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Nummer 191

Op weg naar morgen
Elke morgen gaan wij op weg. Elke dag gaan we verder, dag na dag. Ga door, ga door en
houd vol! Mooie inspirerende teksten.
Welke uitleg je daar aan wilt geven is om het even. Is het de drukte van alle dag of gaat
het misschien om de repeterende bezigheden die soms kunnen leiden tot een sleur als dag
in, dag uit, hetzelfde gebeurd in je leven, dezelfde routine of handelingen?
Om de sleur van elke dag even te doorbreken moetje dan ook iets anders doen. Een boek,
maar ook krant, blad of welk tijdschrift biedt vaak wel oplossing.
Niet dat we pretenderen dat "ons" blad de Darde Klokke voor de nodige afleiding zorgt of
misschien toch wel. Het biedt elk kwartaal een leuk inkijkje in de geschiedenis van Om
men en omgeving. Ook dat breekt de sleur van alle dag. Dit keer met het roemloze einde
van de advocaat van baron van Pallandt van Eerde, hoe het zit met de gift die Lodewijk
Napoleon Ommen zou hebben gegeven en het verdwenen nisje in de Brugstraat. Verder
komt aan bod de geschiedenis van de Hessenwegen, die altijd iedereen tot verbeelding
blijft spreken.

Veel leesplezier.

De redactie

De kopij voor nummer 192 verschijnt in de eerste helft van augustus 2019. Wij ont
vangen uw kopij graag uiterlijk op 1 augustus 2019.

De historie van Ommen vertelt ons dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen in het
klokkenhuis van de (Hervormde) kerk in de Brugstraat. In het Rampjaar 1672 is een van
deze klokken gestolen door soldaten uit het Munsterland onder leiding van de bisschop
van Munster. Het is ze echter niet gelukt de zware koperen luidklok mee te nemen. De
soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt verder dat de zware kope
ren klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam - van wat nu Burggraven
wordt genoemd - en op de bodem ligt van een vroegere rivierarm van de Vecht. Vanaf
het ontstaan van dit Ommer historisch tijdschrift wordt de 'derde klok' weer symbolisch
geluid met de naam "De Darde Klokke", de naam dus van dit tijdschrift geschreven in
Ommer dialect.

Omslag: gezicht op Beerze. De foto is tussen 1930 en 1935 tijdens een hoge waterstand
van de Vecht genomen.

De foto 's in dit blad zijn aangeleverd door de betreffende auteur, uit het fotoarchief van het
CCO / Oud Ommen of anderszins zoals aangegeven.
Het is nimmer onze bedoeling de rechten van derden opzettelijk te schaden.
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Het roemloze einde van Hubert Pinguele
advocaat van baron van Pallant te Eerde

door Gezinus Grissen

Door een serie programma 's op televisie over Napoleon zijn we opnieuw bepaald bij de
grote veranderingen die het Franse regiem heeft doorgevoerd in het staatsbestel en de
wetgeving in Nederland en veel andere landen van Europa. Er waren ook personen in
Nederland waarvoor de Franse overheersing een heuse ramp betekende. Eén van die
personen was Hubert Pinguele die als advocaat veel gewerkt heeft in de omgeving van
Ommen.
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Hubert Pinguele werd
op 22 januari 1740 te
Zwolle gedoopt als
zoon van commies

Louis (Lodewijk) Pin
guele en Geertruid An
na van Wijk. In de on-
dertrouwinschrijving
van zijn ouders te
Zwolle van 1 novem

ber 1732 werd vermeld

dat zijn vader afkom
stig was uit Zwitser
land en zijn moeder uit
Gelderland. Zijn ou

ders trouwden op 23 november 1732 in Den Haag, waar Geertruid Anna van Wijk op dat
moment woonde.

%
Ondertrouwinschrijving van Lodewijk Pinguele en Geertruijt Anna van Wijck
te Zwolle - de naam Pinguele werd fonetisch gespeld vanuit het Frans als Pen-
kele

Promotie tot Doctor in de Rechten

Op 21 november 1763 promoveerde Hubert Pinguele te Utrecht tot Doctor in de rechten
met zijn proefschrift 'Disputatie juridica inauguralis de homicidio' (Juridische verhande
ling over moord/
doodslag).
Waarschijnlijk was Hubert
Pinguele onder indruk ge
raakt van de verdiensten

van de familie Van Pal-

landt voor de Verenigde
Nederlanden. Hij droeg
zijn proefschrift op aan de
'Adellijke en hooggeboren
voortreffelijke edelman,
heer Augustus Leopold,
vrij baron van Pallandt.
Heer van Eerde, Beerse,
Junne en Egede. Eerbied
waardig lid van de Over
ijsselse ridderschap, tevens
een vermaard en vooraan

staand afgevaardigde van
de Verenigde Nederlanden,
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De twee eerste pagina 's van het proefschrift van Hubert Pinguele

etc.' (Vertaald met behulp van Google Translate).

Latijn speelde een belangrijke rol in de rechtspraak
Het proefschrift van Hubert Pinguele was opgesteld in het Latijn. Alhoewel er wel een
Nederlandstalig Overijssels Landrecht bestond, werd tot de invoering van de Franse wet
geving in 1811 het Romeinse Recht gehanteerd in die gevallen waarin het Landrecht geen
uitkomst bood. Het Landrecht ging terug op de oudste wetgeving, ontstaan uit het ge
woonterecht in deze streek. De procedure in rechtszaken was ook in het Landrecht vast
gelegd. Bij juridische kwesties was het Romeinse Recht dé bron waaruit men putte. Dit
recht ging terug op het zogenaamde Corpus Juris Civilis, de toenmalige wetgeving in het
Romeinse Rijk die door keizer Justinianus in de 6e eeuw in een wetboek gebundeld en



vastgelegd werd. Van Justinianus is het woord 'justitie' afgeleid. In processtukken werd
veel geciteerd uit die Romeinse wetgeving. Daarbij bleven de Latijnse wetsteksten onver
taald staan, ervan uitgaande dat elke jurist wist wat dit betekende. Dit maakt inzicht in
processtukken uit die tijd voor ons tot een ingewikkelde zaak. Bij de invoering van de
Franse wetgeving werd het gebruik van Latijnse teksten uit het Romeinse Recht verboden
omdat het Franse wetboek daarvoor in de plaats was gekomen. Veel Latijnse rechtstermen
en begrippen hebben zich echter tot in onze tijd staande gehouden.

De vestigingsplaats werd Zwolle
Na zijn studie vestigde Dr. Hubert Pinguele zich als advocaat te Zwolle. In 1764 kreeg hij
een opdracht van August Leopold baron van Pallandt te Eerde, die hem een juridische vol
macht gaf in een procedure tegen de provinciale meijers te Sibculo m.b.t. het gebruik van
veenakkers bij Beerze.
Zijn volgende karwei voor August Leopold baron van Pallandt in 1766 was het vaststellen
van het juridische bezit van diverse erven die onder het landgoed vielen. Generaal Johan
Warnar van Pallandt, die als succesvol militair tijdens de Spaanse successieoorlog (de
Franse claim op de Spaanse troon) in de Zuidelijke Nederlanden een aanzienlijk vermogen
vergaard had, kocht de landgoederen Eerde en Beerze in 1706 van de familie Schaap.
Door de 80-jarige oorlog en de invallen van de Munsterse troepen van bisschop Berend
van Galen tussen 1665 en 1674 waren veel eigendomsbewijzen van de erven zoekgeraakt
of verloren gegaan. Nadat August Leopold in 1741 testamentair door zijn oom Johan
Warnar tot erfgenaam was benoemd liet hij de aankomsttitels, hoe men aan een erf geko
men was, opnieuw vastleggen. Door het intensieve speurwerk in de oude archieven ont
wikkelde Hubert Pinguele een hechte vriendschapsband met de familie Van Pallandt.

Het huwelijk van Hubert Pinguele
Op 19 januari 1770 ondertrouwde Hubert Pinguele te Amsterdam met Geertruida Baersel-
man die afkomstig was van Den Ham. In de kantlijn van de Amsterdamse inschrijving
stond een attestatie van 4 februari 1770 met de vermelding dat het huwelijk bevestigd zou
worden in de kerk van Den Ham. Uiteindelijk werd het huwelijk niet gesloten in Den Ham
maar op 8 februari 1770 in de kerk te Ommen.

Geertruida Baerselman werd 23 juni 1747 gedoopt te Amsterdam als dochter van commies
Hendrik Ferdinand

Baerselman en Maria /f-.v
i-Wilhelmina Verburg.

Haar grootvader was '
procureur Marcelis
Baerselman die com- v,.'. A. L' . y/''"
mies was op de Schui- y,.
lenburg bij Hellen- —
doom en bij de volks- ,<■/
telling van 1748 in die ; / -. .L.
functie woonde te V«roet;eDde hatc'dneSondaagrcnylroeplrgcn, ommc, saardefelve, dcvootfi.
Stad Hardenbcrs. We WOUWC tclulcmntfercn, cn m aiies te voltrekken, fo verre d:ar andersgcnc wet-tigererhindcringenvoorenvalle. gn-f-nar dicn-% by veTHearei^yaa»
Zien hier een bekend fy IVifiniÉi i. iiMmi i iu, »» rii'"lFri'. i,Ii, ,icii l» «aai»
verschijnsel dat veel
binnen dezelfde be
roepsgroep getrouwd
werd want ook de va
der van Hubert Pingu
ele was commies. Dit zelfde doet zich bijv. ook voor binnen molenaarsfamilies. Commie
zen waren door de overheid aangesteld om belastingen te innen op convooien en licenten.
Dit waren belastingen op in- en uitvoer van producten en de vergunningen om handel te
mogen drijven met vijandige landen. Deze belastinggelden werden gebmikt voor de in
standhouding van de zeevloot die de koopvaardijschepen moest beschermen. Voor Over
ijssel was dit de Admiraliteit In West-Friesland te Hoorn en Enkhuizen.

Hubert Pinguele werd een veelgevraagd jurist
Hubert Pinguele werd als gepromoveerd doctor in het recht bij diverse proceszaken om
rechtsgeleerd advies gevraagd. Het vonnis in een rechtszaak kwam tot de Franse tijd op
een andere manier tot stand dan nu. Een proces vond toen schriftelijk plaats, waarbij de
wederzijdse advocaten probeerden aan te tonen dat het recht aan hun zijde was. Wanneer
binnen de regels van procesvoering uit het Overijsselse Landrecht alles gezegd en ge
schreven was, beoordeelden één of meer rechtsgepromoveerden de processtukken en stel-

Ondertrouwinschrijving van Hubert Pinguele en Geertruijda
Baerselman te Amsterdam



den een rechtsgeleerd advies op. Dit advies werk door de rechter (de schout of richter van
dat gebied) voorgelezen als vonnis.
Het werkterrein van Hubert Pinguele kwam hoofdzakelijk in het gebied rond Ommen te
liggen. Zijn ster rees snel en een mooie maatschappelijk carrière lag in het vooruitzicht.

