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Van de redactie, "De Darde Klokke"

drie maandeleks tiedschrift 107
Met het aanbieden van De Darde Klokke nr.
107 zijn wij blij u weer een gevarieerd exem
plaar te kunnen aanbieden. In dit nummer treft u o.a. aan:
• Het 2e deel van het verhaal over Hendrik Makkinga (Schoapie)
• Het slot van meester Timmerman’s geschiedenis van de Ommer school

strijd
• Een korte schets uit het leven van Karei Seemann uit Junne
• Het vervolg van G. Martens’ onderzoek naar het Ommer dialekt
• Veel nieuws van de werkgroepen van de HKO, waaronder:

* het T deel van een archeologische “vertelling” door Luuk Vogelzang
* Bertus Makkinga’s herinneringen aan de Ommer Markt
* Het slot van de series van Hendrik van Elburg over Ommer bijnamen 

en van mr. Wandscheer over Naoberschap
* Tot slot nog een foto waar de redactie zich totaal geen raad mee weet. 

Kortom, ook deze keer weer een nummer met veel verschillende kijkjes in het 
verleden van Ommen. We hopen dat u er veel plezier aan zult beleven.

De oude brug bij Laarbrug
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Uit het archief van wijlen Dieks Makkinga publiceren wij het 
tweede en laatste deel over het leven van Oom Hendrik 
(Schoapie). De opgeschreven herinneringen over vroeger, 
betreffende het verhaal over Oom Hendrik zijn, zoals wij u in 
de vorige Darde Klokke reeds meedeelden, helaas niet hele
maal af door het plotseling overlijden van Dieks in januari 
1995.

De redactie

Oom Hendrik (slot)

Van oom Hendrik heb ik ook het verhaal van de onbeperkte onkreukbaarheid 
en vroomheid van Hendrik Poortier, een der vade
ren der afscheiding, die in het huis woonde waar 
Wilco Buter nu zijn kapperszaak heeft en tevens 
mijn geboortehuis is. Die Hendrik Poortier kwam 
van Balkbrug terug en zag in de Ommer Woeste, 
dus nog achter Witharen, in het veld zulke prachti
ge bente, zeer geschikt om de pijp mee door te ha
len. Hij ging van de weg af en nam een voorraad 
van die bentestengels mee. 's Avonds bij het haard
vuur zag hij de bundel liggen en kwam ineens tot de 
ontdekking dat hij die ongevraagd van andermans 
land had meegenomen. Eigenlijk gestolen dus. "En 
zien harte sleug em" vertelde oom Hendrik. Zijn 
hart had hem dusdanig aangeklaagd zodat hij die
zelfde avond nog de tocht naar de Woeste maakte 
om de gestolen bente er weer neer te leggen. 'O gij 
Gereformeerd nageslacht anno 1992, zie wat uw vaderen dachten en deden'. 
Oom Hendrik’s boerderijtje was in de Laarakkers vlak achter het huis van de 
familie Martens. Het was een wit stenen schuurtje waar zijn vee in kon. Er was 
plaats voor 2 koeien maar hij had er meestal maar 1. Er waren 2 varkenshok
ken en een nachthok voor zo'n 50 a 60 kippen. Toen de Laarakkers werd aan
gekocht voor woningbouw moest ook oom Hendrik’s schuurtje wijken voor het 
nieuwe.

oom Hendrik
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De gemeente kocht en vergoedde de schade maar betaalde niet direct. Over de 
jaren die men moest wachten op het geld, werd uiteraard rente betaald. Maar 
al die jaren duurde oom Hendrik te lang. Hij wilde graag geld zien want hij 
was al betrekkelijk oud. Op een morgen ging hij naar Gerrit Woertink en leen
de van diens vrouw een grote boodschappentas. Daarmee gewapend ging hij 
naar het gemeentehuis en vroeg de burgemeester te spreken. Maar die bleek 
met vakantie te zijn. " Zo, grond kopen en niet betalen en dan op vekaansie" 
zegt oom Hendrik en vraagt dan naar de gemeentearchitect en zegt, "doe mie 
den dan maar want den leup ok aajt op mien grond te stappen". Die was de 
buitendienst aan het controleren. " Oh, ok al vot, aj um ow centen komt bint 
ze allemoale vertokken" zegt oom. Kijkend naar zijn grote tas zijn de ambtena
ren van plan om hem een beetje in de maling te nemen en ze vragen, 'heb je 
daarom zo'n grote tas bij je Makkinga'? "Dat mag ok wel, want 't is nog al een 
paar centen wat ak mut hebb'n, was zijn antwoord. Het begon de aandacht 
onder het gemeentepersoneel te trekken en ze kwamen erbij staan. Gerard
Veurink, steeds in voor een grap zegt, "wi'j zult e r ....... bi'jhalen en den is ok
nog van ow karke. Maar oom zegt, " dat hef t'er niks met te maken, maar ik wil 
mien geld now zo zaggies an wel is hebben". De ambtenaar die als geloofsge
noot was aangekondigd komt erbij en zegt tegen oom Hendrik, "Makkinga, 
hoe langer je wacht hoe meer geld je krijgt". Maar oom is erg standvastig en 
zegt, "die rente kan ik bi'j Vosjan ok wel kriegen en ik wil een keer baas over 
mien eigen geld wee'n en dan bin ik ok zeker van mien geld". Daarop zegt een 
der ambtenaren, "dat is 't hier ok wel, doar stoa 'e wi'j met mekare borg veur". 
En dan komt het antwoord van oom Hendrik! Scherp als een scheermes klinkt 
zijn stem, "Och, och, kale ambtenaren daj bint, midden in de moand beurt ze 
heer loon en achter in de moand is alles al weer op, en zie zolt borg stoan veur 
zo'n groot bedrag, zowat negen duzend gulden. Zie bint hier nog arger as de 
communisten.

Ie gooit mien schuurde en alles plat en aj umme ow geld komt betaal ie ok nog 
niet. Toen ik die grond kochen, mos ik eerst betalen en toen pas kon ik der 
rikpoalen in de grond sloan" ! En oom Hendrik ging, en liet een stelletje be
dremmelde ambtenaren achter die weinig meer te praten en te lachen hadden. 
Een wonderlijke man was hij. Bij tijden was hij een man vol humor en speels. 
Als je bij hem kwam dan had hij de radio soms heel erg hard aanstaan met 
bijvoorbeeld een sopraanzangeres, die hele hoge kreten gaf. Dan liep hij naar 
het toestel toe en zei: "ie kont toch heuren dat ik volk 'ekregen hebbe, now mut 
i'j ow stille hoalen". En een andere keer stond hij als een dirigent voor het toe
stel dat marsmuziek bracht te zwaaien. Het was echt geen aftakeling maar zich
zelf vermaken met een stuk zelfspot. Op een avond toen ik van mijn werk thuis



kwam stond hij mij op te wachten. Hij had nieuws. "Road is wie d'er vandage 
bi'j mi'j op vesite 'ewes is" was zijn vraag. Na even aandringen komt het eruit.
"M eneer....... " zegt hij. Op mijn verbaasde vraag, wat die man dan wel bij hem
moest, antwoordde hij, den kwaamp mi'j vroagen of ik is met em in de auto 
wol, want dan kon ik met em de Oalde Wheeme bekieken. Metiene kon ik dan 
zien hoe mooi den 'eworden was. Op mijn vraag wat daarvan de bedoeling was 
zei hij, "begriep ie dat dan niet? Schoapie hef nog wel een paar cent en doar 
was 't heer umme te doen. Maar ik hebbe 'ezeg, ik goa niet met ow mee umme 
te zien hoe aj de karke onder de schuld hebt 'edrukt. Ik bin 18 joar oalderling 
'ewes en wi'j hebt 'eworsteld umme de boel schuldvri'j te kriegen en dan mut ik
dat niet zien. En m eneer.......ging heen". Hij was zijn leven lang arm geweest.
Maar toen hij door erfenis van Oom Johannes 'in goeden doen' kwam en daar
bij opgeteld ook nog de opbrengst van zijn schuurtje in de Laarakkers ontving, 
werd oom Hendrik onbeschrijfelijk gierig.

Een paar voorbeelden daarvan: zijn kerkelijke bijdrage was en bleef f 12,-- per 
jaar (je moet rekenen dat dit in zijn jeugd een jaarloon was voor een jonge 
schaapherder); wanneer hij bij Hengelaar een paar cent meer moest betalen 
voor een pakje roomboter dan kwam hij j 's avonds bij ons om aan Frouwke te 
vragen of dat klopte. Frouwke werkte toen nl. bij de Zuivelfabriek De Vecht
streek en zat daar op kantoor. Als Frouwke dan zei dat het klopte en dat de 
kiloprijs inderdaad met zo en zoveel cent was verhoogd, dan was het goed. 
Maar dan was nog zijn commentaar, "ja, ja, ie weet toch maar nooit, den 
Mientie dut aans maar"; slager van Lohuizen stuurde hij met een worstje van f 
1,10 weer weg omdat hij er een van f 1,— had besteld en hij zei, " 't is aajt meer 
as dat ow 'ezeg is"; ook wilde hij geen nieuwe kleren kopen en liep er op hoge 
leeftijd soms echt schandalig bij. Diaken Wittenberg had hem al eens aangebo
den om hem een pak van de diaconie te geven. Toen was oom woest geworden 
en hij zei, 'wat mekeert ow wel kwast, ik kan zelf wel 20 ni'jje broeken kopen!'

