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Een geschiedenisboek
verborgen in de natuur
William janssen, gids en bestuurslid van vereniging de ommerschans,
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‘Een doel is een droom met een deadline.’ Iets waarover je kunt
filosoferen. Want heb je altijd een doel nodig? Wanneer scoor
je? Topschaatser en (Ommer) Sportman van het jaar 2019
Stefan Westenbroek (17) had ongetwijfeld mooie doelen begin
januari. Hij traint bij het Regionale Talenten Centrum - één van
de vijf in Nederland. Samen vormen de RTC’s Jong Oranje;
Stefan hoort bij de beste junior schaatsers van Nederland.
Tijdens voetballen met vrienden brak hij in juni zijn kuitbeen.
Wég droom…
Schaatsen kon hij wel vergeten. Hij werd geopereerd en kreeg
platen in zijn been. Nu, een half jaar -plus nog wat blessures-

later, is Stefan nog steeds aan het revalideren en doet hij voorzichtig een poging om het ijs op te gaan. Hoe gaat een veelbelovend schaatser als hij met zo’n grote tegenvaller om?

Stefan: “Ik heb er moeite mee dat dit me overkwam. Leeftijdsgenoten gaan naar grote junioren World Cups. Heel mooi voor

hen, maar voor mij wel frustrerend om te zien. Daar moet je mee

leren omgaan. Je komt sterker terug, zeggen mensen. Maar erger
veel over. Dat is belangrijk. Ik verveelde me erg. Want ik trainde
zes keer per week. Ik ga elke dag naar de sportschool, rustig

spieren opbouwen. Je kunt de hele tijd wel negatief gaan doen.

doet. Dan word je ook harder. Ik sport heel veel, daardoor hoop

ik dat ik sterk terug kom. Nu, over een half jaar, of over twee jaar.
Dat maakt niet uit.”

De houding van deze jongen inspireert voor 2020. Zoals Mandela
het formuleert: ‘Je bent niet sterk door nooit te vallen. De kracht
waarmee je opstaat telt. Vanaf de grond ontstaat de held’.

Geniet bij het lezen
van het laatste magazine
van dit jaar!
Stefan Westenbroek
Topschaatser en
(ommer) sportman

In gesprek met veteraan Jeff Voortman
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Arend Spijker over de komst van
de wolf in Ommen

12

Maar je kunt beter vooruitkijken en de leuke dingen zien die je ook

janneke de lange

In gesprek met Joke Draaijer over
Philip Baron van Pallandt van Eerde

ELFJE

dan dit kan je bijna niet overkomen als topschaatser. Ik praat er

ron feijen

Frederik de Backer over het mooie Ommen

In gesprek met Inge en Bauke over autisme

Een dominee die een boekhandel begint

miranda rens

#ommenGROEN
#ommenGastvrij
#ommenGEÏnspireerd
Plaats je mooiste foto’s van Ommen op Instagram.

Van doorn in het oog, naar oogappeltje

Wetenschapper Annique, nu vanuit Liverpool

ommen in de winter
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Een idealistische
voorvechter voor
jeugd en natuur
Philip baron van Pallandt van eerde

huurde hij het huis en de 44 ha grond aan de Nederlandse

Oorlog

een vriendenprijs”, zegt Joke. “Daarmee liet hij zien dat hij de

Wereldoorlog ook in voor Belgische vluchtelingen en in de eerste

Padvindersvereniging, maar verkocht het in 1935 aan hen voor

Behalve voor de padvinders, zette hij zich tijdens de Eerste

scouting echt belangrijk vond voor de ontwikkeling van de

jaren na de oorlog voor Hongaarse en Oostenrijkse ‘hongerkin-

jeugd.”

deren’. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zat hij enkele
maanden gevangen in het concentratiekamp Buchenwald. Een
periode waarop hij met gemengde gevoelens terugkijkt. “In het

kamp ontwikkelde ik een innerlijke kracht en voelde ik een kameraadschap die ik miste toen ik weer terug was. Het duurde lang
om mij weer thuis te voelen in een wereld zonder de innerlijke
intensiteit van het concentratiekamp”, schrijft hij later. Na een
hoge belastingaanslag na de Tweede Wereldoorlog verkoopt

hij Eerde in delen aan natuurorganisaties. Het grootste deel van

het landgoed is nu in bezit van Natuurmonumenten, behalve de

Amaliaschuur die tot woonhuis verbouwd werd voor zijn oudste

dochter Erin, terwijl zijn jongste dochter Irthe het onder architec-

Van Palland
t in zijn
scoutingunif
orm, 1919

tuur gebouwde landhuis krijgt waarin het gezin Pallandt vroeger
woonde.

De markante gebouwen van de Edith-hof, de Edith
School en Ada Gilwell’s Hoeve vormen de fysieke

Ster van het Oosten

herinnering aan één van de meest sociaal maat-

Ommen erfde, werd hij plotsklaps grootgrondbezitter. “Via de

schappelijk bewogen inwoners van Ommen: Philip
Baron van Pallandt van Eerde (1889-1979). Maar

bestuur van de Nederlandse afdeling van de Theosofische

Vereniging. In datzelfde jaar ontmoette hij in Londen de jonge,

Volgens Joke Draaijer, de schrijfster van de onlangs

gezien werd als hun nieuwe wereldleraar. Krishnamurti gaf leiding

opmerkelijk man die zich weinig aantrok van de
etiquette van zijn stand en altijd zijn gevoel volgde.

Als jongen genoot Philip Van Pallandt alle voorrechten die bij

zijn stand hoorden. Hij groeide op in Den Haag en op Duinrell,
het familielandgoed bij Wassenaar. “Hij had in zijn jeugd twee

grote hobby’s: landschapsarchitectuur en het fotograferen van

ademt landgoed Eerde nog altijd de sprookjesachtige sfeer van

langvervlogen tijden. Het was Philips droom om er een spiritueel

centrum van de maken. Dat is misschien niet gelukt op de manier

weet Joke. “Eén van hen introduceerde Philip in 1919 bij het

hij heeft meer achtergelaten dan alleen stenen.

nog het best typeren als een spiritueel idealist. Een

de laatste keer zijn ogen sloot. Maar waar tijden veranderen,

Toen hij in 1913 onverwacht het kasteel en landgoed Eerde bij
scouting kwam Philip in contact met idealistische jongeren”,

verschenen biografie over de baron, laat hij zich

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Philip van Pallandt voor

die hij bedoelde, maar de prachtige begroeiing, romantische

wandelpaden en feeërieke uitstraling maken Landgoed Eerde

voor iedereen die het ooit heeft bezocht tot een onvergetelijke

charismatische Indiër Jiddu Krishnamurti, die door de theosofen

ervaring.

aan de ‘Orde van de Ster in het Oosten’. Hij maakte zo’n indruk

op Philip, dat deze in 1924 al zijn bezittingen in Ommen aan een

stichting schonk waar Krishnamurti de voorzitter van was. Er ontstond een bijzondere vriendschap tussen hen. Toen Krishnamurti
in 1929 brak met de Theosofische Vereniging en de Orde van de
Ster in het Oosten kreeg Philip het merendeel van zijn vroegere
bezittingen terug, maar nu bezwaard met leningen.”

