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Van de redaktie.

Als Bestuur- en Redaktie-
commissie stellen wij het y/ y/ IJj
op prijs, al onze lezer(s)-
eressen alsmede ook de ■'■
adverteerders allereerst ^Py yJ
een voorspoedig 1997 toe ^ ^
te wensen. Wij hopen dat p|^ V^^Tfio K^nhho*'
ook dit jaar ons tijdschrift »» Um^JSC JYHJKKt:
U allen weer veel leesplezier driemoandeleks tiedschrift NR. 102
mag bezorgen.
In dit nummer treft u o.a. aan :
-Een aanvulling op "De geschiedenis van Eerde".
In het vorige nummer 101 ontbraken enkele pagina's,
in genoemd verhaal, n.1. tussen de blz. 11 en 12 had
er nog een toevoeging geplaatst moeten worden. Het
ontbrekend gedeelte plaatsen wij hierbij alsnog op
pag. 2 en 3.
-Een "nieuwkomer" die ons copy stuurde over buurtschap
Archem dat dit jaar 1050 jaar bestaat. Een heel
interessant verhaal dat u in gedeelten zult ontvangen
van de heer A.P.Ouweneel uit Raalte.
-Van de heer Hesselink "Het huis te Junne",(deel I).
-Nieuw in Ommen : Historische Vereniging Ommen i.o. !
Als Darde Klokke vinden wij het fantastisch dat opnieuw
geprobeerd wordt een Historische Vereniging van de grond
te krijgen. Graag willen wij dit initiatief toejuichen
en hebben de toezegging gedaan dat de "Darde Klokke"
deze vereniging zal steunen, d.m.v het o.m.beschikbaar
stellen van ons tijdschrift voor copy van deze nieuwe
Vereniging. Hoe we verder samen kunnen werken zal nader
worden besproken. Een eerste "startbericht" wordt hier
bij gepubliceerd.
-Van de heer W.Stegeman ontvingen wij een
"open brief" gericht aan G.J.Hesselink (Gaitjan).
Gelijktijdig geeft Hesselink antwoord op deze brief.
-Ook een Gezang in onze eigen taal van Ds. Hartens.
-En als 'opvulling' plaatsen wij in ons eigen dialect
'olde zegswiezen en sprekwoord'n' .

We besluiten weer met een foto op de laatste pagina
en hopen op reaktie uwerzijds.

Namens Bestuur- en Redaktiecommissie,
Fr. Doezeman-Makkinga.
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in 1814 benoemd in de Ridderschap van Over
ijssel. De hem toekomende titel van baron werd
in 1818 door koning Willem I erkend. Van Pal-
landt stierf in 1823. Hij was in 1777 te Voorst
getrouwd met Anna Elisaheth Schimmelpenninck
van der Oye, die in 1822 op Eerde overleed.'"*
Eerde vererfde op Andries van Pallandt, die
kamerheer was geweest van koning Lodewijk
Napoleon. In 1805 was deze in het huwelijk ge
treden met Alhertine Euphrosine Thalie Eglée
van Neukirchen genaamd Nyvenheim. Zij zullen
het huis gedeeltelijk opnieuw bemeubeld hebben,
waarvan eertijds zowel tapijten als zilver getuig
den." In 1850 werd aan de douairière Van

.,^Pallandt gedurende vijf jaar vrijstelling van on-
roerend-goed-belasting toegestaan in verband met
de opbouw van één der bouwhuizen, dat was af
gebrand. Spoedig daarna vestigde de weduwe Van
Pallandt zich te 's-Gravenhage, waar zij in 1867
stierf.

Eerde kwam na de dood van Andries van Pallandt

aan zijn zoon Louis, die zich cr in 1838 met zijn
eerste vrouw Justine Louise Sophie barones van
Hceckeren vestigde. Hij beijverde zich zeer voor

de aanleg van vele verharde wegen in de om
geving." Na de dood van zijn vrouw te Marseille
in 1862 vestigde Van Pallandt zich in Zwitser
land. Eerde droeg hij over aan zijn achterneef mr.
Samuel Johan van Pallandt (1843—1890). Deze
was de jongste zoon van Cornelis Herman van
Pallandt en diens eerste vrouw Jkvr. Rudolphine
Mechteld Theodora Sandberg tot Essenburg. In
1867 trad hij in het huwelijk met zijn nicht
Arnoldina Johanna Nobel (1846—1920). Uit dit
huwelijk stamde als enig kind Rudolf Theodorus.
Deze was lid van de Provinciale Staten van Over

ijssel en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
en stierf ongehuwd te Londen in 1913. Tot
universeel erfgenaam van zijn goederen had hij
zijn achterneef Philip Dirk van Pallandt be
noemd.

Deze vestigde zich nu op Eerde. Er kwam een
boedelscheiding met Arnoldina Johanna Nobel,
weduwe Van Pallandt, die zich had gevestigd op
huize IJsselvliet te Wezep. Aan Van Pallandt
werd al het bezit te Ommen toegescheiden, toen
geschat op meer dan één miljoen gulden. De
weduwe behield aan zich de vier gobelins in de

De zaal van bet huis Eerde. Het schoorsteenstuk stelt de stichter van het huis voor, de generaal Johan Wamer van
Pallandt.



z.g. Billardkamer en in de daaraan grenzende
benedenvoorkamer, alsmede de drie dessus-de-
porte in de Billardkamer.®'
Philip Dirk van Pallandt was sedert 1911 geïnte
resseerd geraakt in het werk van Sir Robert
Baden-Powell. De padvinderij vervulde een be
langrijke plaats in zijn leven. Op één van zijn be
zittingen, Ada's Hoeve, werd een trainings
centrum ingericht voor leiders en leidsters. Dit
centrum bestaat nog steeds onder de naam
Gilwell Ada's Hoeve. Ook vond Van Pallandt dat
hij nog op een andere manier zijn bezitting ten
nutte kon maken aan de gemeenschap. Hij over
woog er een landbouwschool te stichten. In die
tijd ook, omstreeks 1920, ontmoette hij te
Londen op een theosophische bijeenkomst de
Indiër Krishnamurti. Door deze ontmoeting ge-
ihspireerd sloot hij zich aan bij de 'Orde van de
Ster van het Oosten'. Deze orde was gesticht
door Annie Besant in de verwachting dat
Maitreya de Christus in Krishnamurti zijn rei'ncar-
natie zou vinden.®® Krishnamurti bezocht in
1921 Eerde, waar in 1924 voor het eerst een z.g.