Dit was het wat Dieks heeft opgeschreven over oom Hendrik. Allen die 
'Schoapie' gekend hebben, weten dat hij een zeer hoge leeftijd heeft bereikt en 
bijna tot het laatst alleen in zijn huisje aan de Gasthuisstraat woonde. De laat
ste dagen van zijn leven was hij door ziekte en ouderdom in het bejaardencen
trum Oldenhaghen opgenomen.
Zo kwam er een eind aan het leven van een bijzondere man, een oudere 'Om- 
mer'.
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Uit de geschiedenis van de schoolstrijd (deel 2)

Dit is het tweede en laatste deel van mr. Timmerman’s visie op hetgeen zich zo’n ISOjaar 
geleden in Ommen afspeelde rondom de oprichting van een christelijke school. Het moge dui
delijk zijn dat zijn beeld van deze schermutselingen lichtelijk gekleurd is. Maar omdat het 
enerzijds wel een indruk geeft van de moeite die men toen moest doen om iets nieuws van de 
grond te krijgen, en anderzijds omdat het zo treffend weergeeft hoezeer deze geschiedenis de 
heer Timmerman beroerde, willen we het u niet onthouden 
De redactie

Ook uit Ommen was in die jaren de trek naar Amerika sterk. En het smeek
schrift van 1847 sprak daarvan dan ook. Aan het slot verklaarden de onderte
kenaars, "dat gewisselijk bij onverhoopte volhoudende weigering Ommens toe
komst zich niet gunstig laat aanzien, daar, om hier van andere gevolgen maar 
niet te gewagen, ontwijfelbaar zeker een niet onaanzienlijk gedeelte der inge
zetenen het voorbeeld der anderen zullen volgen, om in Amerika onder meer 
andere voorrechten ook vrijheid voor Christelijk schoolonderwijs te gaan zoe
ken. Tot dit laatste komt het dan zekerlijk. Wij kunnen in zulk een toestand 
niet hier blijven, daar elders zulke goede gelegenheid ons geboden wordt."
Men zou zo zeggen: Nu zal de Raad dan toch eindelijk toegeven en niet langer 
bij zijn weigering volharden. Immers, de aangevoerde redenen waren zo ern
stig, zo dringend, en men had al zo lang gewacht! Doch het antwoord was 
diep teleurstellend, want men wilde de aanvragers niet begrijpen. "Wel," zo 
sprak de Gemeenteraad, "uw kinderen kunnen immers godsdienstonderwijs 
krijgen: uw predikant mag immers na de schooltijd binnenkomen om aan uw 
kinderen godsdienstonderwijs te geven. Als echter dit onderwijs het voornaam
ste doel van uw verzoek is, ga dan maar heen, dan willen wij er niets van we
ten."
En ze gingen heen, sommigen naar Amerika, anderen naar hun haardsteden, 
waar zij, diep bedroefd onder het onrecht, hun aangedaan, het gebed des ver
drukten (Ps.102) gingen bidden. En de stille hoop van de verdrukte bidder van 
oude dagen werd ook de hunne: Als de Here Zich gewend zal hebben tot het 
gebed desgenen, die gans ontbloot is en niet versmaad zal hebben hun lieden 
gebed; dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht en het volk, 
dat nog geschapen zal worden, zal de Here loven. Die stemming leerde wach
ten en gelovig uitzien naar Gods tijd, als geen menselijke willekeur bij machte 
zou zijn om Zijn wil tegen te staan.
Meer dan twee jaren gingen voorbij, 't Werd December 1849. Ons land had 
een belangrijk herziene grondwet gekregen. En daarin stond met medewerking 
van de liberale staatsman Thorbecke: "Het geven van onderwijs is vrij, behou



dens het toezicht der Overheid". In December 1849 zond Thorbecke aan de 
Gedep.Staten van alle provinciën een aanschrijving, waarin Z.Exc. berichtte, 
dat het hem aangenaam zou zijn, indien de plaatselijke en provinciale besturen 
bij de beoordeling van aanzoeken tot oprichting van scholen, vooral in de geest 
der tegenwoordige Grondwet, de meest mogelijke vrijgevigheid in acht wilde 
nemen. Nog in diezelfde maand lag er op de Burgemeesterstafel weer een ver
zoekschrift aan de Raad, waarin met nadruk op deze toezegging van het Gou
vernement gewezen werd.
Dit verzoekschrift kwam nu niet meer rechtstreeks van de kerkeraad, maar het 
was ondertekend door vier leden van een inmiddels ingestelde Schoolcommis
sie. Was nu de lijdensweg ten einde ? Zou de Raad nu toegeven ? Neen, de 
"wijze" Raad trachtte de eenvoudige mensen nog weer met een kluitje in het 
riet te sturen. Werkelijk, niet anders! Het antwoord luidde, dat het de Raad 
niet geschikt voorkwam om thans op dit adres in te gaan, want er werd bin
nenkort een nieuwe wet op het Lager onderwijs tegemoet gezien. En als die 
wet er eenmaal was en als er dan termen aanwezig waren om op het verzoek
schrift in te gaan, dan zou de Raad zich alsnog kunnen beraden, wat er gedaan 
moest worden. Met deze schrale troost kon de Commissie heengaan.
Maar nu was het geduld van deze mannen, die reeds jaren vooraan hadden 
gestaan in de strijd met het Gemeentebestuur, dan ook ten einde. Met zulk een 
Raadscollege konden zij niet meer onderhandelen. Dan zou er wellicht nooit 
een Chr. school komen; dat was maar al te duidelijk gebleken. Er lag nu voor 
hen een andere weg open: naar de Ged.Staten in hoger beroep. Een maand 
later kweet de Commissie zich van deze plicht. En nog diezelfde maand 
(Januari 1850) kwam er een schrijven terug, een verzoek om nadere inlichtin
gen. Deze nadere inlichtingen werden natuurlijk onmiddellijk verstrekt; bo
vendien werd een lijst met 82 ondertekenaren aan dit Bestuurscollege toege
zonden. In dit adres werd duidelijk uiteengezet, dat het schoolonderwijs elke 
week, behoudens enkele vakanties, gedurende 5 dagen elk van 4 1/2 uur zou 
worden gegeven, dat dit onderwijs zou bestaan in: het leren lezen overeenkom
stig de klankmethode des heren Prinsen, het schrijven, het rekenen, de Aard
rijkskunde, de Algemene, Vaderlandse en Bijbelse geschiedenis, alsmede in de 
Landbouwkunde. Voorts zou dit onderwijs worden gegeven door een onder
wijzer van de 2e rang, die bij meer dan 70 scholieren zou worden geadviseerd 
door een ondermeester van de 3e rang. Wel wenste de Commissie echter in de 
voordracht des onderwijzers vrij te zijn, uit hoofde van de ervaring, helaas ! 
maar al te dikwerf leerde, dat de meest waardige bij vergelijkend onderzoek 
niet altijd de beste onderwijzer in de school genoemd mocht worden, vanwege 
ongeschiktheid of lusteloosheid om zijn verkregen kennis aan anderen mee te 
delen. Mocht echter de benoeming bij vergelijkend examen meer bevorderlijk
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zijn tot verkrijging van hun wens, dan zou de commissie er genoegen mee ne
men, dat een vergelijkend onderzoek vooraf zou plaats vinden.
Wanneer wij de geschiedenis van de nu volgende maanden in het jaar 1850 
afzonderlijk zouden gaan beschrijven, dan konden wij daar boven plaatsen: De 
laatste worsteling ! En dan is het of drie partijen zich met elkaar gaan meten en 
alle krachten inspannen om niet het onderspit te delven. Dan zien we allereerst 
de moedige strijders voor vrijheid en recht, die worstelen om boven te komen, 
nu het schijnt dat er uitzicht daagt. Verder zien we daar de Raad van Stad- 
Ommen met gezichten, rood van toorn, de tanden op elkaar geklemd en de 
vuisten gebald. En achter die Raad staat de Schoolopziener, en hij biedt zijn 
diensten aan, om zo mogelijk die gehate school nog te kunnen weren. En in de 
derde plaats zien wij de Gedep. Staten, wel niet sympathiserend met het Chr. 
onderwijs, maar die geen termen konden vinden om de stichting van een Chr. 
school te Ommen tegen te houden en die bovendien geprikkeld waren door de 
brutale houding van de Gemeenteraad ook ten opzichte van de Staten.
Wat spande die Gemeenteraad zich in, om toch maar iets te kunnen vinden, 
dat de stichting der school zou kunnen tegenhouden. En wat waren de ver
weermiddelen vaak laag bij de grond. Zelfs de arme onderwijzer van de Open
bare school moest het ontgelden, alsof hij aanleiding gegeven had tot het bege
ren van Chr. Onderwijs. Begrepen die vroede vaderen dan nog niet, dat het bij 
deze strijd niet ging om personen, maar alleen om het gehoorzaam willen zijn 
aan Gods gebod, om onderwijs, dat ook de beste onderwijzer in de Openbare 
school niet mocht geven ? Zo schreven ze aan Gedep.Staten, dat er geen be
hoefte bestond aan een tweede school in deze gemeente, maar dat ze hun on
derwijzer aan de Openbare school wel eens zouden aanschrijven, dat hij meer 
activiteit moest betonen, en als hij dan nog niet beviel, tot het nemen van an
dere maatregelen te zijnen opzichte zou worden overgegaan.
En ging zelfs de Schoolopziener er niet op uit, om te trachten een aantal 
handtekeningen ongedaan te maken? De 25e April van dat jaar was echter voor 
de Schoolcommissie een blijde dag. Toen kwam er een belangrijk schrijven van 
Gedep.Staten van Overijssel binnen. En daarin stond, dat ondanks de bewe
ringen van de Gemeenteraad en de Schoolopziener, die 15 der ondertekenaren 
onvermogend hadden verklaard, de Staten van oordeel waren, dat in een ge
meente van 1300 zielen, grenzende aan een voornaam gedeelte van Ambt- 
Ommen, best een tweede school kon bestaan en dat de oprichters, behoudens 
enkele uitzonderingen, genoegzaam vermogend waren om de verbintenis na te 
komen, waarom zij besloten hadden het verzoek dier oprichters te zullen inwil
ligen.
En hoe nam de Gemeenteraad nu dit besluit van Ged. Staten op ? Kort en 
goed schreef de Raad aan de Staten: "Wanneer deze niet spoedig op hun be
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sluit terug kwamen, zou de Raad zich elders daaromtrent adresseren." Men 
verbeelde zich zeker, dat de Ged. Staten voor de dreigingen van de Gemeente
raad uit de weg zouden gaan. Deze antwoordden echter even kort en bondig, 
"dat zij geen termen gevonden hadden om op hun besluit terug te komen". 
Toen was de strijd spoedig beslecht. De Gemeenteraad trok aan het kortste 
eind. En belangrijke gebeurtenissen waren weldra aanstaande. Overijssel kreeg 
een nieuwe Commissaris, Jhr. Backer, een vriend van Groen van Prinsterer; 
Stad-Ommen kreeg in de heer van Nahuys een nieuwe Burgemeester en in de 
Raad deden 5 nieuwe leden hun intrede, waaronder enkele warme voorstan
ders van het Chr. Onderwijs, o.a. de latere voorzitter van de Schoolcommissie. 
Nu zou de zo lang begeerde school er spoedig zijn. Een gebouw werd reeds 
aangekocht en naar een onderwijzer werd uitgezien. Een moeilijkheid was er 
nog op te lossen. Voordat tot de benoeming van een onderwijzer kon worden 
overgegaan, moesten de sollicitanten in tegenwoordigheid van de Schoolopzie
ner een vergelijkend examen afleggen. Men liep hier dus nog alle kans een on
derwijzer te krijgen, die men niet begeerde. En men wilde toch graag iemand 
hebben die uit overtuiging het Chr.Onderwijs diende. Daarom werd er een 
deputatie naar Den Haag gezonden om advies in deze netelige kwestie, naar 
Groen van Printerer en Baron Mackay, die bereid waren hun gewaardeerde 
hulp te verlenen. De 4e November berichtte de Minister van Binnenlandse 
Zaken, dat hij autorisatie verleende om Pieter van Malsen, zonder vergelijkend 
examen, als onderwijzer van de 2e rang in de nieuw opgerichte school der 1 e 
klasse te Ommen te benoemen. En ruim een maand later, op 9 December 
1850 kon na moeizame strijd deze school worden geopend. "Wat was het toen 
een blijde dag", schreef een der mannen, die jarenlang voorzitter van het 
Schoolbestuur is geweest, "een dag, die nimmer vergeten zal worden. Hoe vro
lijk klonk het psalmgezang van deze plaats, ook uit de mond der kinderen ! En 
welk een blijdschap straalde van onze aangezichten, toen wij dit dierbare 
Woord van God voor het eerst weer in de school alhier voor de kinderen 
mochten openen, opdat zij daaruit onder- wezen zouden worden. God vordert, 
dat de naneef eeuwen lang, van kind tot kind dit onderwijs ontvang".
Deze psalmregels heeft men later gebeiteld in de gevel van een groter school
gebouw, dat onlangs werd afgebroken om plaats te maken voor een grote 
nieuwe school. Deze school, waaruit in de buurtschappen reeds twee dochter- 
scholen zijn ontstaan, is thans verreweg de grootste school in de gemeente 
Ommen. Het stekje, dat men een eeuw geleden geen plaats gunde om wortel te 
kunnen schieten, is onder Gods zegen tot een krachtige boom geworden.
E.H.TIMMERMAN
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Va is even naar Karei Se emann

