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Nummer 185

Voor u alweer het laatste nummer van 2017. De Darde Klokke verhaalt graag over de ge
schiedenis van Ommen en omstreken. Dankzij een groot lezersaantal, zowel uit het be
stand van de CCO, of zij die alleen abonnee zijn of via de losse verkoop, heeft dit histo
risch tijdschrift een aandachtig bereik. De belangstelling voor het verleden over de streek
waar je woont of waar je roots liggen is er. Geschiedenis is niet alleen wat er gebeurd is,
geschiedenis is wat de mensen zich herinneren. Als we over geschiedenis spreken verwij
zen we wat er feitelijk in het verleden is gebeurd als naar de wijze waarop dat verleden
door de historicus beschreven wordt. Met gesproken of geschreven bronnen kan dan ook
de historische kennis en besef worden bijgebracht. Met De Darde Klokke proberen we
daar ook een (kleine) bijdrage aan te leveren. Dat willen we ook graat doen in het nieuwe
jaar dat voor ons ligt. We besluiten met een oud gedicht:

De laatste dagen en de laatste vragen van het geleden jaar staan voor de deur,
de bomen kouder en de dromen ouder maar de verwachting nog vol gloed en kleur

want wij geloven: het licht van boven is niet te doven stelt niet teleur
voor alle vragen van alle dagen achter de einder achter de deur.

De redactie

Omslag:
De zomp was tussen 1670 en 1900 het algemeen beeld op de rivier de Vecht. Toen varend
op de wind met een groot zeil. Was er geen wind dan werd er geboomd of gejaagd. De dit
jaar gebouwde authentieke Vechtzomp wordt aangedreven door een bijna geruisloze elek-
tromotortje. De Vechtzomp uit Gramsbergen die in Ommen voor enkele dagen te gast was
heeft de naam "Grammesberghe" en is vernoemd naar Hendrik van Grammesberghe, kas
teelheer van Gramsbergen in de 14de eeuw.

De foto 's in dit blad zijn aangeleverd door de betrejfende auteur, uit het fotoarchief van het CCO of
van de St. Oud Ommen ofanderszins aangegeven.
Het is niet onze bedoeling de rechten van derden opzettelijk te schaden.
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Jacob van Zanten
Opperwachtmeester der Marechaussee

door Johanna van Zanten

Jacob van Zanten

(1904-1987)

Mijn vader was groepscommandant bij de Marechaussee in Ommen van 1943 tot zijn
overplaatsing enige dagen na de bevrijding. Afgelopen weekend (9 september 2017) was
ik met mijn familie op de camping van Besthmenerberg voor onze familiereünie.

Twee jaar ervoor kreeg ik een memory stick van mijn oudste neef met de familie geschie
denis met o.a. een een stukje dat door mijn vader geschreven was in 1945. Het ging over
de afwikkeling van de arrestaties van NSB-ers en andere gevaarlijke personen in de eerste
dagen na de bevrijding. Dit stuk was gepubliceerd kort na de bevrijding in een bundel met
persoonlijke ervaringen uit het verzet in Ommen, onder de redactie van de schrijver Jef
Last: ''Aan de Bronnen van het Verzet".

Mijn neef 's geschenk zette me op een speurtocht en sindsdien las ik alles over de oorlog
en Ommen wat ik te pakken kon krijgen, en zo kwam ik in contact met Sir Schokkenbroek
van het tijdschrift De Darde Klokke.

Het bleek al spoedig uit onze conversaties dat mijn vader een controversiële figuur was
geweest in Ommen. Sommigen beschreven hem als gevaarlijk, Duitsgezind en had het
vertrouwen van Erika's leiderschap: de SS-er Wemer Schwier en Karei Diepgrond. Deze
mening was geheel in tegenspraak met het boekje Aan de Bronnen van het Verzet, waarin
mijn vader een gerespecteerd lid was van het verzet, eerst onder de Raad Van Verzet en
later in het Strijdend Gedeelte van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS).

Om het fijne van de zaak te weten te komen, zat ik onlangs met Sir Schokkenbroek en
mijn zus in de leeszaal van het Nationaal Archief in Den Haag om het dossier met de pro
cessen verbaal en alle andere documentatie van de zaak Van Zanten door te spitten. Mijn
doel was om uit te vinden wat er nu precies met mijn vader gebeurd was in Ommen, want
hij had er zelf nooit over willen praten.

Mijn vader was naar Ommen verplaatst in 1943 na een bevordering toen hij 38 was. Als
zijn jongste kind (van 1949) kende ik hem als een strikte man met een sterk gevoel voor
de wet. Zonder twijfel werd zijn gevoel van rechtvaardigheid en de handhaving van de
wet ernstig op de proef gesteld onder het Duitse Nazi regime tijdens zijn jaren in Ommen.
Toen mijn vader benaderd werd door het verzet - dat goed op gang kwam in 1943 - heeft
hij de toegewezen rol van spion geaccepteerd wat inhield dat hij in zijn politie baan infor
matie moest verzamelen voor de Raad Van Verzet terwijl hij het vertrouwen moest zien te
winnen van de leiding van kamp Erika, m.n. van Wemer Schwier.

De regionale commandant van het verzet (zijn zwager Ten Broeke van Dalfsen) was zijn
eerste verzetscommandant. Toen Romme Bosma de leiding overnam van commandant
Carel Lameijer - nadat die in zijn been geschoten was en een infectie opliep - werd het

Bosma. Onder the schuilnaam Simon heeft Bosma

zorgvuldig zijn eigen identiteit verborgen gehouden
voor de anderen in de Ommer verzetsgroep, en ook alle
namen van de participanten in bepaalde acties geheim
gehouden voor degenen die niet deel namen in die ac
ties, om het gevaar van verraad van de hele groep te
verkleinen.

Langzaamaan werd het me duidelijk uit de documenta
tie in het dossier, dat Ommen een intense tijd heeft
doorgemaakt in de oorlog. Er was een Hitlerjugend
trainingskamp ter plekke en veel Duitse soldaten waar
onder de Organization Todt technici, die Russische en
Poolse krijgsgevangenen exploiteerden voor de con
structie en het transport van de V2 raketten, en dan ook
nog het beruchte gevangenen kamp Erika met Neder
landse bewakers onder Duitse leiding. Het zal niet on
bekend zijn geweest dat zijn andere zwager (in Harden-
berg) lid was van de NSB en dat zijn Duitse schoon
moeder een bewonderaarster was van Hitier.



Nadat de Joodse bevolking al was afgevoerd, hebben de Kontroll Kommando's
(KK) van kamp Erika stad en land afgejaagd om onderduikers, weigeraars van de
Arbeitseinsatz, en verdachten van verzetsactiviteiten te arresteren en met geweld
te verhoren.

Een bekende piloten-helper van de Ommen verzetsgroep was Jan Seigers die de
KK opgepakte in juni 1944. Jan Seigers werd met twee andere piloten-helpers op
gepakt nadat ze verraden waren. Er werd veel gekletst in het dorp.
Van Zanten werd erbij geroepen, daar de gevangenen pistolen hadden die normaal
door politie gebruikt werden. Van Zanten en zijn marechaussee (die verdacht was
de wapens te hebben geleverd) konden helaas niets voor Seigers en zijn mannen
doen, daar er wel 50 bewakers en SD mannen de bosjes doorzochten op zoek naar
de piloten. Jan Seigers wist uiteraard niets van Van Zantens dubbele rol. Jan Sei
gers kwam alleen terug van camp Oranienburg na de bevrijding.

Commandant Bosma had Van Zanten geïnstrueerd om de onsympathieke houding
van het publiek te laten voortbestaan als dekmantel. Er moeten veel situaties zijn
geweest waar Van Zanten een beslissing moest maken of het waard was zijn eigen
rol te onthullen of de schijn moest ophouden en niets doen. Het was onmogelijk om elke
arrestatie te voorkomen, maar Van Zanten deed zijn best deed om bet lot van de gevange
nen te verzachten door met Erika's leiding te praten, en in sommige gevallen heeft hij wel
mensen vrij gekregen. In andere gevallen heeft hij inschattingsfouten gemaakt. De be
kendste zaak was van Koers en Makkinga van het distributie kantoor, die wel twee weken
vastgezeten hebben in de SD cel, hoewel ze niet waren mishandeld. Inmiddels gingen zijn
politie werkzaamheden door. Er was veel zwarte handel in Ommen.

Ik begreep dat na de bevrijding er veel verwarring was over wie er nou "fout" en wie er
"goed" was geweest in de bezettingsjaren. De Gewest commandant van politie Overste
Eeenstra was later fout bevonden. Ook Van Zanten werd niet erkend als lid van de verzets

groep; zijn publieke profiel was dat van een man die voor het oog meewerkte met de Duit
sers en Erika's leiding. Het gevolg was dat het Militaire Gezag vele klachten van de be
volking ontving met directe en indirecte aanvallen op mijn vader. Enkele dagen na de be
vrijding werd hij dan ook in zijn functie van leider van de arrestaties "gestaakt" en overge
plaatst, als "niet te handhaven in Ommen".

In januari 1946 werd Van Zanten gearresteerd door de Ommer politie met 6 a 7 man sterk,
gewapend met Stenguns in zijn huis in zijn nieuwe standplaats. Ene H.C.J. Mulder nam
een slordig verhoor af, gevolgd door een eenzijdig, bevooroordeeld onderzoek. Er was
geen hard bewijs van strafrechtelijke daden, met alleen zwartmakingen en "van horen zeg
gen". Van Zantens ex-commandant van het verzet (Bosma) met een aantal anderen verde
digde hem; een paar dagen later was hij weer vrij.
Simon (Romme Bosma), schreef in naam van de hele Ommer verzetsgroep ter verdedi
ging ".. .dat Van Zanten voor mij als plaatselijke commandant als een soldaat geweest is,
welke ik speciaal bestemde voor de ondankbare taak als spion. Hij was het die mij elk
ogenblik van de dag, nacht, of Zondag berichten doorgaf, zoals de juiste opstelling van
V2 munitie en montage plaatsen, en vervoer, de juiste opgave van telefoonkabels, peil
stations en dergelijke en verschillende indrukken overbracht van (Erika's) luitenant de
Jong of kapitein Diepgrond, en in de oorlogsdagen was het Van Zanten die regelmatig en
nauwkeurig eerst mij, en later in opdracht van mij, de Canadezen volkomen betrouwbare
inlichtingen gaf, welke voor de oorlogsvoering noodzakelijk waren."