Aanstelling tot schout van Oldemarkt, Paaslo en IJsselham
De Oranjegezinde Hubert Pinguele werd in oktober 1787 benoemd tot schout in het
schoutambt van Oldemarkt, Paaslo en IJsselham in de kop van Overijssel.
Schout, ook wel scholtus en in Twente richter genoemd, was de hoogste ambtelijke func
tie die een persoon in een sehoutambt kon bereiken. Als we zijn takenpakket vergelijken
met huidige openbare functies kunnen we globaal stellen dat de schout zowel notaris, kan
tonrechter en officier van justitie was. Om al deze bevoegdheden te kunnen uitoefenen
was een gedegen opleiding noodzakelijk. Na een opleiding aan de Latijnse school volgde
een universitaire studie tot jurist met veel aandacht voor de klassieke talen. Vooral schrij
ven en spreken van het Latijn kreeg veel aandacht. Latijn was dé internationale taal waarin
wetenschappers met elkaar communiceerden.
Na het voltooien van de studie met een proefschrift mocht de nieuwbakken jurist de titel
Doctor voeren en J.U.D. achter zijn naam zetten. De betekenis van deze afkorting is 'Juris
Utriusque Doctor' en vertaald in het Nederlands 'Doctor in beide rechten'. Dit betrof het
civiele of al eerder genoemde Romeinse recht en het canonieke of kerkelijke recht. Dit
laatste recht was gebaseerd op wetgeving in de Bijbel, waarbij de eerste vijf Bijbelboeken
van Mozes de belangrijkste bron waren.
In tegenstelling met wat waarschijnlijk verwacht zou worden, kreeg de schout geen salaris
van de overheid. Zijn inkomen bestond uit emolumenten. Dat waren vastgestelde vergoe
dingen voor handelingen die hij beroepshalve uitvoerde. Zo was er o.a. een vergoeding in
de vrijwillige rechtspraak voor het opmaken van een akte van testament, huwelijkse voor
waarden, koop en geldlening en in de contentieuze rechtspraak voor het beslechten van
een geschil, zoals bijv. in het geval van de aankoop van een koe die daarna ziek bleek te
zijn of dat iemands goede naam was aangetast. Wanneer je iemand uitschold voor dief,
schelm of tovenaar, kon je er vast op rekenen dat korte tijd daarna de gerichtsdienaar bij je
aanklopte met een dagvaarding, toen een wete genoemd. Na het horen van getuigen beslis
te de schout of een boete en/of schadevergoeding werd opgelegd.
De schout werd in zijn vrijwillige en contentieuze rechtspraak bijgestaan door twee keur-
noten, betrouwbare mensen die als getuigen bij de vastlegging van een akte aanwezig
moesten zijn. Om genoeg tijd voor zijn taken over te houden had de schout een gerichts-
sehrijver voor het schrijven van de akten en een gerichtsdienaar voor de gezagshandha-
ving in dienst.

In het verkeerde tijdperk geboren
Al snel bleek dat Hubert Pinguele in het verkeerde tijdperk geboren was. Hij kwam in
conflict met vooraanstaande patriottische families te Oldemarkt die sympathie hadden
voor de ideeën van de Franse revolutie van Napoleon. Na nog geen acht jaar was zijn
ambt passé. Bij de omwenteling van 1795 was Pinguele door zijn Oranjegezindheid één
van de eerste slachtoffers van het Franse regime. Hij werd uit zijn ambt gezet en verviel al
snel in armoede omdat de nieuwe overheid nagenoeg geen gebruik meer maakte van zijn
diensten als advocaat.

De verhuizing naar Leeuwarden
In 1812 verhuisde het berooide gezin van Hubert Pinguele met een aantal volwassen onge
huwde kinderen als een soort politieke vluchtelingen naar Leeuwarden. Waarschijnlijk
waren de kinderen geen geschikte huwelijkskandidaat meer vanwege de politieke ideeën
van hun vader. Eén dochter, Geertruid (Anna), geboren te Zwolle op 6 februari 1777,
kreeg te Oldemarkt als ongehuwde moeder het ene kind na het andere, waardoor het er
alle schijn van heeft dat ze door de armoede in prostitutie vervallen was. Zij stierf 26 mei
1828 op 51-jarige leeftijd ongehuwd in de bedelaarskolonie te Ommerschans. Zelfs haar
ouders waren niet bekend...

Onderdak te Eerde

Na de verdrijving van het Franse regime in 1813 was Hubert Pinguele te oud om nog een
herstart te maken als advocaat. Op 6 februari 1815 overleed zijn vrouw Geertruida
Baerselman op 68-jarige leeftijd te Leeuwarden. Kort daarna ontfermde de Oranjegezinde
Adolf Wamer baron van Pallandt (zoon en erfgenaam van August Leopold baron van Pal-
landt), die ook in 1795 uit zijn bestuursfuncties gezet was, zich over de hoog bejaarde Hu
bert Pinguele. Toen zijn zoon Jean Isaac Pinguele trouwde op 9 juni 1816 te Leeuwarden
gaf Hubert Pinguele vanuit Eerde schriftelijk toestemming voor dit huwelijk. Adolf War-
ner baron van Pallandt werd in 1814 door koning Willem I gerehabiliteerd met het lid-



maatschap van de Staten-
Generaal der Verenigde
Nederlanden en was vanaf

1815 tot zijn overlijden op
77-jarige leeftijd in 1823
Eerste Kamerlid.

Hubert Pinguele overleed
27 december 1819 als ge
pensioneerd burgerlijk
ambtenaar op bijna 80-
jarige leeftijd in het huis
van Adolf Wamer baron

van Pallandt te Eerde. Een

roemloos einde na een

hoopvol begin.
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Overlijdensakte van Huibert Pinguele

De duizend gulden van Lodewijk Napoleon
door Siem van Eeten

Als Oud-Ommenaar, onderzoeker en schrijver over enkele aspecten van de Ommer ge
schiedenis heb ik altijd veel belangstelling gehad voor het verhaal van het bezoek dat Lo
dewijk Napoleon in 1809 aan Overijssel heeft gebracht. Dit te meer, daar een Ommenaar,
Andries van Pallandt van Eerde, in die tijd Ie Kamenier van de Koning was en ook nog
lid van de Staatsraad.

Zoals destijds gebruikelijk liet de koning de te volgen route wat in het onzekere, wellicht
'om de spanning erin te houden'. Komt-ie wel of
komt-ie niet. Dezelfde onzekerheid had zieh ook
van het Ommer bestuur meester gemaakt. Om het
zekere voor het onzekere te nemen had men aller
lei maatregelen getroffen, die in De geschiedenis
van Ommen door Steen en Veldsink (1948) op
pagina 39 als volgt is beschreven:
"van welingelichte zijde wist men dat de koning
op 3 maart 1809 in Zwolle zou aankomen. En
daar het zeer goed mogelijk was dat de koning bij
zijn verdere reis door het Departement zijn weg
over Ommen zou nemen, kwam de stadsregering
op 2 maart 1809 ijlings bij elkaar om te bespre
ken wat men in dit geval zou moeten doen. Om
men moest de koning op waardige wijze en met
het nodige feestbetoon ontvangen. Verder moest
de burgerij zorgen dat Zijne Majesteit van Om
men een zo gunstig mogelijke indruk kreeg. De
tocht zou natuurlijk gaan over de Hessenweg tot
aan de Bisschopshaar en vandaar over de Rot-
brink en door de Schuursteeg naar Ommen. Nog
diezelfde dag werd een man of drie onder toezicht
van de stadsdiender op de weg naar de Rotbrink te werk gesteld om de 'knipgaten in deze
weg te lijken'. Aan de burgerij werd gelast de mesthopen van de straten en speciaal van
het Vrijthof te verwijderen, op straffe van een goudgulden boete en verbeurdverklaring
van de mest.
Ten slotte werd de burgerij verzocht om zodra Zijne Majesteit arriveerde of het grondge
bied van de stad passeerde, hem te begroeten door het uitsteken der vlaggen en het luiden
der klokken. Een commissie uit het Bestuur werd opgedragen de koning te complimente
ren.

Op 6 maart vergaderde de Magistraat opnieuw. Aan de reeds genomen maatregelen zou
worden toegevoegd, dat men zou overgaan tot het maken van erebogen en kronen en men
verder alles zou doen om de koning van hulde en eerbied der stad te verzekeren. Alles was
in orde voor een waardige ontvangst. Alleen het wachten was nog op de hoge gast. "

Lodewijk Napoleon, geschilderd door Hodges



De dagen gaan voorbij en de erebogen en kronen hebben nog geen dienst kunnen doen.
Maar het verhaal gaat verder:

"De teleurstelling was dan ook groot toen men vernam dat Zijne Majesteit reeds op 10
maart Ommen was gepasseerd. Hij was de Hessenweg gevolgd en reeds in Hardenberg
aangekomen.
Terstond vergaderde de Magistraat opnieuw en de burgemeesters Jan Kramer, E de
Vries en A.H. Visscher besloten een bode te zenden om te informeren of de Koning daar
inderdaad was en hoe vroeg hij de volgende dag weer zou vertrekken.
De andere morgen kwam de bode terug met de mededeling dat de koning in Hardenberg
was en nog dezelfde ochtend zou afreizen, tenminste als de weg goed was. Wilde men
hem, nog spreken dan was geen tijd te verliezen.
De Burgemeesters Kramer en Visscher gingen onmiddellijk op weg, maar toen zij in Har
denberg aankwamen, bleek de koning reeds des morgens om 9 uur te zijn vertrokken in
de richting Gramsbergen. De burgemeesters aarzelden niet, maar zetten hun reis dadelijk
voort. Zij haalden de stoet in de Allee te Loozen in, bij het plaatsje Kleintjes. Op hun eer
biedwaardig verzoek kregen ze de koning persoonlijk te spreken en zij verzekerden hem
van de eerbied en onderdanigheid van de inwoners van Ommen. De koning was zeer
vriendelijk en informeerde belangstellend naar de gesteldheid van Ommen en diens inwo
ners. Toen hij van alles op de hoogte was gesteld, overhandigde hij de burgemeesters een
bankbriefje van duizend gulden voor de armen en beloofde in gunst aan de stad Ommen
te zullen denken.

Toen de afgevaardigden na deze tocht in Ommen terug kwamen, werd zo spoedig moge
lijk opnieuw een vergadering van de magistraat belegd, waarin verslag werd gedaan van
de ontmoeting.
Het was een grote teleurstelling geworden, want alle versiering was overbodig geweest.
Dat zag de Magistraat ook wel in, en om de burgerij schadeloos te stellen besloot men
hen op maandag 13 maart 1809 een vrolijke avond te gunnen. "

Tot zover Steen en Veldsink. Een mooie geschiedenis die ook nu nog een ? plaats in
neemt in de Canon van Ommen.