Ontelbare keren heeft in Junne deze kreet geklonken, 
wanneer kinderen aan hun moeder vroegen, waar is Va.
Op 30-03-1998 is het twintig jaar geleden dat Karei 
Seemann overleed. Het leek mij goed om nu, 20 jaar na zijn heengaan aan
dacht aan Karei Seemann te schenken, vanwege de belangrijke rol die hij in 
zijn jaren in Junne en omgeving gespeeld heeft.
Friedrich-Karel was de zoon van de bekende rentmeester Seemann. Hij had 
één broer Alex en twee zusters. Na de dood van Karel's moeder en ook al tij
dens haar leven, werd de huishouding gedaan door Anna Münstermann, een 
duitse huishoudster. De beide zussen van Karei waren in de weekenden en met 
feestdagen vaak op bezoek in Junne. In het huis Weidmansheil hing een wat 
Duitse sfeer. Tenminste zo voelden wij dat, wanneer wij als kinderen met onze 
vader mee mochten naar Karei. Dat kwam natuurlijk ook omdat Anna half 
nederlands, half duits sprak.
Karei vertelde ooit dat hij van zijn vader eigenlijk moest studeren. Het stu
dentenwereldje leek hem wel wat, maar het studeren zelf sprak hem niet zo 
aan, Karei was een echt buitenmens, en een doener die technisch erg goed 
was. Daarom ook kwam hij in Ommen als leerjongen bij de oude heer Dijks, 
waar hij naast fietsenmaken leerde loodgieten en met name pompen slaan. In 
die tijd zonder waterleiding was een pomp in huis en op de deel voor de koeien 
al een hele vooruitgang.
Karei heeft tot in de vijftiger jaren dan ook talloze pompen geslagen. Na zijn 
periode bij Dijks in Ommen begon Karei voor zichzelf als rijwiel hersteller en 
loodgieter. Een houten schuur bij het bedrijf was de werkplaats. De boerderij 
werd ook in stand gehouden, 12 koeien was eind jaren ‘40, begin jaren ‘50 een 
behoorlijk bedrijf. Dit betekende dat Karei altijd een volledige knecht had voor 
de boerderij. Met melken ging Karei altijd zelf mee. Karei bezat daarnaast een 
houtzagerij, de installatie werd aangedreven door een hele grote stationaire 
motor, en de laatste jaren door een trekker. Veel zaaghout uit de bossen van 
Junne kwam bij Karei in de zagerij terecht,
Eerder al, in de dertiger jaren, hield Karei zich ook enige tijd bezig met loon- 
dorsen. In de herfst trok hij met de dorsmachine langs de boeren om het graan 
te dorsen. Naast de reparatie en de handel in fietsen dreef Karei ook een han
del in landbouwwerktuigen. Hij verkocht onder meer paarde-grasmachines en 
hooiharken. Zoals gezegd was Karei erg technisch en had hij veel geduld. Hij 
repareerde alles wat hij onder handen kreeg en kon ook zeer goed improvise
ren. Met name dit laatste kwam tijdens de oorlog herhaaldelijk zeer goed van 
pas.
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Karei had al heel vroeg zelf een auto. Naast baron Bentink uit Beerze was Ka
rei lange tijd één van de weinige automobilisten in de omgeving. Toen Karei 
zijn eerste auto kocht wist hij nog niet goed hoe zijn vader hierop zou reageren. 
Hij zij daarom ook tegen de verkoper: ” breng hem maar niet naar huis, maar 
zet hem maar aan de Beerzerweg, in ons eigen bos neer”. Hij zou dan wel zien 
hoe hij het verder met z’n vader zou regelen. Seemann Sr. kwam s' middags 
thuis met de vraag wat er toch wel in “ons”bosje stond. Karei stelde voor om s' 
middags maar eens samen te gaan kijken. Die middag kwam het hoge woord 
eruit, maar gelukkig kon zijn vader met Karel’s aankoop instemmen.
Toen Karei éénmaal een auto had werd hij automatisch taxichauffeur. Zo 
bracht hij moeders met hun baby' naar het Groene Kruis gebouw wanneer de 
kleintjes door de wijkverpleegster onderzocht moesten worden. Het Groene 
Kruis gebouw bevond zich in Junne aan de Beerzerweg. Bij de komst van de 
telefoon werd Seemann met een telefoonpost voor de buurt.
Karei ging nog al eens op pad, om boodschappen over te brengen. Als jongen 
herinner ik mij dat mijn jongste broertje in het ziekenhuis lag en op een avond 
kwam Karei aan de deur. Hij had de schiere (netjes gekleed) kleren aan en had 
van het ziekenhuis de boodschap gekregen dat mijn ouders over moesten ko
men. Hij kwam dat niet alleen zeggen, maar was meteen gereed om mee te 
gaan naar Zwolle. Mijn broertje overleed nog die zelfde avond. Karei wachtte 
en bracht mijn bedroefde ouders weer thuis. Dit was Karei, hij stond altijd en 
voor iedereen klaar.
Naast zijn vele beroepen had hij nog twee grote hobby's: jagen en vissen. Om 
de boerderij had hij een jachtterrein, en hij huurde een oude Vechtarm voor de 
visserij. Het hele dagelijkse leven bij de Seemann's kenmerkte zich door rust, 
vlijt en gemoedelijkheid. Er is heel wat afgepraat in de werkplaats van Karei. 
Wanneer op een regenachtige dag in de hooibouw het werk buiten stil lag, kon 
het bij hem in de werkplaats erg druk wezen. Vaak ook waren de boodschap
pen waar men voor kwam niet van grote omvang, maar zocht men meer naar 
een reden om naar Karei te gaan, dan hoorde je nog wel eens wat.
Een aantal jaren werd de zagerij gerund door Theo Siero uit Ommen. Karei 
had een goedige natuur. Samen met Henk Vogelzang heb ik Karei een avond 
geholpen met haver ophokken (de gemaaide garven in groepjes van 14 neer
zetten) om te laten drogen. Hij betaalde ons daar zo goed voor dat onze vaders 
het haast te veel vonden.
Door de komst van de auto's werden de aktiviteiten op het gebied van de fiet
sen aanmerkelijk minder en toen Karei ouder werd, werd ook de boerderij af
gebouwd. Maar hij bleef voor iedereen klaar staan en was, totdat hij ziek werd, 
altijd bezig. De inmiddels gepensioneerde zusters kwamen toen wat vaker te 
logeren. Anna de huishoudster, als altijd zeer plichtsgetrouw, deed altijd heel
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nadrukkelijk een stapje terug, wanneer zij op bezoek waren. Karei overleed na 
een aantal maanden van ziek zijn, zoals hij geleefd had: heel rustig en blijmoe
dig. Anna keerde terug naar Duitsland en woonde bij haar broer, waar zij in 
1996 overleed. In Junne viel een leegte nu de laatste Seemann die zoveel bete
kend had niet meer onder ons was.

