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Ontdek gisteren. Begrijp vandaag

De dag van... of de week van... Het jaar van... vul het maar in. De maand oktober is de
Maand van de Geschiedenis. Dit jaar rondom het thema Grenzen. Begrijpelijk dat Ge
schiedenis u als lezer van dit historische tijdschrift zal interesseren. Immers, wat vandaag
gebeurt, is morgen al weer geschiedenis. De Maand van de Geschiedenis 2016 gaat op
zoek naar hoe mensen door de eeuwen heen grenzen maken, veranderen, verleggen, bewa
ken en oversteken. We zijn benieuwd hoe dit thema verder uitgewerkt gaat worden.
Geschiedenis dichtbij is vaak interessant. Met een bezoek aan het Streekmuseum wordt
geschiedenis van heel nabij beleeft. Terug in de tijd. Van: zo ging dat vroeger. Vaak ook
dat dingen niet meer voor te stellen zijn. Alsof de tijd stil heeft gestaan. Simpele zaken als
verwarming of de was doen. Bij het lezen van De Darde Klokke bekruipt ook vaak het
gevoel van 'was dat daarom', of 'ging dat zo'. Kent u dit soort verhalen of weet u iemand
die nog weet te vertellen over vroeger. Lees dan onderstaande oproep en reageer. Wij
wensen u veel leesplezier en opnieuw een mooi moment van even 'terug in de tijd'.

De redactie.

Oproep

We werken aljaren met meestal dezelfde schrijvers. Ben Wösten heeft in dit nummer
zijn 50e bijdrage geleverd en Dieks Horsman zit inmiddels al op 53. Ze zijn beide van

plan om nog vele bijdragen te leveren aan De Darde Klokke.

We kunnen ons voorstellen dat er meer mensen zijn die leuke bijdragen aan dit blad
kunnen bijdragen. Schroom niet en lever het bij ons in. Denkt u dat u geen goede hand
van schrijven hebt, maar hebt u wel een mooi verhaal, neem ook dan contact met ons

op. Wij zorgen dat uw verhaal op papier komt

Omslagfoto: op de voorgrond ziet u een foto van het huis van notaris Bloem in 1920
aan de Markt te Ommen. De familie Bloem zit op het balkon en personeel staat rechts van
de woning. Dit is het pand na de verbouwing in 1914.
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De V1 en de fiets
door Jaap Moll

De V-1

Het was op een avond in het voorjaar van 1945. We woonden aan het Bergpad in Ommen,
waar mijn vader een kwekerij had. Het deel waar wij woonden kreeg later de naam Wil-
helminastraat.

Mijn ouders, broer, zus en ik zaten binnen in huis. Het was al donker en we hoorden een
vliegtuig ronken. Dat was op zich niets bijzonders in die dagen, maar deze keer klonk het
geluid anders. Het leek wel of het rondcirkelde, het geluid galmde ook meer na en het
vloog niet zo hoog.
We spitsten dan ook onze oren en mijn broer zei: "Dit is niet goed, 't lijkt wel of ie landen
wil en dat zal niet meevallen in het donker - zeker een noodlanding." We renden met z'n
allen naar buiten. Eerst zagen we niets, het vloog waarschijnlijk ergens achter de bomen,
want te horen was 'ie wel.

Joop, zo heette mijn broer, veronderstelde, dat het wel eens zo 'n vliegende bom kon zijn,
die de Duitsers in de laatste tijd veel afschoten. V-1 heetten die dingen. Dat was een soort
onbemand raketvliegtuig, had hij gehoord en die gingen nog al eens mis. Zolang ze brom
den was het goed, maar als dat ophield zou het neerstorten en ontploffen. Er waren er al,
zo vervolgde hij, verscheidene voortijdig neergestort.

We knepen hem met z'n allen, want, dat begrepen we wel, je kon er niets van op aan waar
dat ding neerkwam. En ja hoor, van achter de hoge bomen langs de Schapenallee zagen
we een vurig stipje vliegen met een brommend, ietwat gierend geluid. Het leek recht op
ons af te komen en dat was ook zo ongeveer het geval.
Het vloog in een wijde bocht schuin over ons in noordelijke richting en er leek vuur achter
uit de staart te komen, een beangstigend gezicht.
Buiten stonden we met z'n allen onder een grote appelboom en we hoorden het toestel
langzaam verdwijnen. Het geluid werd zwakker en zwakker. We haalden opgelucht adem.
Joop merkte nog op dat, als het toestel langzaam ging sputteren, de brandstof opraakte en
als je dat hoorde, je er beter aan deed dekking te zoeken.

Nu hadden wij een grote kelder onder het huis en vader had al eens gezegd, dat we, in ge
val van nood, daar maar in moesten gaan. Dat vond ik eigenlijk maar niks - als er werke
lijk een bom op ons huis zou vallen en je zat in die kelder, zou je het toch niet kunnen na
vertellen.

Net wilden we weer naar binnen gaan, want we dachten dat het ding al weg was, toen we
in de verte het geluid weer zwak konden horen. Het leek wel of het er opnieuw aankwam.
Hoe kon dat, hij was toch al weggevlogen en er zat toch geen piloot in?
Maar het was wel zo, dat onding kwam terug, lager vliegend deze keer. Het gebrom klonk
zwaarder en de lichtflitsen uit het achterstuk waren duidelijk te zien.
Ditmaal vloog het westelijk van ons, naar het zuiden, dachten we. Van achter de hoge beu
kenbomen langs het Bergpad konden we goed horen, dat 'ie niet ver weg vloog en kenne
lijk weer naar ons toe kwam. Inderdaad was dat zo, het kreng maakte gewoon rondjes en
nu begonnen we echt bang te worden. Moeder zei met angst in haar stem dat we naar bin
nen moesten gaan en vader dacht ook dat het wel eens gevaarlijk zou kunnen worden,
maar volgens Joop was er nog niets aan de hand, want hij bromde nog.

Hij kwam nu wat oostelijk over en
het leek alsof het boven Ommen

weer een bocht maakte, maar dat
kan ook wel veel verder weg ge
weest zijn. In ieder geval, hij maak
te die bocht wel en koerste opnieuw
westelijk van ons, naar we dachten
in zuidwestelijke richting.
Plotseling begon hij te stotteren, het
geluid werd een paar maal schok
kend onderbroken en toen was het

stil. Ondertussen was het al wel een

heel eind van ons vandaan en we

dachten, dat als hij nu neerstortte,
dat wel op 10 kilometer afstand van

VI op lanceerplatform



Ommen zou gebeuren. Er kwam geen geluid meer en na enige tijd besloten we maar naar
binnen te gaan.
Natuurlijk werd er enige tijd over nagepraat, zo, van dat die ellendige dingen niet te ver
trouwen waren en hoe de Duitsers ze dan konden lanceren, als ze zo onbetrouwbaar ble
ken. De volgende dag hoorden we, dat deze V-1 in Nijverdal, zuidelijk van ons, neergeko
men en ontploft was en dat er doden en gewonden bij waren gevallen. Later zou ik daar
meer van te horen krijgen en hoe!
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De fiets

Het liep tegen het einde van de oorlog. De Duitse troepen trokken zich terug achter de ri
vier de Vecht, op de noordelijke oever. De geallieerden waren, naar we hoorden, ons tot
op veertig of vijftig kilometer genaderd.
Grote files Duitsers trokken naar het noorden, min of meer gedesoriënteerd en moegestre
den, leek het ons. M'n kameraadjes en ik stonden met grote ogen en met de neus vooraan,
het schouwspel te bewonderen.
De Vechtbrug werd van grote bomen voorzien, die gedeeltelijk tegen de pijlers aan wer
den bevestigd, want, als de laatste troepen er over zouden zijn, wilden ze de brug opbla
zen.

De meeste indruk, die ik van deze terugtocht heb overgehouden, is die van de onafzien
baar lange rijen sterk vermagerde paarden, die ze meenamen. Het waren er honderden, zo
niet duizenden, uren achter elkaar voortsukkelend. Joop, die een jaar of achttien was, werd
ongeveer een halfjaar eerder in de machinekamer van Kamp Erika te werk gesteld voor
straf. De Duitsers hadden hem gesnapt bij het slopen van een vliegtuigwrak en daarmee
was hij er genadig van af gekomen. Na het werk daar kon hij gewoon naar huis toe, maar
hij moest zich wel iedere dag melden voor het werk.
Toen het kamp werd ontruimd bij de terugtocht was hij weer vrij. Hij had een fiets meege
nomen, die hij naar zijn zeggen had geruild en deze bij boer Meijerink in Zeesse had ach
tergelaten. Of ik de fiets daar maar weg wilde halen, want dat zou niet zo in de gaten lo
pen en wij zouden er weer mooi een fiets bij hebben.
Nou, dat wilde ik wel, maar ik moest wel goed uitkijken, want er zaten geen luchtbanden
op en ook geen massieve banden. Op de kale velgen kon je echter wel rijden.

De boerderij lag een kwartiertje lopen van ons huis en bij Meijerink aangekomen vroeg ik
of de fiets van mijn broer er stond en of ik die mee kon nemen. Dat mocht, ik stapte op en
reed weg, richting huis.
Het was een vrij goede asfaltweg en het reed lekker. Het ging steeds harder en harder en
bijna miste ik de afslag naar de Schapenallee bij het Edith-Hof, een vijftal dubbele huizen
in Engelse stijl gebouwd en in carré gesitueerd. De huizen grensden met hun achtertuinen
aan onze kwekerij. In één van die huizen ben ik trouwens geboren.
Enfin, ik reed dus bijna die afslag voorbij en trapte flink hard op de terugtraprem. De sta
len velgen blokkeerden ogenblikkelijk op de straat. Ik maakte een enorme schuiver en
sloeg om op het wegdek. Ik lag ergens tussen, m'n been, het linker, lag er raar bij, de voet
helemaal naar buiten gedraaid. Ik kon niet overeind komen en riep om hulp.
Johannes Schuurman, een buurjongen, met wie ik wel eens speelde, hoorde me en kwam
helpen, maar hij kon me niet alleen beuren. Hij ging hulp halen en Bernhard Sprik, een
oudere knaap uit de buurt, snelde te hulp.
Ze kregen me overeind, maar ik kon niet op m'n linkerbeen staan, het deed bij het bewe
gen veel pijn. Achter op de fiets, die onbeschadigd was, hebben ze me naar huis gebracht
en me op de divan in de huiskamer gelegd.
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De dokter, die even later kwam, constateerde een bovenbeenbreuk. Het been zetten kon en
mocht hij niet, daartoe was hij, naar zijn zeggen, niet bevoegd. Eigenlijk zou ik naar het
ziekenhuis moeten, maar gezien de oorlogstoestand was dat toen onmogelijk geworden.
Mij werd moed ingesproken, dat de oorlog spoedig voorbij zou zijn en dat ik dan wel snel
vervoerd zou worden. Achteraf bleek dat nog wel een week te duren.
Na een paar dagen kwam men ons vertellen, dat
we uit ons huis moesten. Het zou daar niet veilig
blijven, want waarschijnlijk zou hier gevochten
gaan worden. De noordelijke oever werd verde
digd en daar moesten we naar toe evacueren. Ik
kon moeilijk vervoerd worden, maar deson
danks mochten we niet blijven.
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Vader had ondertussen contact opgenomen met
een boer, die aan de overkant woonde, vlak bij
de kom van Ommen en daar konden we komen.
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Hij, m'n vader dan, had een grote handkar op twee grote, houten wielen met stalen banden
erom weten te bemachtigen. Daarop werd een matras gelegd en met zeer veel pijn - er
moest hard aan het been getrokken worden, werd ik erop geholpen. Het been begon al aar
dig dik te worden en ik maakte me er behoorlijk ongerust over, dat ik wel eens te laat in
het ziekenhuis zou kunnen komen.

