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Bij het naderen van het einde van 2015 is er weer een nieuwe Darde Klokke. Ook in dit
nummer weer een gevarieerd aanbod van verhalen waar de historie van Ommen de boven
toon voert. Van een verdwenen boerderij tot een nog helaas heden ten dage actueel onder
werp over vluchtelingen.
Wij wensen u alvast een goed nieuwjaar en sluiten af met de Ommer groet:

" 't Giet oew goed, bi 'j al waj doet".

De redactie wenst u veel leesplezier.

Het volgende nummer verschijnt begin april 2016. Dit is een themanummer dat hoofdza
kelijk onderwerpen betreft over het "Kamp Erika".
Kopij voor dat nummer dient voor 15 januari 2016 bij de redactie te zijn.

Aanvulling verhaal kerkklokken van Ommen in nr. 176
Bij het verhaal over de Kerkklokken is van elk gebouw een foto geplaatst van de kerktoren of
klokkenstoel, behalve van de Sint Brigitta Parochie. Dit tot ergernis van één van de lezers van de
Darde Klokke.

Van deze kerk staat echter wel een heel unieke foto afgedrukt, nl. een afbeelding niet van de
toren maar van de drie luidklokken zelf.

Samen met de welwillende koster van de kerk beklom Dieks Horsman van binnen de toren, waar
op de bovenste zolderruimte de drie klokken hangen, dicht onder het dak.
Om een duidelijke foto te kunnen nemen stonden we om beurten op een steile ladder en maakten
toen met enige moeite enkele foto's waarvan de meest geslaagde foto in het blad is opgenomen.
Vanzelfsprekend had ik ook een afdruk van de toren kunnen laten plaatsen van dit prachtige ge
bouw, maar persoonlijk leek het mij goed om ook iets te laten zien van de luidklokken zelf waar
over ik schreef. Persoonlijk vind ik dit de meest unieke foto bij dit verhaal. Omdat de ruimte voor
foto's bij elk verhaal beperkt is, koos ik voor ieder gebouw één foto. Vandaar.
Dan nog een tweede opmerking over de foto waarop drie mannen (klokkenluiders van weleer)
naast elkaar voor het klokkenhuis aan de Brugstraat staan. De naam van de persoon in het midden
is niet Albert (Appie) Visscher, maar Gerrit (Gait) Wunnink, voorheen boer en schaapherder in
Dalmsholte die later met zijn vrouw in Ommen woonde.

Omslagfoto: op de foto ziet u een foto uit 1922. Dat betreft met name Hongaarse kin
deren, die na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) naar Nederland waren gekomen. Deze
foto toont enkele kinderen die op het station in Ommen staan te wachten op de trein, die
hen terug naar Hongarije brengt.
Let u ook op de verschillende klassen van de wachtkamers, eerste, tweede en derde klas
se.

Inhoudsopgave
Over een verdwenen boerderij ; Dieks Horsman blz- 2
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Over een verdwenen boerderij

Bij de verhalen over de Tweede Wereldoorlog rond de Nieuwebrug in De Darde Klokke
nr.174 werd met geen woord geschreven over de verwoesting van de boerderij toentertijd
bewoond door de familie J.F. Eggengoor, zo werd dit mij terecht door een opmerkzame
abonnee en trouwe lezeres van ons blad, opmerkzaam gemaakt met het vriendelijke ver
zoek hier nog eens aandacht aan te schenken. Vandaar nu daarover dan dit verhaal.

Direct naast het reeds eeuwenoude eafé-restaurant Nieuwebrug stond van 1934 tot april
1945 de boerderij van bet echtpaar Jan Frederik Eggengoor en Geziena van der Beek. Zij
zijn getrouwd op 12 december 1934. Als zoon van Willem Eggengoor (de waard en kas
telein van bet café daar) en zijn vrouw RoeloQe Hilbers, lieten Jan Frederik en Geziena
een nieuwe boerderij bouwen. Zij was een dochter van Pieter Antbony van der Beek en
Aaltje Appelbof uit Ommen, voorbeen een ondernemende Ommer. Als winkelier, wonend
in de Brugstraat, kreeg bij in 1897 toestemming om in bet buis Kerkplein 9 een roombo
terfabriek met bandkraebt te stichten. De fabriek mocht voor baar produet de naam "Het
wapen van Ommen" dragen. Bij de opheffing van deze fabriek in 1908 werd aan Pieter A.
van der Beek toegestaan die naam over te brengen naar zijn kruidenierswinkel in de Brug
straat.

Huisnaam van de familie Eggengoor
In bet verleden werd een eigenaar of huurder van een herberg of café aangesproken als -
de Waard - of - kastelein-. Zo is er in bet jaar 1567 in bet Marke boek van de Marke
Gietbmen sprake van dat naar aanleiding van bet slechte bezoek van de boeren aan de
markebuurt samenkomsten, zij een boete moeten betalen in natura nl. "dat ze een tonne
biers voor de Markebuurtsamenkomsten moesten laten aanrukken van de weert (waard)
van de Nijebrugge". De bewoners daarvan en zo ook de familie Willem Eggengoor die
bier eeuwen daarna kwam wonen, kregen waarschijnlijk bierdoor de huisnaam "Weers -
Willem", waarbij bet woordje weert (oude spelling van waard), in bet dialect geleidelijk is
verbasterd tot "Weers".

Een nieuwe boerderij op historische grond
Toen bet echtpaar Jan Frederik en Geziena Eggengoor in december 1934 waren ge
trouwd, gingen ze wonen in de pas gebouwde boerderij op een wel heel oud historisch
terrein. De gescbiedscbrijving verbaalt ons dat er al sprake was van de Nijebrugge. In
1387 toen de Bisschop van Utrecht tolvrijheid verleende aan de edellieden die hem in de
oorlog hadden gesteund. "En waar tolheffing is toegestaan is er ook een tolgaarder die in
een huis moest wonen. Deze zocht een neveninkomen die bij tolhuizen meestal bestond uit
de verkoop van bier en wijn, waardoor en waaruit het ontstaan van de herberg aan de
Nieuwebrug mijns inziend moet worden verklaard", aldus bet verbaal van Martend Mak-
kinga in nr. 30 van ons blad en waarin bij verder de gesebiedsebrijving aangehaald als bij
sebrijft: "Wij mogen dus nu (1980) aannemen dat deze herberg meerden 6oo jaar oud is".
Merkwaardig is de plaats die de herberg beeft ingenomen in de politieke geschiedenis van
Overijssel, doordat "ridderschap en steden" er veelvuldig samen kwamen om als provinei-
aal bestuur van Overijssel daar te beraadslagen.
In 1449 kwam dit bestuur - opgeroepen door de Bisschop van Utrecht - bier samen om
zich te beraden over deelname aan de Rijksdag van bet Duitse Rijk die te Worms zou wor-

I den gehouden. Om
streeks 1525 werd dit

provinciebestuur op
nieuw samen geroepen
door dezelfde bis

schop, om over on
enigheden tussen de
steden Kampen en
Zwolle te beslechten.

Het toenmaals altijd
lastige Zwolle omsin
gelde toen de herberg
en gijzelde drie deel
nemers.

In bet jaar 1556 be
zonnen de bestuurders

Boerderij J.F. Eggengoor



zich of zij zich naar Brussel
zouden begeven om Philips de
Tweede - een jaar daarvoor
Heer der Nederlanden gewor
den, trouw te zweren. Zij be
sloten dat niet te doen, omdat
hun privileges hun veroorloof
den dit in Overijssel, op eigen
grondgebied te mogen doen.
Dit zijn enkele bijzonderheden
uit het rijke verleden van deze
herberg en in mei 1980 viert
men daar feest. Dan is het 100

jaar geleden dat een jongen
van acht jaar met zijn moeder,
komende uit Den Ham, in het
huis aan de Nieuwebrug kwam
wonen. Het was Willem Eggengoor, de grootvader van de huidige waard en kastelein en
eigenaar Wim Eggengoor die samen met zijn vrouw Marian Mollink, uit Hellendoom af
komstig, het feit dat de Eggengoors (drie generaties) een eeuw lang aan de Nieuwebrug
hebben gewoond, niet ongemerkt willen laten voorbij gaan. Tot zover dit citaat uit 1980.

Maar nu verder over de verdwenen boerderij, gebouwd dus in 1934. Het echtpaar Jan Fre-
derik Eggengoor, geboren 3 febr.1899 en Geziena van der Beek, geboren 28 augustus
1896 kregen drie kinderen: Willem, geboren 4 nov.1936. Aaltje Roelolje, geboren 29
maart 1938 en Pieter Anthonie, geboren 23 maart 1939.
Bij de bouw van de boerderij waren het woonhuis en het bedrijfsgedeelte duidelijk van
elkaar te onderscheiden. Het heeft gestaan aan de zuidzijde van het toenmalige café
restaurant wat later na de verwoesting van de boerderij, is uitgebreid. Ongeveer op het
huidige terras met parkeerplaats stond toen deze boerderij.
Een boerenbedrijf met in de zomermaanden gelegenheid om te kamperen, wat in die jaren
vaker voorkwam. Een prachti
ge plek aan de Regge in een
natuurrijke omgeving dicht bij
de Archemerberg. Als melk
veehouder gaf Jan Frederik op
zijn bedrijf de gelegenheid aan
jonge toekomstige boeren en
boerinnen, om bij hem een cur
sus te volgen voor het verkrij
gen van een diploma handmel-
ken van koeien.

Mobilisatie- en oorlogsjaren
Tijdens de z.g. mobilisatieja
ren 193 9-40, toen voor een in
val van Duitse troepen in ons
land werd gevreesd werden er door de Nederlandse krijgsmacht op strategische plaatsen,
militaire bewakingsposten opgesteld van een groepje soldaten. Deze werden dan meestal
ondergebracht bij burgers, bv. in een boerderij. Zo waren er enkele soldaten gebivakkeerd
in de boerderij van Eggengoor om de brug te bewaken en daarvoor was er naast de brug
op het terrein van de familie G.D. aan het Rot een grote betonnen bunker geplaatst van
waaruit men vijandelijke troepen onder vuur kon nemen.
Vooral in de laatste maanden van de oorlog werd het voor de bewoners dicht bij de brug te
gevaarlijk om er te blijven wonen. Toen bij een luchtaanval en zware beschietingen van de
brug, in januari 1945 de omringende gebouwen zwaar werden beschadigd en daarbij de
bejaarde Willem Eggengoor het leven verloor, was het voor de omwonenden noodzake
lijk om te evacueren. Het boerengezin van J.F. Eggeng
oor verhuisde tijdelijk naar de familie B.J. Warmelink
aan de Dalmsholterweg 5 in Giethmen.
Meerdere malen daarna is de brug door luchtaanvallen
bestookt, aldus Pieter Eggengoor, waarschijnlijk omdat
de Duitsers onderdelen van de V2 over deze brug trans
porteerden naar Archem, waar ze onder de dicht bebla-
derde bomen verder werden gemonteerd.

Echtpaar Eggengoor-vd
Beek,

Familie J.F. Eggengoor

Bunker tbv Nederlandse

militairen 1938-1939

(mobilisatie)



Gezina van de Beek met

paard en veulen.

