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Beste lezers, dit nummer is weer zeer gevarieerd. Onze huisschrijvers Dieks Horsman en
Ben Wösten hebben weer de nodige Ommer opgezocht en hun levensverhaal aan het
papier toevertrouwd.

Daamaast heeft gerrit Hesselink ook het eerste deel van zijn familie uitgebreid onderzicht.
Het resultaat is bijna een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Voor De darde
Klokke heeft hij een populaire versie geschreven. In dit nummer treft u het eerste deel aan.
In de komende nummers zal het verhaal een vervolg krijgen.

Uit het Dagblad van het Oosten (19 oktober 1959) hebben we een artikel van G.J. Eshuis
overgenomen. Dit verhaal is zijn beschrijving van de uitspanning "De Hongerige Wolf' in
Stegeren.

Omslagfoto: op de omslag een foto van "De Hongerige Wolf'in Stegeren. Verdere
gegevens over personen op de foto en het jaar van de opname ontbreekt.

Inhoudsopgave
Lex HoUak vertelt Dieks Horsman blz. 2

De geschiedenis van het erfHesselink Gerrit Hesselink blz. 7
Erve de Peppelhof in Emsland Dieks Horsman blz. 11
Hendrik Schoenmaker Ben Wösten blz. 15

De Hongerige Wolf. G.J. Eshuis blz. 18



Lex Hollak vertelt
door Dieks Horsman

Boerderij Fam HoUak
Haarsweg 24 (Afgebroken
in 2002 tbv nieuwbouwwijk
Alteveer)

Samen met Joop Dunnewind brachten we onlangs een bezoek bij een bekende old
Ommer, de 84-jarige Lex Hollak die samen met zijn vrouw woont in Oldenbaghen.
Lex is geboren op de boerderij van zijn ouders, Willem Hollak en zijn vrouw
Euphemia Bakker. Zij kregen vijf kinderen: Jan, Lex, Everhard, Dien en Wim en
woonden dicht bij bet Ommerbos op het adres Haarsweg 25, vóór 1923 was het
Ambt Ommen A299 van 1923- 1960, Ommerbos-Rotbrink V27.

De oudste broer van Lex, Jan nam het bedrijf over, een gemengd bedrijf. Door de
uitbreiding van de woonwijk Alteveer moesten ca. tien jaar geleden vijf boerderijen
verdwijnen aan de Sluijerweg, nu Hessenweg-Oost. Het waren de boerderijen van de
families Paarhuis, Sluijer, Soepenberg, Makkinga en ook van de familieHollak.Vlak voor
de sloop van deze boerderij is er nog een afscheidsfoto van Lex, zijn drie broers en zus
Dien bij het ouderlijk huis genomen.
Het bedrijf, met een paardenmanege is voortgezet aan de Dwarsweg in Arriën op een
nieuw bedrijf.

Eamllie Hollak al eeuwen in Ommen

Over de stamboom van deze familie is een boekwerk verschenen, ook aanwezig bij Lex.
Hiervan een kort uittreksel. Omstreeks 1500 komt de naam Hollak reeds voor en veel later

is er sprake van ene Hendrik Hollak, geboren in 1621 en gehuwd in 1652 met Aaltjen
Jansen en daarna met Mitte Jansen, gewoond hebbende op de hoek Bruggestraat-
Borggraven, naast burgemeester H. Friesendorp.
Generatie 2.: betreft het gezin Hendrik Hollak, geborenl656, overleden, in 1736 zij
woonden in de stad aan de Balmersteege.

geboren gehuwd overleden
Willem Hollak 1703 1735 1784

gehuwd met Janna Tennissen 1716 1735 1796.
Verhuisden uit stad Ommen in 1748 met hun zeven kinderen, Jan, Hendrik, Jannes, Maria,
Aaltjen, Allegonda en Berendina naar de Stadsherberg aan de Hessenweg - kruispunt de
Schanserdijk, nu Balkerweg. Deze Stadsherberg had het stadsbestuur daar laten bouwen
ter versterking van de financiën in 1742.
Willem Hollak en zijn vrouw droegen in 1776 de gehele inboedel, de herberg met de
bierbrouwerij en de bijbehorende gronden over aan hun zoon Jan Hollak, gehuwd met
Rebecca Overmars. Toen Jan in 1795 was overleden, bleef zijn vrouw Rebecca achter met
zes onmondige kinderen. Zij heeft vermoedelijk nog geprobeerd de zaak voort te zetten
met haar zwager Jannes Hollak die daar inwonend was en daar ook werkzaam was. Maar
dit was financieel niet haalbaar. Samen vertrokken ze naar de Bennerstraat (aldus vermeld

in het boek van

G.Steen). Dit
betekende het einde

familie Hollak op
de Stadsherberg die
daarna is verkocht

aan Hermannus

Bisschop,
afkomstig uit de
Marshoek,

gemeente Dalfsen.
Deze familie bleef

daar wonen tot

1883. En zo kreeg
het de naam

'Bisschopshaar'. Zij



verkochten het toen aan Gerrit Slotman uit Witharen, die de in slechte staat verkerende
herberg liet slopen en op dezelfde plek in 1885 een grote boerderij liet bouwen. Daar
woonden als laatste bewoners de dames Slotman aan de Balkerweg op de boerderij van
hun grootvader G.J. Slotman.

De Herberg op de Roseboomshaar
Ter versteviging van de stadsfinanciën liet het stadsbestuur reeds in 1662 in Arriën (nu
hoek Haarsweg - Hessenweg-Oost) een herberg bouwen die verschillende eigenaren heeft
gehad. Hendrik Hollak en zijn vrouw Maria Meijerink, getrouwd in 1775 huurden de
herberg van ene generaal B. van Marle uit Zwolle. Het was een herberg met een
bierbrouwerij en boerderij. Hendrik overleed in 1780 en Maria hertrouwde in 1781 met
Gerrit Jan Meijer.Voor de hertrouw moesten eerst huwelijksvoorwaarden worden gesteld
in verband met de drie onmondige kinderen uit het eerste huwelijk. Gerit Jan Meijer was
schijnbaar niet onbemiddeld want hij kocht de herberg van B.van Marle voor 6000 gulden.
Het zal waarschijnlijk financieel wel niet goed verlopen zijn want op 2 juni 1790 verkoopt
eigenaar B. van Marle deze herberg aan Gerrit Overmars en zijn echtgenote Berendina
Hollak voor een bedrag van 5738 gulden. Dit echtpaar had daarvoor 16 jaar een herberg
gerund in de Velthoek, gemeente Dalfsen, onder de naam Roseboomshaar en die naam
gaven ze toen ook aan de herberg in Arriën die daarvoor de naam "Erve de Haar"droeg.
Waarschijnlijk is daardoor later ook de naam Haarsweg onstaan. Het bleef bij deze familie
in eigendom tot 1855, waarna de herberg is opgeheven en de heer Willem Dijk,
landbouwer, gehuwd met Maria Brinkhuis uit Nieuwleusen, de nieuwe eigenaar wordt.
Hun zoon Jan Dijk, gehuwd met Alberdina Hogenkamp uit Dalmsholte zette het bedrijf
voort. Jan Dijk had een gemengd bedrijf met nog vele jaren een grote kudde schapen. In
ons archief van HKO zijn daarvan enkele fotos opgeslagen. De beide zonen, Willem en
Bertus Dijk zetten het bedrijf voort. Zij bleven ongehuwd en na hun overlijden kwam deze
oude historische boerdrij in andere handen.
Tegenwoordige bewoner is de familie A. ter Horst. De boerderij staat in de oosthoek waar
de Hessenweg-Oost kruist met de Haarsweg.

Lex vertelt

" Vanaf de Roseboomshaar was er eertijds een z.g. kerkpad naar Ommen waarbij men
vanuit Ommen een aantal smalle bruggetjes moest oversteken o.a. bij "het Nieiiwland",
de "Slagenkamp", het "Alteveer", het "Oudevlier" dan het "Nieuwevlier" en dan nog het

"Laatsteslag " aan het Ommerbos.
Er stond altijd water in de sloten want
dat werd op peil gehouden met een
houten schuifwand in de wal bij het
Ommerkanaal op de Rotbrink. Tijdens
droge periodes werd de schuif
opgetrokken om het kanaalwater in de
sloten te laten stromen en in een natte

periode moest de schuif dan weer
gesloten worden.
Dat regelde een broer van mijn vader
heel secuur tot tevredenheid van de

boeren op de Rotbrink. Bij een
onweersbui moest mijn oom direct op
pad want anders kwamen de
laaggelegen gronden o.a. van boer G.
Brinkhuis (daar was de inlaatschuif)
onder water te staan.

In de bekende boekjes over "Betje
Boerhave " (verwant aan de families
Kramer uit Stad Ommen) verteld de
schrijver dat hij voor een bezoek aan
de familie Hollak bij het Ommerbos al
die bruggetjes moest passeren.
Eertijds woonde er ook in de
Brugstraat, dichtbij de familie Kramer
ook een familie Hollak. Schijnbaar

Fam HoUak vlak voor de

afbraak van de boerderij in
2002 vlnr Lex, , Jan.



