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Het nieuwe onderkomen van de Historische Kring Ommen aan de
Schurinkstraat 22B in Ommen.
Van de voorzitter
In dit schrijven kom ik nog even terug op onze jaarvergadering.
Zoals altijd een goed bezochte vergadering, waaruit blijkt uw betrokkenheid bij
de vereniging, maar ook de programma’s die wij u aanbieden.
Naast de presentatie over ds. Van Raalte, was er de presentatie over de Ommerschans, oorspronkelijk een verdedigingswerk, maar waar een heel belangrijke geschiedenis aan ten grondslag ligt door de eeuwen heen. Vanuit de HKO
zullen wij u de komende jaren op de hoogte houden van de ontwikkelingen die
daar plaatsvinden.
Tijdens de vergadering hebben wij eveneens afscheid genomen van Luuk Vogelzang als bestuurslid, iemand die vanaf de oprichting betrokken is geweest
bij de HKO. Hij heeft daar heel veel tijd voor beschikbaar gesteld, maar was
ook in staat om tijdens de vergadering op inspirerende wijze een bijdrage te
leveren. Luuk, namens ons allen bedankt, maar blijven graag afhankelijk van
jouw inzet.
Ook wil ik graag via dit schrijven ingaan op een aantal veranderingen binnen
de HKO. Naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan hebben we ons eens de spiegel voorgehouden met de vraag: waar staan we, en wat beogen we voor de toekomst. Vaststaat dat er erg veel aan historisch materiaal beschikbaar is, maar
de toegankelijkheid is nog niet wat het moet wezen.
Met de werkgroepen hebben we daarom een aantal afspraken gemaakt om tijd
en thema in volgorde aan te pakken zodat de digigroep de gegevens kan invoeren.
Wat ook als gevolg daarvan heeft plaatsgevonden in de samenstelling van het
bestuur. Immers de HKO staat of valt met de inzet van de werkgroepen, het is
dan ook logisch dat daar bestuurlijke verantwoordelijkheid komt te liggen.
Ik kom daar in de volgende Nieuwsbrief op terug.
Tot slot staat op het moment van schrijven de verhuizing voor de deur. Ik ga er
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Doelstelling HKO:
De vereniging heeft ten doel door middel
van heemkundige en/of andere activiteiten belangstelling voor Ommen, alsmede
voor het onderzoek naar lokale en regionale geschiedenis te bevorderen in de
ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verenigen en in stand houden van
groeperingen van een heemkundig karakter
b. het organiseren en ondersteunen van
activiteiten met een educatief en algemeen
vormend karakter
c. het verzorgen van publicaties. het
medewerken aan projecten van heemkundig belang
e. alle wettige middelen welke verder
voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

ziek en natuurlijk had Aly voldoende voor de inwendige
mens ingeslagen.
De paardentram werd oranje versierd en iedereen had
één of meer oranje getinte kledingstukken aan. Zelfs de
meeste nagels werden bij Ommezien in een ommezien
oranje gelakt. De Vikingbotenbouwer Berend-Jan Dankelman zat uit te puffen in oranje, maar ook onze kledingdeskundige Dina Portier zat met een eigen, ter plekke in elkaar geknutselde, oranje creatie op. Patricia Jaspers en Linda Pot waren zelfs helemaal van top tot teen
in oranje. Tijdens de optocht renden zij in deze outfit
naar de Noormannen om die van een natje en droogje
voorzien.
Omdat een jarige ook trakteert, deden ze dat er ook nog
even bij. Met oranje trommels vol snoep werden de
kleintjes langs de stoep verrast.
Jammer voor de Oranjevereniging in Ommen dat hun
jubileumfeest zo moest eindigen, maar meer nog gaat
onze deelneming uit naar de getroffen mensen in Apeldoorn en hun families.
De Vikingboot won een eerste prijs en de paardentram
een derde.
Luuk Vogelzang

vanuit dat, op het moment dat u de Nieuwsbrief leest, de
verhuizing naar ons nieuwe onderkomen aan de Schurinkstraat 22B een feit is.
Via de media houden wij u op de hoogte.
Berend Jan Warmelink

