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Van de redaktie.

99 De Darde Klokke”
drie moandeleks tiedschrift NR 101 .

Met het "Darde Klokke"-nummer 
dat U hierbij ontvangt, 
wordt de Jaargang 1996 
alweer afgesloten.
Een goed jaar ligt achter 
ons en als redaktie doen we 
ons best ook 1997 tot een 
goed einde te brengen.
Wij wensen U allen een 
goed uiteinde en een 
gezegend 1997 toe.
In dit nummer treft u o.a. aan:
het vervolg over de Herv. Kerk rond 1700, het tweede 
gedeelte 'In de voetsporen van Van Raalte, en ook het 
tweede gedeelte over de geschiedenis van Eerde.
Tevens ontvingen wij van de heer Ruiter een brief van 
een emigrant, waarvoor onze hartelijke dank. Met plezier 
publiceren wij deze brief. Verder is opgenomen een 
gedichtje van mevr. L.de Wilde, een versje uit het 
schrift van Jantje Volkerink, een Gezang in onze eigen 
taal van Ds.Martens en ook van hem ontvingen wij het 
artikel wat u kunt vinden op blz. 8 en 9.
We besluiten met een foto op pagina 16 en hopen weer 
op reaktie uwerzijds. Wij wensen U veel leesplezier.
Namens de redaktie,

F r .Doezeman-Makkinga.

Een versje uit het schrift van Jantje Volkerink. 
Engelenwacht.
Als goede kinderen slapen zacht 
Dan houden Engelen trouw de wacht 
Staan aan hun bedjes hoeden hen teer 
zien op de kinderen met liefde neer.
En zijn de kinderen opgestaan 
dan mogen d'Engelen slapen gaan.
Nu reikt niet langer Engelen uw macht 
God, onze Vader, houdt zelf de wacht.
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De Vroegste afbeelding van de Hervormde kerk: rond 1700. 
(vervolg).

Is er nog meer te vertellen? Steen en Veldsink citeren op 
blz. 19 het Keurboek over de grote stadsbrand van 1624. Toen is 
heel Ommen "offgebrant met een seer woll gebouwde kercke ende 
doorgaens met een seer guet gewulffte, wiens geliik int platte 
land niet en was, dan de doeken zijn door Godes almogende hand 
gebleven".
Let wel: kerk en klokken(huis?) apart genoemd. Als we daarbij 
nog de volgende observatie van Ter Kuile (blz 58) over de west
gevel voegen, dan lijkt het mij aannemelijk, dat de klokken in 
Ommen al heel lang hun plaats naast de kerk hebben gehad,nóg 
langer dan Steen & Veldsink al stelden.
Ter Kuile: "De Westgevel van de hoofdbeuk bestaat tussen de oor
spronkelijke hoeken uit kennelijk jonger metselwerk van baksteen 
met speklagen van tufsteen, dat de indruk maakt uit de eerste 
helft van de 16e eeuw te dagtekenenen."
Blz 60 midden: "De enige aannemelijke verklaring voor het vul
stuk van baksteen O is dat daar een toren heeft gestaan, en dat 
men na sloping van die toren een vrijwel geheel nieuwe gevel ter 
afsluiting van het schip heeft moeten bouwen. Het feit dat de 
beide klokken het jaartal 1517 dragen doet ons vermoeden dat bij 
de brand van dat jaar oudere klokken verloren zijn gegaan en dat 
de toren toen zo ernstig is geteisterd dat men hem heeft moeten 
afbreken".
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Het vermoeden van Makkinga dat de oorspronkelijke toren op de 
plaats van het klokkenhuis heeft gestaan en dat de zijbeuk wel- 
eens de plaats van het eerste stenen kerkje kon zijn, is m.i. 
met de restauratie van 1968 al weerlegd. Onder het gotische koor 
(dus de oostkant) zijn resten van een kleiner vierkant koor uit 
1400 gevonden, dat op zijn beurt ongetwijfeld een romaans 
bouwsel verving. (Ter Kuile blz. 60).
Tenslotte: De weergave van het bijschrift in De Darde Klokke 
vertoont enkele onvolkomenheden. Het moet luiden:
Ommen, een dorp gelegen: synde weleer een steedjen geweest is 
gelegen aan de revier de vecht die daar doorloopt: t lyt ontrent 
2 mylen van den hardenberg: hier hebben de munstersen in den 
jaare 1672 al mede huisgehouden en haar moetwil getoont

Overigens boezemen de bijschriften van Schoemaker bij zijn teke
ningen van de Qmmerschans niet alle vertrouwen in. Bij de eerste, 
een gezicht op de schans, meldt hij:"de Ommerschans lyt op de re
vier de Vecht 2 uuren van Gheelmuiyden een half uur van Swartsluys". 
Bij de tweede, een zeer globaal getekende plattegrond weet hij 
te melden: "de Qmmerschans de plattegront gelegen aan de revier 
de Vecht".