In september 1948 werd er weer op aan gedrongen (door Mr. J. van de Berg van de zuive
ringscommissie) dat Van Zanten nog vervolgd moest worden. De actie tegen Van Zanten
was geclassificeerd door Bosma "als een wraak actie tegen Van Zanten door enkele hem
onsympathieke personen." De zuiveringscommissies aanbeveling om Van Zanten uit de
politie te verwijderen was terzijde gezet. Driejaar na de bevrijding werd eindelijk de straf
rechtelijke vervolging ook gestopt en de zaak van Van Zanten was geseponeerd door Mr.
W.L. de Walle, Procureur-fiscaal bij het Bijzondere Gerecht te Arnhem op 5 okt. 1948.

Nu ik eindelijk globaal een beter idee gevormd heb van wat mijn vader beeft doorstaan in
de geboorteplaats van mijn zus, vind ik het heel jammer dat hij er nooit met iemand over
heeft kunnen praten. Hij is al dertig jaar overleden, maar ik ben nu dankbaar en tevreden
dat we iets van die tijd en over zijn gewetensworstelingen hebben kunnen achterhalen.



Voorbrug, de voorstad van Ommen
door Harry Woertink

De Voorbrug, gelegen aan de zuidkant van de Vechtbrug, kon vroeger gerekend worden
als de "voorstad" van Ommen. Er was altijd wat te doen. Met herbergen en tapperijen,
stallingen, kruidenier, bakkerij, smederij en een stadspomp midden op het plein was er
ook veel te beleven. De diligence Ommen-Zwolle had er een stopplaats.

Er zijn maar weinig straten of pleinen in oud Ommen die zozeer van karakter veranderd
zijn als de Voorbrug. Vanaf de Stationsweg gezien is de bebouwing aan de rechterzijde
vrijwel geheel verdwenen. Het Buitengoed Moesbergen is in 1892 gesloopt. Daarvoor
komt dan in de plek de in het zelfde jaar door burgemeester Wentholt gebouwde villa met
de naam "Benvenuta". Deze gaat in 1971 tegen de vlakte in verband met de verlegging
van de Vechtbrug. Enkele jaren eerder sneuvelen de markante woning, winkel en werk
plaats van schilder Carel Joseph Siero. De familie Siero woonde hier sinds 1847 en wist in
1855 met het aankopen van twee huisjes aan de Voorbrug hier hun bedrijf verder uit te
breiden. De Voorbrug was ooit het eindbusstation van de lijndiensten. Er was een bankfili
aal, schilderswinkel, kruidenier, kapsalon, fotozaak, groentewinkel en een petroleumhan-
del. In het voormalige koetshuis van hotel De Zon was de eerste bioscoop van Ommen.

Met de aanleg van een nieuwe brug, eind zestiger jaren van de vorige eeuw, verloor De
Voorbrug aan betekenis. In de achttiende eeuw bestond de Voorbrug uit een pleintje dat
"de brink voor de brugge" werd genoemd. Het pleintje lag op een kruispunt van wegen:
via de Vechtbrug naar het centrum van Ommen of verder. Naar het treinstation (sinds
1903) en via de Zwolseweg naar Vilsteren, Dalfsen of Zwolle. Of richting Den Ham/
Lemele en Junne/Beerze. De naam "Brink" verdween en "voor de brugge" kreeg als adres;
"Voorbrug". De oudste bewoning was op de plek van "De Zon" en verder ten oosten van
dit hotel. Het gebied vóór de Vechtbrug behoorde vroeger tot de buurtschap Zeesse. Aan
genomen wordt dat er in 1787 een school in Zeesse heeft gestaan. Tussen 1852 en 1884
gaf meester Jan Pieter Grolle les in het huis waar later dokter C.J. Wamsinck woonde en
in 1830 werd gebouwd door burgemeester J.A. Chevallerau. De woning van Wamsinck is
in 1949 gekocht door hotelier Gerrit Stegeman en in 1954 afgebroken om de weg breder te
maken. Het tuinhuis dat bij het huis van Wamsinck hoorde staat er nog steeds. Tegen
woordig wordt van daaruit ijs verkocht door Ekkelenkamp.

Zeesse

Bij de invoering van het Kadaster in 1832 wordt mr. Albertus Sandberg aangemerkt als
bezitter van de Marke Zeesse, inclusief Het Laar. Bij het einde van de Marke is er dan ook
geen verdeling van grond nodig. Uit het bevolkingsregister met opgave van het aantal ge
zinnen blijkt dat in het gebied van "voor de Brugge" in 1795 sprake is van 5 gezinnen,
goed voor totaal 41 personen. In 1839 gaat het om 27 huizen en 106 personen. Toen de
Voorbrug zich uitbreidde, kwamen er verschillende bedrijven als tapperijen en logemen
ten, bakker, schilder, schoenmaker en een smid.

De Roskam

Sinds eind 1600 is het bestaan bekend van logement "De Roskam". In 1776 zijn eigenaren
Gerrit en Hendrik Nagel. De Roskamp wordt in 1791 genoemd als een van ouds gerenom
meerd logement en stalling als aan de tapkast staat kastelein Jan Kok. Halverwege het jaar
achttienhonderd is Engbertus Mensink logementhouder en na zijn overlijden de weduwe
Mensink. De boeren aan de zuidkant van de Vecht die op marktdagen Ommen komen be
zoeken, stallen hun paard en wagen bij dit logement en gaan dan te voet het ophaalbmgge-
tje over naar de markt. Het op de markt verhandeld vee gaat voor even de stalling in van
het logement, zodat nog een borreltje gedronken kan worden voordat het weer richting
thuis gaat.

De Koppelpaarden
Omstreeks 1842 als Masier logementhouder is
krijgt het logement een nieuwe naam: "De Kop
pelpaarden". De diligence houdt er halt. In 1888
wordt logement De Koppelpaarden aangekocht
door Johannes Rutgerus Marinus Jansen, hotelier
van het aan de overkant van de straat gelegen De
Zon. Hij koopt het uit concurrentieoverwegingen.

Kazerne Marechaussee In 1892 komt er dan ook een einde aan De Kop-



pelpaarden en het pand wordt afgebroken. Op dezelfde plek wordt in 1893 een nieuwe
kazerne van de Koninklijke Marechaussee gebouwd. Na het vertrek van de marechaussee
in 1925 wordt het pand gesplitst. Aan de ene kant vestigt zich kapsalon Beijer en aan de
andere kant van het pand fotograaf Terra.

Hotel De Zon

In 1885 is genoemde J.R.M Jansen getrouwd met Maria Bosch. Laatstgenoemde is de we
duwe van de in 1883 overleden Lambertus Koggel, die sinds 1880 eigenaar is van het te
genwoordige hotel De Zon. In 1881 kreeg Koggel als logementhouder vergunning voor de
verkoop van sterke drank in het klein en het houden van een stalhouderij. Maria Bosch is
eerder weduwe van Gerrit Spijkerbos. Op 10 maart 1893 krijgt Jansen een vergunning om
sterke drank te verkopen in de 'gelag- en sociëteitskamer' van de door hem dan nieuw
gebouwde hotel De Zon. Jansen overleed in 1905. Eigenaar werd toen zijn stiefzoon Ger-
hardus Spijkerbos. Na het overlijden van Spijkerbos in 1921 trouwde zijn weduwe met
Johannes Lokin, die in 1945 overleed. Tussentijds werden verschillende pandjes aan de
oostkant van het hotelcomplex toegevoegd, zoals de garage van Spaai en de tapperij van
Karei Gerrits, die naar het Zwarte Paard verhuisde. Er werd een koetshuis bij het hotel
gebouwd. De stalruimte bleef. De naast het koetshuis gelegen woning, laatstelijk bewoond
door het echtpaar R. Seinen-van Elburg en hun zoon Hendrik is in 1963 gesloopt.

Bioscoop
De Zon aan de Vecht is vanouds een gerenommeerd hotel. Nog steeds is De Zon een be
geerd oord voor eters, slapers en feestvierders. Ook vroeger verbleven vakantiegangers en
mensen op (zaken)reis er graag. In de persoon van notaris Geerlings kende De Zon in de
zestiger jaren een vaste hotelkamerbewoner. De veestallingsruimte aan de kant van de
Zeesserweg heeft lange tijd dienst gedaan. Op een gegeven moment zorgde het wel voor
een bron van klachten bij de gemeente omdat er ook een dekhengsten-station was onder
gebracht. De plaatselijke verordening werd daarom door de gemeente aangevuld met de
bepaling dat het verboden werd zichtbaar of in het bijzijn van één of meer kinderen bene
den de 15 jaar, dieren te doen dekken. Na het overbodig worden van het koetshuis werd
deze ruimte ingericht als toneelzaaltje. Allerlei evenementen die een podium vroegen wer
den hier gehouden. De Ommer Revues, gymnastiekuitvoeringen, toneel, muziek, zang,
dans, (school)concerten en films waren aan de orde van de dag. Het was ook de bioscoop
van Ommen met filmoperator Bemard Sprik. Het culturele leven in Ommen werd bij hotel
De Zon hoog gehouden. Na de komst van kerkelijke verenigingsgebouwen als het Her
vormd Centrum en d'Olde Wheeme kwam een einde aan het koetshuis als cultureel cen

trum.

Haai

Hotel De Zon heeft verschillende eigenaren gekend. Na het overlijden van Johannes Lokin
op 25 januari 1945 werd het hotel voortgezet door diens zonen Henricus Carolus Herman-
nus Lokin en Hermannus Johannus Lokin. Het hotel was van 1976 tot 1995 in handen van

Theo Bakker. In die periode werd het aantal hotelkamers uitgebreid en kwam er een over
kapping tussen het koetshuis en het hoofdgebouw, die de Wintertuin werd genoemd. Theo
Bakker zorgde voor leven in de brouwerij. Toen hij in 1979 iedereen zijn deur voorbij zag
rijden, bedacht hij een stunt. De Vecht, die langs het pand stroomt, had terras en tuin over
spoeld en Theo maakte van die (waters)nood een deugd. Hij belde alle kranten op om te
vertellen dat er een heuse haai was aangespoeld. Ze kwamen allemaal kijken, want een
haai in de Vecht, dat hou je toch niet voor mogelijk! Het dier lag er inderdaad. Maar pas
veel later, nadat De Zon duizenden bezoekers had getrokken, bleek dat slimme Theo het
hoogstpersoonlijk van de Parijse vismarkt had gehaald. Zo wist Bakker heel wat klanten te
trekken. In 1995 nam de toenmalige bedrijfsleider Ron Nijhof De Zon over. Ook hij voer
de in verschillende fasen een renovatie door en gaf het hotel in 2000 en 2001 na een in
grijpende verbouwing zijn huidige vorm en uitstraling.