“Prachtige begroeiing, romantische
wandelpaden en een feeërieke
uitstraling”

vogels”, vertelt Joke Draaijer die een boek schreef over het leven
van Philip van Pallandt. “Als jongetje van tien jaar zat hij achter

het stuur van één van de eerste auto’s in Nederland en had een
huisleraar en een gouvernante die zorgden voor zijn opleiding.”

Scouting
Tot zijn eenentwintigste deed Philip volgens eigen zeggen ‘nooit
iets aan sociaal werk’, totdat iemand hem het standaardwerk

Scouting for boys van Baden-Powell (1857-1941) gaf. “Wat hij
daarin las sprak hem enorm aan. Hij zocht contact met de in

Nederland nog prille padvinderij en zou zijn hele leven betrokken
blijven bij de padvindersbeweging. Hij was medeoprichter van

het trainingscentrum en kampeerterrein voor scouts op Gilwell
Ada’s Hoeve aan de Zwolseweg in Ommen. “Aanvankelijk ver-
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Landgoed als leerschool
‘Met mijn biografie getiteld Landgoed als leerschool, Biografie van Philip Dirk

Baron van Pallandt van Eerde (1889-1979) hoop ik bij te dragen aan de adels-

geschiedenis in Nederland en de ontwikkelingen rondom de Orde van de Ster in
het Oosten in Nederland”, vertelt Joke Draaijer. “In de biografie komen ontwik-

kelingen op het gebied van het natuurbehoud in Salland aan de orde. Maar het

verhaal gaat vooral over het leven van een idealistische en voor zijn tijd moderne
edelman, die bestuurlijk actief was binnen onder meer de scouting, Natuurmonumenten en Vogelbescherming en daarnaast sociaal bevlogen was”.
TEKST: erna ekkelkamp
Fotografie: Marlie Koggel en eigen beeld
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DE WOLF
IN OMMEn

Don’t judge me. You only know my face, not my story

Hongerige Wolf

Wees blij als je een wolf ziet!

Arend Spijker: “In het Ommerbos kan er inderdaad zomaar een

zwervende wolf voor je langs schieten. Wat een sensatie zou dat

Een wolf is meestal weg voor

nog aan dat in de gemeente Ommen vroeger ook wolven hebben

jij hem in de gaten hebt

zijn! Namen als ‘Hongerige wolf’ en de ‘Wolfskuil’ herinneren er

gelopen. Dit voorjaar heeft zich definitief een wolvenpaar gevestigd
op de Noord-Veluwe. Het paar kreeg waarschijnlijk vijf jongen.

Als jonge wolven uit hun roedel wegtrekken en gaan zwerven,

wolven zich in Europa weer uitbreiden is het resultaat van goed

makkelijke prooi. Een zwervende wolvenpuber gaat namelijk voor

Op dit moment leven daar tussen de zeven en tien wolven. Dat

hebben ze nog weinig jachtervaring. Dan is een schaap een

natuurbeheer. De afgelopen jaren is het Nationaal Natuurnet-

veilig. Helaas kan zo’n schaap niet vluchten. De wolf raakt in

werk Nederland (NNN) gerealiseerd. Vroeger noemden we dat de

verwarring en zal daardoor soms meerdere schapen doden.

EHS (Ecologische Hoofd Structuur). De grotere natuurgebieden

Gevestigde wolven zoeken natuurlijke prooidieren, zoals reeën,

zijn weer met elkaar verbonden. De grotere fauna kan daardoor

edelhertkalveren en biggen van wilde zwijnen. De wolven op de

migreren van het ene gebied naar het andere. De wolf heeft hier

Veluwe hebben (voor zover bekend) nog geen schapen dood-

dankbaar gebruik van gemaakt.”

gebeten.

Naya

Duitse onderzoekers analyseerden recent ruim 6500 wolvenkeutels om te zien wat gevestigde wolven eten. Slechts 1,1 procent

“Door onderzoek komen we steeds meer te weten,” zegt de

van het gevonden DNA was afkomstig van landbouwhuisdieren,

boswachter. “In Duitsland zijn een paar wolven gevangen en

waaronder schapen. De rest was van wilde dieren. Die 1,1 pro-

voorzien van een halsbandzender weer losgelaten. Zo weten we

cent kun je beschouwen als overlast. De overheid vergoedt die

wat hun gedrag is en waar ze lopen. Naya, één van die gezen-

schade. Voor het overige kan de wolf prima naast al die andere

derde wolven, liep vorig jaar ook in onze gemeente, onder andere

dieren leven. Wolven lopen in rechte lijnen en ‘s nachts soms wel

in Junne en Stegeren. Ze werd op de voet gevolgd. Uiteindelijk

70 kilometer aan één stuk. Dat is ook de reden dat er wel eens

is ze doorgelopen naar België en onlangs helaas doodgeschoten

“Don’t be afraid of the Big Bad Wolf…”

één voor een auto komt. Een goed wolvenraster om een scha-

door stropers.”

penweide kan voorkomen dat wolven schade aanrichten.”

zingt oud-Ommenaar Pleuni Stam

sussend achter de piano tijdens een

schooluitvoering (2009). Ze vertolkt het

nummer ‘Wicked World’ op een geweldige
manier; je kunt het nog beluisteren op

YouTube. “Wees niet bang voor de Grote
Boze wolf…” Wolven kwam je tot voor

kort immers alleen tegen bij Roodkapje
of in horrors. Dan heb je het dus over
irreële angst, waar niet alleen ouders
hun handen vol aan kunnen hebben.

“Wees niet bang voor
de Grote Boze wolf”

Stel nu dat je een wolf ziet?
“De wolf is schuw en verstopt zich het liefst diep in het bos.

Zodra hij een mens ziet, hoort of ruikt, is hij weg. Wolven vormen

geen gevaar voor mensen. Zolang ze met rust worden gelaten en

Lonely Ranger

niet in het nauw worden gedreven doen ze niets. Houd daarom

altijd afstand. De kans is heel klein dat je een wolf ziet. Als je een

Wolven doden schapen. Toch? Spijker: “Een wolf die op zoek is

hond bij je hebt, lijn deze dan direct aan. Je hoeft echt niet in

naar leefgebied vertoont ander gedrag. Dit zijn meestal zwer-

paniek te raken. Wees blij als je een wolf ziet! Een wolf is meestal

vende wolven, zogeheten lonely rangers. Die richten nogal eens

weg voor jij hem in de gaten hebt. Zo niet, dan ben jij lucht voor

schade bij schapen aan. Vooral schapen die vrij in weilanden

hem en loopt hij met een grote boog om je heen. Ik zou van zo’n

lopen, maar geen kant op kunnen als een wolf ze als prooi ziet.

bijzonder moment genieten,” raadt Spijker aan. “Maak een foto

Inmiddels keert de wolf terug naar

of filmpje. Voel je angst, probeer dan door te schreeuwen en met
je armen te zwaaien hem te verjagen.”

