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Van de redactie

Dit nummer herbergt een groot aantal verhalen.
Marietje Luttekes bijt de spits af met haar verhaal over Baron Mulert, die een mar
kant huis liet bouwen aan de Zeesserweg. Met dit verhaal worden veel mogelijke 
vragen beantwoord.
Taeke Wicherson, sinds 1956 in Australië wonend, liet enkele verhalen over zijn 
jeugdherinneringen aan de redactie toekomen. We hebben hier drie korte verhalen 
van opgenomen.
Ben Wösten is in de geschiedenis van de Hervormde pastorie aan het Kerkplein 
gedoken. Hij heeft tevens de verschillende bewoners op een rijtje gezet.
Dieks Makkinga laat ook duidelijk van zich horen in dit nummer. Allereerst een 
kort verhaaltje over Jansie. Daarnaast een weergave van het interview door het 
“Drents Zondagsblad” dat hem rond 1967 heeft geïnterviewd.
Marietje Luttekes heeft haar herinneringen over de bewoners rondom het Edith- 
Hof uitvoerig beschreven.
Bij de onbekende foto’s hebben we de oplossing van de dames op het bordes van 
Eerde. Daarnaast hebben we ook een foto van een paar uit Ommen, die door een 
zeer gerenommeerd fotograaf zijn vastgelegd. Op dit moment weten we meer van 
de fotograaf dan van de mensen die op de foto staan.
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Eliza en Cecil
door Marietje Luttekes

Deze twee namen komen in het verleden van Ommen bijna niet voor -  beide na
men hebben echter wel iets met elkaar te maken.
Eliz(s)a -  de oudste van de twee -  woonde al in het begin van de twintigste eeuw 
in Ommen. Het was een bijzonder persoon -  enerzijds sociaal bewogen -  ander
zijds valt daar wel een flinke kritische kanttekening bij te plaatsen.
Cecil is nog maar pas komen kijken; vanaf Kruisstraat 1 de blik gericht op de 
Brugstraat. Ze heeft haar intrek genomen in het prachtig gerestaureerde pand “van 
Dick van Eerten” nu van Jan Smit. Hét centrum van Ommen heeft de tweede op
knapbeurt (na de Bouwstraat) binnen en eerlijk gezegd, het doet mij deugd.
In het boek van G. Steen “OMMEN rond de 19c eeuw” is in het kort een stuk ge
schiedenis van dit pand beschreven. Het herbergde een burgemeester, een horloge
maker, verschillende rijksontvangers en meerdere bakkers. In 1903 woonde er 
Adam Johannes Grollé, kastelein van het Volkslcoffiehuis; hij werd opgevolgd 
door Havinga, Goethart en van 1906 tot 1908 door Daniël Groenendal.
Steen schrijft o.a. over het pand, dat het tot 1903 een bakkerij was en “Toen werd 
het huis door F.E. Baron Mulert verbouwd tot een “Koffiehuis van de Volksbond”, 
met het doel de jonge mensen van de straat te houden. De jeugd van toen heeft dat 
niet gewaardeerd. De beheerders konden er geen orde houden. Nadat in 1908 de 
inboedel werd vernield was de maat vol en is Baron Mulert er mede opgehouden. 
Bij deze verbouwing is de gevel veranderd in wat iemand eens noemde “een bom- 
bariegevel”.
Zeeofficier Frederik Elisa Baron Mulert kwam in 1901 in het bezit van het pand 
Zeesserweg 5 en hij liet er in 1906 het huis “Piet Hein” bouwen, genoemd naar Hr. 
Ms. “Piet Heyn” * , waarop de Baron het commando voerde -  volgens Steen. Wij 
kennen het huis als “De Mulertstichting”. Op de gevelsteen boven de voordeur 
staat te lezen:

“Goudt en Silver voor Eer en A1I”
In 1916 liet de Baron naast het grote huis een tuinmanswoning bouwen “Assahan” 
genaamd. Dit huis, ook aan de Zeesserweg staand, is nog maar kort geleden afge
brand.... in de as gelegd.
Sommige zeeofficieren treden niet altijd op een uitermate zachtzinnige manier op, 
maar Frederik Elisa ging heel erg in de fout -  een krantenartikel in “Het Centrum” 
van 29 juli 1925 verhaalt het volgende:
“Voor den politierechter te Zwolle stond gisteren terecht Frederik Eliza Baron 
Mulert, 66 jaar, wonende op zijn landgoed in de buurtschap “Zeesse ”gemeente 
Ommen, omdat hij op den avond van 29 juni zijn tuinknecht en huisbewaarder 
Gerrit van V. * met een zwaren ebbenhouten stok herhaalde malen geslagen had.

Van V. was met zijn vrouw naar een 
concert te Ommen gegaan, nadat hij 
den baron om permissie had gevraagd. 
De baron had gemeend, dat van V. al
leen voor zichzelf verlof vroeg en toen 
hij ’s avonds merkte, dat de vrouw ook 
meegegaan was, liet hij hen ophalen, 
zette zijn stok achter het tuinhekje en 
toen zij thuiskwamen wilde hij eerst de 
vrouw slaan. Van V. kw>am tusschenbei- 
den en kreeg toen een aantal slagen. De 
baron werd veroordeeld tot de hoogste 
boete f. 300,— sub. 30 dagen hechtenis. 
Hij had al eens eerder den postdirecteur
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van Ommen mishandeld; die zaak was toen niet vervolgd. ”
*in het krantenartikel wordt de naam voluit geschreven 
De werksfeer was natuurlijk totaal be
dorven getuige ook de bewoning in 
1925 van “Assahan”: 1925 Gerrit van 
V., tuinman en daarna ook in 1925 Dirk 
van Eerten, drukker, die er tot 1936 zou 
hebben gewoond De tuinman moest of 
wilde het veld ruimen!
Het zou niet terecht zijn met zo’n nega
tief beeld van Frederik Eliza te eindi
gen, aan zijn goede wil moet m.i. niet 
getwijfeld worden want na het overlij
den van de Baron op 26 februari 1933 
bleek, dat hij de gemeente Ommen be
noemd had tot universeel erfgenaam, 
waardoor de gemeente al zijn bezittin
gen in eigendom kreeg. De site 
www .oudommen.nl 
vermeldt daarover o.a. het volgende:
De bedoeling van deze erfstelling is 
door de erflater in het testament als 
volgt omschreven.
“Uit mijne nalatenschap zullen allereerst 
moeten worden voldaan alle schulden en 
lasten daarop drukkende en alle kosten 
daaraan verbonden ter zake de vereffe
ning des boedels. Mijn landhuis “Piet 
Hein ” met tuin en het verder saldo mij
ner nalatenschap zullen moeten worden 
benut o f gebruikt ten bate van het alge
meen belang. Zoo mogelijk zal daartoe 
genoemd landhuis met tuin en gemeld 
saldo mijner nalatenschap moeten dienen 
tot stichting o f ingebruikneming van een 
inrichting voor verpleging van zieken of 
zoo het kapitaal daarvoor niet geheel voldoende is, als bijdrage kunnen strekken 
ten einde de daarstelling van zodanige inrichting te bevorderen. Zoolang het kapi
taal tot voormeld doeleinde niet geheel is benut, zal het als een bijzonder fonds ten 
bate van het algemeen belang moeten worden beheerd en belegd.

De destijds in het leven 
geroepen “F.E. Baron 
Mulertstichting” bestaat 
nog steeds. Het huis “Piet 
Hein” werd ingericht voor 
dagverpleging van zieken. 
Ik herinner mij ook nog 
heel goed, dat veel kinde
ren van mijn leeftijd er 
“onder de hoogtezon” gin
gen onder toezicht van 
zuster Oldeman-Cannoo. 
Het gebaar naar de ge
meente Ommen (in feite 
naar de Ommer bevolking)
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gevoegd bij het eerder genoemde opgerichte Koffiehuis om jeugd van de straat te 
houden -  geeft een genuanceerder beeld van Frederik Eliza Baron Mulert -  ken
nelijk een opvliegend, maar ook een sociaal bewogen man.

Noot van de redactie:
•  Hr. Ms. Piet Heyn - het eerste stalen schip op stoom van de Koninklijke Marine. Het schip is 

ingezet bij acties in Turkije en in Shanghai (Boxeropstand). Het schip was in dienst van 1893 
tot 1914.

•  Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat Baron Mulert commandant van Hr. Ms. Piet Heyn zou 
zijn geweest. Wel zijn er van zijn hand een aantal boeken verschenen over enkele ontdekkings
tochten (mr. Jacob Roggeveen) en over de zeeslag bij Kamperduin.

Jeugdherinneringen van Taeke Wicherson

\ .

Vroeger wonende aan het Vrijthof in Ommen - waar zijn ouders een bakkerij had
den - (nu ING bankgebouw) heeft Taeke Wicherson een tweetal jeugd herinnerin
gen aan het papier toevertrouwd.

