
°turnen' s stadsoinroeper 
luidt klokken al 25 jaar 

OMMEN — Ommen behoort tot 
die weinige plaatsen, waar de 
stadsomroeper nog met zijn 
,.panne" rondtrekt om de inwo-
ners bekend te maken met het 
meest uiteenlopende nieuws. Want 
behalve officiële mededelingen, 
zoals het schouwen van straten en 
schoorstenen en de verkoop van 
vlees over de vrijbank. wordt ook 
verenigingsnieuws omgeroepen. 

Deze taak wordt sinds 1943 
waargenomen door Albert Vis-
scher, beter bekend als Apple 
Skoesmeer. Die bijnaam heeft hij 
te danken aan het feit dat hij 
een al te brutale bengel het ge-
zicht met schoensmeer insmeerde. 

Die schoensmeer staat weer in 
verband met zijn eigenlijke be-
roep van schoenmaekr. Maar 
daarnaast is hij behalve omroeper 
stadsklokkenluider (bijna 25 jaar) 
aanspreker en propagandist voor 
kanker- en t.b.c.-bestrijding. Bo-
vendien hanteert hij ook de pen 
en is hij correspondent van een 
Chr. weekblaadje. Ook de politiek 
heeft zijn volle belangstelling. 

Tevens is Appie de vraagbaak 
van vele boeren, die hij ook be-
hulpzaam is bij het indienen van 
officiële verzoeken. Door al deze 
functies neemt hij een uitzonder-
lijke plaats in en is hij in de 
gehele gemeente Ommen een be-
kende figuur. Dit kwam wel in 
het bijzonder tot uiting bij zijn 
zilveren huwelijksfeest, het vorig 
jaar. Het regende gelukwensen en 
geschenken, waaronder grote pak-
ken pruimtabak. Want pruimen is 
het enige genot waaraan Appie 
verslaafd is. 

Albert Visscher werd in Sleen 
(Dr.) geboren als zoon van een 
beroepsofficier, die ook zijn zoon 
als krijgsman wilde opvoeden. 

Maar Appie was het met die 
plannen geenszins eens en voelde 
meer voor reizen en trekken. Die 
kans kreeg hij als dienstplichtig 
matroos bil de Kon. Marine. Als 
zodanig maakte hij een reis om 
de wereld. 

Met enige weemoed toonde hij 
ons zijn'bewijs van ,.eervol ont-
slag" bij de Kon. Marine, wegens 
opgelopen verwondingen bil de 
ontploffing van een gasketel. Na 
deze glorierijke periode bekwaam-
de hij zich in het schoenmakers-
vak en kwam in 1920 bij de Wed. 
Horstink te Ommen als knecht in 
dienst. Maar zijn onafhankelijke 
natuur leidde er toe, dat hij enige 
laren later voor zichzelf begon. 
Het werd hard werken, want over 
bedrijfskapitaal beschikte hij niet 
en de concurrentie was groot. Zo 
werd hij gedwongen naar bijver-
diensten om te zien en groeide 't 
aantal neven-functies steeds meer 
uit. 

Het luiden der klokken is een 
nauwkeurig werk. dat altijd met 
twee man moet geschieden. Zijn 
zoon Hans is hierbij een trouwe 
steun. Voor de gemeente moet 
tweemaal daags eeluid worden en  
voorts bil feestelijkheden en bran-
den. Op verzoek van de nabe-
staanden en tegen een vastgesteld 
tarief worden ook de doden uit-
geluid. Des morgens 11 uur voor 
boeren en des middags 1 uur voor 
burgers. De beide uit 1517 date-
rende klokken, Salvator en Maria, 
werden door de bezetters verwij; 
derd, maar keerden gelukkig na 
de bevrijding terug. 

Jenne, zijn vrouw geboren uit 
een oud Ommer geslacht, fungeert 
als Appie's geheugen en herinnert 
hem aan al zijn plichten. Dit 
vraaggesprek vond zij maar matig 
en zij vroeg zich af. wat de burge-
meester er wel van zeggen zal. 
Want per slot is de burgervader 
haar man's hoogste chef. Hans 
daarentegen keek vol bewonde-
ring naar .,zien va" en is stellig 
voornemens het ook nog eens zo 
ver te brengen. Trouwens hij 
heeft reeds een groot deel van zijn 
week overgenomen. 


