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Brood, Gebak, Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen 
bereid, dus prima kwaliteit, vroeger en nog steeds bij:

DE ECHTE WARME BAKKER

Kruisstraat 2 - 7731 CR Ommen - Tel. 0529 - 45 15 61

brood- en banketbakkerij

DOUWE’S
U itstekende kwaliteit 
M inimum prijzen 
P rofiteer hiervan

DE KAMP 1 
OMMEN 

TEL. 45 11 84

foto
ter Haar

Brugstraat 17 - 7731 Ommen - Telefoon 0529 - 45 18 60

Petit-Restaurant
Koffiesalon ' d e

Ovenverse broodjes en croissants 
Warme en Senioren maaltijden - Salades 
Bittergarnituur (ook voor thuis)

Vrijthof 5c ~ 7731 CH Ommen ~ tel. 0529 - 45 52 61

AUTOSCHADEBEDRIJF

C. H U Y S M A N S
uitdeuken - spuiten - moffelen

Strangeweg 20 
7731 GW Ommen

Telefoon 0529 - 45 11 46 
Fax 0529 - 45 62 95



□  Bedrijfsruimte 
G Boerderij 
G Bungalow 
G Café 
G Garage 
G Kantoor 
G Landbouwschuur 
G Manege 
G Winkel 
G Woning 
G Zomerhuis

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
Ontwerpen nieuw- en verbouw 

Aanvragen bouw- / milieuvergunning 
Vriendelijke tarieven

□

J. DIJK a r c h i t e c t
Ommen

te l. 0 52 9  - 4 5 1 9 6 9  fax 0 52 9  - 455461

Gevestigd 1-1-1965

Kwaliteit voor een lage prijs

Dr. A.C. van Raaltestraat 6, Ommen 
Tel.: 0529 - 45 60 13 - Fax: 0529 - 45 64 13

en nog veel meer... □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

S C H I L D E R S B E D R I J F

van Elburg
GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK

J. van Elburg Ommen BV

Schurinkstraat 22a, 7731 GD Ommen 
Tel. 0529 - 45 24 41 /Fax 0529 - 45 62 56

11 autobedrijven in Ommen 
bieden een kompleet pakket 

streng geselecteerde

O C C A S I O N S
1. Bovag autobedrijf FREEK DUNNEWIND bv

Balkerweg 64, Witharen, tel. 0523 - 676367

2. VW Audi dealer OOSTENDORP
MOLEN

©e 3Leïie
VOOR AL UW MEEL EN GRAANPRODUKTEN 
VOLKORENMEEL - MOLENBLOEM 
PANNEKOEKENMEEL - BOEKWEITMEEL 
MUESLI, REFORM-ARTIKELEN.

A.R. WOLTERS
TELEFOON 0529-454080 - OMMEN

Balkerweg 10, Ommen, tel. 0529-453659
3. Toyota dealer VAN LEUSSEN

Haven Oost 36, Ommen, tel. 0529-451261
4. Lada-Daihatsu dealer DUNNEWIND bv

Haven Oost 18, tel. 0529-451960

5. Volvo dealer WESTERBAAN
Schurinkstraat 40, Ommen, tel. 0529-451216

6. Opel/lsuzu dealer MAKKINGA bv
Schurinkstraat 36, Ommen, tel. 0529-452550

c a f é  - r e s t a u r a n t

B R U G
’N OMME(N)TJE WAARD

7. Suzuki autobedrijf SCHUURHUIS
Vermeerstraat 2, Ommen, tel. 0529-454600

8. Peugeot dealer KARSTEN bv
Patrijsstraat 1, Ommen, tel. 0529-451471

9. Renault dealer CENTS bv
Stationsweg 24, Ommen, tel. 0529-456060

10. Seat dealer BRAAKMAN
Hammerweg 1, Ommen, tel. 0529-456436

Lemelerweg 13, Ommen. Telefoon 0529 - 451723
11.Citroën-agent M.C. BOUWMAN

Hammerweg 3-5, Ommen, tel. 0529-456247
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De vader van Machtelt 
Bossier was in Ommen 
geen onbekende.
A.Bossier was nl. 
van 1647 - 1693 
predikant in Ommen.
Onderstaand 
'verj aerzang1 
kwamen we tegen in 
1 Rondom den Harden- 
bergch' en vonden we 
interessant genoeg 
over te nemen en te 
plaatsen in 
'De Darde Klokke'.

„De Darde Klokke”
drie moandeleks tiedschrift N R '

RED.

v e r j a e r z a n g
V A N  J O F F K O U

M A C H T E L T  B O S S I E R .
R E I  V A N  V E C H T N I M F E N ,

Z A N G .

H Eilige Maegden, die ’t  Zallantfch geweft, 
Door een rampzaligen oorlogh gepreil, 
Schichtigh verlaeten m oet, wie zal ’t op ’ t  lelt 

M a c h t e l t  befleeken')? 
M a c h t e l t , die goelyke zangpriefierin,
Die uwe altaeren, blygeefligh van z in ,
Pla^h te vereeren, jaer uit en jacr in2',

Aen onze beeken:
M a c h t e l t , die, eeuwigh met Febus3' gepacrt, 
By deezen winter noch veiligh verjaert,
Door Godts algoetheit en gunften gefpaert 

In decze tyen.
Vlucht g y , o Maegden, out Zallant dan u it , 
Laec gy uw wooning, dit Ommen, ten buit 
Van de verwildering, nimmer gefluit 

In flavernyen,

1) (een verjaarsgeschenk aanbieden)

2) (Machtelt offert haar zang en 
gedichten op het altaar van de 
Vechtnimfen)

3) (Apollo - gód van de dichtkunst)

ï .