Sinds 1956 woont hij in Austra- 
i  lië. Omdat ze in Ommen toenter

tijd moeite hadden om zijn naam 
goed uit te spreken, noemden

Kmcn hem Tijke Wicherson. Hij 
is in Australië getrouwd. Vroe- 

i  ger was Teake lid van GVO. 
Heeft een keer een weddenschap 
gewonnen door op zijn handen 
van de Vechtbrug naar het stati- 

' on te lopen. Het ging om een 
i kratbier...
f t
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KRUISBESSEN EN STRAFREGELS

Als ik kruisbessen eet moet ik altijd aan veldwachter Hoekstra denken. Het zijn 
geen plezierige herinneringen. In 1940, de tijd van deze gebeurtenis, had Ommen

gemeente politie. Twee agenten, Letteboer en Hoekstra, 
die het hele dorp verzorgden. We hadden veel ontzag 
voor die twee. Vooral voor Letteboer. Hij lachte 
nooit en was niet aardig.
Ik zat in de derde klas van “de school met de Bij
bel”.Meester Drent was onze meester. Op deze 
mooie zomerse dag liep ik na schooltijd naar huis 
met Mennie Poel, die bij mij in de klas zat. We gin
gen langs de Julianastraat. Toen noemde iedereen het 
“de nieuwe weg”. Dichtbij het Poaldiekie, een kort 
zandpaadje tussen de Nieuweweg en Achter de geu
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ren, was een tuin met dikke rijpe kruisbessen. Als je over 't hek reikte konden je er 
net bij. Natuurlijk was de verleiding te groot en vlug hadden we beiden een hand
vol. Maar we hadden niet goed uitgekeken want veldwachter Hoekstra kwam net 
voorbij op z'n fiets. De politie in die dagen ging per voet of per fiets. We kregen 
een behoorlijke uitbrander en net toen we dachten dat het over was kwam het noti
tieboekje uit z'n borstzak en begon hij te schrijven terwijl wij heel beteuterd ston
den te wachten. We kregen een stukje papier en Hoekstra zei dat we een week had
den om deze strafregel 100 keer uit te schrijven.
“Ik mag geen bessen plukken uit iemands tuin zonder toestemming van de eige
naar”. Het moest getekend worden door mijn vader en de schoolmeester. Vooral 
dat laatste was erg. Wat een schaamte om de meester te vertellen dat ik bessen had 
gegapt. Ik zat in de put.
We waren van plan om die middag met de familie bosbessen te gaan plukken in 
Eerde. Aaltje ons dienstmeisje en al de kinderen op de fiets met trommels naar het 
Eerderbos. Mama zou er dan later jam van maken. Ik zag er zo naar uit en het zou 
zo'n plezierige middag geweest zijn. Mijn gedachten waren er niet bij. Ik was zo 
bezorgd over die strafregels. Kruisbessen sinds die zomerse dag smaken niet het
zelfde.

De Hervormde pastorie
tussen Burggraven en Kerkplein 

door Ben Wösten

Nabij de voormalige binnenhaven van Ommen, de Burggraven, staat een van de 
weinige overgebleven historisch gebouwen van onze stad. De historische aandui
ding was, aan de “Stege bij Domeny Huis Dit zal het straatje geweest zijn van de 
Brugstraat naar de eerder genoemde Burggraven.
Feitelijk stond en staat de pastorie tussen Burggraven en het Kerkplein. Het is een 
prachtig van bakstenen opgetrokken gebouw die in vroegere jaren dienst deed als 
woonhuis voor de predikanten van de Nederlandse Hervormde kerk en die thans 
bewoond wordt door mevrouw Schuttert-Knol
Door de eeuwen heen werden naast bijna alle kerken dienstwoningen gebouwd 
voor de predikanten zowel pastoors als dominees. De huidige Hervormde kerk van 
Ommen bestaat al eeuwenlang. Vóór de Reformatie was deze kerk toegewijd aan 
de Heilige Brigida van Kildare een Ierse heilige. Beroemde kopstukken uit de ge
schiedenis hebben ooit aan deze kerk een bezoek gebracht zoals Alva en Napole
on.1 .% ;■ ■ : ... ..• - t j  [

Al sinds 1672 heeft op de huidige plek aan het kerkplein een pastorie gestaan. Ook 
voor 1672 zal er ongetwijfeld sprake zijn geweest van een pastorie, maar hierover 
zijn geen exacte gegevens bekend. De pastorie is vaak een zorg voor de kerk ge
weest omdat het heel veel onderhoud vergde. De vroegere dominees klaagden al
len steen en been over allerlei onderhoudsproblemen. In 1698 klaagde de toenma
lige dominee over de slechte staat van het pand. Het duurde echter tot 1771 voor
dat er eindelijk groot onderhoud werd gepleegd. Bijna een eeuw lang was het kom
mer en kwel met de pastorie. De pastorie was in slechte staat, het dak lekte er was 
geen fatsoenlijke schoorsteen het zogenoemde secreet (’t huussie) in de tuin was 
node toe aan een nieuw riool. Er moest dus van alles aan gerepareerd worden.
Maar er was een groot probleem, er was geen voldoende geld om alles te herstellen 
of te vernieuwen. Uiteindelijk vond er in mei 1771 dan toch eindelijk een aanbe
steding plaats. Voor een bedrag van fl.275.- kon de aannemer aan de slag.
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De pastorie vóór de af
braak in 1924. Foto: Her
man Oldeman. De pastorie die aan

vankelijk genoteerd 
stond aan de Burg
graven, kreeg in 1870 
de huisnummering 
aan het Kerkplein.
In het jaar 1924 werd 
de pastorie in zijn 
geheel afgebroken en 
werd er een geheel 
nieuwe pastorie op 
dezelfde plek her
bouwd. Van Aaide - 
ren was hiervan de 
aannemer.
De pastorie is gedeel

telijk omgeven door een beukenhaag. In deze beukenhaag werd in 1885 een poort 
gemaakt waar o.a. de toenmalige Ds. Oberman bij de verhuizing gebruik van heeft 
gemaakt om zijn huisraad met een schuit via de haven en de Vecht te vervoeren.
De pastorie is door de jaren heen door verschillende domineesfamilies bewoond 
geweest.
De laatste dominee was Ds. Vlasbloem. In 1789 woonde er Ds. Wilhelmus Che- 
vallerau.
Van 1935 tot 1946 woonde Ds. Bruins op de pastorie. Na Ds. Bruins kwam Ds. 
Van Heijst die samen met hulpprediker Emmerzaal tot 1948 de pastorie bewoonde. 
Dominee Bloemsma woonde er van 1960 tot 1980.
Toen Ds. Vlasbloem vertrokken was stond de pastorie ruim twee jaar lang leeg.

Dominee Bruins had de gewoonte om vrijwilligers van de 
kerk die bij hem hand en spandiensten hadden verricht, deze 
personen te belonen met een fraai koperen bordje met daarop 
een afbeelding van de kerk.

In 1993 werd er via een stemming op een gemeenteavond van 
de Hervormde Kerk besloten om de pastorie te verkopen. De 
eerder genoemde mevrouw Schuttert-Knol die daarvoor 
woonde op haar boerderij aan de Balkerweg werd daarna de 
nieuwe eigenaresse en bewoonster van deze mooie pastorie in 
het hart van Ommen.
Tijdens de oorlog, bij het bombardement van de vechtbrug 
liep het pand behoorlijke schade op en sneuvelden alle ruiten. 
De pastorie is opgebouwd met fraai metselwerk en telt vier 

verdiepingen. Bij de entree is een fraai ingerichte vestibule die leidt naar de diver
se woonvertrekken Het prachtige ijzeren hekwerk om de pastorie werd in 1891 
geschonken door Baron van Pallandt
Er is een mooi doorkijkje op de pastorie als men achter de kerk langs door de Wal- 
straat loopt.

Alle dominees op rij die sinds 1789 op de pastorie hebben gewoond
1789 Wilhelmus Chevallerau
1817 Abraham Verwey
1821 Tjebbe van Reen
1853 Jacob Adolph Ruys
1858 Johan Koster
1862 Jan Gerrit Gabriël Morrees
1868 Petrus Francois van der Steen
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DRUKWER 1/

Meijerink

Veelzijdig, verrassend, kleurrijk, 

vo l van schoonheid en in ieder 

geval afwisselend. De overeen

komsten van ons vak met de 

natuur zijn groter dan u denkt. 

Bezoek ook eens onze website.

www.drukkerijmeijerink.nl

DALFSEN Bloemendalstraat 3 
Telefoon [0529] 432512

..vanuit een andere hoek bekeken i nfo@drukkerijmeijerink.nl

Café
Restaurant

Snackbar
Catering

Zalen

F L A T E R :

J/Jm I Y \  CAFÉ - BRASSERIE - ZALEN - CATERING

H f  D e  R k c H 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

De Rechter van Steenw ijk
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 V oorm ars 10B - 7731 DD Om m en 
Telefoon (0529) 45  47 89

@©ö@(°]{?ê

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

er Automaten

DE KAMI* 1 WWW.DOIJWESDUMP.NL (0529) 1511 fti

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

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

GECERTIFICEERD
OOM

N ieuw elandstraat 1 
7731 TH O m m en 

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

BRUNTNK
Rijwielen I Bromfietsen

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

(tegenover Postkantoor)

N T P  IN F R A  B.V.

BOUWERS VAN INFRASTRUCTUUR

N TP Infra Hattem  
N TP Infra En sched e  
N TP Infra Zevenaar  
N TP Bouw  B.V.

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

autoherstel

Ons autoschadeherstelteam helpt 
uw auto er zo weer bovenop.

Huysmans Ommen
Strangeweg20 - 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:nfo@drukkerijmeijerink.nl
mailto:info@flater.nl
http://www.flater.nl
mailto:info@derechter.nl
http://www.derechter.nl
http://www.dezaakommen.nl
http://WWW.DOIJWESDUMP.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

RESTAU RANT

B E S T liM E N E R h E R q
Voor bruiloften, recepties, diners etc. 

in een schitterende omgeving.

U bent u it m aar 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

GLAS-VERF- BEHANGSPECIAALZAAK

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

8 autobedrijven in Ommen
bieden een compleet pakket streng geselecteerde

O C C A SIO N S

Brcufjerie
Charlie

'C
Brown

SJeeruol genieten uan culinaire 
verrassingen in een eigentijdse ambiance

Verrassingsmenu €  22,50
voor-, hoofd- en nagerecht

Balkerweg 17a 
7731 RX Ommen 

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

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

’n rondje Ommen 
daarom de moeite waard!

www.hetrondjeommen.nl

^ « 0 * 0 .