Boerderij Familie Jan
FloUak. Haarsweg 24. 1983
(Afgebroken in 2002 tbv
nieuwbouwwijk Alteveer)

was er tussen deze families een
goede verstandhouding, want
^ toen ik als schooljongen vele
Jaren later eens met mijn
moeder de winkel binnen ging
van HUIie Kramer in de

Brugstraat (in de omgeving
waar nu de Hema is gevestigd)
werd zij direct uitgenodigd
voor een kopje koffie. Ik weet
nog dat we toen eerst door een
lange gang liepen naar de
kamer waar een bejaarde
dame zat die hardhorend was

en als hulpmiddel van een
grote hoorn gebruik maakte.
En in de moeilijke crisisjaren voor de oorlog en ook wel tijdens die periode kregen we van
dezelfde familiej Jan Kramer uit Assen) toen goede draagbare schoenen, waar wij als
jongens maar wat blij mee waren.
Tijdens de Duitse bezetting speelden zich ook aan het Ommerbos soms .spannende
drama's af. In de herfstmaanden wanneer de dorsmachine bij de boeren het graan kwam
dorsen, waarbij de buren met ca. 10 tot 12 mannen elkaar gingen helpen en waar dan
vaak ook jonge mannen aanwezig waren die weigerden om verplicht in Duitsland te gaan
werken en daarom waren ondergedoken. Zodoende beschikten ze niet over een
vrijwaringsbewijs, een zg. Ausweis. De opsporingsdiensten speurden bij voorkeur bij zo'n
dorsgelegenheid en iedereen die bij een controleoverval niet over een Ausweis beschikte
werd gearressteerd en meegenomen, meestal naar strafkamp Erika. Bij zo 'n overval wist
de 20-jarige Hendrik Jan Makkinga van het Ommerbos nog net de dans te ontspringen
door het bos in te vluchten, maar helaas werd hij de volgende dag alsnog meegenomen
naar Erika waar hij een tijd gevangene was en waar hij o.a. was belast met het
rondbrengen van maaltijden. Zodoende moest hij dat ook doen voor personen van
bedrijven uit Ommen die werden gedwongen om voor Kamp Erika te werken en daar
hoorde ik ook bij toen mijn jonge huurman Hendrik Jan als gevangene, ook onze groep
van eten voorzag. Het eten was soms koolsoep met een varkensnoet erin.
In de laatste weken van de bezetting probeerden veel Duitse soldaten om richting hun land
te vluchten voor de naderende geallieerde troepen, waarbij vaak boeren met paard en
wagen werden gedwongen om hun en het materiaal te vervoeren. Zo moesten mijn
buurman Jan Makkinga en ik Duitsers richting Balkbrug-Ziiidwolde vervoeren met
gevaarlijke risico's om beschoten te worden door vliegtuigen. Een angstig avontuur ook
voor onze ouders.

Gelukkig wist Jan die vele jaren ouder was, (ik was toen 17jaar) op een listige manier
een uitvlucht te bedenken waarop we de Duitsers aan hun lot overlieten en wij helaas wel
zonder paard en wagen weer veilig thuis kwamen.
In 1945 werkte ik vrij geregeld in Ommen bij wethouder G.J. Seinen op "de Höfte" aan de
Bermerstraat, toen nog één van de overgebleven boeren bedrijven in de stad. Ik deed daar
allerlei voorkomende werkzaamheden o.a. ook het sleperswerk met paard en wagen. En zo
gebeurde het omstreek 1946 dat bij de hoge waterstand van de Vecht de Julianastraat en
de Markt en omgeving dreigden onder water te komen staan, dat Seinen in de voormiddag
gehaast thuis kwam en ik, die nog aan de koffie zat bij mevrouw Seinen, opdracht gaf om
onmiddelijk met paard en wagen daarheen te gaan om zand te vervoeren.
Dat zand werd met de schop gegraven op het terrein "t Bleekie", tussen de molen op Den
Oordt en de Vecht. Ook andere bewoners die over paard en wagen beschikten moesten
meewerken.

Omdat de burgemeester en ook wethouder A.J. Immink uit Lemele op dat moment niet
bereikbaar waren, nam Seinen resoluut maatregelen. Hij schakelde niet alleen
gemeentewerkers in, maar sommeerde de bewakers van de NSB-gevangenen in kamp
Erika om mannen die konden helpen met het zandscheppen in zakken, beschikbaar te
stellen. Dankzij deze snelle actie van de wethouder is Ommen toen voor verdere
wateroverlast bespaard gebleven.
Ja en voor het sleperswerk ging ik met paard en wagen (toen nog met houten velgen)
rijshout voor de oven van de Ommer bakkers uit de bossen halen, waarbij je met heel



warm en droog weer moest opletten dat de ijzeren hoepel niet losraakte en eraf rolde,
want dan zakte het wiel in elkaar.

Door medewerking van wethouder Seinen werd ik in 1948 aangesteld tot medewerker in
de buitendienst van gemeente Ommen. In de buitendienst moest ik allerlei soorten werk en
soms bijzondere klussen helpen opknappen.
Toen ik zes jaar bij de gemeente in dienst was, besloten we te gaan trouwen, mijn vrouw,
Tiny Denissen komt uit Den Ham. We lieten een huis bouwen aan de Ruiterstraat, waar
we ruim 51 jaar woonden. Daar zijn ook onze drie kinderen geboren, Susan, Wichard en
José.

De vrijwillige brandweer
Op 1 december 1957 kwam ik als vrijwilliger bij de brandweer in dienst. Door de prettige
samenwerking met collega's en de jarenlange ervaring en nadat ik voor de cursus
hoofdbrandwacht was geslaagd, werd mij gevraagd om bevelvoerder te worden. Ik heb
het met ambitie gedaan maar het is ook een verantwoordelijke taak, waarbij soms ernstige
ongelukken voorkwamen. Het meest aangrijpende ongeval bij het viaduct van de
Vilsterseweg met de N48, waarbij een vrachtwagenchauffeur van een zware koelwagen te
laat een stilstaande file opmerkte en daardoor met geweld over de achterste auto schoof
waarbij alle vier inzittenden om het leven kwamen zijn, de auto brandde totaal uit. Er
moest een grote takelwagen komen om de vrachtwagen van de personenauto te takelen.
Na het blussen moest men de lichamen indentificeren en konden de slachtoffers geborgen
worden. Dat was een

heel moeilijke klus,
veel moeilijker dan
de grote brand van
de sociale werkplaats
op 18 december1968.
Het was spiegelglad.
De brandweer van

Dalfsen was
opgeroepen voor

assistentie.

Aangekomen bij de
enorme brandhaard

stond alles al in

lichter laaie. Van het

kantoor is nog iets
overgebleven.
Werken bij de brandweer is niet altijd buiten gevaar. Dat ondervond ik zelf helaas ook bij
een zware brand aan de Zeesserweg op 24 augustus 1971. Bij nabluswerkzaamheden
struikelde ik en viel vanaf het dak naar beneden met een harde smak op de grond waarbij
mijn rugwervel zwaar is beschadigd en ik een lange tijd mijn werk niet meer kon doen.
Gelukkig heb ik daarna nog jaren dit werk kunnen doen. In september 1989 ben ik met de
VUT gegaan na een diensttijd van ruim 41 jaar.

Lex Hollati geridderd 20-1-
1988 door Burgemeester
Knoppers, midden Tinie
Hollak

"Tik van de molen"

" Een kwart eeuw op de molen". Dit opschrift stond boven het verhaal in de Zwolse
courant van 17 oktober 2001 toen Lex een jubileum vierde omdat hij 25 jaar vrijwillig
molenaar was in Ommen waarbij de molens "Den Gordt", bij het Streekmuseum en "De
Konijnenbelt" aan de Zwolseweg onder zijn staan toezicht stonden. Het is als een
liefhebberij begonnen en als man in de buitendienst bij gemeentewerken werd ik gevraagd
om aan de cursus vrijwillig molenaar mee te doen. Vanaf die tijd heb ik een tik van de
molen vertelt Lex. Met veel plezier zet ik mij in voor de molens van Ommen. De molens
horen bij Ommen. Zij zijn een belangrijk cultuurhistorisch monument.
Ik was dan ook ingenomen met de oprichting "Stichting Ommer Molens ".
In 1973 is molen De Lely weer z.g. maalvaardig opgeleverd. Molenbouwer Doornbos zou
toen instructies geven om de wieken weer te laten draaien, maar daar ging de Stichting
Hollandse Molen niet mee accoord. Er moest een cursus gevolgd worden voor vrijwillig
molenaar.In 1976 ben ik daarvoor geslaagd in Bökkers molen.
Het was Holak ook die aan de wieg stond van de ambachtelijke molen De Lely van
molenaar Anton Wolters. Anton kwam als jongen vaak op de molen en wilde graag



beroepsmolenaar worden. Toen molenaar Bökkers in 1983 stopte en Anton het werk wilde
overnemen beschikte hij nog niet over het vereiste diploma. Dat is opgelost door de
gemeente, om de molen te verhuren aan Lex Hollak en Anton Wolters tot dat Anton zelf
het diploma in bezit had. Door de enorme inzet en deskundigheid van Anton is deze molen
uitgebreid tot een voortvarend bekend molenaarsbedrijf in Ommen.
Ook werd Lex door de gemeente in de gelegenheid gesteld om op woensdagmiddag op de
Lely te malen voor toeristen en andere bezoekers.
Ook moest ik zorgen voor het onderhoud, doordat er geen goed uitgewerkt hout bij de
restauratie was gebruikt kon het bovenwiel niet vrij lopen, ook bleek dat de korte schoren
al bijna versleten waren. Door de inspanning van de voormalige eigenaar de heer H.
Oldeman kwam het allemaal weer goed.
'Zo kon ik laten zien wat er allemaal in een malende molen te doen is. Dat vond ik een

bijzondere leuke bezigheid. Dat duurde tot 1 januari 1982. Vanaf die datum werd de Lely
verhuurd voor een jaar aan Bökkers'.
Het begin van de victorie van de molens in Ommen begon volgens Hollak in 1955 toen
molen "Den Oordt" door de gemeente werd aangekocht. De aankoop riep wel twijfels op
omdat men zich afvroeg of de gemeente ook voor de andere molens moest opdraaien.
Maar burgemeester en wethouders waren onverbiddelijk, omdat deze molen voor een fraai
silhouet van de entree van Ommen-stad zou zorgen. Al spoedig werd ook besloten om de
Besthmener molen voor verder verval te behoeden.Dit is de enige beltmolen bij Ommen.
De toenmalige wethouder G.J. Jaspers heeft zich hiervoor bijzonder verdienstelijk
gemaakt. En dit populaire molenbeleid werd voortgezet met als resultaat dat ook molen
De Lely en de Konijnenbeltsmolen werden aangekocht.
"Mijn overgrootvader is vroeger ook molenaarsknecht geweest op de voormalige molen in
de Ommer esch. De Eschmolen stond aan de grindweg naar Arriën.
Hoogtepunt in mijn 25-jarig molenaarsschap was het bezoek van Koningin Beatrix in
2000, waarbij ook de molen werd bezocht."

