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"De Darde Klokke" eerste kwartaal 3977 no. 22
VEEL HEIL EN ZEGEN.

In de hoop dat het ons zal gelukken u dit eerste nummer voor 
het jaar 1977 niet al te ver na Nieuwjaar thuis te doen bezor
gen, wensen wij U voor dit nieuwjaar Veel Heiĵ  en Zegen.
Wij kunnen U t.a.v. ons tijdschrift mededelen dat liet zich 
voorspoedig ontwikkelt. Er is geen gebrek aan stof om over te 
schrijven en het aantal abonne's stijgt voortdurend.
Onze financiële positie laat niets te wensen over, zodat wij 
U gerust kunnen aanmoedigen ons nog meer abonnementen - waar 
ook ter wereld - te bezorgen.
Moedigt U gerust kennissen en familieleden aan een abonnement 
te nemen, want al is het geringe bedrag dat wij voor het abon
nement vragen bij lange na niet voldoende om de kosten te dek
ken, onze adverteerders laten ons niet in de steek.
Daarvoor bedanken wij hen van harte.Ook onze abonne's kunnen 
we bedanken. De vlotheid waarmede zij betalen is een dankwoord 
waard. Hopelijk blijft dat zo. Wij vragen U dan ook ons voor 
de jaargang 1977 zo spoedig mogelijk tot betaling over te gaan. 
Dat spaart naderhand werk en onkosten.
Prijsverhoging is niet nodig. Binnen de stad Ommen betaalt U 
f. 3,00, daarbuiten f. 4,00. Als U dat wilt, mag U ons best wat 
extra zenden, zoals velen doen, want wij hebben voor 1977 plan
nen tot uitgave van twee extra nummers.
Uw betalingen s.v.p. op giro nr.: 3043554 t.n.v. Administratie 
van "De Darde Klokke", Gasthuisstraat 22, Ommen, of op no.: 
34.89.05.904 van de Rabobank te Ommen, met hetzelfde adres.
Bij voorbaat al onze hartelijke dank en - nogmaals - 
"Veel Heil en Zegen" in 1977.

Dieks Makkinga 
Martend Makkinga.

P.s. De enkelingen die nog niet betaald hebben van vóór 1977, 
vragen wij dat alsnog te doen.
U ontving van ons een nota of giro-kaart. Voor nabestel
ling van losse nummers - zover voorradig - kon men zich 
het best schrift» lijk wenden tot M.Makkinga, Middenstraat 
18, Ommen. Ze ko; ien - porto niet berekend - I . 1,00 per 
stuk.De eerste 3(* nummers zijn uitverkocht. Aanwezig dus: 
no.: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21,22.
We] nauwkeurig opgeven welke nummers men wenst. Na ontvangst 
kan men gireren naar no. : 3043554. 1 .



Toen.

Wi ' j  wiZt wonnen an die  mode vechte  
Wad. doafi Zeg Omm’n an, oonze i>tad.
Vooa vuZe wi' j  oom t  beAt te re c h t  
Van maagt ze pAoaten van dat g a t.

Oj geboden b in t in  AtAoat o{) Atege 
In n'wiege Zaag n o{) n' bedde*tee,
0(5 d at hum hoge woa o(, afig Zege
Wi’ j  heuAt in  Omm'n t'h u m  en b i d  tevAee.

Op n' V ntjthol doaJi ew Aaam' n e knikkend 
Op n'OoAd ew a a t j t  met de baZZe óchupt.
Op aZ die  pZamten biw veAkikkeAd 
Voaxürrme ew uieggoan goed veAknupt.

In n' kattem Z oot vönge ooi' j  dondeApadden 
In de bZökke ew A teutie  e ApAOngen.
Bi' j  de bottexmaAkt pak'n PeZeboeA oom in  de kZadden 
Om dak b i ’j  meziek aan de touwen honge.

Ve poaZen op de maAkt waaA'n veuA hmie-oveA  
de t>tangen van de peeAdemaAkt veuA gimmeitiek.
In t 'L ooa ApoZ/n wi' j  de wd.de AoveA 
aZZeen veuA oom zeth, zondeA pubZtek.

lo zok nog weZ uAen können deuAgoan, 
eA b in t wet dazend van die  dingen 
MaaA t'waA aZJZeent maaA even A titZe Atoan 
Om t'mooie van toen te  keuAen zingen.

ViekA.

MEIJERSRECHT II

In ons vorig nummer (no.:21) publiceerdenwij een artikel van 
Notaris Maris te Ommen over het Meijersrecht.
Dit onderwerp kwam aan de orde naar aanleiding van een vraag 
in onze plaatselijk krant, waarom de advertentie in de derti
ger jaren bij de verkoop van de boerderij "Eendenkooi" in het 
Arriërveld, de bepaling bevatte dat die boerderij kon worden 
aanvaard op Meijersrecht.



De heer B.J.Jonink te Ommen gaf op dn- vraag een beknopt en zo 
duidelijk antwoord dat de vraag t.a.v.”l)e Eendenkooi"afdoende 
was beantwoord.
Daarna gaf Mr. Maris nog een uitgebreide beschouwing van het 
Meijersrecht meer in 't algemeen, die wij geschikt vonden voor 
"De Darde Klokke".
Uit onze lezerskring - die zich uitstrekt van Berseba tot aan 
de Stille Oceaan - kwamen daarna meerdere verzoeken om ook 
het antwoord dat de heer Jonink gaf, alsnog op te nemen, om 
beide beschouwingen met elkaar te kunnen vergelijken. En ook 
omdat het door de heer Jonink geschrevene betrekking had op 
de boerderij "De Eend<=>"kooi’.’ Hier volgt dan wat de heer Jonink 
schreef:
"De pachter was volgens zijn pachtcontract verplicht in de winter 
aan zijn vertrek voorafgaande één derde deel van het bouwland 
met winterrogge in te zaaien en van die rogge twee vijfde ge
deelte achter te laten ten behoeve van de eigenaar of opvolgende 
pachter. De koper kwam dus ook in het genot van die rogge, maar 
moest daarentegen de pachter de gelegenheid geven zijn aandeel 
te oogsten, na afloop van de pacht met St.Peter" (22 februari) .

