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O M M E N
Voorbrug 1, 7731 BB Ommen, tel. 0529-4555 50

Actief op het gebied van:

* ontwerpen en tekenen van ver- en nieuwbouw

* plannen van bouwwerken groot en klein 

met ruime verscheidenheid in gebruik

en functie in moderne en behoudende vormgeving

J. DIJK a r c h i t e c t
Ommen
gevestigd 1-1-1965

Tel. 0529-45 19 69 
Fax 0529 - 45 54 61

Spaarverzekering?
Wilt u een duidelijk advies 
over belastingvrij sparen? 

Bel ons op of kom even langs!

H. BAKKER & A.A. BAKKER
Ma ke l a a r s  en Ta x a t e u r s  in On r o e r e n d e  Go e d e r e n

r VERZEKERINGEN -

Univé. Daar plukt ü de vruchten van!
Univé Midden-Overijssel

Pr. Jnlianastraat 6,7731 GH Ommen. Tel. 0529-452735 
H. Dunantplein 16,7442 NJ Nijverdal, tel. 0548-619908

Kantoor:
Vrijthof 4,
7731 CN Ommen 

Telefoon 0529-451032

Privé:
Stationsweg 17, 

7731 AW Ommen 

Telefoon 0529-451665



juwelier - opticiën An’t horlogie ken ie de drager.
Kies ow horlogie daorömme met zörge 
en loat oe roaden deur de Vakman!

Gedipl. oogmeetkundige lid A.N.V.O.

Gedipl. contactlensspecialist lid A.N.V.O.

Brugstraat 22 - 7731 CT Ommen - Tel. (0529) - 45 16 43
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Mr G. SMELT
NOTARIS te OMMEN

Varsenerpoort 1, 

7731 DG OMMEN

Telefoon: 0529-452233 

Fax: 0529-453712

Aannemersbedrijf M. van der Vegt

Ommen 0529 -45 37 47

H O U T M A N
DROGISTERIJ -  PARFUMERIE 

SCHOONHEIDSSALON
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NAAIMODE
CENTRUM

Drogisterij HOUTMAN
voor "n sfeervol present uit "n grenzeloos assortiment

HAR D E NB E R G
De Spinde 6, 7772 HA 
Tel. (0523) 26 34 17

OMMEN
Brugstraat 24, 7731 CT 

Tel. (0529) 45 14 14

Burg.van Bruggenplein 7 
7721 AS Dalfsen 

Tel. 0529 - 43 47 47

Dr. A.C. van Raaltestraat 29 
7731 GP Ommen 

Tel. 0529 - 45 13 13

TaiNCENTROM ï

V X X F . T k

JCIRRIE B A A S
Balkerweg 24, 7731 RZ Ommen 

Tel. 0529 - 45 37 08 Fax 0529 - 45 15 95

KOOPADV1ES

VERHUUR/BEHEER

NVM HYPOTHEEKSHOP

VERZEKEREN
WEENINK MAKELAARS

OMMEN • HARDENBERG
Ommen, Markt 32 Tel. 0529-451121/455074 Hardenberg, Lage Doelen 1b, Tel. 0523-263689/260104

De to eko m st in druk, p rin t en a fte rp r in t  

v in d t u bij een drukkerij m et visie . . .

drukke
ïvleijerink Dalfsen: Bloemendalstraat 3 Ommen: Bermerstraat 12

Tel. 0529 - 43 25 12 ▼ Fax 43 27 36 Tel. 0529 - 45 13 51 *  Fax 45 36 12



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 banketbakfienj

DOUWE’S DUMP
dump - vrije tijd - camping - outdoor - tentverhuur

De Kamp 1,7731 AB Ommen 
tel 0529 45 11 84

-dB 7L&ML

Markt 12, 7731 DB Ommen, telefoon 0529  -4 5 5 7 2 0

"eU "
Het  adres 

voor uw 

lunch o f diner.

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

AUTOSCHADEBEDRIJF

C. HUYSMANS
uitdeuken - spuiten - moffelen

Strangeweg 20 
7731 GW Ommen

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

Rijwielen/Bromfietsen
B.J. Brunink

Bermerstraat 1,7731 CZ Ommen Telefoon 0529-45 14 70 
(tegenover Postkantoor) O m m en tel 0 5 2 9  - 45  14 92

O tholen wegenbouw bv

Coevorderweg 48, 
Postbus 82, 7730 AB Ommen 

Tel.: 0523 - 63 82 41 -  Fax: 0523 - 63 82 17

* Banden
* APK-keuring
* Uitlaten
* Schokbrekers
* Accu's
* Grote beurten Voor volledig 

technisch onderhoud
Nieuwelandstraat 1, 7731 TH Ommen 

Tel. 0529 - 45 37 84, Fax 0529 - 45 37 52

Voor goed advies en vakwerk naar erkend

CjTALLATIEBEDRIJF

'Loodgieters 

'Centrale verwarming 

'Dakbedekkingen 

* Elektra

'G a s- en Waterleiding 

'Onderhoud CV-ketels

Lid v a n  de

V e re n ig in g  van  
#  N e d e r la n d s e

In s ta l la t ie b e d r i jv e n

P a trijss traa t 3-5, 
7731 ZL Ommen 
Tel. 0529 - 45 22 03



Voor goedkope
sigaren • sigaretten • filmpjes • foto’s naar.

Tabak-speciaalzaak

GROOTENHUIS
Brugstraat 15, Ommen 

Telefoon: 0529-45 27 17

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

(v&yan Elburg
G L A S - VERF- BEH A N G SP ECIA A LZ A A K

J. van Elburg Ommen BV

Schurinkstraat 22a, 7 7 3 1 GD Ommen 
Tel. 0529 - 45 24 41/Fax 0 5 2 9 -4 5  62 56

MOLEN

3Ltïtt
Voor al uw meel- en graanproducten, 
volkorenmeel - molenbloem - 
pannekoekmeel - boekweitmeel - 
muesli en reform-artikelen.

A.R. WOLTERS
Telefoon: 0529 - 45 40 80

café - restaurant

BRUG
’N OMME(N)TJE WAARD 

Lemelerweg 13, Ommen. Telefoon 0529 - 451723

IRoéüc1 4, ̂ Bloemen,
Kwaliteit voor een lage prijs

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

11 autobedrijven in Ommen 
bieden een kompleet pakket 

streng geselecteerde

OCCASIONS

Varsenerstraat 5 
7731 DC Ommen 
Tel. 0529-45 17 16 
Fax 0529 - 45 66 72

1.

2.

4.

5.

7.

8.

Bovag autobedrijf FREEK DUNNEWIND bv
Balkerweg 64, Witharen, tel. 0523 - 67 63 67

VW Audi dealer OOSTENDORP
Balkerweg 10, Ommen, tel. 0529 - 45 36 59

Toyota dealer VAN LEUSSEN
Haven Oost 36, Ommen, tel. 0529 - 45 12 61

Lada-Daihatsu dealer DUNNEWIND bv
Haven Oost 18, Ommen, tel. 0529 - 45 19 60

Volvo dealer WESTERBAAN
Schurinkstraat 40, Ommen, tel. 0529 - 45 12 16

Opel-lsuzu dealer MAKKINGA bv
Schurinkstraat 36, Ommen, tel. 0529 - 45 25 50

Suzuki autobedrijf SCHUURHUIS
Vermeerstraat 2, Ommen, tel. 0529 - 45 46 00

Peugeot dealer KARSTEN bv
Patrijsstraat 1, Ommen, tel. 0529 - 45 14 71

9. Renault dealer CENTS bv
Stationsweg 24, Ommen, tel. 0529 - 45 60 50

10. Seat dealer BRAAKMAN
Hammerweg 1, Ommen, tel. 0529 - 45 64 36

11. Citroën-agent M.C. BOUWMAN
Hammerweg 3-5, Ommen, tel. 0529 - 45 62 47

Henk Gaasbeek
Gasthuisstraat 60a 

7731 DA Ommen 

Postbus 121 

7730 AC Ommen

fotografie

Tel. 0529 - 45 42 32 

Fax. 0529 - 45 67 68



Van de redactie.

„De Darde Klokke”
driemoandeleks tiedschrift ! , R '

Met het aanbieden van 
De Darde Klokke n r . 103 
zijn wij blij U weer een 
zeer gevarieerd exemplaar 
te kunnen aanbieden wat de 
inhoud betreft. In dit num
mer treft u o.a. aan:
- redactie-nieuws;
- een "In Ommer Sproake" 
uit het archief van wijlen 
Dieks Makkinga.
- een belangrijke bijdrage 
o.a. over de activiteiten
van verschillende werkgroepen binnen de pas nieuw 
opgerichte Historische Kring Ommen en Jan Brouwer 
in gesprek met Hendrik v.Elburg "De Schipper".
- "Het huis te Junne", (deel II) van dhr.Hesselink.
- een ingezonden artikel van Broos Seemann, Lemele.
- De eigen aard van het Ommer dialect-III,D s .Martens.
- het tweede deel over Archem, van dhr.A .P .Ouweneel.
- een ons toegezonden brief van d h r .Joh.Gerrits uit 
Hasselt uit 1847 afkomstig van D s . S.Bolks die naar 
Amerika (Michigan) vertrok. Ds. Bolks heeft tevens 
nog gestudeerd bij Ds. van Raalte in Ommen.
- tot slot weer een foto op de laatste pagina.