Verrassing in Amsterdam
Een andere verrassing was, toen in Amsterdam tijdens de bijeenkomst van de Stichting
"De Hollandse Molen" de Molenprijs is uitgereikt voor het positive beleid en inzet van de
gemeente Ommen, waar Lex ook bij aanwezig was.
In maart 1987 ging ik met mijn vrouw en de heer H. Troost en zijn vrouw naar
Krasnapolsky in Amsterdam om voor de gemeente een oorkonde en een waardebedrag in
ontvangst te nemen van de genoemde Stichting. De gemeente Ommen verkreeg deze
onderscheiding voor vernuft en onderhoud van de molens.
Na het overhandigen van dit huldebetoon bleek daar ook iemand aanwezig te zijn met de
naam Hollak. In Amsterdam wonen nog nakomelingen van dezelfde familie, ene Rulof
Hollak, getrouwd met Trijntje van Turenhout. Tijdens de pauze sprak ik met een nazaat
van deze familie, (de z.g Amsterdamse tak) die het heel bijzonder vond om met mij in
contact te komen. Hij vertelde dat hij ook in het bezit was van het uitgebreide
stamboomoverzicht van onze familie.

Aldus de mooie verhalen van Lex waar wij hem hartelijk voor bedanken.
Ook de bekende uitgave van onze stadsgenoot, wijlen de heer G.Steen, was wederom
hierbij van veel nut.
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De Voormars 10B - 7731 DD Ommen

Telefoon (0529) 45 47 89

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

www.dezaakommen.nl

OMMER AUTOMATEN

Zorgboerderij

't Schöttincksfller

."•v c

V'dV

Alle en Jan Veurink

Karshoekweg 1

7737 PP Stegeren

T 0529-457270

E  gjdveurink@hetnet.nl

I  www.schottincksflier.com

Dé zorgboerderij voor
dagbesteding voor

(jong)volwassenen en ouderen

DOIJWlü'S DUMP

OIITIIOOK

KISTEIV

SCOUTING

KinSLUGUUKL.

MTUKKLIÜDING

WiüKKSCnOENEN

REGENKLEDING 1

TnEUNOKLEDING '
JACAimSKLEDING

LEGEKTENTVERniJlJR

WINTEIUASSEN

KANPEERART.

SLlAPZilKKEN

TENTEN

RUGZAKKEN

LUCOTREDDEN

RERGSCilOENEN

KOMPASSEN

AFRITSRROEKEN

ZjlKlvIMPEN

GADGETS

DIV. VIvlGGEN

SECURITTKIJJDING

3

STRANGEMEG» WWW.DOUWESDUMP.NL (0529) 451101

Bandenservice Ommen B.V.
voor volledig technisch onderhoud

BOSCH,
Service I \MCO M

Nieuwelandstraat 1

7731 TH Ommen

Tel. (0529) 45 37 84

www.bandenserviceommen.nl

GROTE EN KLEINE BEURTEN

OOK VOOR

APK-KEURINGEN

BRUNTNK
Rijwielen I Bromfietsen

B.J. Brunink

Bermerstraat 1, 7731 CZ Ommen, Telefoon (0529) 46 14 70

(tegenover Postkantoor)

NTP INFRA B.V

BOUWERS VAN INFRASTRUCTUUR

NTP Infra Hattem

NTP Infra Enschede

NTP Infra Zevenaar

NTP Bouw B.V.

NTP Infra Ommen

Coevorderweg 48

7737 PG Ommen

tel. (0523) 63 84 16

Asfaitcentrale Bovenveid

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-mall lnfo@abshuysmans.nl
www.abshuysmans.nl

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



Uumerkreparatie-Atelier

Obelisk
Welh. Paarhuisstraat 16a, 7731 EP Ommen

Telefoon (0529) 45 50 79

www. obeliskommen, nl

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur

Vrijdag van 9.00 Lot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tol 12.30uur

Schildersbedrijf

GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK

Van Eiburg Ommen

Schurinkstraat 22a - 7731 GD Ommen

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

Brottderie I <■

Charlie /"K^Brown

S/eeruol genieten van culinaire
uerrassingen in een eigentijdse ambiance

Verrassingsmenu € 25,-
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

TTrnnn

NVM

Markt 32

Postbus 172
7730 AD Ommen

T 0529 45 11 21

I www.weeninkjansen.nl
Weenink&J ansen

Makelaars van het Vechtdal

VERKOOP ■ KOOPADVIES - TAXATIES -BEHEER -PROJECTADVIES

Een goed slaapadvies
begint bij Slaapkenner Touwen

Schurinkstraat 26A ■ 7731 GD Ommen

Telefoon (0529) 451716

Fax (0529) 456672

Partner van Vivante Touwen Be Home

E-mail: info@vivantetouwen.nl

slaapkenner"
TOUWEN

Restaurant Pannenkoekenhuis

Zalencentrum en Catering

J[J^ Een OmmOmme(n)tje waard!!

met speeltuin

I!
Lennips

totaal onderhoud

schilderwerk

onderhoudsplan
24-uur glasservice

vestiging Ommen
T 0529 450313

Botaal onderhoud
herwerk 2:4-uur glasservice uni

i 24-uur glasservice un^^j
onderhöpd

Vestiging Hardenberg
T 0523 272051

www. lennips.nl

f t Familie Loode

Lemelerweg 13

7731 PR Ommen

Tel. (0529) 45 17 23

Fax (0529) 45 50 82

www.denieuwebrugommen.nl

7 autobedrijven in Ommen
bieden een compleet pakket streng geselecteerde

OCCASIONS
'n rondje Ommen
daarom de moeite waard!

www.hetrondjeommen.nl

[0]bovag
Q VW-Audi dealer

Oostendorp
Balkerweg 10, Ommen
tel. (0529) 45 36 59

Q Toyota dealer
Van Leussen

De Brink 2, Ommen
tel. (0529) 45 12 61

Q Daihatsu dealer
Dunnewind bv

Veldkampweg 29, Ommen
tel. (0529) 45 19 60

Q Suzuki dealer
Schuurhuis

Vermeerstraat 2, Ommen
tel. (0529) 45 46 00

0 Peugeot dealer
Autopalace
Patrijsstraat 1, Ommen
tel. (0529) 45 1 4 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

brunc
Kruisstraat 3, 7731 CR Ommen

Voor al uw streekboeken

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

Qm
m Sanitair

■ Service en onderhoud

■ Airconditioning

■ Warmtepompinstallaties

■ Elektra

■ Loodgieterswerk

■ Centrale verwarming

■ Dak- en gootwerk

INSTALl
Lid van _

Uneto-Vni

Patrijsstraat 3-5, 7731 ZL Ommen
Tel. (0529) 45 22 03, Fax (0529) 45 63 54

info@installatietechniek-groen.nl
www.installatietechniek-groen.nl



De geschiedenis van het het erf Hesselink
te Beerze en ̂jjn bewoners

!i(ëf3selinkdoor Ger-r t

De gemeente Ommen kent naast de stad Ommen van oudsher verscheidene kleinere
buurschappen, waarvan de meesten ook klein zijn gebleven (denk aan Junne,
Stegeren en Beerze) en een enkele zich tot een klein dorp heeft ontwikkeld (Lemele).
Daarnaast zijn er nog enkele ontginningsdorpen ontstaan met een relatief korte
geschiedenis, te weten Beerzerveld en Lemelerveld.

Van deze oude buurschappen zijn al in de Middeleeuwen bewonerslij sten gemaakt met de
namen van degenen die belasting moesten betalen. De oudste lijst dateert uit de jaren
1397 a 1400; het precieze jaar is niet bekend. Sommige van de namen die op deze lijst
voorkomen zijn tot op de dag van vandaag bekend als erfnaam in deze buurschappen. Dat
geldt ook voor het erf Hesselink in Beerze. De huidige bewoner is Gerrit Jan Dankelman
die er samen met zijn gezin woont. Hij is een achterkleinzoon van de laatste mannelijke
bewoner die ook nog de familienaam Hesselink droeg. Omdat deze alleen twee dochters
had zijn nadien erfnaam en familienaam niet meer gelijkluidend. Het erf is gelegen aan de
Beerzerweg nummer 23 op de hoek met de Beerzeresweg. De oudste afbeelding van het
erf komt voor in het fotoboek 'Overijssel in beeld' van mr. A. Loosjes, dat in 1930 is
uitgegeven. De foto is vanaf de weg genomen en vertoont zowel de boerderij als de
schuur. Een boerenwagen staat op het erf. Verder zijn er nog enkele oude tekeningen,
gemaakt door de architect Jan Jans in de boeken 'Landelijke bouwkunst in Oost-
Nederland' en 'Dorpen in Oost-Nederland', waarbij het accent ligt op de schuur met de
aangebouwde schaapskooi gezien vanuit het zuidoosten.Van de meeste van deze oude
erven is de geschiedenis niet systematisch uitgezocht. Dat is wel gebeurd met het erf
Hesselink en zijn bewoners en vastgelegd in een boek met 166 bladzijden. Het laatste
hoofdstuk ervan is gewijd aan de marke Beerze met een omschrijving van de taken van de
marke, de reglementen, de namen van de gewaarde eiwen (d.w.z. de erven die een
waardeel in de marke hadden waaraan rechten waren verbonden) en de inkomsten en
conflicten waar de marke mee te maken had. Dit hoofdstuk is reeds eerder in twee delen in

de Darde Klokke verschenen, te weten in de nummers 137 en 138 (2007/8). Voor wie
interesse heeft in dit boek: het is bij de schrijver van deze artikelen nog verkrijgbaar.

De erven in de schattingregisters van Salland
Van de vroegste geschiedenis van oude erven in de buurschappen van Ommen, zijn
slechts fragmenten bekend. Maar die fragmenten geven wel zicht op een ver verleden.
Aanvankelijk gaat het alleen om losse vermeldingen in schattingregisters van Salland. Van
later tijd dateren gegevens over de pacht die aan de eigenaar van de boerderij betaald
moest worden en komen er sporadisch ook vermeldingen van andersoortige
gebeurtenissen in beeld. Men kan schattingregisters zien als een soort belastingregisters.
Er zijn er negen bewaard gebleven; het jongste register is van 1520. In het register van
1397 staan zeven bewoners van 'die buerscop toe Beerse' vernield met de belasting, die
zij op moesten brengen, nl.

Dit is het eerste deel van

het verhaal van

Gerrit Hesselink.