Blijft tot besluit mijn vraag: waar (in de archieven?) hebben 
Steen en Veldsink gelezen: "Er wordt vermeld dat oorspronkelijk 
naast de kerk een toren stond, waarin de klokken waren opgehangen."

Driebergen, mei 1996 G.J.Hartens
4
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IN DE VOETSPOREN VAN van RAALTE (II). -V
We gaan naar het Holland-museum in het centrum van het 
stadje, de plaats zelf maakt een keurige indruk, sommige 
huizen doen nederlands aan en op de winkels prijken Neder
landse namen. Het genoemde museum ligt aan een prachtig 
park met daarin een monument voor Van Raalte; in het park 
hadden we nog een leuk gesprek met verre afstammelingen 
van Nederlanders uit de achterhoek (Gld.).
We gaan naar het prachtige museum waar we ontvangen worden 
met koffie. Het Nederlands Museum geeft een duidelijk 
beeld, aan de hand van oude foto's en voorwerpen van de 
geschiedenis van de plaats Holland en omgeving, beelden
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die aangaven hoe moeilijk het in het begin in Holland was, 
lijsten met namen die in een bepaald jaar gekomen waren 
uit Zeeland, de Achterhoek, en een bekende familie-naam 
uit Ommen: Dunnewind. Fraaie kabinetten en dekenkisten, 
op sommige afdelingen leek het de oudheidkamer uit Ommen 
wel, een prachtige regeltableau met daarop de woorden:
De landman wacht van 's Heeren Hand een milde zegen op 
het land, in die overtuiging is men gegaan en heeft men 
daar geleefd.
In het museum moch helaas niet gefotografeerd worden, 
bijgaande foto van deze bekende spreuk is gemaakt bij 
de Fam. Holsappel-Vogelzang in Junne, waar precies 
dezelfde tegels in hun woonkamer zijn aangebracht, ik wil 
hen dan hierbij bedanken voor hun zeer spontane medewer
king aan dit verhaal.
In een afdeling van het museum is een tentoonstelling 
ingericht over de betrokkenheid van de plaats Holland in 
de tweede wereldoorlog, ook uit deze plaats in het verre 
Amerika hebben een aantal de hoogste prijs betaald voor de 
vrijheid van Europa n.1. de prijs van hun leven.
De verdere zaterdagmiddag en avond gaan we naar het 
Holland dorp een nagebouwd stukje Nederland, waar we ons 
wat terug waanden in de Zaanse schans, Volendam of Marken, 
compleet met molen en zeer Nederlandse straatnamen, het 
hieuwe gedeelte was een groot winkelcentrum in pseudo- 
Nföderlandse stijl waar de commercie ons aan alle kanten 
tegemoet straalde, maar per slot van rekening waren we 
ook in Amerika, des al niet temin was het een interessant 
gebeuren, dit bezoek aan een Hollands dorp in Holland- 
Michigan. 's Avonds nuttigden we een uitgebreid diner in 
het Holland-restaurant; dit restaurant in het genoemde 
Hollands dorp, doet wat inrichting betreft, Nederlands 
aan, foto's aan de wanden van verschillende generaties 
uit het huis van Oranje. Op de zware balken in het 
restaurant Nederlandse spreuken en gezegden, de bediening 
in Nederlandse klederdracht en het diner ook Hollands 
(erwtensoep) en zeer goed.
Het voorgerecht erwtensoep vond onze Amerikaanse chauffeur 
afschuwelijk, maar omwille van ons zette zij door.
Na afloop van het diner hadden we ook hier, leuke ge
sprekken met afstammelingen van Nederlanders, al met al 
een bijzonder mooie dag in het plaatsje Holland.
Zondag 17 september. We zijn vanmorgen vrij, na het ont
bijt besloten mijn vrouw en ik om een wandeling naar 
het plaatsje te maken, langs de weg loopt een mooi pad, 
het is heel stil op deze zondagmorgen, we hebben geen 
enkele wandelaar gezien en n fiets, verder is het dood- 
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stil, echt zondag, alles is anders, het deed mij denken 