Op de boerderij aangekomen werd ik in de huiskamer voor een raam op een bed gelegd.
Het been werd steeds dikker en vader ging naar de arts om te vragen of er iets aan te doen
was. Maar opnieuw verkondigde de man, dat hij niet bevoegd was.
Die naeht, het was 10 april '45, begon de bevrijding van onze plaats met een langdurige
granaatbeschieting. Het was ontstellend, je hoorde ze fluiten en even later ontploften ze
met doffe en scherpe knallen. Je kon aan het geluid horen of ze in de grond terecht kwa
men of dat ze een gebouw troffen.
Dit ging zo uren door en we waren bang voor een voltreffer. Op een gegeven moment
hoorde ik m'n moeder schreeuwen en vader ging er heen. Er was een grote granaatscherf
door de deeldeur geslagen en deze had Stella, m'n zuster, bijna geraakt, maar verder was
er niets gebeurd, ze kwam met de schrik vrij, zoals dat heet. Het is angstig om onder gra-
naatvuur te liggen, vooral als je aan het bed gekluisterd bent, zoals ik toen en dan voel je
je zeer onprettig.

Mijn dijbeen was ondertussen bijna tweemaal zo dik geworden en de aderen lagen er als
dikke slangen bovenop. Ik voelde me ook niet zo best meer en of ik nog geslapen heb die
nacht betwijfel ik. Misschien, dat ik van vermoeidheid zo nu en dan even indommelde. Op
een gegeven moment was het lawaai over. We hoorden niets meer, het werd onheilspel
lend stil. In de vooravond hadden we enkele enorme knallen gehoord en dat zou best eens
de brug geweest kunnen zijn, maar zeker wisten we dat niet.

In de ochtendschemering zag ik plotseling mannen door de tuin lopen in een vreemd uni
form. Het waren beslist geen Duitse soldaten. Eén van hen kwam naar het raam waar ik
lag en vroeg in een vreemde taal, dat Engels bleek te zijn, wat er met mij was. M'n vader
kon goed Engels spreken, dat had hij op 't Sterkamp, dat nu Erica was, geleerd toen hij
daar hovenier was.

Vader vertelde hem, dat ik m'n been een week geleden had gebroken en dat ik snel naar
een ziekenhuis toe moest.

De militair had een draagbare radio bij zich en riep kennelijk iemand op, want een kwar
tiertje later was er al een militaire arts bij me. Hij bekeek me, sprak met mijn vader en ver
telde, dat het been ogenblikkelijk gezet zou moeten worden daar het anders fout zou gaan.
Met een dot ether, die me onder de neus werd geduwd, maakten ze me een beetje weg,
maar ik kon toch nog voelen, dat er aan het been getrokken en gewrikt werd. Het been
werd gespalkt en ik kreeg een enveloppe met papieren om de nek.
Inmiddels was er een ambulance van het Rode fouis gearriveerd en werd ik afgevoerd met
onbekende bestemming, maar in elk geval achter de frontlinie. Moeder mocht een eindje
meerijden, want ze wilde naar ons huis om te kijken of dat er nog wel stond, of dat het in
puin lag. De halve stad leek trouwens in puin te liggen. Er waren doden en gewonden ge
vallen, zo hoorden we onderweg. Over het algemeen was het echter nogal meegevallen.
De brug was inderdaad voor een deel de lucht ingegaan en er was door de militairen een
noodbrug over de restanten gelegd, waarover we reden. Moeder nam in de Voorbrug af
scheid en zei, dat ze gauw op bezoek zou komen, maar dat liep anders dan verwacht, zoals
zou blijken.

Ik kwam in Almelo in een ziekenhuis vanwege mijn grootte op de maimenafdeling terecht,
hoewel ik nog maar elf jaar was.
Op de papieren, die de Canadezen - want dat waren onze bevrijders - me om de nek had
den gehangen, stond precies te lezen wat de arts had gedaan. Het been hoefde gelukkig

niet meer gezet te worden, want men had mij
_  ] bang gemaakt, dat het zetten wel heel zeer zou

doen. Wel werd het been nog in het gips ge-

^  daan en er kwamen zware gewichten aan te
•  hangen via katrollen en een soort boog over het

bed en m'n benen.

Er lagen, denk ik, zo'n twaalf tot veertien man
nen op die zaal en nu komt het grote toeval:



Daar lagen vijf of zes mannen uit Nijverdal
of omgeving, slachtoffers van een V-1, die
daar onlangs was neergestort en die wij die
bewuste avond gehoord en gezien hadden.
Eén jonge man, dat herinner ik me nog
goed, had vreselijke brandwonden. De gehe
le, ik geloof de linkerarm, was ontdaan van
de huid en je keek zo in het rauwe vlees.
Iedere dag werd dat schoongemaakt, achter
gebleven splintertjes werden uit het etteren
de vlees gehaald. Hij kermde dan van de
pijn en we hadden allemaal met hem te
doen.

Army Porm W.3210.
(Pad oi 100 iti dupltoM)
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Ook lag er een man uit Deventer, die in Nijverdal verbleef toen die bom daar neerkwam.
Hij had o.a. een hele hap uit zijn schouder. Het was een vrolijke man en hij had een kof
fergrammofoon meegebracht, vaak speelde hij het liedje: Onder in het dal, bij de waterval
enz. Met die schouder zag het er niet best uit en er stak een grote stalen pen doorheen,
waaraan iets vastgemaakt was, het zag er afsehuwelijk uit.

Bezoek kreeg ik niet, dat vond ik vreemd en ik voelde me erg eenzaam. Misschien was er
wel iets in Ommen met mijn ouders gebeurd. De zusters probeerden telefonisch contact te
krijgen, maar Ommen bleef onbereikbaar ...

Een week of drie later, ik was ondertussen knap ongerust geworden, kwam er op een zon
dagmiddag een mij onbekende man op de zaal en vroeg of ik het zoekgeraakte jongetje
uit Ommen was. Hij kwam van zijn dochter uit Ommen, wiens man daar een hotel had.
Via mijn ouders was hij op zoek gegaan - hij woonde in Almelo - en naar nu bleek, met
succes.

De Canadezen hadden verzuimd om mijn adres door te geven en niemand had precies ge
weten, waar ik me bevond. Vader en moeder hadden alle ziekenhuizen in de omgeving
bevraagd en nergens was ik bekend geweest.
Nu zouden ze wel gauw komen. Dat was een hele opluehting voor me, het was tenslotte
nog oorlog en je wist maar nooit wat er allemaal gebeuren kon. En inderdaad, een paar
dagen later kwamen m'n ouders op bezoek en dat was een heel fijne hereniging. Ze had
den schone kleren voor me meegenomen en eten, een aardappeltaart, want echte taart was
nog niet te koop. Het voedsel was op de bon, altijd schaars!

De capitulatie van Duitsland heb ik via de radio in het ziekenhuis beleefd. Dat was een
praehtig en plechtig gebeuren met die toespraken. Vooral de volksliederen van de
geallieerden hebben toen grote indruk aehter gelaten.

Huis bij de kwekerij
van Moll met het adres

Zeesserweg 2a. Dit is voor
de oorlog gebouwd.

Het is tevens een mooie
kijk op de situatie van

destijds... geen sprake
van een Wilhelminastraat
of Prins Bernhardstraat.



Het Englandspiel
door Sir Schokkenbroek

Links: Huiib Lauwers

Rechts: Thijs Taconis

In het p. V. wordt als datum
8 november genoemd. Als
tijdstip dat Wedkamp de
mannen zag 08.30 uur.
De wachtmeester was

Hoekstra, die later proble
men kreeg omdat hij zijn
dochter naar iemand van

het koningshuis had ver
noemd. Dat zou dan ook het

wegkijken kunnen verkla-

Jaren geleden, toen ik in het gemeentearchief van Ommen verschillende documenten over
de oorlog doorspitte, kwam ik een vreemd proces-verbaal tegen. Het was een pv over het
vinden van een fiets. Op zich was dat niet vreemd, maar wel dat er een parachute aan de
fiets vastzat. Op dat moment had ik er nog geen idee van wat er allemaal aan de hand was
en dacht dat het iets met de droppings op het Stegerveld te maken had gehad.

In 1997 na afloop van de berging van een Duitse jager in Beerzer-
veld, sprak ik iemand die ine ci allcnl op
maakte, dat het zogenaamde spel van de
Duitsers met de Engelsen, het England-

1 spiel, zijn oorsprong in Ommen had. Hij
I had namelijk de kopieën van de debrie-
i fing van de Nederlandse geheim agent
ï H.M.G. (Huub) Lauwers van na de oor-

I log-

In het verslag van zijn verhoor stond de
gehele opleidingsperiode in Engeland
van hem beschreven. Ook dat hij samen
met een andere geheim agent, Thijs Ta
conis, in de nacht van 6 op 7 november

1941 boven de omgeving van Beerze en Stegeren was gedropt, [foto]
Er stond kennelijk die dag een harde wind. (Het KNMI in De Bilt meldt die dag een wind
van 4-5 Bft uit westelijke richting bij een temperatuur van 3-9° C.) Daardoor kwamen Lau
wers en Taconis na het springen een eind bij elkaar vandaan neer. Met het oog op een
eventueel letsel van hen en als transportmiddel was er ook een fiets gedropt. De geheim
agenten konden elkaar snel terugvinden, maar de fiets bleef onvindbaar.
Blijkens het verhaal moeten de mannen wel aan de zuidzijde van de Overijsselse Vecht
zijn geland.

In het onvolprezen boek "Englandspiel" van Jelte Rep staat (blz. 59 e.v.) uitgebreid be
schreven hoe de operatie in Nederland voor hen was gestart en hoe desastreus het is verlo
pen.

Lauwers vermeldt dat hij bij de landing dwars door een boerenkoolveld was gesleept. Het
boek vermeldt dat ze aan de noordkant zouden zijn neergekomen in plaats van aan de
zuidkant. Alleen wordt er niet gerept over de stuw in Junne bijvoorbeeld. Alleen dat ze via
binnen weggetjes bij het station in Mariënberg zijn beland.

