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Nummer 186

Sedert het moment waarop bisschop Otto van Utrecht in 1248 aan Ommen stadsrechten
verleende, is er heel wat gebeurd in — en vooral ook rondom — deze plaats. Anno 2018 -
770 jaar later - kunnen we er in alle vrijheid en rustig wonen. Toch is het hier heus niet
altijd rustig geweest. Dat houdt verband met de Ommerschans. Een vesting, die in het be
gin van de zeventiende eeuw halverwege Ommen en Avereest werd aangelegd. Die schans
moest de mensen in deze streek beveiligen maar voor zover het Ommen aangaat heeft men
er weinig genoegen van beleefd. De bezettende macht werd grotendeels te Ommen inge
kwartierd. Toen 's lands regering na een eeuw de schans ophief, kon Ommen het terrein
— wat eigendom van de stad was — niet eens weer terug krijgen. Maar de Ommenaren
„namen" dit niet en gingen onder aanvoering van de burgemeester naar de schans om deze
te bezetten. In de patriottentijd hebben er schermutselingen plaats gevonden en in 1819
kreeg de schans een nieuwe bestemming. De maatschappij van weldadigheid vestigde er
een bedelaarskolonie. Zie hier, zo maar enkele historische feiten. Wat we aan geschiedenis
hebben? Onderzoek naar het verleden leert dat de geschiedenis helpt om hedendaagse ge
beurtenissen te relativeren. In dit historische tijdschrift speuren we telkens naar het verle
den. Geniet er van en veel leesplezier gewenst.

De redactie

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:
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm Ommen in 1930. Van links naar rechts staande: H. Lokin,
G.J. Bauwer, B. Willemsen, H. Geerts, G.J. Marsman, A. de Lange en G. Stegeman. Zittende: H.
Timmerman, J.W. Nijhuis, G. Wind, G. Steen, H. ten Tooren, J.N. Coenraadts, D.J. Horsman, H.
Timmerman. G.J. Grootens. Knielende: G. Kampman en H. Uulders.

De foto 's in dit blad zijn aangeleverd door de betreffende auteur, uit het fotoarchief van het CCO /
Oud Ommen of anderszins aangegeven.
Het is niet onze bedoeling de rechten van derden opzettelijk te schaden.
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100 jaar Firma Takman in Ommen
door Joke Feddema-van EIburg

De start

In 1890 werd in Witharen Egbert Takman geboren. Zijn vader was Willem Takman uit
Gramsbergen. In de mobilisatietijd tijdens de eerste wereldoorlog werd Egbert gelegerd
bij slot Loevestein. Hij bad destijds een relatie met RoeloQe Linde van de Ommerscbans.
Zij beeft in die tijd in een bakkerswinkel in Almkerk gewerkt, zodat ze tocb bij elkaar in
de buurt waren.

Ons verhaal begint in 1917
Egbert kwam toen met zijn vrouw inwonen bij de familie Bosscber aan bet Bouweinde.
Tegenwoordig beet dit de ds. Van Raaltestraat, maar de naam "bet Bouweinde" gaf beter
aan boe de situatie was: bet eind van de bebouwde kom.

Het buisje waar men inwoonde staat nu bekend als bet "van Raaltebuis". Hier werd op 16
juli 1917 bun oudste zoon Hann geboren. Egbert was timmerman, maar in dit kleine
buisje was eigenlijk geen ruimte om te kunnen timmeren. Dus werd er gezocht naar een
buis met meer mogelijkheden.
Op 1 mei 1918 kocht Egbert een buis met erf en bouwland te Stad Ommen, gelegen aan
Den Eagen Oordt en bet Bouweinde voor de som van f. 2150,—!
Hoewel bij bet buis wel direct kon aanvaarden, was bet niet helemaal leeg. Er woonde
namelijk nog een huurder in. Dat was Albert Makkinga ('n jong'n Ap), met zijn vrouw
Dina en de kinderen Riekie en Aaltie. De huurprijs was f. 65,— per jaar! Gelukkig was
er nog een kamer over, zodat de familie Takman wel naar Den Lagen Oordt kon verbui
zen. In die kamer werd op 8 september 1918 de tweede zoon geboren: Willem.
Egbert bad intussen een deel van de boerderij ingericht als timmerwerkplaats en voor
opslag. Een ander deel van de boerderij werd geschikt gemaakt voor bewoning en er
werd een ruime kamer bijgebouwd. De familie Takman ging in bet verbouwde deel van
de boerderij wonen. De kamer waar ze eerst zelf in woonden, werd weer verhuurd. Hier
kwam Ap Schuurman (Ap van Bouke) te wonen, met zijn vrouw. In totaal woonden dus
op bet adres drie gezinnen met in totaal 10 personen! Zo ging dat in die tijd.
De buur van Ap Makkinga werd per 1 december 1919 opgezegd maar deze familie bleef
tocb nog inwonen tot 1922. Nadat Botter Ap (een andere bijnaam voor Makkinga) was
verhuisd naar een nieuwe boerderij, verbouwde Egbert de deel en de kleine werkplaats
tot woonhuis, zodat de familie Takman eindelijk wat meer leefruimte kreeg. Op het erf
werd een grote bouten werkplaats gebouwd.
Egbert was nogal vooruitstrevend en plaatste 6 boutbewerkingsmacbines in de werk
plaats. Deze werden aangedreven door een zware petroleummotor, want krachtstroom
bestond nog niet. Toen er in latere jaren alsnog stroom beschikbaar kwam, werd op iede
re machine een elektromotor geplaatst. Egbert Takman was dan ook de eerste aannemer
in Ommen die gebruik maakte van machinale boutbewerking, maar ook de eerste die zijn
timmerbedrijf ging combineren met een metselbedrijf. In die tijd was bet nog gebruikelijk
dat bet ene bedrijf metselde en bet andere timmerwerk leverde. Door de combinatie van
deze zaken kreeg bij een heel sterke concurrentiepositie; zijn zaken gingen dus goed.

Onverwacht in een nieuw pand
: In bet deel van bet buis waar de familie Takman eerder zelf

) woonde, was loodgieter Kesimaat komen wonen. Deze lood-
I gieter bad een bouten werkplaats aan bet Bouweind. Hij gaf
j Egbert Takman de opdracht om op die plaats een winkel-
' woonhuis te bouwen, met een werkplaats. De bestaande
I bouten loodgieters-werkplaats werd eenvoudig naar de over
kant van de straat geduwd. Daar was namelijk de werkplaats
van Hilbert Moerman afgebrand en bij kon deze oude werk
plaats dus mooi gebruiken.
Toen de bouw van bet winkel-woonhuis bijna klaar was,
ging Kesimaat failliet! Hij verdween met de noorderzon en
voor de firma Takman dreigde een groot verlies. Maar Eg
bert zat er niet echt mee. Hij zei tegen zijn vrouw: "Dan

; gaan we er zelf wonen en beginnen een winkel". Moeder
winkel met Roelojje ^ I Takman was er niet zo heel erg voor, maar bet ging tocb

I



door en zo was in 1926 de eerste uitbreiding van firma Takman een feit: naast het tim
merwerk hadden ze nu ook een ijzerwinkel.

In 1934-1935 werd het grote voorhuis verbouwd. Er kwamen meer slaapkamers en een
woonkeuken. Op 14 februari 1935 werd een derde zoon geboren. Dat was Jan, de vader
van de huidige eigenaar Rudi.
Helaas ontstond er in 1939 brand in de werkplaats aan Den Lagen Gordt, waardoor een
deel van het oude huis uitbrandde. Het huis werd hersteld, maar de werkplaats werd niet
meer op de oude plaats opgebouwd. Egbert bouwde aehter het winkelhuis een nieuwe,
stenen werkplaats, met een grote kelder eronder. Er werden nieuwe, gecombineerde hout
bewerkingsmachines geplaatst. Nu was de hele zaak geconcentreerd op het perceel aan het
Bouweind.

Egbert was vooral aannemer en hij bemoeide zich nooit met de winkel. Die werd volledig
door moeder Takman gerund. Het heette een ijzerwinkeltje, maar er was eigenlijk van al
les te koop, zoals waspoeder, knikkers en vishaakjes. In een leuke advertentie in de Op
rechte Ommer Courant werd de zaak als volgt onder de aandacht gebracht: "Koopt Tak-
mans draad en Takmans gaas, dan worden de konijnen je niet de baas!". Het bedrijf had
dus al meerdere poten om op te staan.

De werkzaamheden van Egbert gingen verder dan alleen het timmeren van kozijnen of het
bouwen van huizen. Op oude foto's zien we dat Egbert werkt aan een boot voor de zoon
van notaris Bloem.

Oorlogstijd
Tijdens de oorlog was in de school tegenover de winkel van Takman een Duits commando
gevestigd. Tegelijk waren de beide oudste broers, Harm en Willem, actief in een verzets
groep. Zij waren o.a. betrokken bij de droppings in Stegeren en de "veldslag" bij de Vos-
seboer. In de kelder onder de winkel werden enkele Engelse piloten ondergebracht. Vader
Egbert had in 1942 in de grote kelder een extra muur ge
bouwd, zodat er een geheime ruimte ontstond. Als misleiding
had hij daar het jaartal 1939 opgezet, zodat het leek alsof die
muur daar al jaren stond. De onderduikers konden aan de
andere kant van het huis door het kolenhok naar boven ko

men.

Na de oorlog wilde mevrouw Takman aan de Jan, de jongste
zoon die toen 10 jaar was, laten zien hoe dat was gegaan met
die onderduikers. Maar Jan had dat allang zelf ontdekt door
dat hij een keer één van de onderduikers de schuur in zag lopen. Toen hij er achteraan
liep, was deze man verdwenen! Jan was gaan zoeken hoe dat kon en ontdekte de onder
grondse gang in het kolenhok. Hij had daar al die jaren nooit over gesproken. Hij had dus

goed begrepen dat dit een geheim was, ook al was hij op dat
moment nog maar 8 jaar.
Op het eind van de oorlog werd in de winkel van oma Tak
man nog een EHBO-post ingericht. Het Bouweinde-
Hardenbergerweg was toen de doorgaande weg van Zwolle
naar Hardenberg en alle verkeer kwam dus voorbij het win-

I keltje. Zo konden de terugtrekkende Duitse soldaten bij haar
van pleisters en verband worden voorzien!

Toen de Canadezen in aantocht waren, verdwenen de meeste
Duitse soldaten uit de school, op één oudere soldaat na. Die
wilde niet terug naar Duitsland. Hij werd uiteindelijk afge-

; voerd door de Canadezen, lopend met zijn handen op zijn
! hoofd. Deze Duitser, (die waarschijnlijk Hartmig heette en
afkomstig was uit Berlijn), werd in Engeland veroordeeld tot
enkele jaren gevangenis. Nadat hij deze straf had uitgezeten,

i. heeft hij de familie Takman nog enkele keren bezocht.
Toen de bevrijding eindelijk een feit was, werd pal voor de

winkel een grote erepoort opgericht met twee grote leeuwen.

