van Arriën. Dit zou in Beerze ook het 
geval kunnen zijn. De molen zou in Beerze 
liggen en behoren tot de marke van Bergentheim, 
waar Mariënberg ook onder viel. Wellicht 
hangt dit samen met de geschiedenis en het 
ontstaan van Mariënberg.

In de middeleeuwen voordat Mariënberg be
stond, was in het gebied van dit dorp enkel de 
uithof te vinden van Henrick van Grams- 
bergen. Hij was drost van Salland, heer van 
de graafschap Bentheim en bezitter van het 
huis en de heerlijkheid Gramsbergen en een 
buitenplaats, een uithof, in het gebied ten wes

ten, in Bergentheim. Zo’n buitenhof stond 
vooral bekend vanwege de bedrijvigheid. 
Naast landbouw, molens, brouwerij, smederij, 
kon zo’n uithof in veel behoeften van de vorst 
voorzien.
In 1406 vermaakte Henrick van Gramsbergen 
grote delen van zijn gebied aan het klooster 
Sipculo, waaronder deze uithof. Op deze uit
hof te Mariënberg waren twee molens gele
gen: een windmolen voor graan en een olie
molen.
Maar ook de markeluiden zowel van Beerze 
als Bergentheim doen afstand van hun rech
ten op de woeste grond rond het nieuw te bou
wen klooster Sibkelo. Zo kwamen veel gron
den en erven in het grensgebied van de mar
ken Bergentheim, Beerze en den Ham aan 
een nieuwe eigenaar, het nieuwe klooster 
Sipkulo. In Beerze waren het de erven Ter 
Wonne en Oesbemijck, Hesselinck, Later 
horen we ook dat Groote Hazelhorst te Noord 
Meer en Broekotte te Linde tot de goederen 
van het klooster behoort. In Bergentheim: 
delen van V eldinck, W ijchm annijck , 
Mariënberg, Assinck, Waterinck. Bij een ei
genaar zou het gemakkelijk kunnen dat de 
grenzen in het gebied later op moeilijkheden 
konden stuiten.
Zo heb ik een aantal stukken gevonden over 
moeilijkheden en het schutten van vee.

In mei 1686 zijn er een aantal getuigen die 
over het schutten van vee van Den Mariënberg 
spreken en hoe dat in het verleden ging.
De eerste is Jan Berents Reuver. Hij is kos
ter in Den Ham en heeft de leeftijd van 68 of 
69 jaar. Hij kan daarom bogen op een lange 
historische kennis. Hij verteld, dat meer dan 
60 jaar geleden, toen hij nog een kleine jongen 
was en voor het eerst in de broek kwam, een 
hele rest beesten bij de onderscholtis Ringen- 
berg van den Ham aan huis werden gebracht. 
Deze beesten zouden van den Mariënberg ge
weest zijn.
Als tweede wordt verhoord Lubbe Seijnen. 
Zij zou zo rond 1645/46 tot circa 1650 bij haar 
oom Lambert ten Mariënberg als meid gediend 
hebben. Zij vertelt dat het Meulenpandt niet 
u itgev redet (om heind) was. M aar de 
olijmeulencamp wel omheind was. Wat ver
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der van belang is, is dat Lubbe zegt dat Lam- 
bert ten Mariënberg niet gerechtigd was in de 
marken van Beerze en den Ham.
Arent ten Have die in dezelfde tijd als Lubbe 
als knecht bij Kotmans in Beerze werkte be
vestigd wat Lubbe ook zegt dat “het pant ter 
Mariënbergh niet bevredet is geweest alsoo 
het tuijg daer in ende uijt konde gaen nae haer 
welgevallen” . Rond de Molenbelt was altijd 
een hoeder aanwezig, want als het gebeurde 
dat de paarden of beesten wegliepen, konden 
ze door de hoeder direct weer worden terug
gehaald.
Als laatste wordt Asse Seijnen van Noortmeer 
verhoort. Hij heeft van circa 1650 tot 1666, 
even na de eerste Munsterse oorlog, bij Sen- 
ding in Beerze gewerkt. Hij heeft meegewerkt 
m et het schutten  van schapen van den 
Mariënberg uit het Hammer en Beerser veen. 
En de schapen naar den Ham gedreven, waar 
ze geschut zijn. Na dit werk hadden ze een 
tonne bier gedronken in den Ham op de kos
ten van den Mariënberg.
In ieder geval lezen we hiemit drie veldnamen 
die met de molen te maken hebben. 1. Het 
meulenpandt of het pant ter Mariënbergh, 2. 
de Olijmeulencamp en 3. de Molenbelt.