EO
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  m K O O P A D V IE S  i  T A X A T I E S  b B E H E E R ®  P R O J E C T A D V I E S

Schurinkstraat 26 a 
7731 GD Ommen 

Telefoon (0529) 451716 
Fax (0529) 456672 

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

Mobiel 06 512 816 27

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

0  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

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

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

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

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

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

f  / u H i / i  / e
T O U W E N

Advies en Realisatie

mode in wonen

Oud Hollandse keukens van de keuken Markt
Sfeervol wonen, 
sfeervol koken
Eskampweg 2, Ommen. 
Tel. 0529-46 25 00 
www.dekeukenmarkt.nl

Restaurant Pannenkoekenhuis 
Zalencentrum en Catering

Een OmmOmme(n)tje waard!! 

met speeltuin

f I Familie Loode
Lemelerweg 13 

7731 PR Ommen 

Tel. (0529) 45 17 23 

Fax (0529) 45 50 82 
www.denieuwebrugommen.nl

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

Lennips b.v.
Veldkampweg 25 - 7731 HL Ommen 
Telefoon (0529) 45 03 1 3 
E-mail schildersbedrijf@iennips.nl 

In te rn e t w w w .len n ip s .n l

t^ALLATIEBEDRIJF

* Q ST'
B.V.

★  loodg ieters

★  centra le  v e rw a rm in g

★  d a k b e d e k k in g e n

★  gas- en w a te r le id in g

★  e le k tra

★  o nd erho ud  gastoestellen

★  le g io n e lla -p reven tie

INSTAL
LM».n

U neto-Vni f y

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-lindenberg.nl
http://www.de-lindenberg.nl
http://www.hetrondjeommen.nl
http://www.weeninkjansen.nl
mailto:info@touwentapijt.nl
http://www.dekeukenmarkt.nl
http://www.denieuwebrugommen.nl
mailto:schildersbedrijf@iennips.nl
http://www.lennips.nl
http://www.groen-hof.nl
mailto:info@groen-hof.nl


1871 Comelis Bosker
1878 Foppe Oberman
1885 Willem Engelbert Mattheus En-
gelberts
1898 Hennan Gert Ubbink 
1924 Gerhardus Albertus Bruins 
1946 Dirk van Heijst en Leendert Em- 
merzaal
1960 Leonard Johannes Bloemsma 
1980 Dhr. Vlasbloem

Bronvermelding: G. Steen, “Ommen rond de 19e 
eeuw”

DE EERSTE DAG VAN DE OORLOG
door Taeke Wicherson

Toen ik die morgen naar beneden kwam keken Mama en Papa erg bezorgd. Ze 
vertelden ons dat Duitsland ons kleine landje had aangevallen. Voor ons kinderen 
betekende dit niet veel maar het was duidelijk dat het ernstig was. Voor een lange 
tijd was het verwacht maar iedereen hoopte dat het nooit zou gebeuren. Alles was 
heel stil die morgen, de straten waren verlaten.
Een beetje later opende ik de winkeldeur aan de Bouwstraat en toen ik in de rich
ting van de Gereformeerde Kerk keek kreeg ik de schrik van mijn leven. Daar bij 
de kerk in het midden van de straat liepen twee Duitse soldaten in mijn richting. 
Heel nonchalant, het geweer over de schouder. Later heb ik me vaak afgevraagd 
hoe die twee zich voelden. Om een vijandig dorp binnen te lopen had je toch wel 
een beetje moed nodig. Ik stond in het midden van de straat en ongetwijfeld had
den ze mij ook gezien.
Maar er was meer te komen. Heel vlug was ik terug in de winkel. Van achter de 
toonbank wachtte ik om die twee militairen voorbij te zien gaan. De tweede 
schrok, ze stopten voor ons huis, openden de winkeldeur en kwamen binnen. Papa 
kwam om ze te bedienen. Hij moet ook wel een beetje bang geweest zijn. Ze wil
den chocolade. Ik denk dat ze het bijna voor niets kregen. Papa was op de ULO in 
Zwolle in zijn jeugd en had een beetje Duits geleerd. Ik was erg onder de indruk. 
Later die dag zagen we veel meer Duitse militairen. Het plein voor onze winkel 
was vol met trucks en soldaten en niet veel later was onze voorraad chocolade uit
verkocht.
Maar ik zal nooit vergeten de indruk die deze twee Duitse soldaten veroorzaakte 
toen ik maar zeven j aar oud was.
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Uut ’t arch ief van wijlen D ieks M akkinga
van Frouwke Doezeman-Makkinga

JA N S IE
“Eerst bidd’n” schreeuwt Jansie as ‘e zut dat ’n ante ’n stuk stoete, dat ‘e net in ’t wa
ter ‘egooid hef, in den groot’n snavel stek en wegslök.
Rood van hellegheid grip ‘e ’n stien en smit den met gaank op de ‘heidense’ ante an. 
Ie stoat verstelt wat zo’n buul van vieve an krach’ in den gooi weet te legg’n.
D’er stoeft ’n voss’n veer’n rond, de ante toekt nog in de heugte, trekt ’n paar moal 
met de poot’n en vleugels en ie is ‘wijlen’.
Het stuk stoete blik achterof zien ‘galgemoal’ ‘ewes’ te weez’n 
Jansie, den klein’n loeder, den stroalt. “Raak!”
En umme dat er gelukkeg gien aander volk in de buurte is, grip va zien vieijoarege 
geleuveregge noakommeling van de grond, zet ‘em met ’n smak op de fletse en maakt 
dat ‘e vot kömp. Ende van ’n klein ant’ndrama.
Va is weer ’n ervaring rieker ‘ewörd’n, wat er eigelek op neer kömp, dat Jansie een 
hoas van ’n jonk is en d’er gien laand met te bezeil’n valt. Net of va dat al niet wus. 
Va gif Jansie ’n mooi zwöppie umme ’n töllegie met an ’t dreien te krieg’: en dat 
kleine kreng zut kaans met ien slag van dat zwöppie zien arg zeldzame krielhaantie, 
woar ‘e van verwacht had dat ‘e de zes kippies an bevruchte eigies zol help’n, uut de 
wereld en ’n soeppot in te help’n. En al zien dreum’n van brudende kippies is noar de 
knopp’n.
As aandere kinder van veere met trill’nde lippies en bevende kniegies noar de eerste 
klasse van de basisschoele ‘evoerd mut wörd’n, dan fietst Jansie, bli’j en opgewekt 
noast zien moe d’er hen. Ie zut onderweg nog wel eem’n kaans ’n auto op ’n hoar noa 
teeg’n ’n lanteer’npoal te krieg’n deur zomaar iniens ’n dwarsuut slinger te maak’n. 
Moe en de auto-eigenaar bint beid’n an ‘valium’toe maar Jansie schreeuwt “kiek uut 
koe”, en fietst dan veur moe an ’t schoelplein op.
Twie daag’n later krig moe ’n telefeuntie vanuut schoele o f ‘e Jansie eem’n op wil 
haal’n. Zie hebt ‘em met twie man in de derectie-kamer onder en volle wark umme 
‘em d’er onder te hoal’n. Jansie had in ’t spölketier tiedens ’n kleine onienegheid, 
bi’j twie klasgeneuties ’n paar blauwe oog’n en ’n uutgescheurd oor weet’n an te 
breng’n.
Juf had, met ’t uut mekare haal’n van de vechtlustegen, ok nog ’n paar nylons gedag 
könn’n zegg’n en ’n paar bloedende schenn’n weet’n oaver te hoal’n.
En dat alles veur heur vredeliev’nd gedrag.
Umdat ’t kleine loeder niet te temm’n was, hadd’n ze ‘em hier, in de derectie-kamer, 
maar zo lange in bewaring ‘ehoal’n.
Toen moe ‘em oavernömp zag ‘e nog kaans ien van de meesters ’n bril van de har- 
sens te houw’n, zodat ’t zo nuttege ding teeg’n de verwarming an groezelement’n 
sleug. “Net goed” zeg’ Jansie, en gönk doamoa met moe mee.
Alle lof veur de leiding van de schoele, zie hebt ’t drie moand weet’n vol te hoal’nen 
en toen ’t heufd in ’n schoot ‘e leg’.
Ok ’n aandere schoele is t’er nog an ‘ewoagd, maar toen doar de mankement’n an 
leerling’n, parsoneel en gebouw’n de panne uut reiz’n, is Jansie noar ’n Internoat, 
veur zu’k soort kinder ‘egoan. En doar hebt ze van Jansie ’n mèènse ‘emaakt.
Of dat an de bekwame leiding of an ’n inrichting van allemoale Jansies ‘eleeg’n hef? 
Wel is ’t zo dat ‘e mangs met ’t bien trok, of half licht steun’n en ok gebeur’n ’t wel 
is dat ‘e ’n hele dikke neuze had.
Maar Jansie gruuj’n op töt ’n warkbaar instrument in de maatschappij, zoas de derec- 
teur ’t zo traff nd zè, toen Jansie noar ’n aandere schoele gönk.
Wat ‘e wörd’n wil?
Dat maag ie gerust vroag’n.
As ‘e ’t kan wil ‘e veur doomnee studeer’n.
As ‘e het “dwing ze um in te goan” later dan maar niet al te letterlek nemt.



Als ik bij Amersfoort ben kniep’ik de neuse dichte!
Dieks Makkinga: strijder voor een verenigd Saksenland
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"In kranten as “Het Vaderland” beeldt zie mie uut as een ienzame ridder, as een 
soort Soekarno van het Oosten. De herdenking van de slag bijAone zol een ge
weldig gevaor opleveren. Het Oosten wachtte alleen nog maor op een leider en 
dat is Makkinga!”