Het bleek dat men sommige dingen waarvoor ze vroeger naar Karei gin- 
gen(zoals banden plakken) ook wel zelf kon, maar ja het was ook zo gemakke
lijk. De boerderij Weidmansheil werd door het landgoed prachtig gerestau
reerd. Ik vind het wel jammer dat de oude werkplaats afgebroken is. Het had 
niet zoveel hoeven te kosten om het in stand te houden en dan was het was nu 
een bezienswaardigheid geweest. Alleen al die ka
rakteristieke gevel met daarop platen van fietsen- 
merken, landbouwmachines en oliën, waar Karei 
vertegenwoordiger van was. Misschien zou het een 
suggestie kunnen zijn om de naam Karei Seemann 
in Junne in stand te houden , bijvoorbeeld in de 
naam van een weg of een gebouw.
In al zijn eenvoud is Karei voor Junne en omgeving 
van grote betekenis geweest. Voor ons was hij Karei 
de Grote, vroeger was er maar één Karei I, voor ons 
was er maar één Karei Seemannn. De naam See
mann blijft bekend door de neef van Karei, Broos 
Seemann. In onze gedachten blijft Karei Seemann 
een goed mens. Op het bidprentje bij zijn begrafenis 
stond o.a. dat hij de talenten, die hij van God gekregen had gebruikte voor 
anderen, en zo was het.
We herdenken hem in dankbaarheid.

O.J. Hesselink, 
Marsweg 1 7731 TE Ommen.

Karei Seemann

"J 30 maart 1978

De eigen aard van het Ommer dialekt (deel 4). De rijkdom aan kli n- 
kers

28 stuks
De streektalen van Oost-Nederland kennen aanzienlijk meer klinkervariatie 
dan het standaard Nederlands. Dat moet het nl. doen met 18 klinkers (enkele 
en dubbele, korte en lange). Voor het Sallands kom ik op zeker 10 extra. Her
man Finkers telt er in het Twents 29.
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Die rijke variatie vormt de charme én de moeilijkheid van het dialekt. Redt het 
Nederlands zich met één en dezelfde klinker voor de woorden 'deur' en 'deuk', 
de streektaal heeft er twee in voorraad: deure en dökke. Bij de volgende reeks 
met de lange klinker aa zelfs vijf: paar - paar; klaar kloor; maat - moate; laars - 
Ieerze; schaal - schale.

Sallandse klinkers
Welke zijn in het Sallands al die extra klinkers? Ten eerste de zojuist al ge
noemde oa (poars) en natuurlijk de ö (lös), die beide doorgaans als typisch 
'plat' beschouwd worden. Maar wat de doorslag geeft is, dat het dialekt - an
ders dan de standaardtaal - van vrijwel alle klinkers een lange en een korte va
riant kent. Enkele voorbeelden: de oe van hroen is kort, de oê van 'bloed' lang; 
'riepe' heeft een korte ie, 'diepe' een lange.
Naast 'Dante' (de vroegere buurtschap) staan woorden met dezelfde a, maar 
dan verlengd: kaante, maande, plaanke, kaans. Daarin hoor je een andere aa 
dan in kaarte, plaase of maken.
Zoiets komt in het geschreven dialekt meestal niet tot uiting en is daar ook niet 
zo belangrijk voor een goed begrip. Maar voor het dialekt als taal is het ken
merkend, dat het over zoveel klanken beschikt. Wanneer je een boek over dia- 
lektstudie neemt, zie je dan ook dat een groot deel ervan gewijd is aan de 
klankleer. Daaruit is veel af te leiden over de herkomst en de geschiedenis van 
de streektaal.
Of je dat verschil in klanken wilt aanduiden, is zoals gezegd een kwestie van 
spelling. Zelf kies ik er in principe wel voor. Als het woordbeeld maar helder 
blijft. Ik schrijf daarom: broen, bloed, riepe, diépe, kaarte, kante, plaase, mande, 
maken, kans. Het 'dakje' betekent: verlengen.

Overzicht
Eerst geef ik nu een overzicht. Vooropgesteld: we hebben het steeds over klin
kers in beklemtoonde positie. In de eerste kolom staan achter elkaar de korte 
en lange variant van 18 klanken. Vetgedrukt staan de klinkers die in het Ne
derlands bekend zijn. De korte ee, eu en oo ontbreken in beide talen. Waar het 
Nederlands t.o.v. het dialekt in gebreke blijft (6x), of omgekeerd (3x), staan 
stippeltjes.
Bij de Nederlandse rijtjes staan 5 x woorden tussen haakjes; zij geven wel de 
bedoelde klank weer, maar zijn leenwoorden (freule, rosé), of eenling (blèren),
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óf geven de klank onbeklemtoond (kapot). 'Dorp' en 'kom' zet ik tussen accola
des, omdat het Nederlands geen onderscheid tussen ö en ó maakt. Heel wat 
Nederlanders herkennen het verschil ook niet. 'Doar' wordt in Ommen uitge
sproken als 'door', maar in andere plaatsen met oa. Mede om de herkenbaar
heid volgen we die schrijfwijze.

Overeenkomsten
Is er nu vanuit het Nederlands iets te zeggen over de klank die je in het corres
ponderende dialektwoord kunt verwachten? Eigenlijk alleen dit: tegenover één 
klinker in het Nederlands dient zich in het dialekt een beperkt aantal klanken 
aan. Meestal twee of drie. Natuurlijk vallen hier ook weer incidentele uitzonde
ringen te signaleren, maar die laten we buiten beschouwing (b.v. gras =grös, 
meel -maal, eend = ante).
Ik heb in het overzicht aan beide kanten zoveel mogelijk die woorden gegeven, 
die de meest voorkomende varianten vertegenwoordigen.

ij —ie li j , e i-e i, ie—iê
De bekendste parallel is ij = (korte) ie: dijk - diek, stijf - stief. Hierop zijn maar 
weinig uitzonderingen te bedenken: lijn en schijten bv.
Staat de ij aan het eind van een woord, dan heeft de streektaal i’j of ijje: blij, 
vrij, wij, schilderij, boerderijje, maalderijje, Wijje.
Daartegenover blijft ei hetzelfde : trein = trein (zij het dat die ei in het dialekt 
kort klinkt). Een dialektspreker kan dus makkelijk nagaan of er in het Neder
lands een 'korte' of een 'lange' ei/ij moet staan! Er zijn enkele uitzonderingen, 
bv. eiken = iêken, bereiken = berieken, schijnen = schiênen. Je kunt ook vrij ze
ker stellen, dat de Nederlandse (korte) ie in het Sallands een lange ~ iê is: 
diépe, lief, Giêtem, liêdtie, liegen, vemiêlen.