Maar is het waar?

Ik wilde het verhaal graag
uit de eerste hand verteld

hebben en heb daartoe de >
Archives nationales in Pa- .i"/ .Ttf
rijs bezocht om daar te Ie-
zen hoe's Konings reis
officieel is genoteerd. In
het archief Louis Napoléon
AF IV 1788 is een com-

pleet verslag aanwezig. Dit .
bestaat uit drie gedeelten: a
de reis chronologisch geno- V "
teerd met persoonlijke op- ^
merkingen van de koning, ^ ^
b. de opmerkingen die hij " f"
tijdens de reis maakte en c. Ji» Ay-" ̂
een lijst met de vele beslui-
ten die genomen werden.
Aangezien deze'Decisies' j
door zijn Nederlandse mi
nisters uitgevoerd moesten
worden, zijn zij te vinden in
het Nationaal Archief onder

Toegang 2.01.01.07 inv.nr
62

een pagina uit AF IV, inv. nr 1788 (transcriptie op de volgende pagina)

Vier bronnen dus om het verhaal te verifiëren

En dan moeten we helaas direct constateren dat, ondanks het feit dat de data kloppen, er
geen enkele verwijzing is naar een Ommer ontmoeting met de koning

Zijn reis is als volgt geweest:
Vertrek op 2 maart vanuit het Loo, 3 maart Zwolle, 4 maart Wijhe, Olst, Deventer waar

C, c(u <



lOÜVV

pi n+shopj
digitaal drukwerk

Vrijthof 5c

7731 CN Ommen

Telefoon (0529) 45 13 51

www.jouwprintshop.nl

ZOÜGBOERDERU BOERENGOLFfiOERDERIJ.HL

^g\tsvv,3^^ öerjande en ftlex Buitenhuis-Veurink
^  Karshoekweq 1
-ic . Jo- 7737 PP Stageren

0529 ^5 72 70

gjdveurink@hetnet.nl

/  / I www.schottincksflier.cot

milÉi
''■.Df zorghoet-derij vcor dagbesteding voor (jong) volwassenen en ouderen

Voor een zeer

uitgebreide oogmeting!

eve wish

De koffie staat klaar!

Sjaco Aalbers
Brugstraat 22

7731 CT Ommen

0529 728990

H
u

OV
iskes
ENIER

Varsenerweg 14,7731 PZ Ommen
0529-45109! / 06-21488936

email: jhuiskes@xs4all.nl
faxnr: 0529-46301 1

Jaap Huiskes

• • • •

m

OMMER AUTOMATEN

Voor professioneel autoschadeherstel

Huysmans
utoherstel I Ommen

AiB S
Strangeweg 20
7731 GW Ommen

Tel. (0529) 451146
inf0@abshuy5mans.nl
www.abshuysmans.nl

gratis vervangend vervoer

i jaar BOVAG garantie

>14001/9001/

BOVAG gecertificeerd

stichting duurzaam repareren

DOIJWirS

★
DUMP

DUMP, OIJTDOOK & MOKKIK

STIMA'GISM'EG 9, OMMEK
0529 4511»4

ww.uoijwesdijmp.nl

Bandenservice Ommen B.V.
voor volledig technisch onderhoud

BOSCH
I Service vaco [O] BOVAG

Nieuwelandstraat 1

7731 TH Ommen

Tel. (0529) 45 37 84

www.bandenserviceommen.nl

GROTE EN KLEINE BEURTEN

OOK VOOR

APK-KEURINGEN

BRUNiNK
Rijwielen I Bromfietsen

B.J. Brunink

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

(tegenover Postkantoor)



VAN DER

MOST

Schildersbedrijf!

GLAS-VERF- BEHANG5PECIAA12AAK

urq
kLZAAK

Autocentrum

Uw Renaultdealer voor het Vechtdal

^,jj|
RENAULT

' vOAC'A ; j

Passlonforllfe

Van Eiburg OmmeTi

Schurinkstraat 22a - 7731 GD Ommen

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

Station5weg 24

7731 AX Ommen

Tel. 0529 46 99 00

www.cents.nl

- totaal onderhoud

- schilderwerk

- onderhoudsplan

- 24-uur glasservice

Vestiging Hardenberg Vestiging Ommen

T 0523 272051 T 0529 450313

www.lennips.nl

Rina Uulders

Uitvaartverzorging

EUROGftftfiNTBEDBIJF

Weenink

JANSEN
Markt 32, Ommen

T +31529 451121M.ti. ^ I+31329 431121
uastgoedcert

NVM gecertificeBPd www.go-makelaars.nl

DEMEHTIEySltllBEUJU

DIiyunVEliZSREEII

|slaapkennef
TOUWEN

Een goed slaapadvies

begint bij Slaapkenner Touwen

Schurinkstraat 26A ■ 7731 GD Ommen

Telefoon (0529) 451716

Fax(0529) 456672

Partner van Vivante Touwen Be Home

E-mail: info@vivantetouwen.nl

|| j Uitvaartverzorging met:
Liefde, Respect &

Aandacht

Wij staan 24/7 voor u klaar,
ongeacht waar en hoe u verzekerd bent

06 50661632
www.uitvaartverzorgingrinauulders.nl

Het comfort van nu, het gevoel van toen
de kwaliteit van

de Lange Keukens
Eskampweg 4a, 7731 TA Ommen.

Tel. 0529 - 46 23 00

Fax: 0529 - 46 26 00

www.delangekeukens.nl Het lekkere leven

Restaurant Pannenkoekenhuis

Zalencentrum en Catering

Een Omme(n)tje waard!!

met speeltuin

Familie Loode

Lemelerweg 13

7731 PR Ommen

Tel. (0529) 45 17 23

www.denieuwebrugommen.nl

BERNA'S
H A I R F A S H I O N

Markt 14 - 7731 DB Ommen

TeLefoon 0529 45 63 94 - www.bernashairfashion.nl

GROEN
fOOoTU

Patrijsstraat 3-5, 7731 ZL Ommen

Tel. (0529) 45 22 03

www.installatietechniek-groen.nl

Sanitair

Service en onderhoud

Zonne-energie

Warmtepompinstallaties

Elektra

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Dak- en gootwerk

Uneto Vni

Arjdnvander
Veen

hoveniersbedrijf

www.arjanvanderveen.nl

WoestendijkZ • 7738 RL Witharen

T 0523-676116 • M 06 - 506 450 81

ontwerp

aanleg
onderhoud

vijvers
boomverzorging

renovatie

sierbestrating



Date Villa Objets de visite Observations
passé par Gramsbergen

1809 11 mars Coevorden & 't Laar visité les foritifications Les Juifs demandent ƒ 1000 pour leur église ƒ 500,00fait
Les juifs demandent pouvoir quêter pour Ie soutien de leurs
pauvres comme les autres communions.
Accordé, prendre une mesure générale
Fait

Les catholiques demandent un traitement pour Ie curé, & des
secours pour les pauvres accordé 500 f fait
Les entrepreneurs des foumitures militaires ne sont pas payés
depuis deux ans il leur est dü ƒ 2000
On demande a établir un bac sur Ie chemin d'ici a Gramsbergen
Fait • • • •.• /••• ■rv,
Un canal ici dans Ie Vecht

hij enkele dagen verblijft, 7 maart Delden, Hengelo en Enschede, 8 maart Almelo, 9 maart
Ootmarsum en op 10 maart arriveert hij in Hardenberg, waar hij de nacht doorbrengt. OP
11 maart bezoekt hij Gramsbergen, Laer en Coevorden om op 12 maart naar Assen te ver
trekken. Daarna keert terug hij via Vollenhove, Kampen, Zwolle, Heino, Bathmen, Zut-
phen en verder plaatsen in de Achterhoek om op 21 maart weer op het Loo terug te keren.
Een 'Tour de l'Est' in drie weken!

Om te beginnen is de koning dus nooit via de Hessenweg naar Hardenberg gegaan. Gege
ven zijn grote gevolg is het ook onmogelijk dat dit onopgemerkt zou zijn geweest.

Dan de ontmoeting met de Ommer burgemeesters
In de diverse aantekeningen lezen we voor 10 en 11 maart het volgende.
Bij aankomt in Hardenberg worden de dominees van Heemse, Gramsbergen, Hardenberg
en het stadsbestuur van Hardenberg ontvangen. Er wordt gesproken over het recht van tol
op de Vecht, het herstel van de weg naar Gramsbergen, een kanaal naar de Vecht en toe
stemming om boekweit te mogen zaaien bij de fortificaties.
Het bezoek aan Coevorden op 11 maart staat vooral in het teken van de inspectie van de
vesting en de positie van de Joden, naast de toestemming om een pont bij Ane te mogen
aanleggen. Verder klagen de militaire leveranciers dat zij al twee jaar niet betaald zijn. De
koning treedt daadkrachtig op en regelt al deze zaken.
Maar nu de ƒ 1000. Deze vinden we terug onder de volgende notitie: de Joden vragen ƒ
1000 om een 'kerk' te mogen bouwen. Ze krijgen ƒ 500.
Een mededeling die bevestigd wordt door J. Michman in "Pinkas, geschiedenis van de
joodse gemeenschap in Nederland". Op pagina 307 lezen we ''Tijdens het bezoek van Lo-
dewijk Napoleon in maart 1809 kreeg de joodse gemeente van Coevorden een gift van ƒ
500 voor het bouwen van een synagoge".
Nu blijven er vragen over. Wat is de bron voor dit verhaal? De Geschiedenis van Ommen
geeft veel informatie, maar noemt helaas geen bronnen. Is het een verhaal waarin de wens
de vader van de gedachte wordt en in de loop der jaren een eigen vorm heeft gekregen?
Hebben de burgemeesters (om hun gezicht te redden) het hele verhaal uit hun duim gezo
gen en de vrolijke dag op eigen kosten betaald? Zijn de genoemde ƒ 1000 terug te vinden
in de stedelijke administratie?

We weten het (nog) niet
Het verhaal staat in de Canon van Ommen. Ik nodig de lezers van de Darde Klokke graag
uit om dit verhaal zijn ware inhoud te geven en sta zelf open voor iedere verdere aanvul
ling!



Langs oude wegen
Goederenvervoer met paard en wagen

door Ben Wösten

ife-
''X'

Grote huifkarren, voortgetrokken door koppels paarden, gemend door bonkige kerels trek
ken diepe sporen door het landschap. Dwars door akkers, heide en ruigte. Ze kwamen van
ver om goederen te vervoeren naar Holland en België en verder. Het waren de Hessenwa
gens met hun voerlui.