Deel 2 wordt in nummer

164 geplaatst.

Alfit 1

starcke johan l'/2

wermbolt paup -

lambert merssching IV2

Arnd hesselins IV2

Awout dircss tneiger 1

Engbert tot Aveking 1

sch.
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De namen zijn soms moeilijk leesbaar. Eén persoon, Wennbolt wordt aangeduid als paup
(er), dat wil zeggen 'arme': deze hoefde geen schatting te betalen.
In de erna volgende registers worden voor Hesselink de volgende namen vernield: in
1427: Goken hesseling, in 1445: Johan hesseling, in 1457.' Johan hesselyng, in 1474.'
Johan hesseling, in 1490: Johan hesselingk en tenslotte in 1520.' Gheryt hesselinck. In
1429 en 1433 ontbreekt een Hesselink. Van 1445 t/m 1490 is er dus steeds sprake van een
Johan Hesselink. Het is mogelijk dat het steeds gaat om dezelfde persoon, maar het
kunnen ook versehillende personen zijn, die al dan niet toevallig dezelfde naam hebben -
dat valt nu niet te achterhalen. Bij de opsomming van schatplichtigen is ook steeds
vermeld wie de gesware is. In 1427 is Goken Hesselink gesware. De gesware, ook wel
sware of gezworene genoemd, was verantwoordelijk voor de bewaking van de
markegronden en voor het opsporen van overtredingen van de markebepalingen. Het
waren gewoonlijk bewoners van de marke, die door de erfgenamen voor deze funktie
waren aangewezen. Op de vergadering van de markegenoten deden zij verslag van hun
bevindingen.
Over de betekenis en het functioneren van de marke wordt uitgebreid ingegaan in de
hierboven genoemde artikelen in de Darde Klokke nr. 137 en 138.
In het laatste schattingregister van 1520 staat wat meer informatie over de erven in
Beerze:

Dat Ampt van Ommen
Beerze

1. Gheryt op Groete Marssinck, toebehoirende Johan van Voirst, toe pachte gesat,
den thenden affgetagen, des yairs op 15 miidde roggen, (den thenden affgetagen:
met aftrek van de tiende)
2. Johan op Luttike Marssinck, oick Johan van Voirst tobehoirende, toe pachte
gesat des yairs, den thenden affgetagen, op 13 mudde roggen
3. Herman die Yentiger op Johan Zandincks erve, hefft hie in pachte, des yairs
voir 32 mudde roggen.
4. Gheryt Hesselinck, op des cloesters erve toe Zybekeloe, toe pachte gesat, des
yairs op 15 mudde roggen.
5. Jan Volckerinck, op Jan van Voirstz erve, toe pachte gesat des yairs, den
thenden affgetagen, toe pachte op 12 mudde roggen.
6. Henrick ter Wonnen, toebehoirende toe Zybekeloe, toe pachte gesat, des yairs
op 18 mudde roggen.
7. Gheryt Kraeffdinck op jonffer Van Voirstz erve, toe pachte gesat, den thenden
affgetagen, des yairs op 15 mudde roggen.
8. Herman Warninck, toebehoirende toe Zybekeloe, toe pachte gesat, den thenden
affgetagen, des yairs op 9 mudde roggen.

Kather in Beerze ende gelden mede in die plaetelande



9. Coep Karstkenssen op Johan van Voirstz hofstede, toebehoirende in syne
principael hofstede, des yairs toe pachte gesat op 5 mudde roggen.
10. Henrick ten Kathe, op Johan van Voirstz hofstede, toebehoirende in syne
principael hofstede, des yairs toe pachte gesat op 5 mudde roggen.

Verscheidene van de namen die hierboven worden genoemd (Grote Marsink, Luttike of
Kleine Marsink, Hesselink, Volkerink, Warmink of Warmerink, ter Wonnen of Wunnink)
zijn nog lang in Beerze bekende namen gebleven. Gheryt Hesselink, die op deze lijst
voorkomt wordt aangeduid als een pachtboer van het klooster in Sibculo.

Bezit van het klooster te Sibeulo

Het erf Hesselink behoorde lange tijd tot het goederenbezit van het klooster Galilea Maior
te Sibculo. Dit klooster is na enkele jaren voorbereiding, in 1406 officieel gesticht. De
geschiedenis van de stichting en het functioneren van dit klooster is uitgebreid
beschreven in het boek Moderne devoten in monnikspij - Klooster en colligatie van
Sibculo 1406-1580, dat in 2007 is verschenen.' Uit de papieren van het klooster blijkt dat
dit in 1451 in het bezit van Hesselinck was. In dat jaar wordt Hesselinck voor het eerst
vermeld. Van der Veen die een artikel schreef over de ontwikkeling van het bezit van dit
klooster ̂  noemt 1451 ook als jaar waarin het klooster het Hesselink verwierf. Op welke
wijze het klooster het bezit van het erf Hesselink verworven heeft, is niet bekend. Er is
geen enkele vermelding van een schenking of aankoop. Het Memorieboek nr. I van het
klooster bevat vanaf blad 25 voor de periode 1406-1500 een lange lijst, zijnde de liggers
van de jaarlijks te innen pachten, tienden, etc. van de tot het klooster behorende goederen
en van de te betalen uitgangen en andere lasten. In de papieren van het klooster staat voor
het jaar 1451 als bezit in Beerze:

Wonne ende Oesbernyck to Beerze Garve.
Hesselinck ibid(em) Garve

(Garve wil zeggen dat voor dit erf de garfpacht gold, waarbij een vast deel van de oogst
werd afgedragen die in natura werd betaald. Het woord 'ibidem', vaak afgekort tot 'ibid'
betekent 'op dezelfde plaats', in dit geval dus ook 'to Beerze')
Daarna komt het erf Hesselink telkenjare terug in de opsomming van kloostergoederen
met vanaf 1460 ook vermelding van de afgedragen en/of schuldige pacht van dat jaar. In
het memorieboek staat: Dabit isto anno 25 md rogge, sol. 9 md rogge, sol. 5 md, sol. 9 md
bockweite ?, sol. 8 md rogge. (Sol. is een aikorting van solvit (heeft betaald). Dabit
(debet), afgekort 'dab.' betekent schuldig; isto betekent daarheen of daarbij, md is een
afkorting van mudde). De pachten zijn echter genoteerd in een zeer klein priegelschrift,
dat ik zelfs met een vergrootglas slechts ten dele kan lezen.

/

96 Schaapskooi met afgeschuinde hoeken en later aangebouwde schuur. Grote ingangsdeuren aan twee zijden; houten wanden.
Strodak. Boerderij Hesselink, beerze.



In 1461 verschijnt voor het eerst een persoonsnaam bij het erf Hesselink, nl. Johan de isto

anno 22 mud, Deze naam Johan kwamen we ook al tegen bij vorenstaande weergave
van de namen op de schattingslij sten van Salland. In 1463 vemeldt het Memorieboek 1 dat
Johan dat jaar 21 mud rogh en 15 mud haver heeft betaald. In 1466 bedraagt de garfpacht
van Hesselink 1 mudde rogge min? 1 scepel, 6 mudde haver en 4 mudde boekweite.
Memorieboek 11 bevat eenzelfde lange lijst van kloostergoederen met de pachtgegevens
maar dan voor de periode 1501-1548. In 1501 gaat het in Beerze om:

Wanne ende Oesbernynck toe Beerse, Garve
Ghert ter Wanne ibidem, een mud rogge de orto
Hesselinck ibidem, Garve, o.a. solvit 3 mud rogge, dab 6 mud boeckweit, 26 mud
rogge

Wermelinck ibidem. Garve

Ex. avekinck

Ex. luttike merschinck

Zoals hierboven is aangegeven was de pacht die Hesselink moest opbrengen in 1520
volgens het schattingregister van Salland 15 mudde rogge per jaar.
Vanaf het begin van de 16 eeuw verslechterde de situatie van de kloosters. Uiteindelijk
leidde dit tot hun opheffing in de tweede helft van die eeuw. Hun bezit, ook de erven en
landerijen kwamen daarna in handen van de Staten van Overijssel. Daarover gaat de
volgende bijdrage

Literatuur:

1. R. van Dijk, M. Vonk (red.): Moderne devoten in monnikspij - Klooster en
colligatie van Sibculo 1406-1580, IJsselacademie, Kampen, 2007.

2. Johan van der Veen: Het klooster Galilea Maior te Sibkelo - Zijn stichting en de
ontwikkeling van het kloosterbezit in de periode 1406-1481, in de Overijsselse
historische bijdragen, 93^ stuk, 1978.

Kinderlekke uutsproak'n
(echt uut'esprökken)

Frouwke Doezeman-Makkinga

"De zegen zij met je" zei de doomnee in de karke, woarop 'n kind van zo'n twie joar
an zien va vrög: "Wat zegt hij? moet ik naar bedje?"

'n Kereltie van veere vrög an zien moe: "Wat ette wi'j vanoav'nd?"
HUTSPOT krig 'e as antwoord. Lus ik niet ! is zien commentaar.
's Oav'nds an toafel et 't kereltie keureg zien bördtie leug, eerpel',
met ui'n en wortels, dus hutspot.
An 't ende van de moaltied vrög 't joggie: 'moe, wonneer ette wi'j
die hutspot, die ik niet lusse eigelek'?
't Antwoord deud 'em versteld stoan, 'die hutspot hej net achter de koez'n' !
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Erve "de Peppelhor in het Emsland
door Dieks Horsman

Zoals op meerdere plaatsen verdwijnen ook in onze omgeving boerderijen oa. om
plaats te maken voor nieuwe woonwijken of nieuwe industrieterreinen maar soms
ook door verkoop waarbij de nieuwe eigenaar op dezelfde plek helemaal nieuwbouw
toepast, soms zoveel mogelijk in de oude stijl maar ook wel eens iets helemaal in een
andere vorm en bouwstijl.
Daarover gaat het in dit verhaal, waarbij een markante boerderij met een
bezienswaardige bouwstijl na de verkoop is gesloopt door de nieuwe eigenaar die
daar toen een groot riant woonhuis heeft laten bouwen.

