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Stichting

Nieuwsbrief

't Zuute Plassie

Het webarchief OudOmmen.nl
In het vorige Zuute Plassie hebben we verteld dat januari 2014 voor het webarchief
OudOmmen.nl qua 'kijkcijfers' en bezoekersaantallen een unieke maand was. De waarden
van ALLE parameters waar op wordt (kan worden) gemeten waren hoger dan ooit tevoren.
Nu twee maanden later blijkt dat er over de maand maart, met gemiddeld ruim 1250
bezoeken per dag, opnieuw een record is gevestigd. Wat maakt onze site, in verhouding met
andere 'historische' sites, zo populair? Er zijn meerdere sites met historisch materiaal die
qua inhoud en omvang relatief gezien veel minder bezoekers trekken (zie o.a. 't Zuute
Plassie nr. 29). Naast de inhoud van de site (zie o.a. de Zuute Plassies 27, 29 en 32) zijn
volgens ons de volgende zes factoren van groot belang voor het succes:
1. De eenvoudige en overzichtelijke structuur van de site, met een combinatie van
artikelen en afbeeldingen. Veel archiefsites missen die combinatie, hebben een ingewikkelde
structuur of maken gebruik van een onoverzichtelijke vergaarbak van afbeeldingen.
2. Het continu updaten van de site, zowel qua inhoud (m.n. nieuwsartikelen) als techniek
(software updates). Vooral het eerste is een vereiste voor een site met (nieuws)artikelen.
3. De vermelding van de bron, zowel bij elk item (artikel en afbeelding) als op de pagina
"OudOmmen dankzij bijdragen..." Deze bronvermeldingen blijken in de praktijk zowel
functioneel (bij vragen over inhoud) als gewenst (door de mensen die materiaal aanleveren).
Wij vinden bovendien dat het aanleveren van oud materiaal eenzelfde behandeling verdient
(dus net zo belangrijk) dan de vermelding van de auteur bij een artikel.
4. De plaatsing van het "OudOmmen.nl" logo in afbeeldingen. Afbeeldingen worden
door instellingen, bedrijven en particulieren voor diverse doeleinden gebruikt. Het plaatsen
van het logo resulteert niet alleen in extra reclame maar ook in het tegengaan van misbruik
(ongevraagd gebruik voor commerciële doeleinden).
5. De plaatsing van de laatste reacties op zowel artikelen (WordPress) als afbeeldingen
(Gallery3) op overzichtelijke wijze in de linker zijbalk. Bezoekers van de site zijn over het
algemeen zeer geïnteresseerd in de input (mening en/of aanvulling) van andere bezoekers.
6. Het toekennen van namen aan personen door middel van "annotations" (blokjes
om gezichten). Deze functionaliteit is de ideale manier om namen te koppelen aan personen
en stimuleert bezoekers om meer namen en/of afbeeldingen aan te leveren.

OudOmmen.nl schematisch afgebeeld ter ondersteuning van een aantal van bovengenoemde punten:

http://www.dri3.nl/


11041964
 De Coop. Zuivelfabriek "De Vechtstreek"
Geproduceerd werd 917.000 kilo boter en ruim 1.4 miljoen kilo melkpoeder. Aangevoerd werden 24.5 miljoen

kg. melk.

16041964
 Zoals bekend wordt de Oudheidkamer ondergebracht in de gerestaureerde molen aan de Julianastraat.

Hiermee heeft de stichting Oudheidkamer heel wat werk moeten verzetten. Als streefdatum voor de officiele
opening heeft men 1 juni a.s. aangenomen.

21041964
 In verband met zijn benoeming als regeringsarts in Afrika gaat dokter J.J Vogelaar Ommen verlaten. Ofschoon

hij eerst begin juli vertrekt zal zijn praktijk reeds op 15 mei worden overgenomen door de arts E.J. Heath.

02051964
 Maandag a.s. wordt de jaarlijkse stille tocht gehouden.
 Politie te Ommen heeft beschikking gekregen over een patrouillewagen welke is voorzien van mobilofoon en

materiaal om hulp te verlenen bij ongevallen op de weg.