Hierbij geven wij U het eerste artikel weer 
over de structuur van het Ommer dialekt, 
geschreven door Ds.G.J.Martens uit Driebergen.

DE EIGEN AARD VAN HET OMMER DIALEKT (I)

Ons dialekt wordt vaak beschouwd en beleefd als een 
soort plat uitgesproken Nederlands, of een overgangs
vorm van Nederlands naar Duits. Jammer, want daarmee 
wordt de eigen aard miskend van "oonze landstale", 
zoals Dieks Makkinga de streektaal graag noemde.
Het Sallands, als onderdeel van een veel groter ge
heel van dialekten, heeft taalregels, die volstrekt 
eigen zijn en niet herleidbaar tot het Nederlands of 
het Duits. Een voorbeeld, met telkens het Ommers 
naast het Nederlands:
ik loop - ik lope > lijkt op Duits (ich laufe)
jij loopt - ie loopt > lijkt op Nederlands
wij lopen - wi'j loopt > ?
hij loopt - hie löp > ???
Nog een voorbeeld, nu met zelfstandige naamwoorden. 
Is het u wel opgevallen, dat we in Ommen spreken over 
d' oalde Vechte en n 'Steiln Oêver, de Zwolse weg, 
n 1Varsenerdiek, n 1Leegn Oord, de Wolfskoele, n'Honge- 
regen Wolf enz.? Wat we hier vinden is een consequent 
onderscheid tussen vrouwlijke (de) en mannelijke (n‘) 
woorden, een onderscheid dat geldt over de volle 
breedte van het Ommer dialekt. Maar ook in dit voor
beeld is er geen overwegende overeenkomst met het 
Duits of het Nederlands, niet in het lidwoord, niet 
in het geslacht en ook niet in de vorm. Zo is "weg" 
in beide talen mannelijk, in het dialekt vrouwelijk..
Pas enkele jaren geleden werd ik me bewust van deze 
structuren. In eigen familiekring constateerde ik, 
dat het ook voor hen nieuw was. Een aantal typische 
woorden en uitdrukkingen kan iedereen zo opnoemen, 
maar verder... Eenvoudige publicaties over dit onder
werp kwam ik tot op heden niet tegen.
En navraag bij de redactie van De Darde Klokke leerde 
me, dat dit tijdschrift er evenmin ooit aandacht aan 
had geschonken. Een van de doelstellingen van de Ge- 
mienschop van 011 Ommer is trouwens wel "bevordering 
en in staand hoalden van oonze eigen sproake".
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Er is gelukkig bij de IJsselakademie in Kampen een 
boekje in voorbereiding over het dialekt van Ommen. 
Johanna van Buren zei steeds: "Zorg daj ow eigen tale 
kent". Daar lijkt me ook bij te horen, dat je je be
wust bent van het specifieke van je eigen taal ten 
opzichte van andere talen.
In overleg met de redactie wil ik in enkele afleverin
gen een aantal aspecten van het Ommers belichten:
1. de eigen werkwoordsvormen
2. het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke 

woordvormen
3. de eigen manier om verkleinwoorden te vormen
Daarna hoop ik nog iets over de rijkdom aan klinkers 
te schrijven, een rijkdom die in het dialekt veel gro
ter is dan in het Nederlands.
In dat verband zal dan ook beknopt aan de orde komen 
in welke taaltraditie het Ommers thuishoort. Voor het 
moment dit: volgens de taalkundigen gaan de Oostneder— 
landse dialekten in de verte terug op het Saksisch, 
terwijl het Nederlands zijn oorsprong heeft in het 
Nederfrankisch.
Tenslotte zou ik nog wat opmerkingen willen maken over 
de spe11ing van het dialekt, want ik denk dat daar voor 
veel mensen een drempel ligt om zelf iets te schrijven

De werkwoordsvormen in het Ommer dialekt
Het regelmatige werkwoord 

dial. nedl.
'pakken - pakte - 'epakt1 
dial. nedl.

ik pakke
ie pakt
hie/zie pakt
wi'j pakt
ieluü pakt
zie pakt
* Tege nwoord i g :

ik pak
jij pakt
hij /zij pakt 
wij pakken
jullie pakken 
zij pakken
ieluü=jul1 ie,

pak ik 
pak ie 
pakt-e * 
pakke wi’j 
pakt ieluü* 
pakt zie

en ook 'pakt

pak ik 
pak jij/je
pakt hij/zij 
pakken wij 
pakken jullie 
pakken zij
zie' (=zij)

3.



Het onderscheid tussen regelmatige en onregelmatige 
werkw. wordt in het Nederlands en Duits (en Engels) 
alleen zichtbaar in de verleden tijd. Zie maar de ver
voeging van 'lopen - liep - gelopen'.
In de Oostnederlandse dialekten vertoont zich dat ver
schil ook in de tegenwoordige tijd: 'hie/zie löp'.
Deze vorm, zonder t *) en meestal met klinkerverande
ring, is kenmerkend. Er is een groep onregelm. werkw. 
die deze regel niet volgt (klasse 3), samen met de ww 
doên, goan, stoan, zién: hie dut, giét, stiêt, zöt.
Voor het overige is bovenstaand schema voor alle w.w 
van kracht.
Wie dialekt wil leren, kan ervan uitgaan, dat het on
derscheid regelm. - onregelm. paral lel loopt met het 
Nederlands.Maar naast de verledentijd en het voltooid 
deelwoord moet dus ook deze kenmerkende vorm worderv 
geleerd. In het Ommers is dat opvallend vaak een ö : 
hie vrög, vlög, slög, zöch, schot, slot, krop, enz.
De verleden tijd van de regelm. w.w is erg eenvoudig. 
Alle vormen ziin gelijk, nl.'pakken': ik, ie, hie/zie, 
wi'j, ieluü, zie pakken. Dus zonder t. En weer een op
vallend verschil met het Neder1. en Duits. Ook in de 
omgekeerde volgorde blijft het allemaal hetzelfde: pak
ken ik, ie.. Maar ook hier wordt hie/zie ’-e': pakken-e 
(en tegenwoordig kan ook: pakken-ze). Ook dit '-e' is 
kenmerkend voor de Oostneder1. dialekten. En w.w met 
een d erin, b.v 'branden' schrijf je in de verleden 
tijd met één d! De parallel met 'pakken', of 'vissen' 
maakt dat duidelijk.
De verleden tijd van de onregelm. w.w. gaat zo:
ik leupe
ie leupen
hie/zie leup
wi ' j leupen
ieluü leupen
zie leupen

