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Historisch (?) Ommetje
Albert Rubrech
Leuk en typisch Nederlands verkleinwoord, “ommetje”. Wat nu volgt zou
ook genoemd kunnen worden: stukje minihistorie, niet alleen omdat het
klein is, maar ook is het, hoop ik, een aansporing om eens rond te zien in
uw eigen woonomgeving. Wellicht is er iets over te vertellen, wat voor nu
of later aardig is om te weten.
Ik begin mijn verhaal bij het gebouw Stroud in de Brinkstraat. Ieder in
Putten weet waar dit ligt. De naam vindt u terug in Engeland waar een
stadje Stroud ligt. De inwoners van dat stadje hoorden na de Tweede
Wereldoorlog hoe zwaar Putten getroffen was. Ze hielden een inzameling
en dat werd besteed voor een dorpshuis, dat nu verbouwd is tot cultureel
centrum.
Toen ik 40 jaar geleden in
Putten kwam, was er vanuit
de Harderwijkerstraat nog
geen wegverbinding tussen
kledingwinkel Uckie en het
stukje bos ertegenover. Er
lag een zandbultje en een
paadje voor voetgangers,
naar de Lariksstraat. Het
“stukje bos” ertegenover.
Aan de hoge beukenbomen
te zien zal het een vooruitgeschoven post geweest zijn van het Putterbos.
Behalve deze bomen en wat struiken kun je er Salomonszegel vinden met
bloemen,
verborgen onder
het blad, en
bessen. Jeu de
boules-banen aldaar? Ja, want aan
de overkant van
de Harderwijkerstraat hebben de
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senioren onder ons hun eigen puttense sociëteit. Wat ligt er naast deze
soos voor klein huisje met eigen nummer 21? Niet voor overspannen
mensen, wel met hoogspanning: een transformatorhuisje.
Jaren geleden betaalde de Provincia1e
Gelderse
Elektriciteit Maatschappij
aan de Rooomskatholieke kerk jaarlijks één gulden
voor een soort
erfpacht.
Daar
mijn broer hoofd
was van de financiële afdeling van de PGEM vroeg ik hem waarom dit
bedrag aan de kerk betaald werd. Zijn antwoord: op veel plaatsen staan
deze electriciteitshuisjes waarvoor betaald wordt. Komt er een nieuwe
eigenaar van de grond, dan wordt dit -het betreft maar een paar vierkante
meter- nooit doorgegeven. U moet weten dat alle grond van de Harderwijkerstraat tot de Kelnarijstraat ooit eigendom van deze kerk was. Met
de verkoop van de grond werd de huidige bouw gefinancierd.
Goed, we gaan verder van 21 naar 25 - 27, een merkwaardig huis met nu
een leuke voorgevel.

Ontdek in het midden twee vroeger openslaande deuren. Het was het
koetshuis van de dokter van het TBC-revalidatiecentrum aan de overkant
met nu een heel andere bestemming: 't Hof van Putten, een druk bezocht
recreatiecomplex.
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Het TBC-revalidatiecentrum in ca 1900. Later was hier het CNV-vakantieoord, nu't Hof van Putten

Ons ommetje gaat verder en brengt
ons bij Hakschaer een vreemde
naam! We gaan deze straat hier
niet in, want dit eerste stuk is niet
oud. Je ziet het ook aan de nieuwe
huizen.
Doorlopend stoppen we net vóór
de Parklaan. Hier begint een zandpad, het oude verlengde van de Hakschaer, genaamd de Korensteeg, naar
het Noorden toe aansluitend op de Grieteweg naar Noord Nederland. We
lopen de Korensteeg in en komen uit op de Hakschaer en de Torenlaan.
Hakschaer, een gemeenschappelijk stuk bos waarin gehakt mocht worden.
Op het hoekje bij de Torenlaan
stond vroegere een boerderijtje.
Het is verbouwd tot een mooie
woning, maar nog wel in de stijl
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van de oude boerderijen met wolfskap en Bakhuis. Even de Torenlaan in,
zeker genoemd naar de toren op de markt, nu niet meer vandaar zichtbaar door de huizenbouw. In de Torenlaan tussen de huisnummers 15 en
17 loopt een heel smal paadje en dat je naar een restje boswal brengt, achter de huizen tot de Gabrielschool.
Aan het begin van de
Torenlaan net achter
de kerk ligt nog onbebouwde grond.
Toen de RoomsKatholieke kerk
werd gebouwd, had
men het idee om
daar een kerkhof te
maken, ter vervanging van het kerkhotje aan de Kelnarij
straat.

Zicht op de Kelnarijstraat net na de oorlog, met op de voorgrond de
eierhal, daarachter het oude kerkhofje

Een zijweg van de Torenlaan is de Paderbornstraat. Paderborn, een stad
in Duitsland, van waar de historie van de Puttense Kelnarij stamt. Hierover en over de vele historische namen in dit gebied schrijven we nu niet,
want het is maar een klein ommetje, dat we beschrijven.
Die Kelnarij straat loopt van de markt naar de Hakschaer, maar waarom
die onderbreking in het midden door een pleintje? Dat kwam door het
kerkhofje. Want een wet schreef voor dat er een bepaalde afstand moest
zijn tussen huizenbouw en deze rustplaats.
We gaan de
Brinkstraat in
en passeren
links “Stonehenge”, een
fantasienaam
voor het terreintje waar
vroeger een
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gymzaal stond. Als u er langs loopt wordt u deze fantasienaam duidelijk.
We komen bij de Rooms-Katholieke kerk, gebouwd in 1938-1939‚ net voor
de oorlog ter vervanging van het oude Kelnarijkerkje. Tegenover de kerk
de Pancratiushof. Pancratius was voor de reformatie de naam van de hervormde kerk op de markt en de patroon van Putten. Hier stond vroeger
de huishoudschool. Elk jaar in september, de maand waarin ik dit schrijf,
kwam er een nieuwe lichting eersteklasmeisjes. Lange broeken waren
verboden. Stoeirijk als zij waren, was dit wel een apart gezicht, vast niet
bedoeld door het toenmalig bestuur.
En hiermee is ons ommetje om. Kunnen we, van wie dan ook, nog een
ander loopje verwachten? Voor wie het schrijven moeilijk vindt: het kan
ook verteld worden. De redactie, maakt er wel een aardig verhaal van.
Met dank aan J. van Hel], G. Buter ‚ K. Friso en D. van Barneveld voor het beschikbaar stellen van historische foto’s en ansichtkaarten uit hun archieven. De
foto’s van het elektriciteitshuisje, het koetshuis en het boerderijtje anno 2003 zijn
gemaakt door Jolette van Eijden).
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