Na de bevrijding is er veel werk aan de winkel. De brug over de Vecht moet worden her
steld, evenals de spoorbrug over de Regge. Ook meerdere boerderijen moeten worden
gerepareerd.
Maar in de Betuwe, waar men erg had geleden door de beschietingen vanaf de Grebbe-
berg, lag "alles plat" tussen de Rijn en de Waal en dus was daar heel veel werk te vinden.



Egbert en Harm zijn daardoor voornamelijk ver van huis bezig en dat gaat heel goed. Eind
1945 heeft Takman al 98 werknemers in dienst!!

Willem was elektricien geworden en woonde na de oorlog op de Hamsgoren. In 1959 is
hij, met zijn gezin, verhuisd naar Den Lagen Oordt, waar hij een winkel en een werkplaats
had. Daar heeft Willem gewoond tot zijn overlijden in 1981.
Harm is in Oosterbeek een eigen aannemersbedrijf begonnen en is daar dus blijven wonen.
En Egbert gaat in Ommen verder met zijn aannemersbedrijf.

De opvolging
In 1960 besluit Egbert dat het voor hem genoeg is geweest. Jan, de jongste zoon, neemt de
zaak over van zijn vader. Egbert heeft een huis gebouwd op de Lodderholt en gaat daar in
antiek handelen. Niets doen is niet aan de orde. Hij blijft actief in de antiekhandel tot hij
dik in de 90 is! Op de leeftijd van 89 jaar koopt hij zelfs nog een nieuwe auto!

Jan neemt niet alleen de zaak over van zijn vader maar gaat ook in het woonhuis bij de
zaak wonen.

Jan besluit het timmerwerk af te stoten en zich helemaal te concentreren op de handel in
ijzerwaren en alles wat daarbij komt kijken.
Hij is inmiddels getrouwd met Nelly de Haan uit Zaandam. Zij heeft daar in een boekhan
del gewerkt en vindt het daardoor ook leuk om de winkel in Ommen te gaan leiden. Haar
vader is ook een ondernemer en zij kent het zakenleven dus van dichtbij. Rudi vertelt nog
dat zijn opa in Zaandam ooit een oud tramstel had opgekocht. Hij plaatste dat in de dui
nen bij Schoorl, waardoor zij daar een mooi "zomerhuisje" hadden. Het was leuk om daar
te gaan logeren!

Nadat zijn broer Willem in 1981 is overleden koopt Jan alle bezittingen van de familie
Takman op. Hij breekt "het oude spul" helemaal af, waardoor de winkel verder kan wor
den uitgebreid. Er komt een mooie parkeerplaats achter de zaak. Daardoor wordt ook de
ingang naar de achterkant verplaatst. Aan de van Raaltestraat zit nog wel de originele
voordeur, maar die gaat nooit meer open. Het ijzerwinkeltje van oma Takman is uitge
groeid tot een begrip in Ommen en wijde omgeving. En hoewel er een breed assortiment
van ijzerwaren, gereedschappen, hang- en sluitwerk en opbergsystemen te vinden is, heet
de zaak nog steeds: Takman ijzerwaren.
De winkel is inmiddels ook een erkend leerbedrijf.

Een zoon van Jan, Rudi, heeft al van jongs af aan in de zaak geholpen en nadat hij zijn
school in 1983 heeft afgerond, gaat hij fulltime meewerken.
In 1995 nemen Rudi en zijn vrouw Heidi de zaak helemaal over. Dit is dus de derde gene
ratie!

Op de bestaande locatie is geen ruimte om de zaak nog uit te breiden. Maar je kunt ook op
een andere manier uitbreiden: Rudi start in 2000 in Berkum, aan de rand van Zwolle, een
tweede zaak. En als je de reacties op internet leest, zijn ze ook in de regio Zwolle heel blij
met Takman ijzerwaren.
Rudi en Heidi hebben 3 zonen. De middelste, Alwin, heeft belangstelling voor de zaak
van zijn ouders. Dat resulteert in de overname van Tupa, een zaak in Nijverdal met tuin
en parkmachines. Rudi is daar nu nog grotendeels aan het werk, maar het is de bedoeling
dat dit de zaak van Alwin wordt. Hiermee is dus de vierde generatie actief! Dat is toch wel
uniek! En extra bijzonder is het feit dat de zaak al 100 jaar op dezelfde locatie zit!
Inmiddels bestaan er plannen om te verhuizen naar een industrieterrein, waar vanuit een
groter, maar vooral moderner pand gewerkt kan worden. Want door alle verbouwingen en
uitbreidingen is het oude pand een ware doolhof geworden, met grote kelders onder de
winkel voor de voorraad.

Maar eerst wordt in 2018 het 100 jarig bestaan gevierd op de historische grond van Tak
man ijzerwaren.

Familie hobby
De familie Takman valt niet alleen op doordat de op
eenvolgende generaties de zaak hebben voortgezet. Er
is nog iets wat in de genen van deze familie zit: dat is
de motorsport.

Toen opa Egbert jong was, had nog bijna niemand een
auto, maar hij kocht wel een motor. Daarmee gingen ze :
ook op familiebezoek en Rudi vertelt dat Egbert zijn
vrouw voor de kosten van de benzine liet opdraaien, als ze naar haar familie gingen. Ove-



rigens kon oma Roelo^e zelf ook motor rijden. Dat was in
die tijd al behoorlijk vooruitstrevend voor een vrouw!

De drie zonen van Egbert gingen ook allemaal motor rijden.
De vader en ooms van Rudi reden voornamelijk betrouw-
baarheidsritten, maar ook wel cross-wedstrijden.

De liefde voor motoren werd overgebracht naar Rudi: hij is
gaan crossen en is hier behoorlijk goed in geworden. Hij
werd in 1983 Nederlands kampioen in de 250 cc klasse en dit
kunststukje herhaalde hij 30 jaar later (!) nog een keer, maar
nu op een 500 cc machine!
Ook zijn zonen gingen als kleutertjes al crossen, dus ook op
de motor is de vierde generatie Takman al weer bezig. In
2016 rijden zowel vader Rudi, als de zonen zich naar een
podiumplaats in Arnhem.
Rudi werd daarna opnieuw kampioen in 2016 en 2017. Zijn zonen Stefan in 2014 en Al-
win in 2015, allemaal op de Suzuki RM 500 cc. En Mamix, de jongste zoon, stond in
2017 op het hoogste schavot; kampioen op de 125!
De Takmannen zijn dus ook al 100 jaar actief op de motor!

Nawoord

Dit verhaal kon geschreven worden door hetgeen Rudi heeft verteld, maar ook is dankbaar
gebruik gemaakt van de stukken die Harm Takman al in 1999 heeft geschreven in een
Darde Klokke. Daarnaast kreeg ik van neef Bert Takman de nodige aanvullingen. Bert
heeft een grondige studie gemaakt van de stamboom van de familie, die al start bij zijn
overgrootmoeder Jantje Oldegbers. Zij is afkomstig van een familie die al eeuwen in Var-
sen woonde. Jantje trouwde in 1875 met Willem Takman. Zij hebben eerst in Anerveen
gewoond, maar zijn in 1879 verhuisd naar Witharen, samen met twee broers van Willem
en haar schoonmoeder. Jantje is hier overleden op bijna 100 jarige leeftijd!



Aanvullingen van lezers

Naar aanleiding van het artikel in het vorige nummer over de oude straatjes in Ommen
ontving de redactie van lezers nog enkele aanvullingen:

Achterstraat

De Brugstraat werd ook de Gro(o)te Stroate genoemd - de kerk heette in de volks
mond "De Gro(o)te Kerk". Het is niet bekend of Groot op de afmetingen slaat of op de
omvang van het lidmaten-bestand. Misschien is het ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oor
log om niet duidelijk te zeggen, omzeilen, zijn waar de kerk "stond" na de beeldenstorm.

de Poffert

De beide panden op de foto gaven onderdak aan de gebroeders G en A , in de volksmond
C en A . Samen met de echtgenote van een van beide broers werd er een bakkerswinkel
annex kruidenierswinkel gedreven. Links naast de winkel heeft Freek van Elburg na de
oorlog een woonhuis laten bouwen. Freek en zijn broer Jan van Elburg werden ook wel
"de Zwarties" genoemd. Freek en Jan waren beurtschippers en hun schip "De Twee Ge
broeders" lag in het Ommerkanaal in de Haven. Jan woonde in de Gasthuisstraat tegen
over Kampman de Sparwinkel. Jan was ook kolenhandelaar en de ingang van de kolenop-
slag was aan de Hamsgoren, naast de bakkerij van Eute Wind. De bijnaam "Zwarties" zal
wel iets met de kolen te maken hebben. Freek zorgde met zijn vrachtwagen ook voor goe
derentransport tussen Zwolle en Ommen. Het woonhuis van Freek in de Bennerstraat is
ook bewoond geweest door rijwiel - en bromfietshandelaar Piet Lub, en ook de zeer sym
pathieke politieman Albers heeft er gewoond. Beide families van Elburg uit de Bermer
straat waren geen familie van OCO.

Poaldiekie
poalc - paal Het doet deugd dat Poaldiekie op deze wijze geschreven is - op het straatnaambordje staat
pdaltie - paaltje Paoldieke - onmogelijk om uit te spreken. Dieks Makkinga schreef ook altijd "oa" in

stroate, goan enzovoorts. Het huis op de voorgrond was van peterolieman Spanjer. De
melkwinkel van Makkinga staat op de achtergrond achter de boom."Nieuw Sallands Woorden

boek "

Walstraat

Eigenlijk begint de Walstraat tussen voorheen Jutten en Bemboom en loopt achter het
pand langs waar vroeger de openbare lagere school stond, om te eindigen bij het Kerk
plein naast de pastorie. Op de een of andere manier en om een onduidelijke reden is het
laatste stukje Walstraat "zomaar" vernoemd in Tuinstraat hetgeen nergens opslaat. De
CCO zou zich moeten inspannen om dit weer te laten "herstellen" met het oog op de ge
schiedenis. Ook herinvoeren van de naam Achter de Geuren zou prachtig zijn.

De tweede foto laat een deel van het Kerkplein zien en niet de Walstraat. De synagoge
stond op de hoek van de Varsenerstraat en de Middenstraat naast de eierhal.
De dame op de foto is mevrouw G. Rietberg-Martens echtgenote van Dirk Rietberg. De
vloerbedekking in hun woonkamer was schoon wit zand.