Het lijkt erop dat hier dus een oliemolen heeft 
gestaan op een molenbelt om genoeg windvang 
te hebben. Dat de molen ook dicht genoeg bij de 
Beerser en Hammer gronden lag om het ge
vaar dat als de beesten uitbraken ook direct op 
het gebied van Beerze en den Ham kwamen. 
Maar ook dat de molen van oorsprong be
hoorde tot de uithof van Henrick van Grams- 
bergen en later van het klooster Sipculo en 
dus niet gerechtigd in Beerze.
Wel heeft de mulder van Mariënberg in 1673 
enige percelen grond uit de boedel van Kot
mans uit Beerze gekocht.

De bewoners
We hebben al gezien dat er een Lambert op 
M ariënberg w oonde. Deze Lam bert ter 
Mariënbergh komen we al tegen in 1611 als 
markegenoot van Bergentheim. Hij wordt 
genoemd Lambert op Oelbers en is aanwezig 
op de markevergadering vanwege het con
vent van Sipculo.
In 1613 koopt L am bert O elbers ter 
Mariënbergh en zijn vrouw Hille een stuk 
grond van de marke genoemd De Barge, ge
legen in de Ruijt-es tussen de landerijen van 
Berendt van Heerdt en die van de vrouwe

vanAesewijn. In 1615 vertegenwoordigd hij 
het klooster als onderrentmeester. In 1634 
koopt hij een perceel grond van vrouwe Josina 
van Aesewijn, vrouwe van Gramsbergen.
In 1676 lees ik nog van een Lambert Hermsen 
ten Mariënberg. Hannes Liertjen uit den Ham 
gaat er heen om er te brouwen. Onduidelijk is 
of we hier met een opvolger te doen hebben 
en er ook een brouwerij bij het Erve ten 
Mariënbergh was o f dat deze Lambert in het 
plaatje Mariënberg woonde.
De volgende persoon woonde wel weer op de 
molen. Het is Henrick Asjens ten Mariënberg. 
Ook van hem worden weer paarden geschut, 
door de boeren van Beerze uit de Oostermaete. 
Het aardige is dat Geert Wunninck uit Beerze 
borge wordt voor H enrick Asjens. Deze 
Henrick Asjens verbindt al zijne onroerende 
goederen in Beerze aan de schuld voor het 
schutten. Helaas wordt niet genoemd waar
uit die onroerende goederen bestaan.
Als laatste heb ik uit januari 1690 een Henrick 
Tonnissen m ulder ten Marrienberg. O f er 
familierelaties hebben bestaan tussen de per
sonen is mij niet bekend. Helaas heb ik alleen 
maar gegevens uit de 17e eeuw. Er zullen vast 
ergens nog wel meer gegevens te vinden zijn 
en die geven wellicht uitsluitsel waar de boer- 
derij/molen ooit gestaan heeft.
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College van B&W bezocht Hr. Ms. Ommen
door G.J. Hesselink

Naar aanleiding van het artikel over de 
mijnenveger Hr. Ms. Ommen het volgende. 
Op uitnodiging van de Koninklijke Marine 
maakte een aantal leden van de Gemeente
raad een tocht op de Noordzee op de naar 
onze Gemeente genoemde mijnenveger. 
Naast de leden van de raad waren aanwe
zig burgemeester Knoppers en secretaris 
Barendrecht. Dat de heer Knoppers niet op 
de foto staat komt omdat hij de foto’s 
maakte.
We scheepten ons in Den Helder in. Het 
was op een wat regenachtige dag in juni

Burgemeester Knoppers zelf op de foto met zijn secre
taris en de heer Hesselink. De officier naast Hesselink is 
waarschijnlijk de commandant, Ltz. 2 OC W.G.M. 
Frohn.

