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Van de redactie
In dit nummer hebben we weer een aantal artikelen. Het zijn ditmaal niet paginalange 
verhalen, maar meer korte op zichzelf staande verhaaltjes.
De geschiedenis van de boerderij “ De Driehoek” wordt door Ben Wösten uitvoerig beücht. 
Dientie heeft een verhaal over echte kameraadschap. Dit keer geen Ommenaar in de 
hoofdrol, maar een kat en een hond. Het thema vreedzaam samenleven past in deze periode 
van het j aar.
Wim Haamke heeft een verhaal geschreven over de beruchte V-2 raketten. In Archem zijn 
er een aantal in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog in elkaar gezet. De raketten 
werden daar niet afgevuurd. Dat gebeurde voor deen deel wel in Hellendoom.
Over de jaarwisseling schrijven zowel Leida Bruins-Lemmers als Henk van Dorsten. Leida 
beschrijft enkele tradities en Henk de tradiotionele knieperties.
Uit Zevenaar ontvingen we een bijdrage van Gré Makkinga. Zij beschrijft haar eerste 
jeugdherinneringen uit Ommen. Ze voegde daarbij tevens enkele mooie foto’s toe.
Dieks Horsman heeft dit keer de eendenkooi ten noorden van het Ommerbos beschreven. 
Zoals van Dieks bekend is, heeft hij alles tot op de bodem uitgezocht.
Wat velen niet weten waarschijnlijk, is dat er ook een molen heeft gestaan op het terrein 
waar nu de Olde Vechte staat. Herman van Elburg (van OCO) wist dat wel en heeft er een 
artikel over geschreven.
Marietje Rhee-Luttekes heeft een deel van haar jeugdherinneringen op papier gezet. Het 
gaat hierbij met name om de eerste bioscoop van Ommen. Die was toentertijd bij Hotel De 
Zon.

Dit brengt ons ook nog even tot een kleine rectificatie. In het vorige nummer over Gait 
Jansen, werd het Ekkelbössie als “eikelbosje” vertaald. Dat is niet juist blijkt nu. Het stukje 
bos was eigenodm van de familie Ekkel.

Foto omslag: De foto op de voorpagina is gemaakt door Herman Oldeman. Het origineel 
bevindt zich op een glasnegatief, die door de familie Oldeman aan de HKO is afgestaan. Het 
toont een winters inkijkje door de Brugstraat, nu eens niet vanaf de Vechtzijde, maar andersom.
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De Driehoek
Een beeldbepalende boerderij in het Stegerveld

door Ben Wösten

boerderij De Driehoek zelf

Eeuwen geleden tot aan het begin van de twintigste eeuw, lag er aan de noordoostkant van 
Ommen een grote onafzienbare veenvlakte. Dit veengebied strekte zich uit van Avereest tot 
aan en in Stegeren.
Voor de gemeente Ommen betrof het het gebied tussen de 1 le Wijk en de Verlengde 11c 
Wijk en de grindweg thans de Coevorderweg .
Daar in dat grote lege gebied gingen pioniers het veen onder handen nemen om er turf te 
gaan steken. Mensen met geld kochten grote stukken van het veen op om met het “bruine 
goud” geld te verdienen. Turf was toentertijd een gewilde brandstof voor de verwarming en 
voor het eten koken. Er was echter een moeilijkheid. De turfvlakte was onbereikbaar 
wegens gebrek aan doorgaande wegen. De gestoken turf diende te worden afgevoerd naar 
de opkopers en de gebruikers. Wegen aanleggen kon absoluut niet vanwege de zachte 
ondergrond. De enige oplossing was om kanalen (in de volksmond wieken of wijken 
geheten) te gaan graven zodat de turf per schip kon worden afgevoerd. Daarom werden 
her en der wijken door het veen gegraven die dan weer aansluiting kregen op de reeds 
bestaande grotere kanalen zoals de Dedemsvaart die liep van Hasselt tot Coevorden 
waardoor de turf naar alle kanten op weggevoerd kon worden. Er kwamen diverse wijken 
dwars door het Stegerveld. Deze wijken kregen ook allemaal bepaalde namen Zo was er 
de Arrienwijk, de Van Royenshoofdwijk en de Driehoekswijk. Soms alleen maar een 
nummeraanduiding zoals de 1 l c en de Verlengde 1 l e wijk.
Er was blijkbaar veel geld te verdienen in het veen en aan de turf, want diverse keren 
werden stukken veen verhandeld en wisselde het van eigenaren. Bekende verveners die 
hierbij een rol speelden waren de heren Van Haeringen, Tichelaars of Tiegelaar, Bouwman, 
Wessels en anderen.
Nadat het veen was afgegraven ontstond de mogelijkheid om vruchtbare landbouw grond te 
creëren in de vorm van dalgrond. Dalgrond ontstaat door de restanten van het veen te 
vermengen (middels ploegen) met de onderliggende zandgrond. Doordat het veen 
grotendeels was afgegraven kon men uiteindelijk ook begaanbare zandwegen aanleggen 
waardoor de bereikbaarheid behoorlijk verbeterde. Dit had weer tot gevolg dat er ook 
huizen of liever gezegd boerderijen gebouwd konden worden. De eerste boeren die zich in 
het Stegerveld gingen vestigen kwamen vooral uit het Groningerland maar ook van de 
Veluwe en elders.
De eerste boerderij die er gebouwd werd was de fraaie boerderij “De Driehoek”. Thans 
een alom bekende boerderij die nu bewoond wordt door Jan Visscher Dzn met zijn vrouw 
Alie Boer en hun kinderen Femke en Erik. Deze boerderij was aanvankelijk gelegen aan de 
Van Royenshoofdwijk in de vroegere marke Arriën. Toen in de jaren 1959/1960 de met 
sintels bedekte weg langs deze wijk werd geasfalteerd, kreeg de straat de naam 
Driehoekweg beginnende bij cafe-restaurant ‘De Bootsman’ en doorlopende tot aan de l l e

Wijk. Tegelijkertijd werd de eerder genoemde wijk 
gedempt.
De “De Driehoek” heeft zijn naam te danken aan de 
vorm van de grond waarop de boerderij is gebouwd.
De breedste zijde van deze grond lag aan de Van 
Royenshoofdwijk de noordelijke zijde lag aan de 
Frieschendijk en de westelijke zijde aan de Schapendijk.
In oude markeboeken van Arriën wordt deze plek 
aangeduid als de “Arriërdriehoek”.
Boerderij “De Driehoek” werd gebouwd in 1896 op naam 
van Van Haeringen. Het was voor die tijd een enorme 
grote boerderij van 20 meter breed en 50 meter diep.In 
1920 brandde de boerderij bijna tot aan de grond toe af. 
Wat overbleef waren slechts de zijmuren en de 
achtergevel, maar gelukkig werd deze mooie boerderij
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weer opgebouwd. De boerderij kent een lange geschiedenis van eigenaren en 
bewoners. Na de brand werd de boerderij in 1923 eigendom van de grootouders 
van de huidige bewoner, Jan Visscher met zijn vrouw Geertje Wup afkomstig uit 
Rouveen bij Staphorst. Daarna woonden er zijn ouders Derk Visscher met zijn 
vrouw Geertje Visscher en zijn oom Jan Visscher met zijn vrouw Alie 
Pinxsterhuis. Ver daarvoor in 1902 woonde er Gabe Schafer Verder woonden er 
nog de families Tichelaar en Rolleman.
Vermeldenswaard is nog het fe it dat op een andere boerderij van de familie 
Rolleman tegenover boerderij De Driehoek tijdens de oorlog een aantal 
gevangenen te werk waren gesteld uit het kamp ERIKA, de zogenaamde 
“knackers”. Zij moesten er aardappels ‘krabben’ s ’Morgens vroeg werden ze met 
paard en wagen uit het kamp gehaald en s ’avonds weer teruggebracht. De bewaker 
ene heer Tiele sloeg vaak de gevangenen als ze naar zijn gevoel niet hard genoeg 
werkten. De betreffende boer protesteerde hier heftig tegen waarna het slaan op de 
gevangenen ophield.
Na boerderij De Driehoek verrezen er spoedig meerdere boerderijen in het Stegerveld. Zo 
vinden we daar o.a., Hoeve Nooitgedacht, Stegerense Hoeve, Concordia, Veelust, Anna 
Hoeve en Ruimzicht.
Van het eens zo woeste veengebied is niets meer over. Al het veen is lang geleden 
afgegraven Ditzelfde geld voor de overige ruige heidevelden. De meeste wijken zijn reeds 
lang geleden gedempt en de heidevelden ontgonnen. Het is een rustig werk en woongebied 
geworden waar akkerbouw het hoofddoel is van de thans wonende agrariërs. Het zal 
echter niet lang meer duren met de rust en de stilte, immers de nieuwe rondweg N34 zal 
binnenkort het Stegerveld en de daarin gelegen akkers doorklieven.
Toen de Gemeente Raad van Ommen in 1959 het besluit nam om de Driehoekweg te 
verharden zodat er een echte straat kwam door het Stegerveld, schreef A ten Hertog uit 
Arriën het volgende mooie gedicht.

bruggetje over een van de 
veenwijken in het Stegerveld

De Driehoek, een boeren landbouwstreek,
Ontgonnen uit het veengebied,
Waar voor 50 jaren terug geleen,
Menig arbeider zwoegde in het veen,
De turfproductie, toen nog het belang,
Want de winter was soms zoo lang.

Kort daarop het veen verwerkt,
De ondergrond herschapen uit ’t moeras,
Een wildernis lag hier verzeilt,
Ver afgelegen van dorp en stad,
Een oude veenhut verspreid in t ’veld,
Dat was eens het oude Stegerveld.

Wie had hier toen der tijd de moed,
Om aan te pakken, dit afgelegen veld,
Dat waren toen de boeren uit Groningen,
De Pioniers, uit t ’noorden van t ’land,
Zij brachten door ontginning dit eenzame veld,
De Driehoek, in voorspoed en welvaart gesteld.

De Driehoek, gelegen in het Ommer gebied,
Met zijn landbouwbedrijven van groot formaat,
Waar zomers de landbouw de velden siert,
Daar klinkt het lied van de arbeid u tegen 
Maar ach, de bevolking voelde zich ver afgelegen,
Omdat er niet eens, een goeie weg lag gelegen.

Vele discussies werden naar voren gebracht,
Totdat het in de Ommer Raad werd van kracht,
Gemeentebestuur van Ommen, besloot hier met de daad,
Om thans aan te leggen, een flinke straat,
De aanbesteding nog maar kort in t ’verleden,
De aanleg is in aanvang, met zeer vlotte schreden.

Ook nu klinkt het lied van de arbeid u tegen,
Niet van de landbouw, maar van zwaar machinegedruis,
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(Informatiebron: J. Visscher Dzn)

Snitjers Wegenbouwbedrijf, modem en technisch 
uitgerust,
Is zich van zijn taak wel goed bewust,
Moge hij zijn werk volbrengen, zonder tegenheden,
De Driehoekse bevolking zal dit ten zeerste waarderen.

Een woord van dank mag hier zijn geuit,
Tot medewerking van dit Ommer raadsbesluit,
De Edelachtbare Heren van de Ommerraad,
Waren spontaan en actief en goed paraat,
Om uit te laten voeren, deze belangrijke daad,
De Driehoekse boeren te verrassen met een straat.

vrouwen in klederdracht zijn de 
dames Visscher en Wup.