Sterkamp werd gehouden. In datzelfde jaar had
Van Pallandt zijn gehele bezit geschonken aan de
Orde, die daarop een stichting in het leven riep
om het goed te beheren.®' Het landgoed zou een
grootse tijd tegemoetgaan. Het zou het centrum
worden van de nieuwe wereldleraar. In de jaren
daarop werden regelmatig Sterkampen gehouden,
die zich in een enorme belangstelling mochten
verheugen. Voor velen werd daar een innerlijk i
licht ontstoken. In de wereldleraar Krishnamurti
voltrokken zich échter ook veranderingen. Hij
kwam tot het inzicht dat niet hij de verwachte
verlosser was. De mens kon de bron van het Licht
in zichzelf vinden, zonder daarbij een goeroe, een
meester of een wereldleraar nodig te hebben.
Tijdens een voor velen dramatisch verlopen Ster
kamp op Eerde ontbond hij in 1929 de Orde van
de Ster. Krishnamurti wendde zich af van de
theosophie en ging zijn eigen weg.
In 1931 schonk de Stichting Eerde al haar onroe
rende goederen terug aan degenereuze schenker.
Daarna stond Van Pallandt het huis in huur af
aan de Quakers, die er een internaat vestigden

Eetkamer op het huis Eerde met het Overijssels buffet, 1916. Het schilderij links stelt voor Andries baron van Pallandt
tot Eerde (1781-1827).

Hiermee is 'De geschiedenis van Eerde' compleet.



Historische Vereniging Ommen gaat van start.

We hebben iets meer voorbereidingstijd nodig gehad dan voor een Elfsteden
tocht nodig is, maar wanneer u dit leest is de oprichtingsvergadering van de
Historische Vereniging Ommen al weer geschiedenis.
We beginnen niet met iets heel nieuws. Tenslotte kennen alle plaatsen in
de omgeving al een historische vereniging. Tijdens een eerste oriënterende
bijeenkomst is gebleken, dat er behoefte is aan een op de geschiedenis van
Ommen gericht trefpunt, waar men zijn eigen bijdrage aan de kennis over het
verleden van Ommen kan aanbieden en waar men verrast kan worden door, zo
niet kan genieten van, andermans bijdrage aan de geschiedschrijving van
OmmenWil zo'n vereniging slagen, dan heb je in de eerste plaats enthousiaste
mensen nodig die bereid zijn hun kennis over Ommen's verleden aan het
papier toe te vertrouwen. Welnu, die zijn er, zo is gebleken. Verder bood het
bestuur van het Cultuur Historisch MuseumOudheidkamer Ommen haar
museum aan als trefpunt voor alle activiteiten van de vereniging. Tenslotte, en
minstens zo belangrijk, is de mogelijkheid onze kennis met anderen te delen.
Ook hiervoor kregen we inmiddels een mooie oplossing aangeboden, namelijk
het aanbod van de redactie van "De Darde Klokke" om haar blad open te
stellen voor artikelen van de Historische Vereniging Ommen.
Kortom, niets staat de start van een bloeiende vereniging nog in de weg. Maar
wat wil je dan precies doen met zo'n vereniging? Zoals gezegd zijn wij niet de
eersten die het wiel gaan uitvinden. In de ons omringende plaatsen bestaan al
langere tijd bloeiende historischeverenigingen. Daar hebben wij dan ook eerst
ons licht opgestoken. Op basis hiervan stellen wij ons voor dat wij binnen de
vereniging een aantal werkgroepen samenstellen die zich bezighouden met
afzonderlijke onderdelen van de geschiedenis van Ommen.
Zo zal er ongetwijfeld een werkgroep Genealogie komen, waarin de leden
elkaar zullen stimuleren in het stamboomonderzoek. Hierin kunnen ook

beginners op weg geholpen worden en zullen ze samen bronnen toegankelijk
maken. En uiteraard verwachten we af en toe onderzoeksresultaten in "De

Darde Klokke".

Ook voor de werkgroepen Dialect en Folklore lijkt er veel belangstelling te
bestaan. De eerste groep wil proberen uitdrukkingen en woorden die langzaam
maar zeker uit ons dagelijks taalgebruik verdwijnen vast te leggen en te
verzamelen. De liefhebbers van oude volksgebruiken kunnen terecht bij de
werkgroep folklore. De leden ervan zullen onderzoek doen naar het ontstaan
4



de betekenis en geschiedenis van oude gebruiken. Daarbij kan men denken
aan specifieke Ommer gebruiken als het eiertikken, maar net zo goed aan de
geschiedenis van de gebruiken rondom de geboorte, doop, huwelijk en
overlijden van onze voorouders of de wijze waarop en wanneer er vroeger
feest werd gevierd.
Bent u geïnteresseerd in archeologie, dan kunt u uw ei kwijt in de werkgroep
Archeologie. Hierin staat met name de oeroude geschiedenis van Ommen en
omstreken centraal. Naast het onderzoek hiervan, zullen de leden ook een
oogje houden op ons lokale archeologische erfgoed, er is al zoveel verloren
gegaan de afgelopen jaren!
Hoewel er al veel werk verricht is op het gebied van Ommer veldnamen, zou
het leuk zijn wanneer er een werkgroep boerderij- en veldnamenonderzoek in
het leven wordt geroepen, die het werk wat al gedaan is voortzet en bijvoor
beeld ook onderzoek gaat doen naar de geschiedenis van oude Ommer
boerderijen en huizen.
Het zal duidelijk zijn dat er verder nog ongelooflijk veel over de geschiedenis
van Ommen te

onderzoeken valt. Ook hiervoor bestaat de mogelijkheid binnen de vereniging.
Het voordeel van een vereniging is dat kennis over het verleden van Ommen
niet versnipperd raakt.

