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Van de redactie

Nummer 148 van De Darde Klokke biedt een grote verscheidenheid aan onderwerpen. We 
hebben op de eerste pagina twee reacties opgenomen, die naar aanleiding van vorige num
mers zijn ontvangen.
De heer De Lange uit Meerkerk haalde zijn herinneringen op aan Witharen. De heer G. 
Meijerink deed hetzelfde n.a.v. het artikel over de Larcom. Hij verwijst naar een eerdere 
en soortgelijke instelling aan de Wet.h. Paarhuisstraat.
Dieks Horsman - onze agrarische Sherlock Holmes - is met de stofkam door het gebied 
Zeesse gegaan. Zelfs de meer ingewijden kregen antwoord op openstaande vragen.
Ben Wösten heeft ook weer zijn best gedaan en beschrijft de Overijsselse Vecht vanaf zijn 
oorsprong in Duitsland. Daarvoor geeft hij nog een korte uitleg over het “voor de Prins 
draaien” van een molen.
Uit het blad De Wandelaar hebben we een zeer toepasselijk artikel over Ommen uit 1948 
overgenomen. Het gaat over Ommen als een zich ontwikkelende recreatiegemeente. We 
hebben in dit artikel de ouderwetse spelling gehandhaafd.
De heer Egberts uit Kerkdriel stuurde ons enkele jeugdherinneringen aan Ommen. Het 
gaat in dit geval om de omgeving van de Karnemelkstraat en de Bollemoate.
Uit de Oprechte Ommer Courant hebben we een paar leuke artikelen overgenomen.
Als reactie op een heel lang geleden uitgebracht nummer van De Darde Klokke schreef de 
heer G.J. Martens uit Driebergen een reactie naar oud-burgemeester Ten Oever. Het gaat 
over de gevelsteen uit de woning van dokter Lindenhovius. De heer Martens zegde toe een 
uitgebreider artikel hierover te zullen schrijven.

Omslagfoto: op de koffie bij de familie Schurink, Beerzerweg 3, omstreeks 1912.
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Ingezonden reactie op “Witharen” (147)

Kampje in Witharen

Met veel plezier heb ik de artikelen over Witharen in de "Darde Klokke no.147 gelezen. 
Alhoewel ik geen oud-inwoner van Witharen ben, heb ik veel goede herinneringen 
aan dat dorp. De boven aan pagina 6 genoemde D.J. de Lange van de Witharenweg no.1 
was mijn grootvader. Als kind (ik ben nu inmiddels 78 jaren) heb ik veel gelogeerd bij 
opa en opoe de Lange. De Witharenweg was toen nog een zandweg en had volgens mij 
toen die naam nog niet. Wat mij opvalt in uw artikel, is, dat er niet wordt geschreven over 
het woonwagenkamp, dat toen op Witharen gevestigd was. Mijn opa woonde daarachter 
en ik kan u wel zeggen dat dit woonwagenkamp een bron van ergernis was. Het kamp was 
aangesloten op het waterleidingnet maar bij de bewoners van het kamp waren veel hande
laren in oude metalen, die de kraan dan ook afbraken en bij hun voorraad voegden. Hun 
watervoorziening was dus naar de filistijnen. Zij kwamen dan met veel bombarie bij mijn 
opa, die een ouderwetse welput bij de boerderij had en wilden hem dwingen tot afgifte van 
water. Mijn opa had daar geen enkele behoefte aan en de woonwagenbewoners (in die tijd 
spraken wij niet over woonwagenbewoners, maar hadden zij de benaming schooiers) 
werden dan ook met zachte drang,die soms wel in harde drang over ging, van het erf ver
wijderd.
Ik hoor mijn opoe nog zeggen: "Derk Jan,kiekt toch uut!” Met veel plezier denk ik terug 
aan mijn kinderjaren,die ik veel heb doorgebracht op Witharen bij opa en opoe. Tegenover 
de boerderij aan de overzijde van de weg lag een groot stuk heide met 
daarin een zandgat. Wat had je daar een ruimte om te spelen.

g Kijk ik dan verder op pagina 8 onderaan,die begint bij ds. van der Lin
deman zie ik uiterst
rechts een oom van mij zitten, te weten Klaas Petter, die toen woonde op 
Emsland U 18, aan, wat nu de Wethouder Petterweg is. Ik denk,dat hij in 
het schoolbestuur heeft gezeten, omdat zijn vier kinderen allen op Witha
ren op school hebben gezeten.
Bekijk ik dan de eerste schoolfoto op pagina 9, dan kom ik daarop de 
mijn oom Johannes
de Lange (ome Jans) en mijn tante Hermine de Lange (tante Mien tegen) 
Oom Jo, zoals hij later heette, en tantie Mien zijn inmiddels beiden over
leden.

U ziet, ik heb goede herinneringen aan Witharen. Zelf heb ik als kind gewoond aan de 
Balkerweg.
Het heette toen nog Laarakkers-Dante. Ik ben een zoon van Gerrit de Lange en Marrigje 
Petter. Ik ben na mijn militaire dienstplicht naar Rotterdam vertrokken om bij de Rotter
damse politie te gaan werken. Ik heb mijn politieloopbaan afgesloten in oktober 1989.

K. de Lange, Meerkerk

Ingezonden reactie op het nummer over de Larcom
Hier een reactie op het artikel van de sociale werkplaats in Ommen van Mini Vroeginde- 
wey.
Op de plaats waar ik ben geboren, Wethouder Paarhuisstraat 16a, was en is een schuur 
achter de woning, waar nu een klokkenmaker zijn beroep uitoefent In deze ruimte was in 
de jaren 55 tot 60 een sociale werkplaats onder leiding van de heer Vloedgraven. Hij 
woonde aan de Cortenaerstraat in Ommen en was de voorloper van de werkplaats zo als 
we die nu kennen. Deze mensen 
maakten horlogebandjes, flessen- 
openers, enzovoort. De 
familie Vloedgraven is later ver
huisd naar Raalte en kunnen hier 
vast nog wel iets over 
vertellen (de ouders zijn reeds 
overleden maar de kinderen leven 
nog).

Gerard Meijerink
Weth. Paarhuisstraat 16
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Zeesse
Een parel van natuurschoon in een kleurrijk landschap 

door Dieks Horsman

Deze kleine buurtschap die zich langs de Zuidelijke Vechtoever vleit, van de Laarbrug tot 
de Sahara op de grens met Junne, kent een groots verleden.
Vele eeuwen behoorde alle grond tussen de Vecht en de spoorlijn, ook de bebouwing van 
de Voorbrug, tot de Marke Zeesse.

De Voorbrug
In de 18e eeuw was hier al een pleintje met enkele huizen. Aanvankelijk sprak men toen 
over “de Brink voor de Brugge”. Dit werd later “Voorbrug”, waar zich een aantal zaken 
vestigden, zoals bakkerijen, logementen, een schoenmaker, een kuiper voor het maken van 
houten kuipen en tonnen, een schilder, een smederij, een fotozaak, etc.
Er heeft zelfs een school gestaan, waarin meester Zwier Kampman voor de klas stond.
Dit tegen de zin van meester Veenhoven uit de stad. Hij klaagde in 1787 dat hij in zijn 
inkomen benadeeld werd door minder leerlingen, en vroeg de Erfgenamen van het Kerspel 
Ommen daar een eind aan te maken.
(een Kerspel was een samenwerkingsverband van een aantal marken rondom een kerk.
Het Kerspel Ommen kende 14 marken.)

Notaris B  L  O F  31 te Ommen aal 
W o e n sd ag  3  J a n u a r i  1917,
'a voflrmiddaga 10 uur, te Zeeaae, 
langs de porceelen, samenkomst bij j 
BOÖN aan den ovorweg,

publiek verkoopen:
Voorden Fïoogwelgeb. QeerPh. D.Baron 

VAN PALLANDT VAN EERDE:

: Ca. 2001». HENNEN,
geschikt voor slieten, rikkingen. palen 
en brandhout.

Aanwijaer: T. Melenboor op ’t Laar.

De dokterswoning
Ook stond in de Voorbrug het huis van meester Grolle. Dit historische pand is omstreeks 
1830 gebouwd door burgemeester J. Amama Chevallereau. Later werd dit de woning van 
dokter C.J. Wamsinck, die daar woonde van 1890-1939. Dokter Carel J. Warnsinck was 
lange tijd de enige gemeentearts, maar toen hij in 1931, na 40 dienstjaren met pensioen 
ging, had hij meerdere collega’s.
Hij bezocht zijn patiënten met paard en wagen en daarom hield hij er een stalknecht / 
koetsier op na. In de wintermaanden, wanneer er genoeg sneeuw was gevallen, ging hij 
met de arrenslee. Het paard was dan getooid met rinkelbellen. Zo kon je horen: de dokter 
gaat voorbij. Achter de dokterswoning was een grote tuin met vruchtbomen en helemaal 
achter in de hoek stond het tuinprieel (nu de ijskiosk van Ekkelenkamp). De mooie grote 
tuin moest verdwijnen voor een parkeerplaats. Een grote oude perenboom heeft er nog 
lang gestaan. De oude arrenslee staat nog steeds in het Streekmuseum.

De Schammelte en de Schapenallee
Dit gebied behoorde lang geleden ook bij Zeesse. In de 18e eeuw werd de Schapenallee 
nog beschreven als de Schammelsteeg of nog eerder “Schammeldijk”. Deze liep richting 
de Koesteeg voor huize Het Laar langs; een oude weg die tevens de grens aangaf tussen 
de Marke Besthmen en de Marke Zeesse. Het landgoed Het Laar hoorde toen nog bij 
Zeesse. Dit blijkt duidelijk uit een oude adreslijst van de buurtschappen binnen Ambt Om
men.
Elke buurtschap kreeg voor het adressenbestand een letter toegewezen van het alfabet. 
Zeesse had de letter J. De telling begon bij de boerderij van Meijerink, nu Zwolseweg 
18. Tot 1931 woonde daar de familie B. Bolmer, die toen vertrok naar Eerde.
Zeesse J2 was 
Zeesse J4 was 
Zeesse J8 was 
Zeesse J9 was
De telling gaat dan verder bij: (nu Beerzerweg)
Zeesse J10, toen omstreeks 1930 
Zeesse J11, toen omstreeks 1930 
Zeesse J12, toen omstreeks 1930 
Zeesse J13, toen omstreeks 1930 
Zeesse J14, eerst tot 1927:
1938 familie J. van der Boon, die toen is verhuisd naar de Zwolseweg (de Koeksenbelt). 
Zeesse J14 is nu de Stekkenkamp.
Uit deze lijst blijkt duidelijk dat de Voorbrug, de Zeesseiweg, en de Schapenallee toen

Ada’s hoeve,
Huize Het Laar 
Padvindersbureau 
S. Kuijt (nu Wildzang)

J. Boezelman 
J. Braam
J.G. Meijerink, nu Beerzerweg 2 
E. Gerritsen
G. van Mullem en van 1927 tot
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T K  K O O K ' :  prima droog

Haver- en Roggebosstroo,
f 4.50 per 1000 pond en

Petküser Zaairogge
door de O.L.M te velde goedgekeurd.

