
GIETHMEN
Bier als betaalmiddel 
Hier tussen de Lemelerberg en de Regge ligt Giethmen; een oude buurtschap
die grotendeels uit boerderijen en landerijen bestaat. Nog altijd verkeren
gedeelten van het Giethmener landschap in hun originele staat. Zo is de
vroegere strijd tegen de regelmatig overstromende Regge ook nu nog in
kronkelwegen en glooiingen in het landschap terug te zien. Niet alles hier in
Giethmen is hetzelfde gebleven. Boetes worden bijvoorbeeld niet meer betaald
met bier, iets dat enkele honderden jaren geleden een vast gebruik was in de
marke Giethmen. Boetes opgelegd door het markebestuur werden betaald met
zelf gebrouwen bier, dat vervolgens gezamenlijk werd opgedronken. Alhoewel
het soms lijkt alsof de tijd hier stil heeft gestaan, is er dus wel degelijk het een
en ander veranderd. 

Het kerkpad 
Een bijzonder pad hier in Giethmen is het kerkpad . Dit pad loopt vanaf

Giethmen, over het Giethmener kerkbrugje, naar Ommen. Kerkgangers uit
Giethmen liepen deze lange afstand elke zondag om de kerk in Ommen

te bezoeken. Het kerkpad werd aangelegd omdat er geen gewone weg
tussen de woonplek en de kerk was. Tegenwoordig wordt het pad

voornamelijk gebruik door fietsers en wandelaars. 

De Regge is een hoofdader waarop vele
beken en zijlopen afwateren. De rivier verbindt de
Schipbeek ten zuiden van Diepenheim met de
Overijsselse Vecht, ten westen van Ommen. Halverwege
de 19e eeuw was de Regge nog een woeste rivier, die in
de winter geregeld overstroomde. De rivier kronkelde langs
vele boerengehuchten met namen als Hulsen, Elen en Rhaan.
Na 1894 is de Regge gekanaliseerd. Door de kanalisatie zijn
alle meanders afgesloten van de rivier. Tegenwoordig wordt er
hard aan gewerkt om de natuurlijke meanderende loop weer
te herstellen. Ruim 50 kilometer gekanaliseerde Regge wordt
aangepakt. Eén van Reggeherstelprojecten is het project
Onderland hier bij Giethmen. 
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Vechtdal Overijssel
De gemeente Ommen bestaat uit de buurtschappen: Archem,
Arriën, Beerze, Besthmen, Eerde, Junne, Nieuwebrug,
Ommerschans, Varsen, Vinkenbuurt, Beerzerveld, Dalmsholte,
Giethmen, Lemele, Ommen, Stegeren, Vilsteren, Witharen en
Zeesse en maakt deel uit van het Vechtdal Overijssel. Een gebied
met uitgestrekte landerijen, bossen, heidevelden, landgoederen,
oude buurtschappen en natuurlijk de rivieren de Vecht en de
Regge. Het Vechtdal Overijssel is daarom een uniek gebied om te
recreëren en de natuur en cultuur te beleven. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële
bijdrage van de provincie Overijssel en de gemeente Ommen.
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Onderwijs

Het Giethmener
kerkbrug je

Het Giethmener kerkbrugje is van
oorsprong een ophaalbrug, zoals die tot

begin 1900 nog in gebruik waren om
beurtschippers, schippers die op een

vast traject varen, door te laten
gaan. Deze beurtschippers voeren
met kleine vrachtbootjes
(zompen) hun waar over de

Regge. Om de kerkgangers een
kortere verbinding tussen

Giethmen en Ommen te gunnen,
werd in 1907deze karakteristieke

voetbrug gebouwd. De brug werd
hiermee onderdeel van het
Giethmenerkerkpad. 

Een boerderij in Giethmen rond 1920. Foto: HKO

de Regge

De Regge nabij het Giethmener
kerkbrugje, 1978

Ooit heeft er in Giethmen een school gestaan, die
later overgeplaatst is naar Nieuwebrug. De scholen
in de buurtschappen van Ommen waren nauw
verbonden aan de Gereformeerde kerk (vanaf 1816
de Nederlands Hervormde Kerk). Kerkelijke leiders
hadden grote invloed op de schoolregels en
lesinhoud. Volgens de wet van 1666 mocht er niet
gesolliciteerd worden voor het beroep van meester,
maar werd hij benoemd. De meester moest lid zijn
van de kerk en hij moest de kinderen veel kunnen
leren op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, 

zingen en religie. De predikant van de
dichtstbijzijnde kerk controleerde hem op zijn
bekwaamheid. De school was altijd een
eenmansschool, die vaak in een gedeelte van een
boerderij gevestigd was. De leraar mocht naast het
docent zijn geen ander beroep uitoefenen dat het
houden van een school kon bemoeilijken. Hij
mocht wel boer zijn, maar onder geen enkele
voorwaarde caféhouder. Van dronken leraren was
men niet gediend!  