Al op de eerste ontmoetingsbijeenkomst bleek datje enorm veel kunt hebben
aan tips en suggesties van anderen.De bedoeling is natuurlijk dat van al dit
onderzoek zoveel mogelijk op papier wordt gezet. Dat kan dus voortaan in
"De Darde Klokke". Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn, wanneer foto's,
illustraties en tekeningen het verhaal ondersteunen. Dit betekent dat de
werkgroep Documentatie een zeer belangrijke rol in de vereniging zal krijgen.
Maar ook los van de leesbaarheid van de "De Darde Klokke" is het van groot
belang dat zoveel mogelijk foto's, afbeeldingen, kranteknipsels, dagboeken,
archieven, video-en filmopnamen over Ommen bewaard blijven en overzich
telijk toegankelijk gemaakt worden voor een betrouwbaar beeld van Ommen's
verleden. Ook hier hebben we mensen voor nodig die dit op zich willen
nemen.

U ziet het, we zijn van alles van plan. We kunnen dit niet alleen. We hebben
hiervoor de steun van de gehele Ommer bevolking nodig. Dit kan op verschil
lende manieren. Het mooiste is natuurlijk wannneer er zich veel mensen
aanmelden om lid van de vereniging te worden. Hoe dat kan, dat leest u een
volgende keer. Maar u kunt ons ook steunen door het insturen van uw eigen



bijdrage aan het onderzoek naar Ommen's verleden. Of u ruimt toch nog eens
die dozen met oude spullen van uw grootouders, ooms en tantes, van u zelf,
uw broers en zusters op en kijkt of er toch nog iets met historische waarde
tussen zit. Zoals gezegd, het kunnen oude foto's, kranteknipsels, oude rekenin
gen, notulen, statuten, prijslijsten, programmaboekjes, advertenties, school
rapporten, kerk- en clubblaadjes zijn. En met oud bedoelen we echt niet alleen
100 jaar oud of van voor de oorlog. Ook over een foto van een schoolklas uit
de jaren '50 of'60 kan prima gebruikt worden voor een artikel over Ommen's
verleden. Heeft u nog iets wat u de moeite waard lijkt om te bewaren, laat het
ons dan weten. Al zouden we er maar een copie van hebben. Op dit moment is
nog niet bekend, hoe de vereniging in elkaar zal gaan zitten en op welke wijze
u zich kunt aanmelden als passief, dan wel actief lid. Zoals gezegd, hierover
een volgende keer meer.
Mocht u toch alvast op dit artikel willen reageren, suggesties willen doen,
materiaal willen

aanleveren, de zolder leeg willen hebben, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekenden.
Tot slot, een laatste manier om ons te steunen willen we u niet onthouden.
Blijf een trouwe lezer van "De Darde Klokke", dan zullen wij, samen met de
redactie van uw lijfblad, proberen dit vertrouwen alleszins de moeite waard te
mdken.

Jan Brouwer tel. 0529 - 45 20 88

Henk van Elburg tel. 0529 - 45 61 46

01de zegswiezen en sprekwoord'n.

Wie 'n aander wil driev'n,
mut zelf harder loop'n.

De domste boer'n

hebt de dikste eerpels.

'n Verkoaldheid duurt met 'n dokter drie wekke,
en zonder 'n dokter ienentwinteg daag'n.

Trouw'n muj doen met gebruuk van d'oren
en niet allinneg met d'ogen.



ARCHEM 947 -1997

De buurschap Archem in de gemeente Ommen kan bogen op een rijke
geschiedenis. Want precies 1050 Jaar geleden vermeldt een oorkonde uit
947 hier al de ligging van de hoofdhof Archem, eigendom van het klooster
Essen aan de Ruhr.

Drie hoven

Volgens de zevende regel van deze oorkonde (afb. 1) bezit het klooster Essen
in het graafschap Salland naast de hoven Holsto (Gist) en Yrthe (het lert)
in het kerspel Dalfsen, nog een derde hof, die te Arachem (Archem). Elk van
deze drie centra stuurt grootschalige ontginningen en agrarische
aktiviteiten op zijn domeingoed.
Deze vroege vermelding van landbouw en veeteelt in Archem is uniek in de
geschiedenis van Overijssel.
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PARTIJEN

In de oorkonde zijn twee partijen te onderscheiden.

OTTOI

De gever van het charter van 15 jan. 947 is koning Otto I, (936-973), een
verre troonopvolger van de in 814 overleden Karei de Grote. Maar dan niet

over het gigantische rijk van Karei, maar over het noordelijkste deel van
het Middenrijk met de keizerskroon, ontstaan bij het Verdelingsverdrag
van Verdun in 843. Dit deel strekt zich uit van Friesland tot het

Juragebergte, inclusief de Nederlanden, echter zonder Vlaanderen. De
eerste vorst over dit gebied is Lotharius II, vandaar de naam Lotharingen,
later ook wel Duitsland genoemd.

O Koning - Keizer

Karei de Grote is hét grote voorbeeld voor Otto I. Ook hij laat zich in Aken
kronen en zit op de dezélfde zetel als eens Karei de Grote, (afb.2).
Na het verslaan van de tegenstanders van de paus houdt Otto I zijn
feestelijke intocht in Rome, waar hij, evenals zijn roemruchte voorganger,
zich met zijn vrouw Adelheid door de jonge paus Johannus XII tot keizer

en keizerin laat kronen. Vandaar zijn bijnaam: Otto I, de Grote!