ik liep
jij liep
hij /zij liep 
wij liepen
jullie liepen 
zij liepen

leup ik 
leup ie 
leup-e (ze) 
leupe wi'j 
leupen ieluü 
leupen zie

liep ik 
liep jij/je 
liep hij/zij 
liepen wij 
liepen jullie 
liepen zij

*) overigens ontbreekt de t ook in het Nederlands bij 
de meeste hulpwerkw.w: hij is, kan, mag, wil, zal. 

Volgende keer iets over w.w. klasse 3 en het verschil 
tussen vrouwl. en manl. woordvormen. Wie wil meedenken?

Meedenken:redaktieadres: Varsenerstraat 69.
4.
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Gemaakt door Andries Schoen.
Overgenomen uit 'den Hardenbergch'.
Vertaling van bovenstaand stukje :
'Het dorp Ommen 1.
Ommen een dorp gelegen: sinds weleer een steedje 
geweest, is gelegen aan de rivier de Vecht die 
daar door loopt; 't ligt omtrent 2 mylen van den 
Hardenberg. Hier hebben de Munstersen in den 
jaare 1672 al mede huys gehouden en haar moedwil 
getoond.
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Het nu volgende artikel over de geschiedenis van 
Kasteel Eerde was in het bezit van de heer 
W. Eggengoor die het ons aanbood voor publicatie 
en waarvoor onze hartelijk dank.
De schrijver van dit stuk was hem niet bekend, 
maar als redactie vonden wij het erg interessant 
en menen daarom er goed aan te doen het te plaatsen. 
Vanwege de lengte splitsen wij het in twee delen. 
Veel leesplezier. Red. F.M.Doezeman.
KASTEEL EERDE. (Deel 1).
Was er van de marke heel weinig te vertellen, des 
te meer over het kasteel en zijn bewoners. Het is 
ons allereerst een plicht te zeggen, dat er over 
dit kasteel lustig gefantaseerd is. Veel schrijvers 
(o.a. ook die van het boekje "Beschrijving van 
Ommen 1924) praten na, wat J.K.van Goltstein er 
over meedeelt in "De Overijsselse Almanak, 1839. 
Deze auteur houdt een heel betoog over het ontstaan 
en 't wezen van dit kasteel. Het zou een heilige 
vrije hoeve van de Abdij van Essen zijn geweest, 
evenals de Hof in Archem. Maar in de oorkonden 
werd genoemd "Irthe" ook wel"Erthe" waar de 
schrijver Eerde uit fabriceerde. In waarheid is 
Irthe een hof in het kerspel van Dalfsen.
Mr. A. Haga, oud Rijksarchivaris te Zwolle, 
toonde in de Prov. Over. en Zwolse Crt, van 
9 october '34 zeer duidelijk aan, dat Eerde met 
het Stift te Essen niets te maken had.
Het huis Eerde was dan ook leenroerig aan de 
Bisschop en later aan de Staten van Overijssel, 
terwijl de Essense hoven (Olst, Archem en Irthe) 
hetzelfde aan het Stift bleven. Bij de omwenteling 
in 1795 kwam het hele Landgoed in "vrij" eigendom 
van Van Pallandt, terwijl de pachters een zekere 
pacht, naar vrijwillige overeenkomsten vastgesteld, 
moesten betalen. Vanaf het jaar 1380 komen we met 
het kasteel op vaste historische bodem en zijn de 
gegevens betrouwbaar en geloofwaardig. De eerste 
bewoner, waarover wij enkele mededelingen kunnen 
doen is Evert van Essen, die in 1366 al genoemd 
wordt. Hij was gehuwd met de erfdochter van Eerde,
6.