Voor de lezers, die geen dialect kunnen lezen, zal ik de spreker van, deze woorden 
en hetgeen hij verder heeft te vertellen, zo goed mogelijk en in meer dan één op
zicht proberen te vertalen.
Immers Hendrikus Makkinga, Gasthuisstraat 25 te Ommen, spreekt in principe 
geen Nederlands. Alleen als het niet anders kan, als het beslist moet. Maar voor de 
rest bedient hij zich bij voorbaat van het Saksisch.
Hij kan machtig te keer gaan tegen de mensen, die het „plat” niet willen spreken, 
omdat hen de moerstaal te minderwaardig voorkomt.
Van Winterswijk, waar nu de streektaal op de lagere school wordt onderwezen in 
navolging van Friesland, begint voor Dieks Makkinga de victorie. Hij gelooft hei
lig in het voortbestaan van het dialect: „De leefbaarheid van de eigen taal is veel 
groter dan sommigen denken.”
Fel zet hij zich al tegen wat hij noemt de westerse ideeën en de beschaving van de 
Randstad:
„Ik heb daar geen boodschap aan. Als ik bij Amersfoort ben „kniepe ik de neuse al 
dichte.
Even positief is zijn strijd voor het gewes
telijk zelfbewustzijn op historisch gebied.
Het is alweer bij Amersfoort, waar Dieks’ 
nationale gevoelens halt houden. Althans 
naar zijn eigen woorden. Met dien verstan
de, dat hij het een schandaal vindt, dat onze 
geschiedenisboekjes wel allerlei feitjes uit 
de Hollanden vermelden, terwijl grote ge
beurtenissen van waarlijk historische bete
kenis uit het eigen gewest niet of onvol
doende tot gelding komen:
„Die grappenmaker, die van de toren 
sprong in Barneveld, ja, dat moeten we al
lemaal precies weten. Of erger nog: de Slag 
op het Manpad in Haarlem, dat kom je ook 
tegen In sommige geschiedenisboeken.
Maar de slag bij Ane, waar Drentse, Over
ijsselse en Duitse boeren zeshonderd edelen 
versloegen, daar hoor je niks over. Dat jon
getje, dat zijn vinger in de dijk moest hou
den wordt opgevijzeld als het Peerd van 
Ome Loeks, maar over Rudolf van Koevor- Hendrikus (Dieks) Mak

kinga
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den geen woord.”
Deze mond vol kritiek krijgt geen bittere trek. Dieks Makkinga spreekt zijn oor
deel gelaten uit. Hij rookt er geen sigaretje minder om. Wat hem innerlijk zo sterk 
beroert laat hij niet zichtbaar blijken. Maar zeggen doet en moet hij het wel, deze 
strijder voor een monument bij Ane.
Het is geen type van een kribbebijter, geen opstandige figuur, die door zijn felle 
optreden de eventuele tegenstander zou afschrikken.
Dieks Makkinga is meer het voorbeeld van de taaie doorzetter, die zich door niets 
of niemand van zijn doel laat afbrengen, die de strijd niet schuwt maar deze ook niet uit
drukkelijk zoekt.
Zelfs bij het uiten van de bitterste kritiek, blijft hij diep weggezakt in zijn stoel zit
ten.
Zijn smalle gezicht verraadt geen enkele emotie. De grote donkerblauwe ogen, die 
zo blij-kinderlijk het leven van alle dag beschouwen, schieten geen vonken achter 
de nog grotere bril.
Dieks Makkinga heeft al enkele zware levensstormen over zijn hoofd moeten laten 
gaan, maar zijn dikke haardos bleef diepzwart, behoudens een enkel grijs schrik- 
haartje.
Ernstig
Een ernstig man is hij ongetwijfeld. Het grote verdriet, dat in juli van het vorige 
jaar door het overlijden van de twintigjarige dochter en zuster Jenny hem en zijn 
gezin beving heeft er toe geleid, dat Dieks volkomen overspannen is geweest. Zijn 
uitgesproken christelijke overtuiging geeft hem nu de kracht met dit verlies te le
ren leven.
Vijftien jaar geleden brandde zijn schoenmakerij af. Ook dat was een ramp maar 
een bagatel, vergeleken met de slag, die het gezin 1965 heeft getroffen.
Makkinga heeft zijn schoenreparatie er niet geheel aan gegeven -  “Ik heb nog een 
paar machines en ik werk er nog wel wat mee.” -  staat sedert de brand ingeschre
ven als gemeentearbeider en als zodanig kan men hem in Ommen bezig zien, in de 
buitendienst.
,,De opstand van het gewone volk tegen het feodale gezag — zo moetje de slag bij 
Ane op 28 juli 1227 toch zien - heeft mij aan het denken gezet. Op het graf van je 
ouders zetje toch ook een steen, moetje dan onze voor ouders, die in de moeras
sen bij Gramsbergen honderden edelen lieten omkomen en er voor een deel zelf 
het leven bij verloren niet eren?”
Nou dan. En hebben de Friezen niet hun monument van de Slag bij Wams (1345), 
waar door ze hun strijd tegen de Hollandse adel levendig houden. Daarom heb ik 

een actie op touw gezet om onze Guldensporenslag op passende wijze in ge-
- v, dachten te houden. Wat voor de Vlamingen die de

s t & G  a u  a n e  Franse edelen in 1303 versloegen op de vlakte
.. - iïom G^rAonmrron Kim u in an foi t KofaKoni i o

' ' Ï Ö  Jtili !-/>
M

**•>
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van Groeningen hun wapenfeit betekent, is 
voor ons de Slag bij Ane”.
„En as ik die schreeuwleluk in Zwolle zie

...  . . .. * met zien grote bek en a’j al die andere mo
.. 'W p T ü S s r f  OF V SsrfiÖ P VAMl/Tkra-JT , , der ne beelden bekiek, waor wi’j, gewone 

' r :: u  .. z ,r r  r™,,;.. LE . rR - .. mensen toch niks van begriep’n.... “ zo
• ' - V voegt hij er nog aan toe. De zin niet afma-

EN D£ DREMTEM ONDER LEIDING VAN . f f  kend, maar hier mee zijn goed recht beto
gend voor een eenvoudig, maar passend en 
vooral door iedereen te begrijpen monu
ment in de voormalige moerassen. De 
Mommorieten onder Gramsbergen.

Mak- 
Hen- 

overle-

RUDOLr V&NCOEVOft£>EN '

. V ■ „ . ; . H .mAkkmga ’ ■ - Av
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den Sallandse dichteres Johanna van Buren en zijn stadgenoot G. J. Paarhuis het 
comité „Ien Nedersaksen” opgericht.
Dit comité nu, dat in haar naam haar bedoeling: de eenheid van het Saksische 
volksdeel tot uitdrukking wil brengen, nam het initiatief tot het stichten van een 
monument te Ane.
Vele prominenten uit het gebied, maar ook elders uit den lande, zowel professoren 
van naam als eenvoudige dialectschrijvers, bekende letterkundigen als hoofdredac
teuren van regionale dagbladen, maar ook burgemeesters en kazernecommandan
ten van enkele garnizoensplaatsen traden toe tot het comité van aanbeveling.
De start was veelbelovend. Alleen de schooljeugd van Ommen bracht al in de zo
mer van 1957 ruim f. 350 bij elkaar.
Een derde van de gemeentebesturen in Saksenland weigerde echter medewerkijig: 
een stimulans voor de heer Makkinga op de ingeslagen weg voort te gaan.
Met wisselend succes. De afgelopen jaren werden er enkele herdenkin. geb op de 
historische plaats waar Bisschop Otto II van Utrecht c.s. het onderspit moest del
ven tegen het landvolk, dat onder commando stond van Rudolf, kastelein van Coe- 
vorden.
Prof. Slicher van Bath en dr. Afliold Rakers uit Nordhom, maar ook folkloristen 
uit Wams en Kortrijk, als exponenten van de eigenlijke en Friese Guldensporen- 
slag voerden er het woord.
Soms zat de dood -zo duidelijk in de pot dat spotvogels opmerkten dat “Ien Ne
dersaksen” een goede naam was voor een dergelijk comité, die ene was nl. Mak
kinga alleen..
Dit echter is in strijd met de feiten.

Nieuwe actie
Op de scheiding van oud en nieuw bereikten de pers immers berichten over nieuwe 
activiteiten, die wijzen op een realisering van het beoogde doel op korte termijn. 
„We hebben nu grond gekocht van Puilen, een caféhouder in het centrum van Ao- 
ne. Onze gedachten gaan uit naar een eenvoudig monument van dikke Drentse kei
en, die we kunnen krijgen van een sympathisant, de heer Schuurman uit Ruiner- 
wold. We stellen ons voor er een soort hunebed te bouwen met op een der stenen 
een eenvoudige, bronzen herinneringsplaat. Indertijd hebben we een actie ge
had ,,‘t Boerhoorn röp,” waardoor ook al weer f. 900.- werd bijeengebracht. Het is 
niet de bedoeling dat het een monument wordt, dat duuzenden moet gaan kosten, 
maar dat er geen steen, niet ene paal overend stiet dat grote familiegraf, dat vink 
treurug.”
Enthousiast is de heer Makkinga. over het meeleven en ook de daadwerkelijke me
dewerking van Duitse zijde.
„Er komen öp de jaarlijkse herdenking ook altijd wel een honderd man van Hei- 
matvereine van de overkant. U moet rekenen ook de mensen uit de graafschap 
hebben met ons meegevochten om de bisschop en zijn edelen te verslaan. En ik 
voel het ook zo: die van de andere kant van de streep zijn onze volle broers, achter 
Amersfoort meer naar het Westen opan dus, wonen enkel neven.
„De oorlog heeft geen wijziging gebracht In uw standpunt?” „Toen was het wat 
anders. Toen kon je geen Duitser horen of zien, laat staan ontvangen. Maar deze 
zaak is na de oorlog tot stand gekomen. En wij kunnen toch zeker niet iedere Duit
ser die aan de herdenking wil mee doen politiek gaan onderzoeken, dat moetje aan 
de Duitsers zelf overlaten”.
„Was u in het verzet?” „Hoe raadt u het”, Een medaille van de LOKP keurig Inge
lijst aan de wand eert de activiteiten van de heer Makkinga op het gebied van de 
hulp aan onderduikers. Dieks is korporaal bij de Nationale Reserve en „ook mag ik 
het knoppien dragen van het Mobilisatiekruis, al versier ik mij daar praktisch nooit 
mee”.
„Een andere vraag: voelt het gemeente bestuur van Gramsbergen iets voor jullie 
zaak?”
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Onthulling van het monu
ment op 28 ju li 1967 in Ane

Helemaal niet! Hoe dat kwam, 
wel ze hadden daar vroeger bur
gemeester J. H. de Goede, die 
later naar Hoogeveen is vertrok
ken. Die had het zo hoog in het 
hoofd. Het moest een monu
ment worden van tenminste een 
half miljoen, anders vond hij 
het onaanvaardbaar. Een herin
nering, die minder moest kosten 
vond hij de Slag onwaardig. 
Verder deed ie niks. Hij schreef 
me een brief: bij de ruilverkave
ling zou men een stuk onge
schonden laten met het z.g. Bis- 
schopsgat, waar, naar het heet. 
Otto II is verdronken in het 
moeras.
Toen het land was aangemaakt, 

had men het vennetje van die naam, een mooi stukje natuurreservaat, dat als herin
nering had kunnen dienen, rustig gedempt. Er is niks van gekomen.”
Ik krijg een dik plakboek op mijn schoot. Een afspiegeling van Dieks Makkinga’s 
vele en veelzijdige activiteiten om en los van de Slag bij Ane. De titel van het boek 
spreekt voor zichzelf: „Oons plat in kraant’n, kark’n, in brief n en ok in huus”. 
Dieks is echter wel zo beleefd aan hem aanvankelijk onbekende personen - zoals 
ik - in het Nederlands te schrijven en beleefder nog: hij ondertekent zijn brieven 
steeds „met ware hoogachting en vriendelijke groeten”.