G. VAN MULLEM, Zeesse.

Jo n g e  H e n n e n ,
ruim 3 maanden uud, f 1.60 per stuk.
VOEDERBIETEN,

f 3.— per 1000 pond.
G. VAN MULLEM, Zeesse.

niet meer tot de buurtschap Zeesse werden gerekend.

De Vechtafgraving en de Zeesser Oever
Door de Vechtafgravingen omstreeks 1901 werden de vele rivierbochten afgesneden, 
waardoor de z.g. Vechtarmen ontstonden, dus een afgesloten rivierarm. Daardoor kwam 
een stuk land aan de kant van de stad nu aan de kant van Zeesse te liggen. Hierop stond 
eerst een molen en is later een groot huis gebouwd, bereikbaar via een fraai laantje vanuit 
de stad, “Het Mulertdijkje”. In 1847 kocht F.W.N. Baron Mulert de molen en het grote 
huis. De molen werd gesloopt en op die plaats het bestaande herenhuis verbouwd, waar 
ook daarna het notariskantoor is ondergebracht. Baron F.W.N. Mulert was notaris in Om
men; hij ging er zelf ook wonen in 1857.
Na zijn overlijden werd mr. J. P.A. Baron van Mulert de eigenaar, hij was kantonrechter 
en door ruiling verkocht hij de mooie buitenplaats aan Jonkheer Adriaan Stoop, in 1922. 
Deze vestigde zich hier in 1923 op Huize De Olde Vechte.

Een jonkheer sticht een boerderij
Wie was deze jonkheer Adriaan Stoop? Geboren op 9 april 1879 in de gemeente Dor
drecht, hij volgde een opleiding voor mijningenieur. Zijn vader Francois Stoop (1850
1912) had een broer A. Stoop (1856-1935). Hij kreeg bekendheid als oprichter van de 
Dordtsche Petroleum Mij in 1887. Met steun van familie en anderen verwierf hij zich een 
aanvangskapitaal om als ondernemer zich in te zetten met de oliewinning, en na vroeg 
succes werd dit uitgebreid met een raffinaderij. Een overeenkomst in 1911 met de 
“Koninklijke” leidde ert toe dat de D.P.M. opging in de Bataafse Petroleum Maatschappij. 
Dit alles zorgde er voor dat de welstand van deze familie Stoop gecontinueerd werd. Voor 
zijn verdienste werd hij in 1921 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Hij ging niet in op de mogelijkheid om ook in de adeldom te worden verheven. 
Maar de kinderen van zijn oudste broer, dus ook onze Adriaan Stoop (die later op De Olde 
Vechte woonde) werden wel de adeldom verleend, erfelijk in de mannelijke lijn. Jonkheer 
Adriaan Stoop is een tijdlang directeur geweest van de houdstermaatschappij D.P.M.; Hij 
was ruim bemiddeld en kocht veel grond aan in deze streken. Hij was in 1920 getrouwd in 
Amsterdam met Johanna Cornelia de Jong (1889-1990) en vestigde zich in 1923 op De 
Olde Vechte.

Grondontginning en Boerderij “Dubbeldam”
Jonkheer Stoop liet in de omgeving van Bergentheim ongeveer 100 ha grond ontginnen en 
stichtte er een boerderij met de naam “Dubbeldam”. Hoogstwaarschijnlijk heeft deze 
naam te maken met de herkomst van jonkheer Stoop: het plaatsje Dubbeldam, dicht bij 
Dordrecht.

“Een kapitale vruchtbare boerenplaats met een ruim gebouwde boerenbehuizing van alle 
gemakken voorzien; waarin stalling voor 50 stuks rundvee, 6 paarden, een varkensschuur, 
wagenschuur, hooiberg, 2 gierkelders en een dubbele arbeiderswoning, met hierbij 31 
bunder grasland en 3 bunder bouwland, voorts ca. 3 bunder eiken- en dennenbos, gelegen 
in Brucht”

Aldus een advertentie in de plaatselijke Courant van 1930, waarin het bedrijf te koop 
wordt aangeboden.
Huize De Olde Vechte is, met de daarbij behorende dienstwoning, door jonkheer A.
Stoop in 1951 verkocht aan de gemeente Ommen, die het daarna heeft verhuurd voor het 
Gereformeerd Jeugdwerk in de Provincie Overijssel.

Zwembad in Zeesse
In de Darde Klokke schreef de heer Harm Takman eens over “een echt buitenbad”, Het 
Zeesserstrand, achter de “Stekkenkamp”aan de Vecht, met een soort strand, in een oude 
Vechtarm. ’t Was niet diep, geen stromend water, maar er waren wel badhokjes.
In 1938 opende burgemeester C.E.W. Nering Bögel het zwembad, hoewel het in 1936 al 
in gebruik was genomen. De heer Gezinus Kramer was secretaris van de vereniging “Het 
Zeesserstrand”. Het bad werd gesloten in 1945.

De marke Zeesse
Een kleine marke, vergeleken bij de overige marken. De oudste erven waren: Paarhuus,
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Horstink, Provest, (later Proos of Praas), Hierink, Velthuis, Ramelman (later Ramerman) 
en Mensink.
Op het erve Olthuis lag het Erfmarke-Richterschap, terwijl Stad Ommen ook een aandeel 
had in deze marke.
De familie van mr. R. Sandberg kwam in 1788 in het bezit van landgoed “Het Laar”. Deze 
mr. R. Sandberg kocht in 1799 vijf boerenerven en goederen in de buurtschap Zeesse, en 
wel de Erven: Hierink, Provest, Oolst, Ramerman en Paarhuis, voor een bedrag van 17 
duizend gulden. Verder koopt deze familie R. Sandberg nog meer gronden en gebouwen 
in
Zeesse, zo vermeldt een uittrekstel van het Rechterlijk Archief over de periode 1776-1806. 

Het Laar en de Sandbergstichting
Mr. Rudolf Sandberg overleed in 1808. Zijn oudste zoon Albertus volgde hem op als heer 
van ’t Laer.
Deze was lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel en sedert 1828 lid van de Tweede 
Kamer. In 1842 werd hij verheven tot de Nederlandse adel. Een jaar later is hij overleden. 
Zijn jongste zoon Albertus erfde ’t Laer. Tijdens zijn leven had hij bepaald dat zijn bezit
tingen in het Ambt Ommen ingebracht zouden worden in een Stichting. Het vermogen van 
deze stichting zou moeten dienen om de minvermogende leden van de familie Sandberg 
te
ondersteunen; “de Sandbergstichting”.

Verkoop landgoed “het Laar”
In 1901 heeft de Sandbergstichting dit landgoed verkocht aan enkele fabrikanten uit Hen
gelo, die voor de exploitatie van het landgoed de NV Land-en Bosmaatschappij “Het 
Laar” oprichtte. De exploitatie leverde te weinig op, waarna het landgoed verkocht werd 
aan Rudolf Theodorus baron van Pallandt van Eerde. Het landgoed maakte deel uit van 
het grote goederencomplex onder Kasteel Eerde. Na de dood van R. Th. Baron van Pal
landt kwamen diens goederen aan zijn verre neef Philip Dirk baron van Pallandt. En zo 
kwamen alle boerderijen in dat deel van Zeesse met de daarbij behorende gronden in het 
bezit van het landgoed Eerde.

Landgoed Vechtelo
Omstreeks 1930 kocht een fabrikant uit Koog aan de Zaan, de heer H.C. Laan van de NV 
Wessanen, twee boerderijen in Zeesse van baron Ph.D. van Pallandt. Hij kocht het Erve 
Paarhuis, nu Beerzerweg 2 en het Erve Olthuis, nu Beerzerweg 3, met alle daarbij beho
rende grond. Hij gaf aan dit landgoed de naarn “Vechtelo”.

Boerderij Beerzerweg 1, voorheen Erve Ierink, later Hierink
In 1958 liet de familie J.G. Meijerink deze boerderij bouwen. Daarvoor woonden zij op 
de
Erve Paarhuis, Beerzerweg 2. De familie Meijerink woonde op de nieuwe boerderij, num
mer
1, tot 1972. Die boerderij was inmiddels eigendom van 
de familie J.H. Herman Lemmers, die in 1973 deze 
boerderij verhuurde aan de familie A. Dunnewind.

Onweer verwoestte de oude boerderij
De oude boerderij, Erve Ierink of Hierink, is omstreeks 
1910 door onweer veiwoest en toen niet weer her
bouwd. Bewoner en huurder was de familie W. Kleino- 
vink. De hoeve hoorde bij het landgoed Eerde.

Beerzerweg 2, voorheen “Erve Paarhuis”
In 1957 heeft de familie Lemmers deze boerderij en ge
bouwen, met de daarbij behorende grond gekocht van 
J.G. Meijerink, eerst om te verhuren.
Vanaf 1966 woont hier de familie Bruins-Lemmers, 
eigenaar van deze historische Sallandse boerderij met 
rieten dak en een onderschoei', met de stijlvolle bijgebouwen, met rode oude Hollandsche 
dakpannen omringd met veel oude eikenbomen.

Beerzerweg
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Voor de woning staat een waterput van baksteen, nog steeds in 
gebruik, en een mooie lindeboom.
De grote kapschuur, ook met rode pannen op het dak, heeft aan 
de voorkant twee grote “baanderdeuren”in de stijl van een on
derschoen, rondom met strovlechtwerk.
Bij dit bedrijf ligt 16 ha grond, waarop biologische akkerbouw 
wordt bedreven. Ook hoort bij dit bedrijf nog 30 ha grond, voor 
een deel weidegrond en natuurgebied.
Deze boerenhoeve behoort bij het landgoed “De Stekken- 
kamp”.

Beerzerweg 3 Beerzerweg 3, voorheen “Erve Ten 01denhues”later Olthuis
Vele jaren was het in Zeesse bekend als de “Erve Schurink” waarvan nog prachtige foto’s 
in omloop zijn. Sinds omstreeks 1880 staat het op deze bekende locatie in de huidige 
vorm.
In 1953 kocht de familie J.H. Herman Lemmers ook deze boerderij met schuren en grond 
van de eigenaar van het toenmalige landgoed, “Vechtelo”.
Huurders waren o.a. tot omstreeks 1960 de familie Boezelnran, daarna A. Dunnewind, 
later zijn zoon H. Dunnewind en zijn vrouw tot 2006, waarna de boerderij niet meer wordt 
bewoond. Er zijn plannen in voorbereiding voor een andere bestemming.