Margaretha van Eerde, waardoor de bezitting aan de 
van Essen's kwam. Over Evert van Essen schrijft 
een oude kroniekschrijver: "Het is zo, zelden of 
nooit kan iemand het wagen, de woede van den Heer 
van eerde te ontsteken, door hem te tergen, zonder 
onmiddellijk met zijn vuist met zijnen dolk of met 
zijn zwaard kennis te maken, of onder de geessel- 
roede van zijnen beul, of in de diepe kelders van 
zijn kasteel die roekeloosheid te boeten".
Zijn dochter Ida was even anders: "Als hoogheid 
van stand, onmetelijk fortuin en onvergelijkelijke 
schoonheid aan eene Jonkvrouw waarde kunnen bij zet
ten, zo was Ida onwaardeerbaar".
Deze Evert Van Essen was één van de meest beruchtste 
roofridders. Niets en niemand was voor hem veilig.
Hij stroopte stad en land af, en overviel de on
schuldige kooplui aan de weg en de schippers op het 
water. Hij lapte de Bisschop van Utrecht (zijn heer) 
aan zijn laars en voelde zich zelf als een opper
machtige. Dat krenkte de Utrechtse kerkvoogd dermate, 
dat hij een verbond sloot met Zwolle en Deventer, 
de hulp inriep van verschillende machtige Heren en 
in 1380 het beleg sloeg voor Evert's kasteel.
Dit beleg wordt door Beka in zijn vertaalde en 
verbeterde kroniek als volgt beschreven :
In het jaar onzes Heeren 1360 had Evert van Essen 
een kasteel gemaakt in den lande van Overijssel 
van steen en van hout, hetwelk Eerden heet, zo 
sterk, dat hij daarop allen wilde verbeiden, die 
tot hem komen mogten, en hij trok aan zich vele 
bosschen van het land en de lieden van Salland, 
die aan den Bisschop van Utrecht toebehoorden en 
hij deed zooveel onbescheid in Salland, beide aan 
steden en landlieden, dat groote klagten aan den 
Bisschop Florens van Wevelikhoven kwamen. Waarom 
de Bisschop Florens overeenkwam met zijne steden 
en landen over den IJssel en belegerde Evert's 
voorschreven kasteel, hetwelk Eerden heet, daar hij 
voorkwam op des heiligen kruisdag inventio (3 Mei) 
en tot zijne hulp had den Heer van Egmond en van 
IJsselstein en Jonkheer van Arkel met allen, 
die zij brengen konden en daarbij vele ridders en 
knegten, en hij deed daarvoor oprigten eene groote

7.



blijde, die wel 1300 pond gewichts wierp en groote 
steenbusschen daar men dagelijks mede schoot en zij 
stormden met alles daar men mede werpen of schieten 
kon en zij benadeelden het houten huis niet, want 
de steenen stieten daar weder af, alsof zij ballen 
geweest waren, wijl de stijlen en balken zoo dik 
waren als molenstanders en digt bij elkanderen 
stonden, maar zij wierpen het steenwerk geheel aan 
stukken.
Toen de Bisschop wel bijkans vijf weken daarvoor 
gelegen had, en die van het huis agen, dat geen 
ontzet voor hen kwam zoo als Evert van Essen hun 
beloofd had, begrepen zij, dat zij in het eind 
moesten verliezen en verdroegen zij zich met den 
Bisschop en gaven hem het kasteel over, om zijn 
wil met hetzelve te doen, met behoud van het 
leven. Dit geschiedde den derden dag na Sint 
Bonifacius (5 Juni)in het opgegeven jaar en de 
Bisschop deed het kasteel nederwerpen, maar het 
houtwerk was zoo sterk, dat men het met geen kunst 
kon slopen. Toen stak men er de brand in en het 
brandde eene gansche maand lang. Evert van Essen 
werd vervolgens in genade aangenomen en verzoende 
zich met den Bisschop.
De Deventernaren, die geweldig veel belang hadden 
bij een "goede afwikkeling" van zaken, waren geducht 
in de weer geweest. De burgers hadden 3122 ponden 
bijeen gebracht en zij waren dagen achtereen "druk 
in de weer met kruid te maken, stenen te houwen voor 
donrecloeten, stijenbussen te vervoeren, enz. en 
trokken een aanzienlijk aantal burgers en schutters 
onder aanvoering van regeringsleden uit". De bezet
ting was het leven gegund en Evert van Essen ver
zoende zich met de Bisschop, die hem gratie verleen
de. Evert verliet Eerde, en werd in 13Ö2 gedood bij 
een inval der Friezen in Vollenhove, waar hij waar
schijnlijk na zijn nederlaag was gaan wonen op zijn 
bezittingen aldaar. Na deze van Essen komt het huis 
aan Aelt Dobbelaar (1384). In 1417 werd Seine van 
de Water ermee beleend door de Bisschop en 1419 
Fredrik van Twickel. Johan van Twickel krijgt het in 
1434 en een ander in 1469. Zoals reeds vermeld, was 
in 1582 een weduwe van Twickel er eigenaresse van.

(Wordt vervolgd).
8.



Het nu volgende gedicht ontvingen wij van een 
jonge dame genaamd Henrice v.d. Vegt. (Dochter 
van ons redactielid A.v.d.Vegt.). Henrice heeft 
dit gedicht voorgedragen in Verzorgingstehuis 
'Oldenhaghen'. Bedankt Henrice dat wij dit toch 
wel bijzondere gedicht mogen plaatsen.
De dichter of dichteres heeft dit gedicht geschre
ven onder het pseudoniem :

EEN ANONIEME BEJAARDE.

OUDE RIJKDOM.

Een stokoud echtpaar ging naar bed, 
op het kastje twee bakjes met tanden.
Vol liefde keek de man haar aan, 
hij streelde haar rimpelige handen,
En zei: "al meer dan zestig jaar 
zijn we gelukkig meid.
Geloof me als ik zeg, ik wil jou 
voor een miljoen niet kwijt".
"Dat weet ik jongen",zei zijn vrouw 
"Ook jij bent niet te koop, 
en nog niet voor een miljoen 
en dat is een hele hoop".
Ze lagen daar tevreden 
in de avond van hun leven, 
twee mensen die elkander 
zoveel hadden gegeven.
Ze zeiden: "Slaap maar lekker hoor!"
Hij gaf haar nog een zoen 
en fluisterde "Is de deur op slot?
Hier ligt voor twee miljoen".

9 .