Hotel Stegeman
Op de plek van het huidige Chinees restau
rant stond eerder Hotel Stegeman. Stege
man begon in 1909 met een klein café en
stalling. Om de bouw van een hotel moge
lijk te maken verdween het cafeetje in
1930. Toen werd ook het naastgelegen
pandje afgebroken van groenteboer Evert
van der Linde, waar eerder horlogemaker
Van der Kolk was gevestigd voordat deze
naar de Brugstraat verhuisde. Egbert van Hotel Stegeman en

Hotel De Zon



Beerze is de eerste bewoner van het huis waar meer dan een eeuw sprake is geweest van
hotel Stegeman. In 1868 vestigt bakker Adolf Volkers zich hier en in 1907 begint Hen
drik Pasman er een tapperij. Hij wordt een jaar later opgevolgd door Daniël Groenendal.
Gerrit Stegeman trouwt op 18 april 1907 met Willemina Blankvoort. In 1909 begint het
echtpaar Stegeman een café en stalling op deze plek. Later komt er een pension bij. De
zaken gaan goed, al moet Gerrit nog leren hoe een uitsmijter gebakken moet worden. Een
bestelling van een vreemde passant blijft daarom onbeantwoord. De cafébaas gaat eerst
bij een collega infonneren hoe dat moet. In 1930 wordt een groot nieuw pand gebouwd
met twee verdiepingen. Hiervoor wordt de naastgelegen woonwinkel eveneens afgebro
ken. Pension wordt hotel en café heet voortaan restaurant: hotel-restaurant Stegeman.
Gerrit Stegeman junior neemt als oudste zoon het hotel over in 1935. De schrik zit er
goed in als negen jaar later brand uitbreekt in het hotel. Volgens de krant van 13 mei
1939:

''Gisteravond ontdekte een voorbijganger op de brug over de Vecht een lichtschijnsel in
het midden van de tweede verdieping van hotel Stegeman, staande aan de Voorbrug 11,
te Ommen. Hij vermoedde onraad en waarschuwde de brandweer, die na korten tijd aan
wezig was. Inmiddels hadden de vlammen zich over de verdieping verspreid en weldra
sloegen zij hel dak uit. Met vier stralen op de waterleiding tastte de brandweer het vuur
aan. Zij werd hierbij krachtdadig geholpen door militairen. Deze slaagden er mede in
een gedeelte van den inboedel naar bulten te dragen. Een inwonende dienstbode, die op
de bovenverdieping ziek te bed lag kon tijdig in veiligheid worden gebracht. Men heeft
den brand kunnen beperken tot de tweede verdieping. Om tien uur kon met de nablussing
worden begonnen. De tweede verdieping is geheel uitgebrand en het dak is verwoest.
Over de oorzaak van den brand is nog niets bekend. In hotel Stegeman waren verscheide
ne officieren in pension. Voorts woonden enkele onderwijzers in het hotel. Aangezien 's
zaterdags te Ommen geen school wordt gehouden, waren zij met verlof. Verschillende
van hun eigendommen zijn een prooi der vlammen geworden, zoodat hen bij hun terug
komst nog een onaangename verrassing wacht. Bij het blusschingswerk kreeg een mon
teur van een radiocentrale een vallende dakpan op het hoofd, waardoor hij een bloeden
de hoofdwonde opliep. De brand bracht veel publiek op de been, dat echter door de poli
tie op een afstand werd gehouden. De burgemeester van Ommen, de heer C.E. W. Nering
Bögel was bij het blusschingswerk aanwezig. Verzekering dekt de schade
aldus de krant. Korte tijd later wordt de schade hersteld. Veel verenigingen en instanties
vergaderen in het hotel. Recepties en trouwerijen worden er gehouden en hotelgasten vin
den er onderdak. Grote publieksevenementen als fokveedagen, en concours hippique vin
den plaats op het terrein aan de Koesteeg gelegen achter het hotel.

Biljart
Zoals gezegd was bij Stegeman tussen 1909 en 1930 sprake van café en pension. Een
onderwijzeres van de school in Hoogengraven genoot in de twintiger jaren eveneens bij
Stegeman kost en inwoning. Toen Stegeman mee ging in de vaart der volkeren werd een
biljarttafel aangeschaft voor de cafébezoekers. De rapen waar gaar toen bleek dat de jon
ge schooljuffrouw 's avonds de slaap niet meer kon vatten door het gekletter van de bil
jartballen op het groene laken. In de haast heeft toen Stegeman een zomerhuisje laten
bouwen in de boomgaard van het tegenwoordige Koesteeg. Daar kon de juffrouw toen
rustig verblijven, zonder gestoord te worden door het biljart. In 1954, als de juffrouw is
verdwenen, wordt dit zomerhuisje en de omliggende grond overgenomen door zoon Ger-
hard Stegeman die taxateur en houthandelaar is. Deze heeft het huisje daarna vergroot en
gaat er na zijn huwelijk in 1955 met Thysiena Blonk wonen. Tot op heden wordt dit huis
aangeduid als "De Bongerd". Gerhard Stegeman verkoopt eind zestig een deel van de
tuin met schuur aan de PTT om de bouw van een telefooncentrale aan de Koesteeg moge
lijk te maken. Deze kwam in de plek voor een kleinere centrale eerder aan het Bergpad.

China Tuin

Na Gerrit Stegeman junior, is het diens zoon Hans Martin Stegeman die in 1974 de scep
ter zwaait in hotel-restaurant Stegeman. In 1976 sluit het hotel voor een poosje. Gerrit
Stegeman senior neemt het roer nog even over om het vervolgens in 1976 aan de uit
Friesland afkomstige Gerrit van der lest te verkopen. Daarna komt Bennie Brandwacht
op het hotel en enkele jaren na hem Gerard de Wagt. In 2000 wordt hotel Stegeman ge
kocht door een jong echtpaar uit Holten die er een Chinees restaurant beginnen met de
naam "China Tuin". Daarmee komt een eind aan hotel Stegeman. Er wordt flink ver
bouwd. Toch veranderd er aan de buitenkant niet veel. Later verdwijnt het terras aan de
zuidkant voor een uitbreiding van het restaurant. Het rietgedekte tuinhuisje met een stuk
je parkeerplaats wordt gekocht door het tegenovergelegen restaurant Ekkelenkamp. Voor
die tijd werden vanuit het tuinhuisje ook al ijs en snacks verkocht. Ooit stond in dit tuin
huisje de eerste zelfbakkende patat-automaat van hotel Stegeman.
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Boerenzoon werd aannemer aan de Nieuwebrug
"Struuvink Gait Derk"

door Dieks Horsman

Meerdere malen verhaalde onze werkgroep over boerderijen die zijn verdwenen door de
bouw van nieuwe woonwijken zoals De Dan te, De Strangen, Alteveer en nu in de Vlier-
landen en waarvan de bewoners een nieuw onderkomen vonden.

In dit verhaal gaat het over een voormalige Boerenbedrijf en tevens een Aannemersbedrijf
op een heel unieke plaats aan de Regge bij Nieuwebrug van de voor velen bekende familie
G.D. aan het Rot en Zn. Jarenlang was deze familie en dit bedrijf een vertrouwd adres
met name voor vele vaste klanten onder de agrarische bedrijven.
Erve Struuvink in Archem. In de omgangstaal van de streek noemde men Gerrit Dirk aan
het Rot meestal Struuvinks Gait Derk. De naam Struuvink is nog afkomstig van de eeu
wenoude boerenerve die eertijds heeft gestaan in Archem tussen de Vinkenweg en de
Beukenallee, aan de zijde van Huize Groot Archem. Waarschijnlijk woonden daar de
voorouders van de tegenwoordige families aan het Rot die daarna meer oostwaarts gingen
wonen op een boerderij aan de Dalmsholterweg (nu camping "Voshuus" en daarna dicht
bij de Regge in de Faanke in Archem. Bij verhuizingen bleef men vaak de traditie ge
trouw om de bestaande erve- of huisnaam in stand te houden, zelfs als men naar een ande
re buurtschap vertrok.

Gerrit Derk aan het Rot, geb. 10-10 -1896 in de Faanke te Archem, was een zoon van Jan
aan het Rot en Hendrikje Hekman, zij was afkomstig uit Stegeren('Praestinck'). Gerrit
Derk trouwde op 4 april 1924 met Egberdina Antonia Hageman, geb. 11-02- 1905, zij
was een dochter van Albert Hageman en Antonia Kleinovink. Het jonge echtpaar ging
wonen dicht bij de Nieuwebrug op het mooie boerderijtje naast Huize "Klein Archem" in
eigendom van de familie jhr. G.J. van der Wijck. Daar is ook hun enige zoon Jan geboren
in 1924. Gerrit Derk zijn broer Derk Jan aan het Rot was eveneens timmerman en vele
jaren in loondienst bij zijn broer. In 1924 werd Gerrit Derk
zelfstandig aannemer van een timmerbedrijf. Van de familie
van der Wijck (freule Woltera), mocht hij een deel van het
koetshuis in gebruik nemen als werkplaats, vlak naast zijn
woning. Bij de bouw van nieuwe boerderijen en andere
bouwwerken liet hij het metselaarswerk nog uitvoeren door
andere aannemers uit Ommen. Maar begin vijftiger jaren nam
hij ook zelf metselaars in dienst. De eerste boerderij die hij
bouwde in 1924 was de boerderij van mijn ouders, Albert en
Aaltje Horsman waar wij nu nog steeds met genoegen wonen.
Jaren later vertelde Gerrit Derk mij dat hij de profilering voor
de panelen op de binnendeuren van ons huis en de kozijnen
allemaal handmatig had bewerkt in de avonduren in zijn
werkplaats. Het metselwerk voor die eerste boerderij is toen
uitgevoerd door de fa. F. Schuurman uit Ommen.

Een andere woning aan de Regge
In 1939 verhuisde Gerrit Derk met zijn gezin ca. honderd meter noordwaarts en kochten
ze vlak aan de Regge en naast - café-restaurant Nieuwebrug, een ruim woonhuis van de
heer en mevrouw D.W van Dis, hij was ambtenaar bij een Spaarkas. Het woonhuis werd

aan de achterzijde uitgebreid met een kleine
koeienstal en een timmermanswerkplaats.
Hun zoon Jan aan het Rot trouwde in 1948

met Johanna Nijzink , zij gingen bij zijn ou
ders inwonen. Hun drie dochters, Dineke,
Joke en Gerda wonen met hun gezinnen ook

1 dicht in de buurt van Ommen. Johanna haar
ouders. Roelof Nijzink en Johanna Plaggen-
marsch woonden dichtbij op de Dalmshol
terweg. Het waren dus buren van elkaar.
In 1957 is het oude woonhuis aan de Regge
vervangen door een geheel nieuw dwarshuis
en evenals het oude, bewoond door de

Gerrit Derk aan het Rot en

Egberdina Antonia Hage-

Aannemerswoning sinds
1957



"oude en jonge generatie".
De verzorging van het melkvee en de overige boerenwerkzaamheden werden grotendeels
met veel inzet, geklaard door de beide vrouwen, moeder Egberdina met haar schoondoch
ter Johanna.