VEURKOMM'N BETTER AS GENEZEN.

Een arg verlate lang-poot-mugge,
vleug bij'j oons rond en vond mien rugge,
veur 't dier was't er gien weg terugge.
Het wol mi’j in ien keer lukken, 
hem hardstikke dood te drukken.
Gewoon een geval van dood deur schuld, 
maar ik bette met azien een muggen-bult.
Van dit historische verhaal, is dit dan de moraal:
Ie kont better töt de karstdagen 
oe met muggen-öllie in goan vetten,
Dan in die koalde tied leggen krabben 
of muggen-bulten betten.

Dieks.

3 .



"KRIELKIPPIES" IN OMMER SPRAOKE.

Vertel mie maar niet daj al wel veuruut wilt zeggen, dat die 
dinge naregheid mee brengt, want eerlek woar luu ik weet het 
better aj denkt. Maar ja, onze Appie, mien anstoande troon
opvolger van Dante W zo en zo volle, ef mi'j de kop gek e 
zeurt ömme een stuk of wat va- dat ongedierte. En wat doej as 
vader van allemaal magies en ien'n jong'n? Ie zegt lange niet 
zaggies met noadruk, dat het niet gebeurt, evengoed koop ie 
een paar krielkippies ömme daj der per ongeluk teeg'n op 
leup'n. Zo is 't mien e goan en veur mie al zo volle vaders.
Woar 'k ze van hebbe zaag ik opgeluchte gezichten toen 'k met 
de koeken-deuze met inhold weg fietsen. Dat had veur mi'j 
meer as genog mödden, weên maar een Dieks van twie 'n veerteg 
is mangs nog gien spier wiezer as een Dieksie van 10.
Twie kippies en een haantie had e koch veur een paar gulden.
Dat zol mi'j de boerderi'je wel niet uutgooien.
0 jonge, wat kan een mense mangs domme dinge doen. Gewoon bi'j 
de kippen in, dach ik, en deur de deuze in 'n kippenloop lös. 
Doar flodder'n ze hen. De barnevelders en witte leghorns 
keek'n raar op van de ni'je bezuukers, maar bleev'n veerder 
gewoon an 'tochtendvoer en gemengd.
Op 'n heerd kreeg 'k de wind van veur'n. "As die rot dinge in 
mien bluumpies komt...... "
Now zie kwaam'n der in en goed ok. Over twie meter gaas vleugen 
ze as of 't niks was.
Doar haj 't gegooi in de glazen. Het goldbloemen bedde, de vi- 
uulties en Afrikaanties bint op e goan as of 't kloar mais was. 
En achter uut krabben as die kleine dinge kont, meer as arg.
Wat mien vrouwe now allemoale wel e zeg ef, schrief ik niet op, 
want de kraante möt netties bliev'n. Ak wösse dat 'm gien kin- 
der in haande kreeg'n...
Noa twie uur jacht ak ze alle drie weer in de deuze en waak net 
zo wied as in 't begon. Mi'j was het bouwen van een krielkippen- 
hok op e dragen zonder tekening maar met een uitgebreid bestek. 
Mien 51 pecent had de grote van 't gaas, de sluuting van ’t 
deurtje en alles precies op e geven en doar had Dieks em an te 
hollen. En dan möj ok nog net zo lomhandeg weên as dat ik bin. 
Veur dat 't hökkie met leupie de koninklijke goedkeuring kreeg 
ak mie vier moal op 'n zelfde doem e slagen.
De woorden doarbi'j e sproken wordt toch niet op e nömmen. 
Eindelek hak dan een deuglek huus kloar veur de drie klein uut 
e val'n eier mesienties. Ik gönge noar de delle woar de koeken
deuze steunt en ....  vönne niks. Oonze Appie was uut schoele
•1.



e kom’n, had ze vonden veur mie an en bij de vrouwe zien doev'n 
in e doan.
"Doar kont ze wel zo lange bi'j in" zegge. Met lood in de 
klomp'n gong ik met em mee en tienmoal arger as dat 'k vrees'n 
was de warkelijkheid. Het haantie had net weer zo'n dik'n poes- 
terd onder. Twie waren al esneuveld en de weg van alle doeven 
op e goan.
Zol iedere vrouwe een zintuig meer heb'n as de keerls? Veur 
daw van de schrik bekommen waren had mie vrouw 't haantie te 
pakk'n en ik zol zeg'n, drie tel'n later de beide kippies ok 
al. Zie hebt niet volle leden, want het gönk merakel gauw. 
Krielkippen soep met drie gebroaden doev'n noa, kan margen de 
spijskaarte van Dante W zo en zo volle vermelden, maar zeker 
bink der nog niet van. Wel dat er margen drie poesters minder 
gemengd vret en das allemoale winst.

Dieks, arg haneg.
W.N.Z.W. Stuurt gien medelaren bewiez'n want het is nog arg vars.

MOORD, MISHANDELING EN ROOF IN DE HERBERG "DE HONGERIGE WOLF"
a.d. 1740.