DE STILLEN IN HET VERZET.
Elk jaar in april begin mei komen er, bij diegenen 
die de oorlog hebben meegemaakt, herinneringen boven 
aan die tijd, die beslist geen goede oude tijd was. 
Ik denk dat dit doorgaat zolang als er nog mensen 
leven die dit alles meegemaakt hebben.
Op zich is dit goed, ook als waardering voor die 
mensen die zich hebben ingezet voor recht en gerech
tigheid en tegen onderdrukking.
In de herfst, waarschijnlijk 1944, werd er op een 
avond bij ons boerderijtje in Junne aan de deur ge
klopt. Er stond een jonge man die een gejaagde in
druk maakte. Hij vertelde aan mijn vader dat hij 
gevlucht was uit het kamp in Junne.
In die jaren was in Junne, tussen de spoorlijn en 
de Beerzerweg, een werkkamp gevestigd dat door de 
duitsers vanuit Erica gebruikt werd als strafkamp.
Op kamp Erica werd dit de afdeling 'Junne' genoemd. 
Mijn vader besloot snel de man weg te brengen omdat 
de kans groot was dat de K.K.'s (Kontroll Kommando) 
in Junne zouden gaan zoeken. Later bleek dat de 
K.K.'s eerst in Beerze gezocht hadden omdat de 
gevangenen uit Junne daar overdag werkten bij de 
boeren, (aardappels rooien, knollen trekken).
Met een oude pet van mijn vader op, vertrokken zij 
snel, (zo gingen die beiden te samen).
Nijn vader bracht de man over de stuw naar Junne.
In die tijd was er geen brug maar een smal looppad 
van een paar planken waar men alleen te voer of met 
de fiets over kon. Dit was uiterst gevaarlijk omdat 
bij vluchtpogingen deze oversteek vaak werd afgezet. 
10.



Ze liepen vervolgens naar de Stegerdijk waar mijn 
vader de man richting de Driehoek wees om dan aan 
te kloppen bij het zoveelste huis aan de linkerzijde 
(de fam. Visscher).
De man vertelde dat hij uit Utrecht kwam en een 
gezin met jonge kinderen had. Hij wilde zijn naam 
zeggen en vroeg ook de naam van mijn vader.
Mijn vader zei echter, dat het beter was dit niet 
van elkaar te weten want ingeval de duitsers hen zou 
arresteren konden ze elkaar ook niet verraden.
De man nam zeer emotioneel afscheid van mijn vader 
en ging richting de Driehoek. Mijn vader ging met 
bonzend hart terug naar de stuw. Goddank zag hij 
daar niemand en sprong hij, over de stuw gekomen, 
over een sloot het bos in. Dit alles ging zo haastig 
dat hij zijn klomp brak, maar ondanks alles kwam hij 
behouden thuis.
De volgende morgen ging mijn vader met paard en wagen 
naar Ommen en zag daar een plaatsgenoot aan de kant 
van de weg met een K.K.-er praten. Nog voordat de 
K.K.-man iets kon zeggen zei deze man, "zeg Jan, heb 
jij gisteravond nog wat gezien? Er is namelijk een 
gevangene ontsnapt uit het kamp en dat moet een nogal 
zwaar 'geval' zijn". Mijn vader zei niets gezien te 
hebben en sprak de gedachte uit dat zo'n iemand dan 
al wel ver weg zou zijn. Daar was ook de K.K.-man 
bang voor. Mijn vader vervolgde zijn weg met paard 
en wagen en dacht, misschien heeft hij het gered.
Na de oorlog kwam de man weer terug in Junne om zijn 
'helper' op te zoeken. Bij velen waar hij kwam ver
telde hij zijn verhaal. Hij was niet weer gepakt 
maar was ondergedoken.
Wij wonen achter in Junne en hij is bij ons niet 
geweest. Mijn vader had er nooit over gesproken en 
daarom wisten ook de anderen er dus niets van.
Toen hij later het verhaal hoorde was zijn commen
taar, 'mooi dat hij niet weer gepakt is'. Verder 
maakte hij er geen drukte van.
Op 20 februari 1996 overleed plotseling onze oud- 
buurman Wouter Veldman, door iedereen in de buurt 
Wolter genoemd. Hij woonde achteraf in het bos op 
een boerderijtje genaamd 'het Rattenklooster'.

11.



Vanaf maart 1942 was de joodse familie Godschalk 
bij hen ondergedoken. De buurt wist hiervan maar 
zweeg, evenals in Stegeren ieder zweeg over het 
droppingsveld.
13 November 1943 ging het mis. 500 Meter vanaf 'het 
Rattenklooster' stortte een vliegtuig neer. Wolter 
bracht de joden naar een dicht dennenbosje en ver
zocht hen daar te blijven tot nader order. Veldman 
verwachtte nl. de K.K. op zoek naar piloten.
Helaas hield de fam. Godschalk zich niet aan de 
afspraak. Omdat het zo lang duurde gingen ze maar 
wat lopen en kwamen langs de Vecht bij de stuw 
terecht. De stuw was afgezet door de k.K. en er 
werd geschoten. Maurits Godschalk werd dodelijk 
getroffen, de overige leden van de familie werden 
gearresteerd en naar Erica gebracht. Zij vonden 
uiteindelijk een triest einde in de gaskamer.
Wel noemden de arrestanten de naam van Veldman en 
deze werd nog diezelfde middag gearresteerd en 
naar Erica gebracht.
Dit gebeuren kan ik mij, toen als jongen, nog goed 
herinneren en ik zie Veldman zo nog geboeid tussen 
de duitsers lopen. Een groepje duitsers kwam bij 
ons op de deel. Mijn vader moest meekomen en werd 
gedwongen het huisraad van de fam. Godschalk naar 
Erica te brengen. Toen hij op Erica aangekomen, zijn 
zorg uitsprak over de arrestatie van Veldman, kreeg 
hij te horen van de kampleiding dat hij zich hier 
niet mee moest bemoeien anders kon ook hij meteen 
wel blijven. Hij heeft toen verder maar gezwegen. 
Tegelijk met Veldman werd de Amsterdammer Kramer 
gearresteerd. Hij was architekt en lid van het ver
zet. Hij kampeerde z.g. in een schuurtje op een 
kampeer-terreintje van mijn grootouders dicht in 
de buurt waar de romp van het neergestorte vlieg
tuig lag. Hij had snel een radio uit het vliegtuig 
gehaald wat gezien was door de K.K. vanaf de Arrier- 
kant van de Vecht.
Kramer die zich z.g. bezighield met zijn werk was 
in werkelijkheid een geheim agent die uitzond naar 
Engeland. Toen mijn vader op een morgen tegen hem 
zei dat er een trein met munitie in het Eerderbos 
stond, zei Kramer, 'ik geef het door'.
12.