Nieuwe werkplaats

Baileybrug 1945, links het
oude aannemersbedrijf

Veel trouwe vaste klanten waren boeren

Ondertussen kwam er ook in het timmerbedrijf een flinke vooruitgang. Zoon Jan leerde
ook het vak en werd de opvolger,
maar wel onder de naam: G.D. aan het

Rot en Zn. Er werd een grotere werk
plaats gebouwd en er kwamen ook
metselaars in dienst. Dus nu een volle

dig aannemersbedrijf. Hoeveel boer
derijen, landbouwschuren, openloop
stallen, pluimveestallen, hooibergen
in de periode van 1924 tot 1994 door
hen zijn gebouwd is niet meer na te
gaan. En dan de onderhoudswerken ,
vooral van de boerderijen behorende
tot de adellijke families van der Wijck
en Falkenburg in Archem. Ook in an
dere buurtschappen ,Besthmen- Giethmen-Stegeren- Zeesse woonden hun vaste en tevre
den klanten. Buiten de agrarische sector zijn eveneens veel bouwwerken uitgevoerd. De
woonhuizen in en buiten Ommen, kantoorgebouwen, bedrijfsgebouwen en onderhouds
werken o.a voor de toen nog bestaande Coöperatieve Landbouwvereniging met de molen
aan de Zwolseweg.
Een timmerman werkt niet altijd voor blijde en aangename gebeurtenissen maar ook meer
dere malen bij droevige omstandig heden zoals bij een overlijden in hun klantenkring en
daar omheen. Vele jaren kwam er het verzoek voor het maken van een grafkist, en vooral
vanuit de boerenstand merendeels van eikenhout. Met zorg en vakbekwaamheid gemaakt,
werd daarna de kist naar de betrokken familie gebracht waarbij Gerrit Derk en ook later
zoon Jan hulpvaardig aanwezig waren.

Uit oude kasboeken

Heel interessant is de inzage van de kasboeken uit het verleden en dan niet alleen om de
prijzen van het materiaal en de uurlonen in die jaren. Ook de gemoedelijke omgang met de
klanten wanneer ze losse materialen kwamen halen, zoals een pond spijkers voor 40 cent
die dan in een leeg suikerzakje werden meegegeven. Of drie zak cement voor 2gld. en
65cent. Over het uurloon gesproken, in 1941 was dat 60 cent, in 1954 f-2,60. Toen enkele
jaren daarna het uurloon steeg naar vier gulden maakte Gerrit Derk zich zorgen dat de
klanten bouwwerkzaamheden in de vrije tijd gaan laten uitvoeren. ''Welke boer kan dat

nog opbrengen was zijn commentaar.
Boeren kwamen met paard en wagen
panlatten, planken, richels en ander lich-

, te materialen halen aan de werkplaats
vlak bij de Regge. Alles werd nauwkeu
rig genoteerd met pen en potlood zodat

i de rekeningen later tot op de cent, fout-
|f loos werden aangeboden, die dan door
, de klanten in de gezellige huiskamer
, van de familie aan het Rot met koffie en
1 koek en een gezellig praatje werden ver
effend. Met name Gerrit l3erk verstond

® de kunst op een aangename wijze te
vertellen gepaard met humor. Uit eigen

ervaring kan ik daarover meepraten. Wat ook in die jaren vaak voorkwam dat klanten hun
zaag lieten scherpen: kosten 50 cent, een nieuwe houten kruiwagen: 30 gld, een nieuw
inspan voor paard en wagen: 25 gld., een bokkenwagen hersteld 11 gld. een compleet kip
pen hok voor 190 gld.

Zandzakken voor de deur

Bij hoge waterstanden in de Regge werden er soms zandzakken geplaatst omdat daar de
dijk vrij laag ligt. Overigens heeft men er een prachtig uitzicht over deze mooie rivier met
een eeuwenoude historie. Immers de geschiedschrijving over de 'Nije Brugge' dateert
reeds van het jaar 1391, dus honderd eerder dan de eerste Vechtbrug in Ommen. Eeuwen
lang lag er een brug op deze belandrijke plaats in de Regge voor het verkeer op de route



Zuid-Noord - Deventer -Raalte- en langs de westzijde langs
de Lemelerberg over 'Nije Brugge' naar Ommen. In 1391
verleende Bisschop Floris van Wevelinckhoven tolvrijheid
aan de Nije Brugge En zo is deze plek bekend gebleven door
belangrijke vergaderingen van de "Riddersehap en Steden
van Overijssel" en waar ook de besturen uit Twente en het
Land van Vollenhove bijéén kwamen. Ook bij de beraadsla
gen over het afzweren van de Koning van Spanje in 1556
vergaderde men hier.

De gevaarlijke oorlogsjaren bij de Nieuwebrug
De brug is in de oorlogsjaren meerdere malen zwaar bescha
digd door bombardementen en beschietingen zoals op 14 ja
nuari 1945 deze brug het doelwit was van een zware lucht
aanval. De toenmalige eigenaar van café Nieuwebrug, Wil
lem Eggengoor Sr. Is daarbij om het leven gekomen. Ook de
familie aan het Rot maakte angstige uren door. De inwonende
opoe Hageman was op dat moment buiten en verschool zich onder een regen van kogels
achter het kippenhok waarbij ze in paniek haar lange schort over haar hoofd trok. Geluk
kig bleef ze ongedeerd. Met de bevrijding op 10 april 1945 is de brug door terugtrekken
de Duitse troepen op geblazen. Hierbij zijn de omliggende gebouwen zwaar beschadigd.
Zo ook de aannemerswoning. Canadese legereenheden legden een noodbrug naast de be
schadigde brug.

Werken bij een boer in Duitsland
In de bezettingsjaren waren in Duitsland bijna alle jonge mannen opgeroepen in dienst van
de Duitse legermachten, waardoor er een groot tekort ontstond aan arbeidskrachten. Daar
voor werden jonge mannen uit Nederland van 18 en 19 jaar gedwongen om bv. bij Duitse
boeren te gaan werken. Ook Jan aan het Rot werd daartoe gedwongen. Hij werd te werk
gesteld op 18 februari 1943 bij een boer vlak over de grens in Gresdorf bij W. Meinde-
rink, van oorsprong afkomstig uit Nederland. Jan bleef daar een jaar in dienst bij dit vrien
delijke meelevende boerengezin.

Bedrijfsbeëindiging
Door de jaren heen werd het bedrijf meer omvangrijk. Gerrit Derk bleef tot op hoge leef
tijd en in goede gezondheid meedenken met de gang van zaken.
Hij overleed op 26 oktober 1991 op de leeftijd van 95 jaar .Zijn
vrouw Egberdina is overleden op 14 juni 1994. Zij werd 89 jaar.
Een jaar daarvoor in 1993 werd de familie getroffen door een zeer
droevige gebeurtenis. Jan aan het Rot kwam toen bij een ernstig
auto ongeluk om het leven. Groot was het verdriet en daarnaast de
zorg over het voortbestaan van het bedrijf. Er was geen opvolger .
Er wordt overleg gepleegd met een andere aannemer en op 9 fe
bruari 1994 vermeld het 'Ommer Nieuws' het volgende bericht;
Bouwbedrijf G.D. aan het Rot en Zn. zijn overgenomen door
Bouwbedrijf Bilder en Vonder BV te Ommen. De medewerkers
van "G.D. aan het Rot en Zn." blijven allen in dienst. De activitei
ten van beide bedrijven worden geconcentreerd aan de Veldkamp
3 in Ommen'. In het voorjaar van 1994 zijn de werkzaamheden
aan de Eemelerweg 11 beëindigd.

I En zo kwam er na zeventig jaar, van 1924 tot 1994, door de
I omstandigheden een einde aan een bekend en betrouwbaar
aannemersbedrijf, maar waarvan bij velen de goede herinne-

j ringen blijven.

De gegevens hierover sluit ik af met dank aan de drie doch-
i' ters van Jan en Johanna voor alle informatie en de inzage van
familie- en bedrijfsdocumenten.

Jan aan het Rot

Jan en Johanna in verlo

vingstijd

Johanna Nijzink



Foto: Gemeentelijk Ar
chief - Namen ontleend
aan: "Kent u ze nog...
de Ommenaren. "

De naaischool van Chris en Geertie
Honderd jaar geleden

door Marietje Rhee-Luttekes

Joke Feddema- van Elbitrg schreef in De Darde Klokke een mooi artikel over
deze twee gedenkwaardige vrouwen. Zegje "Chris en Geertie" dan weten alle
OU Ommer wel wie ermee bedoeld worden - die van de naaischool.

De hoogbejaarde Mien Vlastuin, geboren en getogen (ook overleden) in Zeist,
vertelde er nogal eens over. Ze wist goed waar ze over sprak want ze ging naar
die naaischool in Ommen. Dat klinkt voor iemand, die altijd in Zeist woonde,
als een vergissing. Toch klopt het want toen Mien een meisje van elf, twaalf
jaar was had ze veel met hoofdpijn te kampen en ging het niet goed met haar.
De huisarts zag uiteindelijk nog maar één oplossing - Mien moest naar het plat
teland, waar de lucht anders en het ook rustiger zou zijn.

De oplossing lag voor de hand, want de grootouders van moeders kant woon
den in Ommen. Zij waren de akkerbouwer, schipper en kastelein Gerrit Steen
(1844-1929) en Janna Foekert (1846-1933) met hun bekende herberg aan de
Markt (nu Flater) Hun tweede dochter Hermina Christina Steen (1871-1953)
werd dienstbode bij een dominee in Almelo. Met dit gezin verhuisde ze naar
Driebergen bij Zeist, waar ze de schoenmaker Adrianus Vlastuin leerde kennen.
Na hun huwelijk woonden ze in Zeist. Hun jongste dochter was Mien, Willemi-
na Adriana (1904-2002) die als twaalQarige dus naar Ommen ging om daar te
blijven tot ze hersteld zou zijn. Begin 1917 werd ze naar Ommen gebracht.

Mien had het niet erg naar haar zin in Ommen. Ze had heimwee, de grootouders
en tantes waren nogal streng en ze verstond de "Ommer Sproake" niet. Mien
werd Miena genoemd en ze moest dikke pap eten, vreselijk! Maar 't meest zat
haar dwars, dat ze een afschuwelijke jurk moest dragen van stugge, rare bruin
achtig gekleurde stof, die schuurde en bovendien ook nog erg kriebelde.