Namens de redactie, F .M .Doezeman-Makkinga.
REDACTIE-NIEUWS.
Oonze redactie is uut'ebreid en as n i 'j redactielid 
is toe'etreden: Albert Makkinga (Dieks zien zönne). 
W i 'j hopt dat 'e met plezier dit wark mag doen umme 
samen met oons zien Va zien wark voort te zetten.
'n Goeie samenwarking zie'w wel zitten.
Namens oons alle veere Albert, hardstikke welkom!
Er is een boek samen'esteld over 'oonze Dieks'.
'n Kleindochter van em hef een selectie 'emaakt uut 't 
volle wark wat van zien haand is verschenen. Prachtege 
Verhalen, Gedichten, en Plat-proat's bint er o.a. in 
o p 'enömmen en köj nog is weer lezen. As Darde Klokke 
w a a r 'e w i 'j bli'j met disse uutgave want 't boek is de 
muujte weerd umme an te schaffen. Doarumme he'w dit 
boek dan ok van harte 'esponserd en kö'w em ow anbevelen. 
Ie is in de Boekhandels in Ommen te koop.
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Uut het archief van wijlen Dieks Makkinga een 'Oiraner 
Spraoke' uut 1953. Bewust he'w disse Ommer Sproake 
uut'ezöch umdat 'e giet over oons n i 1j redactielid 
Albert Makkinga (zönne van Dieks). Ie was drie joar 
toen zien va verzönn'n verhalen, ok over em, schreef 
en iene doarvan leg now veur oe. Zo ak al eerder heb 
'eschreven is de schriefwieze niet veraanderd umdat 
Dieks in die joaren gewoon schreef zoas 'e dach en 
iederiene dat toen merakels bes kon lezen en begriepen. 
Maar dat is ok now nog aajt 't geval. De 'h’is dus niet 
'eschreven en ie komt ok meer ofkortingen tegen.

Red.
"IN OMMER SPROAKE'
'Appie död mien b o e k 'olding'.
Joa, 'et giet wel oardeg goed weer met m i 'j . 'n Kop, 
den trek al weer mooi af en ik vuule mie al wel weër 
een bettie rustiger as verleed'n wekke toen Gediene en 
n'eidebessem saam mie 'ebt toe'etakeld. Weet ie wa'k 
allinneg zo bespottelek vinne? Dat as ik eerlek schrieve 
da'k een pak op mien, ie weet wel 'e'ad 'ebbe van Gediene, 
iederiene net död of dat wat biezÖnders is en b i 'j 'eer 
nooit wat schief giet. Loat mie niet lach'n. Ik 'eb ze 
wel zien giespel'n, de baansdeure uut met een gaank van 
tachteg, en achter 'eer an een klompmoate zes-en-twinteg 
en 'n'alf, deur de lucht as 'n turf. Aj zokke luu 'eurt 
dan 'ebt ze toch zo'n best leev'n met mekare. Ik 'eb een 
'ekel an dat gedoe van "wat möj liefie" as der volk bi'j 
is en as ze onder mekare bint van "toe dan kreng".
Öonze groots'n bint weer met een report van schoele 
'ekomm'n. Bes, in ien woord merakel. Oonze Margie en 
oonze Jennegie 'ebt 'eer dubbelties veur 'et 'arde wark'n 
loop'n beur'n, as of ze van de belasting waar'n. 'Eer 
papier'n kwaam'n op 't neimeschientoafeltie te legg'n, 
bi'j de papperass'n die doar altied legt. De Ommer 
kraante, allerlei reclamerommel die oe wil 'elp'n geld 
over te 'oal'n met of zonder zegelties en korting'n.
En dan mien boek'olding niet te vergett'n.
Al wel 'onderd keer 'eb ik Gediene 'ezeg, dat 't in de 
laa van 't kammenet 'eurt te legg'n, maar den zeg: "ik 
wil die bende niet in de laa 'ebb'n, want dan zet ie mie 
geregeld 't 'ele zaakie op 'n kop". Now goed, dan bi'j 
uut'eproat, niet woar? Zoo kwaam'n dan de report'n van 
Margie en Jennegie ok op de bult.
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Now 'ef de toekomstege boer van Dante W, zoo en zoo 
volle, oonze Appie, nargens nog eerder an'ezett'n, maar 
ja, den jong'n beleeft zien darde joar, en wil wel is een 
keer wat aanders. De kipp'n een start uuttrekk'n en Mans, 
oonze katte, pest'n 1angt oe op 'n duur n'als ok wel is 
uut. Met zien kruuwaag'ntie is 'e de kökk'n op'ereed'n,
'ef alle papperass'n op'elaad'n en is noar de w a a g 'n- 
schure 'egoan, ömme alles is noar weerde an aparte 
bulties te legg'n. Loat'n now mien registratiekaarte, 
belastingbrieve en ok die report'n in de tarm vall'n 
ömme as schriefpepier dienst te doen. De reclame-rommel 
w ö d ' ömme 'eer plaaties met de neudege eerbied weer in 
de kruuwaag'n 'eleg en de penne, den altied in 't laagie 
van 't neimeschientoafeltien mag legg'n (bi'j de gratie 
van Gediene) wödd'n op'e'aald. 'Oe lange of 'e zo an de 
gaank 'ewes is weete w i 'j niet. Gediene was met 't melk
gerei op de waaschoale bezeg en ik waa achter op 't 
laand de bieste een kleed an 't overdoen veur de kolde.
Zo teeg'n koffiedrink'n gangel'n ik op 'uus an en tröf 
doar mien zönne. Noa 'em eers zonder wat te zegg'n be
loerd te 'e b b 'n ('k 'ad ok nog niks in de gaat'n) ze'k:
"zo mien joggie, bin i'j an 't teek'n? 'Ef oe moe ow 
die mooie pepierties 'egeev'n?" Nee, schudd'n 'e met 't 
'eufd en gönk weer veerder. Ik nömme zien wark is wat
noader op en toen ..... toen zaag ik dat 'et pepier,
woar mien 'ele veestapel op mot komm'n, versierd was 
met 'uusies, keerlties en meer van dat moois. Met onder 
mien arm de 'ele boek'olding van mien bedrief, zwoar 
toe'etakeld en versierd, en onder n 'ander'n de gillende 
en kriesende troonopvolger van m i 'j, bink noar de kökk'n 
'egoan ömme Gediene te bewiez'n dat de kammenetslaa toch 
'n bettere plekke veur mien pepier'n was dan an een bult 
op 't toafeltie. Gediene wol Appie een afstraffing geev'n 
den 'em zal 'eug'n, maar ja, 't bloed krop woar 't niet 
goan kan en toen 'e dan ok nog achter mien broekspiep'n 
wegkreup en "vaa 'elp mie" begon te schreeuw'n, toen 
begon ik een paar woord'n te preevel'n die Gediene angsteg 
noar de vaasies op 't kammenet deud griep'n. Aans wöd 
kinder nog wel is bange as de groot'n zo 'ad proat, maar 
oonze Appie zat met grote glinsteroog'n, vol bewondering 
m i 'j an te kiek'n. Toen 'k uut'eproat waa zeg 'e: "as 
Appie groot is, wil Appie ok 'eel 'ad proat'n, dan is moe 
wel bange, of niet vaa?" Gediene en ik bint met zien 
beid'n met 'em an 't spöll'n 'egoan. Doet zo'n kind now 
is wat. Allebeide 'ew 'em verteld dat 'e nooit weer an 
die pepier'n mag zitt'n. Ie was diepe onder n'indruk,
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maar zo onder de preek'n deur scheur'n 'e nog een 'oek 
van Margie zien report of. Dat was veur Gediene, doar 
'ad 'e 'n mooie koe op'eteek'nd.
Ömme 'alf veere 'ebt de beide grootst'n 'eer woord 
'esprokk'n. Zie 'ebt zowel m i 'j as Gediene de ketier'n 
an'ezeg. Wat veur een rommel der was in oonze 'uus'olding 
en met wat een mooi stel olde luu zie bedeeld waar'n.
't Was oonze schuld en w i 'j moss'n 't ok maar weer in 
orde maak'n. Ik bin zelf noar 't 'eufd van de schoele 
'ewes ömme 'et weer rech te proat'n."Dieks, Dieks", zeg'e, 
"woar blif de tied, 'oe lange is 't 'eleed'n da'k ow nog 
in de baanke ’adde zitt’n en ofstraff'n mosse ömme daj 
Jan Schuttink uut Vars'n met voele kiefteneier d'ele 
jasse vol 'egooid 'add'n? Weet ie dat nog wel"? 0'k 'et 
nog wösse. Ie 'ad oons met zimtouw vast'ebönd'n in de 
baanke. Now, ie zal veur een paar ni'jje report'n zörg'n. 
Bi'j de plaatselekke buroo'older 'ebt z 'eer krom'elach'n, 
toen ik met de versierde invullieste an kwame zett'n.
Dwars deur de mooi 'etekende 'uusies van Appie en, 'eb 
ik noar eer en geweet'n op'egeev'n 'oe volle kipp'n en 
'oornvee ik rieke waa. De pepier'n legt now goed weg- 
'ebörg'n onder een stapel 'aanddoek’n in 't kammenet.
Zie wat zo'n aap vermag. DIEKS.

HISTORISCHE KRING OMMEN
Lidmaatschap: f 20 per jaar.
Secretariaat: Wilhelminastraat 9 

7731 BH Ommen

Bestuur
J. Brouwer, voorzitter, Reigerstraat 50, 7731 ZT Ommen, tel. 452088.
H. van Elburg, secretaris, Wilhelminastraat 9, 7731 BH Ommen, tel.456146.
A. Pasman-Kortman, penningmeesteresse, Merelstraat 21, 7731 XP Ommen, 
tel. 453446.
B. Kiestra, Torenvalk 34, 7731 LB Ommen, tel. 456532.
A. v.d. Vegt, Sperwer 34, 7731 KB Ommen, tel, 456317.
L. Vogelzang, Arriërveldsweg 1,7735 KC Arriën, tel. 452739.
H. Woertink, Varsenerstraat 69, 7731 DC Ommen, tel. 452963.

Redactieadres
Wilhelminastraat 9, 7731 BH Ommen, tel. 456146.

Bankrelatie
Rabobank Ommen, rek.nr. 3789.03977 (postrek. van de bank: 816712).
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Werkgroepen
1. Documentatie.

Contactpersoon: A. Ruiter, Klaproosstraat 8, 7731 WE Ommen, 
tel. 451247.