Nog diezelfde middag kwam de R.A.F. en bombardeerde 
de spoorlijn. Twee dagen na zijn arrestatie werd 
Kramer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Hij had 
nl. de radio verborgen voordat hij gearresteerd werd. 
Wouter Veldman echter werd na twee dagen overgebracht 
naar Arnhem. Erica was hem zeer slecht bevallen.
Maar men vressde nu het ergste. Mede dankzij de 
hulp van enkele Ommenaren komt hij voor de kerstdagen 
weer thuis wat een geweldige opluchting was voor zijn 
gezin, maar ook voor de hele buurt.
Dit gebeuren weerhield Wolter er echter niet van om 
het verzet, waarin ook zijn broer Herman een rol 
speelde, zoveel mogelijk te blijven steunen 
Wolter is helaas niet meer, zijn broer Herman woont 
in Canada en mijn vader weet zich op 92 jarige 
leeftijd ook nu nog alles heel goed te herinneren. 
Waarom ik deze eenvoudige mensen naar voren haal?
Om toch waardering uit te spreken voor hen die op 
hun eigen manier hebben meegewerkt aan het verzet 
tegen de onderdrukking en het onrecht en er maar 
liever niet over praten.
DE STILLEN IN DEN LANDE die in hun bescheidenheid 
toch een soms kleine, maar vaak een zeer belangrijke 
rol hebben gespeeld.

Mijn schild en de betrouwen 
zijt Gij o God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de TIRANNIE verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt.

Gez. 411 : 6.

Junne, april 1996. 
G.J.Hesselink.
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Uit het archief van "De Darde Klokke":
Testament van Luikas van den Merrienburg en Elsien 
Bouwmeester te Ommen, 27 september 1721 om 10.00 
uur 1s morgens.

TESTAMENT.
Ick, Joan Westenberg, wegens Hoger Overigheyt, in 
der tijd Scholtus van Ommen en Den Ham, certificeere 
dat voor mij en ceurnooten als waeren Jan Velthuys, 
Procurator en Hermen Mensinck seyn gecompareert 
Luicas van den Merrienburg en Elsien Bouwmeester, 
Eheluuden ende sulx ten haeren huyse voor de Brugge 
tot Ommen, op den dag ende datum onderbenoemd, des 
voormiddags de klokke omtrent tyn uyren, seynde hy, 
Luicas van den Merrienburg gaende en staende, edoch 
sey, Elsien Bouwmeester sieck te bedde liggende. 
Egter beyde Comparanten haer verstan en memorie ten 
vollen magteg seynde, soo het uytterlyck bleek, en 
men oock niet anders niet conde bemereken.
Seynde sey, Elsien Bouwmeester nae van de van de 
Voogdyschap hares mans was ontslagen, geadsisteert 
met haer neef, Jasper van Munster, Borgemeester, 
als haeren gekoren en van den Gerigte toegelatene 
momboir. Verclaerden sy Comparanten in betraginge 
van overweginge te hebben genoomen de broosheyt 
van des menschen, levendeware verwagtinge des Doods 
mitsgaders de onseeckere uire van dien, hebben voor
af by haer leven over hare tydelycke goederen willen 
disponeeren, sulx doende by desen met voorbedagten 
rypen berade ende onbedwongene vryenwille, in ma
nieren als volgt.
Eerstelyck en vooraf haere Zielen in de Handen Gods 
ende seyn genadige bescherminge bevelende, ende 
haere lichamen ter eerlycke Begraeffenisse, vorders 
verclaerden sey Comparanten den een den andere reci- 
proquelyck malkanderen over en weer over, de eerst 
staervende den langstlevende van hun beyde te insti- 
tueeren tot eenigste universeele erfgenaem in alle 
haere na te latene goederen, soo roerende als on
roerende presente en toecomende, geene uytgesondert, 
soo en in dier voegen de eerststervenden met de 
Dood ontruymen ende nagelaeten sal, om deselve by 
de langstlevende gebruyckt ende beseten te sullen 
werden als vry Eyghen goed. Behoudens nogtans dat 
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de Kleederen, linnen en wullen van des eerst ster- 
vendes, an desselfs sal vervallen, alsmeede onge
munt silver ende golt tot derselver lyf gehoort 
hebbende, mitsgaeders dat oock het linnen, 't sey 
bedde, lakens, tafellakens, servetten, alsmede het 
geen nog ongesneden of ongemaakt is, als oock on- 
geweeft garen etc. Soo in den boedel bevonden word, 
sal by lagstlevende, en die vrienden des eerst ster
vende gelyckelyck gedeilt ende wederseyde half en 
half genoten werden,maer aen het gereede geit of 
gemunt silver en golt, sal alleen verblyven ten 
profyte van de langstlevende om het selve seyn le
ven lank te gebruycken nae seyn gevallen. Weyders 
sal nae overlyden van de langstlevende de over te 
blyvende goederen, en den geheelen boedel geklooft 
en in twee gelycke deelen gelegt, ende by weder- 
seyds vrienden half en half anbedeelt ende genoten 
werden sullende als dan an de vrienden van de Tes
tatrice haer gedeeltelyck gelyck oock haer kleederen 
linnen, ende wollen, onmgemunt silver ende golt ver
vallen ende geerft werden ende vervolglyck gedeelt 
ende genooten werden by des Testatrices Broeders en 
Susters kinderen als dan in leeven seyn, deselve tot 
haer Erfgen. instituerende ende substituerende met 
uytsluytinghe van derselver olders, als die voorby 
geande, om door der selver kinderen in Capita of in 
hoofde en niet in Strirpes ofte Stammen sal genooten 
werden, ende by voor aflijvigheyt van eene ofte 
meerdere des broeders en susters kinderen, an der 
selver kinds kinderen by reprentatie alle het wel- 
cky sey Comparanten seyden en verclaerden te wesen 
haere laetste en uytterste wille, begerende dat het 
selve daer voor valideeren ende volcoomen Effect 
sorteeren.