1979 dat we aan boord ontvangen werden. 
De bemanning stond aangetreden. De tocht 
begon. De zee was ruw die dag. ’s Middags 
gingen we in de luwte van Texel varen.
Daar woei het wat minder tijdens het eten 
zodat wij als landrotten de boel wat beter op 
tafel konden houden. Na de goede scheep- 
smaaltijd kregen we nog een demonstratie. 
Een helikopter zette een marinier af op ’t 
dek en haalde hem later weer op. Om beur
ten mochten we op de brug het roer vast
houden. Het viel ons op dat door een twee
tal marinemannen onafgebroken de zee 
werd afgetuurd. (Later, thuis, hoorden we

die morgen een straaljager in zee was 
i ’

Van links naar rechts: dhr. Barendrecht, dhr. Hoogenboom, dhr. Pouw, dhr. Jaspers, mw. 
Vosjan, dhr. Kassies, dhr. Hesselink, twee marineofficieren en dhr. Wijkmans.
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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 !

y mm  S S
M  EN Af

GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK >:w :

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

. /S TBrasserie /  -c \
Charlie Brown

Sfeervol genieten

van culinaire verrassingen
in een eigentijdse ambiance

Balkerweg 17a 
7731 RX Omincn 

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

E-mail rcstaurant@de-Iindenberg.nl 
Internet www.de-lindenberg.nl

c a f é  - r e s t a u r a n t

^  N IE U W E  B R U G
'N OMME(N)TJE WAARD

Lemelerweg 13, Ommen, Telefoon (0529) 451723

T O U W E N
t a p i j t  g o r d i j n e n

Een begrip voor Ommen en omgeuing!

Schurinkstraat 26a - 7731 GD Ommen 
Tel. (0529) 45 17 16 - Fax (0529) 45 66 72

W E E N I N K M AKELAARS M
■ V E R K O O P  I  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  B 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  1 1 2 1

RESTAURANT
2 *  xJ%S%1

# % BESThMENERbERq

Voor bruiloften, recepties, diners etc. 
in een schitterende omgeving.

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 tel. (0529) 45 46 00

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

ê
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

0
tel. (0529) 45 19 60 tel. (0529) 45 64 36
Autobedrijf 0 Citroen agent
De Jong M.C. Bouwman
Strangeweg 11, Ommen Hammerweg 3-5, Ommen
tel. (0529) 46 22 22 tel. (0529) 45 62 47

^  — 7 G O U D S M ID S
' ATELIER 8c JUWELIER 

Y '  ZANDBERG EN

Vrijthof 7 | 7731 CN Ommen | Telefoon (0529) 456 111

S I N D S  1 9 7 0
y m
jm ■-■eNAJ

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 www.lennips.nl

Voor goed advies en v a k w e r k  n a a r  erkend Lid van

^ALLATIEBEDRIJF

GROEN
OMMEN

‘ Loodgieters 
‘ Centrale verw arm ing  
‘ D akbedekkingen  
‘ Elektra
‘ G as- en W aterleiding 
‘ O nderhoud CV-keteis

U neto -Vn i O

Patrijsstraat 3-5, 
7731 ZL Ommen 

Tel. (0529) 45 22 03 

www.qroen-hof.nl

mailto:rcstaurant@de-Iindenberg.nl
http://www.de-lindenberg.nl
http://www.weeninkmakelaars.nl
mailto:schildersbedrijf@lennips-ommen.nl
http://www.lennips.nl
http://www.qroen-hof.nl


Wij hebben voor u een uitgebreide collectie

‘jubileumkaarten*

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

Stap eens bij ons binnen, wij geven u graag advies!

drukkerij
Meijerink

D e  i ^ k c H T E R

Dalfsen: Bloemendalstraat 3 ▼  Tel. (0529) 43 25 12 

Ommen: Bermerstraat 12 ▼  Tel. (0529) 45 13 51 

www.drukkerijmeijerink.nl

Brouwerij De Pauw BV Nieuwelandstraat 10 
De Rechter van Steenwijk Markt 72 I

I Ommen I Tel. (0529) 455564 
Steenwijk I Tel. (0521) 521680

------------------- ^ -------------------

BROOD & BANKET
KLEINLUGTENBELT

timmer- en onderhoudsbedrijf

Ham / DMHuewind De Voormars 10B - 7731 DD Ommen
Varsenerstraat 12 - 7731 DC Ommen Telefoon (0529) 4 5  47  8 9

D O U W E ’S D U M l*
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

www.douwesdum p.nl

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

Ons autoschadeherstelteam  helpt
uw auto er zo w eer bovenop.

AUTO SCHADE HUYSMAIMS
Strangeweg 20, 7731 GW Ommen 

Telefoon (0529) 45 11 46

Gratis leenauto  • FOCWA garantie  
24-uursservice • 7 dagen p er w eek

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

NTP INFRA B.V.