Dichter
Aan de verbreiding van het plat in de krant heeft Dieks ook een werkzaam aandeel 
geleverd. In deels polemische, deels grappige stukjes uit het dagelijks leven kan hij 
zich uitleven in de Ommer Spraoke in een plaat selijk nieuwsblad.
Dieks blijkt ook over een dichtader te beschikken. Zijn „varsies” in
het „Tiedschrift van de Sallandse Schrieverskringe” - waar hij uiteraard ook lid
van is - getuigen er van.
Het is geen literatuur, geen poëzie, die een plaats in een bloemlezing zal verkrij
gen. Het zijn simpele, ongekunstelde rijmpjes van een eerlijke en zuivere geest.
De natuur, de godsdienst, het zijn dankbare onderwerpen voor Dieks. De aandach
tige doorlezer van dit mengelwerk ontdekt af en toe een klein glinsterend steentje 
tussen het grind: een sprankje ware poëzie licht soms op tussen het dorre hout van 
de rijmelarij.
Dieks heeft niet de pretentie een dichter te willen zijn. Hij weet dat hij op zijn tijd 
een „varsien” en een „vertellegie” in elkaar kan timmeren en hij doet dat gedreven 
door de liefde voor de moodersproake die hij met veel gemak hanteert.
Als herinnering aan weleer heeft de Gemienschap Oll’Ommer enkele jaren gele
den de nachtwacht weer laten ratelen door de straten, alleen op oudejaarsavond 
dan. Het was Dieks die de vererende opdracht kreeg op slag van twaalven een 
Nieuwjaarswens uit te spreken bij het gemeentehuis.
Ook hierin is de klad, of liever het vuurwerk gekomen. Door het geknap van de 
rotjes en kanonslagen was het niet mogelijk, dat de wacht voor ene nacht zich ver
staan baar kon maken. En Dieks had er zelf ook weinig lust in een bommetje om 
de oren te krijgen in de volte.
Zijn drang het streekeigene voor brede kring wereldkundig te maken bracht hem in 
contact met de radio. Samen met Koop Bakker schreef hij een aantal klankbeelden 
voor de RONO, maar ook voor de VARA. “Een samenspraak met muziek” noemt 
hij het eenvoudig. Streekuitzendingen, waarin hij vertelde over Ommen en het
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Vechtlandschap, de Ommen industrie en ... u raadt het de Slag. “Natuurlijk in dia
lect want ik heb een verskrikkelijke hekel aan het Nederlands.”
“U vertelde mij, dat u gereformeerd meelevend lidmaat bent. Kostte het u geen 
strijd met de VARA in zee te gaan en hebt u daar nooit moeilijkheden door onder
vonden?”
“Jaja, ik heb kritiek gehad van kerkelijke zijde. Geen dominee of ouderling over de 
vloer of zo, maar het werd me toch niet in dank afgenomen. Maar ik doe met mijn 
werk toch geen afbreuk aan kerk of geloof?”
En de VARA was de enige omroep die de uitzendingen had. Ook als ze me aanval
len over mijn goede contacten met ds. H. van Lunzen uit Odoorn, die wel de meest 
vrijzinnige dominee uit het gehele land wordt genoemd, dan vraag ik hen: Bin’k 
ook geen Nederlander net als Van Lunzen? Wat Van Lunzen leert is voor mij niet 
interessant. Ik ga niet naar Odoorn met mijn geestelijke nood, ik praat in Ane toch 
niet over mijn geloof'.
Het zal niemand verbazen dat deze twee strijdbare figuren - Makkinga en Van 
Lunzen - elkaar vonden op het slagveld van Ane.

Manager
Terwijl mevr. Makkinga ons laaft met thee, komt de tweeling Gelee en Lrieda (12) 
nieuwsgierig maar niet opdringerig om de hoek kijken. Twee frisse meiskes, niet 
verlegen maar met graagte luisterend naar hetgeen vader heeft te vertellen. Als la
ter ook de achttienjarige Frouwke zich nog bij het gezelschap voegt, komt het ge
sprek als vanzelf op de vier teenagershows, waarvan Dieks als manager is opgetre
den.
„De drie oudste dochters leek het leuk eens zo’n show te organiseren. Maar zulke 
kinderen overzien de consequenties niet. Ik heb me er dus mee bemoeid en ben als 
- noem maar manager opgetreden.
Ik was bang voor excessen en ik zorgde voor een financiële basis door een extra 
feestkrant „De Teenagerexpress” te verzorgen”.
Dieks blijkt een goed zakenman. Zijn krant, die hij in een oplaag van 10.000 
exemplaren liet verspreiden, kostte hem duizend gulden.
Hij liet de Ommer middenstand voor f. 1700 in de advertentiefuik binnen zwem
men. “Ziezo”, zei hij tegen zijn dochters: “winst hoef ik niet te maken. Jullie kun
nen nu voor f. 700 „versnoepen”.
Als snoepje van de show verscheen zelfs Piet Sybrandy, destijds de Nederlandse 
Pat Boone, ten tonele. Ook Herman van Keeken heeft eenmaal de teenagershow 
van Dieks met zijn aanwezigheid versierd.
Die shows werden een enorm succes. In de Centrale Werkplaats vonden elfhon
derd man een plaats, terwijl er nog wel 900 jongelui buiten stonden te dringen om 
toegang.
Onbedoeld-laatdunkend kijken zijn grote ogen mij aan. De kleine mondhoeken 
verstrakken zich bij de herinnering aan die dagen van de show. Ze zijn voorgoed 
voorbij. Ze behoren tot de herinneringen aan de goede dagen toen hun dochter nog 
leefde....
Maar Dieks Makkinga is er de man niet naar zich door het lot of het leven uit het 
veld te laten slaan. Hij heeft nu al weer ver gevorderde plannen voor een NCRV- 
uitzending.
Een presentatie van een bijzonder zangkoor ditmaal.
„Wat zegt u er wel allemaal van, mevrouw?” „Och ik zie het meer als een on
schuldige hobby al die dingen”, zegt zij met een zacht Gronings accent.
Dieks schrijverij in maandblad en krant, zijn activiteiten op het gebied van de 
streekcultuur, zijn radiowerk er is zoveel, waarbij ik niet mag vergeten de door 
hem georganiseerde reünie der Makkinga’s. Enkele jaren geleden gehouden in het 
tot Ooststellingwerf behorende Friese dorp van die naarn, het „stamland” van de 
familie.
„De vrouw zegt altied het kost minder dan assie an de drank was” meent Dieks
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bovenste rij v.l.n.r. Jan 
Schuurman Mzn., Gerard 
Janssen, Hilbert Schuur
man Mzn., Bern hard Sprik, 
Zwier Janssen 
middenvoor staat Adrie 
Dijkstra
onderste rij: Janny Schuur
man, Marietje Luttekes, 
Marietje Dijkstra, Gerrie 
Kiewiet, Dicky Klomp, 
Johan Schuurman Mzn., 
Jan Schuurman Kzn.

met een schriel lachje.
„Of het monument op 28 juli opgericht zal zijn?”
„Ik weet het niet, ik hoop van wel maar ik vrees van niet. Maar hoe dan ook voor 
Aone blief ik vechten!”