Woar gebeurd ?!
(dan bint in dit verhaal denkbeeldege naam ’n gebruukt)

deur Dientie.
Echte kammeroad’n
’n Joar of tiene ‘eleed’n besleut’n ’n echtpaar ( Dienie en Jan) umme ’n hond en ’n poes 
in huus te nemm’n. Gezelleg!
Al die joar’n waar’n de hond en de katte de beste möaties en iederiene in huus was 
tevree’n.
De beide baasies, Dienie en Jan, met heer beide bieste en de bieste met heer.
Maar ja, Dienie en Jan en heer huusdier’n word’ allemoale’n daggie oalder. Veural bi’j 
de hond van Dienie en Jan kwaamp ’t dudelek an ’t lich’ dat de oalderdom umme ’n hoek 
kwaamp zett’n. Ie zag niet meer zo bes’, ie was hoaste blind. Doardeur raak’n heer hond 
ok aajt meer in verwarring en wörd’n onzeker.
Op ’n marg’n, toen Dienie beneed’n was en Jan an ’t wark, heur’n Dienie hond’ngejank. ’t 
Geluud kwaamp van boav’n. Heer hond steund boav’n an de trappe en dörf’n niet noar 
beneed’n te komm’n. Ie zag gien kaans de trappe of te komm’n. Och, foi toch. Echt zieleg 
heur. Dienie gong noar boav’n en hef toen, tree veur tree, saam’n met de hond de gaank 
noar beneed’n ‘emaakt. Bi’j elke tree heuld Dienie heur haand veur de kop van heer hond 
en dan wus ’n hond dat ‘e weer ‘n tree noar dale zakk’n kon. En zo hölp Dienie ’n hond 
veurzichteg van boav’n noar beneed’n te komm’n.
Ongeveer ’n wekke later gebeur’n d’er wat, wa’j niet veur meug’lek hoald’. Dienie 
kwaamp ’n gaank in umme heer jasse te pakk’n en zag zowat moois, woar aj de troan’n 
van in d’oog’n kriegt, en ok woar aj kipp’nvel van kriegt en stille van word’.
Heer hond steund boav’n an de trappe en heer poes steund ’n tree leger. Bi’j elke tree die 
ze dale kwaam’n, zwei’j ’n de poes met heur start veur de kop van ’n hond langs en zo 
kwaam’n ze beid’n, tree veur tree, noar beneed’n. De poes deud met zien start ’t zelfde as 
Dienie deud met heur haand.
Hoe was ’t meug’lek, dat zo’n poes dat of’ekekk’n had en anvuul’n wat ‘e mos doen. Dat 
was precies neudeg umme ’n hond , tree veur tree, veileg noar beneed’n te krieg’n.
Dienie was, toen ze dit allemoale zag, kats an’edoan, want aj dat gien kammeroadschop
kont nuum’n.....dit was echte kammeroadschop.......zie waar’n echte möaties ! Andoenlek
gewoon.
Umme dat misschien iederiene heur uut zol lach’n hef Dienie an gien mèènse verteld’ wat 
zie bi’j heer in ’n gaank ‘ezien had.
Maar ’n paar dage later reup Jan heur noar ’n gaank en fluster’n zachies : “muj now is 
kiek’n”. En ok Jan (en now saam’n met Dienie) zaag’n heer poes en heer hond weer 
saam’n veurzichteg, tree veur tree, noar beneed’n komm’n.
Jan zeg’ zachies, “ie zoll’n d’er bi’j goan jank’n, wat knap van oonze katte”. Joa, zeg’ 
Dienie, maar ik hebbe dit al eerder ‘eziene, en ik heb ow ’t niet verteld’ um da’k bange 
waa, daj mi’j zoll’n uutlach’n en niet zoll’n geleuv’n en ok nog is kats veur gek zoll’n 
versliet’n, doarumme he’k ‘ezweeg’n. Maar now hej ’t zelf ‘ezien!!
Ik hoppe dat ’n hond en de poes nog volle joar’n saam’n is ‘egeev’n bi’j Dienie en Jan.
Dat ze beid’n nog volle plezier an mekare maagt beleev’n, want dat verdient ze.
En ik bin d’er veerder van oavertuugd dat de kammeroadschop van die beid’n zo diepe zit, 
dat den töt heer dood staand höald’. Dat kan gewoon niet aans.
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V-wapens in Archem
door Wim Haamke

6 juni 1944 was de dag van de “beslissing”. Het besluit voor de invasie op 1 juni 1944 was 
echter al een jaar eerder genomen.Door het slechte weer werd de invasie een paar dagen 
uitgesteld. Nederland verkeerde toen in armoede en hongersnood en mensen trokken vanuit 
het westen de IJssel over om aan voedsel te komen. Nederlanders hadden het te druk met 
het overleven.Radio’s waren gevorderd en door de censuur was er maar weinig informatie 
over het verloop van de invasie bekend.
Door de verhoogde paraatheid van de Duitse militairen en opmerkelijke verplaatsingen van 
materieel en troepen trok toch ieders aandacht. In de nacht van 13 op 14 november trekt 
een grote Duitse colonne van 100 voertuigen ons land binnen. Het is de “S.S. Werfer- 
Abteilung” Sonder Kommando van de Waffen S.S. van ongeveer 400 S.S. ers.
Een deel van hen gaat naar de Eelerberg in Hellendoom, de andere groep gaat naar de 
bossen in Archem bij Ommen.
In Archem worden V2-raketten in elkaar gezet en vandaar vervoerd naar Hellendoom.
In Hellendoom werden ca. 5 lanceerplaatsen ingericht en op 16 november werd de eerste 
V2 gelanceerd, maar deze lancering mislukte.
Op 17 november werden 2 tot 4 raketten richting Antwerpen af gevuurd. Het doel was de 
haven van Antwerpen op ca. 200 km afstand om de aanvoer van manschappen en materieel 
tegen te houden.
Op 26 november werden 2 raketten gelijktijdig afgevuurd maar 14 december was het hoogte 
punt, toen werden er op een dag 7 afgeschoten.
Het gevaarte met een lengte van 14 meter en een startgewicht van 12.700 kg waarvan de 
vlammen net zo groot waren als de raket zelf ging met een hels kabaal eerst langzaam maar 
dan met een snelheid van 3240-3600 km per uur verder de mimte door.
De brandstof was net voldoende om dit (V)vergeldingswapen in 65-75 seconden in een 
ellipsvormige baan op maximaal 97 kilometer hoogte te brengen.
Na mim 5 minuten komt dan de raket met een gewicht van 4040 kg en een explosieve kop 
van 738 kilogram 40 tot 45 graden helend uit de lucht vallen binnen een straal van 7 tot 17 
kilometer van het doel verwijderd.
Op 16 december verwoest een raket een bioscoopzaal in Antwerpen, dit kost het leven van 
ruim 200 burgers en bijna 300 militairen.
Totaal gingen er vanuit Hellendoom 128 raketten de lucht in en 15 stuks stortte neer tijdens 
de vlucht of vlak na het opstijgen.
Op 30 december 1944 wordt de laatste raket vanuit Hellendoom 
geschoten. Eind december vertrekt de Duitse eenheid naar Hessum, 
gemeente Dalfsen.
Op 31 december gaat ‘s nachts om 12 uur de eerste raket de lucht in.
Later wordt er nog afgevuurd uit het gebied Mataram, gemeente 
Dalfsen.
Op 13 maart 1945 komt er een eind aan de lanceringen. De Duitse 
raketwetenschapper Wemher von Braun was de geestelijke vader van 
dit alles. Op het eiland voor Peenemünde gelegen 200 km ten noorden 
van Berlijn vonden de proeflanceringen plaats.
In het begin ging het nogal eens mis maar toch was dit het begin van de 
ruimtevaart.
De Engelse luchtmacht heeft het eiland platgebombardeerd waardoor 
de productie naar de mijnen van Nordhausen werd overgebracht.
Onder mensonwaardige toestanden zorgde ca. 10.000 dwangarbeiders 
voor de productie van zowel de VI en V2. Na overgave aan de 
Amerikanen is von Braun verder gaan werken in het Apollo-project om 
aan de Saturnusraket te werken welke de reis naar de maan mogelijk 
maakte.
De maan is altijd het doel van Wernher von Braun geweest en dit is 
zelfs op de V2-raket te zien welke staat opgesteld op het 
museumterrein in Peenemünde (zie foto).
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Gelukkig Ni’jjoar
deur Leida Bruins-Lemmers

’t Zal zo’n zestig joar eleen ween dat dit is gebeurd in een boerschop wiederop.
’t Jonge volk had ‘smirgs ok al met de carbidbusse gangs ewes, det was ‘t gebruuk met 
Oalejoar. Ze scheuten op ‘n Tip vlak bi’j de boerderi’je van Harm en Fenna mooi midden in 
de boerschop, dan kon iederiene zien wie ’t wiedste kon schieten met ziene melkbusse. En 
ok het geluud kwam dan better oaver..
Oalejoarsoamd worden d’r eerst etöafeld met ‘t hele gezin, grovva, gropmoe, Hendukoom, 
va, moe en de kinder. Ze kregen een groot stuk metwos, een stuk pekkelvleis, volle meer 
vleis as aans. En moe had ok Jan-in-de-zak emaakt. Wat was det lakker.
Zo toeverdan begunnen de jongs wat hen en weerdèn te schoeven: ze wollen noar buten 
want de aanderen waren vaste al op ’n Tip. Ya zee: “Eerst eem achter de pette kieken en 
dan kunt ieluu wel hengoan”. Hij wus nog wel van toen e zelf zo’n bössel was hoe graag of 
e noar zien kammeroa hen wol.
Ze kwammen mooi op tied. Op ’n Tip waren ze net gangs um de deksels op de bussen te 
sloan. Noa een paar flinke harde knappen vund Fenna het neudig noar buten te kommen en 
wat lilluks te zeggen oaver det onwieze lewaai en dat ze ok wel een èènde wiederop 
konnen goan stoan en zo. Fenna was een snarre, maar Harm ko’j wel hebben.
Ze gungen gewoon verdan, maar ja det carbid was al gaauw een keer op en toen worden ’t 
vanzelf wel stille.
Afijn, toen het twaalf uur ewes was en noadat ze d’r iene of meer op edrunken hadden en 
iederiene mekare volle heil en zegen toe ewèènst had gungen de oale luu, noar bedde.
Veur het jongvolk begun het sleppen. Een heel oald gebruuk: alles wat lös stiet um huus hen 
slept ze mèt noar het midden van de boerschop, juust, op ’n Tip.
Allerlei gerei uut de wagenschure, het hondehok, ’t tuunhekkie of de kruuwagen, ’t worden 
allemoale op ’n Tip bi’j mekare ezet. De mestkoare van Jan uut de Belten stund er ok.
Doar boam op het melkrikke van Dieks van Gaitoom en het knienenhok van de kinder van 
Schurink stund met knienen en al bi’j Getjan Hilbers op de stoepe nöast een paar 
bloembakken. Die waren vaste van Mina van Willem uut de Stege, den knooien aaltied met 
stekkies en zie was sommers aait zo greuts op de grote daliassen langs de bleke.
Ie begriept wè dat de luu noa al det geschiet, een boek vol etten en een börreltie,
‘smargens niet zo vrog waren. Dat Harm en Fenna zich nog niet hadden loaten zien was ze 
nog niet op evallen. Die sleupen heel late in en heel lange deur. Wat hadden die bössels van 
jongs edoan?
Ze hadden een hele peti’je strobalen uut de schure ehaald en die veur ’t sloapkamerraam 
op estapeld. Harm was al een keer wakker ewes maar ’t was nog zo duuster, he kon nog 
wel een zettie weer onder zeil. Toen Fenna ok begun te dreijen maken Harm ’t lich an. De 
wekker stund op half negen. He geleuven ’t eerst nie, maar toen Harm noar buten keek 
toen e noar ‘t huussie gung zag e dat ’t woar mos ween. He reup Fenna, maar ok al zollen

ze heel rap ween, dan nog kregen ze de bieste niet op 
tied uut um de melkbussen op tied an de weg te 
kriegen. De melkrieder was dan al lange ewes. Ook 
de melkkoare met de melkbussen d’r op was vot.
Aj wat kwiet waren mos ie de buurte in. De aandere 

gH luu uut de boerschop hadden op zuuk noar heer spul 
=cg, de strobalen wel bi’j Harm en Fenna veur de roeten 

zien stoan. Toen Harm dan ok zien melkkoare wol 
ophalen stunden Mans en Albert al te proaten en ze 
zeen: Bi’j uutésloapen Harm? En nog een gelukkig 

|pi ni’jjoar. Ook Derk en Gait en Evert vreugen of e 
w  wakker was ewörden veur ze ‘m gelukkig ni’jjoar 

wèènsten.
|J |  En de jongeluu? Die lagen nog maar net in bedde, 

maar toen ze d’r weer uut waren wèènsten ze 
SÜ iederiene met een stoalen gezichte: Volle geluk in ’n 
■  tuk.
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W W W  drukkerij
T töleijerink

Te blijde gebeurtenis

Een bijzonder moment vraagt 

natuurlijk om een persoonlijke 

keuze in drukwerk. Wij bieden 

wij u uitgebreide collecties 

kaarten voor geboorte, 

huwelijk en andere blijde 

gebeurtenissen.