Het rietgedekte tuinhuisje waar Ekkelenkamp ijs verkoopt is ook nog een tijdje VVV
kantoor geweest en werd beheerd door Pe Hurink van de kleermaker uit de Kruisstraat.
Ook was er de bibliotheek van Het Nut gevestigd - bibliothecaris: Meester Oppedijk -
soms met dochter Trijntje, die ooit schooljuffrouw was - "Pa Oppedijk" gaf les toen in de
Mulo-tijd even een lerarentekort was. Hij was erg doof, maar had de wind er goed onder.
De bibliotheek verhuisde daarna naar de bovenverdieping van de Openbare School aan
het Vrijthof. Na een poos werd een nieuw onderkomen gevonden, daar, waar deze bieb
begonnen werd - in het Edith-Huis, tot de bibliotheek werd opgeheven.
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De Rotbrink, V33
door Henk Poelarends

(1e deel)

De buurtschap, ten noorden van Ommen, waar ik geboren ben, heet Rotbrink-
Ommerbosch. Het bestaat uit vier delen: De Rotbrink, Ommerbosch, 't Alteveer ent'
Flier. Onze boerderij ( V33) stond op de grens van het Alteveer en het Flier. Toch zeiden
we altijd dat we op de Rotbrink woonden. Vanaf 1 januari 1961 kreeg de zandweg waar
aan wij woonden de naam Oude Vlierweg. De boerderij kreeg nummer 5. In de woonwijk
Alteveer is de weg blijven liggen, maar de meeste boerderijen zijn verdwenen.
Op de onderstaande kaartjes is een beetje de ontstaansgeschiedenis van de buurtschap te
zien. De buurtschap ligt in het dal van de Vecht tussen de hoge essen rond Ommen en het
veengebied achter het Ommerbosch. Op het kaartje is te zien dat de grond rond Ommen al
bewerkt werd tot aan de latere Oude Vlierweg. De Rotbrink en t' Alteveer waren nog
woeste gronden waar zand en heide elkaar afwisselden. Ten noorden daarvan lag op de
grens met de veengebieden het Ommerbosch, een oud bos, aangeplant om de zandverstui
ving tegen te gaan. De ondergrond van dit hele gebied is namelijk rivierzand. Als de wind
daar vat op kreeg, kon het stuivende zand de essen rond Ommen bereiken, dat zou schade
lijk zijn voor de landbouw. Sommige stukjes waren bedekt met laagveen. De meeste an
dere bossen rond Ommen zijn van veel latere datum. Zij werden eind 19"^ en begin 20^
eeuw aangelegd voor de productie van mijnhout, en dat gebeurde soms in het kader van
werkverschaffing in de crisisjaren.
Duidelijk zichtbaar zijn de verschillende wegen die het gebied omsluiten; de oude Hes
senweg in het noorden, de grote doorgaande weg van Zwolle naar Duitsland; de weg naar
de Ommerschans in het westen, de doorgaande weg naar Drenthe, een van de weinige we
gen naar het noorden, aangelegd over een begaanbare zandrug; de Haarsweg in het oosten
en de Hardenbergerweg in het zuiden. Op de plek waar Hessenweg en Haarsweg elkaar
kruisen had je "De Kleine Haar". Aan de westkant op de grens van de Rotbrink en Om
merbosch had je de "Grote Haar"; waar vermoeide reizigers langs de Hessenweg tot rust
konden komen.

De vierkante percelen waarin t' Flier is verdeeld, zijn de percelen grond die de bewoners
van Ommen, vooral landbouwers, in cultuur hebben gebracht. Ook is duidelijk zichtbaar
dat de bewoners van de Kleine Haar grond gingen cultiveren.
Het hele gebied behoorde bij de Marke van Ommen. Toen de Marke ophield te bestaan
werd het gebied verdeeld onder de boeren die daar al een perceel hadden. Dat eigendoms
recht werkte nog meer dan honderd jaar door. Ook rond 1960 hadden de stadshoeren in
Ommen nog akkers aan de Oude Vlierweg.
De tweede kaart stamt uit 1896 ( Bonnekaart) en laat zien dat de woeste grond verder in
cultuur gebracht is. In het gebied verschijnen de eerste boerderijen. Langs de Galgengra
ven, die wij "de waterleiding" noemden, het Ommerbosch (Hessenweg) en aan het begin
van de Rotbrink ontstaan de eerste boerderijen. Ook het Ommerkanaal verschijnt op de
kaart. Deze werd in 1863 gegraven en liep vanaf Dedemsvaart tot Ommen; bij de Harden
bergerweg was een haven aangelegd. Aan het begin van de Rotbrink was een draaibrug.
Het was dat de voornaamste verbinding met de Rotbrink. Aan de oostkant kon je via de
Hardenbergerweg en de Haarsweg naar de Rotbrink. Het kanaal werd in 1964 weer ge
dempt. Zoals het graven van het kanaal invloed had op de waterhuishouding van de Rot
brink, zo had ook het dempen van het kanaal veel invloed.
Eeuwenlang stroomde het grondwater van de Rot
brink via sloten en beekjes naar de Dante; dat ge
deelte ligt erg laag en heet dan ook de Ommer
Mars, gelegen in een eeuwen oude rivierarm.
Aan de oostkant van het Flier lag de Galgengraven
en door deze beek stoomde het water van de veen

gebieden naar de Vecht. In de Galgengraven stond
meestal zo weinig water, datje er makkelijk door
heen kan lopen. Toen het kanaal gegraven werd,
ontstond er een barrière voor de afvoer van over

tollig water. In natte tijden stond een gedeelte van
de Rotbrink blank. Daarom werd er een duiker met!
pomp geplaatst in de buurt van Brinkhuis aan de 2®
Vlierweg, zodat het water op het kanaal kon wor
den geloosd. Bij droge tijden kon er water worden

Rotbrink, V33
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."ysu'. ingelaten. Toen het kanaal gedempt werd,
"  ' ontstond er een nieuwe situatie. Vanaf dat

moment werd het water voor de Rotbrink

aangevoerd vanaf de Galgengraven. De wa
terstand van de Galgengraven werd hiervoor
flink verhoogd zodat het een brede volle
sloot werd met vooral stilstaand water.

Wanneer je goed op het kaartje (1965) kijkt,
kun je dwars over het gebied een aantal
dunne stippellijntjes vinden. Dit zijn smalle
paadjes, kerkpaden genoemd. Zo liep er een

I pad van het Ommer kerkhof naar de Kleine
' Haar, dwars door de landerijen. Wij noem
den dat "het paagie". Omdat er voor de ont
watering van het gebied steeds meer sloten

'<«3^ werden aangelegd, ging het pad over een
~  aantal bruggetjes. Deze bestonden meestal
~ uit een aantal dikke planken naast elkaar. Er

was geen brugleuning of iets dergelijks. In
de loop van de tijd verdwenen delen van

deze paden, omdat ze door verdere wegaanleg overbodig werden. Rond 1965 verdween
het laatste pad dat vanaf de Oude Vlierweg naar Ommen liep.
Op de bovenstaande kaartjes is de ontwikkeling van het gebied goed af te lezen. Opval

lend zijn de hoge esgronden ten noor
den van Ommen. Op deze esgronden

}, werd vooral landbouw beoefend, ter
wijl verder op in het Flier en Rotbrink
vooral veeteelt plaats vond. Rond
1940 werd de eerste weg, de Rotbrink-

y  weg, in het gebied verhard. De andere
,&;//' wegen werden pas na 1960 verhard;

Oudjfljóai
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sommige bleven onverhard totdat het
gebied door industrie en woningbouw
werd overgenomen.
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Ruilverkaveling
Het grootste gedeelte van de Rotbrink
was verdeeld in honderden akkers,

- slaggies genoemd. Langs de Nieuwe
Vlierweg lagen wel 35 slaggies naast

elkaar, omheind met rikkepalen. Meester Veldsink, van de landbouwschool, schijnt eens
gezegd te hebben: "Op de Rotbrink staan evenveel rikkepaolties als grassprieten". Een
slaggie is dus geen bijzondere naam voor zo'n stukje grond. Elke boer had wel een of
meerdere slaggies; stukjes weiland van 12,5 roe (are). Je had bijvoorbeeld ook de Slagen-
weg.

In 1954 wordt er over een ruilverkaveling in Ommen gesproken. Er wordt door de provin
cie een plan gemaakt in samenspraak met de Nederlandse Heide Maatschappij. De ge
meenteraad wordt geïnformeerd en er ontstaat een discussie tussen voor-en tegenstanders.

De voorstanders wijzen op het voordeel van gro-
'  te kavels, betere afwatering en betere bereikbaar-

'i beid via verharde wegen; het landschap rond
Ommen zal een heel ander aanzien krijgen; de
welvaart onder de boeren zal zienderogen toene
men. Een raadslid wijst er op dat dit voor de

. Rotbrink niet geldt. De vele kleine percelen zijn
allang aan elkaar verbonden. Er is een prima af-
watering via het Ommerkanaal en de diverse per-

> i?- celen hebben zo'n verschillende grondkwaliteit,
dat ruilen er veel problemen zal geven.

^ Op 5 april 1956 wordt er in zaal Kouwen een
grote vergadering gehouden over de ruilverkave
ling. Onder de aanwezigen veel boeren, raadsle-Vden, de burgermeester en de hoofdingenieur van

^ , de Cultuur Technische dienst. Het gebied rond
iiW'' Ommen wordt verdeeld in zes blokken met elk

een plaatselijke commissie. De Rotbrink behoort



bij Blok E dat 3000 ha omvat. Het gaat om de Vin-
kenbuurt, Ommerveld, Varsen, Vlierbelten, Laarak
kers en de Rotbrink. Als commissieleden worden

benoemd: H. Braam, J.G. Grootens, J.Hollak, H,
Kodden, J v.d. Linden en G.J. Willems.
Het rijk zal 75% van de kosten betalen, de rest moe
ten de boeren zelf betalen, maar daar mogen ze 30
jaar over doen. Het verslag van de avond wordt
besloten met de opmerking: "Het zal echter nog wel
enige jaren duren voor hier de spade voor de ruil
verkaveling in de grond gaat en voordien zullen er
nog veel vergaderingen en praatavonden moeten
worden gehouden". Voor de Rotbrink duurde dat
veel te lang en werden de plannen ingehaald door de i
aanleg van industrieterreinen en woningbouw.
Diverse kenmerkende plekken in onze omgeving
hadden een eigen naam.
Wanneer je van onze boerderij naar Ommen liep via
de Haarsweg kwam je net na de Alteveerweg eerst rechts op het land "Koop zien kleine
beumpie" tegen. Daarna kwam "Oom Berend zien laand" , dat een behoorlijk stuk hoger
dan de weg lag. Halverwege Ommen kwam je bij "Tombössie", een groep bomen op een
plek waar de Haarsweg een rare kronkel maakte.
Wanneer je langs de Haarsweg naar het Ommerbosch liep, kwam je eerst langs "Hollak
zien kaamp ". Dat was een stuk land waar langs één kant een hoge houtwal met begroeiing
lag. Struiken en bomen vormden een kamp. Even later kwam je bij "de Tip" een stuk land
van Veldman in de vorm van een driehoek, ingeklemd tussen de Haarsweg en de Galgen
graven.