Rond het “Edith-Hof
door Marietje Rhee-Luttekes

In mijn jeugdjaren was het leven in Ommen eenvoudig en rustig, zo heb ik dat ten
minste ervaren. Ieder kende ieder en de meeste mensen hielpen elkaar voort, ook 
zonder dat er een beroep op hen moest worden gedaan. Men hield elkaar in de ga
ten -  nee, beter gezegd, men lette op elkaar en wist zo ook, dat de ander “omhoog” 
zat. In de moderne tijd wordt dat “op elkaar letten” vaak als een vervelend soort 
controle ervaren Privacy viert hoogtij.
Noaberplicht zou ik het niet willen noemen; het was meer gewoon meelevend zijn. 
Het “Edith-Hof’, waar ik geboren en opgegroeid ben, kende ook een grote betrok
kenheid van de gezinnen met elkaar. Er was veel contact - alle kinderen speelden 
bij elkaar en de volwassenen troffen elkaar -  was het niet bij de melkboer, die aan 
huis kwam, dan was het wel als Jan Stegeman, broodbezorger van bakker Makkin- 
ga, verscheen en “Bakkurrrrr”! riep.
Bij enkele gezinnen kwamen trouwens ook wel andere bakkers: Sonnenberg, Karei 
Woertink of Frans van Elburg aan huis -  allen bekende Ommenaren in die tijd.
De eerste melkboer, die ik mij herinner, was ook een Stegeman. Ap Stegeman 
kwam met “peerd en wagen” beladen met melkbussen, waaruit hij “zoete” melk of 
karnemelk in de gereedstaande melkkokers schepte. (Ik hoorde een geschiedenis 
van een melkboer, die ïn Ommen “in ’n Achterhoek” de ronde deed. Hij vroeg aan 
betreffende huisvrouw, waar hij de melk in moest scheppen. Zij hield voor de grap 
de schort omhoog en zei: “Doe ’t hier ma’in” de melkboer voldeed zonder aarzelen 
meteen aan haar verzoek, wat natuurlijk nogal wat hilariteit veroorzaakte) De heer
lijk zoete melk had, na een poos gestaan te hebben, een lekker laagje room .... De 
bakker ventte vanaf de Zeesserweg naar de Stationsweg; maar Ap Stegeman reed 
de route andersom en zo kon het gebeuren, dat ik nogal eens op de bok met hem 
mocht meerijden “helemaal” naar de “Olde Vechte”. Terwijl Ap daar zijn zuivel- 
zalcen afhandelde verdween ik in het kantoor van Jonkheer Stoop om na een bab
beltje verguld met een appel of een peer per pedes apostolorum weer huiswaarts te

keren.
Meneer Stoop. Als Jonkheer be
hoorde hij natuurlijk tot een heel 
andere klasse dan wij Ommena
ren. Je moest je dan ook (aan-) 
gepast gedragen vond mijn Moe
der. Eens liep ik met haar naar 
Ommen om boodschappen te 
doen — van een nieuwe brug was 
toen nog geen sprake en wij 
kwamen vlak langs het terras 
van “De Zon” dat aan de Zwol- 
sewegkant lag. Ik zei, dat ik me
neer Stoop daar zag zitten met 
nog een paar mensen. “Gewoon 
voorbijlopen en niet naar hem 
roepen, hoor” waarschuwde 
mijn Moeder. Braaf deed ik zo
als me was gezegd, maar net na
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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

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

DE ALGEMENE BOEK 

EN KANTOOR

BOEKHANDEL

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

Schilderwerk dat gezien mag worden!

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

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

* Onderhoudswerk
* Renovatie en restauratie
* Woning- en utiliteitsbouw
* Vervanging en gevelkozijnen
* Aanvraag bouwvergunningen en subsidies

Aannemersbedrijf M. van der Vegt

/ \ / \ /
O m m en (0529) 45 37 47

Ommen

Makelaar en taxateur 
in onroerende goederen

Vrijthof 4, 7731 CN Ommen 
Tel. (0529) 45 10 32 
Fax (0529) 45 64 09 
www.makeIaarskantoor-bakker.nl

expert W ESTERM AN
Ommen, Gasthuisstraat 1-3, telefoon (0529) 45 14 06 

Dalfsen, Pastoriestraat 2, telefoon (0529) 43 01 02

R D  J E  W I J Z E R  VA I ME X P E R T ,  D A A R

http://www.kompanen.nl
mailto:info@ocb-bouw.nl
http://Www.ocb-bouw.nl
http://www.makeIaarskantoor-bakker.nl


Gesponsord door

Rabobank

Cafetaria Harry’s Hap
Brugstraat 31 - 7731 CV Ommen 

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

TUINCENTRUM

JURRIE BAAS

Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24 
7731 RZ Ommen 
Tel. (0529)453708 
Fax (0529)451595 
info@jurriebaas.nl 
www.jurriebaas.nl

TAKMAN
GEREED5CHAPPEN
OMMEN - BERKUM

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

v AM B U R G 7 4
D u n n e w i n d

VLAAI - BROOD - NOTEN
Brugstraat 19a 7731 CT Ommen

NIEUW !!! Tel. 0529-450054

V arsen erp o o rt 1 - P o stb u s 75 - 773 0  AB O m m en  

Tel. (0 5 2 9 ) 45  22 33 - Fax (0 5 2 9 ) 45  37 12

Het Hypotheekhuys
René Heijnen 
Petra van der Wal

■ Het Hypotheekhuys Ommen 
Markt 32A 
Postbus 172 
7730 AD Ommen

T 0529 45 60 06

RENAULT

RENAULT-DEALER

CEN TS
Stationsweg 24, 7731 AX Ommen 

Telefoon (0529) 46 99 00

Uw adres voor:
- personen-/bedrijfsw agens
- autoschade
- Firezone; 24  u u r per dag tanken
- LPG-gasinbouwstation
- financiering
- lease, alle m erken au to ’s

http://www.harryshap.nl
mailto:info@jurriebaas.nl
http://www.jurriebaas.nl


het voorbijlopen bulderde een stem: “Hé, potverdorie Marietjuh.. kun je me niet 
meer gedag zeggen!” Ik zag de appels en peren in het vervolg al aan mijn neus 
voorbijgaan -  maar die vrees bleek ongegrond.
Ongeveer vanaf het begin van de jaren vijftig werden gezinnen, die uit oud Neder- 
lands-Indië naar Nederland teruggekomen, lijdelijk in “Olde Vechte”gehuisvest.
Het klikte al snel tussen hen en ons. Wij kwamen o.a. bij de gezinnen van den 
Berg en Johannes over de vloer; dan kwamen ons de meest heerlijke luchtjes tege
moet; de verrukkelijke Indische Keuken!! Aan de oever van de Gracht van Stoop 
werd gespeeld en met gitaarmuziek gezongen -  ook “Indische” liedjes, waarbij wij 
de uitspraak trachtten te imiteren. Zelfs van de taal leerden we wat; we gebruikten 
al snel Adoeh seg en Kassian, alsof het onze eigen taal was. Het waren niet altijd 
de sjiekste woorden, die ons geleerd werden. Het gebaar van je vinger naar je 
voorhoofd te wijzen werd begeleid met “Kila, kila!” Enkele andere woorden, die 
ik nog weet waren (ongeveer) tollol, tollol bokol, en iets als kakikoebenkjo! Wat 
de woorden allemaal betekenen -  ik zou het niet meer kunnen zeggen, maar het 
waren uitdrukkingen, waarop de ouders bestraffend reageerden, dus niet netjes, 
denk ik.
Terug naar het “Edith-Hof’. Bij elke buur was wel iets bijzonders te beleven.
Sprik op no. 2. Daar was een winkeltje, ca. 2 x 3 meter -  de ingang onder de poort
-  de mini-etalage aan de huizenkant. In de vakanties was ik er nogal eens werk
zaam als -  ook mini -  en nietbetaalde winkelbediende en verkocht van alles en 
nog wat: bier, sigaren en sigaretten, schuurpapier, losse pinda’s, flessen presto of 
abro met glazen stuiters erin, kauwgom, muizenvallen, snoep, groene zeep, 
schoensmeer en om niet te vergeten -  ik mocht wegen! Vrouw Sprik had aan een 
touwtje papieren “buulties” van verschillend formaat geregen en al naar gelang de 
hoeveelheid de klant wenste moest ik de juiste grootte nemen -  prachtig was het 
om met de suikerschep de suiker netjes in de zak te laten glijden en om dan na het 
afwegen de zak op een deskundige wijze dicht te vouwen. Op een stuk kladpapier 
telde ik de prijzen bij elkaar op, dan volgde de betaling -  geld wisselen in de kassa
-  de toonbankla!
Bij de “Sprikkies” was altijd veel gedoe om huis; de een viste, de ander was met 
brommers aan het “knooien”, weer een ander hield postduiven en steeds vrienden 
en mede-hobbyisten erbij. Bij Sprik hadden ze een hond: Mollie Sprik (onze hon
den hadden een voor- én een achternaam)
Willem Oldeman, postbode, woonde op no. 1. Er waren twee jongens, die een 
stuk ouder waren dan ik. Via een boek van één van hen beleefde ik de eerste ken
nismaking met Swiebertje. Willem en zoon Henk waren lang lid van “Excelsior”, 
dat nog steeds het oudste
koor in Ommen is (tachtig jaar!) Zoon Jan trouwde met Magda Lutmers, die aan 
het eind van wat toen nog het Bergpad heette - woonde. Tillie Oldeman, hun hond, 
had een afgeknipte staart -  bah! Edith-Hof rond 1930