09051964
 In de komende vergadering moet de raad van Ommen beslissen of voortaan ook in Ommen Twentse baklever

mag worden bereid en verkocht. B en W hebben er kennelijk trek in, want zij stellen voor goedgunstig te
beslissen. Ingevolge de warenwet moet hiervoor een verordening worden vastgesteld, waarbij het maximum
zetmeelgehalte op 20 procent wordt gesteld. Bovendien mag hierin geen fijnverdeeld braakbeen of
fijnverdeelde beenderen worden gebruikt.

16051964
 De bouw van een o.l.s. en r.k. lagere school in de Laarakkers wordt aanbesteed. De bouw verzorgt de fa.

Tebben in Enschede. Schilderwerk: fa. Lenferink te Heeten.

50 jaar geleden (letterlijk overgenomen uit het archief)

De Coop. Zuivelfabriek
"De Vechtstreek" in 1964



De meest bijzondere binnen'k Ommer

De Quido de Bresschool in aanbouw in 1963.

Van Hans Steen van de Historische Kring Ommen ontvingen we een serie
stereo glasnegatieven. Hoewel we nog bezig zijn met de inventarisatie, is al
duidelijk dat dit zeer uniek materiaal is en het predikaat "De meest bijzondere
binnen 'k Ommer" dubbel en dwars verdiend. Verschilende opnamen zijn eind
jaren 20 in Ommen en omgeving gemaakt en geven een goed beeld uit die
periode. Met de mogelijkeid om ze tegenwoordig op een 3D scherm te
presenteren beleef je Ommen een kleine honderd jaar geleden en bij
verschillende beelden overkomt je het "wow !!" gevoel. Met de HKO gaan we
overleggen hoe we dit materiaal gaan presenteren, maar voor de mensen die
nog een roodcyaan brilletje hebben liggen, hierbij alvast een voorproefje.



Hotel De Zon gezien vanaf de Zwolse
weg, met links nog de oude Vechtbrug.
De ansichtkaart is gedrukt in april 1960,
zodat de opname waarschijnlijk in 1959
is gemaakt. De schuine lantaarnpaal is
buiten beeld gehouden.

Fotospecial JosPe  1959  Hotel De Zon



Fotospecial JosPe  1964  Hotel De Zon

"Bij de Vechtbrug Ommen in" staat op
deze ansichtkaart, er had ook kunnen
staan "Bij Hotel De Zon Ommen in" en
dat geldt nog steeds, "als het niet
linksom kan dan maar rechtsom". Deze
kaart is gedrukt in februari 1965, dus de
opname is in 1964 (of eerder) gemaakt.



Ingezonden: Wie was Henk van der Beek? door Jan Lokin

Het Streekmuseum beschikt over een unieke ver
zameling voorwerpen uit lang vervlogen tijden. Niet
altijd is het voor iedereen duidelijk wat het voor
voorwerp is, of waar het voor dient. Wilt u bijvoor
beeld meer weten over het voorwerp hiernaast? De
medewerkers van het Streekmuseum geven u graag
tekst en uitleg.

U bent van harte welkom !!

Het voorwerp uit het 't Zuute Plassie
No.40:

Het voorwerp uit de vorige nieuwsbrief is een
Plankenklem, die werd gebruikt om houten vloer
delen stevig tegen elkaar te drukken.