aan vroeger bij ons op de boerderij, ik had dan het gevoel 
dat zelfs de kippen anders kakelden als door de week, 
zoiets was het hier de stratenverlaten, de mensen zitten 
thuis of in de kerk, op het pad loopt een echtpaar uit 
Junne. Wat ons ook opviel waren de vele eekhoorns op de 
gazon's, op het pad, in de openstaande garage bruine en 
zwarte en erg tam. We lopen langs de kerk die net uitgaat 
en worden prompt aangesproken door een echtpaar van wie de 
man een Nederlandse grootvader had, leuk zo'n gesprek met 
mensen die op onze weg geplaatst werden, het viel ons op 
hoe vriendelijk de kerkgangers zijn en ook correct gekleed 
Die namiddag verzamelen we ons bij de bus voor de gezamen
lijke kerkgang deze speciaal voor ons in het Nederlands 
belegde dienst vind in n van de vele kerken van Holland 
plaats n.1. de z.g. Pilarenkerk, de kerk gesticht door 
D s . Van Raalte. We worden persoonlijk begroet door leden 
van de kerkeraad, voorganger is Ds. de Vries, afkomstig 
uit Friesland, schriftgedeelte en tekst zijn toepasselijk 
voor deze omgeving, Abraham, die van God de opdracht kreeg 
zijn land te verlaten naar een vreemd land te trekken.
Aan de dienst werd medewerking verleend door een solo- 
zangeres, bekende psalmen en gezangen werden gezamenlijk 
gezongen, een goede dienst met een blijmoedige predikant. 
Na de dienst werden we uitgenodigd voor de koffie in 
't gebouw, in dit geval een ruimte onder de kerk, hierbij 
waren ook een aantal nederlands sprekende Hollanders aan
wezig. Sommigen van onze groep ontmoeten hier nog verre 
familie-leden, al met al een leuke happening op deze 
zondagmiddag, 's avonds maakten we nog een mooie rit door 
de omgeving.
De volgende morgen verlaten we de plaats Holland en 
maken een lange rit langs o.a. Grand Rapids waar ook 
vele Nederlanders wonen. We rijden door een welvarend 
gebied, links van ons ligt de stad Chicago met 4 miljoen 
inwoners, centrum van grote graan en veeteeltgebieden, 
rechts van ons de stad Detroit met drie en half miljoen 
inwoners bekend van de autoindustrie. In 1876, 30 jaar 
na aankomst van Van Raalte en zijn volgelingen, werd 
hier de eerste Amerikaanse auto gebouwd.
Samenvattend kan gezegd worden dat de Nederlandse 
kolonisten een goed gebied uitgezocht hadden, en dat 
het leven van hun nakomelingen een welvarende indruk maakt. 
Wij reisden deze dag naar Canada waarna de groep op 
19 september terug vloog naar Nederland, wij beiden 
gingen naar onze Canadese vrienden waar we nog een 
hele mooie week hadden.
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Zondagavond 24 september, vliegen mijn vrouw en ik terug 
naar Nederland een hele mooie reis met verschillende 
hoogtepunten. En daarvan was ongetwijfeld om in de 
voetsporen van Van Raaite, te mogen gaan naar het 
plaatsje Holland waar ook oud Ommenaren in 't zweet 
huns aanschijns gewerkt hebben aan hun toekomst in 
vrijheid. Het beloofde land zal toen best wat tegen
gevallen zijn, maar nu mag het er zijn.
Deze mensen zijn gegaan in de wetenschap, dat er geen 
weg terug was maar met een vast vertrouwen, een vertrouwen 
wat Jacqueline van der Waals zo prachtig beschreef in 
gezang 293: Wat de toekomst brengen moge

Mij geleidt des Heeren hand 
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende.land. Junne, juni 1996.

G.J.Hesselink.

6



Liedboek Gezang 399 "Wij loven U, o God"
(Herv.Bundel Gezang 132)
God love wi'j, ja, God beliede wi1j as Heer,
Eeuwige Vader, Oe gif heel de wereld eer.
Alle_engeln, alle macht in 'n hemel en op eerde, 
cherubs en serafs bliêft êltied oew lof vermeerdem.
God, heilig, heilig, heilig. Heer der legerscharen.
't heelal blif van oew macht de glorie openbaren.