Toen het licht was geworden merkten de mannen dat de voorbereiding in Engeland niet
helemaal perfect was geweest. Ze droegen namelijk exact dezelfde aktentassen, regenjas-
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meijerink | grafisch bedrijf

drukken printen sign vormgeving

ZORGBOERDERIJ BOERENGOLEBDERDERIJ.NL

ScÊtöfimcksfl
öerjande en fltex Buitenhuis-Ueurink

Karshoekweg 7
7737 PP Stegeren
0529 ^5 72 70

gjdveurink@hetnet.nl
r.schottincksfUer.,

Bloemendalstraat 3,7721 AL Dalfsen

Postbus 27, 7720 AA Dalfsen

T 0529 432512

E lnfo@drukkerijmeljerlnk.nl

I www.drukkerljmeijerlnk.nl
Dè zorgboerderij voor dagbesteding voor (jong) volwassenen en ouderen

Voor professioneel autoschadeherstelVoor een zeer

Uitgebreide oogmetingl
Huysmans

•r autoherstel lOinnien

reparatie totale autoschade

gratis vervangend vervoer

ngesloten reparateur voor:

Univé, Interpolis, Achmea en

Inshared verzekering

4 jaar FOCWA garantie

eve wish Sjaco Aalbers

Brugstraat 22

7731 CT Ommen

0529 728990

Strangeweg 20

7731 GW Ommen

Tel. (0529)451146

info@abshuysmans.nl

www.abshuysmans.nl tmDe koffie staat klaar!

uiskes

OVENER

Varsenerweg 14,773! PZ Ommen
0529-45109! /06-2!488936

email: jhuiskes@xs4all.nl
faxnr: 0529-46301!

Jaap Hulskes

Bandenservice Ommen B. V.
voor volledig technisch onderhoud

0JBOVA6

Nieuwelandstraat 1

7731 TH Ommen

Tel. (0529) 45 37 84

www.bandenserviceommen.nl

GROTE EN KLEINE BEURTEN

OOK VOOR

APK-KEURINGEN

OMMER AUTOMATEN

Rijwielen I Bromfietsen

B.J. Brunink

Bermerstraat 1, 7731 CZ Ommen, Telefoon (0529) 45 14 70

(tegenover Postkantoor)



VAN DER

MOST

Schildersbedrijf

GLAS- VERF- BEHANCSPECIAAIUAK

Van Elburg OmtneTi

Schurinkstraat 22a - 7731 GD Ommen

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

Stationsweg 24

7731 AX Ommen

Autocentrum Jel. 0529 46 99 00

Uw Renaultdealer voor het Vechtdal

mm
RENAULT
Passion forlife O'

www.cents.nl
EUROGAiiaN-raennup

makelaars JANSEN
Markt 32, Ommen

M.f. T+31529 451121
vastgoed eert

NVM jui gecertificeerd www.go-makelaars.nl

slaapkennef
TOUWEN

ervaar het ver&chM

Een goed slaapadvies

begint bij Slaapkenner Touwen

Schurinkstraat 26A ■ 7731 GD Ommen

Telefoon (0529) 451716

Fax(0529) 456672

Partner van Vivante Touwen Be Flome

E-mall: info@vivantetouwen.nl

Restaurant Pannenkoekenhuis

Zalencentrum en Catering

LEnnip
VAS l CïUfcü O

rvvprk ?4-Uür r."ri-..-vu. t

24-uiJr (?}a<isi-'e *'* pjn'r"

totaa' orider'^oud

Een Omme{n)tje waard!!

met speeltuin

Familie Loode

Lemelerweg 13

7731 PR OmmeTi

Tel. (0529) 45 17 23

www.denieuwebrugoTnTTien.Ti1

totaal onderhoud

schilderwerk

onderhoudsplan

24-uur glasservice

Vestiging Hardenberg

T 0523 272051

Vestiging Ommen

T 0529 450313

www.lennips.nl

ÏÜBOVAG

BOVAG

BEDRIJVEN

een compleet
kket occasions

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 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 Citroën agent
M.C. Bouwinan

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 JjW
Eskampweg 4a, 7731 TA Ommen.

Tel. 0529-46 25 00

Fax: 0529-46 26 00

www.delangekeukens. nl Het lekkere leven

BERNA'S
HAIRFASHION

Markt 14 - 7731 DB Ommen

Telefoon 0529 45 63 94 - www.bernashairfashion.nl

GROEN]

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

Zonne-energie

Warmtepompinstallaties

Elektra

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Dak- en gootwerk

iSllNSTAl] Uneto Vni

Arjdnvander^
Veen

hoveniersbedrijf

www.arjanvanderveen.nl

Woestendijk2 • 7738 PL Witharen

T 0523-676116 • M 06-506 450 81

ontwerp

aanleg

onderhoud

vijvers
boomverzorging

renovatie

sierbestrating
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sen en dassen. Bij aanvang van de operatie hadden ze ook al vastgesteld dat hun persoons
bewijzen vervalst waren en het was onzeker of die een eontrole zou kunnen doorstaan.
Verder had Lauwers een pistool mee gekregen, dat in het bezette Nederland een zekere
garantie voor het vuurpeloton betekende.
Tot hun grote schrik kwam hen ook nog een Marechaussee op de fiets tegemoet. Dat moet
vast een "goede" geweest zijn, want toen hij bij hen was keek hij snel om zich heen en
fietste verder. Met het oog op hun opvallende verschijning mochten ze van groot geluk
spreken.
Rond tien uur 's ochtends kwamen ze in Mariënberg aan en kochten in het dorpscafé een
glas bier. Het bleek toen dat het zilvergeld dat ze in Engeland hadden meegekregen in Ne
derland was vervangen door zinkgeid. Ze lieten de kroegbaas en enkele gasten in verba
zing achter.
Van hieruit reisden beide agenten via Vroomshoop naar Amsterdam.

Op 3 januari 1942 had Lauwers voor het eerst radiocontact met Engeland. Op 6 maart
1942 was Lauwers door de SD uitgepeild en klapten ze de val dicht. Hij werd gearresteerd
samen met zijn zender, die nog wel uit een raam was gegooid.

Na zijn gevangenneming werd Lauwers door de Duitse SD grondig aan het Binnenhof in
Den Haag verhoord. Daarbij zijn enkele beruchte namen, zoals Schreider, Giskes, May en
Haubroek. Deze mannen hebben Lauwers tot medewerking kunnen dwingen, niet door
geweld en marteling, maar door list en bedrog. Wel pasten ze Dauervernehmung toe, dat
wil zeggen langdurig verhoren zonder rustpauzes voor de arrestant. Tenminste drie dagen
en nachten werd hij onafgebroken verhoord Ook werd psychologische beïnvloeding toe
gepast, namelijk zogenaamd per ongeluk Taconis en ene Van Dijk langs laten lopen. Ta-
eonis was inmiddels ook door de Duitsers opgepakt.
Lauwers had bij zijn arrestatie namelijk nog drie gecodeerde berichten in zijn broekzak.
Een van de Duitsers ging hiermee aan de slag. Na korte tijd zei
hij tegen Lauwers dat de "Prinz Eugen", een Duits oorlogsschip
dus in Rotterdam lag. Hij wist namelijk dat dit door het verzet
aan Engeland doorgegeven zou worden. Lauwers schrok zien
derogen en dacht echt dat de Duitser zijn code had gebroken.

Als vangnet was met Engeland een zogeheten seeurityeheek af
gesproken. Lauwers zou in iedere 16® letter van zijn berichten
een fout maken. Toen na lange verhoren Lauwers werd gevraagd
om met de Duitsers mee te werken, stemde hij uiteindelijk in. De
SD was echter niet achterlijk en wist ook van de seeuritycheeks.
Lauwers maakte hen wijs dat hij in zijn eodetelegrammen het
woordje stop moest vervangen door stip of step. Hij verwachtte

Ernst Georg May
(De vijftien executies -

W. Noordman)



Hermann Giskes

dat daarmee Engeland zou begrijpen dat hij niet meer vrij was. Van
de drie gevonden berichten waren er twee met de fout in "stop", maar
ook toevallig de "16^". Ook kon Lauwers in enkele berichten het
woord "caught" (opgepakt) verstoppen.

Hoe anders is het gelopen. Om welke reden dan ook, Engeland deed
alsof Lauwers nog in alle vrijheid opereerde. De ene na de andere
geheim agent en dropping volgde. Allen werden ze meteen na de lan
ding door de SD opgepakt.

Op 31 augustus 1943 wisten twee geheim agenten, Ubbink en Dour-
lein, aan de Duitsers te ontsnappen. Na een moeilijke tocht wisten ze
Engeland weer te bereiken. Ze probeerden de Engelsen te overtuigen,

maar die geloofden hen aanvankelijk niet. Ubbink en Dourlein werden er van verdacht
door de Duitsers te zijn gestuurd. Uiteindelijk bleek in december 1943 dat de Engelsen het
door hadden en stopten de Duitsers met het spel.

Joseph Schreieder

De Duitsers voerden de 59 gevangengenomen geheim agenten af naar Haaren. De belofte
dat hen niets zou overkomen werd niet waar gemaakt. Via Kamp Vught werden ze naar
Mauthausen in Oostenrijk overgebracht. Daar werd het merendeel van hen op meer dan
beestachtige wijze vermoord.

Lauwers mocht op bevel van Giskes langer in Haaren blijven. Hij werd later ook naar
Duitsland overgebracht. Op 26 april 1945 werd Lauwers door de Russen in het concentra
tiekamp Rathenow bevrijd. Op 13 mei 1945 arriveerde hij in Parijs en twee dagen later in
Engeland. Daar volgde zijn debriefing en sinds die tijd is nooit duidelijk geworden waar
om de Britse belangen zo ten koste zijn gegaan van de Nederlandse belangen.

Als gevolg van het Englandspiel zijn er 54 Nederlandse geheim
agenten opgeofferd en door de Duitsers vermoord.
Naast Lauwers hebben alleen de geheim agenten Trix Terwindt,
Van der Reyden, Ubbink en Dourlein dit lugubere "spel" over
leefd. Lauwers is in 2004 in Utrecht overleden.

Spelers aan de Duitse kant na de oorlog:
Joseph Schreieder: vrijspraak
Hermann Giskes: niet vervolgd
Ernst Georg May: 10 jaar, in 1950 naar Duitsland uitgewezen
Heinrich Karl Haubrock: 7 jaar, in 1951 naar Duitsland uitge
wezen

Het monument is geplaatst
aan de rand van de Scheve-

ningse Bosjes, gelegen aan
de Hogeweg te Den Haag.
Het beeld is gemaakt door
de "Ommer" kunstenaar

Titus Leeser.