DALFSEN Bloemendalstraat 3 
Telefoon [0529] 432512

www.drukkerijmeijerink.nl

Café
Restaurant

Snackbar
Catering

Zalen

H A T E R

Flater
Markt 18-7731 DB Ommen 
Tel. (0529) 45 13 64 
Fax (0529) 45 53 49 
E-mail info@flater.nl 
Internet www.flater.nl

CAFÉ - BRASSERIE - ZALEN - CATERING

D e  R k c H T E R
tifsjisinsssap

De Rechter van Steenwijk
Markt 72 .8331 HK Steenwijk 
Tel. (0521) 52 16 80 
Fax (0521) 51 08 55 
E-mail info@derechter.nl 
Internet www.derechter.nl

KLEINLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijf

De Voormars 10B - 7731 DD Ommen 
Telefoon (0529) 45 47 89

M \K

Markt 12, 7731 DB Ommen, telefoon (0529) 455720 
www.dezaakommen.nl

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

Keft
UWE

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 

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

O m m e r  A u t o m a t e n
B R U N ÏN K
Rijwielen I Bromfietsen

B.J. Brunink
Bermerstraat 1, 7731 CZ Ommen,Telefoon (0529) 45 14 70 

(tegenover Postkantoor)

t l N TP INFRA B.V.

W 7 £ 1
* ; BOUWERS VAM IMfWASTRUCTUUH

N TP In fra  H attem  
N TP In fra  Enschede  
N TP  In fra  Zevenaar 
N TP B ouw  B.V.

N TP In fra  O m m en
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen 
tel. (0523)63 84 16 
A s fa ltce n tra le  Bovenveld
Coevorderweg 48 
7737 PG Ommen 
tel. (0523) 63 86 51

autoherste l

Ons autoschadeherstelteam helpt 
uw auto er zo weer bovenop.

Huysmans Ommen
Strangeweg 20 - 7731 GW Ommen 
Tel. (0529) 45 11 46 - Fax (0529) 45 62 95 
E-mail info@abshuysmans.nl 
www.abshuysmans.nl

Gratis leenauto • FOCWA garantie • 24-uursservice • 7 dagen per week

http://www.drukkerijmeijerink.nl
mailto:info@flater.nl
http://www.flater.nl
mailto:info@derechter.nl
http://www.derechter.nl
http://www.dezaakommen.nl
mailto:info@abshuysmans.nl
http://www.abshuysmans.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

R ESTAU R AN T

BESTkM ENERbERq
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

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

^2 urq
iLZAAKGLAS- VERF- BEH A NG 5PEC IA ALZAA K

J.van Elburg Ommen BV
Schurinkstraat 22a - 7731 GD Ommen 

Tel. [0529] 45 24 41 -  Fax [0529] 45 62 56

Bradderie l -c
Charlie Brown

Sfeeruo! genieten uan culinaire 

uerrassingen in een eigentijdse ambiance

Verrassingsmenu €  20,-
voor-, hoofd- en nagerecht

Balkerweg 17a 
7731 RX Ommen 

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

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

8 autobedrijven in Ommen
bieden een compleet pakket streng geselecteerde

OCCASIONS
’n rondje Ommen 17^#
daarom de moeite waard! 
www.hetrondjeommen.nl

N V M

Markt 32 
Postbus 172 

7730 AD Ommen 
T 0529 45 11 21 

I www.weeninkjansen.nl
Weenink&J ansen

Makelaars van het Vechtdal

V E R K O O P  s K O O P A D V I E S  k T A X A T I E S  si B E H E E R ®  P R O J E C T A D V I E S

Q  VW-Audi dealer 
Oostendorp
Balkerweg 10, Ommen 
tel. (0529) 45 36 59

Q  Toyota dealer 
Van Leussen
Haven Oost 36, Ommen 
tel. (0529) 45 12 61

Q  Daihatsu dealer 
Dunnewind bv
Haven Oost 18, Ommen 
tel. (0529) 45 19 60

Q  Autobedrijf 
De Jong
Strangeweg 11, Ommen 
tel. (0529) 46 22 22

Q  Suzuki dealer 
Schuurhuis
Vermeerstraat 2, Ommen 
tel. (0529) 45 46 00

Q  Peugeot dealer 
Karsten
Patrijsstraat 1, Ommen 
tel.(0529)45 14 71

Q  Renault dealer 
Cents bv
Stationsweg 24, Ommen 
tel. (0529) 46 99 00

Q  Citroen agent 
M.C. Bouwman
Hammerweg 3-5, Ommen 
tel. (0529) 45 62 47

Schurinkstraat 26 a 
7731 GD Ommen 

Telefoon (0529) 451716 
Fax (0529) 456672 

E-mail: info@ touwentapijt.nl 
Privé (0529) 454968 

Mobiel 06 512 816 27

u M in te 's
TOUW EN

Advies en Realisatie

mode in wonen

Dunnew ind Groep BV
Leve ring van

Uitvoering van :
Strangeweg 7
7731 GV Ommen Verhuur van :
Tel. (0529) 45 21 50 Transporten met
Fax (0529) 45 11 65 
E-mail: dunnewind.groep@freeler.nl

zand, grond, m ijnsteen en 
sierstenen, d iverse straatstenen 
zowel n ieuw  als gebruikt 
voor v ijver en tuin 
sloop- en grondwerken 
rio lering en verhardingen 
containers
kipauto's, tra ilers en diepladers

Ook zaterdags geopend 
van 08.00 uur tot 12.30 uur

Restaurant Pannenkoekenhuis 
Zalencentrum en Catering

tt

V Een Omme(n)tje waard!!

Familie Loode

Lemelerweg 13 

7731 PR Ommen 

Tel. (0529) 45 17 23 

Fax (0529) 45 50 82 

E-mail: denieuwebrug@hotmail.com 7ÜÊ

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

L e n n ip s  b .v .
Veldkampweg 25 - 7731 HL Ommen 
Telefoon (0529) 45 03 13 
E-mail schildersbedrijf@lennips-ommen.nl 

In ternet www.lennips.nl

^ALLATIEBEDRIJF

B.V.

★  loodgieters

★  centrale verw arm ing

*  dakbedekkingen

7k ga s - en w aterle id ing

★  elektra

*  onderhoud gastoestellen

*  legionella-preventie

*  Lid van

ilNSTAL Uneto Vni O

Patrijsstraat 3-5, 7731 ZL Ommen 
tel. (0529) 45 22 03, fax (0529) 45 63 54 
www.groen-hof.nl 
e-mail: info@groen-hof.nl

mailto:restaurant@de-lindenbeig.nl
http://www.de-lindenberg.nl
http://www.hetrondjeommen.nl
http://www.weeninkjansen.nl
mailto:info@touwentapijt.nl
mailto:dunnewind.groep@freeler.nl
mailto:denieuwebrug@hotmail.com
mailto:schildersbedrijf@lennips-ommen.nl
http://www.lennips.nl
http://www.groen-hof.nl
mailto:info@groen-hof.nl


Jong Holland snakt naar werk
door Barts Makkinga

In reactie op “Bezoek aan werkkamp Eerde” in “De Darde Klokke” nr. 138 schreef 
Barts Makkinga het volgende:

“Jong Holland snakt naar werk”, dat was de slogan in heel Nederland in de dertiger jaren. En 
daarom is door het Ministerie van Sociale Zaken het werkkamp van Baron van Pallandt in 
Eerde, het zogenaamde werkkamp “Willems” gekomen. Het waren geen jongens met een 
strafblad, het waren jongens die geen werk konden krijgen, want er was geen werk. Ze 
waren toen “in de steun” of in de “werkverschaffing”. Zij die in de steun waren moesten twee 
keer daags gaan stempelen, dat deed velen zeer, net of ze zomaar wat bij konden verdienen. 
In Ommen was het in die dagen net zo, niet anders, vaak was het zo, dat wanneer ze van 
school kwamen, ze bij een bakker altijd nog wel wat werk konden vinden. Ze hadden dan 
meestal kost en inwoning. Ommen was toen klein en er waren ook veel kleine bakkerijen, 
toch waren er meer dan 20 bakkersknechten- of bedienden of gezellen, hoe je ze maar noemen 
wilt. Zij hebben destijds een vereniging opgericht om betere vooruitzichten te krijgen, in elk 
geval gingen ze op een middag met een bus naar Apeldoorn.
Herman Lemmers en ik waren geen lid, maar we mochten wel mee, dat scheelde natuurlijk 
in de buskosten. Maar het liep niet goed af, er sneuvelde een grote ruit van de bus, dus die 
moest betaald worden, maar het geld was op! Nu was er in die dagen een voetbal-elftal uit 
Indië.
Zij gingen in veel plaatsen wedstrijden spelen, zo ook in Zwolle. Daar werd in de kranten 
nogal veel over geschreven. Er waren een paar bakkers bij uit Nijverdal en zij hebben elf 
jongens zo ver gekregen dat ze in Ommen kwamen voetballen en zich zwart gingen maken. 
Zo werd in 't Laar een voetbalwedstrijd gehouden om de ruit van de bus te kunnen betalen. 
De Nijverdallers hadden zich verkleed bij Eggengoor en zich daar ook zwart gemaakt. De 
wedstrijd werd geleid door Gait de Vries. Het was prachtig weer en het ging goed met het 
voetballen, aardig veel publiek, ze hadden allemaal entree betaald. Maar na de rust waren 
er een paar Nijverdallers van wie de kousen afzakten en er kwamen witte benen 
tevoorschijn, nou toen was de boot aan! Het publiek zag dat het niet de “jongens uit Indië” 
waren. Toch was het geld binnen en het was een mooie wedstrijd geweest.