In het begin voelde ze zich eenzaam. Haar nichtjes Janna en Aaltje waren veel
jonger, hun broer Gerrit Steen was wel van haar leeftijd, maar dat was een jon
gen, die vrienden had en niet met meisjes speelde. Naar de lagere school ging
Mien niet tijdens de lange logeerpartij. Gelukkig mocht ze wel naar de naai
school van Chris en Geertie. Dat vond ze fijn. De juffen en de meisjes waren
aardig voor haar - er was fijne sfeer. Bovendien was handwerken juist iets dat
ze altijd graag deed en goed kon!

Leerlingen v.l.n.r. bovenste rij: J. Terra, J. van Aalderen, J. van der Vegte, M. van Aalde
ren, F. Ramaker, D. van Aalderen, ?, J. Steen.
tweede rij: 2 D(ina) Luttekes, H. Schuurman, T. van Elburg, A. Stevens, ?, S. Klomp, M.
Klomp,
derde rij: D(ina) van Elburg, D. Makkinga, ?, D. Paarhuis, G. Tusveld, J. Ekkelkamp, ?,
onderste rij: C(atrien) van Alewijk, T(rijntje) Dijks, T. Fennema
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Doordat ze naar de naaischool ging kreeg ze verschillende vriendinnetjes en werd het le
ven in Ommen wat leuker voor haar. In juni van het jaar 1917 was Mien zodanig hersteld
dat ze, na een halQaar, weer naar huis, naar Zeist mocht.

In 1998 of 1999 mocht ik, toen ik bij haar logeerde, uit dozen vol oude ansichtkaarten de
kaarten zoeken, die ik graag zou willen hebben. Ik koos daarbij vanzelfsprekend ook voor
oude foto's van Ommen. Een kaart heeft echter twee kanten. Toen ik op de achterzijde
keek zag ik tot mijn verrassing dat de naam van "een meisje van de naaischool van Chris
en Geertie" als afzender op een aantal kaarten stond, die gestempeld waren in 1917.
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Deze kaarten zijn honderd
jaar geleden verstuurd
door de Omrtrer meisjes

aan Miena Vlastuin.

Aaltje en Janna Steen zijn
twee nichtjes, die in hetzelf

de jaar een kaart zonden.
Zij woonden tot eind 1918

Achter de Kerk.

11



Olde stadsstroatties

Zökke stroaten bint hier in Omm'n nog völle
door Ben Wösten

Elke stad groot of klein heeft zijn eigen unieke straatjes. Straatjes om in rond te wandelen
en genieten van hun schoonheid. Amsterdam heeft bijvoorbeeld zijn 9 'Unieke straatjes'.
En in Haarlem vinden we de 'Gouden straatjes'.

Maar ook Ommen kent nog mooie stadstraatjes met meestal fraaie namen en gebouwen.
Helaas heeft ook hier de tijd niet stil gestaan waardoor het aanzicht van de straatjes soms
totaal veranderd is. Opgeofferd aan uitbreidingen met winkels of appartementen. Veelal is
dit gebeurd in de naoorlogse jaren, de jaren van de wederopbouw. In plaats van renoveren
werd de boel maar afgebroken en opnieuw begonnen, maar dan vaak wel in nieuwe, kou
de nieuwbouwlijnen.

Een oude inwoonster van Ommen zei er ooit het volgende over:
"Ik wil de nieuwe buurten niet zien. Ik wil Ommen in zijn oude toestand in mijn gedach
ten bewaren, toen wij tolden op de markt en touwtje sprongen op straat.
En kijk dan nu: die mooie Lodderholt, het prachtige uitzicht op de molen met het huisje
van Krakendieke is verdwenen, het silhouet van Ommen met de kerk en vooraan de hui
zen van Albert Gort, Bosscher en Welink ook weg, de mooie tuin van mijn moeder met de
grote notenboom weg...
Wanneer wij wandelden door de Laarakkers met het rijpe koren langs de paden, over de
Dante en door de Blokken naar de Hessenweg, waren de iepen paars van de bloei en de
bermen wit van het fluitenkruid. In Ommen zelfde oude geveltjes met de blinden. Wat een
rust in de straat! Zó heb ik Ommen gekend".

Maar goed, als men het wil zien, zijn er best nog mooie dingen in Ommen.
Hieronder straatjes met mooie en interessante namen en soms met fraaie gezichtspunten.
De straten met namen als Kerkstraat, Tuinstraat of Brugstraat vindt men in elke stad wel.
In dit verhaal gaat het over straatjes met mooie historische benoemde namen die men niet
zo gauw zal tegenkomen in andere plaatsen.
Hieronder de namen in willekeurige volgorde: Achterstraat, Achter de geuren, Paoldiekie,
Walstraat, Poffert, Bermer, Kamemelkstraat, Varsenerpoort, Burggraven
Verder zijn er ook nog wat kleine straatjes of steegjes, soms zonder naam, vooral in de
binnenstad.

Gedeelte van de Achter

straat, nu de Varsener
poort. De stadspoort stond
vr het huis op de achter
grond

Achterstraat

De 'Achterstraat' was het gehele stratengebied ten Westen van de Brugstraat en de Bouw-
straat en werd doorkruist door wel zeven straatjes. In 1931 werden deze straatjes allen
voorzien van eigen namen. Dat werden vervolgens, Bermerstraat, Gasthuisstraat, Midden
straat, Varsenerstraat, Varsenerpoort, Kerkstraat en de Poffert.
Het klinkt een beetje naar achterbuurtjes, maar dat was geenszins het geval. Ik denk dat
de aanduiding Achterstraat meer te maken had met het gegeven dat ze achter de toenmali

ge bekende en be-
I woonde straten zoals
de Brugstraat en de
Bouwstraat gelegen

W waren. Aan deze stra-

! ten stonden ook de
meeste winkels en

bedrijven. Een van de
interessantste gebou
wen aan de Achter

straat was het

'Stadshuis' of ook wel

'het huis van de stad'

genoemd. Dit huis
werd bewoond door

de gerechtsdienaar die
tevens gevangenisbewaarder was aangezien hierin ook de gevangenis was gevestigd. Ook
was opvang en slaapgelegenheid voor bepaalde regimenten die Ommen aandeden. Daar
om noemde men het ook wel de 'Stadsstal'.

I
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Poffert

De 'Poffert' is waarsehijnlijk genoemd naar een zekere familie Poffert die daar woonde.
Deze familie wordt al genoemd in 1749. Een bekend huisje was 'Het Poffert Huisjen'.
Aan deze Poffert had de familie van

Elburg een bakkerij (later bekend van
OCO).
De Kerkstraat heette heel vroeger de
Stads Steege. Dit straatje was de verbin
ding tussen Brugstraat en de Bermer.
Nu spreekt men ook wel van de
'kunststraat', dit vanwege het feit dat de
leegstaande winkels vol staan met aller
lei kunstvoorwerpen.
Aan dit straatje woonden vroeger min-
derdraagkrachtigen. Gemeentesecretaris
Jan Friesendorp noemde twee zonen van
de familie Poffert de "ergste oproer
kraaiers tegen de stadsregering."

De Bermerstraat in 1940,
met bakkerij van Van El-
burg te zien vanafde Pof

fert

Bermer

De naam Bermer is oorspronkelijk afgeleid van Balemer of Balmer, zoals deze straat vroe
ger werd aangeduid. Wat nu de Bermerstraat heet was oorspronkelijk een onbetekenende
weg, vergelijkbaar met 'Achter de Geuren'. Nu staan aan deze straat behoorlijk wat win
kels en horecazaken. Vroeger stond aan deze straat ook het VVV kantoor.

Poaldiekje
Het Paoldiekie was vroeger veel langer dan
tegenwoordig. Voordat de Julianastraat er
was, liep het Paoldiekie van 'Achter de
Geuren' naar 'Den Lagen Oordt'. De naam
doet denken aan een dijkje die aan de bui
tenzijde door een beschoeiing van palen
tegen de aandrang van het water be
schermd wordt.

Bij heel veel regen en overstroming vanuit
het achterliggende land moest dit dijkje de
huisjes beschermen tegen het hoge water.
Het water in de Blokken en de Laarakkers

stond bij de winterdag soms zo hoog dat
men op schaatsen vanuit genoemde akkers

bijna tot aan het centrum van de stad kon komen.

Walstraat

De Walstraat was een verbindingsstraat tussen de Burggraven, de Bouwstraat en Achter
de Geuren. Deze straat is gelegen waar voorheen de stadsmuur stond. De Walstraat ein
digde bij de Bouwstraat tussen de winkelpanden van bakkerij Jutten en huishoudwinkel
van Bemboom. Dit laatste stuk heet nu Tuinstraat. Deze Tuinstraat is een vervanger van
'Achter de Geuren' geworden, waarover later meer.
Aan de Walstraat stonden voorheen mooie oude wo

ninkjes en een paar timmerwerkplaatsen. Deze
pandjes hadden trapopgangen naar de voordeur ter
voorkoming van wateroverlast van de Vecht, als
deze buiten zijn oevers trad en dat gebeurde met
enige regelmaat.
Maar ook binnen in de huisjes wemelde het van de
trappen en trapjes. De familie Willems, een van de
laatste bewoners, vertelde dat het de hele dag trap op |
en trap af was. Ook kenden deze huisjes nog een
zogenaamd tonnetje als wc. Bij regen en sneeuw
moesten her en der emmers geplaatst worden in bij
na alle vertrekken. De daken waren op het laatst zo
lek als een mandje.

Huisjes aan de Bermer
straat begin 19e eeuw.

Afgebroken in 1966

Rechts het huis waar voor

heen de melkwinkel van

Makkinga stond en dat
thans bewoond wordt door

zoon Alex.
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Het 'stroom-

opwekkingsapparaat' of
generator.

In 1968 zijn alle panden aldaar afgebroken
en vervangen door winkels waarvan de ge
vels rijkelijk zijn voorzien van glaspuien wat
mijns inziens de schoonheid niet ten goede
komt. De Walstraat loopt nu vanaf de Ned.
Hervormde kerk tot de Tuinstraat even voor

bij de Dierenspeciaalzaak en Makelaardij
Bakker.

Een van de timmerwerkplaatsen aan de Wal
straat was van Roelof Brinkhuis. Die schuur

van Brinkhuis
I  kreeg in 1880

vooral bekend-

Een doorkijkje in de Wal
straat achter de N.H. kerk,
zoals het tot 1968 was.

beid wegens het feit dat de hervormde gemeente enige tijd
hierin hun diensten hielden. Dit was omdat een dominee, de
heer F. Oberman, gesehorst was in verband met een doop-
kwestie. De kerkgangers kregen daardoor de naam
"Schurianen".

In de Walstraat was ook een apparaat dat energie opwekte en
een deel van de stad voorzag van elektriciteit. Om tien uur 's
avonds werd de stroom er echter afgezet wegens bezuiniging
en moesten de mensen verder met kaarslicht of naar bed

gaan. Voordat de stroom werd afgezet werden de bewoners
gewaarschuwd door de stroomvoorziening even aan en uit te
zetten. De inwoners spraken dan over "de knipoog van Bak
ker", de medewerker die verantwoordelijk was voor dit aan
en uitzetten.