De laatste echte tabakswinkel van Ommen
door Ben Wösten

I

Bijna dertig jaar lang, vanaf 1970, bestierde Tinie Grootenhuis een fraaie rookwarenwin-
kel aan de Brugstraat in Ommen. Toen ze er mee stopte in april 2000 was het ook gelijk
gedaan met specifieke rookwarenwinkels in Ommen. Tegenwoordig kun je voor rookwa
ren alleen nog terecht bij de supermarkten.
De winkel op zich heeft dan al reeds 126 jaar bestaan. Eigenlijk is het erg jammer dat dit
soort leuke winkeltjes uit het stadsbeeld
verdwenen zijn. Natuurlijk heeft dit ook
te maken met het feit dat roken als zoda

nig niet meer in is wegens gezondheids
problemen, maar toch.

Naast aparte tabakswinkels mochten
vroeger ook kruidenierswinkels tabak
verkopen als ze daartoe een zogenaamde
"tabaksvergunning" hadden gekregen
van de overheid.

Voor de klanten werd dat aangegeven
met een klein bordje boven de winkel
deur met aanduiding
"T abaks vergunning".

De winkel van Grootenhuis was heel bijzonder daar de gehele inrichting van hout was,
wat de lekkere geur van sigaren en tabak ten goede kwam. Als je bij haar binnenstapte
kwam de tabaksgeur je direct tegemoet.
Dat het zo'n leuke winkel was werd ooit eens bevestigd door een passerende klant een
zekere heer Groen. Hij liet zich middels een artikel in het "Nieuws van Ommen" heel lo
vend uit over de sigarenzaak van Grootenhuis.
Hij noemde zo'n mooie tabakswinkel een gat in de markt van Ommen. Hij roemde ook
vooral de service die daar geleverd werd. Of het nu ging over de aanschaf van een pakje
sigaretten, een pijp of van een ansichtkaart, altijd was de service subliem.
Daar kwam bij dat Tinie grote kennis had verworven over soort en de kwaliteit van bij
voorbeeld sigaren. Ze rookte de sigaren zelf eerst zodat ze wist wat ze in huis had.
Klanten kwamen daardoor niet alleen uit Ommen zelf maar ook uit de wijde omgeving
van ons stadje. Ze wist bijna van alle klanten die sigaren bij haar kochten, welke smaak
de des betreffende persoon graag rookte. Sigaremnerken hadden vaak historische namen
zoals: Karei 1, Willem 2, Schimmelpenninck, Elisabeth Bas, Ritmeester, Hofnar etc. De
sigaren waren vaak voorzien van fraaie bandjes. Het sparen van sigarenbandjes was vroe
ger een hele rage voor jong en oud.
Helaas is ook dit verleden tijd.

Grootenhuis stond om precies te zijn 28 jaar achter de toonbank van haar genotswinkel
zoals het zelf noemde. Naast de rookwaren kon je in haar winkel ook terecht voor tijd
schriften, ansichtkaarten en wat snoep.
Ze genoot van het werk in de winkel. De omgang met haar klanten die kwamen voor een
pakje sigaretten of een goede sigaar. Altijd een klein babbeltje met de klant, daar kon ze
van genieten.
Dag in dag uit was ze voor haar klandizie in touw.
Uiteindelijk viel toch het doek en nam ze een besluit om de winkel te sluiten en te verko
pen. Het altijd maar gebonden zijn begint op een gegeven moment tegen te staan.
Aan alle dingen komt een eind, ook aan de leuke dingen.

Een stukje historie van genoemde Ommer tabakswinkel.
Het begon allemaal in 1874. Toen stichtte grootvader Berend Grootenhuis aan de Brug
straat een bakkerij. Vijfentwintig jaar later, in 1899 slaat het noodlot toe doordat een gro
te brand de bakkerij in de as legde. Grootenhuis ging echter niet bij de pakken neer zitten,
maar liet het pand herbouwen. In 1923 neemt zijn zoon Johannes Bernardus Grootenhuis
de zaak van zijn vader over.
Samen met diens vrouw Hermina van Elburg hebben ze in die tijd hard moeten knokken
om de zaak gaande te houden. De zaak was toen al omgebouwd tot een kruideniers-en

Hier Tinie en haar winkel

hulp Erna Mijnheer achter
de toonbank van haar knus

se winkel.



Een historische foto van
Tinie Grootenhuis en Jen

ny Kerkdijk, haar winkel
hulp, op de markt in Om
men. De mandjes gevuld
met tabakswaren om uit te

delen.

snoepwinkel. Daarna in 1973, wordt hun
zoon Johan Herman eigenaar. Johans vrouw
Tinie Wessels neemt dan het beheer van de

winkel waar. Dat is dan honderd jaar later
nadat hun grootvader de zaak had gesticht.
Volgens het verleende vestigingsbesluit van
1963 door de Kamer van Koophandel in
Zwolle wordt het een 'Kleinhandel in tabaks

artikelen ' genoemd.
Vroeger had de winkel ook een 'verlofB'
vergunning. Daarom mochten ze ook koffie/
thee schenken. Vooral boeren die naar de

markt gingen kwamen dan langs voor een
kop koffie met een broodje. Dat gebeurde
gewoon in de woonkamer achter de winkel.
Ook was er ooit een kleine kleuterschool in

het pand aanwezig en een afdeling van de
Landbouw voorlichtingsdienst.

Een tevreden roker is geen onruststoker.
Soortgelijke teksten zoals hierboven trof men vaak aan op pijpenrekjes. Die rekjes waren
meestal opgesierd met koperen strippen waar de tekst op vermeld stond. Menigeen had
vroeger zo'n pijpenrekje in de huiskamer hangen.

Hieronder een mooi gedicht dat gaat over winkeltjes van vroeger waartoe ook de rookwa
ren winkel van Grootenhuis behoorde.

Een historische foto van de
Brugstraat uit 1896 toen
Berend Grootenhuis aan

deze straat een bakkerij
had. Vooraan het huis van

bakker Makkinga en daar
naast de bakkerij van
Grootenhuis.

Deze bakkerij ging in 1899
in vlammen op.

I



Snoepwinkeltje

In de donkere straat,
Als het belletje gaat.
Kletst het deurtje al rinkelend open,
Komen in het kamertje klein.
Bij het lampenschijn.
De kleutertjes binnengeslopen.

En een dappere vent,
In zijn knuistje een cent.
Stapt naar vóór en blijft grinnikend zwijgen.
Tot de koopvrouw geleerd,
Zijn fortuin inspecteert,
En vertelt wat hij daarvoor kan krijgen.

't Is een reep zwarte drop.
Koek met suiker er op.
Een kleur bal, een zuur bal, een wafel.
Een zoethouten stok.
Of 'n kleurige brok,
't Ligt alles bijeen op de tafel.

Als de kapitalist.
Zich wat dikwijls vergist.
De koeken de suiker beduimelt.
Scheldt de juffrouw verwoed.
Dat hij 't kostelijke goed.
Met z'n smerige vingers verkruimelt.

De kleuter verbaasd.
Dat de juffrouw zo raast,
Smoest stiekem met zijn kornuiten.
De keus wordt bepaald.
En de kleuter betaalt,
Dan schooien zij slent'rend naar buiten.

In de donkere straat.
Waar het troepje nu gaat.
Wordt hevig gewikt en gewogen.
Dan zuigen z'om beurt.
Tot de bal is verkleurd.
En hun rijkdomillusie is vervlogen.

Manna de wijs-Mouren

Gerrit Bloem
door Peter Kramer

In aansluiting op het artikel van Harry Woertink in de Darde Klokke over notaris Bloem,
schrijf ik mijn herinneringen aan zijn zoon, Gerardus, Johannes, Antonie Bloem, hier op.
Ja, hij was maar liefst 43 jaar ouder dan ik, dus geboren in 1900 en overleden in 1979.

Mijn ouders waren goede kennissen van Gerrit en als zodanig kwam ik als jochie zo nu en
dan bij hem aan huis op de Markt, nu Blok's bloemen en la Femme mode ( woar he'j dat
eAocht? Be'j Femme ! ) Toen ik 16 werd, veranderde dat, omdat ik mee mocht op jacht.
Het Varsenerveld werd door de gemeente verhuurd aan de jachtcombinatie Bloem, mijn
vader Jan en mijn oud oom Jan Kramer, Frederik Schottert en Evert Jan Wetering. Jan
Kramer ( van den Hof) overleed en ik kreeg zijn geweer.

Gerrit Bloem hoefde niet te werken, hij bezat twee boerderijen en door de hele gemeente
percelen grond. Ik noem Varsen, de dikke steen op de berg, een bosje in Besthmen, met de
tamme kastanje bomen (hier liet hij een tennisbaantje aanleggen), het huisje en dierenasiel
van freule Rengers, Bloem zien dann'n op de Achteres en onverdeeld met Gerard Stege-
man, de feestweide in het Laar en een singel in Arriën. Al die grond was waarschijnlijk in
zijn bezit gekomen, omdat zijn vader die uitruilde met notarisrekeningen, die zijn cliënten
aan de hoge kant vonden. Bovendien verhuurde hij het notariskantoor aan huis aan de op
volger van zijn vader, naar ik meen eerst notaris Hospers en later aan notaris Geerlings,
die permanent logeerde bij Hotel de Zon. Onverbrekelijk met dat kantoor verbonden zijn
de klerken Damman en Jonink. Wat zijn kapitaal was, weet ik niet, maar....
Na het overlijden van zijn ouders werd Gerrit verzorgd door zuster Diepenheim. Toen
Gerrit trouwde op latere leeftijd, daarvoor was hij een begeerd vrijgezel, met Sara Graadt
van Roggen (ik weet niet waarom ze Toos werd genoemd), werd Zuster Diepenheim
overbodig. Zij verhuisde naar een pension aan het stukje asfalt, dat er nog ligt, van de ou
de weg naar Den Ham. Toos had een harde, scherpe stem. Als kinderen waren mijn zusjes
en ik bang voor haar. Bovendien verdachten wij haar er van dat zij onze ondeugden over
briefde aan onze ouders. Wij noemden haar de klikspaan. Later zijn we wel milder over
haar gaan denken. Toos en Gerrit hebben wel een kindje gehad, maar dat was niet levens
vatbaar.