Goederenvervoer met paard en wagen
Het waren rauwe kerels die de Hessenwagens bestuurden. Ze maakten op de Hollanders
van toen een vreemde indruk. Ze scholden en tierden, hadden vreemde kleren aan, waren
grof gebekt en spraken een rare taal. Daardoor ontstonden er vooroordelen. Dat moge blij
ken uit de volgende gezegden: Schelden en eten als een Hes of, het lijkt wel een Hes, voor
als iemand zich misdroeg.

1 De wegen waarlangs
j ze trokken, worden
, nog steeds aangeduid
als Hessenwegen. De-

I ze wegnamen komt
men in Overijssel en
Gelderland nog regel
matig tegen. In onze
regio vooral te vinden

1 in Hardenberg/
Heemse, Ommen en
Dalfsen om maar wat

plaatsen te noemen.
Deze plaatsen en we
gen lagen aan de route
via Venebrugge waar
de hessenwagens de
grens overkwamen op

I weg naar Zwolle. Ze
zijn een overblijfsel van een onverhard verkeerswegennet ontstaan in de 17e eeuw. Na de
vrede van Munster in 1648 kwam het vervoer met Hessenwagens pas goed op gang. De
goederen die ze vervoerden bestonden onder anderen uit linnen, garens, aardewerk, maal
stenen uit de Eifel, potten en pannen etc. Naast deze Duitse producten werden er ook oos
terse producten verhandeld en vervoerd, zoals Perzische tapijten, parels en edelstenen,
Chinese zijde, linnen en borduurwerk. Verder ook specerijen en kruiden, krijgsuitrustin-
gen, zwaarden en ander ijzerwerk. Op de terugweg werden lichtere handelswaren meege
nomen, zoals weefsels, koloniale waren, chemicaliën en afvalproducten voor de papiermo
lens in Frammersbach. De plaats Frammersbach was een van de drukste knooppunten in
Duitsland en ligt in Spessart. Kassei en Paderbom ook belangrijke plaatsen voor het hes-
senverkeer liggen in de Graafschap Hessen. De oosterse producten werden over land en
water vanuit Venetie vervoerd naar Zuid-Duitsland.

Handelscentrums van Europa
In Zwolle, Amersfoort en Utrecht werden de goederen opgeslagen in pakhuizen. Van hier
uit werd de handel verscheept naar Amsterdam en Antwerpen. Antwerpen was in de 15e
en 16e eeuw het belangrijkste handelscentrum van Europa. Echter door het fors toene
mende scheepsvaartverkeer, zochten de handelaren beter bereikbare zeehavens elders in
Europa zoals Breinen, Hamburg en Amsterdam. De Republiek der Nederlanden verwierf
grote macht en speelde in de wereldhandel een grote rol.

De Hessenwegen
Vanuit de Amsterdamse haven werden retourgoederen als rijst, tabak en specerijen ingela
den op de route terug via Zwolle naar Lingen in Duitsland en verder. Deze terugweg ging
vanaf Dalfsen richting Heemse bij Hardenberg en dan bij Venebrugge de grens over.
Doordat de as breedtes van hun wagens breder waren dan normaal, mochten ze op een
gegeven moment vooral in Overijssel geen gebruik meer maken van de doorgaande we
gen. In 1691 bepaalde de provincie dat de Hessenwagens alleen de noordelijke Vechtoe
ver voor hun vervoer mochten gebruiken. Dit werden later de officiële Hessenwegen.



Het Hessenverkeer was niet alleen een retourtje van zeg maar, Amsterdam of Antwerpen
of Zwolle, nee, men ging zelfs naar Italië tot aan Moskou en weer terug. De enorme kar
ren maakten veel wegen kapot, ploegden gebieden om en de mannen waren zulke rauw
douwers, dat menigeen liever uit hun buurt bleef. De Hessense voermannen moesten een
doortastende onwrikbare instelling hebben, vooral niet bang uitgevallen zijn. Ze werden
lang niet overal enthousiast ontvangen en waren nergens geliefd.

Herinneringen uit het verleden
Een van de weinig tastbare herinneringen in onze contreien is een gevelsteen in Zwolle.
Op zich is het opmerkelijk omdat de stad als zodanig toch wel het een en ander te danken
heeft aan de voerlui uit Hessen met hun goederen. Want Zwolle was een belangrijke over
slag centrum. De 17-eeuwse gevelsteen met een afbeelding van een hessenkar is afge-

I beeld in een pand waar ooit een
hoefsmederij in gevestigd was.
De gevelsteen heeft een aanduiding
"HF1885EH" genoemd naar de
hoefsmid Hendrik Frederik Eijhu-
sen. Op de genoemde steen stond
oorspronkelijk de datum 1795. Het
jaartal 1885 is er later op aange
bracht na een restauratie..

Ook in Ommen was een doorgangs-
I route voor de Hessenwagens. Ter
herinnering hieraan is door een kun

stenaar een kunstwerk gemaakt in de vorm van een wiel van een hessenkar. Dit kunstwerk
is voorjaren terug geplaatst aan de Hessenweg Oost.
Langs de Hessenwegen waren er verschillende zogenaamde pleisterplaatsen waar de paar
den konden worden uitgespannen en waar de voerlieden konden overnachten. Die pleister
plaatsen, meestal herbergen, kenmerkten zich vaak door een open overkapping waar de
wagens onder gestald konden worden en daardoor ook
een beetje uit het zicht waren voor de vele struikrovers
die de streken onveilig maakten. Een van die herbergen
aan de rand van Ommen is ongetwijfeld de 'Hongerige
Wolf geweest. Verder waren er herbergen tussen Om
men, Dalfsen en Zwolle. Bij Ankum lag herberg het
'Rode Hert' en bij Oudleusen was er herberg 'De Lands-
kroon'. Deze herberg werd al in 1660 vermeld. Een an
der zeer bekende herberg was op de Veluwe namelijk 'De
'Woeste Hoeve' aan de Koningsweg tussen Apeldoorn en
Arnhem.

De voerlieden trokken in feite van herberg tot herberg. Ze
konden dan de paarden en ook zichzelf verzorgen met
eten en drinken.

De Hessen

Nog even over die Hessen zelf. Wie waren deze Hessen nou eigenlijk. Wat ze vervoerden
heb ik boven al vermeld. Maar wat maakten ze mee. De Hessenmannen waren afkomstig
uit Frammersbach. Het moeten sterke kerels geweest zijn, als je bekijkt welke gevaren er
op de loer lagen wanneer ze met hun wagens door onbewoonde woeste landstreken reis
den. De Hessenmannen moesten de wagens laden en lossen, de grote krachtige paarden in
het gareel houden en de wagens uit modder of rul zand kunnen duwen, om maar niet te
spreken over de te leveren gevechten als een bende struikrovers het op de goederen voor
zien hadden. Menig voerman heeft de reis moeten bekopen met ernstige verwondingen of
zelfs de dood. Ze hadden daarom als enigen de bevoegdheid om een zwaard te dragen. Als
beveiliging reden de wagens vaak in konvooi.
Dat was handig met hulp aan de paarden en of de wagens. Samen sta je tenslotte sterker.

Zo (zie rechts) zagen de wegen eruit tijdens het hessenverkeer. U ziet de diepe sporen
door het landschap.
De Hessenwegen waren oude handelsroutes die vanuit Zuid-Duitsland naar Hamburg lie
pen. Er waren verschillende aftakkingen naar het westen richting Nederland.
De naam Hessenweg is ontleend aan het Graafschap Hessen in wat nu heet de deelstaat
Noordrijn-Westfalen. Maar een groot deel van de voerlieden met hun Hessenwagens kwa
men vooral uit Frammersbach een plaats in Spessart, vlak aan de grens van bovengenoem-

Als je als voerman een der
gelijke weg voor je zag,

koos je natuurlijk voor een
spoor ernaast. Dat reed
veel beter. Op een onver
hardfietspad doe je dat
ook. De voerman na jou

deed dat ook en die daarna

en daarna. Op die manier
werden de hessenwegen

steeds breder en breder, tot
ze op sommige plaatsen
zelfs wel een kilometer

breed werden.



de graafschap. Ze kwamen
voor het eerst in Nederland

aan het begin van de 17e
eeuw om hier handel te

drijven.

Op dit kaartje is te zien hoe
de hessenwegen liepen van
af de grens naar Zwolle

Een oude historische boerderij in Venebrugge

De afstanden

Het zal duidelijk zijn dat de
voerlui lang onderweg waren
van hun thuisfront in Frammers-

bach naar Amsterdam via een

•«V'VtMESBUQCt

knooppunt van Hessenwegen in
het Duitse Kassei. Vanaf Uelsen

naar Hardenberg was de reistijd
5 uur en tot Zwolle nog eens 10 uur. Vaak gingen het vandaar uit verder per
schip. Maar ze trokken ook wel over de Veluwe hoewel die route veel gevaar
lijker was. Ze hadden er veel last van de Spaanse troepen en overvallen door
struikrovers.

Thorbecke

Nog een laatste feit over de Duitse voerlieden. Sommige Duitse kooplieden
vestigden zich in Zwolle. Een van hun was Henric Thorbecke. Een afstamme
ling van Henric is de bekende staatsman Johan Rudolf Thorbecke, geboren aan
de binnengracht die nu zijn naam draagt. Hij schreef in 1848 onze grondwet.

Begin van het einde
Tegen het einde van de 18e eeuw, na de inval van de Franse troepen in 1794
begon het hessenverkeer sterk af te nemen. De toenemende achteruitgang door
een volgende overheersing. Het groeiende scheepvaartverkeer vanaf 1840 en de
aanleg van de stoomtreinverbindingen na 1850 deden geen goed aan goederen
vervoer met paard en wagen.
De Hes met zijn enorme, volgeladen wagen werd steeds minder gezien op de
uitgesleten zandwegen in het Nederlandse landschap.
In Frammersbach in de heuvels van de Spessart is een museum gesticht met de
naam 'Fuhrmann und Schneidermuseum. Hierin wordt de geschiedenis van de
hessenwagens met hun voerlui tentoongesteld. Zo blijft de geschiedenis over
het goederenvervoer met paard, wagen en kar bewaard.

Tenslotte een mooi geschreven gedicht gewijd aan de Hessenwegen. Waar in
dit gedicht de Veluwe genoemd wordt zou men evengoed Salland kunnen le
zen. Want ook hier trokken de Hessense voerlui door een heuvelachtig land
schap met donkere bossen en grote heide vlakten.
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DEN OUDEN HESSENWEG

Door barre barsche vlakten

van het vale heideland

afgezet door karakten
van verstomden heuvelrand,
schiet een Hessenweg
naar de grauwe verten weg.

Langs de eenzame woestijnen
van het steeds verstuivend Zand,
waar de windverweerde pijnen,
spokig spichten te allen kant,
schiet den ouden Hessenweg
naar de blauwe verten weg.

In de schaduwzware wouden

van het vale Veluwland

die de nacht gekluisterd houden
als de dag daarboven spant,
wijkt den ouden Hessenweg
met zijn diepe sporen weg.