Erve "de Peppelhof'
Deze naam stond op de voorkant van de boerderij van de familie J.H. van der Bent,
Balkerweg 42, in de buurtschap Emsland. Op deze markante boerderij gebouwd van witte
stenen met op de voorkant enkele lagen rode bakstenen daar tussendoor en een sierlijke
ronding in het metselwerk aan beide kanten van de voorgevel. Het huis had een mooie
brede voorkant met vier ramen en een voordeur "boamdeure

Opvallend waren ook de nogal grote
ramen op de bovenverdieping,
kortom vanaf de Balkerweg maakte
het geheel een enigzins statige
indmk.

Omstreeks 1912 kwam Peter van

der Bent met zijn vader Jacob
Hendrik, zijn moeder, Gerritdina
Seinen en zijn zuster Bertha hier
wonen. Daarvoor woonde deze

familie J.H. van der Bent sinds 1893

op hun eigen boerderij op de
Laarakkers-Dante. In 1909

behoorde J.H.van der Bent tot de

oprichters van de Landbouwver. Ommen en Omstreken , de voorloper van de Coop.Aan-
en Verkoopvereniging Ommen, gevestigd aan de Zwolseweg. Hij was gedurende negen
jaar penningmeester van deze vereniging.

Omdat Peter zijn oudste broer Derk trouwplannen had en hij dit boerenbedrijf daar zou
voortzetten, besloten de ouders samen met Peter en zijn zus Bertha te verhuizen naar de
buurtschap Emsland UI6, maar in 1912 was het huisnummer nog A246, de letter A staat
voor Ambt Ommen. Rond 1924 toen de gemeente bestaande buurtschappen definitief
instelde, elk met een letter van het alfabet, kreeg deze streek die onder het Ambt Ommen
behoorde de naam Emsland. In 1930 telde de buurtschap 32 adressen. En zo kwam de
familie Van de Bent in 1912 op de toen pas nieuw gebouwde boerderij zoals boven
beschreven. Peter was toen 24 jaar en omstreeks die tiid of enkele jaren later, kreeg hij
verkering met Jennigje Grootens uit Varsen. Trouwplannen lieten nog op zich wachten
omdat ze niet tot het zelfde kerkgenootschap behoorden, wat in die jaren nogal zwaar
woog. Maar gelukkig werden ze het samen eens. Jennigje sloot zich ook aan bij de kerk
waar Peter bij hoorde de christelijk gerefonueerde kerk.
En zo trouwden ze in 1926 en gingen daar wonen op een gemengd bedrijf met koeien,
varkens en kippen waarbij negen ha. grond.
Voor de ouders van Peter en zus Bertha werd er een woongedeelte bij aan gebouwd. Naast
het boerenbedrijf had Peter een bijverdienste als verzekeringsagent. Ook was hij actiefin
het kerkelijk gebeuren van hun gemeente in Dedemsvaart. Overigens was hij bestuurslid
als penningmeester van de toenmalige stierhouderij "Witharen" en maakte Peter deel uit
van het bestuur als secretaris van de Coöperatieve Werktuigenvereniging in die
buurtschap, opgericht in 1940 met 80 leden.

Boerderij J. v.dBent
Balkerweg 42 ca. 1977
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Peter en Jennigje kregen vier kinderen:
1. Jacob Hendrik geboren 04-03 -1927
2. Hendrik Jan geboren 16-07-1928.
3. Marinus geboren 09-06-1930.
4. Gerridina Hendrika zij werd maar twee jaar.
Peter mocht de leeftijd van 91 bereiken, hij overleed in 1979, zijn vrouw Jennigje werd 79
jaar oud.

Tractor Hanomag R 12
bouwjaar 1956 In 1964 in
gebruik genomen door
Jacob vd Bent

Boer en imker

De oudste zoon Jacob Hendrik van der Bent trouwde met Aaltje Epping uit Emmen, zij
zetten dit bedrijf voort. Jacob was ook imker, de bijenkorven of -kasten werden soms in
het voorjaar ver weg gebracht voor de honingwinning oa. naar de Noordoostpolder of
zelfs naar de Waddeneilanden. Hij was secretaris van de Vereniging tot bevordering der
Bijenteelt in Nederland, afdeling Ommen.
Op de deel was ruimte voor 20 koeien en wat jongvee. In 1964 schafte Jacob een tractor
aan, een Hanomag met een maaibalk. Deze is na de bedrijfsbeëindiging bewaard
gebleven bij zijn zoon Peter.
Op het erf stonden een vijfroeden hooiberg, een kapschuur waarin ook varkenhokken, vijf
kippenhokken en nog een oude houten varkenschuur.
En er stonden zeker ook populieren, waar zou anders de naam "de Peppelhof' op kunnen
duiden?

Van hun vier kinderen:

1. Jennie geboren 04-07-1955
2. Ina geboren 31-05-1957
3. Peter geboren 08-05-1959
4.Willem geboren 01-07-1962
nam niemand het bedrijf over. Ina is op 42-jarige leeftijd overleden. Hun zoon Peter en
zijn vrouw Jolanda wonen met hun drie kinderen, Jasper, Marlies en Veralie op de Haar in
Witharen, waar Joop Dunnewind en ik de nodige informatie verkregen. Hierbij was ook
de moeder van Peter, Aaltje van der Bent-Epping aanwezig.
Omdat er geen opvolger was hebben Jacob en Aaltje in 1998 het bedrijf verkocht en zij
gingen toen wonen in Ommen, waar Jacob van der Bent in het jaar 1999 is overleden. Het
bestaande boerenbedrijf werd niet voortgezet.
De nieuwe eigenaar, het echtpaar J. van der Zwaag-B.van der Zwaag-Bartels uit Witharen
zetten dit boerenbedrijf niet voort. De oude markante boerenwoning is toen gesloopt en op
die plek verrees een groot comfortabel en riant woonhuis.

Nog een boerderij met dezelfde bouwstijl
Opvallend is het dat aan de Balkerweg nr. 17, op de boerderij van de familie A. van der
Bent met de mooie naam "de Scharrelhof", ook dezelfde ronding in de voorgevel is
aangebracht. Deze gevelvorm komt vaker voor in de omgeving van Balkbrug,
Dedemsvaart en Nieuwleusen. Trouwens de aannemer van deze boerderij in 1926 was de
firma Brinkman uit Nieuwleusen, [was hij misschien ook de bouwer van de de Peppelhof?
ik weet het niet maar het zou toch wel mogelijk kunnen zijn].

Boerderij J. v.d Bent
Balkerweg 42 ca. 1977

Van marke Ommen naar buurtschap Emsland
Een buurtschap van nu, vonnde
eeuwenlang een zogenaamde marke,
een besloten boerengemeenschap
omsloten door een grens
(markering). Elke marke had een
eigen bestuur, de voorzitter
(markerichter) met de overige
bestuursleden (de gesworenen )
hadden het toezicht op de vele
afspraken en wetten die golden
binnen de marke.

In de negentiende eeuw kregen de
marken door allerlei

omstandigheden een steeds mindere
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leefbaarheid. Daardoor

zijn ze in de periode
1840-1870 opgeheven.
De grote gezamenlijke
heide-, bos- en
veengebieden werden
onder de markeleden

verdeeld of verkocht.

Ook wel aan boeren

buiten de marke, vaak

keuter- of katerboeren.

De marke Ommen werd

bestuurd door de Stad

Ommen. Ook deze

marke is opgeheven en
verdeeld in 1863. De meeste gronden gingen in eigendom over naar de stad, die er vijfjaar
later reeds 183 ha. (bunder) van verkocht. Deze gronden lagen merendeels in het gebied
wat later met de naam Emsland werd genoemd. Met het beëindigen van deze Marke werd
ook het bestaande Burgerrecht in Stad Ommen afgeschaft. En als tegemoetkoming kregen
de ingezetenen die als zodanig stonden ingeschreven elk twee en een halve ha. grond in
eigendom. Dit waren merendeels nog heide en veengronden die toen vooral in bezit
kwamen bij burgers uit de rijkere families van Ommen. Toen omstreeks 1900 ook in deze
streken de ontginning van de woeste gebieden op gang kwam en er ook kunstmest voor de
boeren in de handel kwam, konden die burgers deze gronden goed verkopen aan boeren
die daar wilden gaan wonen. Daardoor is de buurtschap Emsland nog maar ruim honderd
jaar bewoond.
Op een oude kaart van Ommen (1894) is te zien dat de Balkerweg toen de Ommerdijk
werd genoemd.

Emsland in Duitsland

Er is weinig bekend hoe deze naam Emsland hier bij ons is ontstaan. Ook onze werkgroep
is er nog niet achter gekomen, de meest voor de hand liggende verondersteling is dat deze
naam verwant is aan het Duitse Emsland of het Noorder Emsland vlak langs de grens met
provincie Groningen en Drenthe, zo vond ik op internet. Een enorm gebied waar de rivier
de Ems, (in het nederlands de Eems) doorheen stroomt. Aan de oevers liggen een aantal
vrij grote plaatsen o.a. Meppen, met een oppervlakte van mim 188 vierkante km. De Ems
ontspringt in het Teutoburgerwald en stroomt door de deelstaten NoordRijn-Westfalen en
Nedersaksen en mondt uit via de Dollard en de Waddenzee in de Noordzee. Deze rivier

heeft een lengte van 371 km.
In de loop der eeuwen hebben deze deelstaten veel barbaarse oorlogen moeten ondergaan.
Dat had tot gevolg dat vele vluchtelingen uitweken naar onze streken. In 1803 krijgt
Hertog Ludwich van Aremberg de heerschappij over het Emsland. In 1866 moesten onder
het Pruisisch bewind veel Duitse jonge mannen mee helpen vechten in de Frans-Duitse
oorlog. Dat kan een reden zijn geweest om uit te wijken naar het dichtbij gelegen
Nederland, dat ging toen waarschijnlijk makkelijker dan in deze tijd.