Meer informatie over het Streekmuseum:
www.museumommen.nl

Streekmuseum uitgelicht

In de Nieuwsbrief ’t Zuute Plassie staan
al enige tijd artikelen over de geschie
denis van Ommen. Ze zijn geschreven
door Henk van der Beek die in de jaren
dertig van de vorige eeuw met zijn
vrouw Asta in Ommen kwam wonen en
daar in 1969 overleed. Maar wie was de
journalist Henk van der Beek? Wellicht
is het interessant iets over hem te
vertellen omdat ik denk dat maar wei
nig mensen weten wat zijn achtergrond
is. Henk van der Beek is in Den Haag
geboren op 15 juni 1903. Hij kwam uit
een gemengd gezin. Zijn vader was
roomskatholiek, zijn moeder was pro
testants. Zijn familie bestond uit meer
dere broers en zussen. Het aantal is mij
niet bekend. De jongens werden katho
liek, de meisjes protestants opgevoed;
voor die tijd was dat heel modern. Ik
geloof dat hij naar de MULO is geweest,
maar het kan ook zijn dat hij direct een
baantje heeft gezocht. Hij speelde to
neel en zong operette. Vaak vertelde hij
over zijn optredens in de jaren dertig
van de vorige eeuw met Johannes
Heesters, de grote operette koning, die
voor de oorlog naar Duitsland ging en
tijdens ‘4045’ gewoon doorwerkte. In
de periode daarna bleef hij bij de
Duitsers onverminderd populair. Op
105jarige leeftijd trad hij nog op. In

Den Haag leerde Henk van der Beek
Asta kennen. Zij heette eigenlijk geen
Asta, maar Maria Peters en kwam uit
Vaals in Zuid Limburg, vlak bij de
grens. De naam Asta komt waarschijn
lijk van de in die dagen beroemde
Deense actrice Asta Nielsen, die naar
verluidt in 1920 in de Haagse Dieren
tuin heeft opgetreden. Zoals toen wel
meer gebeurde werd ze om de kost te
verdienen als dienstmeisje te werk
gesteld bij een deftige rijke familie. Ze
trouwden en op zoek naar een baan
werden ze aangenomen door de rijke
bankier Henri Daniël Pierson die met
zijn vrouw Effie Andrée Wiltens aan de
Hammerweg in Ommen Hoeve Bargsigt
bewoonde. Henk werd butler, Asta
kookte en zorgde voor van alles en nog
wat. Ze betrokken een houten huis in
de Wolfskuil. Later verhuisden ze naar
een woning tegenover Hotel de Zon.
Het huis stond op de plek waar nu de
HEMA gevestigd is. Weer later verhuis
den ze naar de Varsenerstraat. Ze
kwamen al direct in Hotel de Zon en
raakten bevriend met mijn vader en
oom Herman en Hein Lokin. Asta heeft
voor de oorlog mijn grootvader die
weduwnaar was veel geholpen in het
hotel. Na de oorlog heeft Henk van der
Beek zich ontwikkeld tot journalist in

de Ommer Courant. Die krant werd uit
gegeven door Ommenaar Gerard Veld
huis. Henk van der Beek zat meestal
thuis en kwam zelden buiten. Asta deed
al het 'veldwerk'. Zo zat ze vaak ‘s
zondags langs de lijn bij de thuiswed
strijd van OVC om een verslag van de
voetbalwedstrijd te maken. Na afloop
typte Henk daarvan een stukje voor de
krant. Tot hun verdriet kregen ze geen
kinderen. Henk van der Beek was een
belezen man en was erg muzikaal. Hij
hield veel van opera en operette. Een
kamergeleerde in een piepkleine kamer.
Van der Beek is in zijn huis overleden
op 20 april 1969. Asta heeft hem vijf
jaar overleefd. Zij stierf op 1 september
1974. Ze was bijna 75 jaar. Beiden zijn
begraven op het RK. Kerkhof.



Uit het archief van Jan Lucas  Henk van der Beek

Ommer historie
aan de hand van
artikelen van
Henk van der
Beek, bij leven
journalist te
Ommen.

Veel oudere inwoners
van Ommen zullen
hem nog gekend heb
ben, journalist Henk
van der Beek. Om in
termen van Maarten
Toonder te spreken
"een heer van stand",
veelal met vlinderstrik
je. Hij schreef als be
roepsjournalist over
dingen die Ommen
beroerden. Hij over
leed eind zestiger
jaren. Naast het jour
nalistieke werk heeft
hij zich verdiept in de
historie van Ommen.
In 't Zuute Plassie
wordt een aantal
originele artikelen van
hem gepubliceerd. In
deze nieuwsbrief het
derde deel van:
"Een reisverhaal
uit 1843".

>> Jan Lucas <<
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