Woningen aan de Varsener-
straat, ook wel 'Jeruzalem'
genoemd.

VarsenerpoortW arsenerstraat
Deze straat herinnert ons aan de stads

poort aan de zijde van Varsen. Ook de
synagoge stond hier op de hoek Var-
senerpoort en Varsenerstraat. Vanaf de
Varsenerpoort loopt men de Varsener
straat in. Binnenkort komt hieraan de

nieuwe HEMA te staan. Dezelfde plek
noemde men vroeger "Jeruzalem".
Meijer Mozes die voorheen woonde
aan de Brugstraat had hier een stuk
grond gekocht om daar een winkel te
openen.

Achter de geuren
Een aantal bewoners aan de Bouwstraat bezaten vroeger akkertjes en moestuinen. Deze
tuinen lagen ter rechterzijde van de Bouwstraat gezien vanaf het Vrijthof. De akkers en de
tuinen werden begrensd door een weg die
'Achter de geuren' werd genoemd. Geuren
moet worden vertaald in 'Gaarden' hetgeen
tuinen betekent. Achter de tuinen dus. Later is

deze straatnaam gewijzigd in 'Tuinstraat'. De
toenmalige bewoners vonden de straatnaam
'Achter de Geuren' teveel rieken naar mest en

stank...

naam

in ere hersteld
Persoonlijk - en naar ik hoor is menig Om
menaar het met me eens - vind ik het jammer
dat die authentieke straatnaam gewijzigd is.
Misschien zal de oorspronkelijke naam ooit nog
eens in ere hersteld kunnen worden.

Aan het begin van de straat, naast de Raiffei-
senbank, stond ooit een boerderijtje van Gait
Jan Paarhuis. Op nummer zes woonde het gezin
van Dieks Kodden. Zij hebben het altijd be
treurd dat de naam veranderd was in Tuinstraat.

Toen Kodden en zijn echtgenote 25 jaar ge-
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Aangesloten bij

Kompanen
UW maat in financiële diensten

Van Reeuwijkstraat 42

7731 EH Ommen

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

Website: www.kompanen.nl

E-mail: lnfo@kompanen.nl

f  I

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

De Huiskamer van Ommen
0529-451364 wujui.flarernl volg ons 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.
Aannemersbedrijf M. van der Vegt

^spëei^

T

t m ontwerp,

ieiiw-, verbpuw en renovatie

Strangeweg^
7731 GW^
tel. (0529)4^281^
fax (0529)4520^
e-mail: infb@oc^i4ioirw.i
www.ocb-bouw.nl

^fvVDI
JSr W

Ommen (0529) 45 37 47

1-1-1963 - 1-1-2013

□n Pearle
opticiens ' • • •'

V  y
ISO 9001-VGA"

Varsenerpoort 9, 7731 DG Ommen
Kerkplein 25, 7721 AD Dalfsen

expert = € WESTERMAN

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

EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN



culinair bij u thuis
Voor een onvergetelijk feest

Wij maken uw feest "culinair" compleet!

• Buffetten

• Hapjes

• Workshops

• Diners

Het enige dat u zelf hoeft
te doen is genieten!

x\

Henk van den HofBv

Wielewaalstr 21

7731 XH Ommen

Telefoon: 0529-452710

Mobiel: 06-10365875

E-mail: info®culinairbijuthuis.nl

M (06) 57 19 91 17

Groenllng 14

7731 KW Ommen

T(0529) 45 6441

E lnfo@instalhvdhof.nl

I www.lnstalhvdhof.nl

Notarissen groot

Bentu m (§) N ij boer www.bentumnljboer.nl

Ommen

Nijverdal

Zwolle

www.takman.nl

TÜINCENTRÜM

JÜRRIE BAAS

Tuincentrum Jurrie Baas

Balkerweg 24

7731 RZ Ommen

Tel. (0529) 453708

Fax (0529)451595

info@jurriebaas.nl

wvvw.jurriebaas.nl

GRONDMAN

Bouw Service

www. grondmanbouwservice. nl

in kleinejetters

RISTBN
*****

Ommen 0529-452 233

Hardenberg 0523 - 273 487

EP: Ommen
EleetronicPartner

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

Wim van Kesteren
Schoenreparaties
Gun uw schoenen een langer leven!

Uw schoenen worden

vakkundig gerepareerd door:

Wim van Kesteren Schoenreparaties

Tel. 0529 454130 | 06 205 311 24

Ukunt uw schoenen

ter reparatie afgeven

en ophalen bij:

(Wijnhof
Ommen

Varsenerstraat 2

Ommen

KLEIIMLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijf

De Voormars 10B - 7731 DD Ommen

Telefoon (0529) 45 47 89



trouwd waren, kregen ze een bord als cadeau i
met daarop de naam van de vroegere straat, |
"Achter De Geuren". Ze waren daarmee zeer

ingenomen, getuige een artikel daarover jaren
later in het 'Nieuws uit Ommen'. I
Karnemelkstraat

Deze straat werd vroeger aangeduid als i
'Karnemelksteeg'. Het betrof een verbindings- j
straatje tussen de Bouwstraat en de Midden- j
straat bij de vroegere Synagoge. Vooraan, van
af de Bouwstraat, bevond zich hotel 'Het Zwar-'
te Paard'. Verder op in de straat was de bakke
rij van Makkinga, thans Ten Brinke. Aan het eind rechts staat nu de schoenwinkel van
Scapino.

Boerderijtje van Paarhuis
aan 'Achter de Geuren

Burggraven
Tot 1901 was de Burg-of Borggraven een haventje waar de vechtschippers hun schepen
konden afmeren. Nadien werd de Vecht ter hoogte van Ommen dusdanig aangepast waar
door de Burggraven als haven niet meer nodig was en werd als zodanig gedempt, waar-

tiij

1

De Burggraven voordat de
Julianastraat was aange
legd. Links de pastorie en

rechts nog net zichtbaar het
Foekerthuis.

door het ook wel de 'Gedempte Burggraven 'genoemd werd. Over de Burggraven lag een
bruggetje waardoor de molen op 'De Oord' bereikbaar was. Dit bruggetje werd
'Makkinga's bruggetje' genoemd. Hij was de eigenaar van de molen. Aanvankelijke was
dit een houtzaagmolen die later omgebouwd werd tot korenmolen.

Tegenwoordig worden er mooie stadswandelingen in Ommen gehouden onder leiding van
gidsen. Zij nemen u mee door de straatjes om de vele historische gezichtspunten te laten
zien.

Informatiebronnen: G. Steen, rond de 19e eeuw
Foto archief CCO en OudOmmen.
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Brugstraat 28: het huis
met de puntgevel

Het reisje langs de Rijn
van Bertus van Aalderen en Johan Wessel

door Marietje Rhee-Luttekes

We leven in de periode van 1946 tot 1956. Ons Ommen is een klein, overzichtelijk en ge
moedelijk stadje, dat in de zomer bol staat van toeristen, met veel padvinders /padvind-
sters uit binnen- en buitenland "Hoort, zegt het voort" Het is zó gezellig in Ommen!

Er rijden weinig auto's. Boodschappen worden met de fiets of soms lopend ge
daan. Zebra's en verkeerslichten zijn er niet. Files ... nooit van gehoord, maar op
de tweede dinsdag van juli dan is Ommen echt overvol. Bissing! De melkventer
en de bakker, die het brood aan huis bezorgt, zijn een dagelijks beeld in de straten
van Ommen. Er is voldoende gelegenheid om een praatje te maken en de laatste
nieuwtjes uit te wisselen.

Bijna alle mensen die in de kom van Ommen wonen kennen elkaar wel in meer of
mindere mate doordat ze buren, lid van dezelfde kerk of vereniging of b.v. klant in
dezelfde winkels zijn. De meeste winkels staan in de Brugstraat met de mooie lin-
denbomen voor de hoofdingang van de kerk en op het Kerkplein. Er wordt "over
de toonbank" verkocht en als de huishoudportemonnee tegen het einde van de
week leeg is wordt er "wel even opgeschreven".

Veel mensen zijn ook met elkaar verbonden doordat ze gezamenlijke voorouders
hebben, zoals de families Stegeman, Makkinga, Steen, Hurink, Kampman, Vosjan,
Van Elburg enz. Deze families maken vaak deel uit van de Ommer Middenstand.
Ook middenstander Johannes van Aalderen, wiens slagerij in de Bouwstraat - hoek
Gasthuisstraat te vinden is, heeft een groot aantal neven en nichten in Ommen, zijn
moeder is één van de kinderen uit het grote gezin Stegeman.

Een van zijn neven is Bertus, de zoon van zijn broer Herman van Aalderen, die in
de avond voor bij de bevrijding van Ommen om het leven kwam, evenals Johannes
Makkinga. Ter nagedachtenis aan hen beiden is aan de muur van het 11 April plein
(het plein was er ten tijde van het verhaal nog niet) een plaquette bevestigd.

Bertus van Aalderen woont met zijn moeder en zusje Heintje in een van de nieuwe
woningen in de Wethouder Paarhuisstraat. Als Bertus zes jaar is gaat hij naar "De
school van Meester van der Meulen", de Openbare Lagere School op het Vrijthof.
Deze doorloopt hij vlot en hij neemt zo'n jaar of zes later met het grootste deel
van zijn klasgenoten een overstap naar de MULO - in hetzelfde gebouw op het
Vrijthof.

Kinderen uit Rooms-Katholieke gezinnen in Ommen gaan naar hun eigen lagere
school. "De school van Meester Fikkert" staat bij de R.K.-Kerk. Er is echter geen
MULO aan verbonden en voor vervolgonderwijs gaan veel van de kinderen naar
de MULO op het Vrijthof.

Johan Wessel woont met zijn ouders en
broers Gerard en Henk in de Brugstraat ,
op nummer 28. Zijn vader Dolf (A.A.)
Wessel is schilder en zijn moeder Ma- f
rie Wessel zorgt voor de winkel, waar- .
in verfwaren, aanverwante artikelen en :
b.v. borstels en klompen te koop zijn. B-..I^MIiOÏraS!^BIyraai
Ook wordt er o.a. "rokerij"- sigaren, | 'WÊÊSêê
sigaren en pijptabak - verkocht. Marie ÏH
doet haar werk nauwgezet, alles in de
winkel blinkt, waar je ook kijkt. -l ..... ' l
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Zoon Johan is een van de leerlingen, die van de "Roomse School" naar de MULO
op het Vrijthof gaan.