Nederland…

De komst van de ‘Canis Lupus’ is afgelopen
voorjaar via DNA-onderzoek vastgesteld.
Wat weten we eigenlijk over hem, en wat
als je nu in de bossen van Ommen met
een wolf geconfronteerd wordt. Is hij

echt zo gevaarlijk als hij er uitziet? Arend
Spijker, oud-boswachter op de Sallandse
Heuvelrug en natuurfluisteraar, weet
meer.
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TEKST: Gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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“Toen we voor
het eerst het kamp
uitreden, voelde ik
me heel klein”

Veteraan jeff voortman

zijn tijd in
afghanistan
Ommenaar Jeff Voortman vertrok in 2010 op 20-jarige leeftijd op
uitzending naar Afghanistan. Hij ging met zijn mortiergroep vaak
weken op patrouille buiten het Nederlandse kamp. Ze sliepen dan
op stretchers onder de sterrenhemel terwijl ze om de beurt de
wacht hielden. Een aantal keer kwam het gevaar wel erg dichtbij.
In De Ommer doet hij zijn verhaal.

TEKST: paula weitkamp
Fotografie portret: Marlie Koggel
en eigen beelden

wapentraining
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OP PATROUILLE
Jeff zocht wat meer uitdaging in zijn leven en wilde zichzelf

Slapen onder de sterren

mobiele Brigade te volgen. Jeff werd eind 2009 na de opleiding

We leefden primitief. Zo sliep ik met drie anderen in een container

verder ontwikkelen toen hij besloot de opleiding bij de Lucht-

“De eerste dagen bleven we in het kamp om te acclimatiseren.

in Assen paraat gezet als soldaat Infanterie Luchtmobiel. “Paraat

die in lange rijen in het kamp stonden. Zo’n container was erg

zetten is eigenlijk het klaarmaken voor een uitzending, denk aan

klein en je had nul privacy, maar je had in ieder geval een dak

vooropleidingen in bijvoorbeeld schieten. We wisten toen nog

boven je hoofd.” Na een paar dagen wennen ging Jeff voor het

niet dat we snel op uitzending gingen, maar je moet elk moment

eerst het kamp uit, op patrouille. “Ik weet het nog goed. Dan ben

inzetbaar zijn.”

je nog zo getraind en voorbereid, ik voelde me wel even erg klein
toen we de poort uitreden. Je hebt geen idee waar je in terecht-

“We gaan hetgeen
we geleerd hebben
in de praktijk
brengen”

komt. Toch beleef je die onzekerheid maar in een split second en
focus je al snel weer op je doel.”

“Als we een paar minuten later over dat pad waren gereden,
waren we waarschijnlijk allemaal de lucht in gegaan.”

In januari 2010 hoorde Jeff dat hij in april 2010 ingezet zou wor-

den in Afghanistan. Zijn Charlie compagnie werd direct klaarge-

stoomd voor vertrek. “Toen ik hoorde dat we werden uitgezonden
was ik daar heel blij mee. We gaan hetgeen we geleerd hebben

Beschoten vanuit de bergen

gebied gaat, maar het mooiste is dat je waar je voor getraind

dag dat zijn groep beschoten werd: “We zaten op overwatch

in de praktijk brengen. Je weet natuurlijk dat je naar vijandelijk

Na heftige dagen was slapen moeilijker. Jeff vertelt over die ene

hebt nu echt kan uitvoeren.”

en voor de nacht begon wilden we ons materiaal strategisch

“Als we na een aantal weken patrouille weer terugkwamen in het
kamp, voelde dat als thuiskomen. Ik vond het heel fijn om weer
even wat normale dingen te kunnen doen. Eten, douchen en

sporten. Je voelde je weer veilig. Als was die veiligheid relatief,
want ook ons kamp is een aantal keer doelwit geweest van

uitzetten. Precies op dat moment werden we vanuit de bergen

De Charlie compagnie waar Jeff inzat werd als onderdeel van de

mortieraanslagen.”

beschoten met een zogenaamde 107 mm granaat. Die viel met

International Securtiy Assistance Force (ISAF), een stationering

van militaire NAVO-eenheden, ingezet in Afghanistan. “De Taliban

Jeff en zijn compagnie verbleven regelmatig weken achter elkaar

gevaar van IED’s (geïmproviseerde explosieven) was altijd groot.”

we vaak op overwatch op bijvoorbeeld een bult. Zo konden we

was er aan de macht en er waren behoorlijk wat dreigingen. Het

buiten het kamp. “Tijdens onze dagen in de ‘zandbak’ stonden

een dorp en de toenaderingsroute in de gaten houden. Je bent
continu bezig met het waarborgen van je eigen veiligheid.

’s Nachts moest je wachtlopen en als je geen wacht had sliep je

een explosie van de
Genie en de EOD

op een stretcher onder de sterren.” Dat slapen ging prima vertelt

Jeff. “Hier zijn we natuurlijk in getraind. Als je je rust kan pakken,
moet je die ook echt nemen. Even iets eten en snel slapen.”

(Explosieve opruiming dienst)

een rotklap zo’n 50 tot 100 meter voor mijn auto. Dan schrik je
behoorlijk. We schoten direct in de vechtmodus en signaleer-

Thuis was het wel even wennen

vuren. Zo probeerden we het doel uit te schakelen. De vijand is

behoorlijk wennen. “We leefden in Afghanistan erg primitief, in

den waar het gevaar vandaan kwam om vervolgens terug te

Toen Jeff eind augustus in 2010 weer thuiskwam moest hij

vervolgens afgebroken, maar dat was flink schrikken. Je bent zo

het stof en onder dreiging. Ineens had je alle luxe weer tot je

goed voorbereid, maar als er echt iets gebeurt weet je nooit hoe

beschikking. Ook vond ik tijdens Oud & Nieuw de knallen van

je reageert.”

vuurwerk echt niet prettig. Gelukkig is er wel goede nazorg vanuit
Defensie. Direct na de uitzending gingen we eerst twee dagen

Ook scheelde het niet veel of Jeff was tijdens een autorit met

naar Kreta in Griekenland. Daar bepraat je alles over de uitzen-

een lange kolonne auto’s op een IED (geïmproviseerd explosief)

ding. Wat ging goed, wat ging minder, hoe voelde je je daarbij en

gereden. “Tijdens het verplaatsen was er altijd een tolk aanwezig

dat soort dingen. Eenmaal thuis komt er nog een aantal keer een

die een radiofrequentie van de Taliban afluisterde. Zo kwamen

geestelijk verzorger bij je op de koffie om na te praten en om te

we erachter dat de Taliban ons zag rijden en dat ze hoopten dat

vragen hoe het met je is.”

we op een IED zouden rijden. Onze genisten (zij zorgen er onder
andere voor dat hindernissen van de vijand weggehaald worden

Intussen volgt Jeff de politieopleiding. Hij is in 2017 gestopt bij

waarbij net iemand bezig geweest was om hem zo te installeren

een van mijn beste maten tijdens een schietoefening in 2016 in

zodat de Infanterie verder kan) hielden halt en vonden een IED

Defensie. “De politieopleiding wilde ik altijd al doen, maar toen

dat hij compleet zou ontploffen. Als we een paar minuten later

Mali overleed maakte dat veel in me los. Daarnaast heb ik nu ook

over dat pad waren gereden, waren we waarschijnlijk allemaal de

een vrouw en laat ik een huis bouwen. Dan sta je toch bewus-

lucht in gegaan. Dat zijn echt heftige dingen.”

ter in het leven. In Afghanistan was ik nog maar 20 jaar en toen
besefte ik niet altijd welk risico ik liep en wat dat met me deed.
Misschien is dat maar goed ook.”
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Elfje

Schatkamer, Husselmus en Klaproos
zitten in het centrum. Spullen op
deze pagina kun je daar vinden

Cadeautip?
Durf duurzaam
Vind tweedekans spullen
Denk Schatkamer, Husselmus, Klaproos
Bijzonder!