ee = ee, iê o f  è
Woorden met een ee klinken in het dialekt vaak net zo: reegn,, weten, meer, 
zepe, lezen, breed. Maar er is ook een behoorlijke groep die zich van een lange iê 
bedient: iêne, iêd, liênen, gemién, Hiêmse, tién, hiête, biên (vooral woorden met - 
een). Nóg meer woorden hebben een è: schel, ge!, nemmen, etten, bessemstelle, 
wekke, zweppe (ofzwöppe).
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oo = oo, eu o f  ö
De oo zien we in het dialekt vaak in dezelfde woorden als in het Nederlands 
verschijnen: doof, bode, hoge, rook, boom, schone, loopm. Toch zijn er ook nogal 
wat parallelwoorden met eu: deur, veur, teunen, steuren, geleuven, deuphuus, 
ekeuzen, evleugen, escheuren. De klank kan ook verschuiven naar ö: ebrokken, 
motte, estötten, enömmen, zönne, ekröepm, genötten (of ö/ó: ejerkótten, zótte, höpm, 
wónnege).

oe = oê o f  uü
De Nederlandse oe is -net als de ie en de uu- altijd kort, behalve in één positie: 
als een r  volgt (boer, voer). Hij correspondeert met de lange dialekt-oê die in 
allerlei posities voorkomt: hoest, doêk, koê, goéd, doën. Maar! Hier zijn ook 
woorden te vinden met een lange ~uü: gruün, zuüte, pruüven, wuüste, muüite, 
vluüken, gruüjen, bluüjsel, snuüjen, bevluüjen.

u i = oe o fu u
De u i heeft zijn tegenhanger juist in de korte oe van het dialekt: broen, moes, 
roete, kroepm, roeken. Maar evengoed kun je een korte uu zien verschijnen: du- 
den, schuun(s), buten, ruumte, huus, suker. Dus: broene suker en kroepruumte! Of 
een scheldwoord dat ik onlangs bij Broos Seemann tegenkwam: zoepschute. 
Zuük 't mar uu t.........
Ten Zuiden van Ommen is 'huis' al snel 'hoes' Kennelijk zit het verschil tussen 
oe en uu niet in het woord. Het heeft eerder iets te maken met de ontwikkeling 
(of modernisering, zo u wilt) in de streektaal van oe naar uu. Een verandering 
of verschuiving in noordelijke richting, die trouwens al enkele eeuwen gaande 
is. Het blijkt een soort automatisme te zijn dat de jongere generatie vaker uu 
dan oe gebruikt, vooral in streken die minder dialektvast zijn. Vroeger was het 
stroeke, tegenwoordig struke. Overigens is die korte uu evengoed typerend voor 
de streektaal; in het Nederlands komt hij nauwelijks voor (u, nu, uw, ruw, 
duw, spuug, fuut), voor de rest m.n. in een reeks van Franse leenwoorden 
(minuut, acuut).

Vervolg
We hebben nu 7 van de 18 Nederlandse klinkers gehad, en (ten dele) 13 van 
28 Sallandse! Wat zagen we? De streektaal gaat een geheel eigen weg. Aan een 
Nederlands woord is niet af te lezen welke klank het in de streektaal voert. De 
rest van de klinkers bezien we de volgende keer. Niet allemaal z6 uitgebreid,
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maar ze zijn té typerend voor het dialekt om over te slaan. Er moet ook nog 
iets gemeld worden over enkele klankregels die dwars door alles heen fietsen. 
En het valt meestal wel te verklaren waarom de klanken van de streektaal en 
het Nederlands uiteenlopen, als we de geschiedenis van het woord zien. Of 
simpelweg de medeklinker, die erop volgt. Ook daarover hoop ik in een vol
gend artikel iets te schrijven.

G.J. Martens, Driebergen

kort lang
dialekt Nederlands dialekt Nederlands

a aa kattie,Varsen (kapot,anijs) va, ik lage raad, kaars
a a n'Ham,balie hak,tand dale, rand
au .. gaw, naw (au) %  O U

e ê kettel, mes pet, stem mênse, példe (blèren)
ee neve, keze steen, deken

ei ei zeisen, kei dreijen zeil, rij
i ï wille, bijje pit, ginds winst, minste
ie iê riepe, tiene zien, lief diépe, Ziêsse stier, vier
ö oa Zwolle,bótter {dorp} oamd,oald (rosé,zone)
ó ö bót, tónne {kom} öns,bónzen
.. oo bore, {doar} zoon,droog
oe oê loek, stoeten doek, hoedje hoêk,doêve boer, moer
öw O U rouw , mouwe bouw, hout
ö öa götte, dorp (löss) nöast, löagie (freule)
• • eu deusie ,breur reuk, gleuf
öj ui puin, fluite bruin,suiker
u ü bukkie, zuiver drukte, turf gunstig
uu uü huus, stupie fuut,minuut zuute , rüzie kuur, zuur
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In de eerste plaats willen wij hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
foto's en krantenknipsels die wij de afgelopen maanden weer hebben mogen 
ontvangen.
Om onze verzameling nog verder uit te breiden zijn we als werkgroep inmid
dels ook al verscheidene keren naar het gemeentehuis geweest. Daar bevindt 
zich nog een prachtige verzameling foto's over Ommen. Alles keurig geïnventa
riseerd door de heer Kelderman.
We hebben daar weer vele oude foto's van Ommen gevonden en hebben dank
baar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om foto's' te mogen maken van 
exemplaren die we nog niet in onze verzameling hebben.
Maar met alleen maar verzamelen zijn we natuurlijk niet tevreden. We willen 
ook graag weten wat er allemaal op die foto's staat en bijhouden van wie we ze 
hebben gekregen, wanneer de foto is genomen etc. Dus hebben we de afgelo
pen maanden met een clubje van 8 leden bijna wekelijks de stroom aan foto's 
beschreven en ingeboekt in mappen. Zoals u wellicht weet van onze inloop- 
middagen en -avonden, is het inmiddels al een behoorlijke stapel aan materiaal 
geworden.
Dat we niet alleen geïnteresseerd zijn in foto's, maar ook in andere documen
ten over Ommen's verleden, spreekt voor zich.
Wat gaan we verder nog doen dit jaar? Uiteraard gaan we onverdroten verder 
met het verzamelen van foto's, krantenknipsels, telefoonboeken, filmmateriaal 
etc. Daarnaast zijn we inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen van de 
grote fototentoonstelling die we op 29 augustus organiseren in de molen "De 
Konijnenbelt".
Om dit tot een groot succes te maken, roepen we hierbij alsnog alle leden en 
lezers op om oude foto's krantenknipsels, jubileumboekjes, kortom alles waar 
maar iets over Ommen van vroeger in kan staan, niet weg te gooien, maar te 
bewaren. Nog beter, geef het aan ons. Wij bewaren het zeker. Wanneer u het 
materiaal graag zelf wilt houden, dan nog zouden wij graag willen weten wat u 
nog aan oude beelden van Ommen heeft. Wij kunnen namelijk zonder enige 
moeite een foto of een kopie maken van uw materiaal.
Heeft u nog iets wat de moeite waard is, bel ons dan even. Wij komen graag 
kijken. U kunt bellen met:

Albert van de Vegt tel. 456 317 
Hans Steen tel. 453 624

Werkgroep audiovisueel
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Onze werkgroep is er in geslaagd een cursus Stamboomonderzoek te organiseren 
en met ruim twintig deelnemers is deze inmiddels gestart en vindt plaats op 
maandagavonden in Hotel Paping.
De cursusleider, de heer Slot, vertelt o.a. over de verschillende plaatsen, waar de 
gezochte gegevens te vinden zouden kunnen zijn. Bovendien geeft hij daarbij nut
tige tips, opdat men tijdens het zoeken geen gegevens vergeet op te nemen, die 
later van pas zouden kunnen komen.
Elke cursusavond wordt besloten met het lezen van oud schrift, dat als opdracht 
in de vorm van huiswerk werd meegegeven. Het is veelal niet eenvoudig, maar al 
doende leert men.
Het ligt in de bedoeling binnenkort een bezoek te brengen aan het Rijksarchief in 
Zwolle, waar de deelnemers aan de cursus zullen worden rondgeleid en informatie 
over de verschillende archieven zullen krijgen. We houden u op de hoogte via de 
rondzendbrief.

Werkgroep veld- en boe rderijnamen

O nderzoekers gezocht.
De werkgroep Veld en boerderijnamen is al een poosje bezig met actief bewo
ners te bezoeken in de buurtschappen, onder andere in Varsen, Giethmen en 
Arriën. Door het enthousiast begonnen onderzoek en een kennismaking met 
de manier van werken van onze zustervereniging Dalfsen, bleek al snel dat wij 
hulp nodig hebben.
De bedoeling van het onderzoek is om alle nu nog voorkomende veld en boer
derijnamen vast te leggen voor dat deze verdwijnen. Dat verdwijnen gebeurt 
door ruilverkavelingen, bedrijfsbeëindiging, uitbreidingsplannen.
De bewoners van de buurtschappen weten zelf al wel wie er nog actief een boe
renbedrijf heeft. Dan is nu al na te gaan dat het merendeel van de woningen 
gebruikt wordt door mensen die de oude namen niet meer kennen of gebrui
ken.
Een onderzoek houdt het volgende in: Na een afspraak gemaakt te hebben met 
een bewoner van een boerderij of een oude woning ga je hier op bezoek. Ge
wapend met een oude kadastrale kaart uit 1832, een vragenlijst over de boer
derij en een vragenlijst aangaande het bij de boerderij liggende land, probeer je 
met de bewoner(s) zoveel mogelijk vast te leggen.
Deze gegevens worden dan later in de werkgroep centraal verzamelt en opge
slagen, om het uiteindelijk in boekvorm openbaar te maken.