Een monument
De boerderij met bijgebouwen en de twee markante hooibergen, dicht aan de Beerzerweg, 
zijn een Rijksmonument. De hooibergen zijn in 2006 gerestaureerd met nieuwe eiken roe
den van het eigen terrein van het landgoed. Opvallend zijn de mooie stalramen op de deel 
met aan de zuidkant gekleurde luiken.
Op het erf staat ook een grote oude Saksische veeschuur, met een voorkant van strovlecht
werk. Dit stro wordt bevestigd op een latwerk, waar vaak riet gebruikt wordt als onder
grond. Het roggestro wordt in elkaar gedraaid en met wilgentenen gebonden aan de verti
caal vastgemaakte hazelnoot- of wilgentakken.
De voorkant van het huis heeft een houten topgevel, gekleurde Luiken en er staat een gro
te boom voor. Omstreeks 1950 is het stalgedeelte gerenoveerd. Ook deze boerderij maakt 
deel uit van het landgoed “De Stekkenkamp”.

Beerzerweg 4. Een jachthut naast de Stekkenkamp
Toen omstreeks 1930 de fabrikant H. C. van der Laan van de NV Wessanen te Koog aan 
de Zaan enkele boerderijen in Zeesse had gekocht, liet hij dicht bij de boerderij De Stek

kenkamp, aan de kant van de Vecht een jacht
hut bouwen.
In de herfst en de wintermaanden ging hij op 
jacht in de bossen en heide in de omgeving. 
Toen er kort na de Tweede Wereldoorlog ook 
in Ommen een groot woningtekort bleek te 
bestaan, werd ook deze woonruimte gevor
derd en voor bewoning verhuurd.
Enige tijd later kocht de familie Lemmers deze 
jachthut. Tot op heden is dit een eenvoudig 
zomerverblijf, zonder gas, water en elektrici
teit.

Beerzerweg 5 De Stekkenkamp
Deze hoeve stond in de oude marke bekend als 
de Erve Ramelman, later Ramerman. Bouw
jaar 1748.
De naam Stekkenkamp is ontstaan doordat 

De Stekkenkamp men eikels ging poten op hoger gelegen grond.
De stekken daarvan werden geplant om de landgoederen in de omgeving te voorzien van 
nieuwe aanplant, woonden daarvoor. Tot 1927 woonde G. van Mullem op deze hoeve, die 
via advertenties in de Oprechte Ommer Courant zijn producten te koop aanbood.
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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

F............. .........

W o  n e n i n DESCHAKEL
O m m e n M akelaars f

en o m g e v i n g
Vrijthof 5a 

7731 CN Ommen 
Telefoon (0529) 45 50 55

ommen@schakel.ni mvw.schakel.nl

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

Schilderwerk dat  gezien mag worden!

Blz
DE ALGEMENE BOEK

EN KANTOOR

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

' 4 *
d o et je  g oed

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 cn restauratie
* Woning- en utiliteitsbouw
* Vervanging en gevelkozijnen
* Aanvraag bouwvergunningen en subsidies

Aannemersbedrijf M. van der Vegt
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expert
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Vrijthof 4, 7731 CN Ommen 
Tel. (0529) 45 10 32 
Fax (0529) 45 64 09 
www.makelaarskantoor-bakker.nl

WESTERMAN
Ommen, Gasthuisstraat 1-3, te le foon (0529) 45 14 06 

Dalfsen, Pastoriestraat 2, te le foon (0529) 43 01 02

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

http://www.kompanen.nl
mailto:ommen@schakel.ni
mailto:info@ocb-bouw.nl
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Gesponsord door

Cafetaria Harry’s Hap
Brugstraat 31 - 7731 CV Ommen 

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

TUINCENTRUM

JÜRRIE BAAS

Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24 

7731 RZ Ommen 

Tel. (0529) 453708 

Fax (0529) 451595 

info@jurriebaas.nl 

www.jurriebaas.nl

Rabobank

TAKMAN
GEREEDSCHAPPEN
O M M EN  - 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
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Tel. 0529-450054
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N o t a r i s
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Tel. (0529) 45 22 33 - Fax (0529) 45 37 12

Het Hypotheekhuys
René Heijnen 
Petra van der Wal

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

T 0529 45 60 06

R E N A U L T

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Ommen 

Telefoon (0529) 46 99 00

Uw adres voor:
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- autoschade
- Firezone; 24 uur per dag tanken
- LPG-gasinbouwstation
- financiering
- lease, alle merken auto’s
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In 1927 komt de familie J. v.d. Boon uit Zuid-Holland hier te wonen. Deze familie ver
trekt in 1938 naar de boerderij op de Koeksebelt aan de Zwolseweg.
Omstreeks 1938 wordt de hoeve door Baron Ph.D. van Pallandt verkocht en kort daarna 
komt het echtpaar J.H. Herman Lemmers/Lambertha Eggengoor op de Stekkenkamp wo
nen.
Naast de boerderij kwam er al in 1938 een camping. Eerst vooral voor groepen padvin
ders; maar later werd het een druk bezochte ANWB camping. In de jaren negentig werd 
de camping beëindigd. Het boerenbedrijf werd al in de vijftiger jaren beëindigd.

V alkeniersbedrijf
Sinds 1994 is deze grote boerenhoeve verhuurd aan de heer en mevrouw Bruil, met de 
bestemming voor een valkeniersbedrijf waar demonstraties en management cursussen 
worden gegeven.

Renovatie en aanpassing
In de loop der jaren is de boerderij volledig gerenoveerd en anders ingericht met oog op de 
noodzakelijke aanpassingen, eerst voor de camping en later voor de huidige bestemming. 
In de oorlogsjaren is deze boerderij zwaar beschadigd door bombardementen op de spoor
lijn.

De Sahara
Dit verhaal over Zeesse zou niet compleet zijn, zonder wat over het unieke natuurgebied 
van de Sahara te schrijven. Wat verder oostelijk op de grens naar Junne ligt nog steeds een 
grote zandverstuiving. Eeuwen lang had men binnen de marke, door het steken van plag
gen, het rooien van veel bomen, het turfsteken etc. grote gedeelten gronden kaal te liggen. 
Ook werden er stukken kaal gebrand. In de overgebleven as probeerde men gewassen te 
verbouwen zoals boekweit, een graansoort die weinig bemesting nodig had. Boekweitmeel 
was lekker en heel voedzaam. Boekweitmeel was niet geschikt om brood van te maken. 
Het werd vooral gebruikt voor pap en pannenkoeken.

Zandverstuivingen
Op de grote kale vlakte kreeg de harde wind vrij spel in het droge witte zand. Massale 
stofwolken dun wit zand, bedolven soms de gewassen in de buurt, wat veel schade kon 
opleveren. In oude Markeboeken leest men dan ook dat de boeren en ook de keuterboeren 
(kotters) jaarlijks worden verplicht een schepel “zandhaver”en een spint “russchenzaad”te 
verzamelen en daarmee de zandverstuivingen tegen te gaan.

Tenslotte
De Sahara is nog steeds een bekende trekpleister voor toeristen. Brandend zand bij zomer
se hitte en nog altijd stuivend zand bij veel wind. Maar ook een plek waar kinderen graag 
spelen en ouderen misschien mijmeren over verleden tijden met genegenheid en dankbare 
gevoelens voor onze voorouders die zoveel prachtige natuurgebieden hebben gecreëerd en 
nagelaten ook in deze buurtschap met de stijlvolle historische boerderijen.

Bronnen:
Ommen rond de negentiende eeuw, van G. Steen
Speurtocht door de historie van het Ommerland, door Evert Dijk
Tijdschrift Historische Kring van Hardenberg en omgeving jaar 2002
Informatie uit historisch onderzoek van onze eigen werkgroep, met dank aan mevrouw Leida Bruins-Lemmers.

Voor de Prins laten draaien
door Ben Wösten

In de ‘Darde Klokke’ nummer 146 bij het verhaal over’ De Ommer Molens’ is te lezen, 
dat sommige molens slechts zogenaamd ‘Voor de prins draaiden. In principe komt dit er
op neer, dat de molenwieken wel kunnen ronddraaien, maar dat er geen koren gemaaid 
kan worden.

De term ‘Voor de Prins’ draaien stamt nog uit de tachtigjarige oorlog. Deze oorlog ging
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o.a. tussen de Spanjaarden van koning Philips de Tweede en ons eigen land onder leiding 
van de Prins van Oranje. De vijand werd weleens door de molens misleid. Sommige Hol
landse steden werden door de Spanjaarden omsingeld. Er kon dan niemand meer de stad 
in of uit. Ze gingen er vanuit, dat wanneer het voedsel op was de stadsbewoners vanzelf 
naar buiten zouden komen. De molenaar liet dan echter de wieken aldoor draaien, waar
door de Spanjaarden dachten, dat er genoeg graan en meel was voor de bevolking binnen 
de stadsmuren. En dus voldoende brood.
Als de molenaar lang genoeg door bleef draaien kwamen de Spaanse troepen juist zelf in 
de problemen en kregen hongersnood en vertrokken dan naar elders.
De molenaar had de stad zonder graan te malen, de molen laten draaien en de stad verde
digd en behouden voor de Prins van Oranje.
Zo’n truc noemden de mensen in die tijd ‘Voor de Prins’ draaien. Nog steeds wordt deze 
term gebruikt.