N TP Infra Hattem  
NTP Infra Enschede 
NTP Infra Zevenaar 
N TP Bouw B.V.

N TP Infra  Ommen
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen

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

tel. (0523) 63 84 16 
A sfa ltcen tra le  Bovenveld
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen

BOSCH
Service

tel. (0523) 63 86 51

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 

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

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


Luster’n noar ow moe
deur Dientie

De moe van Annegie, mien vriendinne, gef graag 
heur mening. Niet over belangrieke dinge of over 
dinge die heur dochter zelf angoat, nee, doar hef 
ze zich nooit over uut’e loat’n. Annegie mos zelf 
weet’n met wie ze wol trouw’n of wat ze wol 
wörd’n en welk huus ze wol koop’n.
Annegie heur moe was meer van, ‘ ie-mut-ow- 
hoar-zo-en-zo-draag’n, veural over de ponny had 
ze ’n uutgesprökk’n mening. Foi, loat ow ponny 
niet zo veur ow oog’n hang’n, was moe’s road 
an Annegie en drifteg kon ze dan bi’j Annegie 
de ponny op zied veeg’n.
Ok had ze d’r ’n haandtie van umme heur goeie 
road te geev’n as ’t umme Annegie’s gezond
heid gönk. Aajt weer reup moe, “niet noar buut’n 
goan met ’n natt’n kop hoar, want doar krie’j 
longonstekkinge van”.
Maar ok : “as ’t onweert, muj niet goan bell’n 
want zo’n telefoon köj nooit vertrouw’n. Want 
wonneer de bliksem deur de kilometers-telefoon- 
kabel hen schot, köj dood dale vall’n in ’n gaank”. 
(Doar höng de telefoon in A nnegie’s 
oaldershuus). Annegie weet precies wat moeder
lekke road is.
Och, zeg Annegie, moe’s road berust niet echt 
op feitelekke woarheed’n (allenneg misschien 
dat geval met die telefoon), maar ’n moe is ’n 
vakvrouwe op heur eig’n gebied en hef ’t rech’ 
umme road te geev’n, umme dat ze now ienmoal 
’n Moe is.
Annegie’s leev’n was ien en al moederlekke 
road. Saam’n met heur twie zusters en jongere 
breurtie bint ze d ’r van övertuugt dat moe 
machteg volle armlastege luu kemi’n. Dat soort 
trieste gevall’n spöll’n de hoofdrolle in de dra
ma’s met as onderwarp: “eig’n schuld, dikke 
bult”. As moe heer van advies dien’n, dan was 
dat met ’n stemme die de meeste luu allenneg 
gebruukt as ze griezelverhaal’n vertelt. 
Wonneer iene van de kinder op ’n stoel wipp’n, 
kwaamp moe met ’t verhaal van ’n keer’1 den 
dat ok deud en achterover völ, zien nekke brok 
en veur de rest van zien korte lèèv’n in ’n rol
stoel deur mos breng’n.
Met zuurties in de luch’ gooi’n, wat Annegie nogal 
volle deud, vertell’n moe oons ’t verhaal van ’n 
jong’n den zo’n zuurtie achter in zien keele kreeg 
en d’r in stikk’n.
Ok had Annegie’s moe ’n gruwelek verhaal as 
de magies in ’n supermarkt barre volle schik 
hadd’n umdat ze heer tonge teeg’n de vrieskaste

