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Het Stafhuisje wordt bewoond
(Het verhaal van de familie Hengst)
In 1944, tijdens de bezetting van de Duitsers tijdens de 2de wereldoorlog, dreef
de honger veel mensen uit de Randstad richting het oosten. Ook de familie
Hengst (vader, moeder en 2 zoons) verliet Den Haag en kwam terecht in
Ommen. De padvinderij was verboden door de Duitsers en zo kwam het dat ook
de gebouwen van de padvindsters op Eerde leeg stonden. Van de baron kreeg
de familie Hengst toestemming om in de Blokhut in te trekken.
Na de oorlog, in 1945, leefde de padvinderij weer op en de familie moest de
Blokhut weer verlaten. Van de baron kregen ze toestemming om het Stafhuisje
te betrekken. Het Stafhuisje was niet meer dan de huidige kamer en keuken met
een rieten dak, een houtkachel in de kamer en een pijp naar buiten. Alle wanden
waren gewoon van hout.
Wat nu de keuken is, was een slaapkamer.
Water moest worden gehaald uit de pomp op het eilandje achter het “vennetje”.

Het Stafhuisje voor de verbouwing in 1948 zoals waarin de familie Hengst gewoond
heeft. De foto van deze ansichtkaart komt van de website http://www.oudommen.nl.

Achter het huisje hadden ze een hok met een varken. Van een pluimveebedrijf
uit de buurt kregen ze regelmatig haantjes die ze opfokten voor in de pan (wat
er van overbleef tenminste, want er verdwenen er velen in de magen van vossen
en hermelijnen).
Op het Rozenweitje (weiland aan de Regge achter het “vennetje”) stond
toentertijd ook een huisje bewoond door de familie Kamphuis (8 personen).
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Als het weitje in de winter onder water stond, sliepen deze ook in het Stafhuisje
(stel je voor 12 personen in het Stafhuisje) dat waren tijden!!!
Vader Hengst werkte voor een begrafenisvereniging in Ommen, moeder Hengst
werkte in de buurt als werkster. Hun oudste dochter is in het Stafhuisje geboren.
De familie Hengst heeft meegemaakt dat de Blokhut afgebrand is. Enkele weken
later schrok vader Hengst wakker van een heftig tikkend geluid wat hem deed
denken aan het geluid bij de brand van de Blokhut.
Snel iedereen uit het huisje inclusief de baby, die in een houten kistje sliep in de
woonkamer.
Vader dacht dat het huisje in brand stond. maar buiten aangekomen bleek het
(gelukkig) alleen een hagelbui te zijn.
In 1948 moest de familie Hengst uit het huisje. Prinses Beatrix (10 jaar) kwam
naar Eerde met haar scoutinggroep. De familie Hengst verhuisde naar Ommen.
Het Stafhuisje werd aangepast voor Koninklijk bezoek. Er werden een
slaapkamer, open haard, douche en wc aangebouwd en er kwam een grote
zolder op.
(Dit verhaal is verteld door de familie Hengst, nu wonende in Leeuwarden. Zij kwamen
op bezoek op Eerde op 12 september 2002.)

Het Stafhuisje na de verbouwing van 1948, dit is vergelijkbaar met de huidige situatie.
Deze foto komt uit 1965.
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