2. Archeologie.
Contactpersoon: H. van Dorsten, Koedijk 9, 8147 RE Giethmen, 
tel. 451189.

3. Boerderij- en veldnamen.
Contactpersoon: L. Vogelzang, Arriërveldsweg 1, 7735 KC Arriën, 
tel. 452739.

4. Folklore.
Contactpersoon: H. van Elburg, Wilhelminastraat 9, 7731 BH Ommen, 
tel. 456146.

5. Genealogie.
Contactpersoon: M. Rhee-Luttekes, Schapenallee 3, 7731 BK Ommen, 
tel. 454220.

6. Geschiedenis.
Contactpersoon J.Brouwer, Reigerstraat 50, 7731 ZT Ommen 
tel. 452088.

7. Audiovisueel.
Contactpersoon: A. v.d. Vegt, Sperwer 34, 7731 KB Ommen 
tel. 456317.

8. Dialect.
Contactpersoon: L. Bruins-Lemmers, Beerzerweg 2, 7731 PA Ommen 
tel. 451193.

In de vorige uitgave van de Darde Klokke hebben we beloofd, dat we u op 
de hoogte zouden houden van onze activiteiten. Welnu, de Historische 
kring Ommen is inmiddels officieel opgericht, we hebben een zeer geslaagde 
informatie-avond met een lezing van de heer Goutbeek achter de rug en, zoals 
u ziet, de bovenstaande werkgroepen ingesteld. Een aantal van deze groepen 
heeft inmiddels al een goed beeld van wat ze in de komende tijd willen gaan 
doen en doen hierover in het onderstaande hun verslag. Ook over het aantal 
nieuwe leden mogen we beslist niet klagen (hoewel er kunnen er gerust nog veel 
meer bij) en al evenmin over de vele positieve reacties. Een aantal ervan 
passeren de revue in het verslag van de werkgroep Geschiedenis. Tot slot vindt 
u in dit nummer de eerste officiële bijdrage van de HKO, een artikel van Jan 
Brouwer in samenwerking met “De Schipper” over oude Ommer bijnamen.

Namens de HKO, 
Henk van Elburg



Werkgroep Geschiedenis
Onze werkgroep heeft een algemeen karakter. Natuurlijk, er is al veel over 
Ommen geschreven, door een steeds groter wordend aantal auteurs. Het is 
ronduit verheugend dat de eigen “Ommer bibliotheek" opnieuw is uitgebreid. 
Immers, pas geleden verscheen het prachtige boek “Ak d’ogen dichte doe...” 
van de onvergetelijke Dieks Makkinga. Onze oproep om medewerking in De 
Darde Klokke en in het Nieuws uit Ommen is niet zonder gevolgen gebleven. 
Diverse personen hebben archiefstukken ter beschikking gesteld. We 
ontvingen interessante documenten van mevr. Bouwhuis en van mevr. 
Wagtendonk. Hendrik van Elburg sr. (“De Schipper”) liet weten wel 50 
bijnamen van inwoners van Ommen paraat te hebben, en ook nog wel 25 van 
personen “uut de Veurbrugge”). De heer en mevrouw Wildervanck de Blécourt 
gaven mondeling belangwekkende gegevens uit de artsenpraktijk en wisten
zich nog het een en ander over dokter Wamsinck te herinneren. Van Jan 
Lucas kregen we het manuscript van een Nieuwjaarswens uit 1954 van Dien 
en Geit Jan Paarhuis (“van de Pappe”). We zijn dankbaar voor al uw reacties 
en hopen er uiteraard nog veel meer te ontvangen.
Vanuit het gemeentehuis kwam het verzoek om informatie over de zg. 
“boterroute” van Clarholz (D) naar Vollenhove. Monniken uit het klooster 
van Clarholz moesten jaarlijks enkele vaten boter halen van een schatplichtige 
uit Vollenhove. Deze overdracht werd altijd op St.-Vitusdag geregeld. De 
Duitse monniken liepen een route die onder meer over Ommer grondgebied 
ging, in de periode 13e tot 16e eeuw. De gemeente is benieuwd of er nog iets
is na te speuren...... Luc Vogelzang heeft deze zaak tot de zijne gemaakt, dus
weten we zeker dat het uiterste wordt gedaan om klaarheid te krijgen.
Over de volgende onderwerpen willen we graag inlichtingen van u: 
‘ Posterijen Ommen; ‘ Titus Leeser; Verhaal achter ds. Van Raalte. 
Bovendien ontvangen we met plezier suggesties van u over (oude) mensen- 
met-een-verhaal, die bereid zijn zich te laten interviewen.

Met vriendelijke groeten, 
namens de werkgroep geschiedenis, 
Jan Brouwer. Werkgroep Audiovisueel

Wat hierboven is gezegd over de werkgroep Documentatie, geldt eigenlijk ook 
voor de werkgroep Audiovisueel. Ook zij zijn voor een belangrijk deel 
afhankelijk van uw medewerking. Zij zullen zich met name richten op het 
verzamelen van foto’s en filmmateriaal over Ommen. Hoe meer bronnen zij 
weten op te sporen en/of te verzamelen, hoe duidelijker het beeld van Ommen 
(letterlijk en figuurlijk) in vroeger dagen voor ons zal worden.
Naast het verzamelen, wil de werkgroep het materiaal ordenen en geschikt 
maken voor gebruik in publikaties en tentoonstellingen.
Zoals hiervoor al gezegd doen zij hierbij een beroep op u. Heeft u nog oude 
foto’s films of illustraties over Ommen, die u wilt afstaan, wilt laten kopiëren 
of wellicht tijdelijk wilt afstaan, neem dan contact op met de contactpersoon 
van onze groep, Albert. v.d. Vegt (tel. 456317) of met Hans Steen (tel. 453624).
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Werkgroep Documentatie

De werkgroep Documentatie bevindt zich eigenlijk in de moeilijkste positie, 
Daar waar de andere groepen eigenlijk meteen haan hun werk kunnen 
beginnen, zich op hun hobby kunnen storten en anderen daarvan door 
artikelen kunnen laten meegenieten, moet de werkgroep Documentatie zijn 
werk grotendeels achter de schermen verrichten. En dit, terwijl ze voor hun 
taak juist alle medewerking nodig hebben die ze maar kunnen krijgen. En als 
ze hun taak uitermate goed verrichten, zullen het juist weer de leden van de 
andere werkgroepen zijn, die de vruchten plukken van hun noeste arbeid. 
Ondanks deze lichte handicap is de werkgroep van plan haar beste beentje 
voor te zetten.
Wat willen zij gaan doen? In eerste instantie wil zij gaan inventariseren wat er 
zoal in boeken, tijdschriften en andere op schrift vastgelegde bronnen is 
opgetekend wat van belang kan zijn voor het onderzoek naar de geschiedenis 
van Ommen en haar buurtschappen. De inventarisatie zal zich eerst vooral 
richten op de bronnen aanwezig bij de gemeente Ommen, de Openbare 
Bibliotheek Ommen en het cultuur-historisch museum "De Oudheidkamer’ . Alle 
vondsten worden vastgelegd in een kaartsysteem en in inventarisatielijsten, 
speciaal ten behoeve van leden van de HKO en overige belangstellenden. 
Uiteraard is dit nog maar het begin. In een later stadium wil de werkgroep haar 
werkterrein uitbreiden, in samenwerking met de werkgroepen Geschiedenis en 
Audiovisueel.

De werkgroep Documentatie bestaat uit:
B. Kiestra
A. Ruiter (contactpersoon) tel. 451247 
A. v.d. Vegt

Werkgroep Veldnamen en huisnamen 

Wat zit er in een naam?
Deze heel vrije bewerking van een vraag, gesteld door een heel beroemde 
schrijver, is onze drijfveer om ons te verdiepen in de veldnamen en 
huisnamen in Ommen.
Hoewel er in Ommen al een boekje is verschenen (“Veldnamen in Ommen), 
denken wij van de groep 'Veldnamen en huisnamen’ dat er op dit gebied nog 
genoeg te ontdekken valt. Een steekproefje in een van de buurtschappen van 
Ommen leverde zoveel meer namen op, dat een gedegen onderzoek ons zeker 
zinvol leek. Ook omdat zo’n onderzoek weer een aanvulling of een eerste 
aanzet kan zijn naar een nog groter project, een kadastrale atlas van de 
gemeente Ommen! Een voorbeeld van een atlas van de gemeente Dalfsen, 
gemaakt door de historische vereniging uit Dalfsen, leek ons vooralsnog te 
hoog gegrepen, maar wie weet.
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Maar wanneer u oude namen of bijzonderheden weet van eigen gronden, 
andermans grond en huisnamen en u zou die wetenschap graag voor het 
nageslacht bewaard willen zien, bel ons dan en we komen langs of maken een 
afspraak met u. We zijn zeker hevig ged’nteresseerd. Ook namen die nu niet 
meer worden gebruikt, bijv. namen van markegronden, willen wij graag weten. 
Wellicht bent u nog in het bezit van een oude koopakte en daarin kunnen ook 
namen genoemd worden.
De werkgroep zelf is van plan de buurtschappen in te gaan en wij zouden dan 
ook graag met buurtbewoners praten over veld- en huisnamen. Dus nogmaals, 
schroomt niet en bel ons.

U kunt ons bellen of schrijven:
Luuk Vogelzang Arriërveldsweg 1A
tel. 0529 - 452739
Aldien Pasman-Kortman Merelstraat 21
tel. 0529- 453446

Een voorbeeld: In Arriën kent men een veldnaam “Achter de schoele”, dichtbij 
de boerderij van de familie G. Woertink aan de Ridderinkweg 1. Maar daar 
staat nergens een school! In dezelfde buurt ligt (lag) een stuk grond, genaamd 
de “Woerte”. Wij zouden heel graag willen weten waar deze namen vandaan 
komen en wat ze betekenen.