Vorig jaar is de eeuwenoude Herberg "De Hongerige Wolf", aan 
de Coevorderweg te Ommen afgebrand en het lijkt er nog niet op 
dat het historische pand zal worden herbouwd.
In eerder verschenen nummers van ons blad heeft de heer G.Steen 
'n beetje ge-herpubliceerd wat in de 19e eeuw bij Tijl in Zwolle 
was verschenen. Daarin werd de legende verteld, waaraan dat huis 
zijn naam zou ontlenen. Meer niet!
Van de geschiedenis van het huis zelf weten we tot nog toe wei
nig.
Deze dagen kregen we echter van de heer en mevrouw Heidelberg, 
Wilhelminastraat, Ommen daarover een prachtige bijdrage.
In een nummer van de Haerlemse Courant, uit het jaar 1740 (de 
juiste datum kon ik niet vaststellen) dat zij - in fotocopy - 
bezitten, staat een bericht, waaruit blijkt dat op woensdag 
16 maart 1740 de"Hongerige Wolf" werd overvallen, waarbij de 
waard werd vermoord, het personeel mishandeld en de huisvrouw 
werd bedreigd. En dat de overvallers alles wat van hun gading 
was meenamen. Het is interessant te lezen en uil hot stuk blijkt 
o.a. dat de "Hongerige Wolf" ook wel als "De Koetswagen" werd 
betiteld.
Als er lezers zijn dit er meer van weten dan vernomen we dat 
gaarne en we houden oi ook aan bevolen voor andere oude stukken
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van geschiedkundige waarde over Ommen of wat er mee samenhangt. 
Wij hoeven de stukken niet zelf te bezitten een fotocopy is vol
doende. Hieronder volgt, met hartelijke dank aan de familie 
Heidelberg, het stuk uit de Haerlemse Courant.

M.M.
Alzo op woensdag den 16e maart dezes Jaars 1740, des avonds 
om 9 a 10 uuren door een Traup booswicgten, ten getalle van 
tusschen de twintig en de dertig, voorzien met sakpistoolen 
en ander geweer, een geweldige diefstal en moord is gepleegt 
in een Herberg de Koetswagen,anders de Hongerige Wolf genaamt, 
gelegen aan den gemeenenweg tusschen het Steedje Ommen en den 
Hardenberg, in het Drostambt van Salland en Provincie van 
Overijssel, alwaar dezelve, na den Hospes op het eerste ge
zicht in 't uitgaan van de deur, met twee schoten om 't leven 
gebracht, de Knegt en de Meyd deerlijk mishandeld en de Vrouw 
vreeselijk gedreygt te hebben, alles wat haar aanstond hebben 
gerooft en geplondert, medenemende twee gouden ketens, zes 
gouden ringen één gemerkt A.V.B. een zilveren Snuyfdoos met 
het zelve merk, gereed geld, daaronder een geschroefde Hol- 
lanse Rijksdaalder, alle het linnen, de lakens gemerkt op 
één einde no.12 en op de andere B en de Sloopen no.12 en 
F.D., mits gaders des mans kleederen en andere goederen meer, 
pakkende de zelve in uitgeschudde Bedde-Tijken; en de Justi
tie, daaraan ten hoogsten gelegen is dat zulke enorme delic
ten, anderen ten exempel,op het rigoreuste worden gestraft, 
zo belooft den Heer Landdrost van Salland, op speciale reso
lutie en authorisatie van de Heeren Staaten van Overijssel, 
boven een premie van twee honderd Zilvere Ducatons, aan die 
gene welke één of meer van deeze booswigten weet aan te brengen 
dat in handen van de Justitie gerake en van het feit worden 
overtuygt, ook vrijheid van straffe voor de medeplichtige, 
welke devoorzegdeortdekkingen zal komen te doen; zullende des 
aanbrengers naam, des begeerende, worden gesecreteert.

Momberstellinge en Erfuittinge over en aen het Dochtertien 
Evart Bruins op de koetswagen tot Stegeren.
Archem den 8 Januar: 1738.
Richter Joan Westenberg

^Willem Hendriks Camphuis 
Keurn: en

'Jan Derks Bosch
Compareerde in desen Edlen Gerigte Evert Bruins Hospes op de 
Koetswagen tot Stegeren Weduwenaar van Anna van Borne, dewijl
6 .