Hierbij een foto van alle jongens; van links naar rechts: Bart Ekkelenkamp, hij werkte bij Lute 
Wind, woont nu Zeesserweg 1 en is 94 jaar oud. Boven: Gait de Vries de scheidsrechter, 
daarvoor: Herman Lemmers, hij was de eerste die brood met de auto “De blauwe Donau” 
wegbracht. Daarnaast sta ik, ik was toen de jongste van allemaal. Daarvoor Krikke, hij werkte 
bij Jan Ronhaar over het spoor, hij was onze keeper en is getrouwd met Diena Makkinga van 
'n jongen Ap en is later politie-agent geworden. Dan Appie Regeling, hij werkte bij G. Wicherson 
en kwam uit Gramsbergen.
Daarboven: Joop op de Woerd, hij werkte bij 
Verheijen en kwam uit Slagharen en trouwde met 
Anna Splinter. Daarboven: Gosse Boschman, hij 
was destijds
ijscoventer bij Frans van Elburg en kwam uit De 
Krim. Daarnaast: Barts Hekman uit Nijverdal, 
hij werkte bij G. Stevens. Daaronder: Jan 
Schuurman, hij was bij Sonneberg aan het werk.
Dan Appie van Keulen uit Nijveral, hij was in 
dienst bij G. Wicherson. Henk Schalke uit 
Vilsteren staat daar boven en was bij Verheijen 
in dienst en als laatste Jan Makkinga, hij had een 
ULO-diploma, maar kon nergens werk vinden 
en is daarom bij mijn vader gaan werken. De 
andere bakkers die lid waren zorgden voor de 
controle enz. maar die voetbalden toen niet.
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Nu heb ik veel mensen gesproken, die in een bakkerij hebben gewerkt, zoals: ds. Tijink, die 
bij z 'n  oom in Wierden heeft gewerkt. Burgemeester ter Avest in Hellendoom bij bakker 
Luieweerd. Ds. Kobes in Vriezenveen bij Leo Holland en ds. Schipper is bij wijze van 
spreken in de deegtrog geboren. Een tijd geleden kwam ik hem tegen en praatten we over 
het bakkersvak. Hij kan een stuk deeg opbollen en opmaken (vormen) als de beste 
broodbakker.
Maar het spreekwoord is ook niet voor niets: “jong geleerd, oud gedaan”.
Daar wij in die tijd brood leverden aan kamp “Willems”, had mijn vader met de prijs de 
afspraak gemaakt dat het brood door één van de jongens opgehaald zou worden. Ze 
hadden daarvoor een platte bakfiets en daar werd een grote mand met brood opgezet, 's 
Maandags bracht Hidde (zo heette de jongen) een groot aantal kapotte schoenen mee, die 
gemaakt moesten worden. De schoenen werden naar Dieks Makkinga gebracht, die had 
een schoenmakerij in de Gasthuisstraat. Hij adverteerde toen altijd met de woorden: 
“Makkinga in alles wat leer is”. Zijn broer Martend Makkinga was eerder bottermaker in 
de melkfabriek en is naderhand voorman geworden over die jongens in kamp “Willems”. 
Martend had natuurlijk veel meer kunnen vertellen wat voor jongens het allemaal waren. 
Willem Dankelman van de Hammerweg heeft een tijd geleden jonkheer de Vos van 
Steenwijk gesproken. De jonkheer vroeg of boer Tjittus nog in Eerde woonde, want hij had 
daar vanuit kamp “Willems” nog gewerkt. Tjittus woonde waar nu Wim Dankelman woont. 
Zijn zoon Riemert Tjittus in indertijd getrouwd met Wemeltje v.d. Heide, een zus van Roelof 
v.d. Heide, de fietsenmaker en is gaan wonen in Numansdorp. De familie Bolmer woonde 
toen op de boerderij waar nu Kraaijeveld woont en daar hebben ook veel van die jongens 
uit kamp “Willems” gewerkt. Martend Makkinga is omstreeks 1940 verhuisd met kamp 
“Willems” naar Appelscha in Friesland.

De “Eendenkooi” aan het Ommerbos
door Dieks Horsman

Vroeger stonden er in Nederland meer dan duizend Eendenkooien. Vooral in waterrijke en 
moerasrijke gebieden, die op veel plaatsen in ons land voorkomen. Zo staat er nu nog een 
aantal van deze Eendenkooien tussen de Lichtmis en Hasselt. Ook in onze omgeving 
kwamen ze vroeger wel voor. Zo stond er vele jaren een “kooi” tussen het Ommerbos en 
het Ommerkanaal. De laatste eigenaar van deze Eendenkooi was de heer G. Schuttert, lid 
van de Geref. Kerk te Ommen. Na zijn overlijden bleek dat hij deze bijzondere boerderij, 
met de Eendenkooi, had vermaakt aan de Kerk.
In de Kerkbode van zaterdag 28 mei 1932 lezen wij dat de Kerkeraad een verzoek aan

Hare Majesteit de Koningin richtte: “Om te 
mogen aanvaarden een legaat, door wijlen 
br. G. Schuttert aan de Kerk vermaakt”: 
wordt voorgelezen en ondertekend.
In de kerkbode van 27 aug. 1932 wordt in 
het Kerkeraadsverslag melding gemaakt 
over een bericht van den minister van 
Justitie, houden de mededeling van het 
Koninklijk besluit; waarbij aan de Geref. 
Kerk te Ommen machtiging wordt 
verleend tot de aanvaarding van wat wijlen 
br. G. Schuttert aan de Kerk heeft 
vermaakt:”De Eendenkooi”, bestaande uit: 
Een boerderij, gelegen tussen het 
Ommerkanaal en het Ommerbos, groot 
8.69,80 ha.

Verkoop Dennen en Brandhout
Ruim een half jaar later staat er een 
advertentie in de Kerkbode dat op 28 jan.
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1933, Deurwaarder J. Lameijer te Ommen, voor de kerk, publiek zal verkopen 150 percelen 
dennen en 100 percelen eiken en berken brandhout. Evenzo weer in jan. 1934.
Maar het waren niet alleen maar inkomsten van het bezit van de Eendenkooi, er stonden 
ook veel uitgaven tegenover. In april 1934 spreekt de Kerkeraad 
haar bezorgdheid uit over de exploitatie van de “Eendenkooi” die 
zeer hoge kosten met zich meebrengt. Zodat in juli 1935 de 
Kerkeraad aan de comm. Van beheer om nadere toelichting zal 
worden gevraagd, of verhuur of verkoop wenselijk moet worden 
geacht. Een halfjaar daarvoor (dec. 1934) had de Kerkeraad in 
een advertentie via de Kerkbode meegedeeld dat bij inschrijving 
te huur werd aangeboden: plm. 5 ha bouw en weiland, en tevens 
te koop een deel van de Eendenkooi, een perceel heidegrond 
sektie Ano. 2305, groot 14 are.
Blijkbaar is van verhuur en een gedeeltelijke verkoop niets 
terecht gekomen, want in de Kerkbode van 5 okt. 1935 staat 
opnieuw een advertentie over de Eendenkooi, om alles publiek te 
verkopen, n.1. De boerderij, De Eendenkooi, met de daarbij 
behorende grond, groot 8.69,80 ha in 8 percelen. Comb. En massa 
2579,-Aanvaarding op 1 febr. 1936 op Meijersrecht.

Verkoop “De Eendenkooi”
Op de kerkenraadsverg. Van 21 okt. 1935 wordt meegedeeld dat de Boerderij en de grond 
van de De Eendenkooi is verkocht voor een bedrag van fl. 3500,- 
Gezien de tijd van de economische crisisjaren, waarin bijna alles heel goedkoop was (de 
beruchte dertiger jaren), was dit geen slechte prijs, want in die jaren kon men voor 2500 
gulden een behoorlijk ruime boerderij bouwen en ook de grond was toenertijd heel 
goedkoop. Bovendien waren de gebouwen, en vooral de Eendenkooi met toebehoren niet 
meer in goede staat. Er werden toen bij de aanvaarding van de kooi, in 1932 al geen eenden 
meer gevangen.
Koper van deze boerderij was de heer Baas, landbouwer aan het Ommerkanaal. Hij kocht 
het om het weer te verhuren. Zo woonden daar o.a.: K. Nijhuis, fam. Kleinjan-Ningbers, 
mevr. Spijker en sinds 2003 de fam. Nijkamp, die het hebben verbouwd tot een mooi wit 
landhuis voor dubbele bewoning, nu Ommerbosweg 5.

Bouw en omgeving
Hoe ziet een eendenkooi er uit?
Het is een grote vierkante kolk op kooiplas, omringd door rietschermen en hoge bomen. 
Meestaal met vier vangpijpen, die ook voorzien zijn van rieten schuttingen, die op het eind 
van boven zijn afgesloten.
Iedere avond verlaten de staleenden (zo’n 60 tot 70 stuks) de kooiplas. En ’s morgens als 
de zon opkomt, vliegen ze op van de Vecht, om hun dagverblijf, de kooiplas, weer op te 
zoeken. De staleenden hebben het daar best naar hun zin. Ze vreten graag mee van het 
voer dat de kooiker strooit om de wilde eenden , die met de staleenden argeloos zijn 
meegevlogen naar de vangpijpen te lokken.
Die vreemde trekeenden zwemmen wat onwennig om de staleenden heen, een beetje 
onzeker. De kooiker gluurt dan door de rietenschutting en als hij ziet dat er genoeg 
trekeenden op de plas zwemmen, strooit hij vanachter de schermen voer in de vangpijp. Zo 
lokt hij de staleenden samen met de wilde eenden steeds verder de pijp in, die verderop ook 
aan de bovenkant is afgesloten. Als de eenden zover in de vangpijp zijn gezwommen, 
verschijnt de kooiker opeens achter de eenden. De staleenden zwemmen rustig terug, maar 
de wilde eenden vluchten verder de pijp in , waar ze tenslotte in het vangkooitje “Het 
kruppie” terecht komen. Hier kan de kooiker ze gemakkelijk in handen krijgen, vroeger 
voor de slacht maar nu voor de mogelijkheid om geringd te worden.

De windrichting en geur
Eenden vliegen altijd tegen de wind in. Daarom heeft de kooiplas altijd vier vangpijpen, 
omzoomd door rietschermen, zodat de kooiker de juiste kan uitzoeken.

staande tezamen op fl.
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Ook de geur is bepalend. De staleenden accepteren alleen de vertrouwde geuren van de 
kooiker. Ook draagt deze steeds dezelfde kleding en fluit hij altijd hetzelfde deuntje, want 
verstoring en schrik is funest, want dan gaan niet alleen de wilden eenden, maar ook de 
staleenden ervandoor. Het kan soms weken duren voor de staleenden weer zoveel 
vertrouwen hebben dat ze weer durven te blijven. En zolang had de kooiker vroeger geen 
inkomen toen het nog om slachteenden voor consumptie ging.

Afpalingsrecht
Daarom is het z.g. afpalingsrecht van belang voor de kooiker. Dat werd aangegeven op 
een bord b.v. met de tekst: Eendenkooi met recht van afpaling op 1130 meter gerekend uit 
het midden van de kooi. Binnen die straal mocht ook niet worden gejaagd.

De Eendenkooi in Nederland kreeg andere functie
Het kooikersbedrijf is nu meestal in diens van het natuurbeheer, vooral voor het 
ringonderzoek maar ook doordat zo’n “kooibos” een toevluchtsoord is voor vogels en 
zeldzame planten. De grote waterplas van de Eendenkooi aan de Ommerbosweg, is in het 
verleden gedempt en opgevuld met baggerzand, toen het Ommerkanaal moest worden 
verbreed of verdiept.