Duitse militairen in leegstaande boerderij
Na de evacuatie van het gezin J.F. Eggengoor namen Duitse soldaten de boerderij in be
slag. Ook vorderden ze de beide paarden van de boer waaraan niet alleen Jan Frederik
sterk was gehecht, maar ook Geziena was een echte liefhebber van paarden. Na de bevrij
ding ging Jan Frederik op pad om de paarden op te sporen, zelfs tot bij Winschoten, maar
tevergeefs. Kort voor de bevrijding verstopten de Duitsers op de deel twee wagens met

munitieonderdelen. Deze raakten bij be-
• schietingen tijdens de opmars van het
Canadese bevrijdingsleger in brand met
een enorme explosie tot gevolg. De ge
bouwen waren zo zwaar beschadigd dat
ze later werden gesloopt. Enkele barak
ken voor bewoning en stalruimte kwa
men er toen op het erf te staan. De jon
gens Wim en Pieter samen met hulp van
buren hielpen met het bikken van de ste
nen van de gesloopte muren .

Kampeerboerderij J.F.
Eggengoor met camping-
gasten.

Nieuwe boerderij ook weer met vakantiebestemming
In 1947 bouwde men met behulp en onder toezicht van de Stichting van Oorlogsschade en
Wederopbouw een ruime met rietgedekte boerderij ca. 50 m. zuidwaarts van de vorige
gebouwen. Voor het houtwerk voor deuren en kozijnen werd duurzaam Amerikaans gre
nen gebruikt. De eiken roeden van de oude hooiberg zijn daarbij opnieuw gebruikt voor
een nieuwe hooiberg. Aannemer was het bouwbedrijf de firma Dollen te Wierden, een
naam die daar nog steeds voorkomt.
Na het overlijden van Jan Frederik Eggengoor op 16 januaril961 op de leeftijd van 61 jaar
is dochter Alie in dat jaar ge
trouwd met Jo van Gerres-

heim, afkomstig uit de ge
meente Hellendoom. Zij na
men het melkveebedrijf over
met daarnaast geleidelijk meer
uitbreiding voor kampeer- en
vakantieverblijf met camping.
Van de vier kinderen van Alie

en Jo is een zoontje na een
korte ernstige ziekte overle
den, 11 dagen oud. Gieni en
André wonen ieder op hun
eigen plek in deze omgeving
en Wilco van Gerresheim en

zijn vrouw Roselin namen het bedrijf over en wonen sinds 2003 met hun kinderen op de
inmiddels verbouwde vakantieboerderij waarvan de voormalige deel en koeienstal met de
boven vertrekken keurig en comfortabel zijn ingericht als familie accommodatie met lo
geer- en vakantiebestemming en enkel jaren daarna verrees er daarnaast op het terrein een
prachtig houten gebouw in een mooie rustige zwarte kleur met helder witte raam - en
deurkozijnen, met dezelfde vakantie en logeerbestemming. Daarbij is ook de daarbij gele
gen camping uitgebreid.
De agrarische bedrijfsvoering is toen stop gezet. Jo en Alie Gerresheim wonen vanaf 2003
op een mooie locatie in een ruime woning in Ommen. Hun moeder Geziena Eggengoor-
van der Beek is overleden in 1995 op de hoge leeftijd van 99 jaar.

Bezienswaardig en uniek
Zo zou ik het willen omschrijven op deze mooie en historische plaats daar bij de Regge.
Twee heel bijzondere gelegenheden, een bekend restaurant van de familie R. Lode met
steeds veel gasten en een rijke historie. Met daarbij een veelkleurige speeltuin voor kin
deren.

En dan daarnaast op enige afstand, van de familie van Gerresheim, een prachtige recrea
tieboerderij in twee afzonderlijke keurige en fleurige accommodaties, heel modem en
comfortabel ingericht voor vakantie - en logeerpartijen en familie reünie.
Beide bedrijven, heel verschillend in opzet en gebmik, dragen toch dezelfde naam van de
eeuwenoude "Nieuwe Bmg".
Dit is dan weer een verhaal over voormalige boerderijen, waarvan onze werkgroep af en
toe de geschiedenis onder de aandacht van onze lezers wil brengen. En daarvoor gingen



we deze keer naar Alie en Jo van

Gerresheim in Ommen waar ook

Pieter Eggengoor wonende te Zwol
le aanwezig was. Wij willen hen
hartelijk bedanken voor hun mooie
verhalen en het beschikbaar stellen

van foto's en andere familiedocu

menten die door Joop Dunnewind
zijn gescand voor De Darde Klokke.

I

Vakantiecentrum de

NIEUWE BRUG

Familie van Gerreisheim

De bajes van Ommen
Met de Rijksveldwachter als bewaker

Als de gevangenen 's morgens opstonden, stond de vrouw van de cipier met de koffie
klaar.

Niks geen strenge bewakers of zo. Nee, een cipier trad op als een soort oppasser en was
tevens meestal de plaatselijke veldwachter. Dit gold in ieder geval voor kleine gevange
nissen. We hebben het over het begin van de 19e eeuw.

De gemeente Ommen kende in vroegere jaren een eigen gevangenis, een zogenaamde
'kantonnale' gevangenis.
''''Eertijds was het rechtsgebied van ons land ingedeeld in zogenaamde kantons. Een kan
ton had een eigen kantongerechtsgebouw en meestal dus ook een kantonnale gevangenis.
De rechter van een dergelijk gerechtsgebouw was bevoegd lichte vergrijpen en overtre

dingen te berechten".

De stad Ommen was ook een kan

tongerechtsgebouw rijk. Het stond
aan het begin van de markt waar nu
het nieuwe marktgebouw staat.
De gevangenis stond aan het begin
van wat toen nog de Hardenberger-
weg was. Later werd straatnaam ge
wijzigd in de Van Raaltestraat.
In het pand is nu rijwielzaak van To-
ny van de Sligte gevestigd.
De gevangenis werd gebouwd in
1859 op een stuk grond dat werd
aangeduid als 'Poortenstuk'. Deze

naam kwam al voor in 1704. Gerrit Hendriks Smit en zijn vrouw
Hendrikien Arents bezaten hier een fraai huis dat omschreven wordt als "een welgelegen
huys, staande op de Poorte".

De eerste cipier was gerechtsdienaar Gosen Dijkerman. Hij had naast de gevangenis een
cipierswoning met een geitenhok. De geiten werden waarschijnlijk gehouden voor de
melk. De geit werd in die jaren de 'koe
van de armen' genoemd.
Dijkerman werd in 1873 opgevolgd
door Andries Schepers, rijksveldwach
ter, een jaar later alweer opgevolgd
door Hendrik Willem Bodewitz, briga
dier majoor, rijksveldwachter.
Hierna werd de gevangenis gesloten en
kreeg Hendrik van Elburg vergunning
in het pand een bakkerij te vestigen.

Een foto uit 1922 van de
voormalige kantonnale

gevangenis van Ommen.
De familie ten Toren ge

bruikten dit pand als woon
huis. Delen van de gevan
genis waren toen nog aan

wezig.
Personen op de foto zijn,

mevr. Ten Toren-Cazemier,
H. ten Toren en E. Caze-

mier.

De kinderen, Egberta ten
Toren, Tjitske ten Toren en
Boriske (Borbala) Eng Ier

Budapest.

De laatste zitting van het
Ommer gerechtsgebouw.

Helemaal rechts op de foto
de mooi gekostumeerde

majoor der rijksveldwacht
de heer M. Eelman



Ergens aan dit straatje
stond de bovengenoemde
gevangenis 0<! Cmthumltai3! mti ouit huiifn t>óar ilf afbntak daistvan, ptm. f MO.

Na Beniers was Plaggen-
marsch hier gevestigd met
huishoudelijke artikelen.

In 1894 neemt Johannes Veu-

rink de bakkerij van Van Elburg
over.

Er hebben enkele honderden

personen gevangen gezeten.

Vooral 1861 was het een top
jaar om dat zo maar eens te
noemen. Er zaten toen 398

mensen gevangen waarvan 324
mannen en 74 vrouwen. Dit had

te maken met de aanwezigheid
van de Ommerschans.

Voordat de kantonnale gevan
genis werd gebouwd, bezat
Ommen een kleine gevangenis
op de hoek Brugstraat/
Kerkstraat. Het werd toen aangeduid als 'het oude wachthuis'. In dit huis was ook de
nachtwacht van Ommen ondergebracht. Heel veel jaren later werd op dezelfde plek de
supermarkt van de Centra gevestigd van Jan Keizer.
In het wachthuis was een lokaal waar 16 tot 20 gevangenen konden worden opgesloten.
Ooit ontsnapten er twee door ondergraving van de drempel.
Dit wachthuis heeft ongeveer tot 1840 dienst gedaan als gevangenis. Daarna werd het door
de gemeente verhuurd aan ene Marrigje van der Heide, weduwe van Jan Hendrik Vosjan
die er een tapperij in hield.

De stad Ommen bezat daarna een huis van bewaring, voordat de kantonnale gevangenis
werd gebouwd. Deze stond in de buurt die aangeduid werd als de Achterstraat. Het feite
lijke adres van het huis van bewaring was Gasthuisstraat nummer 9, thans Middenstraat/
Gasthuisstraat. Het werd 'Stadshuis of Huis van de Stad' genoemd.
Het achterhuis functioneerde als gevangenis en het voorste gedeelte als woonhuis van de
Gerechtsdienaar die als cipier het toezicht op de gevangenen had. Terzelfder tijd deed het
gebouw ook dienst als 'Stadstal'. Als soldatentroepen op doormars waren, werden de
paarden hier gestald. Door de bouw van de kantonnale gevangenis werd dit gebouw als
gevangenis overbodig. Het werd daarna eerst verhuurd aan de gepensioneerde Gerechts
dienaar Willem van den Nieuwenhof en later aan postiljonhouder Gerrit Dekker.
Tussen 1864 en 1934 behoorde het pand toe aan de familie Van der Vegte bekend van de
touwslagerij aan de Hardenbergerweg.

Hieronder een officiële versie over het gevangenispersoneel ten tijde van de Ommer ge
vangenissen:

Vanaf het begin in 1814 tot heden is de functie van de cipier, een sleutelbewaarder, uitge
groeid tot die van directeur van een overheidsdienst in het midden van deze eeuw. De ci
pier in de kleinere gevangenissen uit 1814 is meestal de plaatselijke veldwachter die door
de koning als cipier wordt benoemd.
Hij is dan ook meestal de enige die ter plaatse de gevangenen bewaakt en onderhoudt.
Men moet zich in de kantonnale gevangenissen ook geen "gevangenisregiem" voorstellen.

De gedetineerden zit
ten maar voor enkele

dagen vast, ze zijn
veroordeeld voor lich

te overtredingen als
vechtpartijen of over
tredingen van plaatse
lijke verordeningen en
zijn ook meestal au
tochtonen. Het ging er
meestal gemoedelijk
aan toe. Even als

voorbeeld hoe het

soms ging. Omstreeks
1870 gaat de Almelo
se officier van justitie
op bezoek in de kan-
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Alle en Jan Veurink
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T 0529-457270

E  gjdveurink@hetnet.nl

I www.schottincksflier.com

Pé zorgboerderij voor
dagbesteding voor

(jong)volwassenen en ouderen

DOIJWE'S

★
DIJMP

DUMP, OIJTUdOR & Mini

STlLI]\»EWE(i 9, OMMEIV'
0529 451184

M'lVW.nOIJWESIlIJMP.IVL

Bandenservice Ommen B.V.
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eve wish

De koffie staat klaar!