Verkaveling op het "nieuwe land". Links de bedrijven langs de haven, onder de Harden-
bergerweg, rechts de Haarsweg. De rode lijnen geven de kerkpaden (no 79 en 80) over
dit gebied aan. Recht naar boven het kerkpad naar de Oude Vlierweg. Het bruine perceel
is van mijn ouders.

HitVini'#

Boerderijen op / rond de Rotbrink - Ommerbosch rond 1960

VI D.J. Makkinga Vil Wed . H. Witttenberg

V2 E. Dijk Vila J. van der Heide V31 G.J. Pieltjes

V3 G. Timmerman V22 G. Hansman V32 Wed. J.H. Dunnewind

V4 B.J. Dunnewind V23 Paarhuis V33 A.J. Poelarends

V5 H.J. Schutte V24 J. Siuijer V34 H. Veldman

V5a Jansen V25 Soepenberg V35 K. Schutte

V6 W. Makkinga V26 Mevr. J. Makkinga V36 B. Dunnewind

V7 G. Brinkhuis V27 J.E. Hollak V37 Wed. G. Boone

V8 G. Schutte V28 J. Jaspers V37a Schuumian

V9 J. Welleweerd V29 H. Uulders N17 A. Holtviüwer

VIO J. Paarhuis V30 D.J. Makkinga N18 J. H. Beniers

> wordt vervolgd<



Kasteel Eerde op de Steile Oever?
door Luuk Vogelzang

Een kasteel op een hoogte, dicht aan de rivier, waarom niet? (Darde Klokke
nr. 184) Peter Kramer vraagt om er op te schieten, dat kan je ook doen op een
kasteel midden in laag, drassig land, ver van de rivierl Het is een intrigerende
vraag, stond het kasteel Eerde waar het nu staat, of toch op een heuvel en
waarom?

Ze waren kwaad en in alle staten, de inwoners van Deventer en Zwolle, het
moest nu voor eens en altijd afgelopen zijn met die rover uit Eerde. Hij bedierf
elke eerlijke handel die langs of door zijn gebied vervoerd werd. Samen met de
bisschop zullen ze hem een lesje leren! De inwoners van Deventer, Zwolle en
de ridders van de bisschop vallen massaal op Evert aan.
Dat viel toch een beetje tegen, met een grote blijde en een super modem en ha
gelnieuw kanon, lukte het nog niet om de vesting in te nemen!

Waar vond dit beleg plaats? Vochten ze waar het kasteel Eerde nu staat of kan
het zoals Peter Kramer veronderstelt dat er een kasteel op de Steile Oever of
nog iets hoger op de Besthmenerberg stond? Waarom zouden ze zo dom zijn
om een kasteel te bouwen op een plek waar nu het huidige kasteel nog staat?
Waren ze toen nog niet zo slim als Peter Kramer of vonden ze het voordeel van
een schitterend uitzicht over het Reggedal van minder belang?
Als je kijkt naar de grote kastelen bij onze Duitse buren dan lijken die de kas
teelheren nergens anders gebouwd te hebben dan langs de grote rivieren. In
onze vakantie afgelopen jaar zijn we o.a. langs de Neckar gefietst met veel gro
te en imposante hoge kastelen. Die kastelen of burchten staan hoog op de rot
sen, gebouwd van stenen die gehouwen zijn uit dezelfde harde rotsen. Ze zijn
alleen bereikbaar via steile smalle kronkelige weggetjes, maar hebben wel een
goed en weids gezicht op de rivier. Als er wat te verdienen viel voor de kasteel
bewoners kwam dat over dezelfde rivier. Die verdienste was te behalen via tol

of gewoon door het te roven. Ook een potentiële vijand verplaatste zich over de
enige snelweg die er toen was, de rivier. Die vijand kon zich niet verstoppen of
heimelijk het kasteel benaderen, door het hoge overzicht dat men had vanuit het
kasteel. Ze werden dus altijd vroegtijdig opgemerkt. Voor de verdienste en
zeker ook voor de verdediging een meer dan optimale plaats om te wonen in
die tijd.
Zelfs in ons lage landje zijn voorbeelden van kastelen op hoogtes nog te vin
den, bijvoorbeeld de heuvel van Montferland.
Had onze roofzuchtige kasteelbewoner in Eerde die grote voordelen van een
hoog en droog kasteel op de Steile Oever niet onderkend? Of is er na het beleg
in 1380 niets meer overgebleven van het kasteel op de Steile Oever en zijn de
mogelijke restanten door de eeuwen tot stof vergaan? Veel belangrijker is dat
er schijnbaar ook niets overgebleven is in het collectieve geheugen of in streek
verhalen. Behalve dan het discutabele zinnetje: "De meer dan stevige construc
tie van de Hovestad Eerde hoog op de heuvel, weerstaat te goed het martiale
geweld. " (krijgshaftig geweld)
Dit komt uit een artikel "Knokken en dokken; veiligheid en welstand van een
14de-eeuwse stad".(Hier bedoelen ze Deventer.) Geschreven door drs. E. W. F.
van den Elzen en dr. G. M. de Meyer in "De verslagen en mededelingen van de
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 96e stuk,
1981". De schrijvers van dit artikel geven in een voetnoot aan dit weer te heb
ben uit: "Cameraarsrekeningen van Deventer 1337 - 1393".
Is deze zin, "van de Hovestad Eerde hoog op de heuvel" letterlijk overgenomen
uit de "Cameraarsrekeningen"? Of hebben van Elzen en de Meyer zich wat
dichterlijke vrijheden veroorlooft zodat het een spannend en leuk verhaal werd?
De originele schrijver van dit zinnetje was een soort boekhouder uit Deventer
die de kosten van het beleg in Eerde te boek moest stellen en deze naar het be
stuur van de stad toe moest verantwoorden. Heeft hij dit specifieke stukje uit
het geschrift: "hoog op de heuvel" uit de eerste hand en ook nog van een be
trouwbare bron? Dat het kasteel Eerde gebouwd was op een heuvel?
Of bevond zich een kasteel in de verbeelding van de boekhouder zich altijd op
een verhoging? Een onneembare vesting zoals Eerde bleek te zijn moest er dus
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wel enorm groot, hoog en machtig uitzien. Het was zeker een gebouw waar je tegen op
moest kijken, letterlijk en figuurlijk, daar kwam de macht, vaak ook de willekeurige
macht vandaan. Een tamelijk onzekere heuvel.
Het was in het kantelpunt van de tijd dat kastelen nog net een bijna niet in te nemen ves
tingen waren. Door de uitvinding van het kanon die tezamen met het buskruit stenen ko
gels afvuurden veranderde die onneembaarheid. De muren van de machtige kastelen
schokten onder het geweld van de zware kogels, soms deden ze het zelfs instorten. Het
kasteel Eerde weerstond het machtige nieuwe wapen, dus moest het wel groot en sterk
zijn in de ogen van de boekhouder. Of was het toevallig door toepassing van plaatselijke
materialen juist heel goed bestand tegen dit nieuwe wapen?
Is het ook mogelijk dat de heuvel van de schrijver die Peter citeert, een handmatig opge
worpen hoogte was in een verder vlak en moerassig gebied? Dan zou dit een zogenaamde
motte heuvel geweest kunnen zijn op de huidige plek. Dan is het niet nodig, zoals Peter
veronderstelde om twee kastelen in Eerde te projecteren, een op de Steile Oever en een op
de huidige plaats.
Zou zo'n motte heuvel ook opgericht kunnen zijn op de huidige kasteelplaats Eerde? Als
je op zoek gaat naar kastelen in drassig en moerassig gebied vind je er heel veel in Neder
land. Waarvan een groot aantal hun begin hebben gehad als motte kasteel. (Op internet
geeft Historicus Bas Aarts aan dat er meer dan zeventig van die motte kastelen zijn ge
weest in Nederland.)
Als voorbeeld een aantal kastelen in de buurt die gebouwd zijn als mottekasteel in een
moerassig gebied: kasteel Coevorden, Schuilenborg bij Almelo, kasteel Den Bergh in 's-
Heerenberg en Kasteel Bronkhorst. Ook in Ommen zijn nog restanten van een (kleine)
motteheuvel zichtbaar, komende van Ommen net voorbij de begraafplaats Laarmanshoek
en voor de Regge ligt links de motteheuvel met gracht. Men maakte dus van de nadelige
plaats -het natte en moerassige - juist een moeilijk te nemen hindernis voor de vijand.

Dus die huidige plek van kasteel Eerde is zo gek nog niet. Water voor een gracht was
ruimschoots voorhanden, een eerste verdedigingsgordel met water, ook typisch Neder
lands!

De laatste archeologische opgravingen in Eerde geven een gracht aan die omstreeks de
14de eeuw gegraven moet zijn. Ook trok men de conclusie dat het eerste huis op de plek
van het huidige kasteel gestaan heeft. Dus een tijd die correspondeerde met het beleg rond
het kasteel, de tijd van Evert van Essen, de beruchte roofridder. (Opgraving in 2006 door:
De Steekproef, Archeologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Zuidhom)
Daarentegen had een gracht op de Steile Oever of Besthmenerberg altijd droog gestaan.
Dus hier kon een vijand direct tot onder de muren of palissaden komen! Voor het kasteel
op de huidige plek was maar een enkele droge weg nodig, door het kale moerassige ge
bied dat ook nog boomloos was, gemakkelijk te verdedigen, beter kan het niet.
Het water voor de kasteelgracht kwam natuurlijk van de Regge. Waar toen de Regge pre
cies liep? Zeker dichter bij het kasteel dan tegenwoordig, dit is nog duidelijk te zien op de
kaart van A.H.N. Actueel Hoogtebestand Nederland. Het kasteel zelf was wel geprojec
teerd op een plaatselijk zandige verhoging zoals zoveel van dit soort kastelen.
(Bodematlas Overijssel)
Het hout voor het kasteel en de buitenste bescherming, de houten palissaden, werden ter
plekke gekapt of over de Regge aangevoerd. Deze enorme dikke balken zo dik als molen
standers, ± 80cm in het vierkant, hebben zeker voor een kaalslag rond het kasteel ge
zorgd. Want het is aannemelijk is om te veronderstellen dat wat de omgeving bood (het
hout) men daar gretig gebruik van maakte. Voor de verdediging (het zicht) was het na
tuurlijk ook beter.

Die dikke balken getuigen van een goed strategischs inzicht van Evert van Essen die dus
verwachte dat er vroeg of laat er een aanval op zijn huis zou komen. Daarbij verwachte
hij geen ridder met alleen maar een zwaaiend zwaard maar zeker een massale aanval met
zwaar geschut. Dat konden blijden of zelfs het nieuwste wapen, een kanon zijn. Evert
had zelf ook al buskruit ingekocht, of hij al een kanon bezat is niet bekend. Zijn plan was
om zijn kasteel koste wat het kost, tot het uiterste te verdedigen, als het kon ook met de
nieuwste middelen.