Het is augustus 1952 en het nieuwe MULO-schooljaar begint, ook voor Bertus en
Johan. Ze komen bij elkaar in de eerste klas te zitten. Of ze elkaar kennen ... ja,
natuurlijk! Waarvan? Gewoon, van spelen op het Kerkplein, het Vrijthof,
"Vangen door Ommen", voetballen op de Markt of aan de Vecht op '"t Bliekie" -
in Ommen is ruimte genoeg.

Als je naar de MULO gaat hoor
je bij de "groten", waar jongere
kinderen ontzag voor hebben.
Dit is misschien wel mede ge
baseerd op de zware aktentas
vol geleerdheid, die wat non
chalant door "de groten" wordt
gedragen en met passende on
verschilligheid bij andere op de
grond staande tassen wordt ge
gooid "plof als de schoolbel
nog niet heeft geklonken.

Het is flink leren op de MULO.
Een schooljaar duurt erg lang, maar toch, voor je het weet zitje in de derde klasje
best te doen om over te gaan - te worden bevorderd - naar de vierde klas. In 1956
is het voor Bertus en Johan zover ... klas drie ligt zo goed als achter hen en de
"grote vakantie" komt in zicht.

Ommen, zó gezellig! Ja, ja, dat weten ze wel, maar het is toch echt wat klein en
voor de jongens valt er naar hun zin niet genoeg te beleven. Ze willen wel iets
meer van de wereld zien en ze hébben een plan. Grote vakantie ... veel tijd ... sa
men eropuit trekken? Naar het buitenland ... dat is pas echt! 't Mag niet veel kos
ten en sportief zijn ze. Een tocht langs de Duitse Rijn moet het worden, de taal zijn
ze immers al machtig dankzij de degelijke lessen van "De Baas", meester van der
Meulen, met de vele eringestampte rijtjes: Amt, Bad, Band, Bild enz. Naar Duits
land en dan op de fiets, dat is best haal- en betaalbaar.

Het plan wordt uitgewerkt en aan de weinig enthousiaste ouders voorgelegd. Die
kunnen echter overtuigd worden door de serieuze aanpak en op een goede dag
worden de jongens uitgezwaaid en begint hun fietstocht naar de Rijn.

Bertus en Johan hebben ervoor gezorgd dat het materiaal in goede staat is en de
bagage is eerlijk verdeeld over de twee fietsen. De tent hebben ze op de bagage
drager van de fiets van Bertus gebonden. Bertus bewaart ook het geld van beiden
en Johan heeft o.a. de twee paspoorten in beheer. Hij moet er steeds goed op let
ten, want zonder paspoort kom je de grens niet over. De douane aan beide over
gangen is goed geïnstrueerd en onverbiddelijk!

Zo fietsen beiden de uitgestippelde route. Johan rijdt op een fiets die drie versnel
lingen heeft, waarvan alleen de grootste 't doet. Daarom beweert hij, dat hij flink
moet doorfietsen, want anders krijgt hij de trappers niet rond. Voor Bertus is dat
soms bijna fataal, want hij moet hetzelfde tempo draaien op zijn zwaardere fiets en
dat valt lang niet mee.

Ze kamperen op verschillende plekken in de buurt van de Rijn. Het weer is best en
de jongens vermaken zich uitermate goed. Ze kunnen het prima met elkaar vinden.
Toch kleeft er even een klein smetje aan de vriendschap. Als Bertus na een zware
tocht en daarna nog samen met Johan de tent heeft opgezet, afgemat in zijn slaap
zak ligt hoort hij, dat Johan nog aan het rommelen is . Een beetje geïrriteerd zegt
Bertus: "Johan ik wil sloapen, wat bi'j toch allemoale an 't doen!" Johan ant-

vlnr.

bovenste rij:
Chris Damman, Evert Lutle-

kes, Meester van der Meu
len, Riek Hemmink, Ma-
rietje Makkinga, Meester

Vissenberg, Marianne
Steen, Ewold Boterman

middenste rij: Jacques Ja
cobs, Martinus van den

Berg, Henk van Elburg, Jan
Lambers, Bertus van Aalde

ren, Johan Wessel, Hans
Rattink

onderste rij: Annie Gort,
Annie aan het Rot, Henny

Ekkelkamp, Marietje Moer
man, Karin Pouls, Gerda

Muller.
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Zo'n zestig jaar later
is deze merkwaardig
verlopen Rijnreis weer
opgerakeld tijdens de
achtste reünie van oud

-leerlingen van de
Vrijthofschool - jaar
gang 1946/47 - 1957.
Het avontuur van de

'ouwe jongens" bracht
nogal wat hilariteit
teweeg.
Hoe het de beide jon
gens is vergaan? Ber-
tus is getrouwd met
klasgenote Hilda
Schipper en beiden
zijn jaarlijks bij de
reünie aanwezig. Jo-
han is al jong de wijde
wereld ingegaan. Hij
woont tegenwoordig
in Califomië en heeft

de reünie twee keer

bijgewoond.

woordt: "Ik bin mien kleren netjes an 't opvoallen, dat mut ik in huus ok altied van
mie moe." Kort daarna wordt het rustig.
Als de "Ommer jongs" op een camping bij Keulen bivakkeren leren ze twee jon
gens kennen, die net als zij, per fiets rondtrekken.

Na een dag of tien besluiten Bertus en Johan hun tent op te breken en de biezen te
pakken om de thuisreis te aanvaarden. Ze zullen naar de grens fietsen. De beide
anderen gaan een eind met hen mee. De tocht gaat door het noordelijke deel van de
Eifel. Daar komen ze in een donkere, bosachtige omgeving op een smal weggetje.
Johan rijdt in de voorhoede met een van de nieuwe vrienden. Bertus met zijn zwa
re fiets zónder versnellingen, fietst er met de andere vriend achteraan. De weg is
slecht en erg hobbelig. Tijdens een klim moet er flink op de pedalen worden ge
trapt en dan heeft Bertus weer de grootste moeite om Johan te blijven volgen. Hij
ploetert er wat af!

Bij een van de klimpartijen wordt het groepje ingehaald door een trekker met een
soort mallejan, waarop boomstammen worden vervoerd. Zodra Johan wordt gepas
seerd ziet deze zijn kans schoon en hij grijpt een van de overstekende stammetjes -
zijn compagnon volgt het voorbeeld en ze zoeven omhoog. Bertus ziet het gebeu
ren. Daar gaan de twee, zo gemakkelijk, zonder te trappen omhoog. Hij en de fiets-
maat doen hun uiterste best om de andere twee niet uit het oog te verliezen. Dan
komt er een bocht in de weg - hup, weg Johan - even later zien ze hem wel weer -
op grote afstand. Even later volgt er weer een bocht en als Bertus zich die bocht
heeft doorgezwoegd ziet hij ze, een tweesprong én een groot probleem! Waar zal
Johan te vinden zijn ... links of rechts? De keuze wordt gemaakt en Bertus rijdt
voor zijn gevoel de goede kant op. Het pakt niet goed uit, van Johan ontbreekt elk
spoor. Deze heeft inmiddels gemerkt, dat hij zijn reisgenoot heeft "gelost".

Zo rijden ze afzonderlijk door de Eifel met hetzelfde doel voor ogen: naar de
grens, die nog een eind weg moet zijn en de dag vordert. Bertus kan wel overnach
ten, hij heeft immers de tent op de fiets. Johan moet een andere oplossing vinden
en hij weet het al snel: "Ik fletse deur noar mien Ome, den woont vlak over de
grens". Johan wordt hartelijk verwelkomd door zijn familie en is goed onder dak.
Wakkere jongen als hij is heeft hij aan de douane verteld, dat hij zijn vriend Bertus
van Aalderen uit Ommen onderweg is kwijtgeraakt en dat hijzelf het paspoort van
Bertus bij zich heeft.

De onfortuinlijke Bertus heeft echter alweer een groot probleem. Het overnachten
is prima gegaan, daar niet van, maar hij zit sinds hij Johan zag verdwijnen wel dik
in de zorgen. Eigenlijk verblijft hij nu illegaal in Duitsland, zo zonder paspoort,
want dat heeft Johan bij zich. Hij pijnigt zijn hersenen almaar met de vraag hoe hij
Duitsland uit - en Nederland in kan komen. Er zit niets anders op dan naar de grens
te fietsen en hij rijdt naar de grensovergang bij Venlo. Tot zijn grote opluchting
mag hij, na zich bekend te hebben gemaakt en te hebben verteld hoe hij zijn vriend
is kwijtgeraakt, de grens passeren. De douane kent het verhaal van de douaniers
van de grensovergang waar Johan weer op vaderlandse bodem is gekomen.

Bertus fietst vervolgens in zijn eentje en in één dag helemaal naar Ommen, waar
hij na meer dan 200 km te hebben gefietst, erg vermoeid en alleen aankomt. Johan
is in geen velden of wegen te bekennen. Dolf en Marie Wessel vragen hem veront
rust: "Woar kan onze Johan 'eblee'm wêe" Bertus heeft er ook geen idee van en
vraagt zich dat ook af. Ze maken zich grote zorgen, totdat er een telefoontje uit
Limburg komt. Het is Johan die vertelt, dat hij bij zijn oom is en niet weet, waar
Bertus is. Gerustgesteld vertellen zijn ouders hem, dat Bertus al thuis is. Johan
moet zijn fiets maar op de trein zetten en zelf een "een enkeltje Ommen" nemen.
De volgende dag zien de avonturiers elkaar weer - ze hebben een reis gemaakt, die
ze nooit zullen vergeten!
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De zomp terug op de Vecht in Ommen
Door Harry Woertink

Op de Vecht in Ommen was een historische erfgoed even terug: de Vechtzomp. Weliswaar
nagebouwd maar exact zoals vroeger de zomp eruit zag. De zomp was tussen 1670 en
1900 het algemeen beeld op de rivier de Vecht. Toen varend op de wind met een groot
zeil. Was er geen wind dan werd er geboomd ofgejaagd. De dit jaar gebouwde authentie
ke Vechtzomp wordt aangedreven door een bijna geruisloze elektromotortje.

De Vechtzomp uit Gramsbergen die in Ommen voor enkele dagen te gast was heeft de
naam "Grammesberghe" en is vernoemd naar Hendrik van Grammesberghe, kasteelheer
van Gramsbergen in de 14de eeuw. Aanleiding van het bezoek van de Grammesberghe
aan de Vechtstad Ommen was het Vechtfestival dat van 24 tot en met 27 augustus werd
gehouden. De zomp, eigendom van de Gramsberger stichting Vechtezomp, werd ingezet
voor vaartochtjes en diende daarnaast als decor van het maritieme evenement. De stichting
Vechtezomp heeft ten doel het beschermen en doen herleven van het historische- en cultu
rele karakter van het Vechtdal. De zomp kan 30 passagiers vervoeren, is 12,30 meter lang,
2,70 meter breed en weeg 5,5 ton. Aan boord is een lift, waardoor 2 rolstoelgebonden pas
sagiers mee kunnen varen. De accu's van de zomp, worden opgeladen door stroom opge
wekt door zonnepanelen. Voor de reis naar Ommen en terug werd de zomp met een diep-
lader over de weg vervoerd.