De Overijsselse Vecht
Een levensader voor Ommen 

door Ben Wösten

Ratnspöl
tenem nidètl

Ottimv
VelUham

Xeuenhaus

Schéppinga

Er zullen ongetwijfeld heel wat Ommenaren zijn die ooit het stadje Eggerode hebben be
zocht. De plaats is ongeveer net zo oud als Ommen. Het stadje is al sinds 1300 een bede
vaartplaats die vanaf die tijd door pelgrims wordt bezocht. Het ligt als zodanig in het 
Münsterland waar de Vecht als rivier zijn gezicht krijgt. Echter de aanvoer van het vecht
water komt vanuit een paar andere plaatsen. In Darfeld bij een prachtig mooi kasteel heeft 
de Vecht een bron. Iets verderop tussen boerderijen borrelt het vechtwater zomaar uit de 
oppervlakte naar boven. Samen vormen ze 
een paar beekjes, de Burloërbach en de Roc- 
kelerbach. Zij stromen uit naar Eggerode 
alwaar de Vecht echt een rivier(tje) wordt.
De inwoners van het stadje staan zich erop 
voor, dat in hun stad de Vecht begint en niet 
in Darfeld. Wie in Eggerode een bezoek gaat | 
brengen(en dat moet u beslist eens gaan 
doen) kan direct bij binnenkomst over de 
brug zijn of haar auto parkeren en te voet 
langs de Vecht naar het begin wandelen. Na
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ongeveer 200 meter treft u een 
grote steen aan waarop staat ver
meld, dat de Vecht daar begint.
Als U vanaf die grote Steen UW weg Baggerwerk in de Vecht 
vervolgt,komt u op een rondlopen
de weg van plus/minus een kilo
meter waarlangs in zandstenen 
beelden de veertien kruiswegsta
ties zijn uitgebeeld door een kun
stenaar. Deze rondweg eindigt in 
het centrum van Eggerode tussen 
de kerk van de Heilige Maagd 
Maria en Hotel Winter. Naast deze 
kerk staat een eeuwenoude kapel

die ook gewijd is aan de Maagd Maria.
Aan de andere zijde van de kerk heeft beeldhouwer Walter Wittek een kunstwerk ontwor
pen van 21 granietblokken waarop de 21 steden en dorpen staan vermeld die allen aan de 
Vecht tussen Darfeld en Zwolle zijn gevestigd.
Op een van deze granietblokken staat uiteraard ook Ommen vermeld.
Er zijn van die 21 genoemde plaatsen maar weinig te noemen die zo expliciet met de 
Vecht te maken hebben als juist ons stadje. Dit heeft alles te maken met het feit, dat de 
rivier als het ware dwars door onze plaats stroomt. Ommen was nooit zo bekend geworden 
als we niet aan de Vecht hadden gelegen.
Rivieren waren in vroegere eeuwen de verbindings
wegen tussen de verschillende woonoorden. Plaatsen 
ontstonden vaak aan doorwaadbare mogelijkheden in 
een rivier. Meestal ontstond daar enige bedrijvigheid 
en vestigden zich er steeds meer mensen zodat het 
uiteindelijk uitgroeide tot een stad of dorp.
Ommen kreeg zo enige betekenis en dat nam steeds 
verder toe naarmate er meer verbindingswegen kwa
men die de Vecht bij Ommen kruisten.
Door deze vervoersverbindingen werd Ommen be
langrijk vooral door militaire bewegingen.
Uiteindelijk leverde dit de stadsrechten op waardoor 
Ommen echt op de kaart kwam te staan.
Door onze ligging aan de Vecht werd Ommen zelfs een volwaardige deelnemer van het 
Middeleeuwse Hanzeverbond. Ommen lag aan een belangrijke handelsroute van Kampen 
via Zwolle naar Liibeck, en vandaar via de Oostzee naar de Baltische staten en Rusland.
Ook nu doet Ommen weer volop mee aan de hernieuwde Hanzestedenverbond. De vier 
Noordelijke provincies van ons land hebben samen met de Duitse deelstaten Bremen en 
Neder-Saksen de nieuwe Hanzeregio opgericht. Met elkaar een invloedrijke regio met on
geveer 10 miljoen inwoners.

De Vecht werd een bekende transportweg voor de handel tussen al die steden en dorpen 
aan haar oevers.
In vroegere eeuwen bestond de handel vooral uit Silezisch linnen, Westfaalse katoen, wol, 
eieren, boter en andere voedingsmiddelen en uiteraard de overbekende Bentheimer zand
steen. Van deze Bentheimer zandstenen zijn in 
ons land heel wat kerken en kastelen en zelfs 
het paleis op de Dam gebouwd. Al deze 
bouwstenen werden op schepen geladen in de 
haven van Nordhorn en passeerden Ommen op 
weg naar hun bestemmingen.
Voor het verkeer op de Vecht maakten de han
delaren gebruik van de zogenaamde sornp, een 
vaartuig dat speciaal voor dat doel was ge
maakt. Dit waren boten met platte bodems van
wege de meestal lage waterstand van de rivier.
De Vecht was ook alleen maar bevaarbaar in 
bepaalde periodes van het jaar wanneer het
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water redelijk hoog stond.
Alhoewel het een romantisch gezicht moet zijn geweest om de Vechtschuiten met de zei
len in de top te zien varen, waren het voor de schippers tijden van zwaar en moeilijk werk. 
Vooral bij een lage waterstand was het zwoegen om de boten aan het varen te houden. De 
Vecht werd rond 1900 behoorlijk gekanaliseerd waardoor de schippers een kortere vaar
weg kregen. Maar echter niet lang daarna kwamen er andere vervoermiddelen die gebruik 
konden maken van de aanleg van steeds betere wegen waardoor de handelswaar sneller en 
gemakkelijker vervoerd kon worden. De sompen konden naar het museum, ze waren niet 
meer nodig. De schippers moesten ander werk gaan zoeken
De tendens is nu weer het tegenovergestelde. De oude meanders in de rivieren worden 
deels weer in ere hersteld waardoor de omgeving zijn oorspronkelijk gezicht terug krijgt.

Rivieren stromen meestal door een natuurlijke omgeving. Ommen ligt naast de Vecht ook 
nog in het stroomgebied van de Regge. Dit levert met elkaar een geweldig natuurgebied 
op met wissellende
landschappen. Heide, jeneverbessen, bossen, kastelen en bergen trekken jaarlijks vele dui
zenden vakantiegangers naar Ommen. Dit levert van oudsher welvaart en bedrijvigheid op 
voor bedrijven en de inwoners van onze plaats. Vooral vanaf de twintiger jaren van de 
vorige eeuw nam het toerisme steeds grotere vormen aan mede door toedoen van de Ster- 
kampen van Krishnamurti en de padvinderij.
Voormalig burgemeester Ter Avest noemde de Vecht terecht de aorta van Ommen.

In het ‘Gezicht van Ommen’ door P.J. Prins wordt Ommen ook wel de stad genoemd met 
twee levens.
In de koude najaars- en wintermaanden is Ommen een bescheiden stadje. Het leidt een 
wat teruggetrokken leven, maakt de balans op van de voorbije zomer en maakt plannen 
voor het volgende j aar. Als de wind de oude bladeren heeft verdreven en de zon weer een 
glimlach in de natuur tovert, begint er in Ommen een heel nieuw leven. Een bruisend le
ven met een verdrievoudigde bevolking, die is gekomen om zich te ontspannen, die drukte 
en welvaart brengt, en die geen weet heeft van dat eerste leven.

Ter afronding van mijn verhaal een gedicht van Jan van der Veen over het leven in ons 
mooie Vecht en Reggedal.

Daar waar alle beken, 
naar de Regge en het vechtdal gaan. 

Daar stroomt een helder water, 
waar altijd groene bossen staan.

Mensen die bij ’t Vechtdal wonen, 
waar beuk en eiken staan.
Waar altijd groene weiden, 

met natuur en mensen samen gaan.

Daar waar dieren samen kunnen leven, 
waar vogels zingen overal.

Bij mensen die daar samen wonen, 
bij de Vecht en ’t Reggedal.

Het is een land van vrede en rust, 
waar warmte boven de akkers trillen. 

Hier waar vele mensen komen, 
om hun stress, met rust te stillen.

Het land van Vecht en Reggedal, 
waar iedereen kan leven.
Het is het mooiste dal, 

door de Schepper ons gegeven.
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In en om Ommen (1948)
door Ans Volker

Uit: De Wandelaar

De tijd van zorgeloos met vacantie zijn ligt al weer ver achter ons en de winter met zijn 
geheel nieuwe levenssfeer vraagt aandacht voor komende huiselijke genoegens. Er zijn 
van die grappenmakers, die nu al met plannen rondlopen voor de a.s. zomer, maar de 
meesten van ons krijgen pas neiging daartoe, als in de lente het prille groen de wereld 
tooit en de trekvogels zijn teruggekeerd om bruiloft te vieren. Dan ontwaakt, na de 
stugge, besloten winter, het aloude verlangen naar ruimte en vrijheid, waarmee in veel 
gevallen het lot van de a.s. vacantie bezegeld is. Dan worden plannen gemaakt, die 
meestal maanden daarna tot uitvoering komen.
Maar laten we, nu de winter voor de deur staat, ons weer eens in de vacantie verdiepen; 
het is zo plezierig om, gebogen over papier en boeken, opeens de pittige geur van het den
nenbos weer te ruiken en het ruisen te horen van de bomen, zwaar in blad, als een plotse
linge zomerwind door hun kruinen vaart.
Wij waren deze zomer in Ommen, dat juist zijn 700-jarig bestaan als „stad” vierde. Om 
de herinnering te hulp te komen: Ommen ligt in Overijsel, ten Oosten van Zwolle in de 
landstreek, die Salland wordt genoemd. Vrijwel alle kampeerders zal Ommen bekend zijn; 
het is immers hèt kampeercentrum en vooral de padvinderij is er goed vertegenwoordigd. 
In „ De geschiedenis van Ommen”, een boekje, dat bij Veldhuis daar ter plaatse verschij
nen zal, wordt verteld, dat in vroeger jaren Ommen waarschijnlijk de naarn Omheim ge
dragen heeft (heim is huis). Het heet, dat in dit huis 
een ondergeschikte van de bisschop van Utrecht 
woonde. Men vestigde zich rond dit huis en zo ont
stond Omheim, later verbasterd tot Ommen (die 
zelfde uitgang „men” vertonen ook de namen van 
de plaatsjes Besthmen en Giethmen, in de naaste 
omgeving gelegen).
Dit Ommen dan is een klein, vrij arm stadje, gele
gen in een prachtige omgeving, die uitmunt door 
afwisseling van het landschapsbeeld.
Noordelijk van de plaats vindt men het Ommerbos, 
dat niet zo uitgestrekt is, maar waar de kleine, brui
ne eekhoorn toch maar een overvloed van voedsel 
vindt.
Rechtop, de staart over de rug gevlijd, betrapten wij 
hem, toen hij aandachtig een nootje peuzelde. Daar 
suist een auto voorbij en weg schiet onze bruine 
makker, de boom in, een sprong en nog een, en ver
dwenen is hij. Achter dit Ommerbos strekt zich ki
lometers ver bouw- en weiland uit. Vlak is het land 
hier en de boeren „boeren” er goed, vooral wat 
verderop nog, de richting van Meppel uit. Deze 
vrije boeren, in tegenstelling 
met vele pachtboeren elders rond Ommen, zijn dan 
ook zeer stellig welvarende lieden. Het spreekt uit 
hun prachtig onderhouden woningen (waarvan het 
woonhuis los van de eigenlijke boerderij staat), uit 
hun uitgestrekte velden en hun zware vee.
Ook hier speelt gemis aan goede arbeidskrachten 
een rol en er wordt nog al eens grond gescheurd 
voor weiland. De voornaamste producten, die de 
landerijen opbrengen, zijn: rogge, haver, knollen en 
aardappelen.
Verrassend is het, als plotseling het frisse geel van 
een lupinenveldje opduikt tussen het mat goud van 
het koren en het komt de leek onbegrijpelijk voor,

DAC

Van een stil dromend stadje werd Ommen
ee,i van de belangrijkste toeristencentra van Overijsel

wal
geki •; en hadden: „Stads-

zo zegt 
Burgemeester 

C. E. W. Nering Bögel

Een aardige gedachte van het 
„Dagblad van het Oosten” om een 
speciaal nummer aan Ommen te wij
den. Ik voldoe dan ook gaarne aan 
het verzoek om een enkel woord voor 
cfit nummer te schrijven.