Een andere oude beschrijving van de belegering van het kasteel Eerde is uit de "Croniken
van den Stichte van Utrecht ende van Hollant" van Johannes de Beke". Uitgegeven door
Dr. H. BRUCH 's Gravenhage 1982. In de Darde Klokke nr.
99, 100, en 102 wordt de geschiedenis van kasteel Eerde ook
uit de doeken gedaan en wordt deze schrijver Beka ge
noemd.

Johannes de Beke geeft een beschrijving van het ontstaan
van Holland en Utrecht tot het jaar 1346. Dit is in het Latijn
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geschreven maar zijn vertaler en opvolger is doorgegaan tot het jaar 1397. Deze heeft ook
het beleg van Eerde hierin meegenomen. Hij beschrijft het aldus:

Mer alle dat men schieten of werpen machte, en scade den houten huse niet, want die ste-
ne stoyten daer weder of oft balie gheweest hadden, want die stile ende balken waren so
groet ende dicke alse molenstanders ende stonden bi dichte die ene bi den anderen, mer
dat steenwerc worpen si al te stucken.
End van den huse saghen dat hem ghien ontset en quam also hem Evert (van Essen)
beloeft hadde, bedachten si hem, dat sijt int leste verliesen mosten, ende dedingden mitten
biscop, gaven hem dat casteel zinen wille mede te doene behoudelike hoers lijfs.
Ende die biscop dede dat casteel (nederwerpen), mer dat houtwerc was so starc, dat mens
mit hienre conste ontslopen en machte (ende) doe stac men den brant daerin ende het
bernde ene ganse maent lang.

In deze oude beschrijving noemt de schrijver" Evert van Essen een casteel ghemaect in de
landen lande over Ysel van stene ende haute, dat Eerde hiet". Niet duidelijk is wat er in
Eerde precies van hout en wat er van steen is. In de beschrijving wordt wel gesproken
over het "het houten huse" en de balken die geen hinder ondervinden van de beschieting
van de blijden en het kanon. Terwijl het "steenwerc" wel aan stukken gaat! Ik denk dat in
dit verband het woord "huis" meer opgevat moet worden als een begrip voor het totale
kasteel dus ook de ommuring of de palissaden. (Een adellijke familie wordt wel aange
duid als van het huis...)
Een bijzonder detail is, dat hier beschreven wordt, dat de balken zo dicht op elkaar ston
den. Voor een huis lijkt mij dat meer dan logisch. Balken die gebruikt worden als bij een

, blokhut mogen niet ver uit elkaar staan
-^3* anders zou je weg tochten uit zo'n

huis. Omdat de schrijver dit vermel-
denswaard en bijzonder vond denk ik

tö J N dat hij vooral het verdedigingswerk als
geheel in gedachten had. Dat de mo-

'Hfj lenstanders dus zo verbazingwekkend
" 7% dicht en degelijk tegen elkaar aan ston-

den als een houten muur. Het totaal

van verdedigingswerk en woning vat
de schrijver dan onder het begrip
"huse".

Bij veel mottekastelen is de ommuring (raar woord) van hout, een palissade, en op de
heuvel staat dan een houten of stenen toren. Bij het beleg van Eerde leverde de beschie
ting op de houten molenstanders niets op en het steenwerc (van de toren?) viel in stucken.
Zou het zo gegaan kunnen zijn?
Wanneer een kanonskogel tegen een houten balk van de palissade slaat zal deze een na
tuurlijke neiging hebben om mee te veren, het ondereind staat namelijk vast in de aarde.
Het boveneind is

min of meer stevig aan de palen links en rechts van hem bevestigd. (Denk maar aan het
buigen van de bomen in de wind, of de lattenbodem van je bed.) Dus heel vreemd is het
niet dat de stenen kogels als kaatsenballen terugkwamen. Met dank aan de natuurlijke
verdedigingsmaterialen uit de directe omgeving.
De meeste kogels, vooral de zware, zullen voornamelijk wel van de blijde gekomen zijn.
Het nieuwe Deventer kanon had waarschijnlijk nog niet de verwoestende kracht die de
latere kanonskogels ten toon spreiden. De blijde, het was er waarschijnlijk maar één, kon
veel zwaardere stenen werpen en waarschijnlijk met meer kracht. Het "steenwerk" wat dit
dan ook precies was, ging namelijk wel stuk door de beschietingen volgens het verslag
van de schrijver.

Een ander boek waar het beleg van Eerde in beschreven is, en wat Peter ook al noemde,
dat van Wilhelm Nagge die het in 1678 voltooide. (Bijna 300 jaar later!) Een uitgave in
1915 door de Vereniging tot bevordering van Overijsselsch regt en geschiedenis
(V.O.R.G.) uit gegeven. Ook hier wordt melding gemaakt van een "sterck en geweldig-
huis van swaren houte en steen" in Eerde. Nagge schrijft ook dat Evert meende zich hier
mee zo goed had beschermd dat hij daardoor niets meer van de buren te vrezen had. Maar
zij des te meer van hem! Ook deze schrijver valt het op dat het slot geen schade leed door
de beschietingen omdat er zulke grote dikke balken stonden. Ze stonden dicht op elkaar
en waren doorheen "gewrocht". Ik vraag me af hoe je balken van 80 cm vierkant en 2 tot
3 meter lang door elkaar kunt werken? Ook waren de balken met stenen gevuld. Balken
vullen met steen is gemakkelijk en zie ik zo voor mij, twee rijen balken achter elkaar met
een kleine tussenruimte. Daar komt dan een vulling van steen tussen. Ik denk dat deze
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uitbreiding van het verdedigingssysteem een dichterlijke vrijheid is van onze Wilhelm
Nagge de schrijver. Steen was duur en in Eerde zeker niet zo rijkelijk voorradig als ge
woon zand. Terwijl zand net zo goed kon dienen als dempingsmateriaal. (De latere wallen
rond steden waren beter bestand tegen kanonskogels dan muren.)
Hoe duur steen was, blijkt uit de Cameraarsrekeningen als men in Deventer een eerste
aankoop van 125 stenen doet. Hier moeten de kogels voor het nieuwe kanon van gehou
wen worden. Elk schot zal dan net zoveel kosten als een maandsalaris van een schepen
(wethouder) in Deventer. Nagge spreekt ook over dag en nacht beschieten van het kasteel.
Het aantal van 125 kogels is verschoten in vijf weken, maar of er een aanvulling op geko
men is en hoeveel is niet bekend. Dus dat dag en nacht beschieten kan ook met een grote
korrel zout genomen worden.

Wat het verbranden van het kasteel,
dus het hout betreft, kan ik mij niet
voorstellen dat men deze enorme

houtvoorraad en dan zeker de dikke

exemplaren zomaar liet verbranden.
Wat men niet gebruiken, of niet meer
laden kon zal vast wel verbrand zijn.
Je laat immers niets achter voor je
vijand. Dat het veel was, dat het een
poos brandde, maar een maand?
In het zelfde stuk van de Cameraarsrekeningen staat dat de burgers uit Deventer een stuk
bos in Hellendoom wat van een andere roofridder was, om hakten en 25 karren vol hout
mee brachten die zij in de stad verkochten.
Hout was heel gewild. Dat men ook in de wat latere tijd zuinig op hout was kan je o.a.
lezen in het markeboek van Arrien:

"Weert sake iemant van den bueren off die gewaerd is enen Everboom boude, (omhakt)
die brecket drie francker Schilde, Ende ist een butenman ongewaert, die brecket dubbelt",
"die ene telge houwt breket een olden schilt. (Uit het boek de geschiedenis van Ommen, G.
Steen en W. Veldsink, 1948)
Een "olde schild" was een gouden munt, dit geeft precies aan hoe zwaar men iemand dit
vergrijp aanrekende. Nog een voorbeeld, in de oude boerderijen rond Ommen staan vaak
heel oude gebinten die ook al in andere nog oudere boerderijen jaren dienst gedaan heb
ben. Dit geeft aan dat door de tijden heen het allerlaatste watje met zwaar hout deed, was
verbranden.

Maar waar brandde het nu? Op de Steile Oever, of toch op de plaats waar het kasteel Eer
de nu staat? Met de feitelijke kennis die we nu hebben, en de verschillende geromantiseer
de verhalen die hoogst waarschijnlijk meer of minder aangedikt zijn, is het meest voor de
hand liggend, de huidige plaats van het kasteel Eerde.
Deze huidige kasteelplaats was zeker net zo goed, als het niet beter was, te verdedigen dan
een plek op een natuurlijke heuvel. In Nederland is juist vaak gekozen voor moerassige
plaatsen om een verdedigingswerk te bouwen. Er is geen enkele aanwijzing in de historie
die de Besthmenerberg of Steile Oever noemt als voormalige burchtplaats, er is ook geen
verhaal of legende. Dat wil niet zeggen dat dit niet zou kunnen, maar het is minder aanne
melijk.

De Steile Oever heb ik bij deze afgeschreven, maar ik ben toch opzoek gegaan naar aan
wijzingen voor misschien een nog andere plek. Een mogelijke plaats /idee heb ik met Gert
Hemstede besproken die al veel langer met het idee rondloopt dat er ergens in het Eerder
Achterbroek een kasteel of versterking geweest is. Dus Peter wie weet, is er toch nog een
heuvel in Eerde die in aanmerking komt voor jouw kasteel!



Ommen

RONDOM DE BLIJDE GEBEURTENIS
door Marietje Rhee-Luttekes

Maandagochtend. De sirene van de "botterfebriek" loeide, er klonken vreugdeschoten en
de kerkklokken van de Grote Kerk lieten hun ju
belende klanken tot ver over Ommen en omge
ving golven. Ommenaren gingen de straat op om
het laatste nieuws te horen en hun vreugde met
anderen te delen. Het was zó druk in het stadje en
zó gezellig. Crescendo bracht om elf uur een au
bade bij het gemeentehuis. Burgemeester Nering
Bögel maakte daarbij bekend, dat hij in de avond,
na afloop van de kerkdiensten, een speech zou
houden op de Markt. Daarna ging "de muziek
door Ommen", opgewekte marsen spelend, een
grote schare mensen er vrolijk hossend achteraan
- een feestelijke sfeer op 31 januari 1938 - om
09.47 uur was er op Paleis Soestdijk een flinke
dochter geboren. De toestand van Moeder en
Kind was bevredigend

Meer dan een halljaar eerder had Prinses Juliana
door de radio het Nederlandse volk toegesproken
en verteld, dat ze in blijde verwachting was. "Het
volk" was enthousiast, want de geboorte van een
prins of prinses betekende een nieuwe telg in de
Oranjedynastie en een nieuwe generatie! Overal
in Nederland werden heilwensen uitgesproken -
vaak in enigszins gelijkluidende bewoordingen.

PRINS BERNHARD NOENMAALT MET DE JOURNALISTEN

Hartelijke wenschen voor het geluk van het Koninklijk Gezin.