De boerderij '"t Emsland" aan de Balkerweg
U kent misschien deze grote statige boerenwoning wel, Balkerweg 25 met de hoge
voorkant met daarop deze naam. Deze bouwstijl is enigzins afgeleid van het Groninger en
Hollandse boerderijtype, gebouwd in het jaar 1914. Zoals op de voorgevel is aangegeven
en vele jaren in bezit en bewoond geweest door de familie Baas, oorspronkelijk afkomstig
uit Zuid-Holland. Onder het woongedeelte bevind zich een grote kelder voor het bereiden
van zuivelproducten, vooral kaas zoals dat in de streek waar de familie Baas vandaan
kwam veel voor kwam. Zo zal er hier ook kaas zijn gemaakt.
De grond voor deze boerderij was in 1914 nog deels heidegrond en is toen aangekocht van
de familie Wildervanck de Blécourt, een welgestelde bekende familie uit Ommen die in
het Emsland meerdere percelen grond in eigendom had.
Ik vraag mij af waarom liet degene die deze grote boerderij heeft laten bouwen de naam
EMSLAND op de voorkant aanbrengen. Kende en beleefde hij misschien toch
verwantschap met het Duitse Emsland?

Boerderij J. v.d Bent
Balkerweg 42 ca. 1951
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Peter en Jennigje v.d Bent
1967

«■li*»

En toen tien jaren later er voor
deze nieuwe buurtschap een naam
moest komen en op de zojuist
genoemde boerderij eigenlijk al
een toepasselijke naam stond
vermeld, is dat misschien een
reden geweest om daarvoor deze
naam te handhaven. Niet meer dan
een veronderstelling van mijn
kant. Wie hier meer over weet,
mag het zeggen, graag zelfs.

Bekende namen bij onze
oosterburen
Voor ons heel bekende namen
komen ook voor in het Noorder
Emsland, eeuwenoude ervenamen
in de ook daar bestaande
boerenmarken, zoals de erven:
Arens, Evers, Scbweers,
Schepers, Bruning, Kosters,
Kampmann, Moormann, Drenth, Bottenuann en zelfs de geboortenaam van mijn moeder
Van Ulst kwam daar reeds voor.
Maar met al deze interessantte gegevens weten we nog niet wie hier aan onze mooie
agrarische buurtschap de naam Emsland heeft gegeven, maar dat er verwantschap bestaat
met de streek over de Duitse grens is heel aannemelijk.

Graag wil ik afsluiten met woorden van dank aan degene die hier aan meewerkten, met
name Peter van der Bent en zijn moeder, Aaltje van der Bent-Epping, Joop Dunnewind
voor het bewerken van de fotos.
Overige informaties komen uit het archief van onze werkgroep Boerderij- en
veldnamenonderzoek.

Fam. v.d Bent (oogsten
bietenloof)

Polisafschrift Jan v.d.Bent
uit 1967
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Aangesloten bij

Kompanen
UW maat in financiële diensten

Van Reeuwijkstraat 42

7731 EH Ommen

Tel.; (0529) 451154
Fax: (0529) 455027

Website: www.kompanen.nl

E-mail: info@kompanen.nl

Schilderwerken

Koekoeksbloemstraat 8

7731 WB Ommen

Tel. (0529) 45 10 55

b.g.g. (0529) 45 17 71

FUNC00KIN6 VOOR € 26,- P/P *
FUNCOOKING IN ONS ALL-IN 6RILL- & BUFFETRESTAURANT OP VRIJDAG. ZATERDAG

EN ZONDAG OP DE EERSTE ETAGE VANAF 17.00 UUR**.

(TIJDENS HET HOOGSEIZOEN ZAL DIT NOG VERRUIMD WORDEN )

LEKKER GENIETEN AAN TAFEL VAN UW ZELF BEREIDE GERECNTEN VAN DE BAKPUAT

OF DE BARBECUE, AANGEVULD MET DIVERSE VOORGERECHTEN. SOEPEN EN EEN

WARM EN KOUD BUFFET. BIER. WIJN EN FRISDRANKEN ZIJN HIER BIJ INBEGREPEN.

VOOR ONS ALL-IN GRILL- & BUFFETRESTAURANT DIENTU WEL

VOORAF TE RESERVEREN OP TEL: 052<7 451364.

* 2 UUR ETEN EN DRINKEN VOOR €26.-. VOOR KINDEREN GELDT UITERAARD EEN AANGEPAST TARIEF.

* CAFE RESTAURANT FUTER IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND.

■ ^

Schilderwerk dat gezien mag worden!

KLUSBEDRIJF
Hovenlerswerken - Bestratingen - Bosbouw

Voor " aanleg en onderhoud van tuinen
■ alle soorten bestratingen
■ snoeien en kappen van bomen,

takken hakselen, stobben frezen

■ allerhande klussen

■ zoekopdrachten met metaaldetector

naar bijvoorbeeld verloren sieraden

Weth. Petterweg 11

7731 XT Ommen

Tel. 0523-676057

Fax 0523-676087

www.hbremmer.nl

OCB Bouw b.v.
Aannemersbedrijf M. van der Vegt

tel. (0529)452810
fax (0529)452062
e-mail: info@ocb-bouw.nl
www.ocb-bouw.nl

Ommen (0529) 45 37 47

JE ZIET 'T VERSCHIL

Varsenerpoort 9, 7731 DG Ommen

expert WESTERMAN

Ommen, Gasthuisstraat 1-3, telefoon (0529) 45 14 06

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

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN



■Ë^^ani4alderen
1=! ^ I garage en tankservice

Voor kwaliteit-voordeel en service komt u echt
bij van Aalderen aan de Hamsgoren 25 terecht.
Telefoon (0529) 452429

culinair bij u thiuls
Voor een onvergetelijk feest
Wij maken uw feest "culinair" compleet!

• Buffetten

• Hapjes
• Workshops
• Diners

Hef enige dat u zelf hoeft
te doen is genieten!

Wielewaalstr 21
7731 XH Ommen

Telefoon: 0529-452710
Mobiel: 06-10365875

E-mail: info@culinalrbijuthuls.nl

^VMBURg/4
Ommen

VLAAI - BROOD - NOTEN
Brugstraat 19a 7731 CT Ommen www.limburgia.nl

Tel. 0529-450054

Bentu m N ij boer
Notarissen In Ommen en Hardenberg

Varsenerpoort 1 ^ Schans 9a-25
7731 DG Ommen/ 7773 AA Hardenberg
7(0529) 45 22 33 1 (0523) 27 34 87

/  info@bentumnijboer.nl

www.bentumnijboer.nl

Steun onze
adverteerders

„De Darde Klokke"

afAlKMtdSN

TÜINCENTRÜM

JÜRRIE BAAS

Tuincentrum Jurrie Baas

Balkerweg 24
7731 RZ Ommen

Tel. (0529) 453708

Fax (0529) 451595

info@jurriebaas.nl
www.jurriebaas.nl

tjiBüiaiiili

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Ommen

Tel. (0529) 46 99 00

www.cents. nl

AANNEMERSBEDRIJF

(verjbouwt uw woning
Ook voor renovatie helpen wij u graag.

Renovatie in de woning is ook mogelijk met
vloerbedekking (Tapijttegels)

• Laminaat
• RV.C.-Click
• Herstoffering
• Restauratie

• Meubelen

Info over bouwen | Kantoor Vilsterseweg 1a-69
Tel.: 0529-452071 | Mobiel: 06-25365084

Info over vloerbedekking j Showroom Schurinkstraat 1
Tel: 0529-453722

iNoeverman

stukadoorsbedrijf
Rinus Zwanepol

Mobiel 06-30009131



Hendrik Schoemaker
Boer, veeverloskundige en huisslager

Door Ben Wösten

Allerlei beroepen zijn in de loop der geschiedenis verdwenen. Dit geldt zeker ook voor Ommen.
In ons stadje woonden vroeger redelijk veel ambachtslieden. Zij oefenden de volgende functies
uit; kuiper, huisslager, zompschipper, spinster, blauwverver, grutter en smid, om er maar eens
een paar te noemen. Technologische en economische ontwikkelingen lagen ten grondslag aan
het verdwijnen van deze functies. Nog een ander verdwenen beroep is die van de
veeverloskundige.
Een bekende veeverloskundige uit Ommen was Hendrik Schoemaker uit de Hamsgoren.
Daarover gaat het volgende verhaal.

Bij weer en ontij
Het sneeuwde en het vroor. De straten en paden waren glad. Hendrik Schoemaker werd opgeroepen
voor de bevalling van een kalf. Om de boeren overal in het gebied sneller te kunnen bereiken
maakte Schoemaker gebruik van een motorfiets. Om bij de boer te komen die hem had opgeroepen,
moest hij een eindje langs het Ommerkanaal. Plots slipte de motor onder hem vandaan en verdween
hij met de motor in het kanaal. Een groot gat in het ijs markeerde de plek waar zijn motor door het
ijs was gegaan. Omstanders bespeurden een
poosje later het gat in het ijs en sloegen gelijk
alarm. Brandweer en politie waren snel ter
plaatse om het slachtoffer nog te redden.
Uiteindelijk vonden ze alleen de motor; van de
bestuurder was geen spoor te bekennen.
Schoemaker had alle geluk van de wereld, dat hij ̂
naar de kant kon komen en daarmee zijn vege lijf R:
wist te redden. Hij kon gelukkig een boerderij in
de buurt bereiken, waar hij bij de kachel bij kon
komen van de kou. De politie trof hem daar
uiteindelijk aan met een grote kom hete koffie in
zijn handen. Gelukkig was het goed afgelopen
met de veeverloskundige. Hoe het kalQe ter
wereld is gekomen is verder niet bekend.
Bovenstaand verhaal was groot nieuws in het
Ommer Nieuwsblad van 10 december 1952. Met

dit verhaal wil ik aangeven dat een
veeverloskundige bij tij en ontij op pad moest.
Dag en nacht waren ze op weg naar weer een
nieuwe bevalling van een zwarte-of roodbonte
koe. Weer of geen weer. Een koe kon niet
wachten, als de tijd er was moest de
veeverloskundige erbij zijn. Op de gekste
momenten kon hij opgeroepen worden. Wat dat
betreft had een veeverloskundige net zo'n onrastig leven als een huisarts. Ze stonden dag en nacht
paraat. Soms waren er wel tien bevallingen op een dag.