sig gedagt te verandersaten, versoekende derhalven, dat over 
sijn dochtertien Jennigjen bij de delve sijn Vrouw Saliger 
verweckt, tot momboiren mogten worden angestelt Willem van 
der Eese tot Zwolle als angetrouwde Oom van de Moeders zijde 
en Berent Borghgrave tot Ommen als olt oom over het kindt,
't welk van den gerigte in deliberatie gelegt zijnde, alsoo is 
geaccordeert; waer op de selve van der Eese en Borghgrave mede 
in desen Edlen gerigte sijn gecompareert en hebben bijde dese 
momberschap angenomen ende bij handtastinge belooft des kindts 
toestaet en behoren te doen.
Waer na Compt Evart Bruins an gemelde sijn Dochtertien voor de 
Moeders nalatenschap sullende doen erfuittinge, het selve heeft 
bewesen, soo als in een vertoonde brief van scheidinge staet 
vermeit: Luidt als volgt. Al dewijl Evert Bruink, bij sijn over
leden Huisvrouwe Anna van Borne een kind verweckt heeft en door 
haer nagelaten sij, en dat hij Brert Bruink voornemens is, sigh 
wederom te verandersaten, derhalven is verpligt en geresolveert, 
om aan het meerglte kindt de moederlijcke portie te bewijsen: 
waer toe dan tredende, soo is tusschen meerglte Evart Bruink 
ter eenre en voor sig selfs, en Willem van der Eese en Berent 
Borghgraven als ooms van moeders zijde en Voogden over het 
voorsch: kindt ter anderen zijde, geconvenieert en geaccordeert, 
dat Evart Bruink aan het meerglte sijn kind, voor der delver 
moederslijcke portie vrij sal hebben uit te keren het silver 
en goud, als ook de klederen tot het lichaam van wijlen des selfs 
moeder gehoort hebbende, bestaende in een grote en kleijne sil- 
veren keuker, ketting beugeltassche, scheertjen en haek, als 
meede ruim twintig guld: an groot geld bij sijn'Ed: Willem van 
der Eese versegelt zijde in bewaringe gedaen, als meede een drie 
dicke gouden ketting, bellen en krullen daer bij gehorende en 
drie gouden ringen, en wijders nog een silver snuif tabaks doos
je en boek met silveren krappen; de klederen tot het lijf van 
wijlen Anne van Born gehoort hebbende sullen soo veel doenlijck 
ten profijte van dit kind bewaeren of verkost worden:
Verders de aenparten an het landt onder Ommen als 3/4 part an het 
hooiland in den Laeracker onder de dante, en de halfscheit an 
het stucke in de slagen kampe, het stucke bij de Molle, en den 
gaerden in de Laer acker; dusdanig dat dat kinds grootmoeder 
Trijntien van born daer aen volgens maegscheid van dato den 
19 Novemb: 1735 het Vrugtrebruik voor de dagen hares levens sal 
voorbehouden blijven, en ' ij voor overlijden, het kind als dan 
nog geen 18 jaren oud zij de, op de Vader Evert Bruink overgaan, 
en tot welke tijt, nament ijck 17 è 18 jaren het voorsch kind 
door de Vader in voedtsel en daksel sal onderhouden worden, en
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mot behoorlijcken klederen worden voorsien; Het geene hier buiten 
is, blijft ten eigendoomlijcken profijte van de Vader Evert 
Bruink om daer mede als sijn eigen te handelen en wandelen als 
den selven sal goedvinden te behoren. Zullende desen an de Heer 
Scholtis Westenbergh als Richter worden vertoont, en des selfs 
approbatie versogt worden om te strecken als 't behoort, ten 
welken einde hier van twee alleens luidende sijn gemaakt en we- 
dersijts getekent op den 3 Januar: 1738 

was ondert:
berent bargragen 
Willem van der Eese

J .Lucas.

NASCHRIFT

Door een merkwaardig samentreffen kunnen wij het verhaal over de 
moord en roof op de Herberg "De Koetswagen" of "Hongerige Wolf" 
gelijktijdig plaatsen met een stuk dat twee jaar eerder werd op
gemaakt en dat ons - door de naspeuringen van de heer J.Lucas 
ter beschikking kwam. Beide leveren - tesamen genomen - een 
emininente bijdrage tot de geschiedenis van voormeldde Herberg.
Ter toelichting het volgende:
De vermoordde Hospes ( herbergier ) haatte kennelijk Evert Bruins. 
Hij was gehuwd geweest met Anna van Borne, die in 1738 blijkt 
al te zijn overleden. Uit dat eerste huwelijk heeft hij een 
dochtertje, dat 3 4 4  jaar oud moet zijn geweest.
Evert Bruins is van plan weer te trouwen en voldoet daarom aan 
zijn verplichting, de erfenis van zijn dochtertje veilig te 
stellen, door aanstelling van twee voogden van des kinds moeders 
zijde, die hier als "mombairen" worden aangeduid.
Als het meisje in 1740 - bij de moord op haar vader nog heeft 
geleefd, is het vermoedelijk in bed geweest en daardoor - althans 
niet direct - bij het tumult betrokken geraakt.
Een van de gouden ringen, gemerkt A.V.B., was kennelijk van haar 
moeder en behoorde tot haar erfenis. Zo ook de zilveren snuif
doos die hetzelfde merk droeg. Wellicht ook de twaalf lakens, 
die met B waren gemerkt.
De bende heeft dus - daar haar vader direct al werd vermoord - 
ook nog een weesje bestolen.
Hopelijk zijn de dieven gevonden en gestraft. Kan dat nog worden 
uitgezocht?

M. M .
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SCHEERSPIEGELTIEN.

Beroerde ding ie ploagd mi'j iedre dag weer 
Ij bint veur mi'j ien groot stuk verdriet.
Ij doet bewust mi'j dageleks graag zeer 
n'aander ontzien, of spoaren ken ie zeker niet?

Woaröm loat ie mi'j aans dag an dag zo helder zien 
dat jonkheid arg vergankelek is. 
k'mage ow der gewoon niet meer öm lien 
Ij bint mi'j een altied durende argenis.

Ik wete best dat er rimpels bint e komm'n 
De voalties öm mien
Maar aajt herhalen doet allinneg domm’n
En dan der bi'j, ik vertrouwe ow veur gien cent.

Loat miet toch zo as darteg joar e leden 
een jongen keerl veur d'ogen zien. 
t'verleden was mooier as het heden 
Aans barst gerust,ik mage t'lien.

Dieks.

DE NAAM VAN OMMEN

Van de heren B.Weenink te Hengelo, ontvingen wij via de heer 
J.Weenink te Ommen een artikel dat doorde heer B.J.Hekkert in 
het dagblad "Tubantia" werd geplaatst over de naam van Ommen. 
Wij laten het hier in extenso volgen.

M.M.

WAT BETEKENT OMMEN?

De plaatsnaam Ommen is een zeldzame verschijning in het Neder
landse namengoed; er is geen enkele naamgenoot in ons land of 
het buitenland te vinden en de betekenis is tot nu toe een 
mysterie gebleven.