De heer Henri Dekking, voorzitter van de journalistenkring, wijdde zich aan het slot van
zijn toespraak tijdens de bijeenkomst tot zijn tafelgenoten:
"Voor onze maaltijd aanvangt noodig ik U uit een dronk te wijden aan onze Koninklijke
Familie, aan H.M. de Koningin, aan Prinses Juliana, aan Z.K.H. Prins Bernhard. De heil-
wensch uit ons aller hart gaat thans voorzeker geheel uit naar de jonge vrouw, wier ont
roerende innig blijde mededeeling Dinsdag-avond door de radio wij allen met aandoening
hebben vernomen. Het geluk van ons vorstelijk gezin en van het Nederlandsche volk ligt
thans in Prinses Juliana en Hare blijde verwachting. Op de gezondheid, het welzijn, den
levensbloei van onze Prinses zij onze vaderlandsche heilwensch, van heeler harte en jui
chende gewijd". Een strijkje zette het Wilhelmus in, dat door alle aanwezigen staande
werd meegezongen en gevolgd werd door een driewerf hoera voor Prinses Juliana.

Provinciale Noord-Brabantse en 's Hertogenbossche courant 19 juni 1937

Voor de dag, waarop de blijde gebeurtenis zou plaatsvinden, werden plannen gesmeed
voor feestelijkheden. Ook in Ommen werd er over nagedacht hoe de grote dag er zou
moeten uitzien. De kerkklokken moesten luiden en er zouden saluutschoten worden ge
lost.

In de avond zouden kerkdiensten worden gehouden, gevolgd door een muzikale rondgang
van Crescendo en Soli Deo Gloria met als afsluiting een vreugdevuur op de Markt. Voor
de schoolkinderen zou er een traktatie zijn in de vorm van - hoe kan het anders - beschuit
met muisjes. Er werd ook bepaald, dat, indien de baby op zaterdag geboren zou worden,
de kerkelijke viering op de zondag erna zou worden gehouden.

Het hele land richtte zich gespannen op de blijde gebeurtenis die was aangekondigd. Er
werden door comités allerlei activiteiten op touw gezet. In Ommen werd o.a. het voor
beeld van andere plaatsen gevolgd, dat leidde tot het oprichten van een Luiermand Comi
té.
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Luiermand Comité: dat roept vragen op. Wie zouden daar beter antwoord op kunnen ge
ven dan twee van onze plaatsgenoten, die ook op 31 januari 1938 werden geboren?

Albert Schuttert en Geesje Steen wisten er wel iets over te vertellen.

Albert (Appie): "Ja, door vraag 'ie mij wat - die luiermaande. Ik hebbe 'm nooit 'ehad.
Bi  j' mien huus wödden d'r niet völle over 'esprökken, ma' ik wete wel zo 'n bettien hoe 't
'egoan is. I'j mut weten, dat mien olders bi  j' mien grootolders in 'etrouwd waren op de
boerderieje in Varsen. Now was 't vake zo, dat de grootolders 't dan veur 't zeggen had
den. Toen ik geboren waar bint d'r ook een paar vrouwluu bij ons huus 'ekommen met
zo 'n luiermaande veur mien olders, maar doar is helemoale niks van terecht 'ekommen.
Mien grootva bemuujen zich d'r met en zeggen, dat 't niet veur ons bestemd kon wee,
maar veur aanderen beduuld was - hi'j wol niet hebben, dat mien olders 't anpakken. Die
vrouwluu kannen weer vertrekken mét de luiermaande. Wat ze d'r met 'edoan hebt...

Eigenlijk is 't wel jammer, ma 'ja!

'k Heb trouwens nog wel een aander cadeau 'ekregen. Dat kregen alle kinder, die op den
zelfden dag as Beatrix geboren waren, 't Was een polis van de ien of aandere verzeke
ringsmaatschappij uut Alkmaar (De Noord-Hollandsehe Levensverzekering Mij N.V. van
1891) den was f 25, - weerd. De kinder zollen dat geld zelfkriegen as ze viefentwintig
jaar wödden. Dat bint ze ook noa 'ekommen - die polis zal toen wel in 'enömmen wee' want
ik heb 'm nooit meer 'ezien. Wel herinner ik mij, dat ze nog een levensverzekering met
mij wollen ofsluten, doar heb ik nog een paar joar an betaald, maar toen bin 'k d'r toch
maar met 'estopt. 't Is bes wel zunde, dat ze die polis mossen hebben, want 't was een heel
mooi ding - 't leek meer op een oorkonde. Dat was vandaag de dag misschien nog wel wat
weerd 'ewes. Ja - aj ook alles van te veurten 'eweten hadden ...Gé Steen en ikke hebt 'r
wel 's over 'eproat. Gé hef nog wat kaartles, die as ze van Beatrix kreeg!"

Appie's vrouw Dini weet er nog iets aan toe te voegen, dat ze te weten kwam van een zus
ter van Albert. "Zi  j' hef doar een keer wat over op 'eschreven. Toen Albert geboren was -
hi  j' wödden noar zien grootvader 'enuumd - had de huusarts 'ezeg, dat op den dag ook
een prinsessien geboren was en dat iedere baby een babypakket zol kriegen van de Staat
der Nederlanden. Ma' Albert zien grootvader had doar niks van willen weten: "Dat hebt
wi j niet neudig! "en grootvaders wil was wet. Dat was wel erg sneu veur de olders, dat
vund de dokter ook en doarumme kwaamp 'e later met een mooi lichtblauw, wollen pak-
kien anzetten, " 't prinsenpak". Albert hef dat pakkien heel völle an 'ehad en later ook zien
breurtie en twee  j' zussies, die later geboren wödden. Op de duur was het helemoale, tot
op de droad versletten. Wat Appie d'r wel an over 'ehóllen hef is dat met zien verjaardag
altied de vlaggen veur 'm uut'estökken wödt!"

Geesje (Gé): "Die luiermaande ... da's toch zo'n gek verhaal. Ik heb 'm niet 'ekregen.
Mien moeder vertellen altied, dat ze nooit met zo 'n maande bi j ons huus 'ewes bint.
Vrogger was d'r een keer een tentoonstelling in Ommen en doar steund okzo 'n luier
maande. Den was van Gerrit Jan. 'k Snappen doar helemoale niks van, want Gerrit Jan
was niet iens op 31 januari geboren en ikke juust wel. Ik hebbe nooit kunnen begriepen,
dat aanderen - ook Lenie, die verder in februari joarig is - wel zo 'n maande hadden. Zo
iets is toch vrömd? Ik heb 't altied erg jammer 'evunnen.
Alle kinder, die teglieke met Beatrix geboren waren kregen van een verzekeringsmaat
schappij uut Alkmaar f 10,— 'eschönken. Dat geld zol
len ze pas kriegen as ze viefentwintigjoar waren. Toen
ik viefentwintig joar wödden kwaamp d'r een cheque
van f 10,- Nou, doar bin ik toen met noar 't postkan
toor 'egoan en heb 'm in 'eleverd voor dief 10,- Dat
hef die verzekeringsmaatschappij dus heel netties
'edoan. Ik vind echt wel jammer, dat ze die cheque bi j'
't postkantoor hebt 'ehóll'n - ik hadde 'm graag bij
mien aandere spullegies bewaard.
'k Heb nog wel wat kaarten met plaatjes, die Beatrix
zelf 'etekend hef. Die kreeg ik as dank veur de felicita-
tiekaarten, die ik an heur 'estuurd had. Mien Ome Al
bert had een keer tegen mi  j' 'ezegd: "Ij kunt best een
verjaardagskaartien an Beatrix sturen " en dat heb ik
toen 'edoan. Ik hebbe trouwens nog een grote foto,
meer een poster, doar stiet op:
Herinnering aan den blijden Geboortedag van Prinses
Beatrix



Lijst van alle ons opgegeven namen van de kinderen geboren in Nederland op den geboor
tedag van Prinses Beatrix. (460 kinderen)

Over de luiermanden, die, naar het lijkt, willekeurig werden uitgereikt, geven kranten wat
duidelijkheid, zoals in het onderstaande artikel over het comité in Ommen te lezen is.

"Ook in deze gemeente heeft zich een comité gevormd tot het in ontvangst nemen van
kleertjes enz. voor samen te stellen luiermanden voor behoeftige gezinnen, waar, om
streeks denzelfden tijd dat in het Koninklijk Paleis te Soestdijk een blijde gebeurtenis
plaats vindt, een baby wordt geboren. Plet comité dat de goederen in ontvangst wil nemen
en in overleg met de daarvoor aangewezen plaatselijke instanties, uit zal deelen, is als
volgt samengesteld: Mevr. H. C. Nering Bögel-Baronesse van Zuylen van Nijevelt, Mevr.
C.J.G. Hooyschuur-Henderik, Mevr. J.L.M.J. Pos-van Arkel, Mevr. E. Timmerman-
Munneke, Mevr. S. C. ten Veldhuys-Kingma en Mevr. E. W. Wildervanck de Blécourt-Bech.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 27 september 1937

Een andere uiting van de feestvreugde bestond in Ommen uit de geplande grote revue,
waaraan in verband met de geboorte van de Oranjetelg een speciale Oranjefinale werd
toegevoegd. Er werkten alleen spelers uit Ommen aan mee. De samenstelling van de revue
was in handen van "Belo" * De uitvoering zou waarschijnlijk plaatsvinden op 20 of 21
januari. Voor de revue bleek in een vroeg stadium al veel belangstelling te bestaan. Dit
was niet verwonderlijk; in het verleden hadden verschillende deelnemers het publiek al
weten te vermaken met hun zang en toneelspel. * "Belo" - Van der Beek en Lokin (m.1.)

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant plaatste op 9 februari een foto met de
volgende tekst: Te Ommen is Maandag en Dinsdag een revue opgevoerd, die bijzonder in
den smaak is gevallen. Men ziet hier de medewerkenden, (de foto ontbreekt hier)

De Ommer Revue. Ter gele
genheid der Blijde Gebeur
tenis - Speciale Oranjehui-
de.

Welkomstlied

Wij brengen u een
groet uit Ommen
Een hulde, een lied
Gij die uit verre lan
den

Komt zien, wat Om
men biedt

Wij wensen u hier veel
genoegen

Veel vreugde, plezier
En heten namens

V. V. V.

U hart'lijk welkom
hier.

De revue, die op maandag 7 en dinsdag 8 februari werd gepresenteerd, was een enorm
succes. De zaal was op de twee avonden tot op de laatste plaats bezet. De spelers wisten
het publiek te boeien en te vermaken met hun goed getroffen en kostelijk gespeelde rollen,
die voor het voetlicht werden gebracht in fraai geschilderde décors - het werk van de heer

C.J. Siero. De heer H. Lokin sr.

had het orkest op vlotte wijze
door de muzikale delen van het

programma geloodst. De decla
matie door de heer B.J. Jonink

maakte met zijn declamatie grote
indruk. Hierna volgde de
"Oranjefmale" waarna langdurig
werd geapplaudisseerd.