In kennisse der Waerheyt heeft de testa
teur voor sig selfs, Procurator Velt- 
huys ten versoecke van de Testatrice, 
ende Burgem. Jasper van Munster als mom- 
boir van Gemelte Testatrice dese neffens 
my Scholtus gesegelt ende geteeckent. 

Ommen, den 27 September 1721 
Luicas van den Merrienburg
Jan Velthuis Proc, ten versoecke van Testratrice, 
J.van Munster als momboir. 15.



Uit de verzameling van één van onze.redaktieleden 
drukken wij hierbij weer een foto af, waarvan de 
personen ons totaal onbekend zijn. Misschien kan 
een van onze lezers ons duidelijkheid verschaffen, 
wie de afgebeelde personen zouden kunnen voorstel
len. Uw reakties graag richten aan:
Varsenerstraat 69, 7731 DC OMMEN.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VAN DE REDAKTIE:
Korte mededeling aan onze abonne1s welke tot op heden 
nog geen contributie hebben overgemaakt:
Bijgaand treft U een accept-girokaart aan, met het 
verzoek het verschuldigde bedrag over te schrijven. 
Contributiebedrag minimaal F 5,-- per jaar, echter 
U mag ten allentijde een hoger bedrag aan ons over
maken. Bij voorbaat hiervoor onze dank !
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DE LANGE
K E U K E N S  & B A D K A M E R S

Ommen:
Ommeresstraat 7 

Postbus 143 

7730 AC Ommen 

Telefoon 0529 - 45 49 05 

Fax 0529 - 45 22 37

b +i /
Bouwbedrijf 
Bilder en Vonder BV
Veldkampweg 3, 7731 HL Ommen

T E L E F OO N 0 5 2 9  - 45  10  43

Hengelsport

Aquaria

Dierenvoeders

Dierenbenodigdheden

Bestrijdingsmiddelen

Bloem- en tuinzaden

Uw adres:

Dierenspeciaalzaak

M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 44 
7731 DA Ommen 

Tel. 0529-45 11 76

*TOERKOOP Reisburo Geesink
Markt 4 • Postbus 71 • 7730AB Ommen 
Tel. 0529 - 45 68 05 • Fax 0529 - 45 68 25

SportlaanlB • Postbus 238 • 7770 AE Hardenberg 
Tel. 0523 - 26 08 05 • Fax 0523 - 26 18 82

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN 
WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

M. Dunnewind
Dr. A.C. van Raaltestraat 12,
773 I GP Ommen 
Tel. 0529 -4 5  16 58

Ie könt bej oons terechte 
veur alle soorten zaand 
en grinte of ai 
haddigheid omme 't 
huus wilt hebben.

I dreit mar 0529 - 45 21 50 b.g.g. 45 16 68 of dreit mar 
0523 - 67 64 43 en ie hebt ze zo an droad an.

Het lekkerste brood koop je nog altijd 
bij die bakker die het ook voor u bakt.

B A K K E R I J

Jutten al 55 Jaar lang

Bouwstraat 3, Ommen. Tel. 0529-451790

Slagerij A. van Lohuizen
voor vers vlees 
rund- of varkensvlees 
van eigen slacht

Kerkplein 8
Nieuwelandstraat 21
Ommen, telefoon 0529 - 45 14 57

-modehuis-

Peter Kramer
Bermerstraat 15 - 7731 CZ Ommen - tel. 0529 - 452829

Woj ow klere in de stad  k’open?
Now Ommen is ai meer dan 740joar stad

TEXACO bediend tankstation

m |K ian>1alderen
~=d ™  I  garage en tankservice

^  Erkend LPG-INBOUWSTATION
TEXACO-Tankservice ook m et pasjes betalen

Hamsgoren 25 ■ 7731 EX O m m en ■ Tel. 0529 - 45 24 29

Het adres voor al uw: Fotowerk
(met Kodakkwaliteit in 1 dag klaar) 

Pasfoto's 
(direkt-klaar, ook in kleur) 

Groepsfoto, s 
(bij uw huwelijksjubileum b.v.) 