Bronnen: De gereformeerde Kerkbodes 1932 tot 1936 
Langs Overijssels de Vecht
en mondelinge overlevering van G.H. Dunnenwind en Joh. Kleinjan (Ommerkanaal Oost)

Bewaarschool-kleuterschool
door Gré Makkinga

Gré Makkinga

Dit j aar is het 60 j aar geleden dat ik na vier j aar op de kleuterschool gezeten te hebben, naar 
de lagere school ging. Toen ik onlangs nog eens in mijn oude fotoalbum snuffelde kwam ik 
nog drie foto’s tegen uit die bewaarschooltijd. En met die foto’s kwamen ook weer heel veel 
herinneringen boven. Ik heb geprobeerd ze op te schrijven en denk dat tijdgenoten het 
misschien wel leuk vinden om ze te lezen. Het is inmiddels historie, en bij het ouder worden 
vinden veel mensen het leuk om oude herinneringen op te halen.

Toen ik twee jaar oud was, was er op de bewaarschool 
gebrek aan leerlingen. Iedereen die zindelijk was werd toen 
aangenomen. Zodoende kwam ik al op mijn tweedejaar op die 
school terecht. En van de vier jaar die ik er doorbracht kan ik 
me nog aardig veel herinneren.
De school was gevestigd in “het gebouw achter de kerk”. Het 
was één grote ruimte, met meerdere functies, ‘s Avonds 
werden er vergaderingen gehouden en overdag was er de 
kleuterschool.
Het was eigenlijk een sfeerloos gebouw, een beetje somber. 
Toch heb ik de beste herinneringen aan de tijd die ik er 
doorbracht. De sfeer op school was warm en plezierig.
Je kwam de school binnen via een vrij Hein halletje. Dat was 
rondom voorzien van kapstokhaken. Die haken waren ook 

bedoeld voor de bezoekers die ‘s avonds het gebouw bezochten, zoals de vrouwenbond of 
de mannenvereniging. De meeste kleuters en peuters konden dus niet zelf hun jas 
ophangen, de kapstok zat te hoog.
In het grote lokaal stonden aan één kant twee rijen bankjes. Eén rij voor de “groten” en één 
voor de “kleintjes”. De andere kant was speelruimte. Daar deden we kringspelletjes.
De “j u f ’ heette juffrouw Jonkman. In mijn ogen een heel oude vrouw. Ze had ook een 
hulp, dat was toen ik pas op school kwam juffrouw Kothuis. Later werd ze opgevolgd door 
juffrouw Dina (Winters). Zo’n hulpjuffrouw hielp kinderen naar de w.c. (buiten onder een 
afdak, met tonnetjes die elke week geleegd werden). Ze hielp ook met het aantrekken van 
de jassen en het dichtdoen van de knopen. In de winter zorgde ze voor de grote kachel, dat 
er op tijd turf ingegooid werd. En ze hield toezicht als de Juf met één van beide groepen 
apart bezig was.
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Bijna alles gebeurde klassikaal. Er werd veel gezongen. Liedjes die je 
niet meer hoort, zoals: Kleine doffe gele blaadjes dwarrelen op de 
grond, en: Jantje had een broek gekregen met aan elke kant een zak.
Er werd elke morgen een verhaal uit de bijbel verteld en we zongen 
ook liedjes die daarbij pasten, zoals: Jezus zegt dat Hij hier van ons 
verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
De bankjes hadden een blad van bruingeverfd hout met een lichtere 
rand er omheen. Op bijgaande schoolfoto is nog iets van zo’n bankje te 
zien. Ik weet nog dat ik op de foto kwam en ik weet ook nog dat het 
jurkje dat ik aan had rood en gebreid was, met geborduurde bloemen 
erop en grote witte knopen. Na verloop van tijd was het bovenstuk 
versleten en te klein geworden. Maar omdat er nergens wol te koop was om een nieuwe 
jurk te breien, was mijn moeder erg gelukkig met een streng eigengesponnen wol die ze 
ergens op de kop getikt had. Voldoende om een nieuw bovenstukje van te breien. De wol 
was niet mooi regelmatig gesponnen en moest geverfd worden. De kleur was geen succes. 
Het leek niet op het rood van het oorspronkelijke jurkje. Toch heb ik het nog lang moeten 
dragen, omdat er gewoon niets anders was.
We speelden in de bankjes (verplicht) met blokkendozen. Soms werden er bij de “groten” 
houten doosjes uitgedeeld met gekleurde balletjes erin waar een touwtje aan vast zat. Dat 
moest je dan ergens aan vast maken. Dat diende om de kleuren te leren. Ik vond daar niets 
aan, want ik kende de kleuren al lang. Ook werkten we met vlechtmatjes, waar je met een 
vlechtpen strookjes papier in moest vlechten. Maar doordat ik net in de oorlogstijd op school 
zat en er weinig of geen papier te koop was, werden de werkjes altijd weer uitgehaald en in 
de kast gelegd voor een volgende keer. Tekenen en kleuren was er ook bijna niet bij, 
waarschijnlijk door het gebrek aan papier. Wel herinner ik me nog iets van werken met klei, 
die werkjes gingen ook altijd weer terug in de klei-emmer. Het voorlezen vond ik altijd wel 
erg fijn, uit de boekjes van W.G van der Hulst. “Van Bob en Bep en Brammetje” en “Het 
gat in de heg”.
’ s Winters gingen we nooit naar buiten om te spelen. Er werden er vaak binnen 
kringspelletjes gedaan in de open ruimte naast de bankjes. Juffrouw Dina ging dan 
ondertussen wel eens vegen of dweilen. Op een dag speelden we zakdoekje leggen in de 
kring en toen ik een stapje te veel achteruit deed viel ik pardoes met mijn achterste in de 
emmer water. Dat was schrikken en huilen natuurlijk. Maar wat ik wel erg fijn vond was, 
dat ik bij juffrouw Dina achterop de fiets naar huis werd gebracht om schone kleren aan te 
trekken.
In de zomer speelden we wel vaak buiten op de speelplaats, met de hoge houten schutting 
er om heen. In het midden stond een oude kastanjeboom. Aan de zijkant was een grote 
zandbak, met een betonnen rand waar je op kon zitten en waar je zandtaartjes op kon 
leggen.
Nog zie ik een meisje zitten met donker haar met een pony en een heel blank huidje. Ze 
heette Roosje en ik vond haar mooi. Opeens was Roosje verdwenen. Ze kwam nooit meer 
terug. Ik hoorde mijn moeder een beetje geheimzinnig over haar praten met de buurvrouw. 
Later, veel later, hoorde ik dat Roosje Joods was en omkwam in een concentratiekamp.
Als de school uitging moesten we allemaal even “slapen”. Dat betekende dat we allemaal 
met het hoofd op de armen op tafel moesten liggen.
De beide juffen gingen dan naar de gang om de jasjes van de kapstok te pakken en legden 
bij iedereen de eigen jas op het hoofd. Daarna mochten we wakker worden en de jas 
aandoen.
Op een dag gebeurde er iets heel bijzonders, wij kregen allemaal een sinaasappel uit een 
grote kist die de juffrouw had gekregen. De meesten van ons hadden nog nooit zo’n vrucht 
gezien. We mochten er alleen aan ruiken, niet in bijten. En we moesten hem meenemen 
naar huis. Daar sneed mijn moeder hem door en kregen mijn broertje en ik elk de helft. We 
moesten er zachtjes in knijpen en het sap aan de bovenkant eruit zuigen. Dat was zuur!
Als ik me goed herinner is het later nog een keer gebeurd.
Het was een actie van het Spaanse volk, waar ze gehoord hadden dat het bij ons zo slecht 
was met de voedseltoestand.
Het was dus ook groot feest toen de bevrijding kwam. In de zomer van 1945 reden we in 
een optocht mee op een versierde wagen.

De juffen Dina Winters en Dina 
Veneman.

Rens Hoekstra, Alie Driessen, 
Chris Damman en Gré Makkinga
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Juf Jonkman vertrok naar een andere plaats, en we kregen Juf Veneman uit Bergentheim. 
Ze was een nicht van mijn moeder. In het begin kostte het mij veel moeite om opeens Juf te 
moeten zeggen tegen iemand die ik kende als Dina. Maar later werd het gewoon.
Lang heb ik niet bij haar op school gezeten, want inmiddels was ik zes jaar en dan ging je op 
1 april naar de grote school.
Het afscheid werd gevierd met de moeders erbij en we mochten allemaal “iets” doen. Ik 
moest met drie andere kinderen in boerenkleren de drikusman dansen. Op bijgaande foto 
staan de beide juffen en de vier kinderen.
Op 1 april 1946 ging ik naar de Gereformeerde school.

Linksboven: onbekend, A. Vos 
en juf Jonkman.
Linksonder: H. Klomp en 
politieman Hoekstra.
Bovenste rij: 3e van links Rens 
Hoekstra, 6e 1. Alie Wassens(?),
Mannes Makkinga, NN, Herma 
Assendorp, Sien Gerrits, Joke 
Wind, 2 x NN, Nan van 
Staveren.
Onderste rij: Hermien Horsman,
Henk Timmerman, 2x NN,
Albert Stegeman, Jansje 
Veldman, Annie Gort, Antje Vos,
NN, Hennie Steen, Gré 
Makkinga, Riek Steen en Greta 
Timmerman.

Knieperties, joarskoeken, iezerkooken en rul’chies
door Henk van Dorsten

Wie kent ze niet de lekkere Nieuwjaarsrolletjes, of zoals we in Salland zeggen:
‘Knieperties’ een zoete, dunne harde wafel die traditioneel rond de jaarwisseling wordt 
gebakken en gegeten in met name Groningen, Drenthe en Overijssel.
In Drenthe spreken ze van Nieuwjaarskoeken of Joarskoeken en in Twente en het 
aangrenzende Duitsland heeft men het over iezerkoeken.
Knieperties worden gebakken in speciale wafelijzers. Vroeger waren dit gietijzeren 
knijpijzers die boven het haardvuur werden gehouden. Nu worden elektrische wafelijzers 
gebruikt.
Volgens de traditie behoren de wafeltjes in december plat, als kniepertie, gepresenteerd te 
worden en vanaf nieuwjaarsdag als nieuwjaarsrolletje (of rolletje of rollechie(n)). De 
gedachte hierachter is dat in december het oudejaar zich volledig heeft ontvouwen. Op 
nieuwjaarsdag symboliseert het rolletje het onbekende nieuwe jaar. De platte versie wordt 
vooral in Drenthe en Overijssel gegeten, de opgerolde versie (nieuwjaarsrolletjes) meer in 
Groningen.
Het gebruik van het bakken met de jaarwisseling is al eeuwenoud. Waarschijnlijk ontstaan

door het bakken met hostie-ijzers die in 
kloosters gebakken werd. De ijzers hebben 
zowel een ronde als een rechthoekige vorm. In 
de ijzers, vooral de oudere exemplaren, waren 
in spiegelbeeld allerlei afbeeldingen 
aangebracht zoals molens, schepen, beroepen 
en Bijbelteksten. Een prachtig voorbeeld van 
volkskunst. Het vakmanschap van de smid die 
de voorstellingen in het hete ijzer moest slaan 
of graveren is dan ook goed te herkennen. 
Vaak gaat het om oude familiestukken met 
namen of initialen in het ijzer en vaak een
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jaartal. Rooms-katholieke symbolen zijn: IHS en het Agnus Dei (Lam Gods met 
Kruisbanier).
Het oudste bekende ijzer in Nederland is die van eind vijftiende eeuw met het wapen van 
Maximilaan van Buren, in het bezit van het museum Prinsenhof in Delft.
In de streekliteratuur wordt ook geschreven over het bakken van knijpertjes. Aar van de 
Werfhorst, schrijver vaan de prachtige boeken zoals onder andere ‘De grote stille knecht’ 
en ‘Winterkraaien’ beschreef in het boek ‘Jennechien’ over het bakken, waarbij Jennechien 
bromde: ‘Allo maak voort. Temee make wie’j dikken en dee mut neet op-erold wodden’. 
Schrijver H.W.Heuvel verhaalt in ‘Oolde’ dat in de keuken bij de veldbakker grote stobben 
op de vuurplaat branden: het jaarskoeken bakken zal beginnen. Dichteres Johanna van 
Buren uit Hellendoom heeft het in enkele van haar gedichten over ‘rul’chies’, ‘knieperties’ 
en ‘iezerkoke’.
In Drenthe werd er veel gebakken tijdens oud- en Nieuwjaar. In 1770 is er in Coevorden 
een ijzerkoeken-oproer geweest. In dat jaar wilde de Hervormde kerkenraad van 
Coevorden - de Magistraat van de stad - een verbod instellen tot het uitdelen van 
nieuwjaars- of ijzerkoeken en drank aan minderbedeelden. Dit vanwege overmatig 
drankgebruik en de overlast die dat voor de stad opleverde. Om dit te voorkomen trok een 
groot deel van de bevolking naar het stadhuis en eiste intrekking van het voorstel. Het 
stadhuis werd omsingeld door mensen met in de hand straatkeien en in de andere hand 
opgeheven nieuwjaarsijzers. Daarom ging het besluit niet door en kon men ook in 
Coevorden op Nieuwjaarsdag weer langs de huizen met de volgende rijm:

‘Geluk in ’t Nijjoar, 
zint d’ j oskoeken kloar?