TEKST: Gea Slotman
Fotografie: Marlie Koggel

Een elfje is een snelle
dichtvorm in elf woorden,
Altijd handig!
1e regel 1 woord
2e regel 2 woorden
3e regel 3 woorden
4e regeL 4 woorden
5e regel 1 woord

“Fantastische
spullen die
een tweede
leven verdienen”

OMMER
SCHANS

Een geschiedenisboek verborgen in de natuur

werken. Toen de overheid hier een kijkje kwam nemen, besloten

“Omdat het volledig van
aarde is noem je het
officeel een schans”

zij dat dit niet langer kon. Er werd een goede dokter en apotheker naar Ommen gehaald. Hier woonde dus de dokter.”

Janssen is mede-oprichter van Stichting de Ommerschans en
geeft samen met zeven andere gidsen vaak rondleidingen. De

vraag naar de indrukwekkende wandeling lijkt steeds groter te

Majoor zo dronken werd die avond, dat hij de volgende ochtend

worden. “Vooral scholen en organisaties zoals de scouting lijken

wakker werd en alle soldaten gevlucht waren.” Janssen lacht.

ons steeds vaker te vinden.” Om het verleden van de Ommer-

“Of het echt waar is weet ik niet, maar een leuk verhaal is het
wel.”

schans nog meer op de kaart te zetten hoopt Janssen met de

Ondertussen zijn we aangekomen bij een huis dat onderdeel

zetten.

stichting in de toekomst een informatiecentrum op te kunnen

is van het volgende hoofdstuk uit de historie van De Ommer-

schans: De kolonie van Weldadigheid. “In 1818 kwam minister

Tot slot lopen we nog naar de begraafplaats tegenover de

pen te bouwen op landelijke plekken. En je raadt het al: De

“De grote grafstenen zijn vooral van leidinggevenden van het

dokterswoning. Janssen vertelt dat hier meerdere graven liggen:

Johannes van den Bosch met het idee om heropvoedingskam-

Rijksgesticht dat hier later kwam, dat gesticht werd uiteindelijk

Ommerschans werd uitgekozen als één van die locaties.” Deze

TBS-kliniek Veldzicht. De kruizen die je hier ziet zijn van mensen

koloniën hadden als doel om arme mensen uit de stad in relatie-

uit dat gesticht.” Hoewel Veldzicht 125 jaar na de oprichting ver-

ve vrijheid landbouw te laten bedrijven en zo voor zichzelf een

stopt ligt achter meters hoge hekken, maakt de Ommerschans

nieuw bestaan op te bouwen.

nog steeds voor een gedeelte onderdeel uit van de kliniek.

historie

Er was één probleem: “Er waren ook mensen die niet wilden

werken, die noemde men ook wel ‘onwillige’ of ‘gespuis’. Die

Als we bij het laatste gedeelte van de van de begraafplaats ko-

eindelijk gedwongen tot arbeid.” Dat maakte de Ommerschans

en haar geschiedenis kan zijn. Terwijl we op een pad omringt

men blijkt eens te meer hoe groot het verschil tussen de natuur

kwamen uiteindelijk grotendeels hier terecht. Zij werden uit-

door prachtige kleine bomen en varens lopen vertelt Janssen:

de eerste dwangkolonie van Nederland en al snel groeide de

“Wij lopen nu op een massagraf, want hier werden alle mensen

kolonie uit tot een beruchte plek. “Op scholen werd het zelfs

uit de kolonie begraven. In totaal liggen hier zo’n 6.000 mensen

een dreigement: je moest goed je best doen, anders werd je

die om wat voor reden dan ook om het leven zijn gekomen.”

naar de Ommerschans gestuurd.”

Het huis blijkt een latere toevoeging aan de dwangkolonie te

De Ommerschans lijkt een oneindige hoeveelheid verhalen met

verschrikkelijk. Er zijn verhalen van mensen die benen verloren

parkeerplaats ook nog dat er hier een zwaard gevonden is uit de

zich mee te dragen. Zo vertelt Janssen als we terug zijn op de

zijn. “De omstandigheden waaronder de mensen leefden waren

bronstijd, gemaakt door de ‘Rembrandt van de bronsgieters’. We

doordat zij met bevroren tenen gedwongen werden verder te

Wie van Witharen naar Balkbrug rijdt komt vlak voor het einde van de gemeente Ommen door een bijzonder stukje natuur: de Ommerschans. Ooit was het niet veel meer dan een moeras, maar honderden jaren

concluderen dat er nog genoeg redenen zijn om nog eens terug
te keren naar dit verrassende stukje Nederland.

Bovenaanzicht
Ommer Schans

later is het een geschiedenisboek met meerdere hoofdstukken. William Janssen, gids en bestuurslid van
Onzichtbare Mensen Leven in
de echo van de Ommerschans

Vereniging de Ommerschans, neemt ons mee in de wonderlijke historie van het gebied.

We steken de Balkerweg over en starten onze route langs de

Het bouwwerk werd verdedigd door iets meer dan 200 soldaten.

gracht, dat duidelijk een paar meter hoger ligt. “Wat je daar ziet

de geruchten over de aantocht van Duits krijgsheer ‘Bommen

Dit jaar werd het boek ‘Onzichtbare
mensen’ uitgebracht, ter ere van het
Jaar van de Ommerschans. Dit boek
combineert de verhalen van mensen
die zo’n 200 jaar geleden naar de
Ommerschans werden gestuurd,
met de verhalen van mensen die
nu in armoede leven.

Dat bleek genoeg om de Spanjaarden af te schrikken, maar toen

oude gracht. Janssen wijst naar het bos aan de overkant van de

Berend’ de Ommerschans bereikten, bleek het animo voor een

is dus die schans. Eigenlijk is het gewoon een vesting, maar om-

gevecht niet zo groot. “De soldaten werden zenuwachtig en be-

dat het volledig van aarde is noem je het officieel een schans.”

gonnen smoesjes te verzinnen om de schans te verlaten. Majoor

Zo’n 400 jaar geleden liep door dit gebied een zomerroute, die

van Arkel, besloot uiteindelijk dat niemand de Ommerschans

de doorgang vormde naar de drie noordelijke provincies. “Er

mocht verlaten. Toen in de verte te horen was hoe Ommen onder

werd in die tijd enorm geplunderd door de Spanjaarden, onder

handen werd genomen, stelden de soldaten voor om op ‘de laat-

aanvoering van Hendrik van den Bergh. Uit angst dat zij zouden

ste avond’ nog een feestje te geven. Het verhaal gaat dat de

oprukken naar het noorden is deze verdediging gebouwd.”
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TEKST: Wesley van der bol
Fotografie: Marlie Koggel
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“Waarom zou je vakantie moeten
hebben als je in Ommen woont?
Hier heb je alles; mooie natuur,

‘In Ommen is
alles groots op
kleine schaal’

gezellige evenementen en aardige
mensen.” Dat in combinatie met
de vrouw van zijn dromen, is kort
samengevat de reden waarom de
uit België afkomstige Frederik de
Backer met heel veel plezier in
Ommen woont.
TEKST: ERNA EKKELKAMP
Fotografie: Marlie Koggel