Voor de eerste maal duikt Ommen in de geschiedenis op in 1133, 
maar dan als persoonsnaam: er wordt ene Engelbert van Umme ver
meld. Daaruit blijkt dat Ommen ouder moet zijn dan liet jaar 1133
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In 1245 horen we nogmaals van de plaats, ditmaal als Ummen ge
schreven. Een tweede Ommen is me nergens bekend, maar er heeft 
wel een Umme bestaan: in 1188 wordt in Westfalen in het district 
Lüdingshausen een "domus tor Umme" vermeld, een huis gelegen 
"to der Umme", waaruit blijkt dat Umme een aardrijkskundig woord 
moet zijn geweest, wellicht een waternaam. Deze betekenis kan 
ook blijken uit een dorp in het district Bieleveld, Ummeln, in 
1258 als "molenvijver Umlo" vermeld. Wanneer we nu het hele 
Germaanse taalgebied verkennen, dan vinden we in Noorwegen de 
riviernaam Uma en een baai de Umbukta; in dit "bukta" herkennen 
we met enige moeite het woordt "bocht".
Dat "urn" gaat terug op een Oudnoors woord dat de betekenis "ge
luid" had, dat vooral kon slaan op het geluid van snelstromend 
water. Als we ons afvragen wat de plaatsnaam Ommen met een ri
viernaam te maken heeft, dan moeten we bedenken dat riviernamen 
in plaatsnamen kunnen overgaan. Zo was er meer dan duizend jaar 
geleden in Zeeland een water de Striene, nu geheel verdwenen, 
welke voortleeft in de dorpsnaam Strijen.

Het water waaraan Ommen zijn naam kan danken moet de Vecht ge
weest zijn, die dan in een veel vroeger stadium de Umme moet 
hebben geheten. Het toenmalige dorp was gelegen aan de Umme,
"tor Umme", zoals onze Westfaalse vermelding zegt, en dat ging 
na verloop van tijd op de plaats over. De rivier werd later 
Vechta genoemd; 1240 horen we die naam voor het eerst. Hij kan 
overgenomen zijn van de Utrectse Vecht of wellicht van het 
Oldenburgse Vechta, een plaats die ook naar de rivier heet.
Vechta wordt in verband gebracht met het woord "vechten", 
waarmee een snelstromende rivier werd bedoeld, vermoedelijk met 
vele draaikolken. De uitgang "a” is het woord dat we voor vele 
stroompjes nog wel kennen, en "water" betekende, verwant met het 
Latijnse "aqua".
De vraag is nu of Ommen, of Umme, zijn naam aan Scandinaviërs, 
d.w.z. Noormannen of Vikingen, te danken heeft, ofwel dat er een 
Oudsaksisch woord "urn" bestaan heeft dat "rivier" betekende.
De beide Westfaalse vermeldingen wijzen hierop, maar de mogelijk
heid van naamgeving door Noormannen moeten we niet uitsluiten.
Deze lieden roeiden allerlei rivieren op: we weten dat ze over 
het Flevo, de latere Zuiderzee, de Utrechtse Vecht opvoeren, de 
stad Utrecht verwoestten en via de huidige Kromme Rijn Dorestat 
bereikten dat ze enkele malen grondig platbrandden en leegroofden. 
Zo kunnen ze ook eenmaal de Overijsselse Vecht opgevaren zijn en 
daar, in de buurt van Ommen, een tijdlang vertoefd hebben. Ze 
noemden het toenmaals sterkstromende water in hun eigen taal
10 .



Umme en die naam is dan bewaard gebleven, totdat hij niet meer 
begrepen wérd en men de rivier als Vechta aanduidde.

Zo is ook die Zeeuwse Striend aan zijn naam gekomen: in 966 
heette hij Striona, welke naam precies overeenstemt met de 
Noorse plaats, Stryn, in 1300 Striona, van oorsprong een ri
viernaam. Zo valt ook te bewijzen dat plaatsnamen als Vianen, 
Eiteren, het latere IJsselstein, stroomafwaarts van Wijk bij 
Duurstede, van Schandinavische oorsprong zijn; Fiane en Eitorn 
zijn Noorse plaatsnamen en hun oudste vermeldingen stemmen over
een met de Nederlandse.

We kunnen niet met zekerheid zeggen of Ommen van Scandinavische 
afkomst is; er zijn wel meer plaatsnamen in Overijssel die ge
lijkenis vertonen met namen uit het hoge Noorden: Agelo met 
Agio, Borne met het Zweedse Borna of Borgonde; Usselo, vanouds 
Oslo met de hoofdstad van Noorwegen. Maar al deze namen zijn ook 
via het Oudsaksisch te verklaren en zo moeten we met Ommen Vi- 
kingsverleden te suggereren en wellicht dat de archeologen daar 
nog eens een bewijs voor vinden,voorzichtig zijn.

B.J.Hekket.

VIKINGEN IN OMMEN?

In aansluiting op het hoogst interessante artikel van de heer 
Hekket het volgende:

De naam van de rivier de Vecht is door de Hardenbergse histori
cus B.J.Graatsma, in 1962, bij het 6e eeuwfeest der Stadsrech
ten van Hardenberg, in zijn boekje over de geschiedenis van 
Hardenberg, op pag. 5 van de tweede druk, als volgt verklaard.