God, steurig klinkt de zang van heil'gen an oew hof; 
aposteln, martelaars,profeten zingt oew lof.
Zie bint in heerlekheid, de krone hebt ze_ontvangen.
Een machtig leger is 't, dat Oe looft met gezangen.
Deur heel oew karke wordt doarboovm, hier benéden, 
in zege en in stried oew grote Naam' belêden.

Vader, de heiige karke looft oew heerlekheid, 
ontzaglek en onmeetlek is oew majesteit.
Oew iên'ge Zönne Jezus wordt deur haar 'eprêzen: 
Waarachtig en Getrouw, Den kump en aait zal wêzen.
Wi'j looft oew Heilgen Geest, as Trooster ons 'egeêvm 
töt Leidsman op de weg naor 't eeuwig zalig leêvm.

Koning der ere, Christus, Koning veur Sltied,
Oe, iêw'ge Zönne van de Vader, geldt ons liêd.
De ménsen zo riejaal bevrijding an te biêden!
Et was Oe niet te min as mênse mee te lieden.
Ie hebt de teêgnstênd op n ’weg naar 't riek 'ebrokken. 
Veur wie geleuft de dood zien angel uut-etrokken.
Oew plaaste, Christus, is naöst God, met majesteit.
Doar wacht heel 't mênsdom straks van Oe gerechtigheid. 
Dus smeke wi'j Oe: Heer, kom ze te hulpe_oew kinder, 
die deur oew kostbaar bloéd 'ered bint, laot ze vinden. 
Breng met oew heil'gen hen bi'j-iêne. Breng töt ere. 
Heer, heilig zelf oew volk, oew arfdiêl, wil 't regéren.

Wi'j zégent. Heer, oew macht en goedheid dag an dag.
De Name love wi'j zolange_aw leêvm mêgt.
Geef, Heer, dat wi'j zolange_ok vri'j van zunde wandelt. 
Ontfarm Oe, Heer, dat Ie genadig met ons hèndelt.
Oew goêdertierenheid, mag ze_over ons zich welven,
Zoas wi'j op Oe hopt: Ie bint en bliêft 'n Zelfden.

Naar het Latijnse Te Deum
G .J .Martens 7



’t LAER BIJ OMMEN

Ook in de omgeving van Ommen treft men vele adel
lijke huizen aan. Het dichtst bij het centrum gelegen 
is wel ’t Laer, ten zuidwesten van de stad. H. Spilman 
maakte er dit aquarelletje van. Het oorspronkelijke 
'kasteel ’t Laer stond op een zeer strategisch punt, nl. 
de samenvloeiing van Regge en Vecht, en was dan 
ook bedoeld als een roofslot, waar „tol” werd geheven. 
Dit kasteel werd in 1230 door bisschop Willebrand
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met de grond gelijk gemaakt. Het werd weer opge
bouwd, maar anderhalve eeuw later vierde de hebzucht 
weer zodanig hoogtij, dat (in 1384) wederom een 
bisschop moest ingrijpen. Ditmaal was het Floris van 
Wevelinckhoven, die we reeds eerder ontmoetten. 
Hij eiste geen volledige sloping, doch legde een „ver
nederend kontrakt” op. In 1439 werd het huis her
bouwd; ±  1500 weer afgebroken. Daarna verscheen 
het huis op de plaats waar het nu staat, nl. veel dichter 
bij Ommen, in de Besthmer mark. De eigenaren hadden 
o.m. het recht van visserij op Regge en Vecht. Het 
is vrij precies bekend, wie dit allemaal geweest zijn. 
In 1932 kwam het huis aan de gemeente Ommen.
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De geschiedenis 
van Eerde.
Deel II . (slot).