Hasselt, Ommen, Rijsscu, de drie kleine bru 
de drie grote broers Deventer, Kampen: Zwolle „
rechten". Denk niet te licht, lezers, over zulke stadsreemen. Ze waren in die
tijd voor een gemeenschap aller, allerbelangrijkst, Voor de handel en de
Ingezetenen het allermeest.

Een rechtstaal, ‘t mooie woord waar we tegenwoordig zo graag mee 
schermen, was er nog op lange na niet. Deze stadsrechten waren daarvan 
het begin. Maar ik zal u niet vervelen met een historbehe uiteenzetting te 
gev<;/f. Bekwamer de luop

~wi!'ik gsathê on de pennevfnchisn varfde ?jöTèn G. Steen en W. Veldsink 
de aandacht vestigen. ■

Dit wil ik alleen zeggen, dat Ommen eenmaal door zijn llggh.i op het 
snijpunt van de grote verbindingswegen van Oost naar West e» v, i Noord 
naar Zuid, altijd door de eeuwen heen een rol heelt gespeeld o r & tg e z e g d  
moeten spelen, meestal tot zijn eigen groot verdriet. Zo in het jongste ver
leden toen onze nieuwe Vechtbrug (in 1936 gebouwd) ten dele foor de 
Duitsers verwoest werd. Maar juist deze ligging heeft er weer ieel toe 
bijgedragen, dat Ommen de laatste 30 jaar met reüzeschreden is vooruit
gegaan en veranderd. Van een stil dromend stadje aan de Vecht is het nu 
een der belangrijkste touristencentra van Overijssel geworden. En nu viert 
Ommen dus leest. Oud-Ommenaren komen dan terug naar wat hun dierbaar 
is om oude herinneringen op te halen. Vele vreemdelingen zullen zich in 
de algemene feestvreugde verheugen. Zij allen zijn dus hartelijk welkom.

C. E. W. NERING BÖGEL.
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dat deze fraaie plant later wordt ondergeploegd; ze speelt echter een grote rol bij de z.g. 
groenbemesting, die veel wordt toegepast op dorre gronden, omdat de wortelbacteriën van 
vlinderbloemigen het vermogen bezitten stikstof vast te leggen in een door planten makke
lijk opneembare verbinding. Die bemesting is te belangrijker, daar bovendien de talrijke 
bomen, die overal, hetzij telkens apart, hetzij in groepjes, de velden omzomen, veel voed
sel uit de grond trekken. Vooral berken en zomereiken hebben hier veel schuld aan. Ook 
de Amerikaanse eik kom je er tegen, dadelijk te herkennen aan zijn grote, diep ingesneden 
bladeren en de platte, brede eikels.
Nu laten we het boerenland voor wat het is en we trekken eens meer Zuid-oostwaarts.
We bereiken dan de Vecht, het kronkelend riviertje, dat Ommen in twee ongelijke delen 
snijdt. Waar water is, daar is leven, zo ook bij de Vecht, ‘s Zomers kan de 
vacantieganger er vissen, zwemmen en varen; natuurliefhebbers vinden er een bijna 
niet te evenaren flora en een vogelparadijs in de lente. Daarom is er ook geen kostelijker 
wandeling te bedenken dan langs de Oevers van de Vecht. Je moet wel eens over hekjes 
en andere obstakels klauteren, maar dat verhoogt de vreugde en garandeert je de stilte in 
de natuur en het ongestoord genot daarvan, omdat auto’s en fietsen hier niet kunnen ko
men. Dom en log staren de koeien je na, een nieuwsgierig kalf komt je eens besnuiven, 
maar rent met stijve sprongen er overhaast vandoor, als even een kleine beweging het ver
schrikt.
Aan een zijarm van de Vecht bloeit de moerasspiraea. Haar geel-witte pluimen wuiven in 
de wind en verspreiden een heerlijk zoete geur, die al van verre op je toewaait.
Daartussen schieten de paarse kattenstaarten omhoog op forse stengels en volop in bloei. 
Het zijn maar van die doodgewone kattenstaarten en toch geven ze een fleur en een vro
lijkheid aan het landschap, die je werkelijk zou missen, als ze er niet waren.
Van de lipbloemigen doet verder de kleine lila aklcermunt danig haar best. Hier in de 
buurt, op een verscholen beschut plekje, bloeien in het voorjaar de lelietjes van dalen, zo 
werd ons door een vriend verteld.
Nu springt overal uitbundig geel in het oog, bv. van de ranonkelfamilie: blaartrekkende 
en egelboterbloem; van de zeer uitgebreide en gemakkelijk te herkennen familie der 
vlinderbloemen: rnoerasrolklaver; van de gele morgenster, een composiet, die alleen in 
het zonlicht open gaat; van de familie der kruisbloemen: akkerkers. Wat verder weg schit

teren de rode bloeiwijzen van duizendguldenkruid 
(gentiaanfamilie) en aan onze voet kijken de vrolijke witte 
sterretjes van de watermuur ons aan. Kortom, het is een feest 
van kleuren en zomerse vreugden.
Bij een nieuwe klautertour over een wankel en hoog hek ver
schrikken wij een koppel kieviten, die gealarmeerd op de 
wieken gaan. Onrustig maken ze in wapperende vlucht een 
rondje, om straks achter onze rug weer neer te strijken. On
dertussen genieten wij van het wijde land aan gene zijde van 
de Vecht, waar hier en daar de haver nog op het veld staat, 
glanzend goud in de doorbrekende zonneschijn en waar el
ders de akkers al geploegd zijn, warm bruin, donker afste
kend tegen het groen van de weiden en het geel van de nog te 
velde staande gewassen.
En overal daartussen tekenen de berken hun slanke silhouet
ten tegen de hemel. Als je zo naar de overzijde kijkt, vallen 
onmiddellijk aan de waterkant de talrijke nestgaten van de 
oeverzwaluw op; bovendien is duidelijk de dikke oerlaag 
zichtbaar, die hier in de bodem voorkomt. De oevers brokke
len door de vrij sterke stroom van de rivier nog al erg af en 
telkens vind je dan ook hele stukken van dat oer los op een 
strandje. Als je eens zo’n stuk wilt oppakken om van dichtbij 
te bekijken, blijkt het bijna niet te tillen. Enorm, het weegt als 
lood!
Ook olie is er op allerlei plaatsen ontdekt, zoals in het zwem
bad bij Zeesse, waar het water aan de kanten mooie olievlek
ken vertoont! Men wilde in de naaste toekomst in deze buurt 
dan ook eens gaan proefboren.
Als we nu onze Vecht eens in de steek laten en we buigen 
Zuidwaarts af, dan kunnen we

VAN MAAND TOT MAAND
DO OR H. KLU1N

l^acantie in Ommen.

N u  regent het. En de groene bos* 
schcn met de lichtgroene weiden liggen 
triestig te wachten, tot de zomerzon 
weer hun kleuren op z'n mooist zal 
doen uitkomen. Het eekhoorntje zit 
stil op zijn boomtak. Hazen zien we 
niet de weg over wippen, het cenc 
bosch in, het andere uit.

Padvindstcrs loopen door de nauwe 
straat van het stadje. Met flinke, veer* 
krachtige tred. Maar. de regcncape om 
de schouders getrokken ; dc vilten 
hoed op. Ze zijn niet zoo vroolijk* 
overmoedig als gisteren, eergisteren, 
toen de zon nog scheen en de zomer* 
vreugde overal was. langs dc wegen, in 
dc bosschcn van Het Laar cn van Kasteel 
Eerde; op de kampeerterreinen van 
Bccrsc en van halfweg»Vilstcrcn. Toen dc 
kronkelende Vecht de blauwe lucht

weerkaatste cn het gouden licht opving 
in zijn stibvoortstroomend water . . .

Zóó hebben wij het gezien. Zóó zal 
het weer worden . . . Draait dc wind 
al weg uit dc Zuid*Wcsthock ? Wat 
doet dc barometer van onze hotelhou* 
der? — Ik loop even naar dc hoek 
van dc straat bij dc smalle Vechtbrug, 
waar het uitzicht is op de wijde horizon, 
zich breidend over het landschap.

Breekt hier en daar het blauw nog 
niet door dc wolkenmassa's heen ?

Nóg niet. Dc regen valt gestadig 
neer. Dc brug ligt daar stil, verlaten, 
haar dek glimmend van het nat. Nu 
en dan rolt nog een auto over de hier 
cn daar losliggende planken . . .

Hoe vaak heb ik vanuit ons hotel 
dat ratelend geluid gehoord! Want 
het verkeer is hier vrij druk in de 
zomermaanden. Meer cn meer gaan de 
mcnschen het weten, hoe mooi Ommen is!