andrukk’n, want dan was ‘t weer ’n aander’n 
keer’1 as met den stoel, den ok zo lolleg ‘e wes 
was en zien tonge was vaste ‘e vreur’n. De 
braandweer mos t’r an te passé komm’n en hef 
zien tonge d ’r half of mutt’n snied’n en now nog 
aajt begint den keer’1 elk woord dat ‘e uutsprek 
met SJ.
Annegie zal nooit vergett’n hoe heur moe dat in 
de ri’jje veur de kassa dramatisch veurdeud en 
heer leut zien en heur’n hoe dat gönk, as den 
keer’1 vreug umme: “sjiets sjachts sjom sjop 
sje sjauw’n”.
As veur Annegie de tied is an ‘e brökk’n dat er 
over ‘t uutgoan ‘e proat mut wörd’n, kwaamp 
heur moe, zoas aajt, met ’n moederlek advies 
over ’t uutgoan op de propp’n. Maar wel met de 
bedoelinge umme heer alle zoaterdagoavend’n 
thuus te hoal’n en sökke te loat’n stopp’n.
Eerst kwaamp “ ‘t nette magies advies”: nette 
magies kauwt niet op kauwgom en nette ma
gies fluit niet. Veerder verget nette magies ok 
nooit de BOE - regel, (Bien’n Over Elkaar). 
Doamoa kwaamp de lieste met, volgens moe, 
niet te vertrouw’n types:
Italiaanse keer’ls bedriegt oe, net as Fraanse, 
Chineese, Engelse en Ierse keer’ls. En dan veer
der de keer’ls van de overege 93 nationalitiet’n 
bi’j heer op de middelbare schoele.
Teeg’n de tied dat heer moe kloar was met heur 
lange relaas, was ’t heer kats dudelek dat heer 
jongste breurtie echt de ienegste was, woar ze 
veileg mee uut konn’n goan.
Annegie trouw’n en kreeg zelf kinder’ en had 
‘edach’ dat moe now toch wel zol ophoal’n met 
al heur wieze road. Mooi niet.
’n Schoffie ‘eleed’n sjorr’n Annegie’s moe an 
heur wat te leege uut’ esneed’n bluusie en mark’n 
op: “Ie mut niet te koop loop’n met iets daj niet 
wilt verkoop’n” Toen drong goed töt Annegie 
deur dat moederlek advies gien grèènz’n kent 
en niet an tied ‘ebönd’n is. Zie lach’n heur moe 
is toe en gaf toen as antwoord, “goed moe, be
dankt veur de wieze road”.

Och, de leste joar’n is Annegie heur moe steeds 
better goan begriep’n.
Gister’ wipp’n Annegie’s dochter achterover
met ’n stoel en ........ joa echt, Annegie zei
met heur griezelegste stemme: “luuster goed, 
ow gropmoe kenn’n d’r ien e .............
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Het spoor terug (5)
door Jan Schuurman

Even nog terug naar de tijd van de Bewaar
school. Het is mooi weer en van juffrouw 
Jonkman mogen we onder begeleiding van 
Nellie Kothuis in de zandbak spelen. Vanuit 
een bepaalde plek heb je een mooi uitzicht op 
de toren van de Herv. Kerk. En wat zie ik 
daar ? Een man die halverwege de torenspits 
aan een touw hangt en iets aan het repareren 
is. Thuis gekomen doe ik mijn verhaal. “Och 
jongen, weetje wie dat was ?” zei mijn vader, 
“dat was Jansom van de Hamsgoren” . Later 
begreep ik wie hij bedoelde. Mijn vader had 
een oom, een broer van zijn  vader, die 
Johannes Schuurman heette. En dat “Jansom” 
was een verkorting van Jewans-oom of te wel 
ome Johannes. Die man was timmerman en 
hield het onderhoud aan de toren bij.
Toen ik hem aan de toren zag bengelen was 
hij al knap oud. Hij werd geboren in 1868 en 
dat jaar van mijn kleuterschool was 1941, dus 
was hij toen 73 jaar !
Overigens was die Johannes de vader van een 
paar bekende O m m enaren, zoals 
“Doevendieksie”, een vrijgezel die erg betrok
ken was bij de duivensport. Van hem was ook 
bekend dat hij altijd lopend (hij was opper
man) naar zijn werk ging, ook al was dat 10 
KM van zijn huis. Hij kon n.1. niet fietsen. En 
dan had je nog Riekie Schuurman, een klein 
vrouwtje dat op latere leeftijd nog trouwde met 
Bas Verhoef uit Sliedrecht. Ook Hendrik Jan 
Schuurman, de aannemer, die tegenover de 
R.K.-school woonde, was een zoon van hem.