Frederik de backer
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Toen hij enkele jaren geleden zijn Anne-Liza voor het eerst ont-

gingen aan het werk. “Het eerste jaar hebben ongelofelijk werk

speaker op een springconcours in Gent en zag haar daar een

een rijbak aangelegd, paddocks en een stapmolen. In de schuur

gehad om het terrein ‘vogelkersvrij’ te krijgen. Daarna hebben we

moette was het voor hem liefde op het eerste gezicht. “Ik was

hebben we stallen gemaakt en we zijn nu met de woning bezig.

paar keer rijden”, herinnert hij zich. “Ik vond haar een prachtige

Die stamt uit 1860, dus alles is schots en scheef, maar wel heel

vrouw met een voor mij onuitsprekelijke naam: Anne-Liza Mak-

sfeervol. We hebben muren uitgebroken, elektriciteit aangelegd,

kinga.” Bij Anne-Liza sprong de vonk pas een jaar later over en

het oude balkenplafond gezandstraald en heel veel verfwerk ge-

sindsdien is het stel onafscheidelijk.

daan. Volgend jaar hopen we de rieten kap te kunnen vervangen,

Sprookjesdorp

maar daar moeten we eerst nog voor sparen.”

Dat ze samen verder zouden gaan was al snel besloten, maar
waar ze zouden gaan wonen was een ander verhaal. “In het

Hard werken

tussen België en Ommen vond ik niet bepaald mooi en boven-

dat doen ze allebei graag. Anne-Liza is zeven dagen per week

begin reed ik heel vaak heen en weer vanuit België. De weg

Om te kunnen sparen, moet er ook hard gewerkt worden, maar

dien was ik trots op mijn eigen streek, dus echt enthousiast over

druk met haar paarden en Frederik reist de wereld rond als

het wonen in het Vechtdal was ik niet”, bekent Frederik. “Totdat

“Jk ben er trots
op om een
Beerzenaar te zijn”

omroeper en veilingmeester op grote concoursen. Omdat beiden

we de 90e verjaardag van Anne-Liza’s oma vierden op de Beerze

werkzaam zijn in de paardenwereld, raken ze nooit uitgepraat.

Bulten. Ik herinner met het nog goed. We reden ernaartoe door al

“Ja, hij heeft ook weleens commentaar op mijn rijstijl”, lacht

die slingerbochten en opeens lag daar Beerze. Het leek wel een

Anne-Liza. “Daar trek ik me soms wat van aan, maar soms ook

sprookjesdorp, een beetje vergelijkbaar met Bokrijk, hét open-

niet. Net als Frederik volg ik in mijn werk vooral mijn gevoel en

luchtmuseum van Vlaanderen. Daar zou ik wel willen wonen.” Dat

dat heeft altijd goed uitgepakt. Maar dankzij Frederik’s kennis en

was een pak van Anne-Liza’s hart. “Ik leg wat minder gemakkelijk

andere kijk op dingen, ben ik me toch ook weer verder aan het

contact dan Frederik”, zegt ze. “Hij reist voor zijn werk heel de

ontwikkelen.”

wereld rond, dus dat betekent dat ik regelmatig alleen ben. Toch
spreek ik dan niet zo snel iets met iemand af. Ik ben graag thuis

“De buurt is gezellig en
de mensen hartelijk”

met mijn dieren. Maar als ik dan helemaal in België zou wonen,
zou ik me toch wel echt alleen voelen.”

Schots, scheef en sfeervol
Het geluk was met hen. Want een jaar later kwam hun huidige

Hartelijk en oprecht

dorpsgezicht en heeft een flink bouwblok en een flink stuk grond.

helemaal perfect is, wonen ze er nu al met veel plezier. “De buurt

woning te koop. “De boerderij ligt net buiten het beschermde

Hoewel er nog veel geklust moet worden, voor Oak Hill Farm

Dat was voor ons de perfecte plek om ons paardenbedrijf te

is gezellig en de mensen hartelijk”, vindt Frederik. “In België heb

beginnen”, vertelt Frederik. “En omdat er veel aan het huis en de

je misschien wat sneller contact met vreemden, maar daar blijft

schuren gedaan moest worden, was het ook nog eens betaal-

het oppervlakkiger. Hier zijn de mensen wat meer gesloten, maar

baar.” Voor zichzelf heeft het stel geen hoge eisen. Nadat de

zijn de contacten hartelijker en oprechter. Ik ben er trots op om

woning enigszins bewoonbaar was gemaakt, trokken ze erin en

een Beerzenaar te zijn.”
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Inge: “Afgelopen voorjaar heb ik mijn diploma Autismevrien-

meer openheid en (h)erkenning!” Inge en Bauke zijn bezig een

Dit voelde voor mij als thuiskomen, binnen de denkwijze over

werken: Inge als Autismevriendelijke coach; Bauke schuift aan

eigen bedrijf te starten: SamenAutisme. De twee gaan samen-

delijke Coach behaald aan de Autisme Academie Auticomm.

als Ervaringsdeskundige. Doelgroep: iedereen die te maken heeft

autisme. Er is altijd een Plan B! Samen met ervarings-deskun-

met autisme en hulp of informatie zoekt of een luisterend oor.

digen (de personen met autisme) kunnen we elkaars werelden

SamenAutisme biedt persoonlijke coaching, aandacht en hulp

leren begrijpen. Hoe is het met en hoe is het zonder autisme.

en richt zich op alle leeftijden.

Leren van elkaar. Begrip. Interesse. Respect. Vertrouwen. Aan de
buitenkant zie je niet wat zich in een persoon afspeelt. Ik ga voor

“Geen standaard
oplossing”
Bauke: “Autisme is niet fijn. Als je bijvoorbeeld een afspraak

niet leuk. Nu kan ik er goed mee omgaan. Ik heb bijna nergens

door... Dat is lastig. Dat is één van de kenmerken van autisme:

aan dingen. Ik heb me aangemeld voor de opleiding Media Vorm-

meer last van. Maar ik moet wel veel meer aandacht besteden

hebt, waar je lang op gewacht hebt, en die afspraak gaat niet

geving. Dat lijkt me wel leuk. Want ik ben veel met de computer

niet goed om kunnen gaan met verandering. Zo’n kenmerk

bezig. Ik heb het logo voor het bedrijf van mijn moeder en mij

ervaar je 10 keer erger dan mensen zonder autisme. Mensen met

bedacht en gemaakt. Het betekent puzzelen. Een soort symbool

autisme vinden het fijn als iemand zich aan de afgesproken plan-

Elkaars werelDen
leren begrijpen

van autisme. De kleur blauw betekent rust. Het leek me handig

ning houdt.” Inge: “Terugkoppeling is heel belangrijk. Dat je daar

om dat in het logo toe te passen.” Inge: “We moeten af van het

de ruimte voor geeft. Dat wordt vaak vergeten. Hoe ging het? Als

standaard patroon. Niet iedereen met autisme ontwikkelt zich

er veel gebeurd is, heeft Bauke meestal niet meteen behoefte om

hetzelfde. Je moet meer op maat naar mensen kijken. Het oude

te praten, maar later. Waar we het dan over hebben? Wat ging

denken over autisme is star.” Bauke: “Je kunt niet alles tegelijk.

goed, wat ging fout.” Bauke: “Van je fouten kun je leren...”