Inspannen ru markttijd
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bijvoorbeeld via de zandverstuivingen, de meertjes en Eer
de weer naar Ommen terugkeren. De zandverstuivingen 
bieden een ongerept natuurschoon en als je het geluk hebt, 
zoals wij, daar op een stormachtige dag te dwalen, dan 
waan je je alleen in een onbewoond prae-historisch tijd
perk Het zand stuift in wolken, de dennen ruisen zwaar en 
weemoedig; als spookgestalten steken de struiken van de 
jeneverbes omhoog.
Dit is het terrein van buizerd en sperwer, een woest en on
geschonden gebied. Op een vrij windstil plekje ontdekken 
we een vossenspoor; een zandkevertje maakt een wande
ling door de stom.
Nu gaat het dwars door de bossen op Eerde aan. Als we 
een klein omweggetje maken, 
komen we nog bij de meertjes, een paar dichtbegroeide vennen midden in het bos. Wit, Koninginnedag 1948
geel en roodachtig blinken de waterlelies en ze laten zich diep in het hart zien.
Een paar wilde eenden dobberen rond om eensklaps met veel geklap uit het water te stij
gen en met snelle vleugelslagen en gerekte hals boven de toppen der dennen te verdwij
nen. Hier, aan de boorden van deze verborgen meertjes, komen ‘s avonds en ook ‘s mor
gens de reeën en bokken om te drinken. Hun aantal slinkt, helaas, meer en meer, omdat in 
de wintermaanden nog steeds jacht op hen gemaakt wordt.
Bij Eerde bewonderen we Huize Eerde, nu als school ingericht,en bij de houtfabriek 
schenken wij even aandacht aan de ringslangetjes tussen het zaagsel. De omgeving van 
Eerde is prachtig, rijk bebost; ook hier kronkelt een riviertje, de Regge, niet zo groot en 
niet zo levendig als de Vecht, maar toch zeer lieflijk. Nu kunnen we langs de boorden van 
deze Regge of langs de grote verkeersweg terugkeren naar Ommen. Het eerste is bijna niet 
te fietsen, maar zeer zeker meer op prijs te stellen dan de verkeersweg. Er zijn echter mo
menten in een vacantie, datje van een lange tocht zo vermoeid bent, dat de naaste weg 
zeer welkom is en dat is dan in dit geval ongetwijfeld de hoofdweg, die vooral bij Eerde 
heel mooi is.
Langs de boorden van de Regge is het zeer schilderachtig, met prachtige uitzichten links 
en rechts en telkens moetje wel stilstaan, omdat er alweer andere bloemen tussen gras en 
riet schuilen. Waar de spoorbaan de Regge kruist, gaan we rechtsaf en we volgen het 
paadje langs de rails. En daar vinden we zowaar van de rozenfamilie: de grote pimpernel, 
helaas al een beetje uitgebloeid, maar toch nog zeer decoratief met haar slanke kale sten
gel en donkerrode aren. Vlak er naast de knautia, een schijn-composiet, die tot de kaarden- 
familie behoort en door de leek al gauw met de blauwe knoop verward wordt. De bloem, 
in volle bloei, houdt de lila hoofdjes fier op de rechte stijfbehaarde stelen. Van de anjerfa- 
milie prijkt er de heide-anjer, in groepjes verspreid en dadelijk in het oog springend door 
de donkere vlek in het midden van de bloem.
Hier, in het Oosten van het land, is dit bloemetje niet zo zeldzaam, elders wel.
En enthousiast buigen we elke keer opnieuw naar de grond, want de kleurige vondsten 
houden maar niet op. Al kennen we de meeste van deze bloemen wel, toch komen we er 
niet op uitgekeken. Neem nu van de vlinderbloemigen de verschillende wikke’s eens!
Prachtig van kleur en vorm zijn deze bloemetjes! En dan de vlasleeuwenbek van de helm- 
kruidfamilie, toch ook zo’n welbekende bloem, maar hoe fris en vrolijk met die oranje 
vlek in de onderlip! En om in het geel te blijven: tormentil en zilverschoon, beide tot de 
rozenfamilie behorende, de eerste met haar symmetrische vier-tallige bloempjes, de twee
de, van de hoogte uit gezien als een ster tegen de aarde geplakt, met de gemakkelijk te 
herkennen witviltige achterzijde der bladeren; de doodgewone paardebloem, de meest 
voorkomende composiet, ze hebben alle een eigen bekoring, als je ze maar goed van 
dichtbij bekijkt.
En zo voortwandelend langs de spoorbaan, ontmoeten we natuurlijk ook het zandblauwtje 
met zijn slordige ragebol, een schijncomposiet, die tot de klokjes-familie behoort; het hel
der blauwe grasklokje van dezelfde familie; thijm; duizendblad en wilde bertram, dat zo
merse witte bloempje van toch bij uitstek vochtige plaatsen, boerenwormkruid (aardig, die 
platte gele knoopjes!), alle drie composieten; en daar van de lipbloemigen nog een exem
plaar van de gele dovenetel, met de grote, sterk-gewelfde bovenlip, en wat verderop de 
gevlekte. Als we bij het stationnetje gekomen zijn, waar het paadje ons onvermijdelijk 
brengen moet, wacht ons nog een verrassing, want daar pronkt van de familie der ruwbla- 
digen: het slangenkruid, blauw met hier en daar nog een rode kroon er tussen.
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Het bruidspaar

Nu zijn we dus weer terug in Ommen na een zwerftocht, die vlug verteld is, maar niet zo 
vlug is gewandeld. Het spreekt vanzelf, wil je ten volle van al het schoons genieten, datje 
zeker enige dagen hiervoor nodig hebt. Vooral niet jakkeren van de ene plaats naar de an
dere, om in korte tijd zoveel mogelijk te bereiken, zodat het er veel van weg heeft of je 
een wereldrecord wilt slaan!
Neem die luttele dagen in een heel jaar om eens rustig aandacht te schenken aan het 
kleine in de schepping en ontdek dan hoe groot dit kleine is.
Nu gaan we tot slot van dit praatje nog even een enkel woord wijden aan de volkskunde 
in en om Ommen. Van oude gebruiken is helaas ook in Ommen en omgeving niet zo erg 
veel meer over. Ook hier liet het moderne leven zijn invloed gelden, wat in vele gevallen 
(in economisch opzicht en wat de hygiëne betreft) een verbetering betekent, maar voor de 
folklore funest is. Er is geen tijd meer voor omslachtige handelingen met veelal symboli
sche betekenis, waaraan men nu geen waarde meer hecht en er is vooral geen tijd meer 
voor romantiek. Maar als men de oudjes spreekt, in vroeger jaren zo vertrouwd waren met 
al die gebruiken, dan is de stortvloed van herinneringen gewoon niet te stuiten en een goed 
verstaander hoort 
de weemoed in hun 
woorden om het 
verlies van zoveel 
schoons en zoveel 
vreugden. Zo was 
er bijvoorbeeld de 
oude boerenbruiloft 
die, toen Ommen 
deze zomer 700 
jaar bestond, weer 
eens in al zijn oude 
luister herrees.
Daar kwamen ze 
over de hobbelige 
keien aanratelen, de 
bruiloftwagens, 
versierd met roos
jes en groen, de
witte huiven vrolijk klapperend. Het is de bruidegom met zijn gezelschap, op weg naar 
zijn bruid. Voor haar ouderlijk huis houdt men stil, iedereen stapt uit en het feest begint. 
Daar zijn de brulfteneugers (mannen die de mensen uitnodigen voor de bruiloft en meestal 
voorop gaan in de stoet) met de onontbeerlijke kruik en de glaasjes, daar zijn de buurmeis
jes van de bruidegom, die hem uitgelaten omringen, en bij de deeldeuren zijn de buurvrou
wen van de bruid. De „broed” zelf wacht binnen, temidden van haar uitzet. Het troepje 
van de bruidegom begint een schalks lied te zingen, bedoeld voor de vrouwen bij de deel
deuren:

Waar is de bruid, wij willen haar zien,
Hei, zo waar ik wil, zo komen wij hier.

Dit lied, in sappig dialect gezongen, bestaat uit heel wat coupletten, waar zeer veel fraais 
in verkondigd wordt, zoals:

Huishouden dat geeft arrebeid,
Hei, naar karke gaan geeft zaligheid.
Al van de karke en dan naar ‘t bier,

Hei, wat maken de jongmans schone plezier.
Al van de karke en dan naar kooi,

Hei, wat slapen de meisjes ‘s morgens mooi!

En tot slot van dit schone vers volgt dan het verzoek om de toegang tot de bruid toch vrij 
te maken. Maar plagerig klinkt het antwoord van de buurvrouwen:

Ie kunt heur toch niet kriegen, zoete lieve Gerritje... 
waarop de eersten naar voren gaan dringen onder het zingen van:

Wie wilt de broed gaon haolen, zoete lieve Gerritje.

De arme zwart gejaste bruidegom is nu omgeven door uitbundig zingende vrouwen en hij
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Café
Restaurant

Snackbar
Catering

Zalen

FLATER.

CAFÉ • BRASSERIE • ZALEN - CATERING

I 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 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 V o o rm a rs  10B - 7731 DD O m m e n  
Telefoon (0529) 45 47 89

Markt l 2, 7731 DB Ommen, telefoon (0529) 455720 
www.dezaakommen.nl

DUMP?
OUTDOOR?
KISTEN?
SCOUTING?
KIDSLEGERKL.?
WERKKLEDING?
WERKSCHOENEN?
REGENKLEDING?
THEKMOKLEDING? r  
.IVCHT/YISKLEDING? 

LEGKRTENTYERIIUUR? 
WINTI! K J ASS

KAMPEI! HART.? 
SLAAPZAKKEN? 

TENTEN? 
^  RUGZAKKEN? 

LUCHTBEDDEN? 
BERGSCHOENEN?

KOMPASSEN?
AFR1TSBROEKEN?

ZAKLAMPEN?

GADGETS?
DIV.?VLAGCEN?

SECURITVKLEDING

STRANGEWEG 9  WWW.DOUWESDUMP.NL (0529) 451101

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

G E C ER TIF IC EER D

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 

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

m
BOVAB

BRUNÏNK
Rijwielen I Bromfietsen

B .J . B r u n in k
Bermerstraat 1,7731 CZ Ommen, Telefoon (0529)45 14 70 

(tegenover Postkantoor)

i r ë - NTP INFRAB.V.

BOUWERS VAN INFRASTRUCTUUR

NTP In fra  Hattem  
NTP In fra  Enschede  
NTP In fra  Zevenaar 
NTP Bouw  B.V.

NTP In fra  Om m 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
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

mailto:info@flater.nl
http://www.flater.nl
mailto:info@derechter.nl
http://www.derechter.nl
http://www.dezaakommen.nl
http://WWW.DOUWESDUMP.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

RESTAURANT

BESThlMENERbERq
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

> 3F
MM ■  EN AF

GLAS- VERF BEHANCSPECIAAL2AAK

Van Elburg Ommen
Sdiurinkstraat 22a - 7731 CD Ommen 
Tel. [0529] 45 24 41 -  Fax [0529] 45 62 56

Bradderie  ƒ  -c
Charlie Brown

S/eeruoI genieten van culinaire 
verrassingen in  een eigentijdse am biance

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 vvwAv.de-lindenberg.nl

eva
Markt 32 

Postbus 172 
7730 AD Ommen 
T 0529 45 11 21 

| www.weeninkjansen.nl
Weenink &Jansen

Makelaars van het Vechtdal

VE R K OO P  * K O O P A D V I E S  i  T A X A T I E S  .  B E H E E R  .  P R O J E C T A D  V I E S

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

n > a / f f e
T O U W E N

Advies en Realisatie

mode in wonen

Restaurant Pannenkoekenhuis 
Zalencentrum en Catering

ff Familie Loode

Een Omme(n)tje waard!! 

met speeltuin

Lemelerweg 13 
7731 PR Ommen 

Tel. (0529) 45 17 23 

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

8 autobedrijven in Ommen
bieden een compleet pakket streng geselecteerde

OCCASIONS
’n rondje Ommen 

daarom de moeite waard!

www.hetrondjeommen.nl

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

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

Q  Peugeot dealer 
Autopalace
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

y iF
EN AF

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

L e n n i p s  h v .
Veldkampweg 25 - 7731 HL Ommen 
Telefoon (0529) 45 03 1 3 
E-mail schildersbedrijf@lennips.nl 

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

Het comfort van nu, het gevoel van toen 
de kwaliteit van 

de Lange Keukens
Eskampweg 4a, 7731 TA Ommen. 

Tel. 0529-46  25 00 
Fax: 0529-46  26 00 

www. delangekeukens. nl Het lekkere leven

c^ALLATIEBEDRIJF

a a r k i
B.V.