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

DE ECHTE WARME BAKKER

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

brood- en banketbakkerij

DOUWE’S DIJMl»
dump - vrije tijd  - camping - outdoor - tentverhuur

De kamp 1,7731 AB Ommen 
tel 0529 45 11 84 Markt 12, 7731 DB Ommen, telefoon 0 5 2 9 -4 5 5 7 2 0

H et adres 

voor uw 

lunch o f  diner.

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

AUTOSCHADEBEDRIJF

C. HUYSM ANS
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)

m tholen wegenbouw bv
m eer dan 60 ja a r ervaring

lid
Nederlandse
Vereniging
van
Wegenbouwers

R ayo n ka n to o r: Netelhorst 2 
Coevorderweg 48, Postbus 81 
Postbus 82, 7730 AB Ommen 8050 AB Hattem 
Tel.: 0523 - 63 82 41 Tel.: 038 - 444 54 53 
Fax: 0523 - 63 82 17 Fax: 038 - 444 52 72

Ommen tel 0529 - 45 14 92

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

Ommen
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 verw arm ing  

'D akbedekkin gen  

'Elektra

'G a s- en W aterleiding  

'O nderhoud CV-ketels

L i d  v a n  de

V e r e n i g i n g  v a n
N e d e r l a n d s e
I n s t a l l a t i e b e d r i j v e

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



4 ,

‘S t& e m e v i

Kwaliteit voor een lage prijs

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

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

>/£ van Etburg
GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK

J. van Elburg Ommen BV
Schurinkstraat 22a, 7731 GD Ommen 

Tel. 0529 - 45 24 41 /Fax 0529 - 45 62 56

MOLEN

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

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

c a f é  - r e s t a u r a n t

BRUG
’N OMME(N)TJE WAARD 

Lemelerweg 13, Ommen. Telefoon 0529 - 451723

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

o

Voor goedkope
sigaren • sigaretten • filmpjes • foto’s n a a r.

GROOTENHUIS
Tabak-speciaal

Brugstraat 15, Ommen 
Telefoon: 0529 - 45 27 17

11 autobedrijven in Ommen 
bieden een compleet pakket 

streng geselecteerde

O C C A SIO N S
'n rondje ommen daarom de moeite waard!

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

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

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

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

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

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

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

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

0 Renault dealer CENTS bv
Stationsweg 24, Ommen, tel. 0529 - 45 99 00

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

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

H enk G aasbeek

Gasthuisstraat 60a 

7731 DA Ommen 

Postbus 121 

7730 AC Ommen

fotografie

Tel. 0529 - 45 42 32 

Fax. 0529 - 45 67 68



DE STEENEN KAMER
interieur &  decoratie

KERKSTRAAT 5 • 7731CX OMMEN • TEl 0529 450695

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

TELEFOON 0 5 2 9  - 4 5  1 0  4 3

’LIMBURGIA’
Schuin tegenover de HEMA

Brugstraat 19a - Ommen 
Telefoon/fax 0529 - 45 00 54

* TOERKOOP Reisburo Geesink
BIJ UW TOERKOOP REISBURO SLAAGT U ALTIJD!

Markt 4  Sportlaan l B Kerkplein 15
7 7 3 0  AB Ommen 7 7 7 0  AE Hardenberg 7 7 2 1 AC Dalfsen 
Tel. 0 5 2 9  • 4 5 6 8 0 5  Tel. 0 52 3  • 260 8 0 5  Tel. 0 5 2 9  - 4 3 0 5 3 0

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

M. Dunnewind
Dr. A.C. van Raaltestraat 12 
773 I GP Ommen 
Tel. 0529 - 45 16 58

Dunnewind - Groep 

JHj, Ommen
0 5 2 9 - 4 5 2 1 5 0

Ie könt be j oons terechte 
veur alle soorten zaand  
en grinte o f ai 
haddigheid omme 't 
huus wilt hebben.

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

B A K K E R I J

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

Jutten
Bouwstraat 3, Ommen. Tel. 0529-451790

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

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

m i
m o d e h u i s -----------

'mw Kraiar
Bermerstraat 15 7731 CZ Ommen Tel. (0529)45 28 29

Woj ow klere in de s ta d  k’open?
Now Ommen is a l meer dan 7 4 0 jo a r  s ta d

TEXACO bediend tankstation Het adres voor al uw:

^ \ l^ ja n > la ld e r e n
= j  ^11 garage en tankservice
<8>

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

Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel, 0529 - 45 24 29 Tel 0529 -4541 70

Fotowerk
(met Kodakkwaliteit in 1 dag klaar) 

Pasfoto's 
(direct-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 CM Ommen 
Tel. 0529 - 45 97 00

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

Rabobank

éi)TAKmfln£) Biker^
v —  om m en y

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

L /
v lo e rb e d e k k in g , g ord ijnen ,v itrag e

p a rk e t en  m assive v lo erd e len

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

BB.UCO BOUW
O M M EN  BV

Tel. 0 5 2 9  - 4 5  16 19

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

BEL
0529  -  45  14  29

Voor een goed betaalbare 
hollandse maaltijd 
o f
koffie met vers gebak

RESTO OCO
Lunchroom-ijsbedrijf 
Brugstraat 16 
7731 CT Ommen

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

RENAULT

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Ommen 

Telefoon 0 5 2 9  - 45  99  00

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



Voor het bezoeken van bewoners van woningen die hier voor in aanmerking 
komen zoeken wij dus mensen. Bent u lid van onze vereniging en wilt u wat 
doen, of nog geen lid, word lid en help ons!
Voor inlichtingen: Aldien Pasman tel.453446 of Luuk Vogelzang tel. 452739

Werkgroep archeologie

Stenen, scherven en soms wat anders.
Iemand vroeg mij eens, wat vind je nou leuk aan geschiedenis en archeologie? 
Welnu, de reden hiervoor is simpel, erg simpel.
Bij het lezen van bijvoorbeeld een opgravingsverslag zie ik achter die droge 
feiten de mensen van weleer. Dan gaat mijn fantasie met de feiten aan de haal 
en dat kan omdat niet alles (al) bekend is. Misschien was het wel ongeveer zo, 
of kon het zo gegaan zijn. Eerst is de (drie) feiten, omstandigheden.

1. In 1979/80 is in Varsen een 12de eeuwse hutkom opgegraven. De opgraving 
werd gedaan door de rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek. De
ze hutkom was ongeveer een meter diep ingegraven en mat vijf bij vijf meter 
en is door een brand bij oostenwind verwoest. Men vermoedde dat de 
brand ontstaan was door een gewelddadig ingrijpen. Als bewoner van deze 
hutkom werd door de opgravers een zetbaas van het Laar genoemd. Deze 
man moest waarschijnlijk tol heffen van de passerende schepen en daarnaast 
was hij waarschijnlijk ook nog veerman. Dit werd door de onderzoekers af
geleid uit de gevonden restanten van de inventaris en de positie van de hut 
ten opzichte van het Laar en Varsen. De vondsten uit de hut waren onder 
andere een maalsteen, zoveel scherven dat er minstens twee potten aanwe
zig konden zijn, een slijpsteentje, ijzeren voorwerpen, een weefgewicht en 
enkele spinklosjes.
Vreemd vonden de onderzoekers de vier grote paalgaten op elke hoek van 
de hut. Door de constructie van de gestucte lemen wanden was te zien dat 
deze voor de hut geen functie gehad hadden.

2. In 1986 werd in dezelfde buurt in Varsen een eikenhouten boomstam put 
opgegraven door leden van de toenmalige historische vereniging. Deze put 
staat in de oudheidkamer van Ommen.

3. Van het hiervoor genoemde huize “kasteel” het Laar is nog een heuvel(tje) 
zichtbaar begroeid met grote eiken. Dit bevind zich tegen de Reggeoever di
rect links van de weg Ommen Vilsteren.