’nzeupiend’rbij, 
da’s goed veur mij’

Recepten
Het meest lijken knieperties nog op oubliehooms zoals gebruikt voor schepijs, echter het 
recept is anders: zoeter, en met kaneel. Direct na het bakken, als het baksel nog warm is, 
kan het rond een stokje opgerold worden. Na afkoelen blijft een knapperig, hol rolletje over, 
dat door sommige mensen volgespoten wordt met slagroom. Anderen verkiezen een 
platgehouden kniepertie.
De recepten voor knijpertjes verschillen nogal.
Ootmarsum:
500 gr. Bloem, 500 gr witte of basterdsuiker, 200 gr. boter of margarine, 1 glas cognac, 2 
eieren, 2 zakjes vanillesuiker, 25 gr. anijs, lauw-warmwater.
Z.W.Drenthe:
1 p tarwebloem, Vi p boter, 400 gr suiker, 1 ei, 2 bekers water, 1 zakje vanillesuiker, 1 
theelepel kaneel.
Norg:
1 p roggemeel, Vi ons weitemeel, 3 ons donkere stroop, 20 c honing, 1,5 ons bruine suiker, 
’/2 ei, 2 dooiers, 1 lepel gemaken anijs, Va lepel boter, Vi theelepeltje zout.

4 A M  • ■ 1 c. H £ 1

MC,Ut. ! l i l t  i H n i £ f
h a l m e n  w e I i n d

Verzameling
Al jarenlang verzamel ik knijpertjes-ijzers. Het oudste exemplaar is een vrij klein en 
eenvoudig ijzer met in het ene blad het jaartal 
1618. Verder een ijzer uit 1658 met in ieder blad 
een huismerk. En een ijzer uit 1780, waarschijnlijk 
een huwelijksijzer met op de ene kant een man en 
vrouw met paard en wagen en op de andere kant 
de tekst: ‘De Heer is mijn Herder, mij zal niets 
ontbreken’. Op een ijzer uit 1741 staat aan de ene 
kant een ploegende boer met kuitbroek en aan de 
andere kant: ‘Got is een Geest en die Hem anbit 
die moet Hem aanbidden in Geest ende in 
Waerheit. Harmen Weiinck’. Daarnaast enkele 
ijzers met het Agnus Dei motief en ijzers met een 
schip, molen, man, vrouw met paard en wagen.
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Molen vervangt Huize Olde Vechte
door Herman van Elburg van OCO

Op de plek waar nu Huize Olde Vechte staat 
aan de Zeesserweg in Ommen stond vóór 
1900 een windmolen van de firma Smit en 
Helmich. Met deze molen werd gerst tot gort 
gepeld. Ook werd uit koolzaad en lijnzaad 
(zaad van vlas) olie geslagen.
Toen in 1847 F.W.N.Baron Mulert notaris in 
Ommen werd kocht hij de molen.
Vervolgens werd de molen gesloopt om op 
deze plaats het nog bestaande herenhuis te 
bouwen. Ook werd hier het notariskantoor 
ondergebracht. De notaris kon rechtstreeks 
vanuit zijn huis over het dijkje ‘Mulertdiekie’ 
richting ‘Makkinga’s mölle’ aan Den Oordt 
wandelen. De Vecht doorsneed dus nog niet 
het laantje, zoals dat na de ‘verbetering’ van 
de Vecht wel het geval is. Als oude Vechtarm 
kronkelt de Olde Vechte er nog steeds,

Zeesserweg, lang geleden zowel VOOr als achter het huis.
Het Mulertsdiekie met aan beide zijden beuken was een aantrekkelijk laantje voor 
verliefde paartjes die in de avonduren de eenzaamheid op prijs stelden...
Wie nu de fiets in de stalling zet van zwembad Olde Vechte kan een deel van het 
beukenlaantje nog terugvinden. En vlak langs het klinkerpad staat een prachtige oude 
beuk met een geweldige stronk. Ga kijken voor het te laat is!
Nu we het toch over molen Den Oord hebben: ‘Wie ’s nachts maalt kan zijn kop

kwijtraken’. Om de 
Ommer bakkers van 
voldoende meel te 
kunnen voorzien moest 
de molen soms ook ’s 
nachts malen. Door 
gebrekkige verlichting 
kwam molenaar Roelof 
Makkinga tijdens het 
smeren van de hals en de 
pen van de bovenas met 
varkensreuzel met een 
been tussen het 
bovenwiel en de 
bonkelaar. Hij moest 
verder met een houten 
been door hen leven. Een 
oud molengezegde is dan 
ook: ‘Kom niet in de kap 
van een draaiende molen, 
je kan je kop 
kwijtraken’.
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juwelier-opticiën

T E X A C O  bed iend tankstation

■5 \ |  t a ia n > 1a l d e r e n
|— | T i 1 garage en tankservice 
l ^ l  G ratis Rocks
Hamsgoren 25 - 7731 EX Ommen ■ Tel. (0529) 45 24 29 

TEXACO-Tankservice ook met pasjes betalen

An't horlogie 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 
www.juwelieroptiekbastiaans.nl

Kracht put je uit Hollands vlees van je 

A m b a c h te lijk e  S la g e r:

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

DAMES EN HEREN

|\APSALOP|
nAdCLSTUDIO

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

Van Elderen
gaat nét even verder
www.vanelderen.nl

Van Elderen
accountants I belastingadviseurs

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

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

b K
N ieuw bouw  

Verbouw  

R enovatie  

Restauratie 

Tekenwerk  

Vergunningen

Bouwbedrijf Vonder bv. 
Veldkampweg 3 
7731 HL Ommen

Tel 0529-451043 
Fax 0529-451027  
www.bvbouw.nl

FIT-CARE
center ommen
MentalTraining 
Body Combat 
Callanetics 
Cardiofit 
Circuit training 
Bedrijfsfitness 
Fitness 
Joggen

Kickboksen 
Body Pump 
Sauna 
RPM
Sportmassage 
Steps 1,2, 3 
Streetdance 
65+

Roel en Marie Gaasbeek
Nieuwelandstraat 12 - 7731 TH Ommen - Tel. (0529) 454508

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.juwelieroptiekbastiaans.nl
http://www.vanelderen.nl
http://www.bvbouw.nl


Gesponsord door

Rabobank

Cafetaria Harry’s Hap
Brugstraat 31 - 7731 CV Ommen 

Telefoon (0529) 45 66 65 
www.harryshap.nl

T U IN C E N T R U M

JÜRRIE B A A S

Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24 

7731 RZ Ommen 

Tel. (0529) 453708 

Fax (0529) 451595

TAKMAN
GEREEDSCHAPPEN
O M M E N  - B E R K U M

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

J E  Z I E T  ' T  V E R S C H I L

Varsenerpoort 9, 7731 DG Ommen

^ M B U R G /4
D unnew ind

VLAAI - BROOD - NOTEN
Brugstraat 19a 7731 CT Ommen

NIEUW!!! Tel. 0529-450054

S p r u i j t
N o t a r i s

Varsenerpoort 1 - Postbus 75 - 7730 AB Ommen 

Tel. (0529) 45 22 33 - Fax (0529) 45 37 12

Het Hypoth.eekh.uys

René Heijnen 
Petra van der Wal

■  Het Hypotheekhuys Ommen 

Markt 32A 

Postbus 172 

7730 AD Ommen

T 0529 45 60 06

RENAULT

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsw eg 24 , 7731 AX O m m en  

Telefoon (0529 ) 4 6  99  00

Uw adres voor:
- personen-/bedrijfswagens
- autoschade
- Firezone; 24 uur per dag tanken
- LPG-gasinbouwstation
- financiering
- lease, alle merken auto’s