O Leenstelsel

Otto I, de Grote, verandert het leenstelsel van zijn voorgangers. Gewoonlijk
geeft de koning aan zijn trouwe dienaren voor de duur van hun leven
stukken grond in leen. Bij de leenman ontstaat echter het verlangen,
zelfstandig vorst te zijn en het leen (grondgebied) als zijn eigendom te
beschouwen. Eenmaal bejaard, probeert de leenman ten gunste van zijn

zoon erfelijke rechten op het leengoed te verkrijgen. Voor de leenheer kost
het veel moeite, de zich zelfstandig wanende leenman weer tot de orde te

roepen. Hij moet soms met geweld zijn grondbezit terug vorderen. Zeker in
afgelegen delen van het rijk is de vorst/leenheer niet zeker, het
eigendomsrecht op het leen te handhaven.



Otto I tot koning gekroond te Aken in 936. Schretlen Woodcuts.

sa

O Bisschop als leenmtm

CMlo I vindt dé oplossing. In 953 verwerft hij voor zijn jongste broer Brun,
na diens kerkelijke opleiding in Utrecht, de functie van aartsbischop van
Keulen. )
En nu het opmerkelijke; tegelijk benoemt hij hem tot hertog van
Lotharingen! De bijna onmogelijke combinatie van kerkleider en wereldlijk
vorst is geboren! Een slimme zet. Brun kan immers tengevolge van het
verplichte celibaat niet trouwen en erfelijke rechten afdwingen voor zijn
eventuele (onwettige) kinderen. De vorstelijke leengoederen kunnen niet
meer vervreemd worden.



O Ottoons stelsel

De opvolgers van keizer Otto, die ook alle drie de naam Otto dragen, slagen
erin, dit systeem uit te bouwen. Aan het hof van de koning of keizer
ontvangt voortaan de geestelijke zijn opleiding in zowel kerkelijke- als
staatszaken. Vervolgens benoemt de vorst de zo voorbereide geestelijke tot
bisschop op een opengevallen plaats en maakt hem tegelijk leenman van het
bijbehorende gebied.

iDie vertrouwensband is zo hecht, dat de koning en de bisschop ook in de
toekomst elkaar zullen bijstaan. En wat meer is: het beleende keizerlijke
grondgebied blijft vrij en onverdeeld.

Dit Ottoome stelsel van staatsbisschoppen eindigt in 1122 bij het Concordaat
van Worms, waarbij de paus de bisschopswijding opeist.

ABDIJ ESSEN

O Stichting en Schenkingen

De ontvanger van de oorkonde is het klooster Essen aan de Ruhr. In 873
sticht bisschop Alfrid van Hildesheim dit Westfaalse klooster en geeft het
bepalingen voor het bestuur. De Utrechtse bisschop Odilbald is hierbij
aanwezig. Zoals gebruikelijk bij zo'n plechtigheid ontvangt het klooster
goederen van een zekere koning "Ludovicus".(OS\] 80) Voor deze Lodewijk
komen twee vorsten in aanmerking n.1. koning Lodewijk de Duitser (840-
876) en zijn opvolger Lodewijk III (876-882). De Sallandse goederen kunnen
dus deels van de een als van de ander afkomstig zijn, maar in 947 zijn ze in

elk geval in het bezit van het klooster!

O Klooster Essen

De Abdij Essen is een wereldlijk stift (klooster) voor adellijke dames. In een
adellijk gezin volgt alleen de oudste zoon zijn vader op. De overige zonen
vinden een baan als diplomaat, nemen dienst in bet leger, kiezen voor een
kerkelijke functie of worden kloosterling. De dochter wordt uitgehuwelijkt
aan een charmante ridder. Lukt dit niet zo vlot, dan neemt zij vaak zelf de
beslissing een (wereldlijk) klooster in te treden. Zij brengt - als bruid van
Christus - haar bruidschat mee in de vorm van grondbezit.
Als een adellijk gezin meer dochters telt, dwingen de ouders de anderen op
jeugdige leeftijd al, kloosterlinge te worden, met als enig oogmerk, de
bruidschat van de oudste dochter ongedeeld te houden.
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O Kloosterregels

In een wereldlijk stift zijn de nonnen niet gebonden aan al te strenge regels.
Na een proefperiode behouden zij de vrijheid, het stift te verlaten. Als zij
toch haar ridder op het witte paard ontmoeten en het huwelijk verkiezen
hoven het gezelschap van de stiftdames, dan doet de abdis niet moeilijk.
Gedurende de bloeiperiode wonen er in Essen een vijftigtal adellijke dames
onder het toezicht van een abdis. Deze heeft de algehele leiding van het
convent; daarl^oven is zij tevens manager van omvangrijke
kloostergoederen en de hierop levende hofhorigen.

O l>j)el

Het doel van de bewoners van zo'n damesstift is niet alleen een vroom en

stichtelijk leven te leiden. De ongetrouwde vrouwen, die door de
maatschappij als minderwaardig worden beschouwd, vinden in dit

Benedictijner klooster de mogelijkheid, binnen een gemeenschap zich te
bezinnen op haar eigenwaarde, haar talenten te ontplooien en door studie
zich kennis en inzicht te vermeerderen. Allengs ontwikkelen deze
bezigheden zich tot maatschappelijk gewaardeerde activiteiten, zoals het
onderwijs en de zorg voor de behoeJUgen en zieken.

O Benedictus van Nursia [Norcia, 547].

Deze Benedictus is volgens de Dialogen van paus Gregorius de Grote [590-
604] beïnvloed door de idealen en de ascese (vrome, strenge levenswandel)
van oosterse monniken. Men verhaalt, dat hij jarenlang in een grot in Zuid-
Italië heeft geleefd, waar de monnik Romanus regelmatig een mand met
voedsel in de spelonk laat zakken.-) Zijn inzicht, dat dit eenzame
kluizenaarsbestaan geen levensdoel kan zijn, brengt hem tot het stichten
van een klooster op de Monte Cassino. Hij schrijft de naar hem genoemde
orde der Benedictijnen ondermeer voor, naast stilte, luisteren en gebed, zich
serieus bezig te houden met zinvolle arbeid. Deze kloosterregel (regula
sancti Benedicti) zullen als model dienen voor de latere westerse kloosters,
zoals het Stift Essen.