Je moet echt in stapjes denken. Autisme gaat nooit over, maar je

Inge: “Ja, ook dat. Het is niet alleen: ‘Wat ben je toch geweldig.’

leert er wel beter mee omgaan. Het is voor iedereen anders. Er is

We willen graag acceptatie van autisme en dat je van elkaar

niet een standaard oplossing voor mensen met autisme.” Inge:

leert.” Bauke: “Mijn neef heeft de ziekte van Crohn. Ik zei tegen

“Daarom is coaching op maat belangrijk. Mensen zonder autisme

mijn oma: ‘Maar oma, wat ik heb, autisme, is minstens zo erg als

zijn ook anders.” Bauke: “Als je vastloopt is het belangrijk om

wat hij heeft. Hij hoeft maar 1 keer per maand naar de dokter en

een goede coach te zoeken.”

het is weer goed’.” Inge: “Jij geeft hiermee wel een stuk inzicht:

Inge(47) en Bauke(15) over autisme

je laat zien hoe erg autisme voor je is.” Bauke: “Het is gewoon

In 2005, negen maanden na de geboorte van haar jongste zoon Bauke, merkte Inge Eshuis dat hij ‘anders’
was. Op twee gehoortesten op het consultatiebureau reageerde hij niet; pas de derde keer. Inge, gealarmeerd, ging googlen. Ze vond niet veel, maar toch voldoende om aan autisme te gaan denken bij Bauke.
Inge: “Zijn spraak kwam nauwelijks op gang en ook zat hij veel in zijn eigen wereldje. Mensen in mijn
omgeving zeiden: ‘Ach, praten komt vanzelf…’ Toch maakte ik me zorgen.”

Inge: “Ik maakte een afspraak bij de KNO-arts. Bauke’s keel-

Inmiddels is Bauke 15 jaar, heeft hij 3 autisme-diagnoses en

kreeg buisjes in zijn oren om de spraak te bevorderen. Bauke

om Bauke het meest passende onderwijs en de beste profes-

heeft Inge een lange zoektocht achter de rug. Het is haar gelukt

amandelen waren behoorlijk groot. Die werden verwijderd en hij

sionele begeleiding te geven. Al die tijd volgde ze haar intuïtie.

werd verwezen voor uitgebreider audiologisch onderzoek. Daar

Momenteel zit Bauke in 4 VMBO op het Vechtdal College. “Ik

werd de eerste diagnose gesteld: autisme. Alles viel voor mij op

heb op school veel goede mensen die met mij en hem op maat

de plek. Ze begrepen me.”

TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel

meedenken. Het gaat nu super goed met hem.”

www.samenautisme.nl
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Een kop koffie, een boek en een goed gesprek
maken van Boekhandel Joy meer dan zomaar
een winkel. Het is een ontmoetingsplaats geworden, een plek waar je even uit het leven van alle
dag stapt om te genieten van mooie verhalen,
zowel in gedrukte vorm als live aan de koffietafel. Winkeleigenaar Reijer de Bruijn vertrekt
naar Veenendaal, maar als het aan hem ligt blijft
de winkel bestaan.

TEKST: erna ekkelkamp
Fotografie: Marlie Koggel en eigen beeld

Een kop koffie,
een boek &
een goed gesprek

“Het gaat hier vooral
om de aandacht voor elkaar”
Ontmoeting

Liefde

Naast zijn werk en studie, bleef ook het boekenvak Reijer

Niet alleen anderen, ook hemzelf heeft de winkel veel gebracht.

Nieuwelandstraat, dat naast tentoonstelling ook fungeerde als

heb hier veel geleerd en echt vrienden gemaakt. Ook met men-

bezig houden. In 2014 startte hij het Grafisch Museum aan de

drukkerij en boekbinderswerkplaats. “Mede dankzij een groep

handel wilde overnemen, besloot ik dat te doen, maar dan wel

Afscheid

een plek worden waar mensen, de kop koffie en het goede ge-

moet Reijer noodgedwongen stoppen met de winkel. Iets dat niet

op één voorwaarde. Net als in Schotland moest mijn boekhandel

Nu echtgenote Coby is beroepen als predikant in Veenendaal,

sprek net zo belangrijk zijn als de boeken die je hier kan kopen.”

alleen hem, maar ook de vrijwilligers en vaste bezoekers van de

Omdat een mens nu eenmaal niet alles kan hebben, besloot hij

met elkaar verweven. Hoewel niet kerkelijk opgevoed,

als predikant, beroepen werd in Ommen, vertrok het

stel naar het oosten des lands. Dat was voor Reijer hét

handel. Het concept blijkt een schot in de roos. Samen met

aanraking kwam, besloot ik daarnaast theologie te gaan
studeren”, vertelt hij. “Na mijn afstuderen ging ik aan

de slag als geestelijk verzorger in een jongerentehuis in

leven”, vertelt hij. “Daarover heb ik ook een boek
geschreven, dat onlangs is uitgekomen.”

Hoenderloo. Daar ben ik 14 jaar gebleven, tot we verhuis-

zoveel liefde ontvangen, dat is echt ongekend.”

jaar benaderd werd door De Fakkel met de vraag of ik hun boek-

Toen echtgenote Coby de Haan, net als hij ook werkzaam

tehuis mee in aanraking kwamen, was op hun latere

kerk dan mijn eigen gaan preken. Dat doe ik nu wel. Ik heb hier

verkoop vooral gaat om de ontmoeting”, vertelt hij. “Toen ik vorig

Reijer de Bruijn zijn boeken en het geloof onlosbrekelijk

hoe groot de invloed van het geloof, waar jongeren in het

Sterker nog, in mijn vorige gemeente was ik nooit in een andere

concept dat nóg mooier was: boekhandels waar het naast de

oog geen voor de hand liggende combinatie, maar bij

begonnen. Toen ik enkele jaren later met het geloof in

winkel de muren tussen verschillende kerken weg zijn gevallen.

vertelt hij. “Tijdens een vakantie in Schotland zagen we een

Luisterend oor

geloof. “Op mijn zeventiende ben ik een boekhandel

zijn is heel erg mooi. Je zou kunnen zeggen dat binnen deze

uitstapje voor schooljeugd, studenten en allerhande verenigingen”,

Onderzoeker

moment om promotieonderzoek te doen. “Ik onderzocht

sen uit andere kerken. De manier waarop we met elkaar bezig

enthousiaste vrijwilligers groeide het museum uit tot een perfect

Een dominee die een boekhandel begint. Zo op het eerste

raakte hij rond zijn twintigste jaar geïnteresseerd in het

“Niet in geld”, benadrukt hij. “Maar wel in sociale contacten. Ik

zaak, moeilijk valt. “Ik heb besloten de winkel aan te houden tot

mei 2020”, vertelt hij. “Ik hoop dat voor die tijd een zich een nieuwe eigenaar meldt, zodat boekhandel Joy kan blijven bestaan.
Als dat niet lukt, dan verhuist de winkel naar Veenendaal.”

het museum op te doeken en deels te integreren in de boek-

een vaste groep van tien vrijwilligers, afkomstig uit alle kerken
van Ommen, vormt Boekhandel Joy inmiddels een plek waar

zowel vaste bezoekers als toevallige voorbijgangers zich welkom
voelen. Anders dan je zou verwachten, is evangeliseren niet het

hoofddoel van de winkel. “Integendeel”, benadrukt de dominee.