★  loodgieters

★  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

E t
INSTAL

LU™
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.weeninkjansen.nl
mailto:info@touwentapijt.nl
http://www.denieuwebrugommen.nl
http://www.hetrondjeommen.nl
mailto:schildersbedrijf@lennips.nl
http://www.lennips.nl
http://www.groen-hof.nl
mailto:info@groen-hof.nl


moet maar zien hoe zich daaruit redt en zijn bruid bereikt. Op de rit hier naar toe is al te
gengehouden door de mannen, die hem met gaffels de weg versperden, maar als kloek 
man is daar wel door heen te komen. Of het hem nu zo gemakkelijk zal vallen?
Voor het oog is het één warreling van zwierende rokken en witte mutsen met de stijfge- 
plooide valletjes, die op de zwarte jakjes op en neer dansen bij iedere beweging van het 
hoofd. De brulfteneugers bieden het „vijandig kamp” een glaasje aan en of dit nu zo verte
derend werkt of dat ze door het genot ervan hun agressieve houding vergeten, is niet te 
zeggen, maar... daar gaan de deeldeuren open en de bruid wordt naar buiten geleid en met 
haar al haar bezittingen, die variëren van het spinnewiel tot versierde bezems. Nu zet de 
stoet zich opnieuw in beweging. Eerst de brulfteneugers, dan de harmonicaspeler, vervol
gens de eigenlijke bruiloftswagen met het spinnewiel en het bruidsbed, daarachter bruid 
en bruidegom met hun gevolg en tot slot de wagens met familie en gasten. Achter de laat
ste wagen wordt ook nog de versierde bruidskoe meegevoerd en enkele „naobers” dragen 
„schinke” . Nu zijn we dus op weg naar schout en schepenen, van wie de schout het huwe
lijk zal voltrekken. Maar dat gaat zo maar niet! Daar zijn al weer obstakels, in de vorm 
van naobers, die een touw over de weg gespannen hebben om de wagens te beletten, zo 
maar voorbij te trekken. Ook deze naobers worden door de bruid getracteerd op het traditi
onele glaasje, vreugdeschoten worden over wagen heen gelost en dan gaat het weer ver
der, tot de volgende versperring, de tractatie en de schoten en dan is eindelijk het doel be
reikt: de schout, die hen in het huwelijk verbindt.
Aardig is nog hierbij op te merken, dat schout en schepenen vroeger helpers hadden die 
men rakkers noemt. Deze rakkers hadden van te voren zoveel gedronken, dat ze volkomen 
boven hun theewater waren en niet in staat hun meesters naar behoren terzijde te staan. 
Onmiddellijk na de huwelijksplechtigheid wordt brulfte gehouden met veel en vet eten 
(gort met prumen), met brandewijn, bier en jenever; zwierige oude volksdansen herleven, 
pikante voordrachten worden gehouden en stormachtig beloond, zodat de lucht davert van 
gezang, klompengeklots en gelach. Zo duurt het feest voort, zolang de stemming 
er in is.
Eenmaal getrouwd, begint een leven van hard werken en weinig afleiding. Meestal trou
wen de jongens bij de meisjes in of omgekeerd, waar maar werk en plaats is. Als er kinde
ren komen, komt de jonge boerin handen en tijd te kort, waaraan het wiegetouw herinnert, 
zodat ze met één hand haar kind kan sussen en met de andere hand in de pap kan roeren. 
Vroeger lag de spruit in een lage schommelwieg, geheel bekleed met groene saai; geen 
streepje licht kon binnen vallen, daar werd angstig voor gewaakt.
Wat dat betreft, zijn de hygiënische toestanden zeer veel verbeterd. Ook de kleding van de 
kinderen is er sterk op vooruit gegaan. Vroeger droeg zo’n wichtje eerst een wollen rokje, 
dan een zijden rokje, dan weer een wollen rokje, een schortje, een shawl om het hoofd, 
daar overheen een wollen doekje en dan nog het 
mutsje.
Wat er dan nog wel van oude gebruiken over is?
Om te beginnen is daar de stadsomroeper 
welbekend onder de naam: „Appie met z’n blaok- 
oker” . Enige slagen op de gong om de aandacht te 
trekken en Appie galmt zijn nieuws, waarnaar voor
al de vrouwen, snel te voorschijn tredend in de 
deuromlijsting, met graagte luisteren.
Ook de naoberschap (burengemeenschap) wordt er 
nog zeer in ere gehouden; een uiting 
daarvan is de burenhulp bij overlijden. Als op een 
boerderij een lid van het huisgezin 
overleden is, zorgen de naaste buren voor de begra
fenis. Zij geven het sterfgeval aan op het stadshuis, 
zij betalen de kosten en regelen verder het verloop 
van de begrafenis.
In Ommen worden de klokken van de Hervormde 
kerk geluid, zodra het bericht op het stadhuis be
kend is. Als de klokken luiden om elf uur, weet de
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bevolking, dat een overledene binnen de kom der gemeente „verluid” wordt, weerklinken 
de klokken om één uur ‘s middags, dan betreft het een dode buiten de kom der gemeente. 
Ook de Meiboom wordt in Ommen nog in ere gehouden en met Pasen branden de Paasvu
ren. Zo zijn er nog enkele oude gebruiken over, die helaas in de loop van de tijd ook wel 
zullen verdwijnen.
Zo beleefden we in de winter weer even een blijde en rijke vacantie ‘s zomers in Ommen. 
We hebben de geur van de dennen weer geroken, we hebben de wind om onze oren ge
voeld, langs smalle paadjes zijn we gekuierd.
Wij waren opnieuw in het onvolprezen Salland!

Herinneringen 1920-1930
door H. Egberts (Kerkdriel)

Ik ging bij aannemer Roelof van Aalderen, vanaf de weg naar beneden, liep in de Lodder- 
holt langs de Kattensloot en daarna over het paadje langs de heg, balanceerde op het Scha- 
terbruggie, wandelde over de Bollemoate, struinde door het weiland en sprong bij Ketlap- 
pers bruggie in de Vecht.

De Kattensloot
Deze sloot liep dwars door de Lodderholt en begon ongeveer tegenover het huis van Van 
Aalderen. De Lodderholt was een groot stuk weiland.
Als het water in de Vecht hoog was, stroomde de Lodderholt helemaal onder en was de 
Kattensloot niet meer te zien. Hoe de naam Kattensloot is ontstaan, weet ik niet, maar mis
schien zijn in het verleden daar katten verdronken. Het was een vieze dreksloot en het leek 
wel of er een soort gas uit opsteeg. Ik was 9 of 10 jaar oud ,toen de Vecht buiten haar oe
vers trad en de hele Lodderholt blank stond. Het begon te vriezen en het weiland werd een 
ijsbaan. Boven de Kattensloot durfden wij niet te komen, omdat daar luchtbellen in het ijs 
zaten en het ijs witblauw van kleur was. Een jongen, die bij ons op school zat, (ik meen 
Jan Kelder), kwam over het ijs naar ons toe. Wij riepen : “Daar niet lopen” ,maar het was 
al te laat. Boven de sloot zakte hij door het ijs en zat tot aan zijn nek in de blubber. Hij 
kon er niet meer uitkomen en riep om hulp. Alle kinderen riepen in koor: “Hij is er door 
gezakt” en liepen naar het wak, maar bleven boven de sloot vandaan. Willem Takman, een 
vriend van mij, ging languit op zijn buik liggen en hield Jan aan zijn handen vast. Hij kon 
hem er niet uit krijgen. Ik zag dat gebeuren en dacht: “ik moet een paal hebben”. Ik wist 
dat aan de rand van de Lodderholt een houten hek stond. Daar liep ik hard naartoe en brak 

van dat hek een stuk hout af van ongeveer 2 meter lengte. Daarmee ren
de ik naar het wak en stak Jan het stuk hout toe. Hij greep het vast en 
daarna trokken wij hem uit het wak. Hij zag er vies uit en met een scha
re joelende kinderen achter hem aan, is hij naar huis gelopen, naar ik 
meen in de Karnemelkstraat.

Het Schaterbruggie
Dit was een houten brugje, zonder leuning, over het afwateringskanaal 
van ongeveer 1 m breed en 10 a 12 m lang, Dit kanaal liep vanaf de ha
ven naar de Vecht. In de Hardenbergerweg was een soort sluis waarmee 
de waterstand in de haven en het Ommerkanaal geregeld kon worden. 
Vanuit de haven viel het water ongeveer 1 a 2 m naar beneden en daarna 
nog een stuk lager op een gemetselde stenen muur die halfrond is en 
daasna nog lager in het afwateringskanaal. Deze waterval was een eento
nig bruisende lawine.
Als de sluisdeur verder werd opgedraaid was het lawaai veel harder. 
Schuimvlokken dreven op het water en deze waren geelachtig wit van 
kleur. Soms, met een harde oostelijke wind, waaiden de vlokken naar 
boven en als je daar doorheen liep gaf dat een eigenaardige vieze lucht. 
Links en rechts kon je langs het lagere afwateringskanaal lopen, naar het 
brugje.
Aan de linkerkant lag een groot stuk land waarop vaak het Paasvuur
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ontstoken werd. Het brugje 
steunde op houten balken. Van
af het brugdek tot het water was 
het ongeveer 4 a 5 meter. Ik 
vond het alttijd een beetje hui
verig om over het brugje te lo
pen. Enkele waaghalzen fietsten 
wel eens over dat brugje, maar 
dat is altijd nog goed gegaan.. 
Het brugje bestaat niet meer en 
het kanaal is gedempt.
Vanaf het Schaterbrugje kwam 
je op de Bollemoate. Dit was 
een zandweg die op het eind 
doodliep. Links van de weg was 
een hogere zandwal begroeid 
met struiken. Rechts lagen wei
landen en in de verte stroomde 
de Vecht. Deze zandweg liep 
ongeveer evenwijdig met Har- 
denbergerweg. Hoe de naam 
Bollemoate is ontstaan (ik hoop 
dat ik het goed schrijf) weet ik 
niet, maar het kan iets te maken 
hebben met een stier, Voor veel 
Ommenaren was dit een mooi 
stil weggetje,waar de eerste be
ginselen van het vrijen werden