Op 3 woonden wij: Tillie Luttekes was “de 
beste hond van de hele wereld” (toen, war 
nu is er nu een andere beste -  zij het luid 
snurkende - hond) O ja, woonden wij -  
woon ik ook nü!
Naast ons op 4 woonde Peter Oldeman.
Peter was al een oude, gebogen man en 
woonde samen met zijn dochter Grada en 
kleindochter Hennie, die een aantal jaren 
ouder was dan ik. Bij deze Oldeman had
den ze een grote, heel sterke hond, waar 
iedereen bang voor was. Hij heette Vosco 
of Fosco (Oldeman) Eén geschiedenis is 
me over die hond bijgebleven. De buren 
kwamen gehaast-angstig vragen of mijn
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Moeder “drekt” wilde komen, de hond had een “groot bot in ‘n hals zitten” en had 
het heel benauwd. Mijn Moeder was toch al geen fan van honden en al helemaal 
niet van deze! Maar ... nood breekt wetten en doet afkeer en angsten overwinnen 
dus ging “juffrouw Luttekes” er naar toe. Ze zag echter geen mogelijkheid zelf iets 
te doen en veronderstelde, dat een sterke buurman wel beter zou kunnen helpen.
De buurman gehaald en ... hij kon dan wel groot en sterk zijn, maar dat bot ... dat 
kon hij ook niet pakken. Mijn Moeder bedacht: “Als ik nou ’s even het kachel- 
haakje ophaal -  misschien kun je het daarmee . . Kachelhaakje gehaald en ja .. 
na even proberen haakte Marten Schuurman het haakje achter het bot en “hij wipte 
het er zo uit” vertelde mijn moeder later.
Op 5 woonde Dijkstra. Dijkstra en zijn vrouw waren een wat moderner stel -  jon
ger dan de andere echtparen en ... hij reed al vroeg een auto (Skoda????) want hij 
was vertegenwoordiger, waarin ... in stoffen of zo. Zij werd altijd Mevrouw 
Dijkstra genoemd in tegenstelling tot Juffrouw of Vrouw enz. Er waren vier kinde
ren: Donnie, Theo, Adrie, die ik ooit bijna van het leven heb beroofd J (vertel ik 
later misschien) en (Mar-)Ietje. Het meeste heb ik Theo meegemaakt. Wij waren 
van dezelfde jaargang en zaten in dezelfde klas op de Openbare School aan het 
Vrijthof en daarvoor op de Bewaarschool achter de Hervormde Kerk. In de eerste 
twee klassen van de lagere school waren wij al om elf uur ’s ochtends vrij; een uur 
vroeger dan de hogere klassen. Dat bracht met zich mee, dat wij samen uit school 
naar huis liepen en speelden.
Het was een paar jaren na de oorlog en ik had mijn ouders horen spreken over een 
brief van de Burgemeester, waarin stond, dat niemand meer een hok achter het 
huis mocht hebben; dat was VERBODEN! Wij hadden, trouwens net als andere 
buren, zo’n hok; iets met veel kippengaas en triplex-achtig, niet al te best, bladde
rig materiaal. Er zat zo’n leuk opschuifluikje in voor onze kippen, die echter allang 
in het kippen - hierna -  maals verdwenen waren.
Goed, verbóden dus! Ik hoorde mijn Vader zeggen: “Ik bin niet van plan dat hok
kien of te brekken” -  “Och, waarom toch niet” was de uitgesproken gedachte van 
mijn (geen dialect-sprekende) Moeder, “krijg je d’r ook geen trammelant om!” “Ik 
brekke dat hokkien NIET of!” “NIET of - NIET o f -  NIET o f’ -  dat kreeg ik 
niet uit mijn hoofd en in mijn kinderwereld zag ik “de brigadier”, zoals de ontzag
wekkende politieman Letteboer werd genoemd, al komen om vreselijke straffen uit 
te delen aan ons gezin.
Theo en ik kwamen de volgende ochtend uit school -  verschaften ons stilletjes toe
gang tot onze schuur. Voorzien van passend werktuig - Theo met de bijl en ik met 
hamer - voerden wij mijn snode plan (om ons gezin te beschermen) uit -  en werd 
ons toch al wat krakkemikkige kippenhok zo bewerkt, dat van instandhouden/ 
renovatie geen sprake meer kon zijn. Van boze ouders of straf kan ik me niets her
inneren .. . selectief geheugen ...!
Nummer 6 was mijn soort tweede huis. Zwier Schuurman en Siena woonden daar 
met hun dochters Willemien, die met buurjongen Jan Willem Kamphuis trouwde. 
Jan Willem is overleden; Willemien woont nog aan de Hardenbergerweg. De vol
gende dochters waren Diny, getrouwd met Gerrit Wind, Coby, die met Frans Olde- 
man uit Ommen (ook Diny en Coby zijn weduwe) en Jantje, nu Janny. Ook woon
den Roelof en Minie de Vries, de kinderen van de overleden zuster van Siena, bij 
hen in. Dochter Riekie woonde bij een Oom en Tante “op ’n Hamsgoren”.
Bij Juffrouw Schuurman was het heel gezellig en er was altijd wel iemand om mee 
te spelen.
We hebben veel samen gespeeld aan de grote eettafel, met een la erin, wat ik bij
zonder vond. Met grote en veel kleine blokjes bouwden we hele straten en zelfs 
steden. De “poppetjes” van het halmaspel waren onze mensen, die we tikkend over 
straten en stoepen lieten lopen en zelfs de trapjes van de grotere huizen lieten be
klimmen “Stap, stap, stap, stap” zeiden we daarbij. Later speelden we monopolie 
aan dezelfde tafel en zaten we in de “petoet” als het even misliep, maar als het ge
luk meezat, dan wasje rijk!
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Zwier Schuurman was muzikant bi j 
muziekvereniging
“Crescendo” (opgericht 1908) en Jan- 
ny ging later bij de drumband. Ze 
kreeg een trommel mee naar huis en 
oefende net zo consequent als haar 
vader zijn partijen instudeerde, hoor
baar voor de hele buurt. Ik zie Janny 
nog staan -  op het veldje voor onze 
huizen -  een gekantelde keukenstoel 
met de rugleuning naar haar toe, de 
trommel schuin op de stoel en fanatiek 
trommelend -  “tom -  tom - tiklcetikke- 
tom-tom -  tom -  tom - tikketikke- 
tom” repeteerde ze hardop mee, het 
had geloof ik, met de Belgische Para
chutistenmars te maken.
Toen ik veertien was overleed mijn 
Vader en bleef ik alleen met mijn 
Moeder. Dat was natuurlijk een donkere tijd voor ons en ... daar heb je het dan, Edith-Hof rond 1937

dat meeleven!
Juffrouw Schuurman vroeg ons beiden elke zaterdag te eten. De ene keer waren 
het pannenkoeken, dan aten we bruine bonensoep, een volgend keer hutspot, “riest 
met broene suker” enz. enz. Alles lekker, maar wat druk voor haar, toch al met 
zo’n groot gezin!
Er werd veel gelezen door de meisjes en ik hield -  ook al zo van lezen 
(familieLuttekestik) Als ik een nieuw boek uitgelezen had ging dat eerst naar mijn 
nichtje Marietje Klosse, die in het ouderlijk huis van mijn Vader in de Brugstraat 
woonde (nu Schudde damesmode) en daarna direct naar Schuurman -  dat was een 
ongeschreven regel. Andersom -  ik kreeg hun boeken ook meteen te lezen. Juf
frouw Schuurman had een heel oude (dikke) uitgave van “Alleen op de wereld”, 
die ik met grote regelmaat ging halen, om me huilend, heerlijk in het verdriet van 
een ander te storten, want het was zo “prachtig zielig”.
Naast Schuurman woonde Janssen op nummer 7. Eén van de zoons, Gait -  ook 
wel Juul genaamd - heeft nog maar kortgeleden zijn levensverhaal in een eerdere 
uitgave van de Darde Klokke verteld. Bij Janssen hadden ze een hond, die Loekie 
heette. Loekie Janssen was maar een kleine, rappe hond, die kon blaffen als de 
beste en alle mensen belaagde, die voorbij kwamen. Hoe sneller die zich verplaats
ten hoe harder Loekie blafte en meeholde. Ik was er best wel bang voor, want Loe
kie probeerde al blaffend ook nog in je kuiten te happen -  zo’n griezelig beest . ..!
.... Ik rende van ons huis naar mijn buurmeisje Mina Kamphuis op no. 8 en daar 
schoot plotseling de keffende Loekie uit de struiken en deed een uitval naar mijn 
kuiten. Ik schrok zo, dat ik nog maar één ding wist: “Weg bij die r..hond” en ik 
rende naar het muurtje van Schuurmans tuin, zette mijn handen erop, zwiepte mijn 
beide benen eroverheen (techniek geleerd bij GVO -  opgericht 1947) en maakte 
veilig een zachte landing in de tuin .... maar wat een pech -  diezelfde ochtend 
was daar net een bult stalmest gestort en daar stond ik middenin....
Op nummer 8 woonde Kamphuis met vrouw en kinderen. De jongste was Mina 
(nu Miny) We hebben veel samen; zij had een poppenhuis, dat van een sinaasap
pelkistje was gemaakt. Het was zelfs voorzien van gordijntjes en er stonden super
kleine meubeltjes in, gemaakt van luciferdoosjes. Ik bewonderde dat hevig. Miny 
“Zwiers” woont sinds haar trouwen in Den Ham, waar haar zoons meubels maken 
-  maar dan wel échte, van eikenhout!
Miny’s vader kon breien -  geen andere man heb ik dat ooit zien doen, maar hij kon 
het -  sokken -  zelfs op vijf (normaal op vier) pennen! Leuk was het geheim, dat 
wij allemaal wel kenden ... in het dichte, donkere bos aan de overkant van “’t
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Peerdepad” (Schapenallee) stond diep weggestopt een schuurtje ... daar mestte 
“Kampuus” een varken ... niemand mocht dat weten ... maar als je als kinderen 
dat bos ter beschikking hebt .... We speelden rovertje in het bos en zongen, gewa
pend met stokken, uitdagend en luidkeels: “Er zijn geen rovers in het bos, bos, bos 
-  er zijn geen rovers in het bos!” Het hele bos was van ons -  en zelfs het meest 
geheime plekje bleef niet onopgemerkt! Als de tijd daar was plukten we in een 
meer vredige stemming van de overdadig groeiende, bloeiende lelietjes van dalen. 
Mailen Schuurman woonde op nummer 9. De kinderen waren allemaal ouder dan 
ik, maar ik kende ze toch aardig goed. Onze Vaders gingen met elkaar om, b.v. op 
zondagochtend wandelen -  mocht ik mee samen met onze hond. Hun Moeder was 
overleden toen het jongste kind (Johan) ongeveer een jaar of tien was. Het was 
eind november of zo. Ik weet nog goed, dat mijn Moeder taaipoppen kocht en deze 
in een tas pakte, die mijn Vader en ik samen aan de deurklink van hun huis hingen 
op Sinterklaasavond. De jongste dochter Siti verzorgde als dertienjarig meisje de 
huishouding en kwam met verstelgoed bij mijn Moeder -  wij hadden een naaima
chine, die Siti dan bij ons mocht gebruiken. Het contact is sindsdien -  ook zonder 
naaimachine -  steeds blijven bestaan. Schuurman had een hond -  een herder -  
Wolf genaamd.
Op nummer 10 - einde “Edith-Hof ’ -  woonde Caspers -  allemaal volwassen kin
deren -  bijna allen al het huis uit met uitzondering van dochter Henny, die met Fré 
Broekhuis trouwde. Eén van de zoons, Jansen, ging verhuizen hélemaal naar “het 
Westen” - naar Krimpen aan de IJssel, omdat daar meer werkgelegenheid was. La
ter kwam Jansen Caspers met zijn vrouw Els Lubbers in 1957 weer naar Ommen 
terug met hun kinderen Henny en Henk. Eén van de dochters van Caspers, Dien, 
trouwde met Leijen en wat schetst mijn verbazing toen ik een paar jaar geleden 
hoorde, dat op nummer 9 een Leijen kwam wonen -  een achterkleinzoon van de 
oude Caspers van nummer 10. De hond van Caspers heette Kees en was Kees 
(geen dialect).