O Memorie (nagedachtenis)

De leefregel wordt zichtbaar in de dagelijkse bezigheden van de nonnen.
Naast de kerkdiensten en het opdragen van de mis in tegenwoordigheid van
de 20 stiftsheren en priesters, bekwamen zij zich in het begeleiden van de
vespers en andere koorgezangen en het troosten van zieken. Een bron van
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inkomsten vormt het opdragen van üelenndssen voor de overledenen. Zij
begeleiden het gezang en bidden voor hun zieierust Zo'n memorie spreekt
men van te voren af met de kloosterleiding. De schriftelijke bevestiging
bevat de omschrijving van de geschonken vaste goederen of renten in ruil
voor de jaarlijkse zielenmissen. Elke zondag wordt de naam van een

overledene uit het memorieboek of zielerol, een soort dodenkalender, van de
kansel voorgelezen. Voorts houdt men een anniversarium of jaargetijde; Op
de avond voor de sterfdag van de overledene zingt men in de kerk de vigilie
of nachtgebeden, soms gevolgd door een visitatie^ een bezoek aan het graf.
Op de sterfdag zelf wordt een hoogmis gecelebreerd.

O Immut^iUit

Een belangrijk voorrecht van het Stift (klooster) Asnidia (Essen) is de
imnuiniteit. Dit betekent, dat het klooster 'immuun' is voor aanspraken van

buitenwereld. Ambtenaren van de staat, van het graafschap, hertogdom,

enz., waarin het klooster ligt, mogen het kloosterterrein, zonder
toestemming van de abdis zelfs niet betreden! Laat staan er gerechtelijk
ingrijpen. Elk klooster is ook vrijgesteld van belasting en andere

gebruikelijke Tmanciële verplichtingen aan de wereldlijke overheid
(graaf,hertog, enz.).
Met de oorkonde (afb.1) als schriftelijk bewijsstuk, kan voortaan niemand
meer zijn rechten laten gelden op de omvangrijke goederen van de Abdij
Essen! En deze eigendomsrechten gelden ook voor de drie Essense hoven
Archem, Olst en Herte (het lert) gelegen in het graafschap Salland.

O Ambtman van Essen

De opbrengst van landbouw en veeteelt van de Sallandse goederen dienen
voor het levensonderhoud van de nonnen. De abdis wordt hierbij
ondersteund door haar ambtenaren. Haar rechterhand is de ambtman, die
aanvankelijk op de hoofdhof in Archem woont. Hij is natuurlijk niet de
eerste de beste. Zo vermeldt een oorkonde uit 1303, dat de toenmalige abdis
Beatrix een zekere Theodericus, zoon van de heer van Almelo aanstelt tot
meier voor het leven over haar goederen in Sallandia, n.1. over de zojuist
genoemde Archem, Olst en lerthe. Hij verplicht zich o.a. jaarlijks de
verschuldigde pachten en tinsen op eigen risico aan de Abdij te Essen
persoonlijk af te dragen.
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O Voogd

Vanwege de immuniteit van het klooster moet een voogd of advocaat de
wereldlijke taken vervullen en het klooster in rechte vertegenwoordigen.
In 1226 (OSU 741) draagt de graaf van Gelre deze voogdij (advocatia) van
de kerk van Essen in Salland in zijn geheel over aan bisschop Otto van
Utrecht en zijn opvolgers en aan de Utrechtse kerk. Dit voogdschap legt de
bisschop geen windeieren. Hij ontvangt 1/3 deel van de opbrengsten van de
Essense goederen in Salland.

O Bisschop in Salland

In een oorkonde van dezelfde datum, evenals de vorige gegeven door de
pauselijke legaat, draagt de graaf van Gelre het graafschap Salland over
aan de kerk en de bisschop van Utrecht Tegen een bedrag van 1100
Utrechtse ponden ziet de graaf af van zijn aanspraken op de grafelijkheid
in Salland. Op 20 februari 1226 bekrachtigt de Rooms-Koning Hendrik VH
beide overdrachten.(OSU 742). Van deze datum afvalt de voogdij van het
graafschap Salland onder het bestuur en de invloedssfeer van de
landsheer/bisschop van het Sticht Utrecht.

Anton P. Ouweneel.

1. In 953 wordt Brun aangesteld tot aartsbisschop van Keulen. Nu blijkt de oorkonde van
Otto I van 30 december 953 de laatste te zijn, met Brun als kanselier. In die van 954, n.l.van

10 jan. en 31 aug., is Liotolf kanselier, als de vervanger van Brun. Daarna wordt Brun niet
meer genoemd. Gelet op het samenvallen van de datums, en de naamsgelijkheid, is het niet
uitgesloten met een en dezelfde persoon te doen te hebben.

2. Jacobus de Voragine: Legenda Aurea (Heiligenlegenden)

In het volgende nummer: De oorkonde van 947
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Psalm 130

Uut donkre diépte roep ik,
heur toch mien stemme. God!

Ie wilt toch lustern, hop ik.
Vol schaamte zie 'k mien lot.

As Ie der an bliêft dénken,

wat is verkeerd 'egaon
en gien vergeving schénken...
wie kan der dan bestaon?

Maar nee, bi'j Oe vindt ménsen
vergeving, Ie straft niet.
Meer dan ze dorsten wénsen:

Ie scheldt de schulden kwiet.

Zo heb Ie óns 'egeevm
bliedschop en nijje krach,
dat wi'j veur Oe zölt leevm
in eerbiéd en ontzag.