Deze Adriana was in 1583 getrouwd met Johan 
Baptista van Renesse, heer van Wulven en Wilp. 
De havezate werd door hen met schulden bela
den.33 In 1626 werd het goed gevrijd, benevens 
het erve Molemans. Van Renesse compareerde 
niet ten landdage, daar hij rooms-katholiek was. 
gebleven en bovendien als Gelders edelman niet 
voor 'inheems’ werd gehouden. Zijn zoon Johan 
Adolf van Renesse werd in 1622 toegelaten als 
riddermatige.34 Deze volgde een militaire carrière 
en was kolonel van een regiment en commandeur 
van Coevorden en Doesburg. Na de dood van zijn 
moeder werd hij in 1634 beleend met Eerde.35\  
Ook hij was genoodzaakt het goed te bezwaren.36 
In 1620 was hij gehuwd met Anna Judith van 
Bevervoorde van de Oldemeule. In 1647 was hij 
met zijn huisgezin vertrokken naar Emmerik, 
blijkbaar om zijn vele crediteuren te ontlopen. 
Hij stierf er in 1652, arm en berooid. In dat jaar 
werd het huis publiekelijk aangekocht door 
Alexander Emanuel van Renesse, een broer van 
Johan Adolf.37
Alexander Emanuel van Renesse was reeds in 
1648 vanwege Eerde ten landdage verschreven.38 
Als eerste coadjutor van de Duitse orde overleed 
hij in 1656. Zijn weduwe Johanna van Doornick 
van ’t Laer, met wie hij in 1621 was getrouwd, 
bleef achter met twee kinderen, Helmich en- 
Adriana Geertruid. De zoon, kapitein in het regi
ment Nassau-Zuylenstein, verkreeg in 1668 
admissie in de Ridderschap.39 Nog betrekkelijk

jong, overleed hij ongehuwd in 1674 in garnizoen 
te ’s-Gravenhage. Het huis Eerde stond sedert 
1656 leeg. In dat jaar huwde Adriana Geertruid 
van Renesse met Reinier Schaep to t Windesheim. 
Ook de weduwe Van Renesse, Adriana’s moeder, 
vertrok naar Windesheim, waar zij in 1680 stierf. 
Eerde, dat in 1675 slechts drie vuursteden telde 
en één oven en daarmee tot de kleine huizen kon 
worden gerekend, was toen aan verschillende per
sonen verhuurd. Het laatst werd het gehuurd 
door Thomas van Muyden, die er to t 1678 woon
de om dan zijn intrek te nemen op het erve ten 
Have in de buurschap Archem, het latere huis 
Archem.40 Daarna stond Eerde leeg.
Adriana Geertruid van Renesse, in 1680 weduwe 
geworden, werd in 1684 met de havezate be
leend.41 Zij schonk successievelijk verschillende 
erven die onder het huis ressorteerden, aan haar 
kinderen. Tevens was zij vaak genoodzaakt, 
wegens de hypotheken die op Eerde drukten, 
opnieuw gelden te lenen. In 1693 kon zij de 
grote schuldenlast niet meer opbrengen. Haar 
pachten en huren werden door crediteuren 

„ geïnd.42 In 1706 vond zij in de persoon van 
Johan Warner van Pallandt iemand die Eerde wel 
van haar wilde kopen.43 Het transport vond 
plaats in 1708,44 waarna Van Pallandt in 1709 
door de Overijsselse leenkamer beleend werd met 
'het huis ende havesate Eerde, ’t bouwhuis, 
thynden en andere onderhorige goederen’.45 
Van Pallandt was een zoon van Adolf Warner van 
Pallandt, heer van Bovenholt en Griethuysen, 
baanderheer van Baer en Lathum in Gelderland.46 
Als majoor in het regiment van Van Baer trouw
de Van Pallandt in 1687 Johanna Elisabeth van 
Baer. Hij volgde een schitterende carrière als 
militair. In 1690 werd hij luitenant-kolonel en in 
1694 kolonel-commandant van een regiment tot 
hij in 1699 een eigen regiment kreeg. In de 
Spaanse successie-oorlog behaalde hij veel roem 
en hij werd in 1709 bevorderd to t luitcnant- 
generaal. Uiteindelijk, in 1727, verkreeg hij de



De hall van het huis Eerde in 1961.

rang van generaal. Hij liet het oude huis Eerde 
afbreken en kon er met buitgelden uit de Spaanse 
successie-oorlog een nieuw huis zetten temidden 
van een groots aangelegd park. In 1715 was het 
nu nog bestaande huis gereed,47 In datzelfde jaar 
droeg Van Pallandt het goed Eerde formeel over 
aan zijn zoon Adolf Warner Hendrik, die er mee 
werd beleend,48 en werd verschreven ten land- 
dage. Ook deze jonge Van Pallandt koos zich een 
militaire loopbaan. In 1727 werd hij luitenant- 
kolonel in het regiment van zijn vader, vervolgens 
werd hij commandeur van Coevorden. In 1724 
huwde hij zijn nichtje Margaretha van Baer. Zij 
schonk hem twee kinderen, die beide jong stier
ven. Van Pallandt stierf zelf in 1737, zijn 
weduwe in 1745.
In 17 32 werd Eerde bezocht door de tekenaars 
Cornelis Pronk en Andries Schoemaker. De 
laatste echter oordeelde: 'doch soo het mijn 
voorquam was de stant aldaer niet seer aange
naam, sijnde een dorren oord’.49 Hun kunst
broeder Abraham de Ilaen, die in 1732 samen 
met Pronk een tekening van het huis maakte, 
oordeelde echter: ’een pragtig modern land