Sjaco Aalbers
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0529 728990

Voor professioneel autoschadeherstel

autoherstel
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Tel. (0529) 451146

info@abshuysmans.nl

www.abshuysmans.nl
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reparatie totale autoschade
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Inshared verzekering
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Van Elburg Ommen

Schurinkstraat 22a - 7731 GD Ommen
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NTP Infra Hattem

NTP Infra Enschede
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NTP Bouw B.V.
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Vestiging Hardenberg
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Vestiging Ommen

T 0529 450313
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O VW-Audi dealer
Oostendorp

Balkerweg 10, Ommen

tel. (0529) 45 36 59

0 Toyota dealer
Van Leussen

De Brink 2, Ommen

tel. (0529) 45 12 61

© Daihatsu en Hyundai specialist
Autobedrijf Dunnewind

Veldkampweg 29, Ommen

tel. (0529) 45 19 60

QSuzukl 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

Keuze uit ruim 400 occasions! www.hetrondjeommen.nl

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
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BERNA'S
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Markt 14 - 7731 DB Ommen

Telefoon 0529 45 63 94 - www.bernashairfashion.nL

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

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

Sanitair

Service en onderhoud

Airconditioning

Warmtepompinstallaties

Elektra

Loodgleterswerk

Centrale verwarming

Dak- en gootwerk

INSTAL
Uneto Vni O

Aridrivandei'
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hoveniersbedrijf

www.arjanvanderveen.nl
Woestendijk2 • 7738 PL Witharen

T 0523 - 676116 • M 06-506 450 81

ontwerp

aanleg
onderhoud

vijvers
boomverzorging

renovatie

sierbestrating



tonnale gevangenis te Enschede en hij zowel de
voordeur als de drie celdeuren open vindt staan,
terwijl de gedetineerden allen zitten te wachten tot
de vrouw van de cipier terug komt met koffie! Het
onderhoud van de gevangenen: de voeding, de was,
het schoonmaken van het gebouw, verlichting etc.,
wordt jaarlijks uitbesteed aan particulieren, die per
gedetineerde per dag een vast bedrag als vergoe
ding krijgen. In vele gevallen, maar vooral in de
kleinere inrichtingen, is het de veldwachter/cipier
die dit onderhoud aanneemt, wat er vaak op neer
komt dat zijn vrouw het onderhoud verzorgt en hij
zelf de bewaking.
Ook komt het voor dat meerdere inrichtingen het
onderhoud hebben uitbesteed aan één persoon,
waarbij de bewaking wordt overgelaten aan de cipiers. In de grotere gestichten, zoals
Zwolle, zijn meer personeelsleden in dienst: een cipier, vaak meerdere knechts, en hulp
personeel. Het is ook in deze huizen dat in de 19e eeuw de geestelijke verzorgers, artsen
en later de maatschappelijk werkers hun werkterrein vinden. In 1856 krijgen de cipiers
van de Huizen van Verzekering in de hoofdplaatsen van de provincies de titel directeur,
terwijl voor de overige in 1886 een revaluatie van hun titel wordt doorgevoerd: zij heten
vanaf dan gestichtshoofd. Vanaf 1953 heten alle beheerders van de gestichten directeur. In
dat jaar wordt behalve de naam ook de inhoud van de functie geheel veranderd. In plaats
van een personeelslid in dienst van het College van Regenten wordt hij een zelfstandig
directeur, slechts onder toezicht van het College van Toezicht en in dienst van het Minis
terie van Justitie. Wel wordt de directeur in zijn werk bijgestaan door een gestichtsraad,
bestaande uit tenminste de adjunct-directeur, de hoofden van de dienstsectoren en de aan
het gesticht verbonden ambtenaren die in het bijzonder met de hulpverlening zijn belast.

Op de foto de achterzijde
van de gevangenis. Het is

het enige zichtbare deel dat
nu nog aanwezig is

Bron:

Ommen, rond de 19e eeuw van G. Steen
Foto's: archief HKO en Hans Steen

■■1 HmH H
Voormalige gevangenis,

hoek Gasthuisstraat-
Middenstraat

De voormalige gevangenis,
thans rijwielzaak Tony van

de Sligte. Op de achter
grond nu Marten Dunne-

wind. (foto Hans Steen) Het
pand heeft nog steeds een
voorname uitstraling, zie

daarvoor de brede daklijst
rondom het gehele pand.



Vluchtelingen op de Besthmenerberg

Kerkplein, vanuit de pasto-
rietuin gezien

Aankomst van vluchtelin

gen per trein ergens in
Nederland

Die ochtend kwamen we op school, we zaten in de derde klas van de MULO. De eerste
lessen van de dag kregen in ̂ ^Het gebouw achter de kerk" dat dienst deed als dependan
ce omdat er weer eens ruimtegebrek in de school op het Vrijthof was. Vele jaren eerder
zaten een aantal van ons in hetzelfde lokaal, toen nog kleuterschool.
Er hing een vreemd soort spanning in de lucht en de les begon anders dan gewoonlijk.
Meester Kamphuis vroeg onze aandacht en vertelde over de laatste gebeurtenissen in
Hongarije. Onder de indruk van de ernstige sfeer luisterden we daarna stil naar het ge
dicht "Mensch zijn" van de dichter René de Clerq. Het was begin november 1956.

Vier november 1956 is de geschiede
nis ingegaan als de dag van het ver
raad. Het was de dag, waarop het
Sovjetleger de Hongaarse Volksop
stand, die geruime tijd eerder door
studenten op vreedzame wijze was
begonnen, neersloeg.

Tal van Hongaren voelden zich
steeds onveiliger en bedreigd in hun
eigen land. Weldra kwam er dan ook
een grote stroom mensen op gang,

die trachtten het gevaar te ontvluch
ten door het land te verlaten. Velen

van hen gingen de grens met Oostenrijk over en vonden hun eerste, veilige onderkomen in
het buurland.

In de weken die daarop volgden kwamen er ook groepen Hongaarse vluchtelingen naar
Nederland. Ons land stond klaar om te helpen. De reizigers kwamen per trein aan op sta
tion Utrecht, waar ze in de Jaarbeurshallen werden ondergebracht en verzorgd. Daar vond
ook de registratie plaats en werden de families en alleenstaanden ingedeeld in groepen. In
de volgende dagen zouden ze naar de verschillende steden en dorpen worden gebracht, die
hen onderdak wilden bieden.

Er kwamen meerdere transporten vanuit Oostenrijk naar Nederland. De eerste groep arri
veerde op 15 november en bestond uit 670 personen.

Het Radiobulletin van vrijdag 16 november 1956 om 10.00 uur meldde:

"De eerste Hongaarse vluchtelingen in ons land zullen morgenochtend om acht uur uit
Utrecht vertrekken. Zij zullen met autobussen worden overgebracht naar de verschillende
vacantiecentra en pensions in ons land. Zij gaan onder meer naar Wijk aan Zee, Bever
wijk, Oo(s)tmarsum, Ommen, Elspeet, Nunspeet, Eerbeek, Zeist, Ravestein en Putten. Het
tweede transport van ruim 6-honderd vluchtelingen uit Hongarije wordt in de nacht van
Zaterdag op Zondag in ons land verwacht."

Een jong echtpaar vond een goede verblijfplaats bij de familie Wagenaar "over het spoor".
Na verloop van tijd vond de man, die de kookkunst machtig was, een baan in Den Haag en
beiden vertrokken uit Ommen.

Ook in Ommen was dus plaats gevonden. Het vakantiepark op de Besthmenerberg had
achttien zomerhuisjes beschikbaar gesteld. Vierentachtig personen, gezinnen en alleen
staanden, kwamen op zaterdag 17 november aan op Vakantievreugd en konden er hun

tijdelijke onderkomen
betrekken en tot rust ko

men.

Onder de vluchtelingen
bevond zich ook een ver

loofd stel. De jongeman
en zijn verloofde wilden,
nu ze in vrijheid waren,
zo snel mogelijk trouwen.
De Officier van Justitie in

Zwolle verleende dispen
satie en zo kon het gebeu
ren, dat het jonge stel al

i op maandag 19 november

I



"aantekenden". Ommen had de primeur, want het was de eerste "trouwerij" tussen twee in
Nederland verblijvende Hongaarse vluchtelingen.

Het huwelijk werd gesloten op donderdag 22 november in het bijzijn van alle landgenoten,
die op de Besthmenerberg verbleven.

's Morgens omstreeks half negen vond de bijzondere plechtigheid plaats in het gemeente
huis van Ommen. De gemeentesecretaris, de heer E.J. Stoeten, trad op als ambtenaar van
de burgerlijke stand. Hij werd,
om de vanzelfsprekende taalpro
blemen, bijgestaan door een
tolk, mevrouw van Silfhout*. De
burgemeester van Ommen, de
heer C.P. van Reeuwijk en een
ambtenaar van het gemeente
huis, de heer G. Veurink, waren
getuige. Omdat er voor een
bruid een boeket hoort te zijn
hadden de Commissaris der Ko

ningin van de provincie Overijs
sel, Ridder de van der Schueren
en zijn echtgenote ervoor ge
zorgd, dat er een prachtig
bruidsboeket voor haar was.

Na de officiële huwelijkssluiting, die volgens de Nederlandse wet geschiedde, ontving het
echtpaar van het gemeentepersoneel een geschenk. Het waren twee zilveren lepeltjes met
het wapen van Ommen als blijvende herinnering aan de bijzondere dag. Voor een ander en
nuttig cadeau zorgde de afdeling Ommen van het Nederlandse Rode Kruis. Het was een
groot textielpakket, dat werd aangeboden door het lid van de Rode Kruiscolonne, de heer
D. de Vries.

Vervolgens ging het gezelschap naar de R.K. Sint Brigittakerk van Ommen, waar het hu
welijk werd ingezegend door Pater Radanyi, Hoofdaalmoezenier van de vluchtelingen.
Hongaren zongen de mis mee, aan het eind van de plechtigheid werd het Hongaarse volks
lied gezongen. Het werd een bewogen en ook een feestelijke dag voor de betrokkenen,
ondanks het gemis van eigen huis en haard.

Een andere, bijzonder emotionele gebeurtenis was de aankomst van een verloren gewaan
de zoon. De ouders van de jongen waren met vijf kinderen met het eerste transport in
Utrecht aangekomen. Ze hadden er geen idee van waar hun jongvolwassen zoon was. De
jongen, die zich bij de opstandelingen had aangesloten, was in gevangenschap van de Rus
sen geraakt. Hij had weten te ontsnappen en was naar het ouderlijk huis gevlucht. Hier trof
hij een verlaten woning aan en hij kreeg te horen, dat de familie naar Oostenrijk was uit
geweken. Hij volgde het voorbeeld en kwam via Wenen met het derde transport in Neder
land aan. In Utrecht kwam hij erachter, dat zijn ouders in Ommen op de Besthmenerberg
verbleven. Hij reisde hen spoorslags na. Tijdens een van de maaltijden, die de tijdelijke
bewoners van Vakantie vreugd gezamenlijk plachten te gebruikten, kwam hij geheel on
verwacht de eetzaal binnen. Ontroerd waren de aanwezigen er getuige van dat ouders en
zoon elkaar omarmden. Het geluk van het gezin was helaas niet compleet - een vij^arig
kind was nog vermist...