Nu zult u denken: iemand met dergelijke bezittingen, laat het breed hangen. Zo niet Gerrit
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1920 - Gerrit Bloem en

Egbert Takman met de
boot van Bloem

Bloem. Alles wat de natuur opbracht paste hem en daar kon ik hem als enthousiast, jong
jagertje bij helpen. In zijn jachtveld Westerwoud, nu grotendeels eigendom van Camping
de Kleine Wolf, werd mij opgedragen om in dichte dennenbosjes op de grond te gaan lig
gen, ik kon onder de boompjes door kijken, en dan konijnen schieten bij het fretteren.
Toen we verder liepen, vond ik een dode haas, de darmen en de ogen waren er al uit. Me
neer Bloem, zei ik daar ligt een dode haas en liep door. Peter, kom eens terug met de rug
zak. Gerrit had het kadaver opgetild bij de achterlopers en hij rook eaan. De bout is nog
goed was zijn conclusie. Dus die ging alsnog in de rugzak. Ook myxomatose schrikte hem
niet af, niet besmettelijk voor mensen, was zijn, overigens terechte conclusie. Dus voor
consumptie ten huize Bloem vrij gegeven en waren het teveel konijnen, dan gingen ze in
een weckfles. Hij presteerde het ook om zoveel bunzingvellen te verzamelen en te prepa
reren dat Toos er uiteindelijk een bontjas aan overhield. Ook in aankopen was hij zuinig.
Er weigerde nog wel eens een loop van zijn geweer, want daar had hij niet de hoofdprijs
voor willen betalen. Wel kocht hij een nieuwe auto, maar dan een uitvoering die niet de
nieuwste was. Over auto's gesproken, rond 1964 kocht ik van hem een Citroen Traction
Avant, die bij Lemmers in de schuur stond, voor fl. 275-, mijn eerste eigen auto. Als sol
daat met fl.1.15 soldij per dag, was het bezit een ding, maar er mee rijden wat anders. De
benzinemeter deed het niet, dus kwam ik nog al eens zonder peut te staan. Als er dan weer
was getankt, moest eerst het slangetje eraf om de benzine aan te zuigen, waardoor mijn
mond direct goed werd ontsmet. Gelukkig was er in de tijd een benzine automaat die aan
het Coöperatie gebouw hing. Daar kon je voor een rijksdaalder bijna 5 liter tanken. Toen
ik er eens een klap op gaf, bleek dat die machine mee dacht met een arme soldaat en roy
aal over de 5 liter limiet heen ging.

Gerrit was een sterke, sportieve man. Over zijn eigen tennisveldje heb ik al geschreven.
Later was hij een vaste be-

'  zoeker van de tennisbaan

achter Hotel Paping. Wijlen
Harm Takman heeft al eens

in de Darde Klokke gepu
bliceerd dat zijn vader op
dracht kreeg om een zeil
boot voor Gerrit te bouwen,
dus zeilen deed hij ook. Het
zal in 1963 zijn geweest, dat
hij mij uitnodigde om sa
men over het Overijssels
kanaal naar Vroomshoop te
schaatsen. We begonnen in
Lemele en in de eerste kilo

meters ging Gerrit wel 4
keer op zijn plaat, waarop ik

voorzichtig informeerde of we toch niet beter Ik zag mezelf al, in the middle of no
where, met een 63 jarige met een gebroken heup opgescheept. Maar gaande weg werden
de spieren soepeler en Vroomshoop vice versa werd toch volbracht.
Betreffende zijn spierkracht het volgende: Zoals veel inwoners van Ommen had Bloem
een tuin aan de Voormars. Gerrit schepte er genoegen in om zwerfkeien van de Leme-
lerberg naar die tuin te brengen en dan wel in een grote verscheidenheid van soorten en
vooral maten. Dat moet een hels karwei geweest zijn. Toen de tuin was verkocht, kregen
die keien de bestemming Koeksebelt en ik kijk er nog dagelijks met plezier naar.
Bij Ommenaren was Bloem bekend om zijn mooie honden, de Grote Münsterlander, een
passie die hij met mijn vader deelde .
Ook een sterk staaltje: Toos en Gerrit zaten aan de lunch, toen Toos opmerkte dat ze ge
luid hoorde op de bovenverdieping. Nu hoefde dat niet vreemd te zijn, want het echtpaar
verhuurde kamers aan onderwijzeressen, er moest wat verdiend worden nietwaar? O.m.
juffrouw Ruige heeft er lang gewoond. Maar voor de zekerheid ging Gerrit toch maar
even kijken en daar trof hij twee mannen aan die bijouterie van Toos aan het inspecte
ren waren. Betrapt probeerden de Oost Europeanen, nog niet eens lid van LU, via de trap
te ontkomen. Maar Gerrit wist er een te tackelen, terwijl hij intussen Toos sommeerde om
koerepen uit de schuur te halen. Daarmee werd de inbreker vakkundig aan de trapleuning
gebonden en over gedragen aan de politie. Wellicht is zijn doorzettingsvermogen uiteinde
lijk zijn ondergang geworden. Bij het spelen van een potje tennis liep Gerrit geregeld
blauw aan, ademnood. Waarschuwingen van medespelers negeerde hij. Hij verkoos de
kwaliteit van leven boven de lengte daarvan. En dat stopte, vrij plotseling, in 1979.

Gerrit Bloem, een kleurrijk man, waar ik met plezier aan terug denk.
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Huize Klein Archem
Een parel bij Nieuwebrug
door Dieks Horsman

Dicht bij de Nieuwebrug aan de Lemelerweg tussen het Reggedal en de glooiing van de
Stapelberg staat daar al sinds 1854, het monumentale pand "Huize Klein Archem
Op de gevelsteen staat de naam vermeld van: P.J.C. van der Wijck, waarbij de initialen
waarschijnlijk duiden op de namen Petronella Johanna Christina.
Vanaf de weg heeft het een prachtig en voornaam aanzien mede ook door de drie statige
poorten. Het huis staat enigszins verscholen achter altijd groene rododendrons onder hoge
eiken en beukenbomen.

In de periode van 1890 tot 1921 woonden er geen van der Wijcks maar verschillende an
dere families. Maar vanaf 1921 woonde er de familie Jonkheer Gerrit Jan van der Wijck,
hij is geboren op "Huize Groot A rchem " en was 64 jaar toen hij samen met zijn vrouw
Catharina Jacqueline barones van den Doorn hier kwam wonen op Klein Archem (en zij
had toen de leeftijd van 56 jaar).
Ze kregen twee dochters: Woltera Christina en Sylvia Petronella Louise, die beide in de
kerk te Lemele zijn gedoopt. Sylvia is echter op tweejarige leeftijd overleden.

Jonkheer Gerrit Jan was ontvanger der directe belastingen te Doesburg, Raalte en Zwolle
waar ze toen ook woonden.

Vermoedelijk doordat inl921 zijn pensioengerechtigde leeftijd aanstaande was verhuisden
ze toen naar Klein Archem met hun 26-jarige dochter freule Woltera van der Wijck (1895-
1978). Helaas mochten haar ouders niet zoveel jaren van hun pensioen genieten. Jonker
Gerrit Jan maar zeven jaar, hij overleed in 1928 op de leeftijd van 71 jaar en zijn echtge
note vier jaar later inl932, zij was nog maar 67 jaar.

Freule Woltera

Na het overlijden van haar ouders bleef zij hier wonen samen met haar dienstbode. De
freule bleef ongehuwd.
Zij was een trouwe kerkganger van de Hervormde gemeente in Lemele waar zij op de fiets
naar toe reed. Eerst in de oude mooie koepelkerk en vanaf januari 1940 in het nieuwe kerk
gebouw waar ze tijdens de diensten altijd plaats nam op het achterste zijbankje. Vele jaren
heeft ze ook de zondagschool geleid voor de kinderen uit Lemele.
Wanneer ze ergens op bezoek ging of ging winkelen in Ommen gebeurde dat ook met de
fiets. Zij leefde heel eenvoudig en had een goed contact met haar buren en ook met de
boeren die woonden op een huurboerderij van het landgoed Klein A rchem.
Haar Shetlander pony liep meestal in het weilandje naast het huis. Vóór haar overlijden
vroeg ze aan haar buurman, (de familie T. Nijzink) of zij voor de pony wilden zorgen na
haar overlijden, waarbij zij dan ook de eigenaar werden.
Het dier heeft mede door de uitstekende zorg een ongekende hoge leeftijd bereikt, 43 jaar.
Freule Woltera is overleden in het jaar 1978, zij werd 83 jaar.

De grafheuvel in de Faanke
Toen in 1928 haar vader was overleden, is hij begraven in het familiegraf op een steile
heuvel heel dicht bij de Regge in het Oostelijk gedeelte van Archem, de Faanke.
Hij is de eerste van de familie van der Wijck van Klein Archem die hier is begraven. Zijn
vrouw volgde vier jaren daarna en in 1978 is ook hun dochter hier ter ruste gelegd. Op een
grafsteen staan de drie namen vermeld.
Het familiegraf is beschut en omringd met een stijlvol smeedijzeren hekwerk in de scha
duw van oude eiken en beukenbomen. Zo is deze familie begraven op grond van hun ei
gen landgoed. Het onderhoud ervan wordt keurig bijgehouden door vrijwilligers van de
hervormde gemeente in Lemele waaraan freule Woltera een legaat heeft geschonken.

Fietstocht met bezoek grafheuvel
Tijdens de jaarlijkse fietstocht ter afsluiting van het seizoen van de Historische Kring Om
men (na de fusie met het Streekmuseum is het nu Cultuurhistorisch Centrum Ommen,
kortweg CCO), en de "Gemienschop van oll Ommer" dit jaar, liep de fietsroute ook langs
deze grafheuvel waar hen de historie daarvan werd uitgelegd.

Ëen andere eigenaar
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Na het overlijden van de freule, de laatste telg uit deze familie, stond het huis enkele jaren
te koop. In 1980 kwam de familie Michon hier wonen die het huis weer bewoonbaar heeft
gemaakt.

Sinds 1997 wordt het huis bewoond door de Gerard en Anneke Marsman, die dit eeuwen
oude pand op deze prachtige locatie in oude luister hebben hersteld. Daarbij is de buiten
kant in de oude stijl gehouden en de binnenkant omgewerkt tot een moderne woning vol
gens de ideeën van de bekende binnenhuisarchitect Kees Marcelis uit Arnhem. De meeste
verbouwingen zijn uitgevoerd door het bouw-aannemersbedrijf Exel uit Lemele.

Het perceel kent drie toegangspoorten die vanaf 2003 in drie fasen zijn gebouwd: Een
looppoort aan de Lemeler wegkant, deze poort heeft een gevelsteen met daarop de da-
tuml9-12-1997, de datum waarop Anneke en Gerard Marsman met hun kinderen Mireille
en Odette het huis betrokken; dan de toegangspoort aan de Dalmsholter wegkant en een
poort verderop langs de Lemelerweg een toegangspoort die niet als zodanig in gebruik is,
maar dient ter verfraaiing.

In de weide naast het huis stond vroeger een boerderij met daaraan het koetshuis van de
jonker. De stal, het kookhuisje en de waterput zijn daarvan nog de overblijfselen.
Vanaf 1924 huurde de timmerman en aannemer G.D. aan het Rot deze boerderij en had
een deel van het koetshuis in gebruik als zijn werkplaats. Zij woonden er tot 1939 en
woonden daarna aan de Regge bij Nieuwebrug.
De volgende bewoners de familie Boezelman betrokken toen deze boerderij.

Het landgoed
Het huidige landgoed is 1.6 ha. groot en bestaat uit 4 kadastrale aanduidingen. Het perceel
bestaat voor een groot gedeelte uit bebouwing, tuinen, weidegrond, bosgrond, boomgaard
en oprijpaden van grint. De weide is niet als zodanig in gebruik maar is de speelweide
voor de kleinkinderen.