Roggepap
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Het riet bewoog zich steeds heftiger in de straffe oostenwind. Eelewald stond 
met de wind in de rug stroomafwaarts richting Vilsteren te turen en vroeg zich 
af wanneer de eerste ijsschotsen op de rivier zouden verschijnen. Dit najaar 
was er veel regen gevallen. Daardoor was de rivier nog steeds erg breed, de 
voorde in Umme was al sinds een maanstond na de stoppeltijd niet meer te 
gebruiken. Dat zou schele Durk, die veerman voor Umme was, geen windeie
ren leggen.
Ook de platschuitschippers durfden het nog aan om stroomafwaarts de rivier af 
te zakken. Maar hoewel het andersom veel moeilijker was kwamen er toch nog 
steeds schippers tegen de sterke stroom op. De ruimen van de schepen waren 
volgeladen met een aanvulling op de noodzakelijke voedselvoorraden voor de 
dorpen. Om zo hiermee de onvoorspelbare aanstaande koude winter door te 
komen. Eelewald wist dat de schippers niet alleen voedsel meenamen, maar 
soms ook kostbare stoffen voor edele joffers of metalen zoals brons en af en toe 
zelfs zout. Als hij voor zijn heer zo’n schip zou aanbrengen, geladen met enkele 
van deze kostbaarheden! Dan zou zijn heer hem de brutaliteit die hij begaan 
had deze zomer niet meer zo ernstig aanrekenen. En mocht hij misschien vol
gend jaar al om deze tijd naar het nije Laer terug.
Wie weet kwam er nu vanaf Vilster een schip, geladen in Swoll, waar veel ste
nen huizen waren, vol met allerlei nooit eerder geziene rijkdommen.
Op het dak van zijn uitkijkpost wat ook meteen zijn onderkomen was, bleef hij 
de rivier affuren. Maar voor zich zelf wist hij eigenlijk wel zeker dat er nu geen 
schip meer zou komen. Het was te laat, de zon zakte achter de kale bomen die 
met hun takken naar boven priemden alsof zij het laatste restantje licht uit de 
hemel wilden plukken. Nee, geen enkele schipper zou het wagen om in het 
beginnend duuster de Vechte te bevaren. Nog wel tegen de wind en stroom op, 
heel misschien Rombout, die was voor geen geest of duvel bang.
Bij de gedachte aan Rombout rilde Eelewald, ook van de koude snijdende 
oostenwind, maar nog meer bij de gedachte aan die vreemde roodharige 
schreeuwerige schipper die z’n schip kon trekken of het een afgevallen blad 
was. Waarom moest hij nu aan duvels denken net tegen het donkeren van de 
avond, gelukkig kon hij zich met zijn vrouw en kind achter een dikke stevige 
houten deur verschansen. Hij zou in ieder geval de gedroogde witgeel ge
bleekte paardeschedel die scheef gezakt voor de ingang stond weer rechtop 
zetten, dat hielp zeker.
Hij probeerde te zien of hij op de oever aan de overkant van de Vechte nog 
mensen zag bewegen in de nu sneller invallende duisternis. Maar hij kon alleen 
de contouren van de toren zien en een dunne blauwwitte sliert rook die direct 
in de wind verwaaide.
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Daarom moest hij zonder aflossing de rivier bewaken en reizigers overzetten. 
Een tol heffen van de schippers en bij een rijk geladen schip zijn heer waar
schuwen. De eerste weken had hij erg veel moeite gehad beweging in de zware 
boot te krijgen, zijn rug begon dan weer te bloeden. De zweepslagen die de 
striemen veroorzaakt hadden genazen nogal moeilijk.
Die tijd was gelukkig voorbij, hij begon zelfs al een beetje te wennen aan het 
“eenzame” werk. Zonder het gemor van de andere lijfeigenen, horigen, met de 
altijd durende jaloezie die er heerste onder zijn lotgenoten. Maar het plezier, 
de vrolijkheid, de maaltijden samen in het huis van zijn heer, deden hem toch 
weer verlangen naar de overkant. Vooral zoals nu, bij de al iets kwadere roep 
van zijn vrouw voor die eeuwige avondpap.
Ook al was hij goed bevriend met de mensen in Verse, zij bezagen hem toch als 
een macht die plotseling een vijand kon worden. Ze wisten natuurlijk ook dat 
zijn heer de schippers meestal geen vrije doorgang verleende. Vaak zelfs bijna 
de hele lading van zo’n schip meenam zonder zich om de schipper en zijn gezin 
te bekommeren.
Voor de bewoners in Verse leverde dat soms een groot onverwacht voordeel 
op, als zijn heer een gedeelte van de rijke buit probeerde te ruilen tegen hun 
vee of graan. Alleen de bewoners van Umme of nog verder stroomopwaarts 
konden zich de woede van de berooide schipper wel voorstellen en voelden 
met hem mee. Vooral als de schipper familie was en nog meer als op of in het 
ongelukkige schip hun vooraad of bestelling zich bevond.
Hij droomde wel eens dat een stel woedende burgers uit Umme hem, Elewald, 
probeerden te verjagen of dat ze zijn hut verwoesten en in brand staken.
Hij schrok weer op, nu was ze echt kwaad, hoor haar roepen dat de pap, dat 
was geen pap, dat was brand, de hut stond in brand!
Wordt vervolgd (door Luuk Vogelzang)

Werkgroep geschiedenis

Deze keer weer een mooi artikel van Bats van de Bakker: “De Markt in Om
men van 1924-1940 en andere verhalen”. Bovendien het laatste deel van de 
serie “Bijnamen in Ommen”, herinneringen van schipper Hendrik van Elburg 
en de laatste aflevering over “Naoberschap”, geschreven door F.J. Wand- 
scheer.

Namens de werkgroep,
Jan Brouwer.
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Het was een goede beslissing geweest van zijn heer, nu alweer vijf jaar geleden, 
om de toren niet hier, maar aan de overkant tegen de Regge-oever te bouwen. 
Hoewel de vier machtige hoekpalen al geplaatst waren was het voorval met de 
kleine Borgrit uit Verse die op klaarlichte dag in de nieuwe waterput verdronk, 
een duidelijk teken van de water en aardgoden dat zij niet tevreden waren.
Janka die zo oud was dat zelfs haar kinderen al gestorven waren van ouderdom, 
had hun verteld wat er moest gebeuren. Janka met het witte haar en een eer
biedwaardige kromme rug, had gezegd dat een boom naar beneden (de eike- 
boom put) en bomen naar boven (de toren) niet allebei op één oever gemaakt 
mochten worden. Het water was jaloers en had daarom de kleine Borgrit ge
pakt. Het water zou daarna het land nemen zoals nu, en zo zou het water 
doorgaan tot de put of de toren verdwenen was.
Wat Janka “zag” was waar, dat kon je zien aan de enorme last die de góden op 
haar krom vergroeide rug gelegd hadden. Ze boog zover voorover dat ze bijna 
met haar witte haren de grond raakte. Hoewel de priester Gotfried uit Umme, 
die zo af en toe langs kwam, andere verhalen vertelde, kon je zien dat Janka 
gelijk had. Het water kwam zijn aandeel van het land opeisen en zou dus ge
rustgesteld moeten worden. Dan ging het water terug en liet als dank een 
vruchtbaarder land achter, dat kon de priester niet laten gebeuren, ook niet 
door zijn gezwaai met dat grote vreemde houten kruis.
Eelewald had wel heel voorzichtig en niet te groot, een zelfde kruisteken in de 
houten deur gekerfd, je kon immers nooit weten waar in nood je hulp vandaan 
kon komen. Toen hij die avond bij zijn heer over Borgrit vertelde, was zijn heer 
wit weggetrokken van woede of angst, of om wat Janka hierover gezegd had. 
Het blok hout wat hij met een nijdig gebaar op het vuur gooide, lande in een 
vuurzuil van vonken die langzaam naar boven toe uitdoofde. De zware hoek
palen moesten eruit, gebood zijn heer en daarna zo snel mogelijk naar de over
kant, zijn heer zou direct een plaats zoeken bij de andere rivieroever. Terwijl 
hij dit zei gleed de hand van zijn heer liefkozend over het blonde haar van zijn 
dochtertje die tegen hem aanleunend dromerig in het vuur keek. Om al het 
graafwerk toch nog zin te geven moest op deze plaats dan maar een onderko
men ingericht worden voor de veerman, zo besloot zijn heer.
Eelewald schrok op uit zijn overpeinzingen door het geroep van zijn vrouw, de 
avondroggepap was klaar. Als hij het schurende monotone geluid van de maal
steen hoorde kreeg hij al tegenzin in die plakkerige pap. Maar aan een malse 
konijnebout of een vette patrijs zou hij zich niet meer zo gemakkelijk vergrij
pen, daar had zijn heer hem wel van genezen.
Wat een woedeuitbarsting was er gevolgd op de plotselinge ontdekking van het 
wild waar ze samen, hij en zijn vrouw, aan zaten te kluiven. Voor straf mocht 
hij een jaar lang niet meer “thuiskomen” bij zijn heer.
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zer Almanak, en natuurlijk in het paardenblad “De Strengen” (rubriek paar
denmarkten) .