"De oude naam van de vecht was Fechla, Fideras of Vechio (Ro
meins), De naam hangt samen met Vehere = varen".
Dat lijkt mij zeer aannemelijk. Die naamvorm komt zeer sterk 
overeen met die van het Duitse stadje Vechta. In Fechla en 
Vechta zie ik beide de letter A, die naar water verwijst. Men 
zou die woorden kunnen vertalen als "bevaarbaar water", dit 
ter onderscheiding van vele andere stroompjes, beken en rivier
tjes di-e te smal of te ondiep waren om bevaren te kunen worden. 
De naam zou dus al door de Romeinen aan het begin onzer jaar
telling, zijn gegeven, van wie wij inderdaad de oudste geschre-
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ven gesch i edeni s bronnen hebben (Tacitus). De naam is dan dus 
van lang vóór de Noormannen hier zeven a acht eeuwen later 
kwamen.
De naam van de Utrechtse Vecht kan geloof ik evenzo verklaard 
worden, n.1. uit het functionele nut van bevaarbaarheid, in 
tegenstelling tot andere niet bevaarbare watertjes. Waarom 
pas na de Noormannen onze Overijsselse Vecht met een naam zou 
zijn uitgedost, zó maar van een Utrechtse rivier afgekeken 
lijkt mij verklaarbaar.
Als voor de Noormannen onze rivier Umme zouden hebben geheten 
blijft trouwens de vraag hoe zij vóór de Noormannen heette en 
waarom zij, na het vertrek der Noormannen die naam niet hield. 
De naam van Ommen was eerder inderdaad Ummen of Umme. Dat heb 
ik al eens betoogd in "De Darde Klokke", in het le nummer van 
de Jaargang 1974.
In het 17e eeuwse stuk dat voor het origineel van de Stadsbrief 
moet doorgaan wordt "Ommen" geschreven. Alleen dat al bewijst 
de onechtheid. De 0 - die de U vervangt - verwijst m.i. naar 
de ver-Hollandsing der Ned. Taal, rondom de tot standkoming 
van de Statenvertaling van de Heilige Schrift, in 1637.
In de privilege brief, waarin Bisschop Jan v. Arkel in 1343, 
de Stadsrechten bevestigt, staat zeer uitdrukkelijk Ummen en 
niet Ommen.
Wat de verklaring van de naam Umme of Ummen aangaat ben ik het 
met de Hekket erg oneens.
Ommen - eerder dus Ummen - heeft een heel andere oorsprong dan 
de Noormannen. En daar verwijst heel veel in onze geschiedenis 
naar. Ook de naam Ummen.
Die naam is een overblijfsel van de oudst bekende naam van de 
Landen aan de Vecht, die zo ongeveer de huidige gemeenten Dalf- 
sen, Nieuwleusen, Staphorst?, Avereest, Hardenberg, Gramsber- 
gen, den Ham en Ommen omvatten. In het tijdschrift "de Mars" 
(juni 1976) kan men de omvang er van ontwaren op het kaartje 
dat daarbij werd afgedrukt. Het is goed daarbij ook het arti
kel van Caspar van Heel "Wie en wat is een Sallander" grondig 
te lezen. Het hier omschreven gebied is - door kerkelijke en 
bestuurlijke maatregelen - door de eeuwen heen, geleidelijk 
in Salland opgenomen.
Deze "Landen aan de Vecht" hebben volgens J.W. Racer, de 18e 
eeuwse Oldenzaalsc historicus die de "Overijssels Gedenkstuk- 
ken”bundelde en becommentariëerde, vermoedelijk in zeer oude 
tijd en tot Drente behoord. Ik ben geneigd, in elk geval te 
geloven dat Drente zich oudtijds tot de noordelijke oever van 
de Vecht heeft uitgestrekt .



De Landen aan de Vecht heetten - volgens Dr. J . v. Vlaten 
( Vijf hoofdstukken) - "Agridiogen of Umballahé", het Pron- 
kische Graafschap dat in 1042 door Keizer Hendrik III aan 
Bisschop Berthald (St. Bernulphus) werd geschonken.
Over de vraag waar die Graafschap moet worden gelokaliseerd 
is zoveel te doen geweest, dat ik dat niet allemaal kan op
sommen. Althans nu niet.
Agridiogen - lijkt mij de oudste aanduiding - betekent volgens 
Racer "land dat afzonderlijk bewoond wordt". Land zonder 
woonkernen, platteland dus. Ons woord agrarisch is daarvan 
afgeleid, denk ik.Ik heb sterke neiging de naam van Archem 
of van Arriën daaruit te verklaren. Het meest neig ik tot Arriën 
in welke "marke" de latere kern (nog later stad) Ommen m.i. 
is verrezen. Arriën heeft weg- en terreinnamen die dat het 
meest aannemelijk maken.
De tweede naam Umbalahé is m.i. van latere datum.
Van Vloten verklaart 'Tmbalahé" als "om de heilige grond". Die 
betekenis konstateert ook Racer, een eeuw eerder, die daarbij 
vermoedelijk Ommen e.o. niet eens heeft overwogen, maar het 
Land rondom Vallenhave als "Umbalahé"beschouwt.
Van Vloten, die de Hof te Irte met Eerde verwart, meent dat de 
heilige grond van "Umbalahé" de landgoederen Archem en Eerde 
moeten zijn.
Dit is absoluut onhoudbaar gebleken. De naam "Um-balahé" is op 
Ommen blijven hangen meen ik. Dat is de mening van van Vloten, 
Dozij en de Rover, B.J.Graatsma en uiteindelijk kennelijk ook 
de mening van een gezaghebbend man als Mr. G.J. ter Kuile.
(zie geschiedenis van Overijssel, pag. 70 kolom 1)