Werkgroep Genealogie

De werkgroep Genealogie zal zich, zoals uit de benaming al blijkt, gaan 
bezighouden met voorouderonderzoek. De meeste mensen kennen de volle 
naam, geboorteplaats en -datum van hun ouders wel, maar over diezelfde 
gegevens van hun grootouders blijkt er vaak al veel minder bekend te zijn. Over 
grootouders, betovergrootouders en nog oudere voorouders is er in veel 
gevallen weinig of in het geheel niets bekend.
Veel mensen willen echter graag wat meer te weten komen over hun afstamming 
en vragen zich af: “ Waar zijn mijn voorouders geboren, opgegroeid en 
gestorven.” Ook vraagt men zich af welk beroep ze hadden (wat ze voor de kost 
deden), met wie ze getrouwd waren en hoeveel kinderen ze hadden, Er was er 
natuurlijk altijd één, want anders.......
Diegenen die zijn gaan zoeken, willen steeds meer te weten komen en brengen 
veel geduld op om archieven na te pluizen, op zoek naar weer een feit die het 
beeld van de eigen herkomst weer iets duidelijker maakt.
Het zoeken naar gegevens over onze voorouders is geen eenvoudige zaak, 
zeker niet wanneer men ze steeds verder terug in de tijd wil zoeken. Gelukkig 
zijn veel archieven vrij toegankelijk. Zo zijn leden van onze werkgroep, maar 
ook andere Ommenaren, vaste bezoekers geworden van bijvoorbeeld het 
Rijksarchief in Zwolle. Hier brengen zij tijdens hun bezoeken de tijd al 
snuffelend in geboortenregisters, akten en wat dies meer zij, door. Ook het 
archief van het gemeentehuis wordt regelmatig geraadpleegd.

7735 KC Arriën 

7731 XP Ommen
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Oudere archieven zijn, wanneer men begint met onderzoek, vaak moeilijk of 
helemaal niet te lezen. Enerzijds werd er nogal eens slordig en onduidelijk 
geschreven (vaak omdat het materiaal te wensen overliet), anderzijds kende 
men enkele eeuwen geleden een afwijkende schrijfwijze van de letters. 
Bovendien kende men destijds ook nog geen uniforme spelling, zoals het 
huidige Groene Boekje.
Het ligt in de bedoeling van de werkgroep Genealogie om hen, die zich (willen) 
gaan bezighouden met voorouderonderzoek, informatie te geven over de 
aanpak van zo’n onderzoek en zo mogelijk elkaar met raad en daad terzijde te 
staan.

De werkgroep Genealogie bestaat uit:
Gerrie Bouwhuis tel. 451475 DickVos tel. 0572-331729
Joke Koot-Paping tel. 451945 Albert v.d. Vegt tel. 456317
Marietje Rhee-Luttekes tel. 454220 (contactpersoon)
Voorlopig komt de werkgroep op de laatste woensdag van elke maand om 19.30 
uur bijeen in het gebouw van Univé aan de Pr. Julianastraat te Ommen. 
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Werkgroep Folklore

Het werkterrein van onze werkgroep is in principe vrijwel onbeperkt. Immers, 
vrijwel alles wat mensen in het verleden hebben gedaan, kan worden gezien 
als onderdeel van de voor die tijd kenmerkende volkscultuur. Maar goed, men 
moet toch ergens beginnen, dus hebben wij ons voorgenomen ons te richten 
op de vrijetijdsbesteding van de Ommer bevolking in het verleden. Mogelijke 
onderwerpen die we zouden kunnen behandelen lopen uiteen van de wijze 
waarop hoogtijdagen gevierd werden tot de vraag wat de schoolkinderen in 
het verleden na schooltijd deden. Waar ontmoetten onze voorouders elkaar 
gedurende hun “huwbare” leeftijd? Ging men op vakantie, en zo ja, 
waarheen? Wat deed men ‘s avonds in een tijd dat er nog geen TV, geen radio 
of zelfs geen elektriciteit was. Welke verenigingen kende men in het verleden 
en wie waren er lid van? Hoe werden een geboorte, doop, verloving, huwelijk 
etc. gevierd?
Kortom, allemaal vragen waarop we graag een antwoord zouden willen 
hebben. De bedoeling is, om dit deels via archiefonderzoek te achterhalen en 
deels via interviews en oproepen aan u, de lezers van de Darde Klokke te 
achterhalen.
Mocht u over bovenstaande onderwerpen, of over andere aspecten van het 
dagelijks leven in vroeger tijden nog iets op papier hebben staan, of staat een 
en ander u nog levendig voor de geest, doet u ons dan een plezier en neem 
contact op met een van de onderstaande leden van onze werkgroep:

Henk van Elburg Wilhelminastraat 9 7731 BH Ommen
Tel. 0529-456146  
Gert-Jan Drenthen 
Tel 0529-455142

Watersnip 3 7731 LL Ommen



Bijnamen in Ommen

Hendrik van Elburg, “De Schipper', is van 1902 en heeft nog een uitstekend 
geheugen. In zijn bungalow aan De Schammelte vertelt hij over mensen, die 
vaak al lang “uit de tijd' zijn, over personen, die behalve over een eigen naam, 
nog beschikten over een bijnaam. Over die bijnamen weet Hendrik soms wél 
en soms geen nadere bijzonderheden te vertellen, terwijl de gedachten
dikwijls verder afdwalen...........Hendrik begint bij zijn eigen familie. En omdat
hij nog zo fraai in “de landstaale' kan praten, laten we hem, zoveel mogelijk 
zélf aan het woord. Naar zijn zeggen leerde hij de bijnamen al vanaf zijn 
vroege jeugd. Bijnamen leiden vaak een hardnekkig leven, dus misschien 
komt een en ander u nog wel bekend voor.

“Ik bin eigenlek Mieten-Henderk, nét zo as mien gro’va. Miet was 
Merie, noar mien gro’va zien moe. In die tied was ‘t allemoal Mieten- 
Gait, Mieten-Diene enzovoorts, ‘n Olden Stien an de Markt, ók ‘n 
schipper, zag mie, toen ‘k zon hendige jonge ware, op de boot en 
riep: “Zo, d’r is weer ‘n Mieten-Henderk an boord!” De familie Van 
Elburg woonde aan het Vrijthof. Ernaast, had slager Sam de Haas 
z’n bedrijf, ‘“t Veurhuus was gewoon ‘n boerenkökken, ‘t was niet 
bewoond. Sam had doar ‘n honnegparse stoan, nét zo iene aw 
in de Oldheidkamer hebt. Hij parsen veur de boeren de honneg uut 
en ik dènke det de was dan veur üm was. In de schure hongen van 
die ronde köpperen bekkens en doar gunk de was in, met dooje 
bf’jen en stro en alles. Det stokken ‘e op töt ‘t an de kok kwaamp en 
dan scheppen ‘e de rommel d’r boavenof. As ‘n pröttel of’ekoeld 
was, had ‘e zon ronde koeke van donkerbroene was.” Weer een huis 
verderop, waar later de fietsen bewaarplaats van de openbare school 
was, woonden de twee gebroeders Van Essen. Van bijnamen kan 
Hendrik zich niets herinneren. Daarvoor in de plaats wél veel 
andere dingen, bijvoorbeeld wetenswaardigheden over de 
kostwinning van de joodse broers Nathan en Salomon. Hendrik: 
“Salomon kon wratten wegkieken. Zie zeiden in Ommen: “Aj ‘n hoop 
wratten hebt, möt Salomon d’r noar kieken en dan goat ze wier
weg..... ” Nathan en Salomon waren vilders en handelden wat in
lompen. Bovendien verkochten ze “boajen goed”. De broers hadden 
een hondenkar met drie grote trekhonden ervoor en met die 
combinatie gingen ze de boer op. “In ‘t veurjoar wodden d’r ‘n hoop 
jonge geiten geboren en dan kochen zie de bukkies op. Die slachten 
ze veur de vellegies, die ze op de zolder te dreugen hongen. ‘t Vleis 
voerden ze an de honden. As t’r ‘n peerd dood was, wodden ‘t op de 
boerderieje ‘evild. Nathan en Salomon hadden ‘t vel en de rest gunk 
de grond in. Nathan, die ongetrouwd was, kwam vake bie oons. ‘k 
Weet niet meer wat veur jeuds fees’ ze dan hadden, dan was t’r ‘n 
plaanke op twie stoelen en doar stonden ‘n heleboel keersen op.10



Dan kwam Nathan en den zei teeng oons: “Jongs, kom ie nog even 
lichies kieken?” Zie hadden d’r thuus ‘n groten kolomkachel, 
stokten holt en törf. En dan was ‘t: “Jongs, woj nog ‘n paar eerappel 
hebben?” Dan deden ze wat eerappel in de asseia, de kachel even 
goed oppörken, zodet t’r hete asse in kwaamp. Dan smoerden die 
doarin gaar en det vonden wie nog lakker ok! Mar dan zei Nathan: “Ie 
möt t’r zélf maar even ‘n paar kriegen.” Zie hadden ‘n keldertje
oonder de beddesteejen en dan gungen wie doar ‘n paar eerappel 
uuthalen en dan leepen oe de rotten oaver de vingers hen! En det 
vunden wie helemoal niet arg! Doar waren wie an gewoon, want ‘t 
wemelden doar van de rotten. Det kwam deur die vellen en botten 
netuurlek. Zie hadden beddesteejen met die gruune gerdienen d’r 
veur, met die ballegies d’r an. Ie wilt ‘t nie geleuven, mar die rotten 
leupen zó teeng die gerdienen op!” Naast Nathan en Salomon, die 
een ziekelijke vrouw had, woonde Kothuis: “Bats van de Hondemot. 
Ik heb zien moeder nog ‘ekend. Den woonden in de steege aj 
vanof de garage op de karke ankiekt. Det was Hondemots-Diene. 
Doar hadden ze ‘n groten mangel. Ik bin d’r vake met mien moe en 
gropmoe ‘ewest. Dan brachen ze ‘t wasgoed d’r hen en det wodden 
doar ‘emangeld. ‘t Was t’r zo donker as ik weet niet wat. Volle later 
hek ‘eheurd det t’r tussen Roalte en Wi’je ‘n wetering was die 
Hondemotsweteringe heetten. Kan bés det ze doar weg kwammen.
Teengover Bats van de Hondemot woonden Jans Achter. Ik wete nie of 
det ‘n biename of zien eing name was. ‘t Was ‘n hendig kereltie, 
boerenarbeider ‘ewest of zo wat. Hij was as koloniaal in Indië ‘ewest en dan 
gunk ‘e dinsdags noar de markt hen. Dan kwam ‘e wier, de pette op ien oor, 
‘n besten borrel op. Dan zeiden wiele: “Jans, proat nog ‘s wat Maleis!” En dan 
zei ‘e: “Kassie kombalie laksumme loerum.” Die vrouwe was Voswolters- 
Jenne. Verderop wonden heur breur Voswolters-Dieks. Woor noe de 
Julianastroate is, woonden meester Munneke van de christeleke schoele, det 
was “Hanewakker”, volgens de schoeljongen. Bie de schoele an ‘n Vri’jthof 
langs, nét t’r veurbie, woor noe de stroate is, wonden ‘n olde vrouw Kroamer. 
Det was Poetse-Jennegie, ‘n weduwvrouwe. Dan wonden d’r Kottier, later 
Luttikhof. Luttikhof neumden ze De Sluuter. Zien moe hietten De Sluuterinne.”