Veeverloskundige Hendrik
Schoemaker met zijn
echtgenote Alberta
Thomassen uit Ambt

Ommen

Van alle markten thuis

Hendrik Schoemaker was van veel markten thuis. Naast de functie van veeverloskundige was hij
ook huisslager en boer. Ook had hij vergunning om dieren, zoals biggen, veulens en schapen te
castreren. Hij bewoonde met zijn gezin een boerenbedrijf aan de Hamsgoren.
Aan het begin van de f wereldoorlog nam Hendrik de praktijk over van zijn vader Arend
Schoemaker. Een veeverloskundige moest vroeger een heel groot gebied bewerken. Maar
tussendoor moest ook het werk op de boerderij gedaan worden. Het was vaak schipperen om dit
allemaal rond te krijgen. Het werk op de boerderij kwam daarom meestal neer op de schouders van
de boerin. Aanvankelijk ging de veeverloskundige met de fiets naar de diverse bevallingen. Dat op
zich was al een hele klus en nam uiteraard veel tijd in beslag. Want het werkgebied lag in en rond
Ommen en wijde omgeving, zeg maar grofweg tussen Witharen en Lemelerveld. Later schafte de
vereniging een motor voor Schoemaker aan en pas in de jaren vijftig kwam er een auto. Ook de
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De boerderij van
Schoemaker aan de

Hamsgoren. De foto stamt
uit het kevertijdperk. Met
die kever werden de boeren

bezocht.

Huisslager Schoemaker bij
een noodslachting, wat toen
nog gebeurde in het
gebouw waar nu de
luchtpost is gevestigd

communicatie tussen boer en verloskundige was vooral in het begin een behoorlijk probleem,
omdat bijna niemand beschikte over telefoon. De boer in kwestie moest op de fiets de
verloskundige waarschuwen dat zijn koe op het punt van bevallen stond. Hij fietste naar het huis
van Schoemaker en daar kreeg hij te horen waar de verloskundige zich ophield. Dan dus weer op
de fiets naar het adres waar de verloskundige bezig was. Met de komst van de telefoon werd het
een stuk eenvoudiger en werd er een behoorlijke tijdwinst gerealiseerd.

De Vereniging voor Veeverloskunde
Om het werk van de veeverloskunde in goede banen te leiden werden daartoe verenigingen
opgericht ter bevordering der Veeverloskunde.
In 1917 werd een dergelijke vereniging ook in Ommen opgericht. Bij de oprichting zijn er al 34
leden en 954 deelnemers. De eerste

bestuursleden waren J. H.

Soepenberg, voorzitter en H. Groten
sekretaris. Arend Schoemaker (de
vader van Hendrik) uit Nieuwleusen
werd aangetrokken als eerste
veeverloskundige.

Om veeverloskundige te worden
moest men een opleiding volgen en
men moest officieel geregistreerd
zijn. Een veeverloskundige mocht
zelfs koeien laten bevallen via een

keizersnede.

Ook het zogenaamde afslachten
behoorde tot het werk van de

veeverloskundige. Als de bevalling
niet wilde lukken moest helaas het

kalf afgeslacht worden om zodoende het leven van de koe te sparen. Het verlies van een koe was
voor de boer vele malen groter dan het verlies van een kalije. Het beroep van veeverloskundige is
echter aan het uitsterven, ook al omdat er geen opleiding meer voor is. Degene die nog
geregistreerd staan mogen het beroep nog uitoefenen maar er komen geen nieuwe
veeverloskundigen meer bij. De bevallingen worden nu verricht door veeartsen.
Naast veeverloskundige was Schoemaker ook nog huisslager. Vroeger hielden veel huishoudens
zelf varkens voor de slacht om op die manier qua vlees in hun eigen onderhoud te voorzien.
De varkens mochten alleen geslacht worden door een
door de overheid erkende huisslager. Hiervoor was een
vergunning noodzakelijk.

Het slachten tijdens de bezetting
Elke huisvarkensslager werd in de oorlog gesommeerd
om het haar van geslachte varkens in te leveren op
straffe van intrekking van de slachtvergunning. Dit werd
afgekondigd door de volgende mededeling, ingesteld
door het onder Duitse toezicht opererende: Bureau van
den Voedselcommissaris voor Overijssel te Zwolle.
Deze mededeling is gedateerd op 15 december 1943 en
luidde als volgt:

r

Aan de H.H. Erkende Huisslachters

Hierdoor delen wij u mede, dat de bewaring van het haar, afkomstig van huisslachtingsvarkens,
met de meeste zorg dient te geschieden, opdat niet ten gevolge van de opslag bederf of verlies
ontstaat.

T.z.t. zal bij nader door het Rijksbureau voor Wol en Lompen aan te wijzen personen dit haar
moeten worden ingeleverd.
Wij mogen met nadruk onder Uw aandacht brengen, dat het niet innemen en inleveren van het van
de huisslachtingsvarkens afkomstig haar, kan leiden tot uitsluiting en intrekking van de erkenning
huisslager, hetzij voor het komende, hetzij voor het lopende huisslachtingseizoen.
Namens het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch.
De Prov. Voedselcommissaris v. Overijssel



Een borrel hoort er bij
Als het kalf ter wereld was gebracht werd er steevast een borrel geschonken door de boer.
Ditzelfde gold bij het slachten van een varken. Zodra het beest schoon aan de ladder hing kwam de
fles te voorschijn en werd er eentje getapt. Ik heb wel eens horen verluiden, dat het vaak niet bij
één borreltje bleef. Het was een vaste gewoonte bij dit soort bezigheden.
Het was een uiting van blijdschap dat er een nieuw kallje was geboren en, in het geval van het
geslachte varken, dat het gezin weer een mooi stukje spek en vlees in voorraad had.

Het afscheid van Hendrik Schoemaker bij zijn pensionering
op 18 september 1980

Bronvermelding inzake oprichting Ver. v. Veeverioskunde; 50 jaar CLA V Ommen.
Overige info: W. Schoemaker

De veeverloskimdige bezig

een kalfe ter wereld ie
helpen

Arend Schoemaker met zijn
echtgenote Aaitje Elstrodt,
de eerste veeverloskimdige
in Ommen
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De Hongerige Wolf
historische herberg aan oude Hessenweg

door G. J. Eshuis

Dagblad van het Oosten,
19 oktober 1959

Wat ons een zes eeuwen oude legende omtrent haar naamgeving vertelt.
In het vroeger zo woeste en om zijn onherbergzaamheid beruchte Stegerveld tussen
Dedemsvaart en Vecht ligt ter plaatse waar de moderne verkeersweg de vroegere, uit
Noordoostduitsland komende oude Hessenweg kruist, de historische herberg "De
Hongerige Wolf'. Deze voor een inrichting wier taak het is dorstige kelen te laven en
hongerige magen te vullen, wel zeer zonderlinge naam, heeft ze te danken aan een
bijzondere gebeurtenis die zich ongeveer zes eeuwen geleden in haar onmiddellijke
nabijheid afspeelde en ons door de legende wordt verhaald.

Verlenen van gastvrijheid christenplicht
In een algemene maatregel van bestuur, gedaan in het jaar 789, drukt Karei de Grote,
uitgaande van de vermaning van de apostel, de gastvrijheid niet te verwaarlozen, zijn
onderdanen op het hart, er voor te zorgen dat overal gelegenheid bestaat tot het opnemen
van gasten, vreemdelingen en armen. "Binnen 't rijk van Christus weigere niemand
hospitum aan wie onderweg zijn." Ook in een brief van de bisschop aan Lodewijk de
Vrome (829) wordt er met nadruk op gewezen, dat dit onderdak en gastvrijheid verlenen
vooral een zaak voor kloosters en de plaatselijke geestelijkheid is. Toen in de latere
middeleeuwen het handels- en reizigersverkeer zich aanmerkelijk uitbreidde, geraakte
door dit "hospitum" verlenen het op devotie ingestelde kloosterleven dikwijls in 't
gedrang en konden (vooral in oorlogstijd) ook materieel deze geestelijke instellingen de
hun in de vroege middeleeuwen eens opgelegde taak niet volledig meer aan.
Zo lezen we o.a. in het dagboek (1522) van de prior van het voormalig klooster Albergen,
dat dit verschaffen van onderdak en voedsel aan al dat langstrekkend volk zijn eerwaarde
voortdurend zorgen baart. En toch moest hij ze "alle bergen". (Ziedaar volgens de
volksetymologie het ontstaan van de naam Albergen. "Alberge" wordt reeds genoemd in
een kroniek van 933, dit is dus meer dan viereneenhalve eeuw voor het klooster St.

Antonius te Albergen werd gesticht.)

De herberg als eommerciële instelling
Zeker als gevolg van het feit, dat de geestelijkheid in dit opzicht haar taak niet meer aan
kon en de leek er niet voor voelde telkens maar weer gratis logies te verschaffen, ontstond
de herberg als commercieel bedrijf.
Geheel in de geest van de feodaliteit waren ook de herbergen langs de oude hessen- of
koningswegen veelal in het bezit van de adellijke landheren, die er dikwijls hun beste
"melkkoetje" aan hadden. Mogelijk verklaart ons dit wel de reden waarom de jonldieer
van Collendoom, die de hoofdrol speelt in de legende om de "Hongerige Wolf' verweven,
ook een zekere zeggenschap in haar
(zonderlinge) naamgeving kon laten
gelden.

De Hongerige Wolf

Waar eens Huis Collendoom

stond

Het gebeuren in deze historische
legende, wat om zijn romantiek
indertijd op het eenvoudige
landvolk zeker een diepe indruk
moet hebben gemaakt, waardoor ze
nog eeuwenlang werd naverteld,
was de nasleep van een kinderruil
tussen de burchtvrouwen van Eerde

en Collendoom.

Van deze beide eens zo trotse

burchten bleef helaas niet één steen

op de andere. Alleen Eerde werd
telkens van de grond af herbouwd.
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gelegen boerderijen en één door zware linden overschaduwde "schöppe" kunnen
niettegenstaande de rustieke sfeer die zij scheppen, slechts de ingewijde de verbeelding
bijbrengen, dat hij hier staat op historische grond.
Ook de bodem hier heeft tot nu toe nog weinig vondsten opgeleverd die de geschiedenis
van deze voormalige havezate konden staven.
In de dertiger jaren vonden de bewoners van de oude kasteelplaats bij graafwerk een
broche met een topaas. De heer Van Laar te Lutten vond in zijn schaapherdersperiode op
enkele honderden meters van de oude huisplaats in 1894 bij het zandgraven (benodigd
voor de schaapskooi) eens drie gouden munten en drie in elkaar gestrengelde gouden
ringen. Zijn boer-werkgever had ze hem echter afgenomen en later te gelde gemaakt.