Terug (of vooruit) naar het jaar 1948. Ik zat 
toen in de zesde klas van de Openbare La
gere School. Met opzet schrijf ik dit met 
hoofdletters, want er was sinds kort ook nog 
een Hervormde school. En dat was een heel 
verschil, althans in de ogen van veel mensen. 
Mijn moeder vond dat we naar de Hervormde 
school moesten. In Den Ham, waar zij op 
school was geweest, was het bijna ondenk
baar datje  niet naar het christelijk onderwijs
ging
En dominee Emmerzaal was er immers ook 
voor ! “Maar ds. Bruins en ds. Van Heijnst 
zijn er tegen” antwoordde mijn vader dan. En 
daar had hij gelijk in. Bovendien vond mijn 
vader de nieuwe school ook een eind uit de 
buurt. N aar het W elpenhuis van de

Padvindersboerderij aan het eind van de 
Koesteeg was een heel eind lopen vanuit de 
Schurinkstraat. Maar de belangrijkste reden 
hield hij voor zichzelf: Hij had nog al wat klan
ten die de openbare school steunden en die 
konden hun kolen wel eens ergens anders 
gaan halen. Al een paar keer had ik Gaitjan 
Poortier bij ons thuis gezien, niet om brand
stof te bestellen, maar wat besprak hij 
dan wel ? En ook Gerardus Makkinga (Flippi) 
fietste soms een eindje met mijn vader mee 
en dan raakten ze in een heftig gesprek. La
ter begreep ik dat zij (en anderen) probeer
den mijn vader over te halen. Zo niet dan einde 
van de klandizie! Misschien heeft hij het aantal 
te verliezen klanten aan weerszijden afgewo
gen, want het kwam er op neer dat mijn zusje 
en ik m.i.v. het jaar 1948 naar de Hervormde 
school zouden gaan. Maar eerst moest dat nog 
verteld worden aan meester Van de Meulen, 
hoofd van de openbare school. Wie moest dat 
doen ?
“Dat moet jij hem maar zeggen , Fenna”, zei 
mijn vader tegen mijn moeder, “misschien 
denkt hij wel dat het door jou komt met je 
Hammerse geloof!” Mijn moeder ging, het 
werd geen goed gesprek. Zij kwam huilend 
terug. Ik heb dit nooit begrepen van mijn va
der.

Maar nu de nieuwe school. Een hele over
gang. Niet meer de bekende gezichten in de 
klas als die van Tony Gort, Greta Buter, Hein 
Oldeman, Gerrit Stegeman, Jan de Vroeg, 
Hennie Jalving, Hendrik Ekkelenkamp en nog 
veel meer. Toch waren er kinderen die ik 
kende: Freek Schuurm an van het
pannenfabriekie, de kinderen van Poortier, 
Gerrie Vos (om aan het leerlingenaantal te 
voldoen bleef zij een extra jaar op schoo), 
Harry en Jannie Zandbergen en zo waar 
Bonne Bosch. “Wat doe jij dan hier, je zat toch 
op de Gereformeerde school ?”
“Mijn moeder wilde graag dat ik naar een 
christelijke school ging en 6 jaar geleden was 
er maar één en dat was de school van mees
ter Timmerman”. Zo kon het dus ook.
Soms dacht ik nog wel eens terug aan de 
school op het Vrijthof. Aan meester de Munk, 
meester Veldman, meester de Boer, allemaal 
aardige onderwijzers. We hadden pas een
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musical ingestudeerd: “Repelsteeltje” . Som
mige stukken tekst en de wijs ken ik nog zoals 
“ ’t Is een feit dat niemand weet dat ik Rep
elsteeltje heef’. De laatste opvoering waar
aan ik meedeed was in Balkbrug.
En nu werd alles anders. Een strenge mees
ter, die Jansen van Galen ! We waren altijd 
heel gehoorzaam in de klas. Toch sprak hij 
nooit zo hard, en schreeuwen deed hij hele
maal al niet. Hij keek je alleen maar strak aan 
als je wat gedaan had dat niet door de beugel 
kon. Hij stuurde je met zijn ogen. Soms lach
ten zijn ogen en knipoogde hij tegen je, alsof 
hij zeggen wilde: Ik weet precies welke 
ondeugendheid je  nu weer plan bent te gaan 
doen, maar ik geef je geen kans ! Jaren later 
heb ik pas beseft wat voor een inloed hij op 
mij heeft gehad bij het zoeken naar het soort 
vervolgonderwijs na de Mulo: Ik wilde net zo 
worden als hij (Het is me niet gelukt).
Om nog even bij meester H.P. Jansen van 
Galen blijven : Hij heeft veel betekend voor 
het verenigingsleven in Ommen. Hoe ouder 
ik word, des te meer ik tot dit besef kom. Hij 
blies onze “knapenvereniging” nieuw leven in 
door o.a.de naam te veranderen in “Jongens-