Het perceel grenst aan twee zijden aan de openbare weg , de Lemelerweg en de Dalmshol-
terweg en de andere beide zijden grenzen aan de gronden van het Landschap Overijssel
waarbij de vele rododendrons sierlijk domineren.
Eertijds liep de oude grintweg dicht voor het huis langs, bij tuinwerkzaamheden komt die
oude route soms nog even te voorschijn door de grintkeien die toen voor de verharding
zijn gelegd. Deze opgegraven keien krijgen dan een plekje op de berg keien bij het tuin
huisje; hun eigen Lemelerbergje.

De tuinen

In het jaar 2000 zijn de tuinen ontworpen door de tuin-landschapsarchitect Herman van
den Ende uit Heino.

Het ontwerp sluit aan bij de strakke belijning van het huis en met enigszins als voorbeeld
de tuinen van kasteel Villandry in Franlêijk.
Het hoofdpad kan gezien worden als een verlengstuk van de lange gang in het huis en
uitmondend in een doorkijk op de Archemerberg door de achterste beukenhaag.

Er is een voortuin, een achtertuin en een boomgaard. Daar omheen is een parkachtige situ
atie ontstaan met diverse bomen: eiken (inlands en Amerikaans), beuken, wilde kastanjes,
essen, berken en naaldbomen.
Vooraan bij de serre staat een fraaie walnoot die jaarlijks vruchten draagt en 's winters een
geliefde klimplaats is voor eekhoorns. Daarnaast een vijgenboom die helaas weinig vruch
ten voortbrengt.

De achtertuin is de belangrijkste, hierin is een verdiepte vijver met grasperken en bloe-
menborders. Daar omheen weer gras
perken en brede bloemenborders.
Alles begrenst door een taxushaag,
daar omheen is recentelijk een gaas
werk met hekken geplaatst om de
vele 'liefelijke' konijnen op afstand te
houden; niet fraai maar wel noodza
kelijk.
Dunne touwlijntjes boven de vijver
beschermen de vissen tegen de regel
matig langskomende reigers.

Huize Klein Archem in Pg boomgaard
vroegerjaren
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Aan het prachtige vernieuwde Marktplein In Ommen

Aansesloten 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

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

ORAND CAfE

m

fl/iT6R

De Huiskamer van Ommen
0529-451364 wolg orrs op Faoebook

Weth. Petterweg 11

7731 XT Ommen

Tel, 0523-676057

Fax 0523 -676087

www.hbremmer.nl

stukadoorsbedrijf
Rinus Zwanepol

Mobiel 06-30009131

OCB Bouw b.v.
Uw specialist in ontwerp,

nieuw-, verbouw en renovatie

Aannemersbedrijf M. van der Vegt

Strangeweg 14

7731 GW Ommen ' ' r

tel.(0529)452810 | ,
fax (0529)452062

e-mail: info(^ocb-bouw.iil

www.ocb-bouw.nl

/\^/
Ommen (0529) 45 37 47

n 1-1383 - 1-1^2013.

/

oouw
GARAJUT

PlARLË
OPTICIENS

JE 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!

n

Wielewaalstr 21

7731 XH Ommen

Telefoon: 0529-452710

Mobiel: 06-10365875

E-mail: info'fficulinairbijuthuis.nl

Henk van den Hofsv

Notarissen groot

M (06) 57 19 91 17

Groenling 14

7731 KW Ommen

T (0529) 45 64 41

E info@instalhvdhof.nl

I www.instaihvdhof.ni

in kleine lettens

V

RISTBN

Bentu m N ij boer
Ommen 0529-452 233

Hardenberg 0523 - 273 487

www.bentumnijboer.nl

Ommen I Zwolle www.takman.nl

TÜINCENTRÜM

JÜRRIE BAAS

Hartelijk WELKOM bij

Tuincentrum Jurrie Baas

Balkerweg 24

7731 RZ Ommen

Tel. (0529) 453708

Fax (0529)451595

info@jurriebaas.nl

www.jurriebaas.nl

Grandcafé Jlpp
Kerkplein 3

7731 CS Ommen

tel. 0529-456770

•Tapas

• Catering

;f%RAND CAFB\

www.grandcafejipp.nl

- High Tea

- Feesten

- Partijen

- Borrelen

EP: Ommen
ElectronïcPartner

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.nl

Prima Vista f.
X. 11 Varsenerstraat 2
I  I li ^ 7731 DG Ommen

t  0529 450 144

jnfo@prima-vista.nl

w www.prima-vista.nl

KLEINLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijf

De Voormars 10B - 7731 DD Ommen

Telefoon (0529) 45 47 89



In de boomgaard met hoogstamfruitbomen
staan appels, peren, pruimen en kweeperen.
Aan de kant van de weide ligt een berceau
(een loofgang). Het ene deel is aangelegd
met leiperen, het andere deel met blauwe
regens omdat leiperen onder de hoge bomen
niet tot wasdom kwamen.

Tijdens de open tuinen dag dit jaar rondom
Ommen waren deze tuinen van Klein Archem

ook opengesteld zodat de bezoekers konden
genieten van het geheel, landhuis en tuinen.
Zelfwas ik ook één van de bezoekers en genoot ook ik van dit natuurlijke indrukwekkende
sehouwspel.

Archem kent de oudste geschiedschrijving
De historie van Archem gaat heel ver terug in de geschiedenis.
Hier over schreef ook ruim twintig jaar geleden de heer Anton P. Ouweneel in De Darde
Klokke, de nrs. 102-103 en 104.
Een deel van deze gegevens geef ik graag door aan onze lezers:

" Reeds in het Jaar 947 vermeldt een oorkonde van 15 januari 947 al de ligging van de
hoofdhof Archem, in eigendom van het Stift (klooster) te Essen aan de rivier de Ruhr in
Westfalen. De oorkonde is ondertekend door koning Otto,(936-973) een vere troonopvol
ger van de in 814 overleden Karei de Grote.
Volgens de zevende regel van deze oorkonde, bezit dit klooster Essen in het graafschap
Salland drie hoven - Holsto (Olst), Irthe (het lert) in het kerspel Dalfsen en nog een derde
hof Arachem (Archem) Elk van deze drie hoven bestuurt grootschalige ontginningen en
agrarische activiteiten op zijn domeingoed. Deze vroege vermelding van landbouw en
veeteelt is uniek in de geschiedenis van Overijssel.

Kloosterregels
De Abdij Essen was toen een wereldlijk stift voor adellijke dames waarbij de nonnen niet
gebonden waren aan al te strenge voorschriften. Na een proefperiode behouden ze de vrij
heid om het stift te verlaten. Gedurende de bloeiperiode woonden er in Essen een vijftig
tal adellijke dames onder toezicht van een abdis. In dit Benedictijner kloostervinden zij de
mogelijkheid om binnen een gemeenschap zich te bezinnen op haar eigenwaarde, haar
talenten te ontplooien en door studie zich kennis en inzicht te verwerven.

Benedictus van Nursia

Deze Benedictus is volgens de Dialogen van paus Gregorius de Grote (590-604) beïnvloed
door de idealen van de ascese (vrome strenge levenswandel) van de oosterse monniken.
Hij schrijft de naar hen genoemde orde der Benedictijnen voor, naast stilte, luisteren en
gebed, zich ook serieus bezig te houden met zinvolle arbeid. Deze kloosterregels zullen
als model dienen voor de latere kloosters, zoals het Stift Essen. De leefregel wordt zicht
baar in de dagelijkse bezigheden van de nonnen. Naast de kerkdiensten en het opdragen
van de mis in tegenwoordigheid van de twintig stiftsheren en de priesters, bekwamen zij
zich tot het begeleiden van de vespers en andere koorgezangen en het troosten van zieken.

Immuniteit

Een voorrecht van het Stift is de immuniteit Dat betekent dat het klooster immuun is voor

aanspraken van de buitenwereld. Ambtenaren van de Staat of Graafschap, Hertogdom enz.
mogen het kloosterterrein niet betreden zonder toestemming van de abdis. Laat staan er
gerechtelijk ingrijpen. Elk klooster was dan ook vrijgesteld van belasting en andere finan

ciële verplichtingen.
Met de genoemde oorkonde als schriftelijk
bewijsstuk kan niemand zijn rechten laten
gelden op de omvangrijke goederen van het
Abdij Essen en dat gold ook voor de drie Es-
sense hoven waaronder Archem.

Ambtman van Essen

De opbrengt van landbouw en veeteelt van de
Sallandse goederen dienen voor het levenson
derhoud van de nonnen.

De Abdis wordt hierbij ondersteund door de
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Vanuit de tuin naar het

huis

ambtenaren. Haar rechterhand is de Ambtman die

aanvankelijk op de Hof te Archem woonde. Hij
verplicht zich om jaarlijks de verschuldigde pach
ten op eigen risico af te dragen.

Voogd
Vanwege de immuniteit van het klooster moet
een voogd of advocaat de wereldlijke taken ver
vullen en het klooster in rechte vertegenwoordi
gen.

In 1226 draagt de graaf van Gelre deze voogdij
over aan bisschop Otto van Utrecht en zijn opvol

gers en aan de Utrechtse kerk. Dit legt de bisschop geen windeieren. Hij ontvangt 1/3 deel
van de opbrengst van de Essense goederen in Salland.
Tevens wordt het Graafschap Salland ook overgedragen aan de kerk en de bisschop van
Utrecht.

Grondgebied Archem in 1332
De omvang van het gebied onder toezicht en beheer van de Hof Archem valt af te leiden
uit een handschrift van 1332:

"Dit sint dey helygen giide (heilige goederen) in den lande van Zalland des stichtes van
Essende dey in den hoff van Archem hort"

Hoe leven - horigen - van het klooster Essen?
In een gebied van woeste gronden bouwde men eerst een ontginningsboerderij of Hof
(curtis) met schuren en stallen.
De hojhorigen ontvingen een kavel woeste grond, zij bouwen er hun onderkomen op en
ontginnen de gronden in de omgeving. In ruil voor diensten en plichten ontvangen zij een
deel van het koren en het vee in natura. Ook bezitten zij het -erfelijk gebruiksrecht- van de
grond en zijn met hun kinderen met lijf en bezit eigendom van het klooster, maar daardoor
bezitten zij verder wel een rechtspositie.
Niemand mag zonder toestemming de grond betreden, er is vrijdom van belastingen en
men bezit de eigen -rechtskring-,het hofgericht, ( als een soort bescherming).
De hofmeier op de hof te Archem bestuurt ook de drie andere hoven van Essen in Salland.

T ot slot

Het belang van de activiteiten van het klooster Essen gedurende eeuwen in de regio Sal
land is onbetwist het in cultuur brengen van de woeste gronden en de bebouwingen. Tot
heden ten dage profiteren agrariërs van de noeste vlijt van hun verre voorouders,
de hillige luden, (ftofliorigen) die 1050 jaar geleden (947- 1997) als eersten de woeste
gronden hebben ontgonnen."

Adus een samenvatting van de eerste geschiedschrijving over Archem van Anton P. Ou-
weneel.