Al vrij snel gaven de gasten te kennen, dat het hen uitstekend beviel op Vakantievreugd.
De mannen maakten zich nuttig door het verrichten van allerlei hand- en spandiensten,
zowel binnen als buiten. De vrouwen waren druk met huishoudelijk werk en voelden zich
thuis in hun "kleine paleisje" zoals ze het wel noemden.

Door enkele vluchtelingen werd spontaan een muziekgroep gevormd, bestaande uit piano,
viool en cello. Er was onder de aanwezige landgenoten ook een goede zanger en de en
thousiaste musici wilden met de groep graag meer muziek maken. Ze hadden echter geen
bladmuziek. Aan burgers in Ommen werd daarom gevraagd pianomuziek ter beschikking
te stellen: "hoofdzakelijk klassiek en operette".

Burgers uit Ommen trokken zich het lot van de vluchtelingen aan. Ze organiseerden sa
men met kerken en verenigingen inzamelingen en activiteiten voor de gasten op de
Besthmenerberg. Er werd geld bijeengehaald en er werd b.v. gezorgd voor dekens, kachels
en brandstof, waaraan extra behoefte bestond in de koude tijd van het jaar.

Leden van verschillende verenigingen togen 's avonds, in het donker, naar Vakantie
vreugd, waar ze met muziek, zang, gymnastiek enz. de gasten een paar uurtjes ontspan-

Burgemeester C.P. van
Reeuwijk, ?, E.J. Stoeten,
D. de Vries en G. Veurink

naast het bruids

paar: mw. van Silfhout-
Eperjesy



ning bezorgden. De vluchtelingen waren en voelden zich welkom.

Over de betrokkenheid van de bevolking werd het e.e.a. weergegeven in notulen van een
raadsvergadering.

NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der GEMEENTE OMMEN, GE

HOUDEN OP MAANDAG 3 DECEMBER 1956, DES VOORMIDDAGS TE 9.30 UUR TEN

GEMEENTEHUIZE.

Voorzitter: Mr. C.P. van Reeuwijk, burgemeester

Tegenwoordig de leden: de Boer, de Conne, Groten, Hurink, Immink, Moerman,

Prenger, de Ruiter, Seinen, Siero, Veurink, Vos en mevrouw Wildervanck de Blécourt

-Bech.

Afwezig met kennisgeving de leden: Heijink en Keukenkamp.

Secretaris: E.J. Stoeten.

OPENING.

De Voorzitter, de vergadering openend, spreekt het formuliergebed uit.

GEBEURTENISSEN IN HONGARIJE.

De Voorzitter wil bij de aanvang van de vergadering een kort woord wijden aan de

gebeurtenissen van de afgelopen maanden. De internabonale polib'eke verwikkelin

gen en de aanslag op het Hongaarse volk hebben geleid tot de aankomst van 84

Hongaarse vluchtelingen in de gemeente. Dat het vuige verraad in Hongarije nog

steeds doorgaat, bewijst wel de dezer dagen plaats gehad hebbende arrestatie van

de vertegenwoordiger van de arbeidersraad aldaar. Spreker kan hier niet verder op

ingaan, doch wil vanaf deze plaats een woord van welkom toeroepen aan de Hon

gaarse gasten en zijn dank uitspreken aan de bevolking van de gemeente Ommen.

De offervaardigheid, die men heeft getoond is geweldig geweest. De in de gemeente

gehouden collecte voor de Hongaarse slachtoffers heeft opgebracht f. 15.709,65, de

collecten in de kerken f. 6.020,- terwijl aan goederen is ingezameld voor een in-

koopwaarde van f. 8.000,- tot f. 10.000,-. In totaal is dus rond f. 29.730,- bijeenge

bracht. Het is overweldigend als men ziet, wat de bevolking van Ommen zich ge

troost heeft en de dank van de Hongaren is dan ook bijzonder groot. Hun enige wens

is thans nog, spoedig aan het werk te kunnen gaan. Vandaag gaan reeds enkelen

weg, die als mijnwerker in de mijnstreek zullen worden tewerkgesteld. Het is moei

lijk ons te verplaatsen in de gedachtegang der Hongaren, die meer waarde hebben

gehecht aan vrijheid dan aan welvaart. Spreker is temeer dankbaar, omdat uit alle

lagen der bevolking hulp is geboden en hoopt, dat de vluchtelingen snel door de be

volking zullen worden opgenomen, maar bovenal dat zij snel naar hun vaderland

zullen kunnen terugkeren en dat zij in vrijheid hun eigen regering zullen mogen kie

zen. Spreker hoopt, dat de vrijheid, die wij hier in Nederland hebben, behouden mo

ge worden. Het belang van deze vrijheid wordt niet door allen beseft. Men zal moe

ten tonen, dat men de vrijheid waard is, door zich beschikbaar te stellen voor be

stuurscolleges en openbare diensten, als brandweer en de bescherming bevolking.

Het is niet voldoende, dat men alleen belangstelling toont. De laatste maanden heb

ben aangetoond, dat al preekt men de passie, men zich desondanks te buiten kan

gaan aan verkrachting van recht en gerechtigheid.

De heer Siero wil, aansluitend aan de woorden van de voorzitter, ook dank brengen

aan hen, die daadwerkelijk hebben meegewerkt aan de onderbrenging der Hongaar

se vluchtelingen.

De voorzitter zegt, dat deze mensen een bijzonder woord van dank waard zijn. Het is

prettig geweest te ervaren, dat de bevolking van Ommen tot zulk een offervaardig

heid in staat is geweest, ondanks de watersnoodschade van de afgelopen zomer.

Ook door verenigingen van buiten Ommen werden er activiteiten voor de gasten op touw
gezet. Voetbalvereniging Heracles uit Almelo besloot een voetbalwedstrijd te organiseren
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tussen het eigen elftal tegen een team, dat was
samengesteld uit leden van Hongaarse voetbal
clubs, die in Ommen en Ootmarsum verbleven.
Onder de Ootmarsumse voetballers bevond zich

o.a. de trainer van de grootste Hongaarse voet
baller aller tijden. Puskas.

De Zwolsche Boys wilden ook hun steentje bij
dragen aan de ontspanning voor de Hongaren in
Ommen. Zij regelden vervoer per bus voor dertig
Hongaren naar een wedstrijd, die de Zwollenaren jp,
speelden tegen de Enschedese Boys. Ook zorg
den ze ervoor, dat enthousiaste Hongaarse voet
ballers tijdens een trainingsavond een balletje mee konden trappen.

Er diende zich echter het probleem "geen voetbalschoenen" aan. De Zwolsche Sportraad
werd in de arm genomen en zij richtte een verzoek aan de burgers behulpzaam te zijn bij
het vergaren van (zo'n vijfentwintig paar) voetbalschoenen.

De A.B.H.B. - Algemene Bedrijfs Handbal Bond - organiseerde op 8 januari 1957 een
wedstrijd tussen het bondsteam en een team, dat was samengesteld uit vluchtelingen, die
op de Besthmenerberg verbleven. De uitslag van de wedstrijd, die gehouden werd in de
Groningse Bloemenveiling, viel voor de gasten niet gunstig uit, zij verloren met 16-9.

De aanleiding van de wedstrijd in Groningen zal waarschijnlijk gelegen zijn in het feit, dat
twee Hongaarse gezinnen op 8 december 1956 van Ommen naar Groningen verhuisd wa
ren. Het ene gezin bestond uit een echtpaar met twee kinderen, Karoly van veertien jaar en
de acht jaar jongere Istvan. Zij betrokken een gezinswoning, terwijl het andere, kinderlo
ze, echtpaar een deel van een woning was toegewezen. De beide mannen hadden werk
gekregen bij de Nederlandse Spoorwegen. Voor twee andere gezinnen stonden in Bode
graven twee kant en klaar ingerichte woningen op nieuwe bewoners te wachten. Dat deze
er welkom waren blijkt wel uit het feit, dat leden van de plaatselijke organisatie op vrijdag
14 december met hun burgemeester en een tolk naar Ommen reisden om de nieuwe inwo
ners op te halen.

Een opmerkelijk voorbeeld van betrokken-zijn kwam uit Soesterberg van het daar gedeta
cheerde squadron Amerikaanse straaljagers. De mannen van het squadron hadden het be
sluit genomen het opvangcentrum voor Hongaren, Vakantievreugd, te adopteren. Zo kwa
men piloten b.v. ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest naar Ommen om geschenken
aan te bieden, hetgeen vooral voor de kinderen een grote verrassing was.

Nu, negenenvijftig jaar later, doemt de vraag op: "Hoe zou het leven van het in Ommen
getrouwde Hongaarse vluchtelingenpaar zijn verlopen?" In juli 1957 keerde dit echtpaar
naar hun geboortegrond terug. Hoewel de man een goede baan had gekregen en het paar
over een eigen woning beschikte, bleken de man en vrouw niet te kunnen wennen in Ne
derland. Daarom maakten ze de keuze naar hun vaderland terug te gaan, evenals vele land
genoten. —

Koninklijke belangstelling

* Mevrouw E. van Silfhout-Eperjesy, die in Ommen had gewoond, was bereid gevonden als tolk op te treden.
Zij was de Hongaarse taal goed meester. Margit Eperjesy werd op 3 maart 1908 in Boedapest geboren. Net
als heel veel andere jeugdigen uit Hongarije was zij naar Nederland gekomen. Dit was in de jaren na de
beëindiging van de Eerste Wereldoorlog.

Hongarije had zwaar te lijden gehad in die oorlog. Er heerste grote armoede en vooral de kinderen hadden
een zeer zwakke gezondheid. Hoewel ouders hun kinderen natuurlijk liever bij zich wilden houden besloten
velen om hun zoon of dochter met vakantie naar Nederland te zenden. De kinderen werden in ons land opge
nomen in pleeggezinnen. Het merendeel van de kinderen waren meisjes, want veel pleegouders hadden hun
voorkeur voor een meisje te kennen gegeven. De jonge Margit werd als pleegkind opgenomen door de fami
lie Koldeweij in Ommen. Ilonka Molnar, een an
der Hongaars meisje, was een langdurige logee in |
het gezin van de familie Oldeman in de Brug
straat. Margit voelde zich snel thuis en was graag
in Nederland. Gewoonlijk gingen de pleegkin
deren na een maand of drie, maar soms ook na
veel langere tijd, naar Hongarije terug. Sommi
gen kregen "thids" echter zoveel heimwee, dat ze
na verloop van tijd naar Nederland vertrokken
met de bedoeling er zich definitief te vestigen.
Margit Eperjesy trad op 2 augustus 1928 in het
huwelijk met Marinus van Silfhout. Het echtpaar
woonde een lange periode in Diemen. In 1964
werd besloten in Ommen te gaan wonen, in het
bekende huis van de dames Koldeweij aan het
Bergpad.