“Het gaat hier vooral om de aandacht voor elkaar, het bieden van
een luisterend oor voor iedereen die om welke reden dan ook

den naar Rotterdam en daarna naar Schouwen-Duive-

behoefte heeft aan een gesprek.”

land, waar ik als dominee aan de slag ging.”
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De boekhandel
vroeger
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De fietstunnel in stegeren

Van doorn in
het oog, naar
oogappeltje

“Fantasiedieren
gemaakt door
leerlingen van
de basisschool”

Een project dat echt
voor verbinding zorgde
Dat was niet de enige keer dat de buurt een aandeel had in het

project. Door de vertraging die de regen had veroorzaakt moest
er de tweede dag extra hard gewerkt worden. Als steuntje in de
rug besloten buurtbewoners spontaan hamburgers te bakken
voor alle leerlingen. Een van de vele voorbeelden van hoe dit

project echt voor verbinding zorgde volgens Marieke. “Het leefde

enorm in de buurt, gedurende de twee dagen kwamen veel buurtgenoten een praatje maken met de leerlingen.”

Twee dagen, 70 liter verf en 250 kwasten later was het kunst-

werk volmaakt en op 17 juni werd de tunnel uiteindelijk feestelijk

geopend. Een grauwe, rommelige doorgang, was omgetoverd tot
een fris kunstwerk waar van alles in te zien is. Van de historische
dropping van goederen en manschappen voor het verzet, tot de

“Kijk hier begint het verhaal van de Hongerige Wolf, een legende uit deze streek. En dan zie je hier

levensgrote fantasiedieren van de basisschoolkinderen.

verderop het einde; dat de jonkvrouw uit het verhaal nog lang en gelukkig leefde. Leuk hè?” Vol

Te mooi om te bekladden

enthousiasme loopt Frits Welink, voorzitter van het Plaatselijk Belang Stegeren-Junne, door de

Nu, maanden later is de fietstunnel nog steeds een succesverhaal

fietstunnel in Stegeren. Samen met de leerlingen van het Vechtdal College, Basisschool Hoogen-

volgens Frits. “Tijdens het schilderen liep iedereen met een ‘big
smile’, maar nog steeds beleven buurtbewoners en fietsers er

graven, de Gemeente Ommen en de buurtbewoners, werd de fietstunnel opgeknapt. Van grauw,

veel plezier aan.” En nieuwe pogingen om de tunnel te bekladden

met graffiti beklad beton, tot groene kunstoase. “We beleven er met z’n allen plezier aan. Het is

zijn ook uitgebleven. “Misschien weten ze dat er anti-graffiti laag

is aangebracht, maar ik ga liever uit van het goede van de mens:

echt de trots van de buurt!”

ze vinden de tunnel gewoon te mooi om te bekladden.”

‘Een doorn in het oog’

van de tunnel gemaakt.” In die schets zaten allerlei verhalen en
herkenningspunten uit de streek verwerkt. Ook fantasiedieren

De fietstunnel onder de Coevorderweg was al langer een doorn

gemaakt door leerlingen van de basisschool kregen een plek

in het oog van de bewoners in Stegeren. Ook Frits had er schoon

in het ontwerp. “Toen we de eerste schets van één kant van de

genoeg van. “Het leek nergens op die graffiti, de tunnel ontsier-

tunnel aan de buurt lieten zien was iedereen direct enthousiast.”

de echt onze buurt.” Uiteindelijk besloot het Plaatselijk Belang

Uiteindelijk werd het totale ontwerp goedgekeurd en konden de

Stegeren-Junne tijdens een algemene ledenvergadering unaniem

leerlingen eind mei beginnen met schilderen.

dat er iets moest gebeuren en zo is het balletje gaan rollen. “We

besloten contact te zoeken met de Gemeente Ommen, die waren
bereid financieel bij te dragen en hebben ons getipt dat het

“Toen ik aan kwam lopen
schrok ik wel even van
de kleur”

Vechtdal College nog zo’n project zocht.”

De ideale match
Dat bleek de ideale match. Docenten Culturele en Kunstzinnige
Vorming, Marieke de Gooijer en Rianne Kroese, gingen direct
voortvarend van start. Marieke: “Vlak voor de zomervakantie

Van grijs, naar heel erg groen

plan gemaakt voor 3 klassen van vwo 5.” En zo gebeurde het

den nemen, werd de onderlaag alvast aangebracht door een

TEKST: Wesley van der bol
Fotografie: Marlie Koggel

hoorden we over de fietstunnel en toen hebben we direct een

Een dag voordat de leerlingen de tunnel onderhanden zou-

dat vlak na de zomervakantie 63 leerlingen met hun fiets in de

klusbedrijf en dat was toch even schrikken voor Frits. “Toen ik

verwaarloosde tunnel in Stegeren stonden. “We begonnen op

aan kwam lopen schrok ik wel even van de kleur. Het was op

locatie en daar verdeelden we de kinderen in groepjes. Iedereen

z’n zachts gezegd opvallend groen, zeg maar appelgroen. Als

kreeg een thema om zich in te verdiepen.”

dat maar goedkomt dacht ik nog.” En die gedachte kwam de

volgende dag terug bij de voorzitter van het Plaatselijk Belang,

De kinderen gingen niet over één nacht ijs. Ze deden interviews,

toen alle leerlingen klaar stonden om te beginnen en er plotseling

buurtonderzoeken, maakten moodboards en gaven zelfs les op

regen uit de lucht kwam vallen. “Alleen in de tunnel kon geschil-

Basisschool Hoogengraven volgens Marieke. “Elk kind moest

derd worden, maar daarbuiten moesten we wachten tot de regen

een onderzoeksverslag schrijven en op basis daarvan een schets

gestopt was.” De kinderen die niet aan de slag konden, mochten

maken, wij hebben op basis van die schetsen één totaalschets

gelukkig schuilen bij het naastgelegen restaurant De Bootsman.
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Carolijn de Graaf

Jasmijn Wilson

“In het begin vond ik het niet heel erg leuk, omdat sommige
mensen niet zo creatief zijn en het gebied Stegeren vond ik ook
niet zo’n leuk onderwerp. Maar het schilderen was wel heel leuk
en gezellig, omdat je dan met heel vwo 5 tegelijk daar schildert.
Je kan met elkaar praten, lachen en ook ondertussen muziek
luisteren. Tijdens de presentaties hoorde ik dat Stegeren best
een grote geschiedenis had voor zo’n klein gebied, dat had ik
niet verwacht. Ik ben met mijn hele gezin nog langs de tunnel
gereden en even gestopt om te kijken, dat vonden ze heel leuk
om te zien. Mijn jongste broertje vond het ook helemaal
geweldig, vooral de tekeningen die waren ontworpen door
de leerlingen van de basisschool.”

“Het was heel leuk, omdat je zelf de schetsen mocht maken
en onderzoek moest doen om meer te weten te komen. En de
schilderdagen waren heel gezellig, vooral met de muziek erbij. Ik
heb de klaprozen ontworpen aan het begin en boven de tunnel.
Vroeger toen ik met mijn ouders daarlangs fietste zag ik altijd
klaprozen in de berm staan. We hadden in ons onderzoek foto’s
gevonden van ontwerpen met dikke contourlijnen eromheen. Dit
vonden we inspirerend, daarom heb ik dat ook bij de klaprozen
gedaan.”