De legende
De legende die ons (meer als een bijkomstigheid) verhaalt hoe de "Hongerige Wolf' aan
haar naam kwam, speelt ongeveer in het begin van de tweede helft der 14e eeuw,
hoofdzakelijk om het vroegere hierboven genoemde huis Collendoom.
Ze verplaatst ons in een periode toen de adellijke burchtheren elk op zijn gebied vrijwel
oppermachtig waren en met elkander en de bisschop voortdurend overhoop lagen.
Doch niettegenstaande de tijden waarin belangrijke historie werd gemaakt voor het hierin
levende mensdom niet altijd de prettigste waren, liet zich ook toen de natuur geen geweld
aandoen.

't Is Rudolf, jonker van Collendoom, die, wanneer hij de jaren der jongelingschap heeft
bereikt, liefde opvat voor Ida, jonkvrouw van Eerde, de vriendin van zijn zuster
Kunigonda. Deze laatste, die geheel het tegenbeeld is van Rudolf, probeert haar broer te
overreden van Ida af te zien, omdat deze zijn liefde niet beantwoordt.
Rudolf echter houdt teveel van Ida om haar zonder meer op te geven. Na een opwindend
gesprek met zijn zuster gaat hij ter jacht en zwerft door de bossen in de richting van Eerde,
in de hoop zijn geliefde te ontmoeten.
Toevallig heeft Ida het plan opgevat een bezoek te brengen aan haar vriendin Kunigonda
van Collendoom.

Door wolven overvallen

Ida met haar page rijden op hun hitten door het Eerderbos in de richting van Beerze. Via
de door Huis Beerze beheerste voorde (doorwaadbare plaats) in de Vecht en de hierop
aansluitende steeg die door de zandharen van Stegeren (Steeg-heren) voert, komen ze nu
sneller op de ook langs Collendoom lopende oude Hessenweg.
't Is winter, de sneeuw kraakt onder de hoeven der paarden en de wateren zijn met een
ijsvloer bedekt. Ook de Vecht is toegevroren, doch het ijs blijkt gelukkig sterk genoeg om
hen en de paarden te kunnen dragen.
De zandheuvels van Stegeren liggen spoedig achter hen en ze komen nu in het om zijn
onherbergzaamheid berachte Stegerveld. 't Is een woest landschap met slechts hier en
daar een groep bijna manshoge "possumbuske" (gagel), de door de schaapherders zo
gevreesde "wolvenstmiken".
Plotseling staakt Ida's hit zijn snelle gang, steekt de kop op met gespitste oren en begint
over zijn hele lichaam te beven.
"In aller heiligen naam, vooruit Jonkvrouw", gilt de page. Het was te laat.

De Hongerige Wolf
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Een vervaarlijke wolf breekt uit een terzijde gelegen gagelbosje en werpt zich,
onmiddellijk gevolgd door een zestal anderen, op het paard van Ida.
Het ziet er voor de jonkvrouw van Eerde nu hachelijk uit, want de page, die slechts met
een degen is gewapend, kan haar weinig hulp bieden. Toch heeft iemand haar hulpgeroep
gehoord. Het is de jonker van Collendoom, die als de reddende engel op het toneel
verschijnt. Met één welgemikte pijl weet hij de wolf, die het op Ida's hoofd heeft
voorzien, te doden.

De jonker tilt de jonkvrouw nu op zijn paard en brengt haar naar de dichtbij gelegen
herberg aan de oude Hessenweg, waar zij weer op haar verhaal kan komen.

Het geheim
Na haar redding door de jonker van Collendoom, voelde Ida zich zodanig aan haar redder
verplicht, dat ze hem haar hand schonk.
Toen Rudolf zijn moeder, de burchtvrouw van Collendoom, met dit feit in kennis stelde,
brak er een ware stonn los en dreigde ze haar zoon met opsluiting in de kelders van haar
burcht.

Waarom was zij er zo fel tegen?
Zij en de reeds vroeg gestorven burchtvrouw van Eerde waren boezemvriendinnen
geweest. Ofschoon zelf zeer heerszuchtig van aard, had ze altijd gesidderd voor haar man,
die haar gedreigd had met verstoting als ze hem geen zoon schonk. Nu wilde het toeval
dat de burchtvrouw van Collendoom en die van Eerde gelijktijdig een kind verwachtten.
De burchtvrouw van Collendoom had er reeds een voorgevoel van dat het een dochter zou
worden. Daarom stelde ze haar boezemvriendin voor, mocht haar voorgevoel bewaarheid
worden en de burchtvrouw van Eerde zou een zoon krijgen, de kinderen te milen.
De goede Mathilde van Eerde wilde haar ongelukkige vriendin wel helpen, maar hoe?
Daarom werd een ergens in de buurt van Den Ham wonende pater, Thomas de Kluizenaar
genoemd (was het misschien een pater van het toenmalige convent op de Hof te Linde?),
in het complot betrokken, die zijn medewerking verleende onder voorwaarde dat zo er iets
verkeerd mocht gaan, hij van verdere geheimhouding ontslagen zou zijn.
Toen beide aanstaande vaders ten strijde waren (wat in die dagen niet zeldzaam was)
bracht de burchtvrouw van Eerde een zoon en die van Collendoom een dochter ter wereld.

De kinderen werden nu in het geheim verwisseld, doch het meisje stierf spoedig. Later
werd de heer van Eerde nog een dochter geboren, de hierboven genoemde Ida. Deze was
dus een volle zuster van Rudolf.

Na vele verwikkelingen en
moeilijkheden (de burchtvrouw
van Collendoom wordt

krankzinnig) voelt pater Thomas
zich van zijn gelofte ontslagen
en weet nog juist bijtijds de
bloedschennende echt te

verhinderen.

Het einde van deze romantische

legende is dat Rudolf, nu erkend
als jonker van Eerde, huwt met
zijn vermeende zuster
Kunigonda en deze twee een
gelukkig paar worden.

De hongerige wolf
Bijna zes eeuwen zijn na het hierboven verhaalde gebeuren verlopen en nog altijd heet de
herberg waar de jonkvrouw na haar redding werd ondergebracht "De Hongerige Wolf'.
De wolvenstraiken (gagel) zijn echter verdwenen en hebben deels plaats gemaakt voor
staatsbossen en vruchtbare weiden. Voor wat de wolf zelf betreft, diens gebeente zou
(naar de volksmond weet te vertellen) bij restauratie van de oude kerk te Heemse nog zijn
temggevonden.

Noot; Dit is het eerste van twee artikelen over "De Hongerige Woif" die de heer G. J. Eshtiis in 1959
schreef. De legende van de kinderruil vertelde hij ook (in gelijke bewoordingen) in zijn artikel over Eerde van
4 mei 1955 dat afgedrukt werd in De Darde Klokke Nr. 157. In dat nummer staat ook een artikel over leven en
werk van de heer Eshuis. (H.S.)
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Bouwbedrijf Vonder bv.
Veldkompweg 3
7731 HL Ommen

Tel 0529-451043

Fox 0529-451027

www.bvbouw.nl

M. Dunnewind
Dr. A.C. van Raaltestraat 12

7731 GP Ommen

Tel. (0529) 45 16 58

An't horlogie ken ie de drager.

Kies OW horlogie daorömme met zörge

en loat oe roaden deur de Vakman!

Gedipt oogmeetkundige lid A.N.V.0.

Gedipl. contactlensspecialist lid A.N.V.0.

Brugstraat 22 - 7731 CT Ommen - Tel. (0529) 45 16 43
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SPORJRIJK

Nieuwelandstraat 12 Ommen

Tel. 0529 -45 45 08

www.sportriik.nl - info@sportriik.nl
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gaat nét even verder

www.vanelderen.nl
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Hypotheken
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'De Schakel Makelaars'

staan wij vanaf 1998
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Van Elderen
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Slagenkampweg 9, 7731 TK Ommen, Tel. (0529) 45 45 55



Slrangeweg 7

7731 GV Ommen

Tei. (0529)45 21 50

Fax (0529)45 11 65

E-maii: info@dunnewindgroep.nl

Website; www.dunnewindgroep.nf
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Dunnewind Groep
Verhuur van shovels, mobiele kranen, minikranen,

auto met kraan en containers.

Het afhalen en laten brengen van zand, grond,

grind, mijnsteen en straatstenen.

Uitvoering van sloopwerken.

Inname schoon en handzaam puin.

Washal en weegbrug Slagenweg.

Wij zijn ook zaterdags geopend

van 08.00 tot 12.30 uur

BOUWSTRAAT 8

7731 CP OMMEN

TELEFOON O529 45O 512

FAX 0529 454 125 VECHTSTEDE
NOTARISSEN

E-MAIL INFO@VECHTSTEDE.COM

INTERNET WWW.VECHTSTEDE.COM

DE<APPER De Kapper

Vrijthof 1, 7731 CN Ommen

Telefoon (0529) 45 49 48

www.kapsalondekapper.nl
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UW DAK IS ONS VAK!!!

dakdekkers- en renovatiebedrijf

■. won dsr UMDI
OMMEN BV

Vermeerstraat 13 • 7731 SM 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.unive.nl.

Univé De Onderlinge
Ommen

Tel: 0529-469410 UNIVÉ ̂VERZEKERINGEN 1 4
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wijnhandel ~ slijterij

J. van der Beek
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Tel. (0529) 45 30 66 ~ www.wijnhandelvanderbeek.nl
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EN
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H. STEEN B.V.
Sogenbosstraat 3
7731 WT Ommen

Tel. (0529) 45 18 02
Fax (0529) 45 69 98
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Roel & Wilma van de Vegte

Brugstraat 16 ~ 7731 GT Ommen
info@resto-oco.nl ~ www.resto-oco.nl

0529 451429
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AUTOSCHADE

Henk Koggel
GARANTIEBEDRIJF

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen

Telefoon (0529) 45 12 94
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Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19
7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72
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HOGE ^EXEL

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(ghhexel.nl • internet: www.hhexel.nl