En verbeeldingsstille oogen
zien een trage karavaan,
fel bewimpeld kleur bevlogen
door het wijde hei-land gaan.
Langs den ouden Hessenweg,
sterft het belgerinkel weg....

Jac. Gazenbeek

SmOANT^i=i''iU ^

r-(.4

Antwerpen: belangrijk handelscentrum
voor de Hessen

PS - Ik wil hierbij de Jac. Gazenbeek Stichting in Lunteren heel hartelijk bedanken voor
het feit dat ik gebruik heb mogen maken van hun vastgelegde geschiedenis van de Hes
senwegen "Transportaderen uit het verleden'.

Bronnen: Marga van de Torre
"Op't Veliiws Hessenspoor", Jac. Gazenbeek Stichting
www. gazenbeekstichting, nl

Het verdwenen nisje
door Marietje Rhee-Luttekes

Brugstraat 33
Het pand in de Brugstraat, waarin nu (april 2019) Het Broekenhuis is gevestigd, heeft
altijd mijn bijzondere belangstelling. Brugstraat 33 is het geboortehuis van mijn vader en
de familie heeft er meer dan een eeuw gewoond. Mijn drie ongehuwde ooms woonden
daar bijna hun gehele leven en vormden één gezin met hun zuster, haar man en drie doch
ters, Marietje, Annie en Ans
Klosse. In 't Luttekeshuus oe

fenden mijn (over-) grootvader
en oom het beroep van smid
uit. De smederij werd om
streeks 1925 uitgebreid met
een fletsenhandel en een galan
terieën- souvenir- en speel
goedwinkel. Het was er altijd
een komen en gaan van klanten
en "koffiedrinkers", er heerste
een gezellige sfeer. In 1958
werd het pand verkocht aan de
heer en mevrouw Makkinga-
Kikkert, die het in 1974 ver
kochten aan de heer M. van Dam
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De onbebouwde aehterzijde van het pereeel reikte tot aan de Bermerstraat. Omdat die
straat een stuk lager ligt moest het hoogteverschil worden opgevangen. Er was binnens
huis een soort afstap van, ik denk wel zo'n vijfentwintig cm. of meer van de smederij naar
een smalle, donkere gang, die naar de deel leidde, vanwaar het verder afliep. Zo was / is
Ommen, er is een aanmerkelijk hoogteverschil, dat afloopt vanaf het centrale punt, waar
omheen de eerste huizen van Ommen werden gebouwd - de Hervormde Kerk.

Een ontdekking
Het naastgelegen pand nr. 34 werd in de periode 1936 tot 1968 bewoond door de familie
Klomp-van Kesteren met hun kinderen Heintje, Gerda, Jan, Wim, Gerard, Willy, Herman
en Rietje. Johan Klomp was ook smid.
In 1977 werd het pand afgebroken in verband met de realisatie van de Varsenerpoort. In
de oude zijmuur van nr. 33 ontdekte men een nisje, dat met losse stenen was opgevuld.
Niemand had hier weet van. Het was een bijzondere ontdekking.

Het nisje / kapelletje r " ■ 1 ' -.
Martend Makkinga, amateurhistorieus in Ommen, =•"' «rj'
was enthousiast. Hij schreef in "Vizier op Ommen"
van mei 1977 er de volgende tekst over. v
"In de Noordelijke gevel van stoffenhuis van Dam ' ' ̂
kwam een nisje bloot dat eertijds een heiligenbeeld /
moet hebben bevat. Het is, naderhand, met stenen ^ , ■
opgevuld. Boven de nis zijn de plekken zichtbaar ^ d
waar een kapeldak moet hebben gezeten. Vermoede
lijk is hier een compleet kapelletje geweest.

Het werd omschreven als een deel van wellicht het

oudste stuk muur in Ommen, de Hervormde Kerk
buiten beschouwing latend. "De Darde Klokke" ont
fermde zich over het nisje. De losse stenen werden
verwijderd en het nisje werd wit geverfd. Het was een
tastbaar stukje geschiedenis, dat behouden moest
worden voor het nageslacht. Na verloop van tijd
bleek het nisje met een deel van de oude zijmuur on
verwacht te zijn gesloopt omdat er een etalage moest
worden gerealiseerd. Onbegrijpelijk!

Het nisje / kapelletje mag dan wel zijn verdwenen, toch dringt zich de vraag op welke
betekenis het zal hebben gehad voor de inwoners en hoe oud het ongeveer was. Waar
schijnlijk heeft het te maken met gebruiken uit de Rooms-Katholieke Kerk.

De Kruisstraat

Ongeveer tegenover de plaats van het kapelletje ligt de Kruisstraat. Die naam wordt wel
als volgt verklaard: De Kruisstraat "kruist" de Brugstraat. Dat lijkt me niet juist. Boven
dien was er vroeger geen sprake van een kruising - hoogstens een T-splitsing, maar van
die tenn had men toen nog geen enkele notie. Alleroudste straatnamen blijken gekoppeld
te zijn aan een object of als een verwijzing naar b.v. een buurtschap, zoals de Brug- Bouw
- Kerk- Walstraat, de Burggraven, Achter de Geuren (achter de tuinen - omstreeks 1956
helaas veranderd in Tuinstraat) en b.v. Varsenerstraat. Mijn gedachte is, dat de Kruisstraat
haar naam te danken heeft omdat zij leidde naar een kruis, dus trachtte ik daarover iets in
de geschiedenis van de Kruisstraat te vinden.

Ik begon mijn struinen in het boek uit 1948 "De Geschiedenis van Ommen" van G. Steen
en W. Veldsink en vervolgens in het boek van G. Steen, waarin hij in 1982 de binnenstad
van "Ommen rond de 19e eeuw" heeft beschreven. Van elk pand noemt hij de opeenvol
gende hoofdbewoners / eigenaren met vermelding van de jaartallen bij veranderingen. Het
is een mooi naslagwerk.

Maar "Galt Stien" stelde mij teleur. Over de Kruisstraat zegt hij op bladzijde 139 het vol
gende.
"De naam Kruisstraat is ongetwijfeld van latere datum. Omtrent de herkomst daarvan
blijft het gissen. Bij de Beschrijving van Ommen in 1749 werd de naam nog niet vermeld
en werden de daar staande woningen tot het Vrijthof gerekend. Aan deze straat stonden
toen nog maar enkele huizen. Wel werden er tuinen vermeld.

12



Toch was ik er stellig van overtuigd de naam Kruisstraat in vroegere
jaren tegengekomen te zijn. Na spitten in het verleden vond ik het
weer in een document uit het Rechterlijk Archief van 31 december
1737.

"OVERDRAGTvan Dangermont an Engele en haer Soon.
Wij Burgermeesteren van Ommen certificeeren in en vermits Dezen,
dat voor ons zijn gecompareert en erschenen Jannis Dangermont en
Trijntjen Jansen Stijg, desselfs Huisvrouwe tutore marito bekend en
an Engele Jansen en Huisvrouw van Hendrik en desselfs Soon Egbelt
verkogt en vervolgens overdragen. Soo als verkopen, en an desselve
overgedragen in en vermits desen desselfs welgelegen Huis alhijr ....
an de Kruisstraet en naast Jenne Hoijers voorschr. enz.
Oirconde te hebben getekent op de 31 Dezember 1737 J. v. Munster
Lamb. Stuve.

De naam Kruisstraat is dus niet van latere datum - zo! Ik veronderstel,
denkend aan het kapelletje enz., dat de Kruisstraat zo genoemd werd
in verband met een misschien aanwezig kruis en opgenomen was in
de route van een processie naar het kapelletje.
Dit kan onder het kapeldakje bevestigd zijn geweest. Het is goed mo
gelijk, dat de processie vanuit de kerk via de Kruisstraat naar het ka
pelletje / nisje werd gehouden. In oude centra van veel plaatsen ligt de
Kruisstraat, ook wel in combinatie met Kerkstraat, in de onmiddellijke
nabijheid van een kerk.
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Men moet bedenken, dat de "Grote Kerk" in de Brugstraat eeuwen
lang een katholieke kerk was met als Patrones De Heilige Brigida. Er
wordt geschreven, dat de vijandigheid tussen katholieken en protes
tanten en de beeldenstorm (1566) aan Ommen zou zijn voorbijgegaan
en de inventaris van de kerk niet geleden zou hebben.
Steen en Veldsink schrijven in "De geschiedenis van Ommen" op blz. 50
''Hen geschiedkundige bron vermeldt verder, dat in de kerk geen beeldenstorm plaats
vond, doch het kerkelijk archief van Vilsteren, dat toen met Ommen één parochie vormde,
zegt dat de kerk aan de gevolgen van de beeldenstorm niet is ontkomen.

Een oud-Ommer vertelde mij lang geleden, dat hij in de vorige eeuw bij een restauratie
van de kerk onder de opengebroken vloer delen van vernielde beelden had gezien. Ommen
was dus kennelijk niet ontkomen aan vernielzucht van wie, wanneer en om welke redenen
dan ook. Die vernielingen kunnen plaatsgevonden hebben in dezelfde tijd waarin het ka
pelletje met het eventuele beeld enz. het moest ontgelden - misschien waren de hierna
vermelden de schuldigen.
Blz. 118: "1568 Een divisie Spanjaarden en Italianen onder den Hertog van Alva trekt
door Ommen. Alva ende Grootprior van Kastilliën wonen de Mis in de kerk bij. Zij richten
een onberekenbare schade aan.

Kapelletjes
Vooral in het Zuiden van ons land komen we ze wel tegen, de romantisch aandoende ka
pelletjes, die niet zómaar aan de rand van de weg staan, maar een religieuze reden hebben.
Soms staat er een vaas met bloemen bij en af en toe zie je er ook een brandend olielampje.

Zoekend naar informatie over kapelletjes, nisjes en gebruiken binnen de Katholieke Kerk
las ik over buitennissen, muuraltaren en rustaltaren. Het laatste kan wel van toepassing op
ons nisje.
'Een rustaltaar is in de katholieke liturgie een altaar dat zich gewoonlijk bevindt in een
kapel maar soms ook in de openlucht. Het wordt gebruikt tijdens de processie, met name
tijdens de sacramentsprocessie. Hier wordt de monstrans met het Heilig Sacrament enige
tijd ter aanbidding neergezet (Wikipedia)
Zo'n rustaltaar kan permanent zijn maar het kan ook een tijdelijk karakter hebben.

Op de topografische kaart van ongeveer 1832 sectie B derde blad is bij nr. 855 (nu Brug
straat 33) iets van een kleine "uitbouw" te zien. Het valt bijna niet op, maar wetende dat
... het is er echt. Hiermee moet het kapelletje bedoeld zijn.