Links horlogemaker P.
Oldeman met vrouw en

dochter, voor hen staand
Ilonka Molnar
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Kamp Eerde hielp 80 jaar geleden jongeren aan werk

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat werkkamp Eerde werd geopend. Jong Holland snakte
naar werk, maar werk was moeilijk te vinden. Kamp Eerde hielp in de crisisjaren jongeren
aan werk. Eerde was het vierde werkkamp van de "Centrale voor Werkloozenzorg". De
officiële opening van het werkkamp werd verricht op 4 oktober 1935 door minister van
Soeiale Zaken mr. H. Slingenberg. Dat gebeurde in bijzijn van de kampjongeren en tal van
genodigden.
Nadat de heer W.J. Hemmes als voorzitter van de Centrale voor Werkloozenzorg een kort
woord had gesproken was het de beurt aan de minister. Hij maakte gewag van de moeilij
ke tijd en sprak de wens uit dat de jongeren zieh weerbaar konden maken in de strijd om
het bestaan. De Ommer Courant was bij de officiële opening aanwezig en maakte in de
krant van 9 oktober 1935 het volgende verslag.

"Met een zeker gevoel van vreugde mag geconstateerd worden, dat zoovelen hun schou
ders hebben gezet onder het zoo zware werk om voor de vele duizenden jongen menschen,
die doelloos rondloopen iets tot stand te brengen, dat als 't ware een rustpunt in hun
moeitevol leven kan geven. Ik verheug mij er zeer over, dat zoovelen zich aan het vraag
stuk van de werkloosheid onder de jeugd met waarachtige toewijding geven, geheel belan
geloos, en met geen ander doel voor oogen dan om de jeugd zelve te helpen in haar moei
lijkheden om aan den normale arbeid te komen. Maar niet minder waardering heb ik voor
de honderden jonge menschen, die begrepen hebben dat het doelloos rondloopen verder
felijk voor hen is en die zich met groot enthousiasme hebben opgegeven om eenige maan
den in een werkkamp te verblijven. Zij weten, dat daar gearbeid moet worden, stevig gear
beid zelfs, doch zij begrijpen ook, dat een dergelijke arbeid hen meer weerbaar maakt in
den moeilijke strijd om het bestaan. Nu ik dit vierde kamp voor geopend verklaar, spreek
ik hierbij den wensch uit, dat de geest die in dit kamp zal zijn, een zoodanige uitwerking
zal hebben op de jonge menschen, die hier komen arbeiden, dat zij, weer terug in de groo-
te maatschappij, daar niet alleen met vreugde over hun 8-weeks verblijf in Ommen zullen
opwekken aan het kampwerk deel te nemen, omdat daardoor in ons volk en in de eerste
plaats bij de jongeren het gevoel van samenhoorigheid zal worden aangekweekt dat zoo
noodig is om ons uit het diepe dal, waarin wij nu vertoeven, naar boven te voeren." aldus
de minister", zo berichtte de Ommer Courant.

Jong Holland snakt naar werk
Burgemeester van Ommen, de heer C.E.W. Nering Bögel was ook een van de sprekers bij
de opening. "Het moet wel verheugend voor de organisatoren zijn, dat zij hier de voltooi
ing van een deel van hun werk voor zich zien. Jong Holland snakt naar werk, maar we
verkeer en in een tijd waarin het zeer moeilijk is werk te vinden. Dat werkt op de jeugd
zeer deprimeer end. De gemeenten kunnen niets doen. Die hebben genoeg zorg voor de
ouderen. Daarom is het zoo mooi van de Centrale, dat zij deze arbeid op zich heeft geno
men. Dank aan den minister voor zijn aanwezigheid en aan den heer Van Pallandt, die
zich zoozeer zich voor dit werk interesseert, aan Ir. Westhojfdie de vader wordt geacht te

30 januari 1936 - Kamp
Eerde



Aangesloten bij

Kompanen
UW maat in financiële diensten

Van Reeuwijkstraat 42
7731 EH Ommen

Tel.: (0529) 451154

Fax: (0529)455027

Website: www.kompanen.ni
E-maii: info@kompanen.ni

stukadoorsbedrijf
Rinus Zwanepol

Mobiel 06-30009131

QUATTRO
STORE

For men and women

Kerkplein 4 & 5 Ommen

15to^ 120 personen
v.a. illr p.p.

www.flater.nl
0529 - 451 364

■ • » fi_®L

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. 0523-675057

Fax 0523-676087

www.hbremmer.nl

OCB Bouw b.v.
Uw specialist in ontwerp,

nieuw-, verbouw en renovatie

Aannemersbedrijf M. van der Vegt

Strangeweg 14 . . '

7731 GW Ommen ■-

tel. (0529)452810 "
fax (0529)452062 j
e-mail: info(^ocb-boüwlnl
www.ocb-bouw.nl

B
Ommen (0529) 45 37 47

'BOUW
GARAMT

fi ^
11 ^

J£ ZIET 'T VERSCHIL

Varsenerpoort 9, 7731 DG Ommen

expert WESTERMAN

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

EXPERT/DAAR WORD JE WIJZER VAN



FREES VERHUUR OMMEN. NL

□ Asfaltfrezen

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

• Buffetten

• Hapjes
• Workshops
• Diners

Hef enige dat u zelf hoeft
te doen is genieten!

Ommen I Zwo

JÜRRIE BAAS

oFRmscHAPPm

TUINCENTRUM Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24
7731 RZ Ommen

Tel. (0529) 453708

Fax (0529) 451595

info@jurriebaas.nl
www.jurriebaas.nl

Wielewaalstr 21

7731 XH Ommen
Telefoon: 0529-452710

^  Mobiel: 06-10365875
E-mail: info@culinairbijuthuis.nl

Hartelijk WELKOM bij
Grandcafé Jipp
Kerkplein 3
7731 CS Ommen

tel. 0529-456770

- Lunch

- Diner

-Tapas
- Catering

/ÈRAND CAFé\

www.grandcafejipp.nl

- High Tea
- Feesten

-Partijen
- Borrelen

iistiliaiiliPi

>
Henk van den Hofav

M (06) 57 19 91 17

Groenling 14

7731 KW Ommen

T(0529) 45 6441

E lnfo@lnstalhvdhof.nl

1 www.lnstalhvdhof.nl

-4
EP: Ommen

Beeld & Geluid - Telecom - Wassen & Drogen -
Koelen & Vriezen - Multimedia -
Huishoudelijke apparatuur - inbouwapparatuur

Gasthuisstraat 52 - 7731 DA Ommen

Tel.: (0529) 45 03 65 - Fax: (0529) 45 25 37
info@epommen.ni

Bentu m @ N i j boei^^ .
Notarissen in Ommen en H^fd€nberg

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

ƒ  info@bentumnijboer.nl
/  www.bentumnijboer.nl

Prima Vista
/lil w|||K Varsenerstraat 2
f 1 II 1 7731 DC Ommen

t  0529 450 144
info@pr1ma-v1sta.nl

w www.prima-vista.nl

/~7\ RENAULT-DEALER

^ CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Ommen

Tel. (0529) 46 99 00

www.cents.nl

KLEINLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijf

De Voormars 10B - 7731 DD Ommen

Telefoon (0529) 45 47 89



zijn van dit werk en voorts aan
allen die het kamp hebben hel
pen tot stand brengen", zei de
burgemeester." aldus de krant
van toen.

Verder werd het woord ge
voerd door de Inspecteur van
de werkverschaffing te Zwol
le, Ir. J.Th. Westhoff. Hij
wordt gezien als de geestelijke
vader van de werkkampen.
Kampleider Willems sprak
zijn dank uit aan het adres van
baron Van Pallandt voor het

beschikbaar stellen van zijn
landgoed. Vervolgens werd door de jongens het kamplied gezongen waarna een krachtig
applaus volgde. Dominee G. Bos uit Dedemsvaart richtte zich vooral tot de jongelingen in
het kamp. "Weest voor elkander geen rem, maar een richtingwijzer om samen te ontvan
gen den zegen. Ook wekt hij de anderen op om te steunen, hetzij door stojfelijk, hetzij door
geestelijke hulp". De predikant gaat hierna voor in gebed, waarna besloten wordt met het
zingen van Psalm 96", aldus de Ommer krant.

V.:-

Thee

Na de toespraken binnen ging het gezelschap naar buiten. Op het middenveld van het
kamp stond een hoge vlaggenmast en hees minister Slingenberg de kampvlag in top onder
het zingen van het volkslied 'Wien Neêrlands bloed'. Aan de genodigden werd vervolgens
gelegenheid gegeven het kamp te bezichtigen. Er werd thee geschonken en een wandeling
over het terrein gemaakt door de genodigden met onder andere A. van Geelen, secretaris
generaal van het departement van soeiale zaken; Baron van Heemstra, tweede voorzitter
van het Nationale Crisiscomité; J. Beukenkamp, gedeputeerde van de provincie Overijs
sel; A. Stapelkamp, voorzitter van de Christelijke Nationaal Vakverbond; burgemeesters
van omliggende gemeenten en vele predikanten.
De krant wist dat in kamp Eerde - zoals ook in de overige kampen van de "Centrale voor
werkloozenzorg" - veertig uur per week gewerkt wordt. Dit onder leiding van het perso
neel van eigenaar Ph. Baron van Pallandt. De avonden worden besteed aan ontwikkeling,
ontspanning en dergelijke. Zaterdagsmiddags gaan de jongens naar huis en 's maandags
morgens komen ze terug en omdat iedereen binnen een straal van 45 kilometer wonen ge
schiedt dat per fiets waarvoor een vergoeding van 50 eent per week wordt betaald. De vier
reeds bestaande kampen, het Wijde Veld bij Ede, de Schaapskooi bij Oostvoome, Gooi
land bij Bussum en Eerde boden plaats aan ongeveer 700 deelnemers. Daar de jongens
acht weken in het kamp waren met per jaar 45 effectieve weken, konden 3500 deelnemers
aan het werk worden helpen. Bij elke wisseling stond het kamp een week leeg. De kosten
van het kamp kwamen voor rekening van het Rijk en werden toen begroot op maximaal 5
gulden per week per deelnemer.