club De Jonge Bouwers” maar ook door op 
modenere toer te werk te gaan. Door zijn toe
doen gingen we naar jeugdkampen van het 
C.J.M. V. in Leusden, voerden we op onze z.g. 
jaarvergaderingen avontuurlijke toneel
voorstellingen op. Als je  16 jaar was kon je 
naar de “Jonge mannenvereniging”. Daar was 
hij ook een enthousiast leider van. Ook was 
H.P.(waar die letters voor staan heb ik nooit 
geweten) erg muzikaal en was hij dirigent 
van verschillende zangkoren.Tegen kinder
koren zei hij dat ze steeds naar hen moest kij
ken, ander kon hij niet goed piano spelen. Hij 
leerde je zingen vanuit het diepst van je  ziel. 
Zelfs de psalmen en gezangen werden met 
meer ritme gezongen. En als de aangewezen 
kerkorganiste, Jo Stegeman, door omstandig
heden niet kon spelen verving hij haar. Bij het 
binnenkomen en bij het uitgaan van de kerk 
speelde hij dan liedjes van Johannes de Heer. 
Heel ongebruikelijk toen in Ommen. Veel men
sen verlieten de kerk pas als hij was uitge
speeld. Kortom, hij inspireerde vele jongere 
en oudere Ommemaren.
Jansen van Galen ............? Hij verdient een
standbeeld !

19



Onbekend
door Albert van de Vegt

Eindelijk weer eens een reactie op een ons 
volledig onbekende foto. Dit keer herkenden 
een aantal van u enige mensen op de grote 
groepsfoto (volgens mij een familiefoto) uit 
num m er 126. Volgens mw. Schuurm an- 
Hesselink zou de mevrouw, staand 4e van 
rechts, Niesje Kasper-Dijsselhof kunnen zijn 
en Hetty Steen dacht dat de staande heer, 4e 
van links, de heer van Elswijk, destijds leraar 
van de Beatrix Mavo, zou kunnen zijn.

Misschien brengt het een aantal van u nog 
weer op andere, nieuwe gedachten over deze 
foto. Zo niet, dan hebben wij een nieuwe uit
daging voor u met de onderstaande foto van 
het Bouweind. Hij dateert uit 1922, dus zo gek 
veel leeftijdgneoten zullen er niet meer zijn, 
maar wie weet herkent u nog iemand. De 
oplossing kunt u sturen naar: redactie “Darde 
Klokke” , p/a Varsenerstraat 69 7731 DC

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor De Darde Klokke
nr. 128 is

10 augustus 2003
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Kompanen
uw maat in financiële diensten

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

www.kompanen.nl

LMVJ.A. Schottert
makelaar-taxateur o.g.

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

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

Brugstraat 24 
7731 CT Ommen 
Tel. (0529) 45 14 14 
Fax (0529) 45 07 67

Drogisterij | Parfumerie | Schoonheidssalon

• • m

DE M 
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

/ ’V r  > \  2»

U 3  DE SCHAKEL
MiiMom_ •

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

Ook vestigingen in: Almelo, Hengelo, Nijverdal 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-bouw.nl

* Woning- en utiliteitsbouw
* Renovatie en restauratie
* Vervanging en gevelkozijnen
* Aanvraag bouwvergunningen en subsidies
* Onderhoudsw’erk

HIVOB Daar b o u w  Je b e te r  m ee.

Aannem ersbedrijf M. van der Vegt

AA/
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
O m m en , G asthuisstraat 1-3, te le foon  (0529) 45 14 06 

D a lfs e n , Pastoriestraat 2, te le foon  (0529) 43 01 02

, D A A R  W O R D  J E  W I J Z E R  V A

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

’n Kwestie van Samenspel

f VERZEKERINGEN

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

M . WfflH c je r  L I N D E
OMMEN BV

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

v a n d e r B e e k
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

VAKMANSCHAP 

ZEKERHEID 

REËLE PRIJZEN

iSuö
H. STEEN B.V.
Sogenbosstraat 3 
7731 WT Ommen 
Tel. (0529) 45 18 02 
Fax (0529) 45 69 98

Gewoon 'n goei'n bakker

AKKER
Varsenerstraat 3 

7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

K m e f

Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

AUTOSCHADE

n k  K o g g e l m m m
o

GARANTIEBEDRIJF

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

t4/' ko^t

zoj't êoe'
Restaurant - Catering

De Bootsman
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