Enter

De oorspronkelijk zompen op de Vecht en de Regge werden gebouwd in Enter. Vanaf
ongeveer 1670 worden de eerste zompen beschreven. De schippers sliepen in herbergen of
in het vooronder. Op de Vecht werd meer gezeild en getrokken (gejaagd) en op de Regge
meer geboomd. Langs de Vecht was een goed jaagpad (Lijnpad), maar soms wel op een
afstand van negentig meter van de rivier zodat een lange lijn nodig was.
Vanuit Nordhom werd hout, potas (zoutmengsel), zandsteen, rogge, bier, wol, linnen en
garens vervoerd. Op de terugreis vanaf Zwolle peulvruchten, grutten, vis, traan, koffie,
thee en tabak. Gedurende de Franse periode (1795-1813) werden ook militairen vervoerd.
Vanuit Gramsbergen en Ommen bestond de lading hoofdzakelijk uit rogge, boekweit.
Tussen 1400 en 1700 ging er veel Bentheimer en Gildehauser zandsteen over de Vecht.
Per zomp kon ongeveer 5 ton steen geladen worden. Dat hield in hooguit 2m3 steen. Het
was een gewaardeerd bouwmateriaal voor kloosters, kerken en kastelen, onder andere ge
bruikt voor de Domkerk Utrecht (1450), Paleis op de Dam Amsterdam 0648-1665), Mar
tinitoren Groningen (1469-1482) en de sokkel van het Vrijheidsbeeld in New York
(1884).

Smokkelen

Ook het jaarlijks vervoer van de bagage van de 'Hannekemaaiers' naar het westen verliep
per zomp. Dat waren Duitsers die seizoenswerk zochten in het rijke Holland. In maart de
veenarbeiders en eind mei de maaiers die 'Hollandgangers' genoemd werden. Op de
Vecht werd voorbij Ommen ook veel gesmokkeld. Zo werden hammen in zakken met een
lang touw aan het roer vastgemaakt en meegesleept over de grens. Ook dreven varkensbla
zen gevuld met foezel (jenever) de Vecht af. De commiezen konden tot Ommen toe aan
houden, het bleef dus nog even spannend na de grens. De bloeiperiode van het vrachtver
voer over de Vecht was 1800-1830, toen voeren ongeveer 70 zompen op de Vecht. Na
1850 werd dat steeds minder door de aanleg van betere wegen en spoorlijnen. Men voer
van Nordhom, waar de Vecht net bevaarbaar wordt, tot Zwolle. De reis duurde ongeveer 6
dagen. Soms ging de toch verder over de Zuiderzee naar Amsterdam. Maar meestal werd
in Zwolle de lading overgeladen in grotere schepen, dat gebeurde waar nu de Thor-
beckegracht is.

Plannen

In het Duitse Laar, net over de grens bij Gramsbergen, is in 2015 een soortgelijke zomp in
de vaart genomen. Beide zompen werden gebouwd in Gramsbergen, met behulp van vrij
willigers. Ook in Ommen en Hardenberg leven plannen om een dergelijke boot te bouwen
en in te zetten voor pleziertochtjes over de Vecht. Overigens is in het Streekmuseum Om
men al jaar en dag een maquette te bewonderen van een vroegere Vechtzomp.
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Op kraomvisite bie Jezus

Engeltjes vloog'n over de herders midd'n in de nacht. Het waar'n net grote vogels, ze
sehrokk,n zich kapot. Ze snapten d'r niks van, wat gebeurt er nou toch. En wat heurd,n ze,
die sneiwitte vogels konden ok nog praoten. Ze zeden dat er 'n kind geboor,n was, 'n ne-
ije koning oet 't huus van David en heil biesunder, hij was de zeune van God. De Engel
tjes nodigen de herders oet urn op kraom visite te komm'n. Ze konden Hum vind,n in 'n
aole boer,n stal. Ze zeden teeg,n de arme schaopherders, aj die grote sterre volgt dan vind
ie de stal an de kante van de weg richting Bethlehem. En vot waar,n de engelties. Wat
mussen ze nou, ze hadd,n ok heilemaol gien kadooties veur de neie koning. Jao, de drei
koningen oet 'n ver land bracht'n Jezus dure luxe kadoos. Zij hadd'n geld zat, dei waar'n
schatriek. Maor de arme schaopherders hadd'n niet wat. Toch vereerden ze Jezus met het
mooiste en dierbaarste wat ze hadd,n. Zie naam,n hun mooiste en beste schaopies en lam-
megies mit naor de stal in Bethlehem. Toen ze d'r waar,n luusterden ze eerst an de deure
of ze welkom waar,n. Jozef leut ze binn'n en toen zagen ze de zeune van God liggen in 'n
einvoudige kribbe. Vol bewondering keek'n ze naor 't kind en de schaopies begon'n van
vreugde te bieren. Josef en Maria waar'n ok heil bliede dat de herders an komm'n waar'n.

Herders leefden in de woestijn waar alleen maar gras en heide groeide. Ze hadden alleen
zichzelf en hun naaste familieleden. Nergens konden ze iets kopen winkels waren ver
weg. Ze leefden ver van de bewoonde wereld. Enerzijds waren ze arm, maar van de ande
re kant hoefden ze zich geen kopzorgen te maken over geld of andere begerige luxe din
gen. Ze leefden van hun schapen, die gaven alles wat een mens nodig heeft, vlees, melk en
wol voor kleding. Slapen deden ze in tenten van huiden. De kinderen hoefden niet naar
school ze leidden hun kinderen zelf op en leerden hoe ze volwassen moesten worden en
hoe ze de natuur lief moesten hebben.

Gedicht van vroeger

Als de dagen donker worden,
en het kerstfeest nadert weer.
Gaan mijn gedachten terug naar vroeger,
naar mijn ouders keer op keer
Zie ik weer het eenvoudig huisje,
voel ik nog die warmte van het vuur.
De olielamp boven de tafel,
buiten was het koud en guur.
Geen kerstboom sierde moeders kamer,
op tafel stond geen feestelijk maal.
Maar vader kon zo mooi vertellen,
zijn allermooiste kerstverhaal.
Wat dennentakken opgehangen,
de warme chocolade van moe

Geen mooier kerstfeest kon ik wensen,
dat blijft bij mij tot het einde toe.
In latere jaren kende ik welvaart,
het kerstfeest werd een waar festijn.
Maar toch, voor mij was 't nooit als vroeger, mocht ik een dag weer dat kind
eens zijn.

Ben Wösten

20



iës
3-gangen keuzemenu

€ 28,50

Ekkelenkamp
LUNCH ■ DINER ■ PATISSERIE

IJSSALON

Stationsweg 1 ■ 7731 AW Ommen ■ telefoon 0529 ̂ 5 17 82

www.ekkelenkamp-ommen.nl

h*V
Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Restauratie

T ekenwerk

Vergunningen

Bouwbedrijf Vonder bv.
Veldkompweg 3
7731 HL Ommen

Tel 0529-451043

info@bvbouw.nl

www.bvbouw.nl

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

7731 GN Ommen

Tel. (0529) 45 16 58

Markt 17,7731 DB Ommen

(0529)45 18 13

info@tantepos.nl

•Www.tantepos.nl

fff & gezond

AL ONBEPERKT SPORTEN VOOR € 3.99 PER WEEK!

BRINK 35, OMMi

^529 45 45 08

^an>4alderen
^ I garage en tankservice

Voor kwaliteit-voordeel en service komt u echt

bij van Aalderen aan de Hamsgoren 25 terecht.

Telefoon (0529) 452429

snel en

eigenzinnig

oplossingen
van nu

van cijfers naar -
toekomstplannen

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

hort voor <Mi
resultaat

www.krcvanetdrffllff.ni

KRCVAN ELDEREN
occountonts | belastingadviseurs

GOUDSMIDS

ATELIER & JUWELIER

ZANDBERGEN

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

www.bzandbergen.nl

Creatieve

workshops &
Luxe bungalow
arrangementen

Voortgekomen uit

'De Schakel Makelaars'

staan wij vanaf 1998

bekend als dé specialist

in de regio.

sallandsjg
registermakelaars & taxateurs

Cij] Ü3\ vastgoedcert>  1 Uk gecertificeerd

Vectitkade3 7731 JCOmmen T0529455055 ommen@sallandsgoed.nl www.sallandsaoed.nl

Emslandweg 1D
7731RP Ommen

T 0529 A6 36 66

E  inforadewilderoos.nl

I  www.dewilderoos.nl

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



Strangeweg 7

7731 GV Ommen

Tel. (0529)45 21 50

info@dunnewindgroep,nl

www.dunnewindgroep.nl

Dunnewind Groep b.v.
Verhuur van:

mobiele kranen - shovels - containers - kippertrailers -
diepiaders - 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 bij ons inleveren.

Wij zijn zaterdags geopend van 08.00 tot 12.00 uur

UW DAK IS ONS VAK!!!

dakdekkers- en renovatiebedrijf

vmm UflDl

OMMEN BV

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

^otarispost ommen
Zet het zwart op wit.

VERZEKERINGEN

Notarispost Ommen

Vrijthof 8a, 7731 CN Ommen

T 0529 - 712 523

E secretariaat@notarispo5tommen.nl

I  www.notarispostommen.nl

Elke maandagavond

van 19.00 tot 21.00 uur gratis

en vrijblijvend inloopspreekuur.

Univé Ommen

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

Daar plukt ü de vruchten van!

DE iAPPER

De Kapper

Vrijthof 1, 7731 CN Ommen

Telefoon (0529) 45 49 48

www.salondekapper.nl

tijdvoorjezelf@salondekapper.nl

TIJD VOOR JEZELF.

VERHUIZINGEN

EN

TRANSPORTEN

Jölö
H. STEEN B.V.

Sogenbosstraat 3

7731 WT Ommen

Tel. (0529) 45 18 02

E-mail info@hsteenbv.nl

Wijnhof
Ommen
dranken & delicatessen

Varsenerstraat 2

7731 DC Ommen

T 0529 45 30 66

E Infoiawijnhofommen.nl

I www.wljnhofommen.nl

Ook zorgmaaltijden

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

0529 451429

lurvO-L

■^la-lec^ervirl.»

AUTOSCHADE

Henlc Koggel
GARANTIEBEDRIJF

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen

Telefoon (0529) 45 12 94

Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19
7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72

HOGE klEXEL

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