Volgende keer wieder.
Opgetekend door Jan Brouwer.
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HET HUIS TE JUNNE. -II, slot.
Vanaf deze plaats kan men ook 
de grote werken aan de Vecht 
rond 1900 gezien hebben waar
door deze rivier veel korter 
werd. Rond het Arrier- en Junner-koeland en in Beerze, 
de zgn. "prathoek", werden stukken van de rivier afge
sneden en ontstonden dode "armen", die meer en meer 
gingen dichtgroeien. Tot zover de bijzondere oprijlaan 
in Junne. Maar nu terug naar de plek van het huis.
Op een prachtige nazomerse dag in oktober 1996 liep ik 
met een geboren "Junner", Henk Vogelzang, op de plek 
waar het huis heeft gestaan. Vogelzang vertelt dat hij 
zich nog kan herinneren dat vroeger op deze plek een 
straatje lag van kleine ronde steentjes. Later is dit 
bij boswerkzaamheden (vertestewierd) jammer genoeg kapot 
gegaan. Vogelzang die veel verstand heeft van bomen en 
planten, wijst op een notenboom en de bijzondere fijn- 
sparren, waaronder de schuren gestaan hebben. Hij atten
deert op een boerenjasmijn, wat wijst op bewoning. Met 
de greep steekt Vogelzang in de grond en stoot weldra 
op puinresten van het huis in Junne. (zie foto). 
Rondziend op deze plek zie je in gedachten het statige 
heren-huis staan, de knechten zijn bezig bij de stallen, 
en de meid maakt het melkgerei schoon. De deur van het 
huis gaat open en de rentmeester komt naar buiten, hoed 
met veer, kromme pijp, groen pak en zijn trouwe hond 
volgt hem om de ronde te doen. De heer de Zeeuw loopt 
langs de weilanden in het bos en maakt met de pachters 
een praatje. Zo let hij op de bezittingen van zijn baas, 
de heer Lubs, zoals een goed rentmeester betaamt.
Rond 1900 kwam hieraan een abrupt einde. Na de grote 
brand werd nog het huis nog de stallen weer opgebouwd.
De volgende rentmeester Seemann kwam tijdelijk op 
boerderij Hermink te wonen, waar nu J .H .Kotterink woont. 
De boerderij "Weitmansheil" werd verbouwd en werd de 
nieuwe rentmeesterswoning, tot de komst van "ambtsleven" 
in 1938 toen er een andere tijd aanbrak. Het huis te 
Junne bestaat helaas niet meer, maar wat zou het, ook 
heden nog, een fantastich mooi landhuis met landerijen 
zijn, gelegen tussen de beuken en de fijn-sparren:
"voor in Junne", zoals wij dat noemen.

Junne, december 1996. G.J.Hesselink.
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Van de heer Broos Seemann uit Lemele ontvingen wij 
een artikel dat betrekking heeft op het verhaal 
"Het huis te Junne" in no. 102 van de heer Hesselink 
en waarvan het tweede en laatste deel in dit nummer 
verschijnt. Daarom zal dit ingezonden artikel in dit 
nummer geplaatst worden. Broos, hartelijk dank.

Namens de redaktie, F.M.Doezeman-Makkinga.
HET GEHEIM VAN DE ZEEUW.
-Het zou een pakkende titel kunnen zijn voor een 
pakkend jongensboek: "Het Geheim van de Zeeuw".
-In de vorige Darde Klokke (nr.102) schrijft Gait Jan 
Hesselink over Het Huis te Junne. Daarin noemt hij de 
naam 'Lubs'. Voor de goede orde: deze Duitse grootgrond
bezitter die vele jaren eigenaar was, ook van het land
goed Junne, heette Lups. Hij had een rentmeester in 
dienst, ene de Zeeuw. In de zomer van 1900 zou zijn huis 
(waar Hesselink 't over had) door blikseminslag totaal 
zijn afgebrand. Het werd niet herbouwd. Einde verhaal? 
Nee, want toen is het geheim van de Zeeuw ontstaan.
-In de dertiger jaren zwierf de Overijsselse schrijver 
Aar van de Werfhorst rond in Junne. Hem werd daarbij een 
en ander medegedeeld over die brand. Hij kreeg de indruk
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dat de mensen daarvan meer wisten dan ze erover kwijt 
wilden. Dat geheimzinnige gedoe liet hem niet los en wat 
deed hij er als schrijver mee? Hij ging erover fantaseren 
terwijl zijn pen al over het papier ging. Bij het gezin 
Kerkdijk op Het Rottenklooster huurde hij enige vertrek
ken en schiep er zijn historische streekroman De grote 
Stille Knecht. Deze hoofdfiguur in het lijvige boek liet 
hij van elders komen. De knecht: importer in een hem 
vreemde boerschop. Met weinig meer dan met de blote 
handen wist hij een, wat men in onze dagen noemt, een 
florerend agrarisch bedrijf, min of meer letterlijk, uit 
de grond te stampen. De autochtonen keken niet alleen 
met bewondering naar hem maar tevens met afgunst. Want 
ja, zo ging dat vroeger en zo gaat het nu nog.Wat gebeurt 
er helaas? De pest breekt uit en men zoekt in de buurt
schap naar een zondebok, iemand die men de schuld in de 
schoenen kan schuiven voor dit onheil. Deze ontwikkeling 
mag klassiek genoemd worden omdat die in de literatuur 
en andere kunstvormen vaak gehanteerd werd en wordt.
Het eind van het liedje is dan ook dat De Grote Stille 
Knecht wordt verjaagd; een variatie op een bijbelverhaal 
waarin de zondebok verdreven wordt naar de woestijn. Wat 
heeft dit van doen met dat afgebrande huis van De Zeeuw? 
-Tijdens mijn langdurige logeerpartijen, tot het midden 
van de jaren vijftig, hoorde ik regelmatig beweren dat 
die brand geen natuurlijke oorzaak zou hebben maar door 
mensenhand was aangestoken. Reden: het gezin De Zeeuw 
leed aan een agressieve vorm van tuberculose. Uit angst 
dat deze ziekte zich naar heel Junne zou uitbreiden, zou 
men het onweer als dekmantel hebben aangegrepen om de 
boel in de fik te steken en zo het besmette huis kwijt 
te raken en de bewoners te dwingen naar elders te ver
trekken. Mijn familie en ook Van de Werfhorst praatten 
tegen mij in die richting. Met Dieks Kortman (Meugies 
Dieks) vader van Lefert en Dina, zat ik eens te babbelen 
op een stapel boomstammen bij de zagerij waar intussen 
mijn oom Karei een zaag aan het vijlen was. We kregen 
het over de bewuste brand. Dieks kroop echter meteen in 
zijn schulp en ik weet nog dat hij zei, "A'k oe doaroaver 
vertelle, wat vroag iej miej dan?" En hij zweeg verder. 
Het geheim kwam daarmee nog verder van opheldering af 
te staan. Maar uit Dieks zijn reactie viel wel duidelijk 
op te merken dat niet alleen of helemaal niet het hemel
vuur oorzaak van de brand was.
-Dit zijn mijnerzijds de weinige puzzelstukjes die ik 
ten aanzien van dit relaas vergaarde. Doch misschien
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kunnen anderen, die dit artikel lezen, het hele verhaal 
ontzenuwen of er nog wat stukjes aan toevoegen en moge
lijk zelfs in elkaar passen. Me dunkt dat deze materie 
een lekker kluifje zou kunnen zijn voor de onlangs 
nieuw opgerichte Historische Kring van Ommen.

BROOS SEEMANN, Lemele.
DE EIGEN AARD VAN HET OMMER DIALECT (III)

De opzet van deze bijdragen is te laten zien, dat het dialekt 
meer is dan 'plat' uitgesproken Nederlands. Het heeft eigen werk
woordsvormen en maakt duidelijk onderscheid tussen het gebruik 
van mannelijke en vrouwelijke woorden - dat was de inhoud van de 
vorige twee artikelen. In deze aflevering een derde kenmerk:

De vorming van verkleinwoorden

Ook hier volgt het dialekt zijn eigen weg. Neem de woorden torre 
en stoêl. De verkleinwoorden zijn: törrechie en stuültie.Net als 
in het Nederlands en verschillende andere talen krijgen woorden 
dus een eigen, specifiek achtervoegsel: -echie en -tie.
Maar bovendien treedt er een klinkerveranderinq op: o wordt ö en 
oê wordt uü. Ik begin met het tweede, de verandering van klinker. 
Dit verschijnsel is met name bekend uit de Duitse taal en wordt 
dan ook met de Duitse term "Umlaut" aangeduid. Een dergelijke ver
schuiving kent het dialekt trouwens ook bij andere woordvormen: 
hoge -» heugte en heugste, blók -» meervoud blukke.
Helemaal onbekend is het verschijnsel in het Nederlands ook niet: 
lang ■* lengte, dak •* dekker, spoor -» speuren.
Van alle klanken die in het dialekt daaraan onderhevig zijn, volgt 
een voorbeeld:
vogel
man
dasse
vrach(t)
kaste
ISmpe
zoad
moane
boek
boêk
bloeme

dat veugeltie hef drie eichies in zien nössie 
óns buurjochie Wimpie is zo'n mooi mènnechie 
(ook wel geschreven als: mannechie)
Gait hef een zwèrt vlinderdètssie 'ekoch. 
een klein kissie, maar 't was 'n heel vrètchie 
't wekkertie stiêt op 't nachkèssie 
dreij der maar een ni'j laampie in 
doar hoéf ie niet vólle zöadties van te hebben 
't möantie kwaamp deur de wolken kieken 
(öa = eu als in: freule)
(met korte oe = buik)
't hundtie had zien bukie rond 'egetten
(met lange oê = boek): met 'n buQkie in 'n huükie
dat magie kon de bluumpies niet loaten stoan 15



köp et köppie hunk helemoale schiêf
póppe Jennechie heuld d ’r puppie stief vaste

Ook namen doen mee: Roelf > Ruulfie, Anna > Annechie (met è),
Jan > Jennechie.