Enkele bewoners van het Natuurlijk waren ook alle kinderen bij ons thuis hartelijk welkom en ze kwamen
Edith-Hof dan ook graag. Er werd vaak voorgelezen en één van de buurkinderen zei tegen
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mijn Moeder: “’k Ben hier niet bang voor onweer maar thuis wel.”
Ik kom nog even terug op de goede gewoonte elkaar voort te helpen zonder dat er 
om gevraagd werd. Mijn Moeder ging lange tijd, toen het nodig was, elke ochtend 
en avond naar de oude vrouw Sprik om diens open benen te verzorgen. Onze tuin - 
bloemen, heggen en groente - werd jarenlang verzorgd door mijn Ome Jan en 
buurman Marien Schuurman.
De “Gracht van Stoop” (Olde Vechte) had voor ons een geweldige aantrekkings
kracht. We visten er en leerden er schaatsen. Eén van de spannendste bezigheden 
was het schoonmaken van het water eens per jaar. Er werd door buren een roeiboot 
in de Gracht geschoven en de mannen haalden met harken en haken planten met 
lange wortels uit het water. Wij mochten om beurten meevaren. Mijn nichtje uit 
Zeist logeerde in 1946 bij ons en zij schreef op een ansicht naar haar familie o.a.: 
“Ik heb het hier best naar mijn zin. Ik heb vanmiddag 2 keer in een boot gezeten. 
Ome Jo was bezig om de gragt schoon te maken. Marietje heeft ook in de boot ge
zeten ’’
Een andere gezamenlijke aanpak was nodig bij een minder aantrekkelijke activi
teit. Eens in de zoveel tijd moesten de beerputten worden geleegd. De eerste vier 
huizen hadden samen zo’n put, die in de tuin van Willem Oldeman zat. Dat von
den zij erg vervelend, want dan moest er gegraven worden in hun tuin en het leeg
halen werd dan ook vooruitgeschoven tot de situatie echt onhoudbaar werd. De 
W.C.’s van de eerste twee huizen lagen een paar traptreden hoger dan die van de 
andere huizen. Als de put overvol was hadden wij als dichtstbijzijnde woning er de 
troep van en moest de huisbaas, in persoon van de heer Mourits, die aan de Kamp 
woonde, er aan te pas komen om te bewerkstelligen, dat wij uit de “hoge-nood”- 
situatie werden geholpen. De anders zo gemoedelijke sfeer was dan verdwenen, 
maar na een poosje was er van de wrevel niet al te veel over.
Ook buiten ons “Edith-Hof ’ waren mensen gewoonlijk vriendelijk voor elkaar. Ik 
wil twee feiten vermelden, die mijn Moeder mij vertelde.
We lieten “boven” een vaste wastafel maken in verband met het verhuren aan zo
mergasten. Het beschikbaar stellen van een deel van ons huis leverde het geld op, 
dat nodig was voor de aanschaf van een wintervoorraad aardappelen, eierkolen en 
anthraciet; er was in die tijd nog geen AWW of ABW.
We begonnen met slapers (Bed and Breakfast) in de vakantie. Ze werden doorge
stuurd door de VVV, hotel Stegeman, het Zwarte Paard, De Zon enz. Deze toeris
ten toerden op de fiets van het ene oord naar het andere en arriveerden meestal pas 
onverwacht in de avond. Koelkasten en vriezers kenden we (wij in elk geval) toen 
nog niet en als er dan van die onverwachte gasten kwamen moest ik ’s avonds op 
de fiets naar Ommen naar de bakker, de melkboer en de slager. De winkels waren 
dan allang gesloten en dan moest ik “achterumme” -  zonder geld, want het werd 
wel opgeschreven -  dat ging allemaal zo gemakkelijk.

De betreffende wastafel werd gekocht bij loodgieter Pannekoek, die ook zorgde 
voor het plaatsen en alles wat daarbij kwam. Mijn Moeder mocht het bedrag in vijf 
termijnen betalen en zij hield zich nauwgezet aan de afspraak. Toen ze de laatste 
termijn ging betalen bij Pannekoek zei deze: “U hoeft de laatste termijn niet te be
talen -  U hebt het zo netjes gedaan en het kan voor mij zo ook wel uit!”
Eens kwam mijn Moeder bij Knikkert in de winkel; de slagerij in de Brugstraat 
hoek Kerkstraat -  nu Time Out. De bestelling was gedaan, het bedrag genoemd en 
.... geen portemonnee! “Niets erg mevrouw Luttekes” zei de altijd vriendelijke 
mevrouw Knikkert, “dan betaalt U het de volgende keer maar en moet u soms nog 
meer boodschappen doen, dan geef ik u wel even vijfentwintig gulden mee!” ’t Ja 
-  Ommen van toen -  mensen van toen -  veel goede herinneringen!
Goede herinneringen zal ik eveneens hebben aan de tegenwoordige tijd, waarin 
alles anders is, maar mensen evenals vroeger prettig met elkaar omgaan èn aan de 
buurkinderen, die onbekommerd op het “Edith-Hof’spelen, ook in hun bos aan de 
overzijde van “’t Peerdepad”.
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Wie kan ons vertellen wie dit echtpaar is?

De foto is op karton geplakt en gemaakt door de kunstfotograaf 
Franz Ziegler (1893-1939) uit Zwolle. Hij werd in 1924 door de Fo
toclub Leeuwarden uitgenodigd om als vooraanstaande fotograaf op 
hun eerste tentoonstelling te exposeren.
Dezelfde Franz Ziegler heeft tussen 1930 en 1939 ook fotoportret
ten van wijlen Prinses Juliana en Prins Bernhard gemaakt. Een be
kende foto van hem is o.a. de doop van Koningin Beatrix op 12 mei 
1938.
Dit verhaal van Ziegler geeft aan dat het niet zó maar een fotograaf 
was, maar één met aanzien.

De onbekende dames op de foto uit ons vorige nummer zijn, bovenste rij van links 
naar rechts:

Riek Makkinga of Dina Bonthuis-Steen, Gretha Vosjan, Roelofje Vosjan en Riek 
Uulders.

Middelste rij: Aaltje Makkinga en Marie Stratenmaker-Gerrits.

Onderste rij: Annie van Maanen, Tiny Bolmer, Mina Kortman-Poel en Jennie uit 
Den Ham, e.v. J.H. Timmer.

Deze namen warden doorgegeven door de dames Hoekman-Vosjan, Gerrits en 
Van der Boon-van Aalderen.
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juwelier-opticiën

BEL (0529) 45 14 29

Voor een goed betaalbare 
Hollandse maaltijd of 
koffie met vers gebak

RESTO OCO
Lunch room-ijsbed rijf 
Brugstraat 16 ~ 7731 CT Ommen

A n 't horlogie ken ie de drager.
Kies ow horlogie daorömme met zörge 
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

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

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

Van Elderen 
gaat nét even verder
w w w .van e ld eren .n l

Van Elderen
accountants I belastingadviseurs

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN 
W ASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

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

b v
Nieuwbouw 
Verbouw 
Renovatie 
Restauratie 
Tekenwerk 
Vergunningen

Bouwbedrijf Vonder bv. 
Veldkampweg 3 
7731 HL Ommen

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

SPORT RIJK
Body Balans 
Body Combat 
Cailanetics 
Cardiofit 
Circuit training 
Bedrijfsfitness

Fitness
Joggen
Kickboksen
Body Pump
Sauna
RPM

Sportmassage 
Body Steps 
Streetdance 
65+
Fysiotherapie

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

TEXACO bediend tankstation

| ^ i a n > 4 a ld e r e n
—  i l 1  garage en tankservice
<s> Gratis Rocks
Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel. (0529) 45 24 29

TEXACO-Tankservice ook m et pasjes betalen

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


Dunnewind Groep BV
Levering van

Strangeweg 7
Uitvoering van

zand, grond, mijnsteen en 
sierstenen, diverse straatstenen 
zowel nieuw als gebruikt 
voor vijver en tuin 
sloop- en grondwerken 
riolering en verhardingen

UW  DAK IS ONS VAK!!!
dakdekkers -  en re n ov a t ie b ed r i j f

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

Verhuur van : containers
Transporten met: kipauto's, trailers en diepladers

Ook zaterdags geopend

HL wmn d e r  U M D 1
OMMEN BV

E-mail: dunnewind.groep@freeler.nl

B OUW STRAAT 8 

773 1  CP O M M E N  

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

FAX O 5 2 9  4 5 4  125

van 08.00 uur tot 12.30 uur

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

Eskampweg 3-5 • 7731 TA Om m en • Tel. (0529) 45 30 33

’n Kwestie van Samenspel

D aar p luk t ü de vruch ten van!
E -M A IL  I N F O @ V E C H T S T E D E . I N F O

Univé Midden-Overijssel

I N T E R N E T  W W W .VE CH T STE D E .CO M
Pr. Julianastraat 6, 7731 G H  Ommen, Tel. (0529) 45 27 35 

H. Dunantplein 16, 7442 NJ Nijverdal, Tel. (0548) 61 99 08

m KAPPER
& LIFESTYLE

Vrijthof 1,7731CN Ommen 
tel. (0529| 45 43 48 
www.kapsalondekapper.nl

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

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

Kogge! Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

AUTOSCHADE

nk Koggel FOCWA
Z7

GARANTIEBEDRIJF

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

Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel. (0529) 45 72 72

IllEXEL

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

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