Dit is 't woar ik naor uutzié:

't woord van de Heere_alleen.
Niks Sns gif mie fedusie,
vergeefs he'k êns 'ebeén.
Nog meer as wie de wacht hef
in n'nach verlangt noar 't lich,
zié 'k alsmaar uut woar God blif,
mien geest op Em 'erich.

Bliéf toch de Heer vertrouwen,

O Israël, hóldt moéd.
God zal zien volk herbouwen.

God maakt 't verkeerde goéd.
Der is veur al oew zunden,

oew ongerechtigheid,
vergiffenis te vinden.
Ie wordt veurgoéd bevrijd.

G.J.Martens
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HET HUIS TE JUNNE. (Deel I).

Wanneer we spreken over een
Landgoed, dan bedoelen wij
daarmee, een bepaald gebied
met bossen en landerijen van
een eigenaar.
Een centraal punt op zo'n landgoed vormt dan het
huis, sommige landgoederen of een kasteel zoals
bv. Eerde en Rechteren, maar vaak ook een ruim
uitgevallen herenhuis zoals Vilsteren, Beerze en
Archem. Wanneer wij spreken over het huis te
Beerze wordt niet een willekeurige bewoner bedoeld

het huis van het landgoed en de eigenaar of
zijn rentmeester, die vaak een zeer centrale
functie innam in het gebied.
Spreken we over het landgoed Junne, dan moeten
wij vaststellen dat de kenmerken van een land
goed aanwezig zijn. Een aaneengesloten gebied,
bossen en landerijen, wel een opzichterswoning
(op de kruising Hammerweg-Beerzerweg, bewoond
door de fam. Mensink) en de prachtige boerderij
met zagerij (waar vroeger F.K.Seemann, in de
volksmond "Karei" genoemd, woonde, en waar nu de
fam. Scheppink woont), maar geen echt huis van
een landgoed. Toch is dat er geweest tot 1900.
Over dit huis gaat het verhaal.
Het landgoed Junne wordt beschreven als een
esdorp, gelegen in de bocht van de Vecht, waarbij
men aanneemt dat reeds in de vroege middeleeuwen
van bewoning sprake was. De grootte van het land
goed is ruim 1000 ha. De Marke Junne is in 1846
opgeheven.
De fam. van Pallandt had in de eerste helft van
de 18e eeuw de meeste boerderijen aangekocht.
Enkelen bleven zelfstandig en dat is nu nog zo.
In 1820 werd Junne, dat toen nog deel uitmaakte
van de Marke, openbaar verkocht.
Het grootste gedeelte kwam in de handen van enkele
Twentenaren; nadien wisselde het nog een aantal
malen van eigenaar, totdat in 1872 de fam. Lubs
uit Duitsland (ook eigenaar van het kasteel Biljoen
bij Velp) het landgoed Junne in bezit kreeg.
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De fam. Lubs was ook eigenaar van boerderijen
aan de Groene Jager bij Den Ham en in Varsen.
Waarschijnlijk is het huis te Junne gebouwd in
het midden van de vorige eeuw. Een groot vierkant
herenhuis met daarbij een boerderij, schuren en
een schaapskooi. Het huis werd bewoond door de
fam. de Zeeuw. De heer de Zeeuw was rentmeester

van de heer Lubs. Mijn grootvader, die mij dit
vertelde, sprak met enig ontzag over dit huis,
hetwelk hij een 'Spiker' noemde. Het typische van
deze benaming is, dat in andere delen van ons land
deze benciming werd gebruikt voor graanschuut.
Het huis te Junne brandde, met alle schuren, in de
zomer van het jaar 1900 af tengevolge van bliksem
inslag en het werd, jammer genoeg, niet weer
opgebouwd. Waar stond dit huis? Is er misschien
nog iets van terug te vinden?
Komende vanuit Junne op de Nieuwe Hammerweg
richting Den Ham staat de laatste boerderij van
de fam. J.H.Kotterink. Even verder loopt, links
het bos in, een fraaie beukenlaan, was dat de
oprijlaan van het vroegere huis? Deze laan kruist
nu dus de Nieuwe Hammerweg, het huis stond nl.
rechts vanaf Junne precies tegenover de laan.
Met deze oprijlaan is trouwens iets bijzonders aan
de hand. De oprijlanen zoals wij die kennen, lopen
van het huis of kasteel naar de doorgaande weg.
Met de oprijlaan in Junne is dat niet het geval.
De laan, een paar honderd meter lang, eindigt op
een heuvel en de beukenbomen komen hier bij elkaar
in een ronding. Wat dit betekent is niet bekend.
Misschien dat deze plek gebruikt werd om zittend
op een bank uit te zien over de Vecht. Oude foto's
uit die tijd geven aan (ook uit verhalen is dit
na te gaan) dat de begroeing in die tijd veel
minder en lager was. De eiken wallen werden eens
in de zoveel jaren gekapt door de zgn.'Eekschilders'.
Deze gezinnen kwamen van de Veluwe hier naar toe
om de jonge eiken telgen van het bast te ontdoen,
hetwelk gebruikt werd in de leerlooierijen.
Zodoende had men vanaf deze plaats een uitzicht
over de Vecht en kon men mogelijk de zeilen van de
zgn,"Enterse Zomp" zien die de Vecht bevoer met
o.a. Bentheimer steen. De bekende paardekribben
(voerbakken) zijn hiermee aangevoerd.

(Wordt vervolgd.)



'n Hamster góng hen.

Oonze 'veestapel' is niet uut'ebreid,
nee volk, den is 'e slonken,
'k Vertelle ow de zuvere woarheid,
veur iene van de tiene

hef 't leste uur 'ekló'nken.

De beide dwarg-k'nien'n bint nog gezond,
de veer schildpaddegies doet 't ok nog best.
Silvester, de goldvis zwemt vrolek in 't rond,
en oonze katte dut 't goed, net as de rest.

• •

't Giet omme de hamsters, twie in getal,
en bijna al veer joar oald.
Al veer joar ? heur ie overal,
dat is oald ! maar 't lot oons niet koald.