2 gulden
In de krant van 1935 is verder te lezen dat de opening van het werkkamp ter sprake werd
gebracht door burgemeester Nering Bögel in de gemeenteraad van Ommen. De burge
meester legde uit dat het werkkamp een initiatief was van de Raad van de Nederlandse
Kerken voor praktisch Christendom. "Waardoor de christelijke werklooze jeugd gelegen
heid bekwam om zich een poosje aan de moreele gevaren van den lediggang door arbeid
te onttrekken, het interessante kampleven mee te maken, hun ouders een poosje van de
zorg voor hun persoon te ontlasten en tenslotte óók nog wat te verdienen". Burgemeester
Nering Bögel sprak er zijn spijt over uit dat de christelijke arbeidersbonden in Ommen er
niets aangedaan hebben om hun eigen jeugdige werklozen voor kamp Eerde op te geven.
Het raadslid Seinen wist wel waarom: "Weet u wat ze verdienen?". "Twee gulden per
week", wist de burgemeester, die er aan toevoegde dat mooi te vinden, vooral om dat het
hier werk van maatschappelijk hulp betrof, de arbeid geen productief werk was en boven
dien kost en inwoning werd genoten. Maar de heer Seinen haalde geringsehattend de
sehouders op. Toch werd Seinen overtuigd en beloofde de ehristelijke werkloze jeugd van
Ommen binnenkort via een advertentie op de hoogte te zullen stellen over de mogelijkhe
den in Eerde.
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Tweede jeugd voor historisch juweeltje
Tolhekke in Witharen

Het oude tolhuis "Tolhekke" aan de Balkerweg 60 in Witharen wordt weer in oude glorie her
steld. De restauratie nadert zijn voltooiing. De buitenkant is zo goed als klaar; binnen wordt nog
gewerkt. Ook het erf rondom het tolhuis met boerderij wordt in ere hersteld. Er komt een wit
tolhek aan de kant van de weg. Niet om de tolgelden van passanten te heffen, maar om te laten
zien hoe het vroeger is geweest.
Monument

Cees Zoon (59) kocht in 2011 het leegstaande tolhuis van de familie Nijenhuis compleet met inboe
del. De boerderij, een monumentaal pand uit 1856 verkeerde in een sleehte maar onaangetaste
staat. Om de monumentale status na een ingrijpende renovatie in stand te houden, moet Zoon zich
aan strenge regels houden. Daar heeft hij geen moeite mee, want het pand, inclusief deel, tuin, wa
terput en schuur, vormt een bijzonder historisch juweeltje in Witharen. In het voorjaar van 2014
zijn de bouwvakkers begonnen met dit project, waarmee Zoon twee jaar bezig is geweest om subsi
diebronnen aan te kunnen boren. Het gesubsidieerde restauratieplan bestaat vooral uit het verduur
zamen van erf en woning. Een nieuw stevig dak, een putboom boven de put, opknappen van het
bakhuisje en als allerlaatste het aanpassen van het sanitair. De oorspronkelijk uit Heiloo afkomstige
Cees Zoon heeft meer passies dan tijd, maar hoopt toch eind 2016 de restauratiewerkzaamheden af
te kunnen ronden. En dan heeft Ommen er een mooi cultureel erfgoed bij en kan een tweede jeugd
voor boerderij "Tolhekke" beginnen.

De zelfstandige bioloog Cees Zoon heeft voorafgaande aan de restauratie nog een tijdje gewoond in
het oude tolhuis. Het was voor Zoon alsof de tijd stil had gestaan. De keuken met donkerrode plan
kenvloer, hoge houten plafond waaraan worsten hingen te drogen, keukengerei van vroeger, ouder
wetse gaspit, petroleumstel, keukenblok met de lichtgroene hardboard kastdeurtjes, granieten aan-
rechtblad en de 'damstenen' gootsteen. In de kamer pluche tafelkleed, kachel, leunstoel voor het
raam en portretten van Koningin Wilhelmina aan de wand. De eerste maanden waren één grote
ontdekkingstocht. Overal in het huis, op de zolders, in de kasten en in de schuren vond Cees Zoon
spullen uit lang vervlogen tijden. Het tolhuis zou niet misstaan in een openluchtmuseum.

Tol

Het tolhuis is ooit bewoond geweest door Gerridina Nijenhuis-Steen (1892-1996). Zij werd vroeg
weduwe en voedde haar twee kleine kinderen Hendrik en Mina alleen op, deed het boerenwerk,
verzorgde het vee en inde de tolgelden voor de gemeente Ommen. Vanuit de kamer in de boerderij
kon de tolgaarder beide zijden van de weg in de gaten houden. Voor paard en wagen moest 15 cent
tol betaald worden. In 1926 kwam een einde aan de tolheffing. In het begin van de vorige eeuw was
in het tolhuis ook een telefooncentrale voor de omgeving aanwezig. Warmeer boeren naar buiten
wilden bellen, belden ze naar Mina Nijenhuis. Zij zette dan de schakels om.

Tolhuis Witharen



De Darde Klokke luidt symbolisch derde klok

Hoe de naam De Darde Klokke is ontstaan als aanduiding van het Ommer historiseh
tijdschrift. De historie van Ommen vertelt dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen
in de toren van de hervormde kerk. In het Rampjaar 1672 is een van de klokken gesto
len door soldaten uit het Munsterland onder leiding van de bisschop van Munster. Het is
ze echter niet gelukt de zware koperen luidklok mee te nemen. De soldaten kwamen
niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt dat de zware koperen klok over boord is
geslagen, in het water terecht kwam - van wat nu Burgraven wordt genoemd - en op de
bodem ligt van de vroegere arm van de Vecht.
In de vijftiger jaren heeft de Gemienschop van 011 Ommer pogingen in het werk gesteld
om de klok te peilen met behulp van een wiggelroede. Het verhaal gaat ook dat op een
diepte van 12 meter de plek van de klok is gelokaliseerd. De (derde) klok is echter nooit
weer boven water gekomen. Dit ook vanwege de kosten. Vanaf het ontstaan van het
Ommer historisch tijdschrift wordt de derde klok weer symbolisch geluid: het tijdschrift
kreeg de naam (in Ommer dialect) "De Darde Klokke".
In I97I werd een nieuw begin gemaakt met de uitgave van De Darde Klokke. In 2016
is dat dus exact 45 jaar geleden. De eerste Darde Klokke kwam al eerder uit. Toen op
11 april 1951 de Gemienschop van 011 Ommer werd opgericht met als doel de geschie
denis van Ommen te bestuderen, de oude tradities in stand te houden en het gebruik van
de Ommer spraak te bevorderen werd ook een begin gemaakt met het uitgeven van een
losbladige uitgave van De Darde Klokke. De verschijning was niet altijd even regelma
tig. In 1971 werd voor het eerst met een nummering gewerkt. Tot aan vandaag de dag
verschijnt het tijdschrift om de drie maanden. Vanaf 1971 mochten inmiddels 176 uitga
ven van De Darde Klokke het daglicht aanschouwen.

Rentmeesterswonlng Eerde in rook opgegaan

Aan de zuidkant van de Hammerweg op Landgoed Eerde heeft jaren lang een rentmees
terswoning gestaan, ook wel Boswachtershuis genoemd. De ruime woning met serre
werd gebouwd in 1830 door de kasteelheer van Eerde, Baron van Pallandt. Oorspronke
lijk bood de woning onderdak aan de rentmeester(s) van Landgoed Eerde. Door een
brand begin zeventig van de vorige eeuw werd de woning geheel verwoest. De uitge
brande woning is helaas nimmer weer opgebouwd. De locatie waar de rentmeesterswo
ning heeft gestaan (tussen de Baron van Pallandtlaan en de Kasteellaan) is nog altijd
goed herkenbaar. Vanaf 1900 is de woning bewoond geweest door rentmeester Jan
Frens en zijn gezin. Na eerst boswachter te zijn geweest in Uddel kwam hij in dienst bij
het Landgoed Eerde. Van de vijf kinderen zijn er vier in Eerde geboren. Na zijn pensio
nering is hij blijven wonen in de rentmeesterswoning. Omdat het huis erg groot was
werd in de vijftiger en zestiger jaren de woning dubbel bewoond. Zo kon aan onder an
dere de families ter Horst en Piet Lub onderdak worden verschaft. Woningnood in de
kom van Ommen werd bij de familie Lub tussen 1950 en 1957 dan ook opgelost met
het bewonen van het linker gedeelte van de ruime woning. Op 17 augustus 1952 werd
hier hun eerste zoon Dirk geboren. Na het overlijden van Frens in 1961 werd de woning
bewoond door Willem van Aalderen. Dit tot aan de brand in 1972 toen ook de gehele
inboedel in rook opging en Van Aalderen en zijn gezin elders onderdak moesten zoe
ken.

De rentmeesterswo

ning was gebouwd op
een lichte terreinver

hoging die eerder in
gebruik was als
bouwland. Op een
kadastrale tekening
uit 1821 staat een

klein bouwlandje
ingetekend, geheel
omgeving door hak
hout. De voorzijde
van de woning was
gericht op de Ham
merweg. Tussen
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Hammerweg en de woning lag een gazon, aangekleed met bijzondere bomen en heesters-
groepen. Een gebogen toegangsweg sloot op twee punten aan op de Hammerweg. Om aan
de achterzijde een ruimte tuin te creëren was de omgeving achter hierop aangepast. Na de
verwoestende brand in 1972 werden de restanten gesloopt. De plek blijf hierna tot aan de
dag van vandaag gehandhaafd als een open weide met rododendronpartijen en opvallend
veel monumentale en bijzondere loofbomen. Natuurmonumenten houdt als eigenaar de
open plek met terreinverhoging nog steeds herkenbaar als voormalige huisplaats. Plannen
tot nieuwbouw zijn er niet.

Konijnenbeltsmolen draait weer als vanouds

Twee ingrijpende restauraties op rij zijn voor de Stichting Ommer Molens aanleiding ge
weest om de ingebruikstelling van de Konijnenbeltsmolen een feestelijk tintje te geven.
De molen aan de Zwolseweg 5 in Ommen is in augustus 2014 vleugellam geraakt. Daar
door heeft de molen bijna een jaar niet kunnen draaien. Dit ongeval was opmerkelijk om
dat de Konijnenbeltsmolen juist enkele maanden eerder na een ingrijpende restauratie
weer draaivaardig was. Zo'n driejaar geleden leek het niet langer verantwoord om met het
stokoude gevlucht van de molen nog te draaien. De Konijenbeltsmolen werd dan ook aan
"de ketting gelegd". In 2014 volgde een restauratie. Echter, kort na deze restauratie liep de
molen grote schade op. En opnieuw raakte de molen uit de roulatie. Dankzij de gemeente,

als eigenaar van de molen,
kwam er opnieuw geld

, beschikbaar voor restaura-

tf tie. De kapotte wiek werd
met een hoogwerker van
de kop van de molen ge
haald en op een vraehtwa-
gen naar een restaurateur

in Aalten gebracht. De
wiek is weer terugge
plaatst en ook het rieten
dak en de as in de molen

zijn onder handen geno-
I  • men. Bovendien zijn maat

regelen genomen om de
molen weer op een veilige

, en verantwoorde manier te
kunnen laten draaien.