Over Het Heilige Geesthuis en een nieuw paar schoenen
In 1924 stelde de toenmalige burgemeester Nering Bögel een boekje samen met de titel
"Beschrijving van Ommen". Hierin verwerkte hij o.a. de geschiedkundige beschrijving

7/ ei*
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die een onbekende ingezetene omstreeks 1830 had gemaakt. Hierin is sprake van De Hei
lige Geest, een oude-vrouwenhuis. Dit huis werd ook wel Arme Vrouwenhuis genoemd.
"De Heilige Geest" was rijk gezegend met financiële middelen, afkomstig van (de) vrou
wen. De stad leende er regelmatig geld, waarover intrest werd betaald. Uit dit boekje -
blz. 58:

"Er was in het huis een vicaiy gesticht, de Heilige Geest Vicary genaamd, behoorende tot
het daarin voorhandene altaar, dat ook door eenen priester bediend werd, die telkenjare
aan een arm mensch in dat huis een nieuw paar schoenen moest geven.
Deze vicary moet reeds voor 1404 gesticht zijn, omdat er toen reeds een priester van het
altaar des H. Geestes was en er donatiën en makingen aangedaan werden. Ernst Mulert,
heer van 't Laar, was er in 1575 collator van.

Op blz. 56 van hetzelfde boekje wordt genoemd: De Vicary van het Heilige Kruis, zonder
verdere beschrijving.

Steen en Veldsink schrijven op blz. 49 over branden en verwoestingen en o.a. over De

□1

Heilige Geest:
"De stad was echter nauwelijks opgebouwd, of de Zwollenaren en hun bondgenoot Karei
van Gelre, staken haar in 1522 opnieuw in brand. Geen enkele woning of schuur bleef
gespaard, behalve de kerk en het vrouwenhuis "De Heilige Geest".

Op blz. 56 vermelden Steen en Veldsink, dat dit huis een altaar had en grensde aan de
"Spikergoorden", de tuin van Steven van de Clooster, die een spiker had op de plek, die
later De Höfte werd genoemd en zij voegen toe:
"Dat kan dus wel ongeveer de plek zijn waar thans (1948) het Rusthuis voor Ouden van
Dagen staat.

Dit is in 2019 de plaats van Bijker Colors in de Gasthuisstraat nr. 50 Het is niet aanneme
lijk, dat in lang vervlogen tijden zo'n huis "in de leegte"- op lager gelegen grond - werd
gebouwd, dat waarschijnlijk buiten de wallen lag. Bovendien strookt dit niet met het
kaartje "OMMEN OMSTREEKS 1822", dat Steen in zijn boek uit 1982 bijvoegde. De
Höfte is daar gesitueerd aan de Bermerstraat en ligt dichter bij de achterzijde van Brug
straat 33.

Zou het niet meer voor de hand liggen, dat dit Heilige Geest Huis op een meer prominente
plek b.v. aan het einde van Brugstraat gevestigd was, mede gelet op de vondst van het nis
je / kapelletje in de oude muur?

De oude muur
Een paar jaar geleden mocht ik even door een deel van het "ouderlijk huis" wandelen en
uiteraard had ik belangstelling voor de buitenzijde, het restant van de muur, waarin het
nisje gevonden was. Dat oude stuk is er nog, echter buiten het zicht vanuit de Brugstraat.
Wie zal zeggen hoe oud dit is? In de kelder onder de vroegere winkel zou misschien ook
wel iets gevonden kunnen worden — helaas, men vertelde, dat de kelder is dichtgestort.
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Kompanen
UW maat in financiële diensten

Van Reeuwijkstraat 42
7731 EH Ommen

Tel.: (0529) 451154
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Website: www.kompanen.nl
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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
fe doen is genieten!

AKMAN

www.takman.nl
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7731 XH Ommen

Telefoon; 0529-452710

Mobiel: 06-10365875

E-mail: info@culinalrbijuthuis,nl
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JÜRRIE BAAS
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info@jurrlebaas.nl
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Notarissen groot in kleineJett

RISTBN

Wim van Kesteren
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timmer- en onderhoudsbedrijf
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Voor de historie van Ommen zou het mooi zijn als er kan worden vastgesteld hoe oud dit
nu nog aanwezige stuk muur van het verdwenen kapelletje is en of de naam Kruisstraat
ermee verband kan houden. Hierbij lijkt mij deskundigheid gewenst.

Ik besef, dat ik in dit stuk geen bewijzen lever, maar veronderstellingen doe en vragen
stel. Verschillende historische feiten, die ik ben tegengekomen liggen hieraan ten grond
slag. Als er echter geen vragen worden gesteld komen er ook gewoonlijk geen antwoorden
of bewijzen. Wellicht kunnen historici een indicatie geven van de periode waarin het ver
dwenen nisje en de betreffende muur gerealiseerd werden. Wie pakt dit op?

Geraadpleegde literatuur:
- C.E. W. Nering Bögel - Beschrijving van Ommen (1924)
- G. Steen en W. Veldsink- De Geschiedenis van Ommen (1948)
- G. Steen - Ommen rond de 19e eeuw (1982)

Beerze, een dorp met status
door Harry Woertink

Beerze is een brinkdorp, waarvan reeds in 1227 melding werd gemaakt. Op veel plaatsen
langs de weg resteren open ruimtes die onder meer als brink en verzamelplaats voor het
vee fungeerden. Beerze ligt deels in de uiterwaarden van de Vecht. Mensen vestigden zich
op de hogere gronden naast de rivier. Daar brachten ze de grond in cultuur, door bomen
te kappen en de bodem vruchtbaar te maken met een mengsel van schapenmest en heide
plaggen. Heidevelden en schapen waardoor lange tijd noodzakelijk voor de opbrengst van
het land.

Halletype
De boerderijen waren van oudsher het type Saksische- of Hallenhuis boerderij: een open
ruimte waarin mens en dier samen leefden, een lemen vloer en een eiken ankergebint. Stro
vormde het dak. Later werd dat riet. Kenmerkend is nu nog het strovlechtwerk op de schu
ren.

Karakteristiek voor de oude Saksische boerderij is ook de zogeheten onderschoer, een in
springende ruimte in de achtermuur van de deel. Men hing er het paardentuig op en zette
er melkbussen neer. Tevens werd het paard er neer gezet tijdens een korte schafttijd. In de
woonkamer werd 's winters het voedsel bereid op de grote kachel, die voor de schouw
stond. Deze schouw was rondom met mooie tegeltjes versierd. Nog eerder werd op het
open haardvuur gekookt. De potten en ketels waren aan een haal met ketelhaak bevestigd,
waardoor het mogelijk was de potten naar zich toe te halen, 's Zomers kookten de vrou
wen altijd in het stookhok buiten de boerderij. De woonruimte bevatte in de regel slechts
een tweetal ramen en was van de deel gescheiden door een muur, waarin een deur zat aan
een kant van de haard. Aan de andere kant van het vuur bevond zich de vaste zitplaats van
de boer.

Vaak trof men hier in de muur een raampje, zodat de boer zo nu en dan zijn blik kon laten
gaan over de deel en het vee in de stallen. In het vertrek waren een groot aantal zware ei
kenhouten kasten en kisten geplaatst, waarin onder andere het linnengoed werd opgebor
gen. Het plafond was van stevige balken gemaakt. In de winter hing er worst en spek te
drogen. Verder was een bedstee aan weerskanten van de woonkamer te vinden, vaak diepe
en donkere hokken met deuren ervoor, ingebouwd in de muren. De deel diende voorname
lijk tot opslagruimte en in de nazomer in gebruik voor het dorsen. Boven de deel waren
tasruimten voor hooi en veevoer. De veestallen bevonden zich aan weerskanten van de
open deelruimte. Aan de ene kant de koestallen, de kalveren het dichtst bij de woonruimte.

Aan de andere kant waren de varkenshokken gebouwd, terwijl hier tevens plaats was inge
ruimd voor de paarden, voor zover deze dan aanwezig zijn. In oudere boerderijen stond de
WC achter in de stal of buiten het huis.

Marke

Aanvankelijk bezat iedere hoeve een eigen akker, de zogenaamde huiskamp, die aan de
hoeve grensde en een afgeronde blokvorm bezat. Deze huiskampen zijn veelal nu nog zo
danig herkenbaar. In de late Middeleeuwen evolueerde het landbouwsysteem tot een sys-
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teem met een toenemend accent op intensieve akkerbouw, waarbij het akkerareaal fors
werd uitgebreid en grote landbouwcomplexen, de essen vormden. Om in de mestbehoefte
van de akkers te voorzien werden rundvee en schapen gehouden.

De es is gesitueerd achter de aan de noordzijde van de weg gelegen huiskampen. Tussen
de es en de Vecht liggen groengronden. Als gevolg van de intensievere akkerbouw in de
late Middeleeuwen was een reglementering nodig van het gebruik van het gemeenschap
pelijk gebruik van de gronden, bos en heide. De daartoe opgerichte Marke genootschap
pen legden de gebruiksrechten vast, hetgeen uiteindelijk een sterk geregelde samenleving
tot gevolg had.

Beschermd dorpsgezicht
Verdwenen is in Beerze het ooit aan de Vecht gelegen kasteel met als laatste bewoner ba
ron Adolph Wamer van Pallandt. Alleen de bomen langs de oprijlaan naar de vroegere
kasteelplaats, nu als de Höfte aangeduid, zijn nog in het landschap te zien. Verder behoren
ook de school, de schippersherberg De Goede Vrouw en de scheepvaart over de Vecht tot
verleden tijd. De winkel verdween.

Wel is nog te zien de winkel en de fietsenmakers werkplaats die er ooit waren gevestigd.
Huis Beerze aan de Beerzerpoort is van latere tijd: 1925. Een deel van Beerze heeft de
status van een beschermd dorpsgezicht. De boerderijen zijn Rijksmonumenten en mogen
niet aan de buitenkant veranderd worden en vallen onder Monumentenzorg. Bijzonder in
Beerze zijn verder de zandduinen, ook wel Beerzer bulten genoemd. Eind 1800 werd een
duin wal uitgegraven om Beerze ook vanuit de Beerzerhaar makkelijker bereikbaar te ma
ken voor schaapherders met hun kuddes. Deze plek waar de als holle weg de hoge duin
wal doorsnijdt werd gedoopt als "De poort van Beerze". Voor de gemeente Ommen aan
leiding om in 1959 de naam "Beerzerpoort" als wegbenaming in te voeren. Bij vakantie
gangers zijn met name bekend de campings De Roos, Wilrod en de Beerzerbulten.

In 2000 kreeg Beerze een fietspad langs de Beerzerweg waarvan op 18 april 2000 oud
wielrenner Hennie Kuiper de laatste straatsteen mocht leggen.