Bij enkele voorbeelden boven (törre, köp en póppe) stuiten we 
op nog zo’n typisch element in het dialekt: het kent twee ver
schillende o's, wat weer doorwerkt in de klank van de verklein
woorden: ö of u. Ik kom er volgende keer bij de bespreking van 
de klankenrijkdom in het dialekt op terug.
Woorden als rênd, kénte, ISmpe enz. worden meestal geschreven 
als raand, kaante, laampe, enz. Toch is er in het verkleinwoord 
een andere a-klank te horen dan in het grondwoord. Een klank
verschuiving, die ik in de spelling zichtbaar probeer te maken.
Het zal alles bij elkaar niet eenvoudig zijn "veur n'vrömden".
Er wordt van je verwacht dat je bij minstens acht klanken bedacht 
bent op een verandering.
De e, i en u-klanken veranderen niet (plekke -» plekkie, schrif(t)
-» schriffie, busse ■» bussie). Verrassend genoeg doet de heldere aa 
ook niet mee:naame -» naampie.

Natuurlijk zijn er op deze regel van klankverschuiving ook weer 
uitzonderingen. De oe-klank b.v. blijft ongewijzigd in woorden op 
-oer: boêrtie, snoêrtie, vloêrtie enz. Zuürtie zal wel direkt aan 
het Nederlands ontleend zijn en is dus geen verkleinwoord van zoêr.

2. Wat de achtervoegsels betreft, zou je kunnen denken, dat het 
dialekt aardig parallel loopt aan het Nederlands : hartje = 

hértie, riempje = riêmpie, vuurtje = vuurtie.
Trouwens, -ie in plaats van -je vind je in de Nederlandse spreek
taal ook genoeg: koppie thee, bakkie koffie, jochie, meisie, 
knechie, zakie. En wat te denken van: 'M’n wiegie was een stijfsel- 
kissie', of 'Laot de leeuw niet in z'n hempie staon'? Soms lijken 
Amsterdams en Sallands erg veel op elkaar!
De verklaring voor het parallel lopen van Nederlands en Sallands / 
Ommers ligt daarin, dat beide talen dezelfde regel toepassen:
De keuze van het achtervoegsel wordt bepaald door de slotletters 
waarbij zowel klinkers als medeklinkers een rol kunnen spelen. 
Voordat we verder gaan, eerst nog een niet onbelangrijk detail.

16



Misschien had u het al opgemerkt: de toonloze -e, waarop veel
vrouwelijke woorden in het dialekt eindigen (hèrte, vaze, deuze), 
verdwijnt bij de vorming van het verkleinwoord in het niets.
Ook de -t van woorden eindigend op -st of -cht ( kost, kiste, 
bèrste, nacht, vlechte) vervalt. Maar weer: dat gebeurt net zo 
goed in het Nederlands; de 't‘ wordt weliswaar geschreven, maar 
niet uitgesproken: 'kisje' en 'vlechje'.
Het zou veel te ver voeren als we voor alle slotletters de regels 
gingen opsommen. Ik had, voordat ik hieraan begon, ook geen idee, 
dat het zo'n ingewikkeld stelsel is (in beide talen).
Neem dit voorbeeld: boon / boone ■* boontje / beuntie

bon / bónne -* bonnetje / bunnechie 
Wat is de regel? Lange klinker + -1 -* achtervoegsel -tje / -tie.

Korte klinker + -1 -* achtervoegsel -etje/-echie. 
Voor de -n en de -r als slotletter geldt hetzelfde.
Maar we zijn er nog niet: eindigt een woord op -el, -en of -er 
(pukkel, toren, suker), dan is het achtervoegsel weer -tie. 
Probeert u het maar eens met de -m (naam, arm, kom, bezem) ....

Waar ik naar toe wil, is dit: juist door het toepassen van de
zelfde regels ontstaan er diverse verkleinwoorden, die in het 
dialekt een ander achtervoegsel hebben dan in het Nederlands: 
steeltje-ste11echie, peultjes-pöllechies, kooltjes - köllechies, 
kraaltje-krèllechie, zooltje - zöllechie, zoontje - zönnechie. 
Waarom deze verschillen? Het antwoord is: de Neder1. grondwoorden 
hebben een lange klinker, de dialektwoorden een korte.
In woorden als: molentje = möllechie, sterretje = steerntie
speelt ook de andere vorm van het grondwoord mee.
Een vraag: wie kan me helpen aan de verkleinwoorden van hazen 
(haas), hoaken (haak), koêzen (kies), nekken (nek)?

Voor de aardigheid heb ik nog wat verkleinwoorden bij elkaar ge
zocht, die niet zo gemakkelijk thuis te brengen zijn: 
l.zuüte pl&ssies 2.moppie 3. heechie 4. köachies 5. vullechie 
ó.dntie 7.nötties 8.dellechie 9. nössie 10. schuüchie 11.vu- 
sie 12.zettie 13.schoffie 14.steugie 15. krèppie 16. veêltie 
17.ölliekrdppies (zie de verklaringen hierna).
Opnieuw mag geconcludeerd worden: het dialekt is niet te herlei
den tot het Nederlands. Het heeft echt eigen wortels.
Volgende keer: de klankenrijkdom.

G.J.Martens
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Verklaring:
I. broodjes met lichte anijssmaak. De herkomst van het woord 
schijnt bij de (Editse) hannekemaaiers te liggen. Koekje is in 
het Duits 'platchen'. 2. koekje 3. hegje 4. kaantjes (het oud- 
Nederl. woord voor gebakken spek was cade; vergelijk "dröachie", 
verkleinwoord van droad) 5.veulentje 6.eendje 7.nootjes
8.kleine deel 9.nestje 10.schoentje (het oude woord voor schoen 
was ‘schoe’, dus is het in het Ommers ook 'schoesmeer1 zonder 'n')
II. vuistje 12, 13 en 14. poosje 15.houten sluitklampje op deur 
of schot 16. partje van sinaasappel of mandarijn 17. oliebollen.
P.S. Dat de dialektuitgangen oude papieren hebben, mag blijken 
uit enkele citaten:
"Het bruqqeqien gelegen aen de Suijdseijde van de Nieuwe Brugge", 
aldus het markeboek van Besthem 1687, volgens Steen en Veldsink 
in hun Geschiedenis van Ommen (1948) blz. 102.
"Met een touqjen om seyn scholders ofte hals, soodaenigh dat hy 
een (schaepen)vel van vooren en een vel van aghteren op seyn rug 
hadde"! De Darde Klokke nr 40 blz 5 ( een verslag van het Stadt- 
geright der Steede Ommen uit 1764).
Het zou trouwens zeker de moeite waard zijn in de archieven van 
de stad en de marken van Ommen eens na te gaan, welke elementen 
van de streektaal daar te vinden zijn. Een algemene schrijftaal 
voor het Nederlands is immers pas twee eeuwen geleden tot stand 
gekomen. Het keurboek van de Stad begint bij 1541 en het marke
boek van Stegeren in 1501 !! Steen en Veldsink geven er in hun 
boek hier en daar korte citaten uit, bv. ook blz. 85: een stukje 
grond "leggende voor sijn bansdeure dichte aen den Coolhoff".
Zo'n zinnetje uit 1603 belooft alvast wat! (GJM)
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ARCHEM 947 -1997!

2. Oorkonde van 947.

Charters
De vermelding van Archem staat opgetekend in de oorkonde van 15 januari 
947. Mondelinge afspraken legt de vorst vast in een oorkonde, charter, 
diploma of 'open brief, waardoor zij rechtskracht krijgen. De ontvanger 
behandelt ze als een kostbaar kleinood.

o Bevestiging goederen en immuniteit
Bij het overlijden van de vorst vervallen alle door hem geschonken of 
bevestigde rechten. De eerste taak van zijn opvolger is de bevestiging van 
alle verkregen rechten (privileges) en schenkingen aan steden en kloosters 
van zijn voorganger. Het nieuwe eigendomsbewijs voorkomt eventuele 
aanspraken op eigendommen.

Vergeten bevestiging
Otto de Grote is zo verwikkeld in oorlogen en staatszaken, dat hij, ruim 10 
jaar na zijn kroning in Aken in 936, het bezit van het klooster Essen nog 
steeds niet bekrachtigd.

Hadewich
Dit is aanleiding voor de bezorgde abdis Hadewich, met een niet aflatende 
ijver en een doelgerichte diplomatie aandacht hiervoor te vragen, wellicht 
door een proef- of vooroorkonde bij de vorstelijk kanselarij van Otto I in te 
dienen’).

Verzoek ingewilligd
Eindelijk willigt Otto I het het herhaalde verzoek van Hadewich in. 
Frithuricus, aartsbisschop van Mainz en tevens pastor van de hofkapel 
draagt kanselier Brun op, de bezittingen en het recht van immuniteit 
(onschendbaarheid) van het klooster Essen schriftelijk te bevestigen.

Kanselier
Kanselier Brun, mogelijk de jongste broer van Otto h), gaat nu aan het werk 
in de kanselarij, een speciale ruimte van het koninklijk paleis. Onder 
handbereik liggen inkt, ganzeveren, staven lak en strengen zijde voor het 
maken van de aangehechte zegels en vanzelf ook het grootzegel. Dit is 
een gegraveerde stempel, met de beeldenaar van de vorst met het 
randschrift, dat in de warme lak een afdruk achterlaat.

19



Reizende kanselarij
Gaat de vorst op reis dan vergezelt Brun hem als reizende kanselarij. Waar de 
hofstoet logeert, legt hij voor zijn vorst nieuwe afspraken op perkament vast.