De Konijenbeltsmolen is de oudste molen in de gemeente Ommen. In 1806 werd deze
molen, afkomstig uit de Zaanstreek, door Hendrik Konijnenbelt (1772 - 1814) op deze
plek herbouwd. Net als in de Zaanstreek deed de molen tot 1860 dienst als olie- en pelmo
len. Het ambachtelijk molenaarsvak is tot 1914 door de familie Konijnenbelt op de molen
aan de Zwolseweg uitgeoefend. Vandaar ook dat deze familienaam gekoppeld is aan de
molen.Toen Hendrik Konijenbelt in 1814 stierf zette zijn weduwe, Susanna Keizer het
bedrijf voort. Later geholpen door haar 14-jarige zoon Lambert Jan. Zij kreeg in 1820 toe
stemming op "hare mole staande in Ommen voor de brugge" koren te malen. In het zelfde
jaar werd het maatwerk aangebracht. De weduwe bleef eigenaresse van de molen en zoon
Lambert Jan kwam in 1820 bij haar in dienst.
In 1834 kwam de molen in handen van Lambert Jan. Daar hij uit zijn huwelijk met Hen-
drikje Oldeman alleen dochters had en geen opvolger, werd vervolgens Gerrit Konijnen
belt (1832 - 1885) molenaar op de molen. Gerrit was een zoon van Lambert Jan's broer
Jan Konijnenbelt en Gerridina ten Tooren. Na Gerrit Konijnenbelt, die in 1867 in de mole
naarswoning ging wonen, werd de molen in 1869 overgenomen door zijn zonen Jan- en
Gerrit Konijnenbelt. Vader Gerrit Konijnenbelt ging weer terug naar de Kruisstraat, van
waar hij ook gekomen was om het vak van kruidenier weer op te pakken. Zijn drie doch
ters Jansje, Catharina en Johanna bleven in de molenaarswoning wonen, het huidige adres
Zwolseweg 1. De molenaars Jan- en Gerrit hadden beiden geen opvolger en verkochten de
molen in 1914 aan Jan Spiekman, die een petroleummotor plaatste om niet meer afhanke
lijk te zijn van de wind.

Coöperatie
In die tijd begon de coöperatieve gedachte, vooral in de landbouw, ook in Ommen op te
komen: "Voor en met elkaar". Door de toenemende concurrentie was Jan Spiekman in
1920 genoodzaakt de molen te verkopen aan de Coöperatieve Landbouw Aan- en ver-
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koopvereniging "Ommen en Omstreken". De petroleummotor werd vervangen door een
40 PK ruwoliemotor. Deze maakte een flinke capaciteitsuitbreiding mogelijk. In 1927 kon
er met vier maalkoppels gemalen worden en werden er een koekenbreker, Jakobsladder,
lui- en huilwerk door de motor aangedreven. Na 1930 bleven de wieken helemaal stil om
dat werd overgestapt op elektriciteit. De graankorrels konden vermalen worden zonder
windkracht. Aan de buitenkant van de molen verschenen in de loop der jaren grote silo's,
een maalderij, loodsen en werd kantoorruimte aangebouwd.

Restauratie

In 1976 werd de molen aangekocht door de gemeente Ommen en een start gemaakt met
een grondige restauratie. Door de langdurige stilstand was de molen sterk in verval ge
raakt. Na de verhuizing van de Coöperatie in 1982 naar De Strangen werden silo's en kan
toorruimten er omheen afgebroken. De molen dreigde toen in elkaar te zakken. De molen
werd versterkt met ijzeren balken en trekstangen en hierdoor weer stevig genoeg om te
kunnen draaien. Later volgden een nieuwe staart, schoren en spruiten en werd de stelling
vernieuwd. Bij deze
restauratie werd ech

ter "het gaande werk"
niet hersteld. De mo

len kan alleen "voor

de Prins draaien": er

is geen maalwerk
meer aanwezig. In
1990 is rond de Ko-

nijnenbeltsmolen het
appartementencom

plex "Molenerf ge
bouwd. Deze past niet
goed bij de biotoop
van de molen en

vormt dan ook een

flinke windbelemme-

ring. Gevolg is dat de
Konijnenbeltsmolen
waarschijnlijk nooit
meer maalvaardig zal worden.

De molenaars Gerrit- en

Jan Konijnenbelt bij de
molen, met in hun midden
molenaarsknecht J.H. Nij-
huis. Verder de echtgenote
van Jan Konijnenbelt. Met

paard en wagen is vrachtrij
der H. Steen. Rechts Johan-

na Konijnenbelt. Links de
vroegere woning Zwolseweg

4 waar tot 1957 Willem

Veldsink woonde; later
kantoor van de Coöperatie.

Foto circa 1915.

De fijnste boter en de dikste eieren op
Ommer boter- en eiermarkt

Boter, kaas en eieren. Zo maar enkele agrarische producten. Vroeger toen er nog geen
melkfabrieken waren maakten de boeren zelf boter en brachten die aan de man of vrouw

op de wekelijks markt. Ook eieren werden dinsdags op de markt verhandeld. Ommen
kreeg in 1903 een speciale boter- en eiermarkt. Deze werd op het Kerkplein gehouden.
Het aantal aangevoerde eieren nam vanaf dat moment enorm toe. In dat jaar werden
32.000 stuks eieren op de markt aangevoerd. Een jaar later was dat opgelopen tot 182.000.
Weer een jaar later werden 500.000 eieren verhandeld op de Ommer markt. In de eerste
jaren was de aanvoer zelfs zo groot dat een overdekte eier- en botermarkt noodzakelijk
geacht werd. Die kwam er in 1906. "Boter- en eiermarkt wordt gehouden van 9 tot 11 uur"
prijkte als tekst op een bord aan de voorkant van de overkapping. "De fijnste botter koop
ie hier. Ze smelt oe op de lippen. En aj van dikke eiers hold, vroag dan van zwarte kip
pen", luidde de reclame.

Boter

De aanvoer van boter ging in de eerste jaren van 1900 aanvankelijk heel goed. Zij liep op
van 9.200 kg in 1903 tot 100.000 kg in 1911. De boeren verwerkten hun melk zelf tot bo
ter met behulp van een handkam of een rosmolen. De kwaliteit van deze boter verschilde
nogal per boer. De kunst van het boterkarnen werd in de kringen van de kleine boeren niet
te best verstaan, oordeelde de Staatscommissie voor de Landbouw in 1912. Het gevolg
was dat vooral gedurende de heetste zomermaanden en de koude wintermaanden menig
kamsel geheel of gedeeltelijk mislukte. Ook de kwaliteit van de boter bleek middelmatig.
Men moest toe naar productie van boter in aparte fabrieksgebouwen. Een dergelijk parti
culiere boterfabriekje was er al rond de eeuwwisseling in Ommen met de stoomzuivelfa-
briek van J.G. Kramer in 1897 aan de Hammerweg. Op 14 april 1910 werd de Vereniging
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Ommen, boter- en eier
markt. "De fijnste botter
koop ie hier. Ze smelt oe op
de lippen. En aj van dikke
eiers hold, vroag dan van
zwarte kippen".

tot Exploitatie van de Stoomzuivelfabriek De Vechtstreek opgericht. De fabriek startte
met een indrukwekkend aantal van 241 leden. Dat leek veel maar was relatief omdat de
leden gemiddeld niet meer dan twee koeien per bedrijf in hun bezit hadden. De productie
vond plaats in de aangekochte stoomzuivelfabriek van Kramer. Zo werd de particulier op
gezette fabriek een coöperatieve onderneming. Dat scheelde direct weer een concurrent.
Het ging vervolgens bergafwaarts met de aanvoer van boter op de botermarkt. De melk
werd niet meer op de boerderij verwerkt maar in de fabriek.

Eieren

De aanvoer van eieren kende tot aan de oorlog een betere aanvoer dan de boter vooral ook
omdat andere afzetkanalen voor eieren bijna ontbraken. Ver voor aanvang van de markt
arriveerde boeren, boerinnen of hun kinderen met volle manden of kisten met eieren. Als
om 9 uur het sein klonk van de marktmeester was er een levendige handel en geroezemoes
van bieden van eieren. Eieren belandden van de ene mand in de andere en gingen vervol
gens mee naar huis, naar de winkel voor de losse verkoop of werden gebruikt voor pro
ductie in de bakkerij.

Eierhal

Omdat de handel in eieren goed ging werd in 1940 werd een nieuwe stenen eierhal ge
bouwd aan de Varsenerstraat, de tegenwoordige Varsenerpoort. Echter, de Tweede We
reldoorlog maakte een abrupt einde aan de handel in eieren. Alle waren kwamen op de
bon. De eierhal werd tijdens de oorlogsjaren gebruik als distributiekantoor. Na de oorlog
deed de eierhal dienst als gymnastieklokaal voor de leerlingen van de scholen in Ommen.
Ook gymnastiekverenigingen en judoclubs maakten er gebruik van. Er was niet meer dan
een kleedruimte, een waterkraantje en een kleine ruimte met belijning, klimrekken en ma
teriaal voor gymnastieklessen. De hal had voor dit doel ook meer deuren en ramen dan
noodzakelijk waren. De benaming "Eierhal" bleef in stand tot de afbraak in 1977. In 1978
verrees op de plek een groot winkelcomplex met woonappartementen. Tegenwoordig het
pand van Blol^er.

Zuute Plassie een aloud Ommer feestbroodje
voor de dagen rond Sinterklaas

Sinds 1878 zijn in Ommen Sinterklaas en zuute plassies met elkaar verbonden. Het zuute
plassie is een typisch Ommer lekkernij verkrijgbaar rond de tijd van Sinterklaas. Voor
Ommenaren zijn zuute plassies een traditie. "Zuute" staat voor zoet en "Plassie" voor
broodje, met als voornaamste smaakmakende bestanddelen stroop en anijs. Zuute plassies
gaan letterlijk en figuurlijk als zoete broodjes over de toonbank. Omdat ze zo goed in de
smaak vallen kan Ommen vandaag de dag nog steeds genieten van dit luxe broodje. Ze
worden dagelijks gebakken door de plaatselijke warme bakker. Voor wie ze (nog) niet
kent: een zacht stroopbroodje in honingraatvorm gebakken met een doorsnee van 6 cm en
4 cm hoog. Aan de bovenkant goudbruin, binnenin grijsachtig oker en ze zijn het lekkerst
met een beetje boter.

Ovenvers

"Zodra de "r" weer in de maand is begint het bakken van de zuute plassies. Ze trekken
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-MMvaste klanten. Maar we merken ook dat de

niet Ommenaren ze lekker vinden en regel
matig terugkeren", zegt Berjan ten Brinke,
van de gelijknamige bakkerij in Ommen.
"We bakken ze elke dag ovenvers. De vraag
is steeds groot. Veel Ommenaren die elders
wonen komen speciaal met Sinterklaas naar
Ommen om zuute plassies te kopen."
Toen bakker Ten Brinke de bakkerij van
Makkinga overnam, kreeg hij het recept van
de zuute plassies erbij. Ten Brinke weet dat
Makkinga in 1878 als eerste is begonnen met
het bakken van de zuute plassies. Andere
bakkers hebben het zuute plassie-bakken van Makkinga afgekeken.

Sinterklaas

Het feest van Sint-Nicolaas was van een rooms-katholiek heiligenfeest omstreeks 1850
geworden in een niet-kerkelijk feest. Toen kregen veel elementen van de huidige viering
vorm en brak de tijd aan van zoet en lekkers. In het midden van de negentiende eeuw ken
den verhoudingsgewijs Ommen een groot aantal bakkers. Om hoofd te kunnen bieden te
gen de moordende concurrentie moesten de bakkers met nieuwe producten komen. De
verkoop van de luxe broodjes was een mooie aanvulling op de omzet. Zo is eigenlijk het
zoete plasje als een feestbroodje voor de dagen rond Sinterklaas ontstaan. Als midwinter
baksel lag de toevoeging van anijszaad dan ook voor de hand.
Ondanks dat het recept voor de andere bakkers geheim was, kwamen zij min of meer tege
lijk met hetzelfde broodje op de markt. Van patent of octrooi had men nog nooit gehoord.
Opmerkelijk daarbij was dat alle bakkers dezelfde benaming voor deze lekkernij kozen:
zuute plassie, ofschoon sommige bakkers er wel hun eigen schrijfwijze op nahielden vari
ërend van zuute plassie tot züte plassie. Overigens is het aantal warme bakkers in Ommen
in de loop van de jaren terug gelopen tot thans twee: Ten Brinke en van der Most.