kasteel van den Baron van Palland, in ’t midden 
van heij en veengronden en niet verre van 
Ommen geleegen, met ruime nieuw aengelegde 
beplantingen versierd’.50
Na de dood van Adolf Warner Hendrik van Pal
landt keerde Eerde terug aan zijn vader. Deze 
stierf in 1741. Tot zijn universeel erfgenaam had 
deze benoemd de tweede zoon van zijn broer 
Adolf Warner des H.R. Rijksvrijheer van Pallandt, 
August Leopold. Deze werd, nadat hij in 1742 
met Eerde was beleend,51 vanwege dit goed als 
riddermatige verschreven. Ook Beerse en de have
zate Oosterveen te Nieuwleusen verkreeg hij door 
vererving. Op Eerde overleed hij in 1779. In 1744 
was hij getrouwd met Anna Elisabeth van Ilaer- 
solte, die hem de havezate Egede te Hellendoorn 
aanbracht. Zij overleed in 1790. Hun oudste 
zoon Adolf Warner erfde zowel Eerde als Beerse. 
Deze liet zich in 1770 vanwege Beerse als ridder
matige ten landdage verschrijven.57 Op zijn ver
zoek werd hij in 1791 vanwege Eerde ver
schreven.53 Ten tijde van de Republiek bekleedde 
hij de functie van stadhouder van de lenen van 
Overijssel. Na het herstel van de Oranje’s werd hij
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met een internationale school voor lager- en voor
bereidende hoger onderwijs. Na een onderbreking 
gedurende de oorlogsjaren is deze school er nog 
steeds gevestigd.
In 196561 werden de goederen onder Eerde ingé
bracht in de naamloze vennootschap 'Landgoed 
Eerde N.V.’, later omgezet in de besloten ven
nootschap die thans het goed beheert en exploi
teert.

Literatuur:

J.K. van Goltstcin, Het huis te Eerde (sinds de 13e 
eeuw), in: Overijss. Almanak 1839, 167—185.
A. L(oosjes), Het huis Eerde, in: Buiten 1916, 4 —25. 
J.J.E. Schilt, Een vorstelijke schenking voor een jonge 
wereldbeweging, in: Eigen Haard 1926, 132.
G.J. Lugard, Het huis Eerde (bij Ommen), in: Jaarboek 
Overijssel 1950, 65—69.

Hemelbed op bet buis Eerde, 1916.

Augustus Leopold des H.R. Rijksvrijheer van Pallandt 
tot Oosterveen, later tot Eerde (1 701-1 779).

Anna Elisabetb van Haersolte (1715—1790), vrouw van 
Augustus Leopold des H.R. Rijksvrijheer van Pallandt.



Philip Dirk baron van Pallandt tot Eerde, pentekening 
door J. Rotgans, 1924.
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BRIEF VAN EEN EMIGRANT
Het is een goede zaak dat er - zowel in de 
regionale pers als in De Darde Klokke - 
aandacht besteed wordt aan de emigranten die 
honderd vijftig jaar geleden onder leiding van 
ds A.C.van Raalte vertrokken naar hun nieuwe 
vaderland .
Na de eerste groep landverhuizers zijn er in de 
loop der jaren nog velen gevolgd. Van een dezer 
emigranten (niet uit Ommen maar wel uit deze 
omgeving) volgt hier een boeiend geschreven 
brief. Om meer dan één reden is deze brief 
merkwaardig maar dat moet u zelf maar beoordelen

Voor de duidelijkheid heb iic°§nkele punten van 
een toelichting voorzien.