Evyi
IN 2 BEDRIJVEN.

Samcngcstdd door 'H. LOKIN Jr en H. ]. v. d. BEEK

Regie: -H. J. V. d. BEEK Decors: C J. SIERO
Orkest o. l v. H. LOKIN

Gostuurm cn Kapwerk: H. S. WOLFP - Zwolle
Dansen mgcsmdecrd door DEN NV v. CX)RTMEI?SSEN

oi^ mr STATION
Jaiius, gids H. J v.d mrlgcnt
Jacob. gid» W. Gon ChH

Dlolte MeJ KaiW|)mti Condurleur
Orads 11 Lokin ir. Dame

Koor

. van Ke&terin

MeJ. T U'klM

m VERKEERSAGENT
Agent

Vrouw met kind

Engelache dame

Vrremde heer

J Luitpfees

MeJ Kt»mpmari

Mcj. T. Lokla

li. J. vd Beek

Diekr

AaUHnobJhsten

H Lok n Jr.

Mej Knmprian

W. c.-.vri

STRAATHUEIKANTEN
H J. Vd Ber-k 2e musikant

BIJ DE HAHARADJA
SolodanAercs Me) C van CMJk

Burgemeester C.E.W. Nering
Bögel gaf op de eerste avond blijk
van zijn grote waardering voor de
samenstellers van de revue en de

spelers. De heer de Levie -
V.V.V. - sprak zijn dank en be
wondering uit voor hetgeen allen
hadden gepresteerd. Hij noemde
daarbij het belang van de reclame,
die voor Ommen was gemaakt.
De tweede revue-avond werd met

een groot Oranjebal besloten.

Het grote succes inspireerde de samenstellers tot het schrijven van nog twee revues met
Grads, Dieke en andere bekende figuren uit de eerste revue. Daarover later meer.

Voor de volledige teksten van de verschillende liedjes en nog meer afbeeldingen verwij
zen we u naar de site van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen: www.oudommen.nl
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De kogelvangers of schietbanen van Giethmen
door Dieks Horsman en Herman van Beesten Fotobewerking

Joop Dimnewind.

Giethmen waar natuur en historie samengaan
Bij deze eeuwenoude buurtschap in het landschap van het Lageveld tussen de zuidzijde
van de Dalmsholterweg ter hoogte van nr.10, (de voormalige boerderij van de fam. Ge-
rard van Beesten), en de naaldbomen op de glooiing van de Archemerberg staan vier hoge
en omvangrijke Kogelvangers op rij met een onderlinge afstand van ca. 90 meter. Geheel
verscholen tussen het groen van grove dennenbomen met hun grillige vonnen, sommigen
zelfs twee-of driestammig, in het grensgebied van het eigen terrein van het Overijssels
Landschap en de weilanden van de boeren uit Giethmen. Op een oude kadasterkaart vindt
men nog de namen van de toenmalige eigenaren van die gronden: -De Marke Giethmen
tot 1863 - Weelink 1863 (op erve Flierman nu fam. Smit) -Oudelaar 1893 tot 1945 -
Staatsdomeinen tot 1942 - Gerard van Beesten van 1950 tot 2008 en sinds 2008 de nieu

we eigenaresse mevrouw E. Schaap. Overige eigenaren in dit gebied waren: Warmelink,
Schutte en Scholten.

Oorsprong en doel
Kogelvangers of schietbanen wer
den eertijds opgericht tot beoefe
ning om gericht te kunnen schieten
met een vuurwapen. Vanaf 1700
waren er in ons land kampementen
voor militairen om daar schietoefe

ningen te houden voor Engelse en
Nederlandse soldaten die geza
menlijk oorlog voerden tegen
Frankrijk. Ook werd er geoefend
toen ons leger zich inspande om
België te veroveren. Op een kaart
uit 1749, gevonden door Ab Gout-
beek uit Dalfsen, blijkt dat er in
Giethmen onder aan de Archemer

berg bij Giethmen een schietbaan
met kogelvangers wordt aangege
ven.

Vvx,.-- .j'Vrw-
T'i

-r-.

•• ■ ■ ■ i ■ ".7 X'. ,

Kaart van Kupfen uit 1749.
Kaart is gevonden door Ad

Goutbeek.

Landweermanschappen
Op grond van de Landweerwet van 1901 werd in ons land een Landweermacht opgericht,
een reserveleger van dienstplichtigen of vrijwilligers. De soldaten van de Landweer moes
ten dan om de zoveel jaar op herhalingsoefeningen. Een landweer moest naast de regulie
re krijgsmacht, indien noodzakelijk in korte tijd een groot aantal soldaten kunnen mobili
seren.

Het Landweerkamp dicht bij Huize 'Klein Archem'
In de Zwolse courant van 3 mei 1906 wordt de voorbereiding aangekondigd van een
' 'Landweerkamp aan den Archemerberg in de nabijheid van den grintweg naar Leme-
le,10 minuten lopen van de Nieuwebrug. De manschappen die reeds in het voorkamp ver
blijven hebben al een groot aantal tenten opgeslagen. Den 14den mei 1906 zullen de
landweertroepen het kamp betrekken. Aan de schietbanen in het Giethemerveld en op
pl.m. 20 minuten afstand van het kamp, wordt druk gearbeid om ze op de gemelden datum
in gebruik te kunnen stellen. Er worden vier banen aangelegd, waarvan het grondwerk
bijna is voltooid"

Indeling van het Kamp.
Dicht bij de grintweg zijn, volgens dezelfde courant, vier houten keten geplaatst met daar
naast de ketels voor het koken van de warme maaltijden of warmwater. De geslagen Nor-
tonpompen halen op een diepte van 18 meter helder water naar boven. Verderop staat
naast de beide tenten van 'de Wacht', de kantine, een houten keet. Dan volgt de
'Kampstraat' met aan weerszijden de tenten voor de soldaten in vier dubbele rijen, elke rij
voor één compagnie. Daarbij ook nog de tenten voor het 5''^ regiment infanterie, een deta
chement van 30 man onder Luitenant L.C. Preij. Voor de verplegingsofficier, de arts en
de kolonel met zijn bureau is een aparte tent geplaatst en als laatste de tent waarin enkele
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Bonneblad (1906) met de
locatie van de schietbaan.

\

iLA ax

Soldaten burgers ontmoeten
elkaar.

dames de maaltijden voorbereiden. Men mag ervan uit gaan dat het totale aantal man
schappen varieerde tussen de 200 of 300 manschappen. In afwijking van andere landweer
kampen is bij dit kamp sprake van een stabiele opzet omdat het Rijk dit terrein gepacht
heeft voor een periode van 20 jaar. Er zal nog een loods komen voor het opslaan van de
uiteengenomen keukens meubilair en overige losse bestanddelen.

Einde oefening -weer naar huis
Het Sallands weekblad van 25 mei 1906 beschrijft daarover het volgende:
' 'In de afgelopen week kampeerden de landweermanschappen van het 9^" en l(f'^ district,

•JU" zes dagen in het kamp aan den Ar-

. 4'. .•/■*•''' chemerberg bij Nieuwebrug. De
tenten waren goed waterdicht en
staan op een droog terrein, zodat

' tijdens de zware regen die wij had
den, wij toch geen nattigheid had
den te lijden. Zaterdag keerden de
opgekomen manschappen huis
waarts. Een landweer plichtige die
de oefening meemaakte, schreef in
de Zwolse courant; ' ''Het is zater-

1 dagmorgen en wat een drukte en
bewegingen aan het station in Om
men van al die soldaten die tot de
Landweer behoren. Op aller gezich
ten is duidelijk te lezen dat ze zich
verkneuteren in het idee huiswaarts

te keren, want, moetje weten, ze hebben zes dagen hun huis en gezinnen enz. moeten ver
laten om deze oefeningen en tijd door te brengen in de kamptenten. Hoe het daar was?
Welnu, over het algemeen zal men met genoegen terugdenken aan de behandeling van de
officieren jegens hun onderhebbenden. Vooral kunnen wij in dezen niet anders dan alle lof
toebrengen aan den kampcommandant, kolonel Colthoff. Het werd beslist de soldaten niet
lastig gemaakt, als ze zelf tenminste daar geen aanleiding toe gaven. En gelukkig was dit
voor zover mij bekend, niet het geval en kwamen de meesten hun verplichting goed na.
Een grote hinderpaal bestond er hier in dit kamp wel, ja misschien zeg ik niet te veel, dat
bijna iederéén klaagde over de kantine. Alles, is in vergelijking met de kantine in onze
kazerne, peperduur en van slechte kwaliteit. En wat men er kon kopen? Sterke drank, was
steeds beschikbaar, maar vroeg men om koffie, die was er bijna nooit te krijgen en melk
was altijd uitverkocht. En de mannen waren op de kantine aangewezen, als zij enige ver
snapering wensten, omdat ze het kamp niet mochten verlaten"

Soldaten en burgers ontmoeten elkaar bij het Kamp
Een verslaggever van de Zwolse Courant d.d.25 mei 1906 schrijft hierover: 'Bij het door
wandelen van het Kamp hoort men vooral het dialect van deze streek, het bewijs dat de
meeste militairen ook hier uit de streek
afkomstig zijn. Burgers die wat meer van
de inrichting van het Kamp of over het
militaire leven wensen te vernemen, wor
den door de officieren en de manschappen
welwillend voorgelicht. Geen wonder dus
dat de oefeningen door een vrij talrijk pu
bliek worden bijgewoond. Vooral toen
woensdag bij de overtocht van de Regge
op de Nieuwebrug de 'vijandige troep
moest worden overmeesterd. Dit leverde
een interessant schouwspel op. Donderdag \
werd het Kamp bezocht door den minister
van oorlog die tevens de schietbaan inspecteerde en belangstellend bij de manschappen
informeerde de voeding, ligging enz. Er heerste een gezellige drukte''.

Van landweer naar Landstorm
De Landweer is in 1913 weer opgeheven toen er in Nederland een geheel nieuwe regeling
voor de krijgsmacht van kracht werd.
De nationale Landstorm, opgericht in 1918 net na de eerste wereldoorlog, wilde een sti
mulans zijn voor de Bijzondere Vrijwillige Landstorm die in 1925 een grote landdag heeft
gehouden in Ommen met verschillende demonstraties en een schietwedstrijd op een ter
rein bij huize "Dennenleven" dicht bij het station, zeer waarschijnlijk de voonnalige wo-
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ning van de familie
Falkenburg aan de
Hammerweg die de
zelfde naam had.

Veel leden daarvan

maakten ook deel uit

van de Ommer Schut

terij en schietvereni
ging om daarmee in
die tijden op te komen
voor "des-Lands

weerbaarheid". Voor

andere schietoefenin

gen toog men dan op
zaterdag naar de ko
gelvangers in Giethmen en aan de goede schutters werd het 'Brevet Scherpschutter' ver
leend. Van deze Bijzondere Vrijwillige Landstorm is nog een prachtig vaandel aanwezig
in ons Streekmuseum.