Want ien van de twie leg dood in zien husie,
mien dochter den zag 't metiene.
Ie leek toch zo klein, net 'n kreuteg musie,
now hebt wi'j d'er dus maar meer iene.

De kinder hebt 't goed op'evat,
al keken ze wel wat sip.
Zie hebt met dat biesie vólle schik 'ehad,
en veur 'n bettie gemis, hew begrip.

DIENTIE.
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Ommen. 29 Juni '^96

Open breef (zo nuumt ze dat) an Gaitjan Hesselink.

Met völle plezier he'k oew stukkies elezen in de
"Darde Klokke" over wat oew Grova vertellen over

vrogger en veural dat laaste stukkie over 't verzet
reup bie mie weer herinneringen op.
Ok dat stukkie van dominee Hartens over 't dialekt

is merakel interressant en ik bin't helemoale met
em iens dat 't dialekt, onze Ommer sproake, mut
blieven ! Wie zölt best verschil van mening hebben
over 't schrieven van sommige woorden, maar oons
aller Dieks zei dan "wie weet dan precies hoe ''t
wel mut" ? k'hebbe mie dat Sallands woordenboek ok

aneschaft maar persoonlek bin'k 't lange niet met
alle in 't dialekt vertaalde woorden iens. Maar dat
wil niet zeggen dat ik geliek hebbe !
A'w 't er over iens bint dat "oons Ommer sproake"
mut blieven dan zeg ik "Gaitjan wat maak ie mie now"?
As geboren en getogen Junner Ommenaar, merakel goed
van de tongrieme esneden, 'n man woar 'k graag noar
mag luusteren, schrif stukkies in 'n taal die oew
Va oew vrogger niet eleerd hef. Ik wete da' j, uut
heufde van oew diverse funkSies, vaker Aabééèns mut
proaten, maar in de "Darde Klokke" heur ie, volgens
mie, "plat" te schrieven. Ie hebt de gave van 't
woord en ik wete zeker da'j ok könt schrieven as
gin aander, dus oew welkomme stukkies in 't vervolg
graag in 't Ommers !
Onderwarpen hè'j nog genog. Ie hebt mie pas nog 'n
heel verhaal edoan over oew reize noar Amerika en
noar oew ex-gasten uut Canada (woar a'j zo mooi met
in de kraante stunnen). Mie dunkt hier kö'j 'n mooi
verhaal over schrieven ! Wie kiekt er met belang
stelling noar uut. Doar ma'j best 'n paar "Darde
Klokkies" over doen. MAAR IN 't OMMERS !

W, Stegeman uut Ommen.



Junne, september 1996,

Lossen breef an Willem Stegeman.

Bedankt veur waj mi'j schreven in De Darde Klokke.
Aj wat schrieft is 't mooi um te beuren wat de
luu d'er van vind' en as iederiene 't maar niks

vind' kuj d'er better met stoppen.
Met OW breef breng ie veur mi'j de zaak mooi in
't evenwicht. D.w.z. ik heb now net zo volle

commentaar van, 'ie mossen plat schrieven' as
'mooi da'w het goed lezen kunt, want wi'j hebt
met 't plat zovölle muujte'.
Willem, de reden woarumme ik niet in 't plat
schrieve is, umdat mi'j dat volle meer muujte
en tied kost as da'k 't in gewoon hollands
schrieve. Plat proaten, doar kan'k mi'j wel mee
redden, better as met schrieven. Mien vrouwe den
mien verhaal aaltied uuttiept, giet 't net zo.
Dus WIL'M, 't is meer een kwestie van tied en
doar mekeert het bi^'J oons beiden an, veural
now oonze jongste zonne Leo met zien gezin
noar Canada 'emigreerd bint.
Op een leeftied dat er een bult mensen met de
VUT goat, mut wi'j beiden harder warken.
Niet da'w doarover klaagt, want wi'j stoat
achter disse beslissing en wilt doar ok oons
beste veur doen.

En doarumme muj mi'j now niet vroagen um an
mien schrieven nog meer tied te spanderen.
Willem, dat kuj mi'j niet andoen en ik hoppe
daj doar begrip veur hebt. Aans mu'w t'er nog
maar is over hebben.

Groeten van Gait Jan Hesselink

uut Junne.
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01de zegswiezen en sprekwoord'n.

As 't goed is
muj 't goed loaten.

Dom geboor'n
en nooit wat bi'j 'eleerd.

Hebb'n is hebb'n

maar krieg'n is 'n keunst.

As 't uut is met de verkering
leg 't nos onder 'n boom.

'n Vri'jjer weet wat 'e wil
maar niet woar 'e met begÖnt.

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 STEENEN KAMER

interieur & decoratie

KERKSTRAAT 5 • 7731 CX OMMEN • TEL 0529 450695

Stationsweg l. 7731 AW Ommen

telefoon 0529 - 45 17

Bouwbedrijf
Bilder en Vonder BV

Veldkampweg 3, 7731 HL Ommen

TELEFOON 0529 - 45 10 43

Hengelsport

Aquaria

Dlerenvoeders

Dierenbenodigdheden

Bestrijdingsmiddeien

Bloem- en tuinzaden

Uw adres:

Dierenspeciaalzaak

M.J. ten Hove

Gasthuisstraat 44

7731 DA Ommen

Tel. 0529 - 45 11 76

TOERKOOP iReisburo Geesink
Markt 4 • Postbus 71 • 7730 AB Ommen

Tel. 0529 - 45 68 05 • Fox 0529 - 45 68 25

Sportlaan IB • Postbus 238 • 7770 AE Hordenberg
Tel. 0523 - 26 08 05 • Fox 0523 - 26 18 82

RADIO - TV. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

M. Dunnewind
Dr. AC. van Ftaaltestraat 12

7731 GP Ommen

Tel. 0529-45 16 58

Dunnewind - Groep
Ommen

*1^ 0 5 2 9 - 4 5 2 1 5 0

Ie könt bej oons terechte
veur alle soorten zaand

en grinte of al
haddigheid omme 't
huus wilt hebben.