Bruidsreportages



We zijn net zo 

thuis in 

de buurt 
ais u

Den Lagen Oordt 10 
7731 CM Ommen 
Tel. 0529 - 45 97 00

De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van samen
werken en bouwen aan relaties. Het is een 
bank van mensen vóór mensen. Dat merkt u al 
snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samenleving. Daarom zijn 
we vaak betrokken bij activiteiten in het 
het bedrijfsleven, verenigingen en 
scholen. We weten wat er leeft, 
ook als het niet om bankzaken 
gaat. Kortom, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

IJZERHANDEL
Dr. A.C. van Raaltestraat 26, 7731 GP Ommen

TW EEW IELERSPECIALIST

Dr. A.C. van Raaltestraat 15 Ommen Tel. 0529 - 454020

van kesteren
s c h o e n m o d e

Kerkplein 6  ~ 7731 CS Ommen ~ Telefoon 0 5 2 9  - 45  15 0 9

BRUCO BOUW
O M M EN  B V

Tel. 0 5 2 9  - 4 5  16 19

BEL OP EN NEEM MEE ï
salades, maaltijden, borrelhapjes, snacks

BEL
0529-451429
Voor een goed betaalbare 
hollandse maaltijd 
o f
koffie met vers gebak

RESTO OCO
LUNCHROOM-IJSBEDRIJF 
Brugstraat 16,
7731 CT Ommen

Inruil ♦ Financieren ♦ eigen LEASE-afdeling voor Alle merken auto’s

RENAULT

R E N A U L T -D E A L E R

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Ommen 

Telefoon 0529 - 45 60 50

Uw adres voor:
- autoschade, uitdeuk- en spuitinrichting
- off. Valvoline tectyleerstation
- TEXACO benzinestation en autoshop
- erkend LPG gasinbouwstation



FLATER

Uurwerkrepunüic-Atelh’r

Obelisk
Wetli. IVarhüUstraiit Ifta 
773 I l .l' ( )minen 
Tel 0529 ■ 45 50 79

(. v !  ; ■ sKMi k i i ; « V t iK : i iö c > E \ i- ' . i i : f ' : t 5 p i i i  7 - \u - \

Markt 18, 77.51 C)B ( imnien, iel : '.)> !9 45 1 1 64

Opeuiusisiijilt! Dinsdag i/m UendcWlsij* van 'J 0' lui 12 UÖ uur 
\  i ijdav \ ah SJ)0 uil 2 I (lil uur 
/u iu ru .u r ra il 4.0(3 lot I 2 00 nut

Geef Auto Veurink uw Fiat

\ A uto  
eurink

Haven Oost 20 
7731 GT Ommen 

Tel. 0529 ■ 45 60 80 
b g g, 0529 - 45 12 31

NIEUWBOUW 
VERBOUW EN 
RENOVATIE

Overijsselse 
Coöperatieve 

Bouwonderneming U.A.
APK-KEURINGSSTATiON

REPARATIE- EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN AUTO'S
Strangeweg 14 - 7731 GW Ommen ■ Tel. 0529 - 45 28 10

VOOR BEELD-, GELUID-, KOEL-, VRIES- EN WASAPPARATUUR, CD EN CASSETTES

Boordevol
muziek

RADIO WESTERMAN
GASTHUISSTRAAT 1-3, 7731 DA OMMEN. TEL. 0529 - 45 14 06

EXPERT. DAAR WORD JE WIJZER VAN
150 Vakzaken dooi- heel Nederland expert

O ffic iee l C itroën-agent

Autobedrijf

M.C. BOUWMAN
Hammerwog 3-5. 7731 AH Ommen 
Tel. 0529. - 45 62 47

CITROEN

m ,
lid

B.OVA.G
auto

OVER MUZIEK GESPROKEN

Vrijthof 7 • 7731 CN Om m en • Tel. 0529 - 45 61 11

MARSKRAMER
Ommen

Staphorst tel. 0522-463249
U vindl ons elke donderdag vrijdag en zatèraag op dé markt 
(bij de supermarkten).
Tevens dinsdag op de weekmarkt en woensdag ifj Balkbrug



A utobedrijf
H. Dunnewind b .v .

Verhuur van luxe auto's en 9 pers. V.W.-busjes 
2onder chauffeur.

Gesloten bestelwagens tot plm. 18 rn-\
B.E. rijbewijzen.

Verkoop en reparatie !
Off. Lada en Daihatsu dealer!

Haven Oost 18 - 7731 GT Om men Tel. 0529 451960

S I..IJ TBR i j  W Ij N HA ND EL

V.O.F. van der Beek

S n ;•! * "  •[ l'X Oinrntn • T<-. '• > • • ió.Vo6b • i •?

VAKMANSCHAP
RJ^ ERKENDE z e k e r h e i d  
VERHUIZERS reële  p r i j z e n

H. STEEN B.V.
Sogenbosstracit 3 * 7731 WT Ommen 

Tel. 0529 - 45 1 8 02 • Fax 0529 - 45 69 98

Onze specialiteit 

Ommer Möilenbrood

Varsenerstraat 3
7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

AUTOSCHADE

H o n k :  K o g g e l

j ■ - T/uv V, _  y-,jit; v,
- ■- - .

T T .: :  ■ T  , 'o '

f : 7  7 T T . \  r r ■ : :. 1 ■. T r y r  j
) )u,\ï:\tai 17.[, 7711 !:7 Oum ia 

lei 05 29 - -o  I ,£ ® . .

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen 
Tel. 0529 - 45 12 94

ItiUiloljiMt
Diners
Kofflcóo'L'b
Rcveptus
WrgKiionnj'cn

- 1’t rsSm-ubTo uciao i

• Swing-j.'-itlpi 
A ! .1 ..IK' k.'S.,!!iUIII
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"DL I IN hE N B I RU NET EVEN ANDERS!

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

bungalowpark „Hoge Hexel”
Wierden - Overijssel

Voor reserveringen, niet op zondag
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