Wat is nu dan die "heilige grond"? Mijn mening is kort en goed, 
dat is de oude immuniteit, midden in Ommen, die nu nog Vrijthof 
heet en waar oorspronkelijk het hele gebied tussen Karnemelk- 
straat, Walstraat, Burggraven en Brugstraat (weer tot Karne- 
melkstraat) toebehoorde.
Niet alleen de naam Vrijthof wijst daar heen, maar ook de naam 
Kruisstraat. De naam Vrijthof, gaat samen met de naam Vrijkruis, 
zo schrijft de laatste druk der Katholieke Encyclopaedie. Of 
die naam in Ommen op de juiste straat terecht is gekomen of niet 
doet niet veel ter zake.
Waarom had Ommen die i~muniteit (grond die onttrokken was aan 
het wereldlijke recht» >
Wel na de toewijding van de Kerk te Ommen, sinds onheugelijke 
tijden aan de Ierse H< lige bij uitstek, Brigida van Kildore, 
wettigt het vermeoden ’at Ierse missionarissen in Ommen
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- plrn. 800? - de eerst Kerk hebben gesticht. En dat zij daarbij
- zoals de Merovingers, volgens KR.Post, Kerkgeseh 
Middeleeuwen, reeds deden - vrijdom van belastingen enz. 
hebben gekregen op die hele hoge rivierduin aan de Vecht, 
waarop en waarom heen het unieke Ommen is gegroeid.Of het. 
mogelijk eerder in Arriën is begonnen laat ik nog even 
buiten beschouwing.
Ik moet nog wel even attenderen op de naam van onze roemrijke 
oude Ommer jaarmarkt , sinds onheuglijke tijden "De Oiumer 
Bissingh” geheten.
Die naam en de dinsdag waarop die markt steeds werd en wordt 
gehouden, moet - al weer volgens mij persoonlijk - worden ver
klaard uit het Bisschoppenjke geding - dan of namens de Bisschop 
van Utrecht - minstens sinds 13 december 1042, op de oude 
Immuniteit, onder het Vrijkruis, bij de oude Kerk van "Santé 
Brigiden" (Stads Willekeur, 1461) in het eigenlijke hart van 
Ommen gehouden.
Volgens de heer Hekket is "Ommen" een uniek verschijnsel. Nog 
veel unieker - dat is mijn conclusie - dan hij ooit heeft gedacht. 
Maar ik verwijt de heer Hekket niets, want het slot van zijn ar
tikel in "Tubantia" is bescheiden genoeg.
Hij schrijft uitdrukkelijk slechts Viking-verleden te suggere
ren. Maar, als de Noormannen hier ooit geweest zijn, met de naam 
van Ommen heeft dat - meen ik - niets uit te staan.
Ommen, dat is Umbalahé en Umbalahé, dat is Ommen.

M . M .
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DE OMMER BISSINGH

De Ommer Bissingh is in 1976, voor het eerst na vele jaren, 
weer meer-dagen-lang gevierd.
De Ommer Middenstand knoopte aan de eigenlijke Bissingh-dag 
- de tweede dinsdag in juli - een hele week vol attrakties 

vast.
De Bissingh werd ook weer met eigen kolkgelui geopend.
Niet meer met wat hamerslagen tegen een carrillion, maar 
met het luiden van de historische Stadsklok, ook Bissingh- 
bel genoemd, die sinds twintig jaar op de Stadhuiszolder lag. 
Het Gemeentebestuur gaf verlof deze oude klok in een ver
plaatsbare klokke-stoel te plaatsen, die de Middenstandsver- 
eniging daartoe had laten vervaardigen.
Op maandag voor de Bissingh luidde Loco-burgemeester Wethou
der G.J.Jaspers de Bissingh in en op de zaterdagavond van de 
Bissinghweek werd het uitluiden gedaan door Wethouder 
Mej. M.J.Vosjan,
De plechtigheid vond plaats tussen het Vrijthof en het Kerk
plein, waar tot 1957 het oudste Ommer Stadhuis stond.
Het was merkwaardig te vernemen in hoe grote omtrek de Ommer 
Bissingh nog bekend is.
En bijzonder vermeldenswaardig is dat men ons van alle kanten 
kon mededelen dat wegen en gebruiken, heel ver in het rond, 
nog naar de Bissingh worden genoemd.
In Zuidwolde heette de tegenwoordige Ekelenbergweg voorheen
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de Bisseweg.
Uit Ruinerwolde deelde men ons mee dat in Drente vroeger een 
bepaald type boerenwagens, Bisse-wagens werden genoemd.
Ook waren daar ondernemers die speciaal hun vrachtwagens 
lieten rijden, voor vervoer van personen naar de Ommer 
Bissingh.
Bissing-wegen waren er ook verder noordelijk in Drente.
In de Graafschap Bentheim (Dld) en in Staphorst zegt men 
nu nog dat je nieuwe aardappelen niet eerder dan met de 
Ommer Bissingh moet eten.
In heel Twente en zelfs in Neede (Gld.) kent men de 
Ommer Bissingh.
En - dat weet ik nog uit mijn jeugd - in den Ham (Ov.) 
had men tot plm. 1940 een jaarmarkt, die men zelf maar 
Hammer-Bissingh had genoemd. De Hammer-Bissingh is dood, 
maar de Ommer Bissingh leeft, dat merkt U.

M . M .
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PLANTEN KOPEN
IS ADVIES VRAGEN AAN  

V A K B EK W A M E

M ENSEN
-  ■ *  -

* T U IN  A R TIK ELEN  
$ T  LM N A A N L E G  
♦TUINONDERHOUD

KWEKERD
GMEYERINK,

HAVEN 00-%T A  TEL 138i>.

Voor kaas en fijne vleeswaren 
ook boerenkaas

Uw adres

Voor al uw
IJZERWAREN, GEREEDSCHAPPEN, 
LUXE- en HUISHOUDELIJKE ART.

H. G. HABERS
Varsenerstraat 4

Voor MODESCHOENEN en 
GOEDE REPARATIE

H O R S T I N K
Markt 11, Ommen

WIJ LEVEREN:
vulzand, zw. grond, metselzand, grint le en 2e 
soort, mijnsteen en andere verhardingen.
Verder kunnen wij alle grondwerk voor u doen 
o.a. met hydr. kranen, shovels, kipauto’s, kiptrailers 
en dieplader. Ook in aanneming.
D U N N E W IN D  -  G E R RITS B.V.
Strangenweg 7 - OMMEN, Kantoor tel. 05291- 
2150. Privé 05291 - 1668 - 2486 - 1993

Wol ie ow klere in de 
stad koop’n ? ? ?
Now koop dan maar bie’j

TAKMAN B.V.
Ommen, - v. Raaltestraat 26 - telefoon 1407

VERF- EN BEHANGSPECIAALZAAK
Ook uw adres voor schilderwerk, 
behang en glaswerken.