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

BAKKERIJ
al 56 Jaar lang

Jutten
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. 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

-modehuie-

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

WoJ OW klere in de etad k'open?
Now Ommen is al meer dan 740Joar stad

TEXACO bediend tankstation Hel odres voor cl uw:

^i\|^ani4alderen
^ I garage en tankservicegarage <

Erkend LPG-INBOUWSTATION

TEXACO-Tonkservice ook met pasjes tietolen

Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel. 0529 - 45 24 29
Karkdraal 7-» Omntn T*L 0S2S-454170

Fotowerk

(met Kodakkwaliteit in 1 dag klaar)

Pasfoto's

(direkt-klaor, ook in kleur)

Groepsfoto.s
[bij uw kiuwelijksjubileum b.v.)

Bruidsreportages



We zijn net zo

thuis in

de buurt

als 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 vèn 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

TiiKfflfln
ommen

IJZERHANDEL

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

i Handelsonderneming

vloerbedekking, gordijnen,
vitrage en portijhondei

Dr. A.C. van Raaltestraat 3a ~ Ommen Tel. 0529 -450745

van kesteren

schoenmode

Kerkplein 6 ~ 7731 CS Ommen - Telefoon 0529 - 45 15 09

BRUGO BOUW
"'II,

11^ OMHXN BV

Tel. 0529 - 45 16 19

BEL OP EN NEEM MEE!

salades, maaltijden, borrelhapjes, snacks

BEL

0529-451429

Voor een goed betaalbare

hoiiandse maaltijd

of

koffie met vers gebak

RE5TO OCO
LUNCHROOM-IJSBEDRIJF

Brugstraat 16,

7731 CT Ommen

Inruil

RENAULT

Financieren ♦ eigen LEASE-afdeling

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Ommen

Telefoon 0529 - 45 60 50

voor Alle merken auto's

Uw adres voor:

- autoschade, uitdeuk- en spuitinrichting

- off. Valvoline tectyleerstation

- TEXACO benzinestation en autoshop

- erkend LPG gasinbouwstation



FLATER

CAFÉ - RESTAURANT - SNACKBAR - INDOORMIDGETCOLF - ZALEN

Markt 18, 7731 DB Ommen, tel.: 0529 - 45 13 64

Uurwerkreparatie-Atelier

Obelisk
Weth. Paarhuisstraat 16a

7731 EP Ommen

Tel. 0529 - 45 5 0 79

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

J.A Schottert Lid LMV

makelaar-taxateur o.g.

Bouwstraat 12 ~ 7731 CP Ommen - Tel. 0529 - 45 11 45

TAXATIES ~ AANKOOP ~ VERKOOP

Heeft u plannen? kom eens praten!

NIEUWBOUW

VERBOUW EN

RENOVATIE

Overijsselse
Coöperatieve
Bouwonderneming U.A.

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

VOOR BEELD-, GELUID-, KOEL-, VRIES- EN WASAPPARATÜUR, CD, CASSETTES EN TELEFONIE

Erkend lid van
Uneto

Vakmensen in

elektronica

Boordevol

muziek

RADIO WESTERMAN

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

EXPERT. DAAR WORD JE WIJZER VAN
150 Vakzaken door tree! Nederland expert

Officieel Citroën-agent

Autobedrijf

M.C. BOUWMAN

Hammerweg 3-5, 7731 AH Ommen
Tel. 0529 - 45 62 47

1»;
CITROEN

erkend

keurings-
bedrljf
APK

lid

BOVAG

auto

KEUKENS & BADKAMERS

Ommen, Schurinkhof 3

tel. 0529 - 45 12 80

UITGAANSCENTRUM

G^AND)

CAFE - RESTAURANT - ZALEN

BtUARTEN - DARTEN

BRUILOFTEN - DANSEN ■ BINGO

BEDRUFSFEESTEN

"Vi

Schurinbsuaat 44-46

7731 GE OMMEN

TeI.0529 - 45 60 21

R
Ommen/Staphorst tel. 0522 - 462980 b.g.g. 463249

Uw wens wordt vervuld! }
dinsdag

vrijdag y Ommen
zaterdag

donderdag

Stapfiorst < vrijdag
■  zaterdag



Restaurant

De Bootsman

he^"

Coevorderweg 19

7737 PE Ommen

Tel.: (0529) 45 72 72

nviste
SLIJTERIJ WIJNHANDEL

V.O.F. van der Beek

Schurinkhof 4-6 «7731 EX Ommen • Tel. 0529-453066 • Fax 0529-453090

ERKENDE
VERHUIZERS

VAKMANSCHAP

ZEKERHEID

REËLE PRIJZEN

Onze specialiteit

Ommer Möllenbrood

H. STEEN B.V.

Sogenbosstraat 3 • 7731 WT Ommen
Tel. 0529 - 45 18 02 • Fax 0529 - 45 69 98

Varsenerstraat 3

7731 DC Ommen

Telefoon 45 62 62

Kogge!
Hardenbergerweg 10

7731 HD Ommen

Telefoon 45 13 89

AUTOSCHADE

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen

Tel. 0529-45 12 94

RESTAURANT - PARTYCENTRUM

Balkerweg 17a, 7731 RX Ommen
Tel. 0529 - 45 13 03

- Bruiloften

- Diners

- KolTieiafels

- Recepties

- Vei^aderingen
- Zalen tol 400 personen

- Personeeisavonden

- Spellenkelder
- Swingzolder
- A La Carie Restaurant

"DE LINDENBERG" NET EVEN ANDERS!

BOSSEN EN HEIDE

VOOR RUST EN

NTSPANNING

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

bungalowpark „Hoge Hexel"

Wierden - Overijssel

Voor reserveringen, niet op zondag

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