De burgenvacht Ommen in
1920 oefenende hij de Le-
melerberg bij een aarden

kogelvanger.
Van links naar rechts staan

de: E. Ekkel (commandant),
E.H. Timmerman

(voorzitter), H. Schuurman,
H. Munneke, W. de Jong en

G. van Elburg.
Knielende: F. Fennema, F.
Couvret, J. Moddejonge, S.
van der Linde, B. Jansen en

P. Timmerman.

Speurtochten en avontuur
Herman van Beesten, nu wonend in Den Ham, maar zijn ouderlijk huis, de voormalige
boerderij van zijn ouders staat aan de Dalmsholterweg nr.10 in Giethmen. In zijn jongens
jaren ging Herman met zijn jongere broertjes op avontuur naar die grote en hoge
'zandbulten' in het bos met daaromheen de toen nog vrij diepe grachten met genoeg water
voor pootjebaden of zelfs bij vorst te schaatsen en voor zulke kornuiten natuurlijk het
boomklimmen of voor jagertje spelen of hutten bouwen. En met Paasdagen met de buur
meisjes ̂ eier kuul 'n in mooie netties of een buultie van bakker ter Burg'.

Voor ca. 70 jaar stonden er nog maar weinig boompjes en struiken boven op de hoge ko
gelvangers. Maar doordat hier vele jaren niet meer wordt geoefend staan er door wildgroei
nu grove dennen of berken bovenop.

Werken met kruiwagen en schop
Herman zijn ouders, Gerard van Beesten en Geesje Uulders kochten in 1949 bijna vier 4
ha. heidegrond voor de prijs van 1300 gulden per ha van Hendrikus Oudelaar uit
Giethmen, hij woonde met zijn zuster Hen- : - .,
drikje op de eeuwenoude "erve ^
Bosch" (later woonden daar Derk Jan en
Geertje Gerrits.) Het zware werk, de ontgin
ning van de heidegrond heeft Gerard hele
maal zelf verricht met de kruiwagen en de
schop, dus zonder de ploeg. Een enorme
prestatie, waar hij met zijn forsgebouwde
postuur enkel jaren hard aan heeft gewerkt.
Toen het eerste deel was omgespit tot land
bouwgrond lieten Gerard en Geesje daar een
boerderij bouwen door de aannemersbedrijf
H.J. Schuurman/H. Seinen uit Ommen.

Hun mooie boerderij met rode dakpannen
vermeld op de voorgevel de passende naam
"'Welgelegen". In het jaar 2007 zijn Gerard en Geesje verhuisd naar Ommen nadat hun
boerderij was verkocht.

In de loop der jaren ontstond bij zoon Herman samen met zijn broers de interesse voor
historische informatie over de nog steeds bestaande kogelvangers, nu al jaren niet meer in
gebruik. Na veel speurwerk kwam Herman via militaire archieven in het bezit van een
bouwtekening uit 1906 van de "Genie 4''" Commandement Zwolle" met het opschrift
"Schietbanen nabij den Archemerberg bij Ommen" met daarop een tekening met schiet
banen met een schijvenloods. Op een kadasterkaart staat deze omgeving aangeduid als
"het Lage veld " De schietbanen waren eertijds bereikbaar via vier weggetjes vanaf de
toen zo genoemde Gietemerdiek, nu Dalmsholterweg. Met Tjeerd de Leeuw van Oud-
Ommen achter op de trekker is Herman op onderzoek uitgegaan. Tjeerd nam daar foto's
voor een heel mooie serie op internet. In 2008 is Harry Woertink ook mee op de trekker
geweest en hij schreef daar een heel interessant verhaal over in de plaatselijke pers.
Herman vond door de jaren heen daar in de grond munitie zoals kogels, hulzen of andere
sporen op die locatie. Ene grootmajoor in buitendienst D. van Zuidam uit 't Harde heeft

Giethmen C 44°

nu Dalmsholterweg 10
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alles voor hen gedetermineerd. Maar het speurwerk van Hennan ging door. Hij bracht be
zoeken aan het gemeentearchief in Ommen, het Nationaal-archief in Den Haag, het kadas
ter in Zwolle en nog steeds houdt het hem bezig. Van het Nederlands Instituut voor Mili
taire Historie, het NIMH, kreeg Herman welwillende medewerking, bij een bezoek van
hen naar de kogelvangers, maakte men de opmerking ' 'Herman, het blijft zoeken naar een
speld in meerdere hooibergen' Ondertussen is het aardig gelukt om die speld te vinden.
En niet alleen voor Hennan, maar ook voor onze lezers want hierover was tot nu toe maar
weinig bekend.

Begroting en Bestek No.103 - Genie 1906
Heel lezenswaardig is het ''Bestek en begroting voor een oefenterrein voor de landweer-
plichtigen van de infanterie bij Ommen, onder het beheer van de Genie te Zwolle, 4'''^ com-
mandement, gelegen aan den weg van Giethmen naar Dalmsholte nabij de Archemerberg.
Aanbesteding op vrijdag 30 maart 1906, onder nadere goedkeuring van den minister van
Oorlog, en den Eerstaangewezen Ingenieur te Zwolle. Ter plaatse moeten, door piketten
aangegeven, naar bestek en aanwijzingen: schietinrichtingen voor vier dubbele banen,
voor vier Kogelvangers, ieder met een lengte van 26m., een breedte van ISm.en een hoog
te van 4,50 m. met daarop een grindscherm van 2m. hoog worden aangelegd. Verder zul
len waarnemingsposten, zandbekistingen en een schijvenloods worden gebouwd". Beno
digde materialen in het bestek zijn zand, terplekke uitgegraven, heideplagzoden voor de
afdekking van de randen, bestrating van klinkers in waalvonn, grenen- vuren- en eiken
hout, gesmeed ijzer, staaldraadtouw en katrolschijven en nog talrijke klein materiaal, te
vens de beschrijving van allerlei afmetingen of maten. Er komen 2 banen van 400 m. en 6
banen van 500 m. Het bestek vermeldt verder dat er 8 trekschijfmrichtingen, elk bestaande
uit een stelling tot het gelijktijdig bewegen van 2 gekoppelde schijframen worden ge
maakt.

Een maquette van de Kogelvangers
Heel veel tijd heeft Herman besteed aan het tot stand brengen van een heel bezienswaardi
ge maquette naar het voorbeeld zoals te zien op schetsen van oude bouwtekeningen. Vorig
jaar was deze te zien op de buurtavonden in het Streekmuseum voor de bewoners van
Giethmen en Dalmsholte. Daarna ook bij andere gelegenheid in Diever. Zo ontstond er
een heel fijn contact met de historische vereniging van Diever waar evenals in Donderen,
Wapse, in Drenthe en ook in Milligen in Gelderland schietbanen en kogelvangers bestaan.
Zo stond er in Diever in 1906 ook een tentenkamp voor de Landweer met 120 tenten en
drie kantines. Op 18 juni 1906 arriveerden daar in het kamp in totaal 400 manschappen.
Herman toont een prachtige foto van een tentenkamp bij Wapse, afgedrukt in het orgaan
van de historische vereniging in Diever.

Dit is dan het verhaal over de kogelvangers waar weinig over is geschreven. Dankzij het
omvangrijke speurwerk en het onderzoek van Herman kunnen onze lezers kennisnemen
over een geschiedenis die toch heel uniek is voor Giethmen en omgeving, waarvoor onze
hartelijk dank aan Hennan van Beesten die ook de foto's beschikbaar stelde.

De maquette die Herman
van Beesten heeft gemaakt.

rr
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€ 28,50

Ekkelenkamp
LUNCH ■ DINER ■ PATISSERIE

] I SSALON

Stationsweg 1 ■ 7731 AW Ommen ■ teLefoon 0529 A5 17 82

www.ekkelenkamp-ommen.nl

SPECIALE LESSEN VOOR OUDEREN

SPORJRUK
SPORTEN VOOR

MAAR € 20,99

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

Tekenwerk

Vergunningen
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7731 HL Ommen
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info@bvbouw.nl

www.bvbouw.nl

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST
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Dr. A.C. van Raaltestraat 12

7731 GN Ommen

Tel. (0529) 45 16 58
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OMMEN

Verkoop

Aankoop

Taxaties
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Voortgekomen uit

'De Schakel Makelaars'

staan wij vanaf 1998

bekend als dé specialist

In de regio.

Markt 17, 7731 DB Ommen
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infD@tantepos.nl
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bij van Aalderen aan de Hamsgoren 25 terecht.

Telefoon (0529) 452429
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van cijfers naaiv^-|
toekomstplannen

hart voor
resultaat

www.krcvanelderen.nl

[[TTT

KRCVANELDEREN
accountants | belostingodviseurs

X GOUDSMIDS
ATELIER & JUWELIER

ZANDBERGEN

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

www.bzandbergen.nl

Creatieve

workshops &
Luxe bungalow
arrangementen

www.sallandsaoed.nl

Emslandweg 1D
7731RP Ommen

T 0529 46 36 66

E  info0dewilderoos.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 I zondag gesloten



Strangeweg 7

7731 GV Ommen

Tel (0529)45 21 50

info@dunnewindgroep.nl

www.dunnewindgroep.ni

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

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

wmm der UMBB

OMMEN BV

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

lS[ptarispost ommen
Zet het zwart op wit.

IJNIVE^VERZEKERINGEN J—/ ̂ ^7

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.

Univé Ommen

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

Daar plukt ü de vruchten van!

DE <APPER

www.salondekapper.nl

Vrijthof 1

7731 CN Ommen

Telefoon [0529)45 49 48

tijdvoorjezelf0salonclekapper.nl

Maak online een afspraak

Wijnhof
Ommen
dranken & delicatessen

Varsenerstraat 2

7731 DC Ommen

T 0529 45 30 66

E info@wljnhofommen.nl

I www.wljnhofommen.nl

VERHUIZ)NGEN

EN

TRANSPORTEN

u^u

Q

ö
H. STEEN B.V.

Sogenbosstraat 3

7731 WT Ommen

Tel. (0529) 45 18 02

E-mall info@hsteenbv.nl

"R?lo (^435
Ook zorgmaaltijden

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

0529 451429

lUvviK

AUTOSCHADE

HenK Koggel
fOCW/t

GARANTIEBEDRIJF

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen

Telefoon (0529) 45 12 94

zqj'PêO^^

Restaurant - Catering

De Bootsman

Goevorderweg 19

7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72

HOGE I4EXEL

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op
Bungalowpark Hoge Hexel

Voor reservering:

Hoge Hexel Recreatie
Bruine Hoopsweg 6, 7645 BJ Hoge Hexe)

Te). (0546) 57 98 65 • Fax (0546) 57 13 08

E-mai); info@fi]iexel.nl • internet: www.fiiiexei.nl