H. AALPOL v/h r. bul
Gasthuisstraat 18. Ommen

AUTOSCHADE

„H UYSM AN S”

UITDEUKEN
SPUITEN

MOFFELEN

PETER B.V. HERENMODE
Ommen is al 725 joar stad !

Strangeweg 20, Ommen, Telefoon 05291-1146

Overijsselse 
Coöperatieve 

Bouwonderneming u.a.

VOOR AL UW BOUWWERKEN !
Ommen, telefoon 2810, Strangeweg 14



w u maken voor U: STOFKNOPEN - STOFCEINTUURS ENZ.

Verder volop: KNOPEN 
BITSEN, GESPEN 
CEINTUURS, GARENS 
KANT EN GARNEERBAND
SCHAREN - STOFFEN

kortom: voor alles wat met naaien te 
maken heeft, naar 
NAAIMACHINEHANDEL

S T E G G I N K
Nijverdal, Rtjssensestraat 33a, Tel. 3030
Ommen. Gasthuisstraat 27, Tel. 1313 
Heino, Dorpsstraat 1, Tel. 1204

henfi's feöeUeM

als u MODE z oe k t !

Doe. A. C. v. Raaltestraat 11, tel 2598

H. H. KERVER
SMEDERIJ - CONSTRUCTIE 
HAARDEN - KACHELS 
ERKEND GASFITTER

OMMEN, Middenstraat 17, Tel. 05291-1764

VAN DAM
STOFFEN — WOL 
NAAIMACHINES

KEIZER
is altied al goedkoop 
e’wes en d&t is e.
Al meer dan vieftig Joar I 

En dat is VAN DER STEEG now nog.

Voor uw 
autoschade

naar
CARROSSERIEBEDRIJF

J. I. BAKKER
Sogenbosstraat

Privé-adres:
Zwolscheweg 8b 
Tel. 05291 - 1294

RADIO en TELEVISIE

M. Dunnewind
Dr. A. C. v. Raaltestr. 12 

TEL. 1658 - OMMEN

Radio

T.V.

Erkende Technische dienst.

Koelkasten

Stereo ree. Wasautom.



B IJ VOOR

OUD - OMMERS MET _  .  _  . KONFEKTIE
NIEUWE WENSEN »X . J ■ j C l H I Q U ê  TEXTIEL

ZIJN VAN HARTE WELKOM Dr. van R aaltestraat -  Ommen WONINGINRICHTING

AUTOBEDRIJF

G . J . L E E R E N T V E L D
H A M M E R W E G  1 —  O M M EN

SIMCA DEALER

Makelaarskantoor

J. van Ittersum
bemiddeling bij 
aan- en verkoop van

onroerende goederen
en

taxaties
Bar. v. Fridaghstraat 20

Telefoon 2186

U w  adres voor SC H O E N E N

VO SJAN
BOUW STRAAT

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

BEM BO O M
Bouwstraat 7, Ommen, Tel. 1383

Schildersbedrijf Fa. JOH. VAN ELBURG
Telefoon 1828 - Schurinkstraat 24 - Ommen

voor Schilder- en behangwerk, in  nieuwbouw 
en onderhoud. Verder in  onze zaak een grote 
sortering Behang - Saus -  Glas - Verf en 
alles voor de Doe-het-zelver.

’t  G iet ow goed bf) al waU doet

oco
LUNCHROOM • IJSBEDRIJF

B rugstraat 16 -  Telefoon 1429

Voor al uw

★ SCHOENEN en
★ SPORTARTIKELEN

W . van Kesteren
Kerkplein 6 - 7  — Ommen

INKOOP A N T I E K  VERKOOP
Speciaal voor koperen voorwerpen o.a. Tevens he t adres voor
LAMPEN - DOOFPOTTEN - KANDELAARS POLIJSTEN EN REPAREREN van TJw
ENZ. ENZ. koperen voorwerpen.

H. H. K E R V E R  S M E D E R I J  Middenstr. 17, Tel. 05291-1764, OMMEN



AUTOBEDRIJF
( P

„OMMEN EN OMSTREKEN” W.A.

MAKKINGA B.V.
Voor Service en Verkoop

Bouwstraat 20-21 
Brugstraat 11 
Lemelerweg 68

Ommen Tel. 2750 
Ommen Tel. 2750 
Lemele. Tel. 05723-366

OPEL
B.K. L.F.G. inbouwstation

Voor al uw bankzaken. Schurinkstraat 36, Ommen, Tel. 05291-2550

AUTOVERHUUR
H. DUNNEWIND AUTOSCHADE

Verhuur van 
LUXE AUTO’S en 
9 pers. V.W. BUSJES, 
zonder chauffeur 
GESLOTEN BESTELWAGENS

voor een snelle en billijke reparatie

L. P. Stroobach
AUTOSPUITINRICHTING EN RECLAME

tot plm. 18 m3, B.E. rijbewijzen.
Hardenbergerweg 57,
Telefoon 1960, b.g.g. 2670

OOR ftL  OW D \£R V O E O e.R S

Ommen, Haven Oost 18, Telefoon 1218 
Na 5 uur 05220 - 54165, Meppel

PACT0N VAN WEELDE B.V.
OMMEN

★ AANHANGWAGENS
★ OPLEGGERS
★ CONTAINERS

Voor al uw Bouwwerken:
Weelink’s Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 21 -  Werkplaats: Strangeweg 24 

Telefoon 05291 -1885 -1196

wo