Latijn
Brun neemt nu een wastafel, een plankje, voorzien van een dun waslaagje en 
krast de tekst eerst in het klad. Hij gebruikt de internationale taal voor 
geleerden en officiële stukken n.l. het middeleeuwse latijn. Dit is het latijn uit 
de Romeinse tijd, aangevuld met nieuwe woorden en betekenissen. Pas rond 
1300 gaat men er schoorvoetend toe over, de landstaal te gebruiken bij voor 
waardevolle oorkonden.

Goedkeuring
De vorst keurt de tekst goed en het echte werk gaat beginnen.
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Aan het werk!
Brun neemt een een kostbare vel perkament met zorg geprepareerde 
dierenhuid door vakkundige kloosterlingen van een ander klooster klooster 
(afb.3) en maakt een indeling: hij meet met een passer de regelafstand af en 
trekt met een griffel de evenwijdige lijnen, (afb.2). Alles is nu klaar voor het 
schrijfwerk.

o Tekst
Voorzichtig doopt kanselier Brun de ganzeveer, die hij regelmatig met een 
pennemes moet bijpunten in het runderhoorntje met zwarte inkt.(Afb.l) Heel 
zorgvuldig zet hij nu de ganzeveer op het ivoorkleurige perkament en tekent als 
eerste een grote hoofdletter C., het zgn. Chrismon, het symbool voor Christus. 
Vervolgens zet hij in hoofdletters of majuskels (maius=groot) de naam van de 
gever van de oorkonde:
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«...C:ln de naam van de heilige en ondeelbare Dheëenheid. (H1) 
Otto, koning bij de goddelijke, ondersteunende goedertierenheid...»

Hierna vermeldt kanselier Brun in kleine letters of minuskels als ontvanger het 
klooster Essen en de aktiviteit van de abdis, die tot dit charter heeft geleid:

«...Het moge aan al onze getrouwen bekend zijn, de ijver, waarmee de 
eerbiedwaardige abdis Hadewig van het klooster te Essen, tot vrome
nagedachtenis van bisschop Altfridus [de stichter].....  zich tot ons heeft
gewend met het verzoek, om nu dit klooster te bevestigen met de koninklijke 
immuniteit, voor zover als [deze] door onze voorgangers was geschonken...»

o Goederen
Dan volgt het gedeelte, waarin de voor Archem zo belangrijke zinsnede 
voorkomt:
Want tussen de opsomming van de te bevestigen in Duitsland gelegen 
domeingoederen van het klooster Essen, noemt hij afzonderlijk een drietal in 
Sallandia: (in de originele tekst)

«...Bovendien drie andere hoven Holsto, Arachem, Herte [bestemd] voor het 
onderhoud van de nonnen...» (H2)

Ziehier de eerste schriftelijke vermelding van Archem! Daar deze oorkonde een 
herbevestiging is van een vroegere schenking, gaat de oorsprong van Archem 
in elk geval terug tot vóór 947.

o Monogram
Er uit springt de regel op 2/3 van het charter, met de grote hoofdletter "H" met 
een derde lijntje door de dwarsbalk.
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« Handtekening van heer Otto, onovenvinlijk koning.» (H3)

Dit is het monogram van koning Otto I. De voorgangers van Karei de Grote, 
tekenen dit monogram zelf. Dan geldt het als teken van echtheid van de 
oorkonde. In 947 voltooit Otto het voorgetekende monogram, door er een lijntje 
aan toe te voegen.

Hierna schrijft kanselier Brun, dat hij in plaats van chef-kanselier Frithuricus, 
alle bepalingen nog eens punt voor punt heeft nagelezen en in orde bevonden. 
Precieser kan het niet! Vergissing is uitgesloten!

o Getuigen.
Vervolgens zet hij zich tot het schrijven van de namen van kerkelijke en 
wereldlijke machthebbers, die als getuigen optreden. Brun vermeldt overigens 
alleen hun voornaam en functie, de plaatsnaam kent ieder en behoeft geen
vermelding.

De rij van aanwezige personen opent met de handtekening van zijn chef: 
s/'sf[num] Fridurici, handtekening van Friduricus. Daarna volgen: 
de aartsbisschop van Mainz, voorts die van Trier, hierna de bisschoppen van 
Worms, Augsburg, Spiers en Würzburg en de abt van Fulda, gevolgd door drie 
andere abten. Ook Hendrik, de broer van de koning is aanwezig, alsmede 
hertog Herman en de graven Conraad, Erenfrid, Gebehard, Ekhard en Hugo. 
Totaal 17 personen. Allen zijn oor- en ooggetuigen, die straks, op 15 januari 
947, met een krabbeltje tijdens de plechtigheid in het tegenwoordige Frankfurt 
am Main, hun handtekening aan het perkament zullen voltooien, 
o Hadewich.
Eén naam zoekt men tevergeefs: die van Hadewich, de abdis van het klooster, 
die tot deze bevestiging heeft aangespoord. Want zelfs een zelfstandige 
adellijke dame, als de abdis, is in de middeleeuwen handelingsonbekwaam. 
Haar momber [voogd] vertegenwoordigt haar bij deze officiële juridische 
handeling en zet zijn naam in de plaats van de hare op het perkament.

Het schrijfwerk is nu bijna klaar. Rest nog de laatste regel met de plaats en het 
jaartal:
« Gegeven ...in het jaar van de vleeswording des Heren dcccc.xlvii 1(947)... 
Gemaakt te Franconefurt, (Frankfurt am Main)...»

o Zegel
Als laatste handeling brengt hij warme lak op de op het perkament aan en 
drukt hierin het grootzegel het zegel van van Otto I, voorzien van zijn 
beeldenaar en randschrift, dat op gelijke hoogte als een donkere, ronde plak 
is afgebeeld. 23



Het randschrift van het zegel luidt: «■ Otto lmp(erator) Aug(ustus)» wat betekent: 
* Otto, de Verheven Keizer. »
De handtekening als het bewijs van echtheid is in 947 al overgenomen door 
het het zegel.

De oorkonde van 947 als eigendomsbewijs, verhindert de aanspraken op de 
omvangrijke goederen van de Abdij Essen! En dit eigendomsrecht geldt ook 
voor de genoemde Essense hoven Archem, Herte (Het lert) en Olst, alle 
gelegen in het graafschap Salland.
De abdis manager Hadewich kan rustig slapen!

o Twijfel
De oorkonde van 947 draagt het zegel van Keizer Otto I. Pas in 962 Otto I is 
Otto tot keizer is gekroond. Hoe kan dit nu?
Elke twijfel wordt evenwel weggenomen, als men een andere oorkonde van 
Otto ontdekt, gegeven op 23 juli 973 (OSU 3029) in nagenoeg dezelfde 
bewoordingen. Men kan die van 947 beschouwen als een exemplaar bedoeld 
voor het keizerlijke archief.
Hiermee staat de echtheid van het charter van 947 onomstotelijk vast. Het 
zegel is er eenvoudig later aan bevestigd, toen Otto al keizer was.

Grondgebied Archem in 1332
De omvang van het gebied onder toezicht en beheer van hof Archem in 947 
valt af te leiden uit een handschrift uit 1332, dat aldus begint.
« Dyt sint dey helygen gude (heilige goederen) in den lande van Zallant des 
stichtes van Essende, dey (die) in den hoffvan Archem hort (behoren). »

De kloostergoederen liggen zo'n 400 jaar later in de volgende 4 kerspels 
(kerkdorpen): Holendom{6), Den Hamme(8), Ummen(28) en Raalte(4).

Tenslotte.
Met deze oorkonde van 947 heeft Archem voorgoed zijn plaats in de vroegste 
agrarische geschiedenis van Overijssel veroverd, als een van de drie 
hoofdhoven van het klooster Essen in het graafschap Salland, zo nauw 
verbonden aan Otto I, de Grote. Stille getuigen hiervan zijn het charter van 
947, zorgvuldig bewaard in het Staatsarchief van de stad Düsseldorf en die ene 
plek in de buurschap Archem, waar al meer dan tien eeuwen de boer zijn voren 
trekt.-)

P. Ouweneel. Anton P. Ouweneel.
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NOTEN.
1. Na het enkele beginregels verandert het handschrift. Een onbekende, waarschijnlijk een non uit 
het klooster Essen, kan hiervoor in aanmerking komen. De genoemde 'ijver' van Hadewich wijst 
dan op een vooroorkonde.

2. In 953 wordt Brun, de jongste broer van Otto I, 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 meergenoemd. Gelet op het samenvallen van de datums, en de naamsgelijkheid, is het 
niet uitgesloten met een en dezelfde persoon te doen te hebben.

3. OSU staat voor Oorkondeboek Sticht Utrecht.

Het laatste artikel: Het leven van de horigen met een overzicht van de 
kloostergoederen van Essen in 1332 rond Ommen.

1.einde

Van de heer Joh. Gerrits uit Hasselt ontvingen wij 
een brief, overgenomen uit de Zwolsche Courant van 
02-11-1847. Deze brief was afkomstig van Ds. S(eine) 
Bolks, die in 1847 als "herder" vanuit Hellendoorn met 
"een schare schaapjes" naar Amerika vertrok. De ouders 
van Ds. Seine Bolks, t.w. Albert Bolks 'geboren op Bolks 
en thans wonende op Reinink te Heemse1 en Zwaantje Ger
rits, 'geboren en wonende op Vliermans te Linde' gingen 
op 11-05-1805 in Ommen in ondertrouw, (zij zijn getouwd 
in de kerk van den Ham). Seine Bolks werd op 01-05-1814 
te Linde (Den Ham) geboren. Van 19 dec.1841-16 aug.1847 
was hij predikant van de Afgescheidenen te Hellendoorn. 
In 1840/1841 studeerde D s . S. Bolks bij Ds. van Raalte 
te Ommen. Hij woonde toen bij zijn zwager ouderling Jan 
Bosch in huis. Jan Bosch was in 1832 op 39-jarige leef
tijd getrouwd met de 23-jarige Gezina Bolks uit Den Ham. 
Hij emigreerde in 1846 met vrouw en 3 kinderen naar 
Amerika (Michigan). Voor alle thans in de gemeente Ommen 
wonende 'Bolksen' is deze brief van Ds. S. Bolks, een 
oud-Ommenaar, en een ver familielid uit het grijze ver
leden, uiterst interessant. Wij willen de heer Gerrits 
hartelijk danken voor het toegezonden materiaal !