Koninginnedagoptocht 2009
Al jaren verzamelen we rond half twaalf voor het begin
van de optocht bij “Ommezien”. Dan wordt er verkleed,
de laatste hand aan de optochtwagen gelegd en gekeken
of alles in orde is. Zo ook dit jaar. De Vikingboot met
daarin onze vier stoere Noormannen was al vertrokken,
toen het prille nieuws van het drama zich ook op straat
verspreidde. Wat er precies gebeurd was, en hoe, bleef
onderweg een grote vraag voor ons.
Dit jaar waren we met twee teams in de optocht aanwezig. De Vikingboot verwees naar een krantenartikel
waarin gepleit werd om de Vecht stroomopwaarts tot
voorbij Junne weer bevaarbaar te maken. Je zou dan
zelfs via de Vecht tot in de Oostzee kunnen komen, het
gebied van de Vikingen! Dus ze zouden terug kunnen
komen, die Noormannen, zoals ze vroeger meer dan
duizend jaar geleden deden. Onze boot had twee Noorvrouwen aan boord, Åly Pøt en Åldien Påsmån, met
daarbij ook twee Noormannen, Hårry Klømp en Hermån
Kørtmån.
Om de jarige Oranjevereniging extra in het zonnetje te
zetten en te feliciteren reed een afvaardiging van HKOleden mee in de schitterende paardentram van Gerard
Habers. Zelfs de koningin kon niet met meer luxe vervoerd worden: dikke kussens, airco, verwarming, mu-

10 juni 2009 “Rondje Ommen”
In samenwerking met het Streekmuseum en Oll’ Ommer
gaan wij een “rondje Ommen” organiseren. Wij gaan u
per bus door de buurtschappen voeren onder de deskundige leiding van Dieks Horsman en Harry Woertink.
Wanneer:
Vertrek van:
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10 juni 2009.
Streekmuseum, Lagen Oordt 7 te

Horst van de IJsselacademie om vast een idee te krijgen
wat er van ons verwacht wordt als wij meedoen met dit
project.
Wij weten inmiddels dat als voorbeeld gaat dienen de
canon van de Nederlandse geschiedenis. Deze canon
gaat in de toekomst ook gebruikt worden als leidraad
voor de geschiedenislessen op de scholen. In deze canon
zijn vijftig “vensters”, die als het ware vijftig blikken of
momenten in de geschiedenis van Nederland tonen. Eén
van die “vensters” toont Hugo de Groot, welbekend van
de boekenkist. In dit venster over Hugo wordt dan verder ingegaan op wat voor man hij was, de tijd waarin hij
leefde en wat hij voor de wereld betekende.
Het is de bedoeling om voor Ommen ook zoiets op touw
te zetten. Dus vijftig momenten die typerend voor Ommen en of voor die tijd zijn zullen dan extra uitgelicht
worden. Deze vijftig momenten of “vensters” zullen op
het internet te vinden zijn als de lokale canon van Ommen. De IJsselacademi zal uit die lokale canon van Ommen putten om daar weer een provinciale canon van te
maken. Voor ons, en voor alle Ommenaren, zaak om
historisch Ommen met voldoende kwaliteit voor het
voetlicht te brengen.
Hierbij daarom een oproep: iedereen die graag mee wil
doen aan dit project, meldt u aan bij een van de bestuursleden van de HKO!
Luuk Vogelzang

Ommen.
Vertrek 18.00 uur en we zijn ong.
21.30 uur terug.
Opgave bij:
Streekmuseum, tel. 453487.
Kosten:
€ 10,-- per persoon, incl. een kopje
koffie.
Er kunnen maximaal 54 personen in de bus, dus :
Wie het eerst komt, die het eerst maalt, oftewel
VOL IS VOL!
Hoe laat:

Afsluiting seizoen
Samen met Oll’ Ommer gaan we het seizoen weer afsluiten met een fietstocht en een barbecue.
Op 26 juni 2009 starten we tussen 18.00 – 18.30 uur
vanaf het Streekmuseum.
U kunt zich opgeven bij Dinie Dunnewind tel. 453198
of bij Aldien Pasman tel. 453446.
In verband met de kredietcrisis moeten we nog even
nadenken over de kosten van deze activiteit, maar dat
hoeft beslist geen reden te zijn om u niet aan te melden
voor deze gezellige afsluiting van het seizoen.
Dus: komt allen!

Oorlogsslachtoffers
De landelijke Oorlogsgravenstichting heeft het voornemen om mensen die zijn omgekomen als gevolg van
bombardementen en beschietingen op te nemen in het
Oorlogsslachtoffer-register.
Tot nu toe werden daar alleen militairen in opgenomen,
die in “actieve dienst tegen de vijand” zijn omgekomen.
Nu wil men ook de burgerslachtoffers hierin opnemen.
Van de slachtoffers is de volgende personalia benodigd:
•
locatie van de graven en naam en adres van de
begraafplaats;
•
registreren van de graven, grafregistratie; familienaam, tussenvoegsels, voornamen (voluit), geboorteplaats- en datum, overlijdensplaats- en datum.
De inventarisatie vindt plaats via de gemeente. De heer
Bakkenes van de gemeente Ommen hoopt via de leden
van HKO de namen van tot nu toe onbekende slachtoffers op te kunnen sporen.
Door deze oproep van de gemeente werd binnen het
bestuur (opnieuw) de vraag gesteld of het mogelijk zou
zijn om een nieuwe werkgroep op te richten, die zich zal
gaan richten op “Ommen in de Tweede wereldoorlog”
of ruimer: “het oorlogsverleden van Ommen”.
Iedereen die zou willen meewerken aan een dergelijke
werkgroep kan zich melden. Hierdoor ontstaat meteen
duidelijkheid of er voldoende vrijwilligers zijn om een
dergelijke werkgroep te laten slagen.