Het is duidelijk dat de historie van deze mooie buurtschap zich heeft voortgezet en wan
neer en hoe de familie van der Wijck het latere Landgoed Archem door huwelijken en erf
recht tot bezit heeft verworven . Maar daarover hoop ik nog eens verder onderzoek te ver
richten en er over te schrijven in ons blad.

Mijn hartelijk dank voor het tot stand komen van deze bijdrage betreft allereerst de mede
werking van Gerard en Anneke Mars
man doordat ik gebruik mocht maken
van hun nauwkeurig opgesteld histo
risch overzicht over Klein Archem met

de daarbij behorende foto's.

Overige informatie ontleende ik o.a.
aan het door Gerrit Warmink uit Le-

mele geschreven boekwerk uitgave
1999: "De geschiedenis van Lemele
rond kerk en erf".

Vanuit het huis naar de

tuin
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ER ZIT MUZIEK IN KLEINKOOR 'EXCELSIOR'
door Marietje Rhee-Luttekes

Kleinkoor "Excelsior" is aan het negentigste levensjaar begonnen. Op 17 februari
2017 zal bet koor de negentig jaren hebben volgemaakt. Hoeveel liederen zullen er
wel zijn gezongen? Niemand zal bet weten. Oude notulen en verbalen van leden van
bet eerste uur en van latere datums hebben echter veel te vertellen.

Over koren, die rond de eerste tien jaren van Excelsior in Ommen bestonden, was niet
veel bekend. Na enig zoeken is het een en ander boven water gehaald, zoals hierna eerst
wordt vermeld.

Bij het zoeken naar informatie blijkt, dat het huidige Ommer Mannenkoor al een voorgan
ger had.
1. Omstreeks 1910 kende Ommen een zangvereniging met de naam Tonevido (of

Tonivedo) - dirigent was de heer J. Billenkamp.
2. Al voor 1927 bestond het gemengd koor Filomele, opgeheven ca. 1926.
3. Ca. 1926 was er een meisjeskoor.
4. Op 17 februari 1927 werd de Gemengde Zangvereniging Excelsior opgericht.
5. Op 17 oktober 1928 oprichting van de Gereformeerde Zangvereniging De Lofstem.

Op 27 december 1929 schrijft de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant:
De uitvoering van de Gemengde Zangvereeniging "Ons Genoegen directeur de heer C.
Mooijboer, met medewerking van het Ommer Strijige is een succes geweest enz.

Op 25 februari 1933 schrijft de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: Alhier
werd opgericht met aanvankelijk 30 leden een Hervormd Zangkoor.

Op 24 januari 1936 gaf Het Ommer Marmenkoor de eerste uitvoering.
Toen in maart 1938 het Mannenkoor dreigde te worden opgeheven werd het veranderd in
het Neutraal Gemengd Koor Ommen met 27 leden.

Op 24 maart 1938 schrijft de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: De ge
mengde zangvereen. Excelsior hield onder voorzitterschap van de heer J. de Levie haar
algemeene ledenvergadering. In de plaats van de aftredende bestuursleden, de dames J.
Driessen-Horstink en G. Letteboer, die zich niet herkiesbaar stelden, werden tot bestuurs
leden gekozen de dames D. Kampman en D. van Aalderen, terwijl tot bibliothecaris werd
benoemd de heer J. Jansen. In verband met het verleende ontslag van den directeur, den
heer Bakker, werd tot directeur der vereeniging met algemene stemmen benoemd de heer
H. Beunk te Zwolle.

Op 12 september 1940 bericht de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: De
gemengde zangverenigingen Excelsior en het Neutraal Gemengd Koor kwamen onder
voorzitterschap van den heer H. van Aalderen in de algemene vergadering bijeen. Het
voornaamste punt van bespreking vormde dat totfusie van beide vereenigingen. Nadat de
voorzitter het grote nut hiervan had idteengezet, werd onder luid applaus, met algemene
stemmen tot fusie besloten. De naam Excelsior blijft gehandhaafd, terwijl het bestuur met
twee personen van het N. G.K. werd uitgebreid. A ls directeur zal optreden de heer J. Scho
tanus uit Zwolle. Een woord van lof is zeker op zijn plaats voor de initiatiefnemers, n.l. de
heren Schotanus, G.J. de Vries en H. van Aalderen.

Onduidelijk is wanneer Tonevido en "Ons Genoegen" werden opgeheven, evenals de da
tum waarop het "Ommer Strijkje" stopte.

EXCELSIOR

In 1992 vertelde de heer Willem Hageman over de ontstaansgeschiedenis van de Gemeng
de Zangvereniging Excelsior, als eerste voorzitter wist hij er alles van.
Omstreeks het jaar 1926 was er in Ommen een gemengde zangvereniging, die Filomele of
iets dergelijks heette. Het was beslist een leuke vereniging. De dirigent was de heer Oppe-
dijk, hoofd van de Openbare School. De repetities werden gehouden in een lokaal van de
school, die aan het Vrijthof stond. De dirigent leidde deze vereniging naar een behoorlijk
hoog niveau, maar jammer genoeg ontstond er een tekort aan marmenstemmen. De dames-
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De leden van het eerste uw

leden vonden het niet meer zo prettig en ze verlieten de zang. Meisjes uit "de Grote
Straat" (Brugstraat) richtten toen een meisjeszangvereniging op, ze repeteerden in het ge
bouw achter de Hervormde Kerk.

De mannen van Filomele vonden dit helemaal niets. Hendrik Ekkelkamp, die met zijn
broer in de Kamemelkstraat woonde, liep op een avond met Willem Hageman van de
Brug naar het Bouweind en weer terug en er werd over gesproken, dat het toch een goede
zaak zou zijn, als er een nieuwe zangvereniging zou komen. Samen met Hein Oldeman
werd een vergadering uitgeschreven. Er was voor de vergadering veel belangstelling en
enthousiasme. Dit leidde dezelfde avond nog tot het besluit tot oprichting van een ge
mengde zangvereniging, die de naam "Excelsior" kreeg. Het eerste bestuur bestond uit
Jacob de Levie, Diena Oldeman, Hein Oldeman, Geesje Schuurman en Willem Hageman,
die dus voorzitter werd. Men ging op zoek naar een repetitielokaal en daarbij bleek de
heer J. Lokin (Hotel De Zon) uitkomst te bieden. Hij stelde een ruimte ter beschikking en
zei: "Jullie hebben geen geld? Dat geeft niets, dat komt later wel goed" en dit is altijd
goed gegaan. Aldus hetgeen de heer Hageman vertelde.

De eerste dirigent werd gevonden in de persoon van de heer Hendriks, onderwijzer in de
omgeving van Ommen. Hendriks vertrok na twee jaar en werd opgevolgd door de heer
van Hartingsveldt, die het koor bijna vier jaar leidde, geheel belangeloos. Volgende diri
genten waren Beunk en Bakker uit Zwolle. In 1939 werd de heer Schotanus benoemd als
dirigent. Op woensdag 13 december vond het laatste concert van voor de oorlog plaats.
Korte tijd later stopte het koor tijdelijk met de repetities. In september 1941 werd de heer
Hiemstra uit Dedemsvaart dirigent.

Na de oorlog kwam Schotanus terug bij Excelsior. Er werd ca. 1949 weer een kinderkoor
opgericht. Het vorige was in augustus 1935 opgeheven en ook het nieuwe kinderkoor
werd na een paar jaar opgeheven. Schotanus vertrok, de heer Steen uit Daarle kwam. Toen
hij ziek werd nam Van Hartingsveldt hem waar. Ook toen wilde hij geen vergoeding heb
ben, tenslotte zei hij: "Geef mij maar pijptabak." Een bekend beeld voor oudere Omme
naren, Van Hartingsveldt met pijp! Begin 1956 werd Koop Bakker weer aangesteld door
Excelsior. Hij overleed in 1964 vrij plotseling tot grote ontsteltenis van de koorleden. Di
rigent Postma kwam en ging, evenals Van Elk uit Dalfsen.
"Excelsior" vond Klaziene van der Vinne bereid om dirigent van het koor te worden. Ge
durende de periode van mei 1969 tot juni 1970 werd onder haar inspirerende leiding ge
zongen. Bij haar vertrek zorgde ze voor een opvolger, te weten Cor Lindeman, die zijn
vrouw meenam als koorlid.

In 1972 werd onder leiding van Lindeman een prachtig jubileumconcert gegeven. Hoofd
deel van het programma was de uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart. Solistische
medewerking werd verleend door Klaziene van der Vinne sopraan, Martha van Kerckhoff
alt, Henk Meyer tenor en Henk van den Brink bas - het Nederlands Vocaal Kwartet. Eni
ge tijd eerder werkte Excelsior met het Hervormd Zangkoor en De Lofstem mee aan een
fragmentarische uitvoering van de Matthaus Passion. Een belangrijke initiatiefneemster
hiertoe was Klaziene van der Vinne. Het was een fantastische belevenis - het oefenen en

de uitvoering in de Hervormde Kerk en het samenwerken met de andere koren aan zo'n
prachtig werk in Ommen - uniek!
Een poosje na dit concert kreeg Lindeman ander werk, ging verhuizen en verliet, mét zijn
vrouw, het koor. Herman Moerman kwam, hij was muziekleraar aan de Internationale
School in Eerde, een fantastisch pianist en tevens een groot verteller. In 1975 verhuisde
ook hij. Gelukkig was er tussen de leden van het koor een sopraan, die door haar interesse,
inzicht en inzet veel voor het koor betekende: Mevrouw Rie Mantingh-Janse nam het
stokje tijdelijk over. Daarna kwamen de heren de Vries, van der Woude, van Dijk en Her
man Moerman, die weer in de omgeving van Ommen woonde. Wie erbij aanwezig was
herinnert zich vast en zeker de vrolijke noot. Violist Peter Ligtermoet en Herman Moer
man met accordeon, zóveel plezier!

Moerman leidde het koor tot de zomer van 1987 en legde voor zijn vertrek het eerste con
tact tussen het bestuur en (Pieter) Edward de Graaf uit Zwolle onder wiens leiding het
koor een grote verandering beleefde. De jonge dirigent bracht het koor op subtiele wijze
naar een steeds hoger niveau. Na verloop van tijd zong het koor met veel animo a.c. wer
ken uit de Renaissance en de Engelse Romantiek. In 1988 schreef de krant over "een her
boren Excelsior". Enkele jaren later werd de naam Kleinkoor Excelsior ingevoerd.
De Graaf bleef ruim dertien jaar dirigent van Excelsior - na hem kwamen Henriëtte Prins,
Marlies Lindenhovius en de gedreven Gunther Ruddeck. Allen verhuisden naar ver buiten
Ommen. De volgende dirigenten waren Ronald Kreuk, Jeroen Zijlstra en Alexej Roma-
nov. De laatste verhuisde, net als zoveel vorige dirigenten, met als gevolg "het oude lied-
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je": het bestuur moest op zoek naar een nieuwe dirigent en vónd! De leden zijn elke week
weer heel erg blij met de komst van de deskundige en opgewekte dirigente / pianiste
Adelya Malikov, die als geen ander weet in te spelen op de sfeer van het koor.