A .Rui ter

Aan Johannes Timmerman
Gehachte oom tante en neef ik vat de pen op om 
uw ook een letter of wat te scnreiven hoe of wij 
het hebben wij zijn door s Heeren nog goed gezond en 
dat zelfde hoop ik ook van uw allen want de gezond
heid is den groosten zegen die wij hier genieten 
gij wilde ook eens het een en ander weten van Ame
rika daar zal ik wat van schreiven dat is een goed 
land die hier werkken wil en kan die kan ruim zijn 
heigen brood eeten en wel of soms geen vlees en 
wij hebben geen berouw dat wij hier zijn wij hebben 
40 akkers land en dat hebben wij goed koop van een 
engelschen die wilde graag weer weg naar de bossen 
het is niet geheel schoon maar tog gemakkelijk klaar 
te k rij gen en dan wil er met gods zegen goed wat op 
wassen en dicht bij een stacion 2 uur van de stad 
Holland waar oom Ekhuis gewoondt heef de tante 
woond daar nog en zij heef goed har brood men kan 
in Nederland zich het zoo niet voor stellen als 
het hier is dat hadt ik ook nooidt willen geloven



schrijven is goed maar zelf zien is beter dan raak 
men zoo lig niet bedrogen ik hebt al veel bekenden 
gesproken maar nog geen een gehoord die berouw had 
dat hij hier was gij zult wel zeggen dat kompt goed 
uit zij kunnen ook niet weerom dat is van velen ook 
waar maar tog niet van allen hier zijn ook genoeg 
die wel kunen maar niet willen men behoef hier 
niet half zoo veel op te brengen als bij u soldaten 
zijn hier niet veel velt wachters of andere land op 
vreters zijn hier weinig bekend als men hier land 
koop dan kan men voor een doller wel 40 akkers op 
zijn naam krijgen dat is bijna 50 mud land als er een 
inboedel verkoch wordt dat is 6 maand krediet dan 
behoef men geen opgeld te geven gij zult wel eens 
weten hoe of het met de Kerk is met de afgescheiden 
even zoo als bij u dat zijn goeije leerhards 

3J. provester de Boer van de rappers dat is een heelle 
Besste en de zoon van vos ook die is nog maar 19 

2} jQar maar de duiservormden die zijn krek als de 
ifj ervorden bij u die heef van raalte gestigt daar zijn 

veel vrijmesselaars onder en ook wel predikanten 
de menschen zijn hier heel godsdienstig zij gaan ge
trouw ter kerk vloeken dat hoort men hier bijkans 
nooit en men ziet hier ook geen mensch dronken dat 
is beide een groote schande voor een timmerman is 
het hier heel bes zij behoeven niet onder 2 doller 
daags te werken en dan goed eeten er bij de Ameri- 
kaansche vrouwen die kunnen het bes klaar krijgen 
nog ruim zoo goet al Gerritdine meuije ik hebt de 
waarheid geschreven ik zal geen mensch aanraden 
om te komen dat moet een ider zelf weten het is 
hier wel beter als bij u nu moet ik af breken met 
de pen wees verder van mij gegroet schrijf mij eens 
weer J Schuttert

Toelichting
1. 40 akkers land. Verbastering van acres. „

Een acre is 4840 vierkante yards of 4047 mZ .
2. de rappers = Grand Rapids (Michigan).
3. duiservormden. Leden van de Dutch Reformed Church
4. ervorden = hervormden.



't Was maar ien bak geraniums, 
driehoog op 't balkon.
Alleen een bak geraniums, 
veur heur was het de zun.
Dan droomde ze het was een tuun, 
met rozen en een heg.
Ze zag dan niet die grauwe stroat, 
welnu die dacht ze w e g ! !
Al kwam ze moeilijk uut de stoel 
die bloem'n veur de ruut'n 
ze gaav'n heur toch het gevuul, 
ik woon een beettie buut'n!

L.de Wilde.

't Was maar ien bak geraniums.

Hierbij drukken wij weer een foto af, waarvan de 
personen ons onbekend zijn.
Uw reaktie graag richten aan :
Varsenerstraat 69, 7731 DC OMMEN.
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DE LANGE
K E U K E N S  & B A D K A M E R S

Ommen:
O m m eress traa t 7 

Postbus 143 

7730 AC O m m en 

T e le fo o n  0529 - 45 49 05 

Fax 0529 - 45 22 37

b v
Bouwbedrijf 
Bilder en Vonder BV
Veldkampweg 3, 7731 HL Ommen

T E L E F O O 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. 0 5 2 9 -4 5  11 76

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

Sportlaan 1B • Postbus 238 • 7770 AE Hardenberg 
Tel. 0523 - 26 08 05 • Fax 0523 - 26 1 8 82

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

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

Dunnewind • Groep 
J J G ,  Ommen
V #  0 5 2 9 - 4 5 2 1 5 0

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

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

B A K K E R IJ
al 55 Jaar lang

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.