http://www.harryshap.nl


In en om “De Zon”
door Marietje Rhee-Luttekes

Grote veranderingen worden gepland voor onze stad Ommen. De Markt en omgeving 
moeten op de schop o.a. om het winkelen in Ommen aantrekkelijker te maken, zo wordt 
gezegd. Onlangs las ik, dat het idee zou zijn geopperd een bioscoop in het plan op te nemen. 
Je kunt het een goed idee vinden, een minder goed idee of het helemaal niets vinden: 
gedachten zijn vrij! Mijn gedachten gingen terug naar vroeger; Ommen van toen, Ommen 
van zo’n kleine vijftig jaar geleden.
Een bioscoop bezat Ommen toen ook niet, net als veel plaatsen van dezelfde grootte. Toch 
waren we niet verstoken van bioscoopfilms. Welnee, want “eens in de zoveel tijd” konden 
we in Ommen echt naar de film. Hotel “De Zon”, DE plaats waar het uitgaansleven van 
Ommen zich grotendeels afspeelde, had een grote zaal, die voor vergaderingen, 
toneelopvoeringen, muziek-, zang- en gymnastiekuitvoeringen enz. goede diensten deed.
Ook heeft menigeen daar danslessen gevolgd, die dansschool Drenth en later dansschool 
Yeenstra uit Almelo jaarlijks plachten te geven.
Zo gingen wij dus trouw bij “De Zon” naar de film. De firma Miedema, ik geloof uit 
Steenwijk, zorgde ervoor, dat de films in Ommen konden worden vertoond. Geruime tijd van 
tevoren werden de kleurige affiches in de daarvoor bestemde vitrines gehangen, zodat 
filmliefhebbers zich al konden verheugen op de komende films en er met hun planning 
rekening mee konden houden.
Natuurlijk gingen we niet naar elke film. Het zou te duur zijn voor ons bescheiden budget 
(netto weekloon f 13,65 per vijfenhalfdaagse werkweek in 1957 minus afdracht kost en 
inwoning, contributies enz.). Ook werden er natuurhjk films gedraaid voor “boven de 
achttien”, waar we best nieuwsgierig-graag naar toe zouden gaan. We poogden dan wel 
naar binnen te komen; hogere hakken en wat meer make-up zou wonderen kunnen doen, 
maar “dankzij” het feit, dat alle mensen elkaar in die tijd bijna wel kenden, liepen we steeds 
weer tegen de streng doorgevoerde controle van Bemhard Sprik op, die zelfs ieders leeftijd 
scheen te kennen.
Bernhard zorgde er ook voor, vaak met Zwaantje Seinen (die bij andere activiteiten ook heel 
bedrijvig - witgeschort “in de bediening liep” samen met de heer Donderwinkel, kellner bij 
hotel “De Zon”) dat de zaal er voor de aanvang van de film netjes uitzag en na afloop weer 
werd opgeruimd. Als er gedanst moest worden strooide Bemhard één of ander goedje op 
de vloer, zodat deze wat gladder werd. Bovendien zag hij er zeer scherp op toe, dat het 
rookverbod werd gehandhaafd. Ik weet niet of hij ook het draaien van de films verzorgde.... 
Of het aan de kwaliteit van de films lag, of aan de staat, waarin het projectieapparaat 
verkeerde, dat kan ik niet zeggen, maar het kwam akelig regelmatig voor, dat de film brak. 
Dan brak boe-geroep, gejoel en gefluit los in de zaal en daarop volgde dan bijna automatisch 
het bevel: “STILTE”, waarop niet veel of eigenlijk niets werd uitgedaan - het werd pas 
weer goed stil, als de film verderging. Maar - we namen dat allemaal op de koop toe; per 
slot van rekening wilden we immers die films blijven zien.
Er zijn bijzondere films, die we in die oude toneel-bisocoopzaal 
hebben gezien. We genoten er b.v. van de succesfilm “Fanfare” 
van Bert Haanstra met de twee muziekkorpsen, die in een 
concurrentiestrijd verwikkeld waren - ikzelf heb me eerst even 
vergaapt aan de wonderlijke koe, die door het weiland voortging, 
zonder zelf te bewegen; dat het dier in een punter stond werd 
me pas later duidelijk. (Hé, daar was toch vroeger een liedje over 
- Wel hier en gunter, kom met mij in mijn punter - of iets 
dergelijks)
Verder maakte de film over het leven van Richard Tauber (16 
mei 1891-8 januari 1948), waarin Rudolf Schock (wie kent hem 
nog) de hoofdrol vertolkte, grote indruk op ons. Liederen uit 
operettes van Franz Lehar, zoals Du bist die Welt für mich en O
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Maedchen, mein Maedchen, gezongen in 
superzoete, ontroerende scenes, maakten, dat 
we het regelmatig niet droog hielden. We 
probeerden geneneerd dat eerst nog wel te 
verbergen door wat vaker met de oogleden te 
knipperen, maar uiteindelijk vloeiden onze 
tranen zo rijkelijk, dat de gestreken 
zakdoeken (hebben ze die tegenwoordig niet 
meer; ik zie op de TV zoveel mensen tranen 
met tuiten huilen en noooooit een zakdoek bij 
de hand) er aan te pas moesten komen om 
neuzen en wangen in fatsoen te brengen.
De verfilming van het beroemde boek “Als er 
dauw hangt komt er regen” van de Zweedse 
schrijfster Margit Söderholm, hebben we ook 
dankzij “De Zon” en Miedema kunnen zien 
en we vonden het prachtig - een romantische 

film, die ons meteen ook een indruk gaf van de Zweedse natuur en cultuur.
Een andere keer lieten we ons b.v. verrassen door een vrolijke film, waarin Caterina Valente 
(vrouw van Lente, zoals mijn Ome Jan altijd gekscherend zei) de hoofdrol speelde en ons 
imponeerde met haar zang- en danstalent.
Niet alleen de firma Miedema bracht films in Ommen; eenmaal (misschien twee maal) per 
jaar was de bioscoopzaal voor het Rode Kruis beschikbaar. Het is al lang geleden, daarom is 
het goed mogelijk, dat mijn feiten niet helemaal “stroken’ (tegenwoordig heet dat “ sporen”) 
met de werkelijkheid, maar één van de films, die ik me herinner uit het pakket van het Rode 
Kruis was “Die letzte Brücke” met Maria Schell in de hoofdrol als een duitse arts in 
oorlogstijd, die door partizanen in W.O.II werd ontvoerd, zodat zij voor hun gewonden zou 
kunnen zorgen. De film had een droevig einde: de arts stierf voor onze ogen op de brug, die 
de scheiding vormde tussen de strijdende partijen.
Het leven van Chopin (22 febr. 1810-17 oktober 1849) zagen we in anderhalf uur aan ons 
voorbijgaan; de jonge Pool, die zijn onrustige land ontvluchtte en in den vreemde de meest 
romantische pianowerken componeerde. Vooral in zijn polonaises liet hij de verbondenheid 
met zijn vaderland spreken, gaf hij uiting aan zijn heimwee: dan was het voor ons weer 
zakdoekentijd.
Een andere film, die ik mij als heel bijzonder ben blijven herinneren heette “Honderd man en 
een meisje”. Het was toen al een oudere film met in de hoofdrol Deanne Durbin. De story 
is ongeveer deze, dat werkloze, berooide orkestmusici niet “aan de bak” (heel toepassehjk 
voor een orkest) konden komen en als straatmuzikant hun kostje probeerden te verdienen. 
De dochter van één van hen wist het voor elkaar te krijgen, dat zij een orkest vormden en 
een radio-optreden kregen o.l.v. een beroemde dirigent. Het orkest oogstte veel succes, 
werd bejubeld en kwam weer aan het werk; zo kreeg alles een goed einde. Het was voor 
mij de eerste keer, dat ik een symphonie-orkest aan het werk zag. Mijn ervaring met 
orkestoptredens ging tot dan niet verder dan het bij wonen van de uitvoeringen van ons eigen 
harmonieorkest “Crescendo” en de “Knollentrekkers”, overigens met heel veel genoegen en 
natuurlijk in “De Zon”. Schoolconcerten waren al wel bekend, maar voor ons in Ommen 
was dat er niet bij. Wat verder in de tijd kwam het OPHO (Overijssels Philharmonisch 
Orkest) eenmaal per jaar een concert geven in Ommen, een voorwaarde, die de Gemeente 
stelde aan de subsidieverstrekking.
Naast Deanne Durbin speelde Leopold Stokowski (18 april 1882 - 13 september 1977) een 
hoofdrol in de film. Onder leiding van deze beroemde dirigent speelde het orkest o.a. De 
tweede Hongaarse Rhapsodie (of een deel ervan) van Liszt; geweldig! Het was een stuk 
herkenning, want er bleek een bekend melodietje in voor te komen: Hola, die pianola (of 
chopsticks) - de tophit, die officieel “Music, Music, Music” heette en door Teresa Brewer 
gezongen werd.
Ik was helemaal in de ban van de zwart-wit-geklede muzikanten, de muziek en ook van het 
spel van de violen - de strijkstokken, strak parallel op-en-neer bewegend - een 
indrukwekkend gezicht.
De dirigent maakte ook een geweldige indruk op me. Een man met een buitengewone
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uitstraling - misschien mede door zijn grote bos lichtgrijs, bijna wit haar - zo’n inspirerende 
man, zomaar in Ommen te zien op de film, het kon allemaal.
Nog maar kortgeleden deed ik een aardige ontdekking. Ik had het boek Candles in the 
Sun, geschreven door Lady Emily Lutyens, te leen van mevrouw Oudshoom - de oudste 
dochter van Philip D. Baron van Pallandt. In dit boek vertelt de schrijfster over haar 
betrokkenheid met de Theosophische Beweging en over haar ontmoetingen met de leider 
van de Ster van het Oosten - Krishnamurti. Ik las daarin over haar verblijf in Ommen

“Further alterations at Castle Eerde made it possible to have a gathering of 
eighty “people there this year before the camp. Leopold Stokowski, the conductor o f 
the “ Philadelphia Symphony Orchestra, came with his wife for a short visit.
Toch wel bijzonder, dat zo’n wereldberoemde dirigent in Ommen is geweest.

“DE ZON” en GVO
Al bijna 60 jaar geleden (7 juli 1947) werd in Ommen een gymnastiekvereniging opgericht. 
De heer Johan Kamphuis was nog maar een korte tijd verbonden als leerkracht aan de 
Openbare Muloschool. Hij signaleerde het ontbreken van een gymnastiekvereniging in 
Ommen en al snel gaf hij de aanzet tot het oprichten van de vereniging, die GVO werd 
genoemd. Hij werd voorzitter en bleef dat voor een heel lange tijd - wakend over de goede 
gang van zaken binnen de vereniging - samen met toptumster Janny Wind, die (haar) GVO 
nog altijd zo’n warm hart toedraagt. Vlak na de oprichting werd ik lid.
Met veel animo ging ik met anderen naar de wekelijkse les in de oude Eierhal, waar Jenne 
Klomp ervoor zorgde, dat alles schoon was en de leiding voorzag van koffie en thee. Het is 
onvoorstelbaar wat we daar allemaal leerden onder leiding van de door ieder gewaardeerde 
“Meneer Huisman”. Het begon vanzelfsprekend vrij eenvoudig, maar al snel maakten we 
b.v. een vouwhang in de ringen, eerst stilhangend en dan in de zwaai en later leerden we 
zelfs dislockeren - echt niet eenvoudig; maar als je zo’n kunstje eenmaal kent valt het toch 
wel mee. Nu zie ik dat als iets griezeligs en kan bijna niet geloven, dat ook ik dat echt kon. 
We turnden aan alle toestellen, paard, bok, brug, balk enz., deden vrije oefeningen en later 
met een geselecteerd groepje ook rytmische gymnastiek. Veel families hadden meerdere en 
zeer trouwe leden bij GVO - zoals van der Beek, Timmerman, Damman, van Elburg, 
Schuurman, van Kesteren, Wicherson enz.
Onze prestaties werden tijdens de uitvoeringen aan onze ouders en ander publiek getoond. 
Dit vond dan plaats in “De Zon”. Er moest natuurlijk heel veel geregeld worden om alles 
goed te laten verlopen, maar daar hadden wij, jonge leden, geen zorgen over. Gespannen en 
gekleed in je stralendwitte uniform met strakgestreken plooirok (de vrouwelijke leden), het 
witblauwe embleem trots op blouse dragend, stond je op het toneel te wachten tot eindelijk 
de gordijnen opengingen. Keurig opgesteld probeerde je dan te ontdekken waar je ouders 
zaten - zwaaien was niet toegestaan en roepen, dat was er al helemaal niet bij!
Geopend werd met het KNGV-Bondslied “Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt 
gehoord” en daarbij zoals dat heette, de Vlaggegroet. De vlaggen, het GVO-vaandel 
temidden van twee GVO-vlaggen, werden gedragen door o.a. Marie Hurink, Jo van der 
Beek en Diny Schuurman. Daarna werd het verenigingslied “Hier is nu GVO: allen paraat” 
op de melodie van de mars “Ancors away” 
gezongen met pianobegeleiding van mevrouw 
Kamphuis. Het was een plechtige 
gebeurtenis. Tegenwoordig wordt zoiets als 
ouderwets of lachwekkend gezien.
Na de opening werden de gordijnen weer 
gesloten en dan volgde er een ware 
volksverhuizing. Alleen de leden, die bijna 
direct moesten optreden, mochten “beneden” 
blijven in de kleine kleedkamers. De andere 
kinderen moesten naar de bovenzaal. Dat 
klinkt op zich nog niet erg ingewikkeld, maar 
het was toch een heel gedoe omdat de 
bovenzaal zich boven de garage van “De 
Zon” bevond. Iedereen moest eerst van het 
toneel af zien te komen, dan in de massa
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kinderen de jas zoeken en aantrekken (paniek als de jas niet snel genoeg gevonden was) De 
uitvoeringen waren altijd in de winter - en dus ging het onder leiding van oudere leden naar 
buiten en dan naar de bovenzaal.
Wat een gestommel - al die haastige kindervoeten op de houten trap - en wat een lawaai in 
die bovenzaal, waar de jassen weer uitgingen en luid door elkaar gepraat, gedold en 
geschreeuwd werd.
Om de tijd te korten waren er o.a. een paar sjoelbakken neergezet, waar druk gebruik van 
werd gemaakt. In de kale zaal stond in mijn herinnering alleen maar een kachel en ik meen, 
dat er ook wat muziekinstrumenten (trommels enz.) stonden. Doordat er een lange - 
horizontale - pijp was aangekoppeld stond het roodgloeiende monster, de kachel dus, zo 
ongeveer midden in de zaal te loeien - koud hadden we het niet!
Zodra een groep bijna aan de beurt was vond de kleine volksverhuizing in omgekeerde 
richting plaats - jassen aan - de trap afgestommeld, terwijl een andere groep zich juist de 
trap opstommelend een weg naar boven baande. We gingen weer buitenom - dan de jassen 
uit - en vervolgens was het wachten geblazen tot het tijd was om onze kunsten te vertonen. 
Eens schaatsten wij, Joke Wind, Jopie Struikman, ikzelf en anderen, in dikke truien, dassen 
om, mutsen op, handschoenen aan en op dikke wollen sokken, ons warm op de 
“Schaatsenrijderswals” muziek van Emil Waldteufel (wat een naam) o.l.v. “onze” meneer 
Huisman. Of het in dezelfde uitvoering was, dat weet ik niet, maar er was eens een heel 
leuke “Mars van de Tinnen Soldaatjes”, waaraan Gretha Bosscher, Marietje Klosse en hun 
groepsgenoten meededen. Zij waren verkleed als echte “Tinnen Soldaten” voorzien van 
geweer; aan het slot vielen de soldaatjes als één lange rrrrrrrits achterover.