Aan ondernemingslust ontbrak het Excelsior niet. Men nam deel aan uitvoeringen van
andere verenigingen, festivals of concoursen en maakte uitstapjes met een bus of per fiets
als het doel in de omgeving van Ommen was. Op 18 juni 1931 werd een uitstapje per bus
gemaakt naar Groningen en de Martinitoren, Zuidlaren en Paterswoldsemeer bezocht. Een
andere keer b.v. ging het reisje naar de Achterhoek, waar, zoals de toenmalige secretaris
schreef, de penningmeester (Schuurman) zijn meisje nog een ogenblik kon ontmoeten.
In 1934 ging het koor met de bus naar Zeist, waar de chauffeur (Luttekes) zijn meisje kon
ontmoeten. Op het Zeistconcours zong Excelsior o.l.v. Beunk en kwam met een 2e. prijs
in Ommen terug. Voorts werd er deelgenomen aan concoursen in b.v. Deventer, Barne-
veld. Eist, Borne en Dalfsen.

In 1937 trok Excelsior de stoute schoenen aan en organiseerde zelf een concours. Op 18
mei 1937 meldt de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant: Een geslaagd zang
concours. De gemengde zangvereeniging "Excelsior", dir. de heer Koop Bakker te Zwol
le, organiseerde ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan een nationaal concours, dat in
alle opzichten geslaagd is te noemen. De ojficiële opening van het concours geschiedde
Zaterdagavond door den heer C.E. W. Nering Bögel, burgemeester van Ommen, in zijn
kwaliteit als voorzitter van het erecomité. Terstond na de opening traden de muziekveree-
niging Crescendo alhier, het Ommer Mannenkoor en natuurlijk de Gemengde Zangvereni
ging Excelsior op om door het geven van een ereconcert de opening volledig te maken.
Jammer was het dat niet veel publiek aanwezig was bij deze opening, daar door de ge
noemde vereenigingen een schitterend programma werd uitgevoerd. De eigenlijke con
coursdag Pinkstermaandag kenmerkte zich reeds 's morgens vroeg door veel drukte, wel
ke drukte in den loop van den dag zoo toenam, dat de politie handen vol werk had om het
verkeer in goede banen te leiden. De ojficiële ontvangst had plaats bij het hotel de Zon,
waar de burgemeester de aanwezigen een hartelijk welkom toeriep, speciaal dejuryleden,
Mej. Mies Brinkman uit Zwolle en de heren Alphons Vranken en G. C. Wilmink uit Den
Haag; verder de deelnemende koren aan het concours. De voorzitter van het comité de
heer Oldeman, bracht den burgemeester dank voor zijn medewerking aan het concours,
waarna het concours op het schitterend gelegen terrein van den heer Stegeman een aan
vang nam. Het Ommer Mannenkoor behaalde in de 4e afd. een Ie prijs 302 punten. Na
afloop van het zangconcours, dat door vele duizenden werd bezocht, vond men verpoozing
bij de vermakelijkheden, welke op het terrein waren opgesteld. Nog lang bleef het zeer
druk te Ommen. Excelsior kan op een schitterend geslaagd concours terug zien.
Een groot succes, maar de notulist van Excelsior schrijft erover "15 mei is door Excelsior
concours gehouden. Daar het weer die dag prachtig was is dit concours geslaagd, jammer
dat de afwikkeling der financiën nog steeds niet is opgelost. "

Op 5 augustus 1937 ging Excelsior zelf naar een concours. Verteld werd als volgt: "We
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concours 1937 v.l.nr. zit

tend: Gezina Bosscher,
Dina van Aalderen, Dien
Kampman, Henny Kamp

man, Jopie de Vries, Henr^
Sampimon, Marie Boimer,
(?) 2e rij: Dinie Oudelaar,
Herman Schuurman pen
ningmeester, Roelof van
Aai der en. Koop Bakker

dirigent, mw. Bakker, Jaap
de Levie, Gerda Letteboer,
Dina van der Vegt, Marie
van der Vegt 3e rij: Jan

Jansen bibliothecaris, Fem
Galenkamp, Harm Takman,

Geertje Bakker, Hendrik
van Aalderen, Gé Dorgelo,

Truida Hurink, Diny de
Jong, Dien van Aalderen,
Riek van der Beek, Mien
Beijer, Zus Hutman, Bé

Vogelzang, Al mien Schuur
man, Hendrik Wesselink,

Riek Letteboer, Hilly Veld
man, Hennie Schuurman 4e

rij: Siem Baas, Hendrikus
Egberts, Jan van der Vegte,

RoelofPots, Johannes
Schuurman, Ep Egberts,
Bertus Hartsuiker, Maup
Bierman, Joharmes van

Aalderen, Roelof van der
Heide



gingen, het was voor de oorlog, op concours naar Woudenberg. Het zingen ging gelukkig
goed en we haalden een Ie Prijs met een eervolle vermelding. De thuisreis met de bus, we
gingen in die tijd altijd met de bus, was heel vrolijk. Dirigent en zangers waren in een op
perbeste stemming, totdat de chauffeur vlak bij de melkfabriek in Ommen plotseling stop
te. De bus was defect, we moesten allen uitstappen en lopend verder gaan. Toen we la
chend en ook wel een beetje mopperend uitgestapt waren doken er schimmen op uit het
donker, het waren de muzikanten van Crescendo, die ons feestelijk inhaalden. We gingen
allemaal hossend en zingend achter de muziek aan naar Ommen. Het was prachtig!"

Twintig jaar later, in juni 1957, ging het koor naar Utrecht om deel te nemen aan een con
cours. Er werd onder leiding van Koop Bakker gezongen in de afdeling Uitmuntendheid
en een Ie Prijs in de wacht gesleept. Op 16 juli 1959 werd in Dalfsen deelgenomen aan
een openluchtconcours. In de afdeling Uitmuntendheid werd met 334 punten een Ie prijs
behaald, 's Avonds maakten de leden een amusante rondrit door Ommen met "het treintje
van Bemboom". In 1960 werd nogmaals naar Utrecht gereisd om in de Ere-afdeling met
341 punten een Ie prijs te behalen o.l.v. dirigent Bakker. Hierna bleek, dat veel leden von
den, dat er teveel tijd moest worden besteed aan de twee liederen voor een concours - dit
betekende het einde van deelname aan concoursen.

(wordt vervolgd)

Foto 1951 v.i.n.r. zittend Tonny Meijerman, Tonny Gort, Gretha Buter, Fenny Oldeman, Bertha Vogelzang, Femia
de Vroeg, Henny Egberts, 2® rij: (?) mw. Tjittes, R. Oldeman, Anny de Wit, dirigent Steen, H. Wesselink, mw.
Sampimon, R. v.d. Heide, 3® rij: mw. D. Wesselink, mw. T. Stegeman, Etje Lantinga, Coby Schuurman, Trees van
EIburg, Diny Schuurman, (mw. Kooiker?) mw. Kievit, mw. Struikman, Riekje Smit, Mijntje Kievit, mw. M. Neven
zei, mw. &. Kramer, mw. T. Oeben, Sien Oerrits, Jenny van der Linde 4® rij: W. Oldeman, E. Lambers, &. Makkin-
ga, (Kooiker?) J. Martens, B. Schuurman, &. Boezen, (?) R. Tjittes, (?) H. Sonnenberg, H. Klomp

Het koor anno nn
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Ekkelenkamp
LUNCH ■ DINER ■ PATISSERIE

I}SSALON

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

www.ekkelenkamp-ommen.nl

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Restauratie

Tekenwerk

Verguruiingen

Bouwbedrijf Vonder bv. Tel 0529-451043
Veldkcmpweg 3 info@bvbouw.nl
7731 HL Ommen www.bvbouw.nl

fit & gezond

^\l^an>4alderen
^ I qarage en tankservice

Voor kwaliteit-voordeel en service komt u echt

bij van Aalderen aan de Hamsgoren 25 terecht.
Telefoon (0529) 452429

brasserie tante pns

QMMEN

Markt 17, 7731 DB Ommen

; (0529) 45 1813

info@tantepos.nl

www.tantepos.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

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

Van Elderen
accountants I belastingadviseurs

Verkoop

Aankoop

Taxaties

Hypotheken

Voortgekomen uit

'De Schakel Makelaars'

staan wij vanaf 1998

bekend als dé specialist

In de regio.

4
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reg 1 stermakeIaars & taxateurs

ciia ü3\ vastgoedcert
isiVM gecertificeerd

VIL
t

EmsLanidweg 1D
7731RP Ommen

Creatieve

workshops &
Luxe bungalow
arrangementen

VrijthofSa 7731CNOmmen T0529455055 ommen@sallandsgoed.nl www.sallandsQoed.nl

0529 46 36 66

infof3dewilderoos.nl

www.dewilderoos.nl

ma & vr 09:00 - 17:00 dl t/m do 09:00 - 12:00 zaterdag 09:00 - 12:00 zondag gesloten



Strangeweg 7

7731 GV Ommen

Tel, (0529) 45 21 50

info@dijnnewindgroep.nl

www.dunnewindgroep.nl

Dunnewind Groep b.v.
Verhuur van:

mobiele kranen - shovels - containers - kippertrallers -
diepladers - truck - kraan - aanhanger

Uitvoering van:
grondwerken - sloopwerken - rioleringswerken - bestratingen

Verkoop van:
zand - grond - grind

Als inwoner van de gemeente Ommen kunt u zes dagen per week
van 09.00 tot 12.00 uur gratis tuinafval bi] ons inleveren.

Wij zijn zaterdags geopend van 08.00 tot 12.00 uur

uw DAK IS ONS VAK!!!

dakdekkers- en renovatiebedrijf

wmm dnp UMDI

OMMEN BV

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

)S(ptarispost ommen
Zet het zwart op wit.

VERZEKERINGEN

Notarispost Ommen
Vrijthof 8a, 7731 CN Ommen

T 0529- 712 523

E secretariaat@notarispcstommen.nl

I  www.notarispostommen.nl

Elke maandagavond

van 19.00 tot 21.00 uur gratis

en vrijblijvend inloopspreekuur.

Unlvé Ommen

Brugstraat 34, T (0529) 46 94 10. E ommenBunive.nl

Daar plukt ü de vruchten van!

DE iAPPER De Kapper

Vrijthof 1, 7731 CN Ommen

Telefoon (0529) 45 49 48

www.kapsalondekapper.nl

TIJD VOOR JEZELF.

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

n^n

u^uD
H. STEEN B.V.

Sogenbosstraat 3

7731 WT Ommen

Tel. (0529) 45 18 02

E-mail info@hsteenbv.nl

Ook zorgmaaltijden

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

0529 451429

Iun4.h

^Uï<5erul4.e

AUTOSCHADE

Henk Koggel
Z7

GARANTIEBEDRIJF

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen

Telefoon (0529) 45 12 94

■dhei^'^

Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19
7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72

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@hhexel.nl • Internet: www.hhexel.nl