Leerlingen over
het project
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OVEREENKOMST
mensen van buitenaf kunnen

Liverpool &
OMMEN
de inwoners amper verstaan.

WEtenschapper ANNIQUE, NU VANUIT LIVERPOOL
Oké, Aardwetenschappen. Kun
je uitleggen wat dat inhoudt?
“Aardwetenschappen is een verzameling van alle natuur-

wetenschappen die gericht zijn op het bestuderen van de
aarde. Ik ben geoloog, wat inhoudt dat ik de vaste aarde

bestudeer, met name gesteenten. Ik ben vooral geïnteresseerd hoe vulkanische activiteit, het klimaat in het verle-

den, en de vorming van gesteenten aan elkaar gerelateerd
zijn. Op dit moment doe ik onderzoek aan de universiteit
van Liverpool over het gedrag van het aardmagneetveld
tijdens het Devoon, een periode in de geologische tijd-

En wat heb je dan in
Liverpool ontdekt?

geleden.”

“Liverpool is een goedkope stad waar veel te beleven is.

Dus je bent naar
Liverpool gegaan voor werk?

koop wonen. De cultuur hier is heel anders dan in Neder-

schaal die duurde van ongeveer 420 tot 350 miljoen jaar

“Ik wist dat ik Nederland zou verlaten. Als je in de weten-

schap verder wil, dan moet je wel naar het buitenland. Na
tien jaar in Utrecht te hebben gewoond, vond ik het ook

tijd voor een nieuwe uitdaging. Het voelde alsof ik dit level
had uitgespeeld en klaar was voor de volgende stap.”

Was het een grote stap om
naar Engeland te verhuizen?
“Ik droomde ervan om in het buitenland te wonen, maar

ik had nooit gedacht dat het Engeland zou worden. Ik wist
niet eens waar Liverpool lag. Nederland is heel klein en
ik heb me nooit echt een Nederlander gevoeld. Pas nu
ik uit Nederland weg ben begin ik meer te merken hoe

Het woord ‘Ommenaar’ heeft

volgens het Algemeen Nederland

Woordenboek twee betekenissen.

nu ik in het buitenland woon, heb ik door hoe verschillend
culturen kunnen zijn. Als ik terug ben in Nederland merk
ik hoe vaak ik ‘sorry’ zeg. Als je hier in een winkel langs

iemand wilt lopen, of als je bijna tegen iemand aan loopt
dan zeg je allebei ‘sorry’. Toen ik dat laatst in Nederland

deed zei iemand: “Ah geeft niks hoor!”. Toen realiseerde

ik me weer even dat dat in Nederland heel ongebruikelijk
is. Daarnaast is de uitgaanscultuur heel anders, mensen

trekken hier echt extreem korte jurkjes en hoge hakken aan
met uitgaan (en geen jas, brr!). Mensen zijn meer gefocust
op uiterlijk. Spraytans, nepwimpers en lip fillers zie je hier
een stuk meer dan in Nederland.”

Ik heb geen nationale binding met Nederland; er is zoveel

Wat zijn overeenkomsten
tussen Liverpool en Ommen?

meer te ontdekken! De eerste week was wel even wennen.
Ik heb al mijn persoonlijke eigendommen laten versche-

“Er valt hier ongeveer evenveel regen als in Nederland! We

pen door een verhuisbedrijf, maar ikzelf was al eerder in

hebben minder regendagen, maar per bui valt meer. Ver-

der, Ommenaren en Scousers (benaming van inwoners van

banken, een glazen tafel en een bed.”

afkomstig is uit Ommen of 2) een

land. Ik begrijp nu meer waar de Brexit vandaan komt. Pas

de Nederlandse cultuur en mentaliteit me heeft gevormd.

Liverpool dan mijn spullen dat waren. Ik had alleen twee

Een Ommenaar is 1) iemand die

Zo kun je er goedkoop eten, goedkoop uitgaan en goed-

Liverpool, red.) zijn beide heel direct. Mensen laten zich

niks aan praten. Daarnaast duurde het een tijd voordat ik
Scousers kon verstaan. Het accent wat zij hier hebben is

bijna onverstaanbaar. Dat geldt ook voor Ommenaren: als

TEKST: anne-maaike ekkelkamp
Fotografie: eigen beeld

inwoner is van Ommen. Woon je
niet meer in onze stad, dan kan

Hoi! Eindelijk verbonden. Kun
je wat over jezelf vertellen?

je nog steeds de naam dragen.

met Annique van der Boon.

Een Ommenaar woonachtig in

dat hij Standaardnederlands praatte.”

ik op kamers. Ik studeerde Aardwetenschappen en deed mijn

komende tien jaar in elk geval niet. Ik zou nog wel willen

ben al een tijdje weg uit Ommen. Vanaf mijn achttiende ging

“Ik weet niet of ik mijzelf weer in Ommen zie wonen. De

promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Nu werk ik

wonen in Oostenrijk, Spanje, Portugal, Australië of Rus-

als onderzoeker aan the University of Liverpool.”

Liverpool, Engeland.

konden zij mijn vader soms amper verstaan, terwijl ik vond

Liverpool. Daarvoor woonde ik tien jaar in Utrecht, dus ik

31 jaar oud en woon sinds januari 2018 in het centrum van

van Ver sprak ik via de telefoon

ik vriendinnen van buitenaf mee nam naar Ommen nam,

De laatste vraag alweer.
De hamvraag: voel je je een
Ommenaar?

“Hoi! Jazeker, mijn naam is Annique van der Boon. Ik ben

Voor de rubriek Ommenaren

“Er is zoveel
meer te
ontdekken”

land. Ook wil ik nog graag een bezoek brengen aan Sudan
of Tsjaad. Misschien kom ik terug naar Ommen als ik met
pensioen ben.”
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Beleef de feestdagen in onze gezellige stad

Ommen in de winter
DECEMBER 2019
22 koopzondag
DEC

centrum ommen, 12:00-17:00 uur

januari 2020
3

JAN

koopavond
centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

26 levende kerststaltocht

20 valentijnsactie, 20 jan t/m 14 feb

26 x-mass party

10 koopavond

27 koopavond

17 koopavond

31 oud & nieuw feest

24 koopavond

31 carbid schieten

27 holocaust memorial day

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

parochiehuis vILSTEREN, 17:00-21:00 UUR

De voormars, 21:00-01:00 uur

Centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

de voormars, 00:30-05:00 uur

doormanstraat ommen

FIJNE
FEESTDAGEN
gewenst!

JAN

JAN

JAN

JAN

JAN

centrum ommen

centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

15:00-22:00 UUR, www.ommen75jaarvrijheid.nl

31 koopavond
JAN

centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

februari 2020
7

koopavond

8

run forest run

FEB

FEB

centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

besthemerberg

14 koopavond
FEB

centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

21 koopavond
FEB

centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

28 koopavond
FEB

centrum ommen, 18:00-21:00 UUR

29 Aco van Elderen Crossloop
FEB

Sportpark Westbroek, start 13:00 UUR

h

www.hartvanhetvechtdal.nl

h

www.vechtdaloverijssel.nl