Beerzerveld is vanouds een veengebied
door Harry Woertink

Van de 23 buurtschappen die de gemeente Ommen voor 1923 telde is Beerzerveld de
jongste. Beerzerveld heeft zijn ontstaan te danken aan het veen en de naam werd ontleend
aan Beerze. Het Overijssels kanaal (nu Almelo - De Haandrik) werd omstreeks 1855 ge
graven en in 1857 was er al een brugwachter die de Kloosterdijkbrug bediende. Het ka
naal had in het veengebied een belangrijke afwatering- en transportfunctie voor het ver
voer van de afgestoken turf. Door deze ingrepen werd bewoning mogelijk van dit, voor
heen natte en moeilijk toegankelijke gebied.

Rond 1860 komen er mensen rond het kanaal wonen om in het hoogveengebied turf af te
graven. De gravers van het kanaal waren geen bewoners. De meeste van de eerste bewo
ners, die voor een groot deel in keten woonden, trokken met de werkzaamheden mee.
Beerzerveld schijnt toen wel heel onherbergzaam geweest te zijn.

De eerste namen van hen die bleven waren: Knol 1862, Hamming 1864, Waayerink 1864
en op de Beerzerhaar een Binnenmars sinds 1866. Op de afgegraven veengebieden wer
den de achtergebleven zandgronden met veenresten, gebluste kalk en mest vermengd. Zo
ontstonden vruchtbare dalgronden. Deze gronden waren uitermate geschikt als grasland
en voor verbouwing van aardappels en graan: het begin van het agrarische landschap met
fraaie houtwallen.

Kanaal en brug
De kern Beerzerveld is van oudsher sterk gerelateerd aan het kanaal. Aan weerszijden van
het kanaal vestigden zich na de aanleg van het kanaal de eerste inwoners. Ook de kerk is
in 1901 langs het kanaal gebouwd. Beer- ̂
zerveld ontleent haar identiteit dan ook

sterk aan het kanaal en aan de brug.
Zonder kanaal en brug was Beerzerveld | I 1
hier niet ontstaan. De brug vormt dan / JT % \ \ \\ JjM
ook een belangrijke schakel in het .. ^i/l | " A ^ JÊÊB
dorpsleven. Het zorgt ervoor dat de west • / y^
- en oostzijde van het kanaal gezamen- 6^'--" i -■ - "V
lijk het dorp vormen. De Oosterweg
wordt door bewoners van weerszijden - .-j; -
gebruikt, onder meer als speelruimte "
voor de kinderen uit het dorp, voor het
maken van een ommetje en ook door -- . ■'"ffèfj; |
toeristen op de fiets. Dit kan, omdat de
weg sinds een aantal jaren autoluw is. De brug functioneert daarbij als verbinding en ont
moetingsplek.

Doordat de Oosterweg afgesloten is voor doorgaand verkeer, is de brug de enige uitvals-
route voor bewoners langs deze weg. Sinds begin 20e eeuw is Beerzerveld geleidelijk
gegroeid, mede door het gereed komen van de spoorlijn Ommen-Hardenberg in 1905 en
de spoorlijn Almelo-Mariënberg in 1906, het verharden van de provinciale weg langs het
kanaal van Vriezenveen naar Hardenberg in 1907 en de weg van Ommen naar Harden-
berg in 1910. Hierdoor komt er steeds meer structuur aan Beerzerveld. Na de winkels en
cafés komt er nu ook een rijksveldwachter, een arrestantenlokaal en een hulppostkantoor.
Mariënberg en Beerzerveld zijn doordat ze kort bij elkaar liggen, voor veel voorzieningen
op elkaar aangewezen, hoewel zij in verschillende gemeenten liggen. Zo zijn er sinds
1976 gezamenlijke voetbalvelden aan de Westerweg.

Vervening
Ten tijde van de vervening werden door de verveners uit alle delen van het land werk
krachten aangezocht. Hardwerkende mensen die in een andere streek hun geluk wilden
beproeven. Vol idealen en blakend van werklust trokken zij naar Beerzerveld. Maar het
had ook een keerzijde. Werk kon men slechts dan krijgen wanneer alle levensmiddelen
betrokken werden uit de winkels van de verveners. En dan ook vaak nog tegen prijzen die
hoger lager dan elders. De lonen varieerden van f 4 tot f 6 per week, zodat men er onmo
gelijk mee rond kon komen. Ook niet wanneer de vrouwen meehielpen met het drogen
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van turven, waarmee 40 tot 50 cent per dag verdiend kon worden. Er werden dagen ge
maakt van 14 werkuren, maar men bleef in het krijt staan bij de verveners.

De bevolking was zó arm dat men zelfs drie of vier centen moest lenen van de vervener
voor kerkgeld. Van ontspanning in welke vorm ook, was voor de mensen in het veen niet
weggelegd, met als gevolg, dat de zwakkeren troost bij de drank zochten. Was daar dan
wel geld voor? Natuurlijk niet, maar de verveners leverden op krediet. Voor de jeugd zag
het er al even troosteloos uit. Zakgeld kregen de jongelui praktisch in het geheel niet. Om
hieraan te komen gingen zij stropen in de bossen. Een haas bracht bijvoorbeeld f 1,60 op.
Velen besteedden het geld aan het zogenaamde "gespin". De vervening in het gebied heeft
geduurd tot circa 1910. Aan de oostzijde van het kanaal zijn na de verveningtalrijke rela
tief grote (akker) boerderijen verrezen.

Meester van Alewijk
Beerzerveld behoorde toen kerkelijk bij Hervormd Ommen. In die tijd dat Beerzerveld
beel erg arm was bezorgde het de diaconie van Ommen grote zorgen. In 1870 werd in
Beerzerveld een openbare school geopend. Een buitenstaander, Ds. H. Prins uit
Vroomshoop is in Beerzerveld uit bewogenheid met de toestanden diensten is gaan hou

den in de school. De hervormde kerk van Ommen wist

geen raad met de vele behoeftigen in Beerzerveld en wil
de het maar bij Vroomshoop voegen. Dat was in 1892
het voorstel.

Aangezien toen ook Vroomshoop een zeer arme gemeen
te was en de Beerzerveldse armen ook niet zou kunnen

verzorgen, verhinderde het Classicaal Bestuur van Zwol
le de overgang van Beerzerveld naar Vroomshoop. Dan
rijst de gestalte op van de metaalbewerker J. van Alewijk
uit Ommen, die de akte godsdienstonderwijzer bad be
haald en van Ommen naar Beerzerveld sjouwde waar hij
het hart van de arme veenarbeiders wist te treffen. Een

bijna bovenmenselijke taak, maar "de meester" wist van
wijken. Door het oprichten van verenigingen bracht

J hij allereerst de jeugd weer op het rechte pad. Hij sprak
^ ̂  i niet voor dovemans oren; het diep religieus besef van de

eenvoudige mensen uit Beerzerveld werkte hiertoe mee.
Ook de verveners kregen harde woorden van hem te slik

ken. Van Alewijk zorgde er voor dat in de school kerkdiensten gehouden konden worden.
In 1898 kwam er een verzoek uit Beerzerveld bij de kerkenraad van Ommen tot het stich
ten van een evangelisatielokaal. Het verzoek had succes. Van Alewijk reisde overal rond
om geld.

Er kon zelfs een kerkje gebouwd worden, dat er nu nog staat. In I90I werd het kerkje in
gewijd. Vanaf 1 December 1901 tot 1925 heeft de heer van Alewijk hier gepreekt. De eer
ste jaren kwam hij lopende vanuit Ommen naar Beerzerveld. Vanaf 1905 mocht hij ge
bruik maken van de spoorbaan om langs te lopen. Dan preekte hij; gaf les op de Zondags
school en liep weer naar huis. Pas veel later kreeg hij een fiets. En dat alles voor een jaar-
tractement van vierhonderd gulden. Zeker, dat was toen meer dan thans. Maar ook toen
was dat niet voldoende. En voor die vierhonderd gulden moest hij 's-zaterdags ook nog de
koster van Ommen helpen bij bet boenen van de kerk, in plaats van dat men deze eenvou
dige man de tijd gunde om zijn preken voor te bereiden. Daarbij kwam ook nog een dat bij
niet alleen in Beerzerveld en Beerze werkte, maar dat hij zijn werk in heel Ommen vond.
In 1927 kwam mede door zijn ijver er nog een kerkje in de Vinkenbuurt.

Op 15 augustus 1945 kwam de Hervonnde gemeente Beerzerveld tot stand. Hieraan wa
ren onder leiding van het Classicaal Bestuur van Zwolle lange en moeilijke onderhande
lingen voorafgegaan. De bewoners van Beerze wilden niet los van de moedergemeente
Ommen. Ook met Bergentheim waren de onderhandelingen bepaald onverkwikkelijk.
Maar bet gelukte ten slotte. Er ontstond een Hervormde gemeente in Beerzerveld, omvat
tend Beerzerveld, Beerzerhaar, Beerze en een klein deel van de Hervormde Gemeente te
Bergentheim. In de eerste jaren hielden de Beerzers zich van hun nieuwe gemeente afzij
dig. Enkelen kwamen wel. Maar in het najaar van 1953 kwam er verandering en toenade
ring. De Beerzers zijn toen ook kerkgangers van Beerzerveld geworden.

Scholen
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Beerzerveld kreeg in 1871 een openbare school. Voorheen was er alleen een openbare
school in het nabijgelegen Beerze. In 1907 kwam er een gerefonneerde school. De gere
formeerde kerk (1929) kwam in Mariënberg. (Sinds de afscheiding in 1945 splitste de ge
reformeerde kerk in twee afzonderlijke kerken). In 1924 worden twee lokalen van de
openbare school als hervormde school in gebruik genomen. Deze school stond aan de
Oosterweg en is pas in 1958 opgesplitst. Aan de van Alewijkstraat werden toen twee nieu
we gebouwen neergezet, waarvan 1 voor het openbaar en 1 voor het hervonnd onderwijs.

Openbare school Beerzerveld
na 126 jaar een gesloten boek

door Harry Woertink

Als het inwonertal van Beerzerveld zich eind 1800 uitbreidt is er behoefte aan lager on
derwijs in het kanaaldorp. Voor die tijd ging het dan om openbaar onderwijs. Beerze had
toen al een openbare school. De burgemeester van Ambt-Ommen roept via een advertentie
sollicitanten op voor de functie van hoofdonderwijzer. Van de tien sollicitanten komen er
uiteindelijk drie opdagen. Een examen komt er aan te pas om meester H. ter Beek uit De
Velde in 1871 als zodanig aan te stellen. Hij krijgt hiervoor een jaarwedde van 450 gul
dens en dat is inclusief vrij wonen en tuin.