“DE ZON”,
waar ik omstreeks 1947/1948 als lid van het kinderkoor van “ Excelsior” op het toneel stond 
te zingen o.l.v. dirigent Schotanus - ook al voorzien van een grote bos grijs haar (de dirigent 
bedoel ik). Het kinderkoor was een kort leven beschoren; ‘“t Kon niet uut” werd er gezegd. 
Er zat niets anders op dan te wachten tot je naar het grote koor mocht. In juni 1956 was het 
dan zover en ging ik wekelijks naar de repetities - weer in “De Zon”. De uitvoeringen 
vonden daar ook plaats; het waren avonden met zang, vervolgens toneel en “na afloop 
BAL”.
Bal was er ook na de uitvoeringen van het harmonieorkest “Crescendo”, dat ongeveer in die 
tijd een nieuwe dirigent kreeg: de heer Heijink. Een optreden van de “Knollentrekkers” 
stond dan ook op het programma. Op muziek van “The Fats Combo” zo heette dat geloof 
ik, bestaande uit Everhard Siero, Adrie Verhoeven, Jerry van Beek en soms van andere 
orkesten was het zo gezellig dansen. Er werd Kwikgestept, Foksgetrot, Weens en Engels 
gewalst, Duits gepolkaad, Geveletaad, Gepolonaisd, Stoelengedanst, en tegen het einde van 
het feest werd altijd When the Saints gespeeld, waarbij Everhard schitterend klarinet (en 
trouwens ook saxofoon) speelde. Na afloop klonk dan “Bis, bis, bis” - “Everhard, Everhard,
Everhard” en werd het nogmaals feest en nog eens en nog eens.... tot de Sterke Arm,
achter in de zaal posterend, te kennen gaf, dat het toch echt afgelopen moest zijn. 
Terugdenken aan die avonden stemt wel weemoedig. Everhard, de broer van Marietje en 
Lenie (van der Vegt-) Siero was muzikant in hart en nieren en bijzonder aardig: gewoon een 
heel gezellige, beste man. Hij was getrouwd met Riek Kiekebosch en ze woonden in de 
Brugstraat, waar zij hun Café Siero (nu de Herberg) dreven. Helaas is Everhard erg jong 
gestorven; hij kwam om het leven bij een auto-ongeluk. De drie kinderen - Irma, Harriët en 
Everhard - zijn al volwassen, maar - zo vertelde Riek mij - “Ze doet niks an muziek.”
Ik vertelde al even iets over GVO en Meester Kamphuis, een gedreven en bewogen mens. 
Aan mijn Mulo-tijd heb ik veel goede herinneringen; ‘k beleefde het als een fijne school. Eén 
van de meest pakkende momenten is deze week vijftig jaar geleden.
Onze school, die op het Vrijthof stond, had altijd chronisch ruimtegebrek en onze klas had 
die dag les in het gebouw van de Hervormde Kerk, voorheen “de Bewaarschool”. Dit 
gebouw stond waar enkele weken geleden nog Slagerij (Andries en Dinie) van Lohuizen 
was gevestigd.
Het eerste uur van die ochtend hadden we les van Meester Kamphuis, maar het verliep 
anders dan we gewend waren. Meester Kamphuis vertelde ons op ernstige toon over de 
gebeurtenissen in Hongarije - daarom wilde hij beginnen met een gedicht. Wij luisterden 
naar het gedicht “Mensch zijn” van René de Clercq. Ik zat helemaal vooraan en Meester
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Kamphuis hield mijn tafeltje vast.... ik weet niet, waardoor ik het meest onthutst was; door 
hetgeen er in Hongarije gebeurd was of door het gedicht... maar misschien wel omdat mijn 
tafeltje zo schudde door de heel erg trillende hand van een bewogen Meester 
Kamphuis......
Het was 4 november 1956 - Hongarije - de dag van het verraad.
Nu nog even terug naar het begin. “De Zon” We zouden dat in de huidige tijd betitelen als 
“multifunctioneel”. Toen ik dit stukje begon te schrijven (al een flinke tijd geleden) was er 
sprake van een Bioscoop in Ommen, die een plaats zou krijgen op de Markt - 
Centrumvisie!
Gelukkig is er nu een nieuwe ontwikkeling. Sinds enkele weken worden er speelfilms 
gedraaid in “De Carrousel” DE oplossing, want zo was/is de Carrousel bedoeld: een 
multifunctioneel centrum.
De ingrijpende veranderingen aan de Markt met Muziektent (waarom moet dat 
tegenwoordig Muziekkoepel heten) moeten kunnen worden beperkt. Het voorgestelde grote 
Marktgebouw met een toren van ca. 18 m. hoog en de nieuwe Vechtoeverwoningen aan de 
Varsenerdijk (ik heb op de site van Artica de projecten voor Ommen bekeken, maar heb 
geen precieze situering en afmetingen kunnen ontdekken) zouden immers het mooie gezicht 
op Ommen en het uitzicht van anderen op de Varsenerdijk en de Vechtoevers belemmeren 
- bederven.
Je weet toch maar nooit ... Vandaag is het 7 november 2006. In de krant staat, dat er maar 
liefst drie verschillende mogelijkheden zijn voor de Vechtoeverbebouwing. Ook blijven de 
plannen bestaan voor het grote Marktgebouw met een bioscoop op de Markt.
Over enkele weken vaart een boot op de Vecht Ommen binnen en wordt Sinterklaas 
verwelkomd onder de rook van “De Zon”. Jaren geleden zaten wij als kinderen in de grote 
zaal van - natuurlijk - “De Zon” met een “vol verwachting kloppend hart” in spanning, want 
o, al die namen, die in het grote boek stonden! Sommigen wachtte een beloning en anderen 
kregen de roe.
Trouwens: tegen vijf december mag ieder een verlanglijstje maken ... IK zou het voor 
Ommen wel weten ....

19



Wie kent de personen op deze foto’s

Mevrouw E.Oudshoorn-van Pallandt stuurde ons twee foto’s. Het is zeker dat deze foto’s van na de Tweede 
Wereldoorlog dateren. Ze wil graag weten wie de kinderen zijn die op de foto’s staan.
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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

DE ALGEMENE BOEK

EN KANTOOR

BOEKHANDEL

Kruisstraat 3-4 7731 CR Ommen 
Tel. (0529) 45 17 37 Fax (0529) 45 33 58

doet je  goed

DA Drogisterij Dusee

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

Koekoeksbloemstraat 8 
7731 WB Ommen 
Tel. (0529) 45 10 55 
b.g.g. (0529) 45 17 71

S ch i lderw erk  d a t  gezien mag worden!

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

Ook vestigingen in: Almelo>, Hengelo en N ijverdal

OCB Bouw b.v.
Strenge weg 14 
7731 GW Ommen

tel. (0529)452X10 
fax (0529)452062 
e-mail: info@ocb-bouw.nl 
Www.ocb-bouw.nl

* Onderhoudswerk
* Renovatie en restauratie
* Woning- en utiliteitsbouw
* Vervanging en geve (kozijnen
* Aanvraag bouwvergunningen en subsidies

BO UW
GARANT

Aannemersbedrijf M. van derVegt A.A. Bakker

Ommen (0529) 45 37 47

expert

^ /m akelaars  
iy f  jlkantoorlakker

Ommen

Makelaar en taxateur 
in onroerende goederen

V rijth o f 4, 7731 CN Ommen 
Tel. (0529) 45 10 32 
Fax (0529) 45 64 09 
www.makelaarskantoor-bakker.nl

WESTERMAN
Ommen, G asth u iss traa t 1-3, te le fo o n  (0529) 45 14 06  

Dalfsen, P asto ries traat 2, te le fo o n  (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
http://Www.ocb-bouw.nl
http://www.makelaarskantoor-bakker.nl


'K .a t y e n t
AANHANGERS OMMEN

Vermeerstraat 6 7731 SM Ommen Tel. 0529 - 4 5 1705

U W  DAK IS O N SVA K !!!
dakdekkers- en renovatiebedrijf

IEL w i  d ier LI IMIDE
OMMEN BV

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

BOUWSTRAAT 8 
7731 CP OMMEN 

TELEFOON O529 450 512 
FAX O529 454 125

’n Kwestie van Samenspel

V E C H T S T E D E
N O T A R I S  S E N

’  VERZEKERINGEN

I

E - M A IL  I N F O @ V E C H T S T E D E . I N F O  

I N T E R N E T  W W W .V E C H T S T E D E .C O M

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

KAPPER
6 LIFESTYLE

Vrijthof 1,7731 CN Ommen 
tel. |0529) 45 49 48 
www.kapsalondekapper.nl

VAN D E R  R k f x

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

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

Gewoon 'n goei'n bakker

Varsenerstraat 3 
7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

SiÉ t AUTOSCHADE

Z7
GARANTIEBEDRIJF

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen 
Telefoon (0529) 45 >2 94

A jkon t
zöj'P goed kek"

Restaurant- Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel. (0529) 45 72 72

■SM

m m M O W i  b a r k

HOGE MEXEL

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op 
Bungalowpark Hoge Hexel

Voor reservering:

Hoge Hexel Recreatie
Bruine Hoopsweg 6, 7645 BJ Hoge Hexel 

Tel. (0546) 57 98 65 • Fax (0546) 57 13 08 

E-mail: info@hhexel.nl • Internet: www.hhexel.nl

http://WWW.VECHTSTEDE.COM
http://www.kapsalondekapper.nl
mailto:info@hhexel.nl
http://www.hhexel.nl