Alle drie foto 's zijn van de 
Karnemelkstraat

geleerd.
Vanaf de Bollemoate liepen wij naar de Vecht. De hekken in de weilanden moesten weer 
dichtgedaan worden en zo kwamen wij bij het Kölkie. Daar lag een mooi wit zandstrand 
en daar gingen veel mensen zwemmen. Je moest die kunst wel machtig zijn,want 2 m uit 
de kant was het al heel diep. Naar overlevering is daar al eens iemand verdronken. Het 
zwemmen ging ieder jaar een hele poos goed, totdat het verboden werd omdat de hekken 
niet meer dicht gedaan werden.
Als de tijd van Pasen naderde,werd al het afvalhout verzameld tot een brandstapel, op het 
land naast het afwateringskanaal. Elk jaar moest die stapel hoger worden. Daar hebben 
wij, jonge jongens, een tic van mee gekregen. Er was een flinke hoop takken verza
meld,maar wij vonden ,dat die hoop nog groter moest worden. Roelof Pots wist dat langs 
de Vecht in Junne veel Jeneverbessen stonden en die branden zo lekker. Willem Takman 
wist een roeiboot te liggen. Met die boot zijn wij, drie man sterk, naar Junne gevaren. Om 
beurten roeiden wij tegen de stroom op. In Junne langs de Vecht, lag een hoop 
hout,dat wij in de boot gooiden. Maar wij hebben ook een flink aantal Jene
verbessen afgehakt en in de boot gegooid. Niemand heeft ons daar bezig ge
zien en wij wisten heel goed dat dit niet mocht. Terug konden wij niet meer in 
de boot zitten. Wij hebben een stuk touw aan de boot gebonden en duwden de 
boot steed de Vecht op. Door de stroom dreef de boot richting Ommen. Bij 
Ketlappers Kolkie hebben wij de boot op de kant getrokken. De hele lading 
hebben wij er uitgehaald en naar de brandstapel gebracht. Wij zijn zeker drie 
keer op en neer gelopen voor de boot leeg was. Gelukkig was het niet zover 
lopen. Vlak voor Pasen werd een teerton op een paal in de brandstapel gezet.
‘s Avonds werd de hoop in brand gestoken dan was er altijd veel jong volk op 
de been. Om de brandende stapel werd feest gevierd en gedanst. Bij al die 
gekte kon het wel eens uit de hand lopen. Bij een eerder Paasvuur, ik was toen 
ongeveer 6 jaar oud, zag ik onder het dansen dat vier jonge mannen een meis
je achter een hooiberg trokken. Het meisje gilde en schreeuwde en werd op de 
grond geduwd en er werd een hand op haar mond gelegd. Toen de mannen 
mij zagen riepen ze dat ik ophoepelen moest. Ik werd bang en liep Op dat mo
ment wist ik niet wat daar gebeurde,maar op latere leeftijd begreep ik dat daar 
waarschijnlijk iets ergs gebeurd moest zijn. Dit voorval is altijd in mijn ge
heugen blijven zitten.
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dammer Courant
16 september 1916

Stad-Ommen
Dat de omstreken van Ommen steeds meer een naam krijgen onder de schoone gedeelten 
van ons vaderland, is thans reeds een voldongen feit. Zelfs vereenigingen maken een uit
stapje naar hier; zoo ook j.l. Woensdag de Zangvereeniging "De Lof stem” van Emmen.
De Besthemer-, doch inzonderheid de Lemelerberg, van waar men zijn oog her en der
waarts kan laten weiden over het bekoorlijke, zonnige landschap, bracht het gezelschap in 
verrukking. Toen de zangers des avonds weer huiswaarts keerden, en toen zij aan den hui
selijker! haard hun wederwaardigheden mededeelden, en toen ze na een vermoeienden dag 
op hun legerstede lagen te droomen, zal nog menigeen gezucht of gekreund hebben: 
“Jonge, wat was dat mooi!”

Naar wij vernemen is alhier een gemengde Chr. Zangvereeniging opgericht met aanvan
kelijk 40 leden. De vereeniging draagt den naam "Excelsior”. Als directeur fungeert de 
heer E.H. Timmerman.

December 1916

Posterijen
Met het oog op den groten toevloed van post
stukken bij de jaarwisseling wordt het publiek 
verzocht voor het binnenland bestemde brieven, 
briefkaarten, prentkaarten visitekaartjes en cir
culaires, welke men bij voorkeur op 1 Januari 
wenscht te doen bestellen, te voorzien van twee 
elkaar schuin snijdende strepen, getrokken over 
de geheele adreszijde, en die stukken reeds op 
26, 27 of 28 December ter post te bezorgen. Zij 
kunnen dan tijdig voor de bestelling worden ge
reed gemaakt, blijven tot 1 Januari op de kanto
ren van bestemming bewaard en worden zooveel 
mogelijk op dien dag in bestellingen opgenomen.

1932
Ongeval
De spoorwegarbeider Berg te Junne, was eenige dagen geleden aan het spuiten met natri
um chloricat, dat dient om het onkruid tusschen de rails weg te maken.
Door de zonnewarmte of door de wrijving van omhoog gesprongen steenen, raakten de 
voeten van de arbeider in brand en laaiden de vlammen op om hunnen verwoestingen 
door te zetten.
Een geluk was het, dat hulp nabij was, ware de arbeider op een verafgelegen plaats ge
weest, dan was de ongelukkige levend verbrand.
B. leed veel pijn, maai
de heer v.d. Berg, op
zichter bij de Spoor
wegen alhier en de 
chauffeur van den heer 
Baron Bentinck, die 
met eenige familiele
den van deze laatste 
aanwezig waren trok
ken hun jassen uit en 
wikkelden deze om het 
lichaam van B., tege
lijkertijd de vlammen 
beproevende te do- 
oven, wat na eenigen
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tijd ook gelukte.
Na door de ontboden geneesheer, Dr. Post uit Bergentheim te zijn verbonden, werd B. 
door het personeel der Spoorwegen op een draagbaar met den trein naar zijn huis ver
voerd.
Een gedeelte van zijn lichaam, armen en beenen zijn vol brandwonden.
We stellen ons voor, dat dit voor de Nederlandsche Spoorwegen een waarschuwing zal 
zijn, der gelijk werk nooit alleen op een verafgelegen plaats te laten verrichten.

Rododendrons
door Leida Bruins-

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom er bij kastelen zoveel grote 
rododendrons staan?
Dat zit zo: In ons land werden veel rododendrons gekweekt voor ex
port, vooral naar Engeland voor aanplant bij buitens en kastelen.
Toen echter in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, was export niet 
meer mogelijk. Het plantgoed dreigde te groot te worden en werd 
toen heel goedkoop in Nederland aangeboden. De kasteelbewoners 
kochten heel royaal in. Bekend zijn De Wiersse, (waar veel varianten 
ook van later zijn te bewonderen,) en Twickel, maar ook in de bossen 
bij Eerde zijn ze te vinden. Allemaal bijna 100 jaar oud, vandaar.

r- Y M O ETW ETEN m C EC U N T BRÖ 
\  'DS n M F r S T  C H C F T  E * r£ -E P n < i

Verlate reactie
van Gerrit Jan Martens

In het begin hebben we enkele reacties op vorige nummers geplaatst. Deze reactie is ach
terin gekomen, omdat het o.a. naar aanleiding van een flink aantal nummers terug is. Het 
gaat namelijk om De Darde Klokke nummer 41 (zegge eenenveertig!).
De heer G.J. Martens uit Driebergen had kennelijk van zijn naamgenoot een kopie van dat 
nummer ontvangen. Daarin had Dieks Makkinga over de steen uit de gevel van het huis 
van dokter Lindenhovius geschreven. Na de sloop van dat huis is de steen in de muur van 
de klokkentoren van de NH-kerk geplaatst.
We willen op dit moment niet meer informatie van de heer Martens prijsgeven, want hij 
heeft toegezegd hierover een artikel te willen schrijven. We zullen dus maar zeggen: Bin
nenkort in dit blad.
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Wie kent deze personen?

Op onderstaande foto staan een heleboel onbekende personen. De foto is volgens het op
schrift gemaakt in 1890. De plaats is Archem en het was schijnbaar ter gelegenheid van 
een grasverpachting.
Wie kan ons over deze foto en over grasverpachtingen in het algemeen meer informatie 
verschaffen.
Reacties graag naar de redactie van De Darde Klokke.
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juwelier-opticiën A n 't horlogie ken ie de drager.
Kies ow  horlogie daorömme m etzörge  
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

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

DAMES EN HEREN

« S S ^ t W S A L O

ZONNEBANKEN - BEWEGINGSBANKEN 

Slagenkampweg 9, 7731 TK Ommen, Tel. (0529) 45 45 55

Van Elderen Van Elderen
gaat nét even verder accoun tan ts  I b e la s t in g ad v ise u rs

w w w .v a n e ld e re n .n l

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

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

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 Balance 
Body Combat 
Bodysteps 
Cardiofit 
Circuit training 
Bedrijfsfitness

Fitness
Joggen
Kickboksen
Body Pump
Sauna
RPM

Sportmassage 
Body Steps 
65+
Fysiotherapie
Vacustep
Zonnebank

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

TEXACO bediend tankstation

■ s v i  t a J a n / l a l d e r e n
“  T i1  garage en tankservice

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

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

E-mail: info@dunnewindgroep.nl 
Website: www.dunnewindgroep.nl

C o n ta in e rs
M o b ie le  k ra n e n /s h o v e ls  

S tr a a tw e rk  
S tr a a ts te n e n  

Z an d , g ro n d  en  g rin d  
S lo o p w e rk

Wij zijn ook zaterdags geopend 
van 08.00 tot 12.30 uur

BOUW STRAAT ö 

7 7 3 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  I 2 5 V E C H T S T E D E
N O T A R I S S E N

E -M A I L  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 STE D E .C O M

DE KAPPER 
WITH A BITE!

DE» KAPPER
HAIR 6 LIFE5TYLE

Vrijthof 1, Ommen, tel. (0529)45 49 48 
www.kapsalondekapper.nl

VAKMANSCHAP 

ZEKERHEID 

REËLE PRIJZEN

v\n\

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

U W  DAK IS ONS VAK!!!
d a k d e k k e r s -  e n  r e n o v a t i e b e d r i j f

E. wan der U 1 D I
OMMEN BV

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

Univé houdt uw 
woonlasten laag
Univé geeft een betrouwbaar en gedegen advies voor uw hypotheek 
en woonverzekeringen in combinatie met lage kosten. Laat snel 
uitrekenen hoe laag uw woonlasten zijn. Kom langs op het 
Univé-kantoor bij u in de buurt of kijk op www.univeml.

Univé Overijssel 
Ommen
tel. 0529 -46  94 10

V —'  VERZEKERINGEN J L — J

Daar p lukt ü de vruchten van!

van d er  Beek
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

Gewoon 'n goei'n bakker

AKKER
Varsenerstraat 3 

7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

Kogge! Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

A/ Komï
zöp So e i ^ '«

Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel. (0529) 45 72 72

BUNGALOWI (PEUK
MEXEL

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op 
Bungalowpark Hoge Hexel

I/oor 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:info@dunnewindgroep.nl
http://www.dunnewindgroep.nl
http://WWW.VECHTSTEDE.COM
http://www.kapsalondekapper.nl
http://www.univeml
mailto:info@hhexel.nl
http://www.hhexel.nl