Tradities zijn er om te koesteren. Daarom trakteerden het Ommer historisch tijdschrift 'De
Darde Klokke' en Bakkerij Ten Brinke de gemeenteraad van Ommen deze traditionele
Ommer Zuute Plassies aan. Dat gebeurde in november voorafgaande aan de begrotings
vergadering.

Landbouw deur dag en tied

November

In november mut het melkvee op stal ezet. Ze mossen dan ok wödden escheuren, Vanof
de zestiger joaren. Het jongvee kon wat langer buten blieven en die vraten het grös, det er
nog was op, de noaweide. De bieste op stal kregen knollen en stro, det kon tot half decem
ber, dan waam de knollen op, of ze waren zo vaste evrören, daj ze niet meer konnen trek
ken.

De bouwhane : As de oogst binnen is wördt er ölliebollen en pannekoeke egetten.
De eerste woensdag in november is Dankdag veur het gewas. Het was een halve zundag.
Ie gungen noar de karke en dan 's middags vake op visite, want ie hadden toch het goeie
goed, het kistentuug, al an.
Het weiland veur volgend joar scheuren aj d'r eerappel op wollen zetten.
Braandholt zaagn en kleuven. Rikkepoalen
kloar maken, soms anpunten.
Half november was het tied veur de slacht.

Slacht

Het dikke varken wödden deur de slager eslacht
en buten an de ledder ehangen. Door mos e
uutespuuld wödden. De vrouwluu waren druk
met 't bloed en de ingewanden. Het bloed veur
de bloedwors mos ie bliev'n reuren, aans wöd
den het stief. De darmen schone maken deur ze

binnenste buten te trekken en met een bössel

goed of te schrapen. Völle water er deur en dan
vullen met mèt. Vleis snien veur de metwors.

De metworsten gungen in de wieme,( de boe
zem boa'm de kachel), an de balken. Spek zol-



ten en in de balken hangen. Er mossen liters water ekokt wödden veur alle handelingen.
De buurvrouwen hölpen met um het gaauw kloar te kriegn. As dank kreegn ze een stuk
spek of worst met noar huus. Aj dan later bi'j de buum methölpen gaven ze oe ok wat
met.

Leverworst en bloedworst kwaamp in papieren buuln, te koop bi'j de slager. Het bind
middel was boekweitenmaal. Ze worden dichte eknupt met een touwgie. Dan mossen ze
gaar emaakt wödden in een panne met water. Balkenbri'J en heufdkeze was van de kop
van het varken en alle lösse, ofgesneden stukkies spek en vleis. As 't was ekokt zetten ie
het weg onder gekokte azien. Det trök er ok wel deels in en dan mos ie zorgen det het
onder bleef stoan. In de heufdkeze gungen ok klein esneden stukkies augurken.
De keerls kwamen kieken en spek priezen, det kon allenig met een borrel d'r bi'j.
Het vleis wödden in de weckflesse, in porties verpakt. Alle weckflessen in de weckkettel
en dan op het fenuus loaten kokken. Doar waar ie uren druk met. Daj het now zo verpakt
in de vriezer kunt leggen is een hele verbettering.
Later mocht het zelf slachen niet meer. Het varken gung noar de slager en dan kreeg ie
oew vleis as karbonade, hamlappen, spek, wors en gehakt weerumme.

Eerappel stomen
Veur de varkens wödden eerappels estoomd. Dit was eregeld deur de Coöperatie. Dan
kwaamp Soepenbarg met de stoomkettel en wödden de eerappel in de schelle estoomd.
Det reuk zo lakker. As kind stun ie d'r met de neuze boamop. As ze oe d'r iene gaaven
mos ie um op de mouwe van de jasse leggen, het zaand erof wrieven en dan kon ie um
opetten. Mien moe was niet bli'j aj dan net de goeje jasse anhadden. De eerappelprut
kwam in de koele en det wödden of edekt, net as de gewone koele. Ie konnen het makke
lijk stekken um het te voeren an de varken.

011 Ommer in de Onderbokse noar de Vrogkarke

De wat oudere bewoners van Ommen kunnen het navolgende voorval misschien nog wel
herinneren wat zich omstreeks de middenjaren zestig van de vorige eeuw afspeelde in
het toen nog zeer gesloten en rustieke stadje Ommen. De moderne tijd kwam opzetten en
ook de jeugd van Ormnen wilde niet achterblijven en probeerde hier volop aan mee te
doen. Zoals het dragen van broeken met wijde pijpen (piede wiepen) en bloemetjes blou
ses en vooral een lange haardos. Echter de wat oudere kappers vonden het knippen van
deze haardracht maar niks. Gelukkig was er een kapperszoon in Ommen die het bijpunten
van deze modellen geen probleem vond. Nu gebeurde het wel eens dat de haren van deze
jongeman zulke proporties had aangenomen dat de moeder haar zoon naar deze kapper
stuurde. Dit vond deze jongeman natuurlijk niet zo erg want dan ging het niet ten koste
van zijn zakgeld, omdat zijn moeder al lang blij was dat hij ging en werd deze knipbeurt
betaald uit de huishoudelijke beurs. Zo ging ook deze jongeman naar de kapper om zich
van zijn overtollige haren te ontdoen. Echter weer opgewekt thuis gekomen van de kap
per viel de weinige afdracht van zijn haren niet in goede aarde van de ouders van deze
"Hippie". Om de kosten wat te dekken werd er door zijn vader en moeder een sterk plan
gesmeed, 's Nachts in zijn slaap terwijl hij droomde van Flower Power en Love is in the
(H)air werd deze jongeman gekortwiekt en zijn haardracht terug gebracht tot een Bloem
potmodel. Dit had echter wel grote gevolgen voor de heer de huizes. Hou je
vast hier komt het. De eerst volgende zondag wilde de vader van deze jongeman
vroeg ter kerke gaan maar kwam nadat hij een lekker ontbijtje had genuttigd en zich inh^^t zondagse ̂ ^
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3-gangen keuzemenu

€ 27,50

Ekkelenkamp
LUNCH ■ DINER ■ PATISSERIE

Stationsweg 1 ■ 7731 AW Ommen ■ telefoon 0529 45 17 82

www.ekkelenkamp-ommen.nl

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Restauratie

Tekenwerk

Vergunningen

Bouwbedrijf Vonder bv.
Veidkompweg 3
7731 HL Ommen

Tel 0529-451043

Fox 0529-451027

www.bvbouw.nl

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

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

7731 GN Ommen

Tel. (0529) 45 16 58

r & gezond

3,99 PER WEEK!

^^^an>1alderen
!==! HI garage en tankservice

Voor kwaliteit-voordeel en service komt u echt

bij van Aalderen aan de Hamsgoren 25 terecht.

Telefoon (0529) 452429

BRASSERIE TANTE pOS

OMMEN

Mafkt 17, 7731 DBjOrtjmeft

•* 45 18 13
.  info@tar1tepos.nl '

®%«ww.tarttepos.nl f

X GOUDSMIDS
_  ATELIER & JUWELIER

ZANDBERGEN

VRIJTHOF 7, 7731 CN OMMEN, TELEFOON: 0529 - 456111

www.bzandbergen.nl

Van Elderen

gaat nét even verder

www.vanelderen.nl

Verkoop |

Aankoop ,

® Taxaties
li

Hypotheken

Voortgekomen uit

'De Schakel Makelaars'

staan wij vanaf 1998

bekend als dé specialist

in de regio.

sallands'l
reg 1 stermakeIaars S taxateurs

Cï] Ü3\ 'ik vastgoedcert
nvm gecertificeerd

Vrijthof 5a 7731 CN Ommen T 0529 455 055 ommentgisallandsgoed.nl

Van Elderen
accountants I belastingadviseurs

n:

Emslandweg 1D
7731RP Ommen

T 0527 46 36 66

E  infoiadewilderoos.nl

I  www.dewilderoos.nl

Creatieve

workshops &
Luxe bungalow
arrangementen

www.salland$goed.nl ma & vr 09:00 - 17:00 i dl t/m do 09:00 - 12:00 I zaterdag 09:00 - 12:00 j zondag gesloten



Strangeweg 7

7731 GV Ommen

Tel. (0529) 45 21 50

info@dunnewindgroep.nl

www.dunnewindgroep.nl

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 van schoon handzaam puin, bouw- en sloopafval en hout.

Als inwoner van de gemeente Ommen
kunt u zes dagen per week van 09.00 tot 12.00 uur
grof tuinafval en schoon takhout bij ons inleveren.

Wij zijn zaterdags geopend van 08.00 tot 12.00 uur

^iotarispost ommen
Notarispost Ommen
Vrijthof 8a, 7731 CN Ommen
T 0529- 712 523

E secretariaat@notarispostommen.nl
I  www.notarispo5tommen.nl

Zet het zwart op wit.

Elke maandagavond

van 19.00 tot 21.00 uur gratis

en vrijblijvend inloopspreekuur.

DE <APPER De Kapper

Vrijthof 1, 7731 CN Ommen

Telefoon (0529) 45 49 48

www.kapsalondekapper.nl

TIJD VOOR JEZELF.

UW DAK IS ONS VAKH!

dakdekkers- en renovatlebedrijf

■. won dep UMDH
OMMEN BV

Vermeerstraat 13 • 7731 SM Ommen • Tel. (0529) 45 30 33

Univé's waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij ünivé kunt u altijd even binnen lopen, .f
Wantbi|7h,et.Univé-kaM^^^ bijvu.in-^e.böurt^:
staat de deur wagenwijd Qpen.,U bent van . r
hlrte welkom vcfor een göed perstórilijk^--
ad\(Jes^Ujt6f"aar|,,m§||gf^"ta
uitgebheióe dekking en een peTiecte service^

Univé De Onderlinge
Ommen
(0529146 94 10 UNIVÉ ̂VERZEKERINGEN *

Daar pluht u de vruchten vani

Wijnhof
Ommen

wijn en gedistilleerd Vrijthof 11
7731 CN Ommen

T 0529 45 30 66

E info@wljnhofommen.nl
I www.wijnhofommen.nl

VERHUIZINGEN

EN

TRANSPORTEN

U^UD
H. STEEN B.V.
Sogenbosstraat 3
7731 WT Ommen

Tel. (0529) 45 18 02
Fax (0529) 45 69 98

Ook zorgmaaltijden

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

0529 451429

4-1

AUTOSCHADE

nic Koggel
/7

GARANTIEBEDRIJF

Onnmeresstraat 11 - 7731 XD Ommen

Telefoon (0529) 45 12 94

•dhek''>^

Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19
7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72

BÜNGAiOWlHOGE ^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@hhexel.nl • Internet: www.hhexel.nl