Jutten
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 Kram er
Bermerstraat 15 - 7731 CZ Ommen - tel. 0529 - 452829

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

TEXACO bediend tankstation

Ta\| ̂ lan̂ alderen
^  ™ I  garage en tankservlce

®  Erkend LPG-INBOUWSTATION
TEXACO-Tankservice ook met pasjes betalen

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

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

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

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

Bruidsreportages



We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
als u
Den Lagen O ordt 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

T W E E W I E L E R S P E C I A L I S T

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

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

Kerkplein ó ~ 7 7 3 1 CS Ommen ~ Telefoon 0529 - 45 15 09

BRUCO BOUW
t l ^  O M M EN  B V

Tel. 0 5 2 9  - 4 5  16 19

BEL OP EN NEEM  MEE !
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

RENAULT-DEALER

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
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G e e f A u to  Veurink uw  F iat

Haven Oost 20 
7731 GT Ommen

l f  - j  Tel. 0 5 2 9  ■ 45 60 80
w e i i n r i K  b 9 g  0529  4 5 1 2 3 1

A P K -K E U R IN G S S T A T IO N

REPARATIE EN: ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN AUTO'S

N IEU W BO U W  
[  \  V E R B O U W E N  

RENOVATIE

W ^ 4'  O verijsselse 
|  C oöperatieve 
X . B ouw ondernem ing  U.A.

Strangeweg 14 - 7731 GW Ommen - Tel. 0529 - 45 28 10

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

RADIO WESTERMAN

Boordevol
muziek

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

EXPERT. DAAR WORP JE WIJZER VAN
150 Vakzakén door heel Nederland e x iie rt

O ffic iee l C itroön-agent

Autobedrijf

M.C. BOUWMAN
H am m erw eg 3-5. 7731 AH O m m en 
Tel. 0529 - 45 62 47

Varsenerstraai 4 

7Ti I DC O m m en

OVER MUZÏEK GESPROKEN

Vrijthof 7 • 7731 CN Ommen ■ Tel. 0529 - 45 61 11

S taphors t te l. 0522-463249

U vindt ons elke donderdag. vri|dag en zaterdag op de markt 
(bij de supermarkten)
Tevens dinsdag op de weekmarkt en woensdag in Balkbrug



Autobedri j f
H. Dunnewind b.v .

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

Gesloten bestelwagens tot pim. 13 m l 
BE. rijbewijzen.

Verkoop en repara tie !
Off. Lada en Daihatsu dealer!

H aven O ost 18 • 7731 GT O m m e n  Tel. 0529-451960

miste
SLIJTERIJ W IJ \I l .w n i i

V.O.I. van der Beek

- . ■ : ... • ■ ; \  I I". 'U ■ :■ • i i ':■) ■■

VAKMANSCHAP
ERKENDE z e k e r h e i d  

ERHUIZERS REÈLE PRIJZEN

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

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

Onze specialiteit 
Ommer Möllenbrood

AUTOSCHADE

H e n k  K o g g e l
O m m eress traa t 11 - 7731 XD O m m en 

Tel. 0529  -4 5  12 94

Varsenerstraat 3 
773.1 DO Ommen 
Telefoon 4.5 62 62

Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen
Telefoon 45 13

. -■

* Je
Nti cfiMüAs I »

MKVIAl RAM PARI U i \  ! KL M

B.j IRci wcj» J7a. 77 Vi k X  O m m e n

fel. f ‘ 7 3 ?  - -i > l ï U ?

BrttildlKTl 
Pi l HO S 
K.'Üicialtk 
ktvcj)ji«‘. Vi-r̂itUi-mgon

- IXi-.'ijo k.iM-iiU.'-ri
- Njk'fiv'nkordr!- swinuo.Pkli i
- A M  ‘  :>!(<■ kcn i.tu r.m i

Zalen mi U*0 {visonei'

"DE LINDENBERC." NET EVEN ANDERS!

U w  va ka n tie  is bij vo o rb a a t g e s la a gd  op

bungalowpark „Hoge Hexel”
Wierden - Overijssel

Voor reserveringen, niet op zondag

WEELINKS REKREATIE
De Schammelte 16 • 7731 BM Ommen • Tel. 0529-451885