Openbare school wordt huisartsenpraktijk
Op 4 april 1871 wordt de bouw van een nieuwe school en onderwijzers woning gegund
aan R. Brinkhuis, timmerman in Stad-Ommen voor f 5699,-. De 20 are grond aan het
Overijssels Kanaal die hiervoor nodig is kan gekocht worden van de heren Ter Windt en
Amtz 20 are voor f 20,— totaal. Op aandringen van de raad moet burgemeester Bouw
meester zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de vorderingen die de aannemer
maakt met de bouw, of eigenlijk niet maakt. Hij blijkt zich niet te houden aan de datum
van de overeengekomen oplevering. Eind 1871 kan uiteindelijk toch een mooi en nieuw
schoolgebouw in gebruik worden genomen. De school is gelegen bij de "scholle" over het
kanaal aan de Oosterweg/hoek Stenendijk. Veel later wordt de drijvende houten brug als
oeververbinding vervangen voor een vaste brug. Dankzij uitbreiding van het aantal leer
lingen kan in 1886 een tweede onderwijzer worden aangesteld in de persoon van de heer
Arends. Na het vertrek van het eerste hoofd Ter Beek in 1898 wordt Arends hoofd. De

school uit 1871 voldoet veel later niet meer aan de eisen. Op 26 augustus 1921 wordt de
bouw van een nieuwe school aanbesteed. Aannemer G. Eppink uit Coevorden krijgt deze
klus voor f 28.050,-. De levering van schoolbanken en ander meubilair wordt uitgevoerd
door Jacques en Zonen uit Steenwijk.

De school heeft in de loop van de jaren stormen moeten overwinnen als het gaat om op
heffing als gevolg van te weinig leerlingen. Door de komst in 1907 van een nieuwe gere
formeerde school aan de overkant van het kanaal en als in 1924 er ook een hervormde
school komt heeft de

openbare school te kam- ' ~
pen met stevige concur
rentie. De hervormde

school vestigt zich in een
deel van de nog vrij
nieuwe openbare school.
De openbare school
komt telkens in protest
als sluiting dreigt. En
met succes. Een klein

deel van de gemeente
raad wil de school be

houden en voert een pro
ces tot aan de Kroon met

behoud van de school.

Bij sluiting zouden ande-
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re openbare scholen op te grote afstand van Beerzerveld komen te liggen. Openbaar ver
voer was er niet. Bovendien was het bezwaar dat de kinderen 'een kale vlakte' zouden

moeten passeren als ze elders naar school moeten. De strijd om het behoud hield geduren
de het bestaan maar aan. Hetzelfde lot trof onderging meer (openbare) scholen in de buurt
schappen en niet alleen die in Ommen.

In 1957 verhuisde de openbare school van de Oosterweg naar de van Alewijkstraat
(genoemd naar de oprichter van de hervormde kerk in Beerzerveld). Gelegen midden in de
woonwijk kan een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen worden. Naast de school, op
de hoek aan de Oordtstraat, is men dan nog bezig met de bouw van een nieuwe hervormde
school. Helaas voor het openbaar onderwijs in Beerzerveld wordt 1997 een rampjaar. Na
maar liefst 126 jaar openbare school Beerzerveld is er dan geen bestaansrecht meer en
moet de school de deuren sluiten, voor goed. Het leeggekomen schoolgebouw wordt vanaf
dat moment in gebruik genomen als huisartsenpraktijk voor Beerzerveld.

Gereformeerde school wordt CBS de Schakel

Kinderen uit Beerzerveld die naar een gerefonueerde school gingen deden dat tot begin
1900 te voet in Vroomshoop. Dat gold overigens ook om daar de gerefonueerde kerk te
bezoeken. Tot 1907. Dan wordt aan het kanaal, aan de Westerweg, een nieuwe gerefor
meerde school gebouwd. Deze school had eerst twee, later drie lokalen aan de straatkant.
Zolang er nog geen hervonude school was bood de school ook onderdak aan de leerlingen
van hervormde huize. De eerste bovenmeester was de heer Dijkstra. In 1933 tot zijn af
scheid in 1961 opgevolgd door Tjalling van der Veen. Tot 1967 heeft de school het aan
het kanaal als school volgehouden. In 1968 wordt op de Beerzerhaar 5a een nieuwe school
onder de naam basisschool "De Schakel" geopend. Op een plek tussen Mariënberg en
Beerzerveld, zodanig gekozen dat de school voor leerlingen van de gereformeerd vrijge-
maakten in Mariënberg niet te ver weg is. Toen echter in 1968 een gereformeerd-synodaal
schoolhoofd wordt benoemd is dat aanleiding tot een uittocht van de vrijgemaakten naar
een eigen school in Mariënberg, die in 1964 van start was gegaan. De oude school met
meesterwoning aan de Westerweg staat er nog. De school doet nu dienst als werkplaats
van een bouwbedrijf.

Hervormde school wordt PCBS de Hoekstee

In 1922 wendde de hervonude schoolvereniging Beerzerveld zich tot de gemeenteraad
van Ambt-Ommen met het verzoek om schoolruimte beschikbaar te stellen voor de vesti

ging van een hervormde school in Beerzerveld. Een lijst met 60 namen van kinderen
wordt overgelegd die lessen op de nieuw te starten school willen gaan volgen. Tevens
wordt de vraag gesteld of de openbare school geen twee van de drie lokalen kan afstaan.
Resultaat is uiteindelijk dat de openbare school ruimte in moet leveren om leerlingen van
hervonude huize te kunneu huisvesteu. Op I oktober 1924 betrekt dau de hervormde
school twee lokaleu van de openbare school. De jonge leerlingen komen onder de hoede
van juffrouw Berkenbos en de groteren bij het hoofd meester Rijks. Het schoolplein is
sinds de komst van de hervormden in tweeën gedeeld: de "openbare" kinderen vóór de
school en de "bijzonderen" erachter.

Door de jaren heen gaat de onderhoudstoestand van de school sterk achteruit. Vooral na
de oorlog was de toestand bijna onhoudbaar. Vanaf 1953 liggen bouwplannen op tafel
voor een nieuw schoolgebouw met de grote vraag voor de hervormden het gebouw zelf in
eigendom te nemen of door de gemeente. Ook moet de vraag beantwoord worden of open
baar en hervormd weer in één gebouw moeten. Het schoolbestuur voelde er niet veel voor,
maar als het niet anders kan dan alleen met een aparte ingang en een hoge schutting tussen
de schoolpleinen.

In 1954 komt een noodschoot gereed achter de oorspronkelijke openbare school in af
wachting van de bouw van en nieuwe school in de woonwijk van Beerzerveld. Na veel
gehakketak met de gemeente en geharrewar onderling komt het er toch van: een nieuwe
hervormde school én een nieuwe openbare school. De hervormden aan de Oordtstraat en
de openbaren aan de van Alewijkstraat. De officiële opening van de hervormde school
vindt plaats op 22 oktober 1958 en wordt verricht door de burgemeester in tegenwoordig
heid van onder andere architect Reitsma en aannemer Regeling. Het oude schoolgebouw
aan de Oosterweg/hoek Stenendijk wordt uiteindelijk afgebroken. Op de plek waar de ou
de school heeft gestaan is niets meer dat herinnert aan de schoolperiode 1871-1957/58. De
school en meesterwoning zijn beginjaren zestig van de vorige eeuw afgebroken voor de
komst van een nieuwe woning die thans aan het oog onttrokken wordt door een metersho
ge heg en coniferen. De nieuwe brug over het kanaal is van 2013 en kreeg de naam "Nije
Schollebrug".

20



iës
3-gangen keuzemenu

€ 30,50

Ekkelenkamp
LUNCH ■ DINER ■ PATISSERIE

USSALON

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

www.ekkelenkamp-ommen.nl

SPECIALE LESSEN VOOR OUDEREN

SPOKTRIJK SPORTEN VOOR

MAAR € 20,99

Brink 35 Ommen | T. 0529-454508 | info@sportrijk.nl

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Restauratie

Tekenwerk

Vergunningen

Bouwbedrijf Vonder bv.
Veldkompweg 3
7731 HL Ommen

^\| ̂ani4alderen
^ ̂ I garage en tankservice

Voor kwaliteit-voordeel en service komt u echt

bij van Aalderen aan de Hamsgoren 25 terecht.

Telefoon (0529) 452429

Tel 0529-451043

info@bvbouw.nl

www.bvbouw.nl

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST
n

snel en

eigenzinn

oplossingen
van nu

van cijfers na
toekomstplannen

hart voor
resultaat

www.krcvanelderen.nl

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

7731 GN Ommen

Tel. (0529) 45 16 58

/

BRASSERIE TANTE pOS

OMMEN

Markt 17, 7731 DB Ornmen .

(0529) 45 18 13

ihfo@tantepos.nl

.www.tantepos.nl ^

Hallo

Ommen

Nij kamp ̂
installatietechnieir'^'i^>'

Bas Nijkamp
06 51 78 57 57

Coevorderweg 6

7735 KH Arriën

Markt 22-24, 7731 DB Ommen

T 0529 - 47 81 60

www.Jumbo.com

info(anijkampinstallatie.nl



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

diepladers - truck - kraan - aanhanger

Uitvoering van:
grondwerken - sloopwerken - rioleringswerken - bestratingen

Verkoop van:
zand - grond - grind

Ais inwoner van de gemeente Ommen kunt u

zes dagen per week uw tuinafval gratis bij ons inleveren.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur -17.30 uur
Zaterdag van 8.00 uur -12.00 uur

^tarisposf ommen
Zet het zwart op wit.

Notarispost Ommen

Vrijthof 8a, 7731 CN Ommen

T 0529 - 712 523

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

Elke maandagavond

van 19.00 tot 21.00 uur gratis

en vrijblijvend inloopspreekuur.

UW DAK IS ONS VAK!!!

dakdekkers- en renovatiebedrijf

Hb whm (d'êp LITUDE

OMMEN BV

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

saliandsfgoed
rcgistermakeIaars S taxateurs

VechtkadeS - 7731 JC Ommen - T 0529455055

E ommen@sallandsgoed.nl - www.sallandsgoed.nl

Al ruim 20 jaar onroerend goed specialist in Ommen

DE CAPPER

www.salondekapper.nl

Vrijthof 1

7731 CN Ommen

Telefoon 10529)45 49 418

tijdvoorjezelfOsa londekapper.nl

Maak online een afspraak

Wijnhof
Ommen
dranken & delicatessen

Varsenerstraat 2

7731 DG Ommen

T 0529 45 30 66

E info@wljnhofommen.nl

I www.wijnhofommen.nl

VERHUIZINGEN

EN

TRANSPORTEN

n

u^u8
H. STEEN B.V.

Sogenbosstraat 3

7731 WT Ommen

Tel. (0529) 45 18 02

E-mail info@hsteenbv.nl

Ook zorgmaaltijden

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

0529 451429

|L«.lfvS-k

WILDTHOUT
Hotel & Restaurant

SERVICE JWALIlEIl EN GEZELLIGHEID!

Telefoon 0529-451592

4  lnfo@wlldthout.nl

www.hotelwildthout.nl

Restaurant - Catering

De Bootsman

Goevorderweg 19

7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72

HOGE I^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: infoighhexel.nl • Internet: www.hhexel.nl