Namens de redactie, F.M.Doezeman-Makkinga.
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Brief van den Wel Eerw. Heer S. Bolks uit 
Noord-Amerika.

New-York, Oct. 13, 1847. 
Mijne waarde Vrienden en Landgenoten!
-Het is niet wel mogelijk om zoo als ik velen uwer 
beloofd heb eene omstandige brief te schrijven, met 
het stoomschip dat thans gereed ligt om naar Liverpool 
te vertrekken; de voorbereidende drukte voor onze 
binnenlandsche reis belet mij zulks; evenwel kap ik niet 
nalaten om U allen door middel der courant te berigten,

Ds. S. Bolks Prrdikum  .v Ht'Hcnilonrn P) Drr / SdI Prrin)kkcn naar Ovcnj.wel 
ibhchigtmi / !// t ' i' '
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dat het de goede God behaagd heeft om ons in 38 dagen 
gezond en wel met het schip Audibon, Kapt.Winsor, van 
Londen naar New-York te geleiden. Den 9den dezer des 
namiddags 2 uren lieten wij het anker voor de Stad val
len, en hadden het schoonste tooneel voor onze ogen, dat 
op de wereld kan bestaan, ja geen pen is in staat om 
eene beschrijving te kunnen geven van de overheerlijke 
gezichten die men ziet, bij het binnenkomen in deze 
haven van Noord-Amerika. Maar ach I mijne vrienden aan 
hoeveel gevaren is men blootgesteld wanneer men in New- 
York aankomt ! Nauwelijks hadden wij het anker laten 
vallen, of verscheidene bootjes kwamen naar het schip 
met Duitsche, Amerikaansche en zelfs Hollandsche make
laars, en om ons uit de strikken die door die menschen 
voor ons gespannen werden, te houden, was eene moeij
lijke taak en maakte mij, ik moet het bekennen dikwijls 
het hart benauwd, doch God was met ons; wij zagen eene 
boot in de verte aankomen en spoedig vernamen wij dat 
de passagier in die boot was den Heer P.Hodenpijl, 
agent van het Nederlandsche gezelschap alhier. ZEd. 
kwam aan boord en heeft ons niet verlaten, tot dat wij 
in veiligheid aan boord der stoomboot geplaatst waren 
om naar de binnenlanden te vertrekken. - Moge de goede 
God, dien Heer, die ons zoo veel hulp en bereidvaardig
heid getoond heeft, nog lange jaren het leven schenken, 
zoodat nog velen die na ons zullen komen, zijne hulp en 
raad en daad mogen genieten. Ik betuig openlijk, ook 
namens mijn volk, mijnen dank aan dien Heer agent, en 
ook aan die Hollandsche Heeren die dit gezelschap met 
een zoo edel doel hebben opgerigt, en ik roep U toe 
mijne landgenooten die ons zullen volgen, laat U niet 
misleiden door listige menschen, maar werpt U bij uwe 
aankomst in de armen der Hollandsche vereeniging in 
N.Y. en gij zult menschen vrienden gevonden hebben.
-Ook nemen wij allen deze gelegenheid waar, om U,
Mijne Heeren Wambersie en Crooswijck in Rotterdam 
onzen innige dank te betuigen, voor de vriendschap en 
liefde ons betoond, voor dat wij onzen schoonen geboor- 
tengrond verlieten; wees zoo goed, Mijne Heeren ! om 
toch aan allen die herwaarts komen uit mijnen naam aan 
te raden, om voor hun vertrek uit Holland, te doen als 
wij gedaan hebben, dat is, met U te contracteren voor 
de binnenlandsche reis, want wij hebben bij ondervinding, 
hoeveel moeiten en onkosten men daarbij kan besparen.
- Vaarwel, mijne Heeren ! Moge ons aller Vader U en de 
Uwen nog lange jaren sparen om den Hollandschen landver
huizers verhuizers nuttig te zijn.
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-Nu aan U mijne tedergeliefde moeder, broeder en zus
ters ! en kortom al mijne vrienden, roep ik nogmaals 
toe: Vaarwel! een groote oceaan verwijdert ons van el
kaar, doch mogt de God die ons in deze verre landen be
waakt, ook U verzorgen, dit is mijn dagelijks gebed en 
in de hoop dat ik ook in uwe gebeden niet vergeten zal 
worden, vertrek ik dezen dag gerust en weltevreden met 
mijne kleine kudde landswaarts in. Al ons volk is gezond 
en zend hunne groeten aan de achtergeblevenen; -Ik zal 
nader en omstandig schrijven in welk gedeelte van Noord- 
Amerika dat wij ons gevestigd hebben. -Intusschen alle 
brieven voor mij of mijn volk kunnen geadresseerd worden 
aan den Heer P. Hodenpijl, agent van het Nederlandsche 
gezelschap 114 Groenwichstr, New-York. ZEd. zal ons 
dezelve dan verder toezenden. S. B 0 L K S

Hierbij drukken wij weer een foto af, 
waarvan de personen ons onbekend zijn.
Uw reaktie vernemen wij graag en kunt u 
richten aan : Redactie "De Darde Klokke", 
Varsenerstraat 69, 7731 DC Ommen.

Sluitingsdatum voor het inleveren
van copy voor "De Darde klokke" nr. 104 is:
5 juni 1997.



DE STEENEN KAMER
in te r ie u r  &  d e c o r a t i e

K E R K S T R A A T  5 • 7 7 3 1  C X  O M M E N  • T E L  0 5 2 9  4 5 0 6 9 5

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. 0529-45 11 76

*TOERKOOPiReisburo Geesink
Markt 4  •  Postbus 71 •  7 7 3 0  AB Ommen 
Tel. 0 5 2 9 -4 5  68 05 •  Fax 0 5 2 9  - 45 68 25

Sportlaan 1B •  Postbus 238  •  7 7 7 0  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 
7731 GP Ommen 
Tel. 0529-45 16 58

4 Ö K  Dunnewind - Groep JHlJ  Ommen
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.

al 5 6  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.

B A K K E R I J

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-

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

Woj ow klere in de s tad  k’open?
Now Ommen is ai meer dan 74 0 jo a r stad

TEXACO bediend tankstation Het adres voor al uw:

"!~rv| taiarvlalderen
= 3  i  TiSus garage en tankservice
<8>

garage <
Erkend LPG-INBOUWSTATION
TEXACO-Tankservice ook met pasjes betalen

Hamsgoren25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel. 0529 - 45 24 29 T»L 0529-454170

Fotowerk
(met Kodakkwaliteit in 1 dag klaar) 

Pasfoto's
p V ij  (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 Oordt 10 
7731 GM 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

j Handelsonderneming

tapijt
vloerbedekking, gordijnen,

vitrage en partijhandel

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

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
|fl|l'jY|J OM M EK B V

Tel. 0529  - 45  16 19

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

BEL
0529-451429
Voor een goed betaalbare 
hollandse maaltijd 
of
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



FLATER

U u rw e rk re p a ra t ie -A te l ie r

Obelisk
Weth. Paarhuisstraat 16a 
7731 EP Ommen 
Tel. 0529 - 45 50 79

CAFÉ - RESTAURANT - SNACKBAR - INDOORMIDGETGOIF - ZALEN
Openingstijden:

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

£ 9  J A  Schottert fe »
makelaar-taxateur o.g.

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

TAXATIES ~ AANKOOP ~ VERKOOP

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

NIEUWBOUW 
VERBOUW EN 
RENOVATIE

Overijsselse 
Coöperatieve 

Bouwonderneming U.A.

Heeft u plannen?. kom eens praten! Strangeweg 14 - 7731 GW Ommen - Tel. 0529 - 45 28 10

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

EXPER T. PAAR W O R P JE  W IJZE R  VAN
150 Vakzaken door heel Nederland expert

Officieel Citroën-agent

Autobedrijf CITROËN

M.C. BO UW M AN

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

erkend
keurings-

bedrijf
A P K

lid
BOVAG

auto

UITGAANSCENTRUM
G5IANDlElLEVUi

CAFÉ - RESTAURANT - ZALEN 

BILJARTEN  -  DARTEN  

BRUILOFTEN - DANSEN • BINGO

/«fi li hgpfA
KEUKENS & BADKAMERS

Ommen, Schurinkhof 3 
tel. 0529 - 45 12 80

...naat.
Schurinfcstraat 44-46 

7731 GE OMMEN 
Tel. 0529 - 45 60 21

BEDRIJFSFEESTEN

Uw wens wordt vervuld!

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

dinsdag > f  donderdag
vrijdag > Ommen Staphorst s  vrijdag
zaterdag J v  zaterdag



Restaurant
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel.: (0529) 45 72 72

V.O.F. van der Beek
Schurinkhof 4-6 *7731 EX Ommen • Tel. 0529-453066 • Fax 0529-453090

ERKENDE 
VERHUIZERS

VAKMANSCHAP 
ZEKERHEID 
REËLE PRIJZEN

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

Onze specialiteit 
Ommer Möllenbrood

Kogge!
Varsenerstraat 3 Hardenbergerweg 10

Tel. 0529 - 45 18 02 • Fax 0529 - 45 69 98

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

7731 DC Ommen 7731 HD Ommen
Telefoon 45 62 62 Telefoon 45 13 89

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

-  B r u i lo f t e n

- D i n e r s

- K o f f ie ta f e l s

-  R e c e p t ie s

-  V e r g a d e r in g e n

- P e r s o n e e l s a v o n d e n

-  S p e l l e n k e l d e r

- S w in g z o l d e r

- A L a  C a r t e  R e s t a u r a n t

-  Z a l e n  t o t  4 0 0  p e r s o n e n

"DE LINDENBERG” NET EVEN ANDERS!

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

bungalowpark „Hoge Hexel”
Wierden - Overijssel

Voor reserveringen, niet op zondag

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