Van de archivaris
Van Theo Boevenbrink ontvingen wij een paar documenten waaronder ook een boekje “Coöperatieve Kruidenteelt- en Afzetver. ANGELICA ommen” .Dit boekje
geeft een beknopt overzicht van 25 jaar teelt, verwerking en drogen van kruiden, groenten en andere producten in de periode van 1950 tot 1975.
Het boekje is uitgegeven in 1975 en geschreven door de
toen aftredende directeur de heer J.G. Hollak. Hij heeft
de moeite genomen om: de woelige lotgevallen van onze “Aartsengelwortel”te boek te stellen, aldus het voorwoord. Diverse tekeningen en toelichtingen op opeenvolgende verbouwingen sieren het boekwerkje, evenals
informatie over de verwerking van en de soorten van de
geteelde kruiden die gedroogd werden. Ten prooi gevallen aan het gemeentelijke project ‘de Drieslag’ is er inmiddels niets meer over van de eens zo bedrijvige coöperatie.
“Rijkspolitie Overijssel: punt erachter”, Dit is de titel
van een boek dat geschreven is door Leo Reijgersberg
en is uitgegeven door Sypro Media Zutphen. Het boek
beschrijft de bijna 50 jarige geschiedenis van de Rijkspolitie in Overijssel. Diverse herinneringen en anekdotes worden opgehaald en vermeld in dit mooie boek. Zo
wordt melding gemaakt van het feit dat er vanwege de
abominabele huisvesting van de groep Ommen in de
optocht van Koninginnedag 1983 een wagen meerijdt
die de nijpende problemen aan de orde stelt. In april
1987 wordt het nieuwe politiebureau in Ommen geopend. In een apart hoofdstuk wordt stilgestaan bij de
aanslag op de gasunie Vilsteren.

Canon van Overijssel
Op de bestuursvergadering van HKO kwam een vraag
van de IJsselacademi op tafel of wij als historische vereniging mee wilden doen aan het project “Canon van
Overijssel”? Drie leden hebben zich beschikbaar gesteld
om vast wat voorwerk te doen, Leida Bruins, Harry
Woertink en Luuk Vogelzang. Op 27 februari hebben
wij al een eerste gesprek gehad met Ewout van der
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Ook krijgt de Veld- en Milieugroep Ommen, die als eerste groep in het land werd gevormd, de nodige aandacht. In
1992 wordt het einde van het Korps Rijkspolitie Overijssel ingeluid en 25 jaar na 1983 wordt er opnieuw gesproken
over de huisvesting van het huidige team van de plaatselijke politie.
Gerrit Jan Hekman bezorgde ons een boekwerk met de hele “Geschiedenis van de Ommerschans”. Deze 70 jarige
geschiedenis van 1820-1890 wordt uitgebreid beschreven en gezien in verband met de Gemeenten Ommen en Avereest. Het boek dat is voorzien van foto’s en tekeningen is geschreven door A. Piel.
Ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester A. ten Oever is een boek verschenen met de titel “dit is Ommen”.
Dit boek is tot stand gekomen naar een idee van Arend ten Oever en is geschreven door Siem van Eerten en Evert
Ruiter. Voor dit boek is al eerder in de pers aandacht aan dit boek besteed. Een prachtig boek met de handtekening
van burgemeester ten Oever staat nu dus ook bij ons in het archief.
Gerrit Volkerink

Nieuwe leden
We verkeren op dit ogenblik in de gelukkige omstandigheid, dat het aantal nieuwe leden t e v e e l is. Dat wil zeggen
om ze allemaal in deze nieuwsbrief op te nemen. De vorige nieuwsbrief gaf geen ruimte, maar er zijn nu zoveel nieuwe leden bijgekomen, dat we daarvoor een afzonderlijk inlegvel hebben gemaakt.

Activiteiten HKO
De vergaderingen (onder voorbehoud) zijn gepland op:
•
de donderdagen 2 juli, 27 augustus, 15 oktober en 26 november 2009.

Inloopdagen
Iedere eerste donderdag van de maand. Met uitzondering van de maanden juni tot en met augustus.
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