Jan Kroone
Een mooi verhaal over de paardenhandel van vroeger is het volgende. Op de 
hoek Middenstraat/Kamemelkstraat, waar nu Dick van Eerten een nieuw pand 
heeft neergezet, woonde vroeger de familie Kroone. Herman Adriaan Kroone 
en z’n zoon Jan waren vrachtrijders voor de spoorwegen, nu Van Gend en 
Loos. Ze hadden paard-en-wagen gestald in de steeg, waar later Stappenbeld 
zijn wagenmakerij had. De weg naar het station was toen nog een grintweg en 
die liep om het huis en de tuin van dokter Wamsinck met een grote bocht. In 
die tijd brachten de postboden met een handkar de post ook naar het station. 
Kroone haalde altijd de vracht die met de trein was meegekomen, en bracht 
die rond aan de mensen in Ommen. Later heeft Hendrik Jan Klosse dat ge
daan met de auto en nog weer later Gait Pots. Maar Kroone had op een gege
ven ogenblik pech dat z’n paard (hit of kidde) doodging. Goede raad was duur, 
dus dinsdags naar de paardenmarkt om een nieuwe hit te kopen. Kroone had 
wel voorkeur. Hij wou een zwarte kidde hebben en die moest goed mak wezen, 
want hij had meestal kostbare lading op de wagen. Maar ja, er waren die dag

Jan Kroone, die de bestel- en afhaaldienst uitvoerde met paard en wagen

geen zwarte paarden op de markt. Maar één van de handelaren had nog wel 
een zwarte hit thuis, die zou hij donderdag wel even brengen. Dus dat paardje 
gebracht en voor de wagen gezet en dat ging prima. Een week later was het 
heel warm en er zat een dikke onweersbui. Vlak bij het station begon het te
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De Markt in Ommen van 1924 - 1940 en andere verh alen

Vooraan op de Markt vanaf de Brugstraat was de veemarkt. Daar stonden aan 
beide zijden ijzeren palen met bovenaan een oog. Daardoor werden dinsdags 
dikke touwen getrokken, waaraan de pinken en koeien konden worden vastge
bonden. Voor café Steen en notaris Bloem was de biggenmarkt. Daar stonden 
grote korven en bakken, waarin de biggen konden worden bekeken. Voor het 
kantongerecht stonden de boerenwagens, waarmee de biggen waren aange
voerd. De paarden werden dan op stal gezet bij Steen (2 stallen) en bij Ap Ste- 
geman. De varkensmarkt was voor Ap Stegeman en Roelf Kouwen. De zware 
varkens werden meegebracht op de wagen in een hok. Daar achter het kanton
gerecht was een verhoging, die schuin afliep. Als je de wagen daartegen aan
zette, dan kon je het hok op de wagen opendoen. Het varken kon zo naar be
neden lopen, zo de straat op. Eerst werd er dan een touw omgedaan.

Ze stonden meestal met een touw om te marken. Berend v.d. Vegte stond 
daarom op de markt met een kraam met verschillende soorten touw. Jammer 
dat zo’n oud ambacht is verdwenen in Ommen. Berend had z’n touwmakerij 
op het Bouweind tussen het oude kerkhof en de Van Raalteschool. Aan de 
andere kant van de Markt, bij café Mans Steen en de muziektent, was de paar
denmarkt, de enige markt die nog overgebleven is. Ja toch, met de Ommer 
Bissingh hebben we altijd nog de paardenmarkt. Het is de markt met de 
meeste aanvoer in Overijssel en dat zonder dat er reclame voor wordt gemaakt, 
noch door de Handelsvereniging, noch door het Gemeentebestuur en de Om
mer Bissinghcommissie. Wél kun je de markt lezen in de Deventer en Enkhui-
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regenen. Kroone zette het paardje buiten het station gauw aan een ring vast en 
hij ging snel naar binnen. Regenen dat het deed en warm dat het was! De bui 
duurde zeker een uur lang. Toen het droog was, ging Kroone weer naar bui
ten, en wat zag hij daar? Een wit paardje voor de wagen in plaats van een 
zwart! Die paardenhandelaren hadden het beestje zwart gemaakt met schoen
smeer! Of het verhaal waar is, weet ik niet. Maar dit weet ik wel: Jan Kroone 
was een goede muzikant. Toen Jan bij Crescendo was, een klein poosje heb ik 
hem daar meegemaakt, was hij solo-pistonnist. Toen hij naar Zwolle verhuisde, 
werd hij daar muzikant bij het muziekkorps van het Leger des Heils. In 1934 
was hij de eerste dirigent van de muziekvereniging Soli Deo Gloria, hier in 
Ommen.

Röggenties en hanenpoten
In Ommen was en is iedere dinsdag markt. In die tijd hadden we verschillende 
grote markten. Bekende markten in het voorjaar waren Palmpaasmarkt, Mei- 
markt en natuurlijk de Ommer Bissingh. Omdat in omliggende plaatsen zoals 
Dalfsen, Nieuwleusen, Balkbrug, Dedemsvaart, Lutten, Slagharen, Harden- 
berg (lx  in de veertien dagen een kleine markt), Bergentheim, Den Ham en 
Hellendoom geen veemarkten waren, kwam alles naar Ommen. “In drommen 
naar Ommen”, was toen de slogan. Dat daar de Ommenaren veel verdiensten 
aan hadden, spreekt voor zichzelf. Veel mensen die op marktdagen bij de cafés 
en winkels kwamen helpen werken, hadden toen een aardige bijverdienste. Zo 
waren er stalknechten en vrouwen, die hielpen bedienen en broodjes smeer
den. Bij veel winkeliers stond een bordje voor het raam: “Hier zet men koffie”. 
Bij die koffie werden rozijnenbroodjes verkocht onder de naam röggenties of 
langwerpige broodjes van anderhalf ons: hanenpoten. In de bakkerij wogen we 
die drie ons af. Dan moest je ze met de hand door midden doen en er een bol 
van maken. Wanneer ze gerezen waren, werden ze langwerpig gemaakt en op 
een plaat gezet, gestreken met melk, en vóór ze de oven in gingen, werd er met 
een mesje een sneetje in gegeven. Het waren lekkere broodjes, die met de grote 
markten veel afnemers hadden. De enige moeilijkheid was, dat je ‘s morgens 
niet voor vijf uur mocht beginnen en om dan je gewone brood en die röggenties 
op tijd klaar te hebben, was een hele toer. Vandaag mag iedereen werken zoals 
hij wil. Onlangs stond in het vakblad dat een bakker uit Twente 24 uur per dag 
werkte en 7 dagen in de week! Daarmee zet hij de hele bedrijfstak onder druk 
met z’n prijzen. Ook in Ommen, maar de Ministeries van Economische Zaken 
en Sociale Zaken vinden nu alles goed. Als je maar niet aan de salarissen en 
lonen komt. Om een goed brood te bakken, heb je drie-en-een-half uur nodig, 
of je dat nu handmatig doet of machinaal. Bij het maken van lekker brood
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spelen rijstijden en temperatuur een belangrijke rol. Als je je daaraan houdt, 
bak je lekker brood.
Met die grote markten kwamen de mensen van heinde en ver naar Ommen en 
die hadden om 8 of 9 uur wel trek in koffie met een broodje. Ze kwamen toen 
met paard-en-wagen of op de fiets met een mand met eieren of kippen er voor 
op. In het najaar werden de volgende grote markten gehouden:

In oktober: St.-Michaelmarkt en Zuidlaardermarkt;
In november: St.-Maartensmarkt;
In december: St.-Nicolaasmarkt.

Een mooie bijverdienste
Dan was de aanvoer van jonge pinken druk. Veel handelaren kwamen naar 
Ommen om daar vee te kopen. Omdat er nog geen vrachtwagens waren, moest 
dat vee lopend worden afgevoerd. Nu woonden achter ons in de Middenstraat 
twee ongetrouwde broers bij hun broer Evert Jan Makkinga en zijn gezin in. 
Gerrit Jan werkte mee op de boerderij en Johannes was huismeester geweest op 
een Herenhuis in de buurt van Daarle en had daarvan een aardig pensioen 
overgehouden. Op de markt namen ze dan aan om die pinken lopend naar de 
handelaar te brengen in Hel’dem (Hellendoom) of Balkbrug. Daar ze toen ook 
weer lopend naar huis moesten, gingen Herman Makkinga (een neef) en ik, ‘s 
middags na half vier uit school, op de fiets hen tegemoet. Voorbij Lemele 
kwamen wij ze dan tegen. Dan was het in de herfst al bijna donker. Eerst werd 
dan de carbidlantaam aangestoken. Daarna deed Johannes een knip aan z’n 
broekspijp, want de fietsen hadden toen nog geen kettingkast. Vervolgens ging 
ik op de stang van de fiets zitten. Johannes had een step bij het achterwiel, 
daarop stapte hij op. Het was dan al ruim zes uur voor we thuis waren. We 
kregen dan twee dubbeltjes of een kwartje. In de jaren na 1935 veranderde de 
aanvoer door de komst van de veeauto’s zeer snel. Veel vee werd toen, en nu 
nog, naar de markt in Zwolle gebracht. De varkensmarkt heeft het nog lang 
volgehouden, maar die is nu ook al enkele jaren afgelopen. Het door de Junior 
Kamer geschonken beeld herinnert ons nog aan de varkensmarkt. Nu hebben 
we alleen nog, zoals gezegd, de paardenmarkt met de Ommer Bissingh.

Een marktbericht in de krant van woensdag 10 januari 1948. Er werden aan
gevoerd:
161 biggen, 11 lopers, 80 koeien, 2 vaarzen, 80 paarden, 1 veulen, verder kalveren, 
schapen en een geit.
Natuurlijk was er ook een marktmeester, die de staanplaatsen verhuurde. Dat 
was van 1923 tot 1948 B. Schuurman, wonende aan de Hardenbergerweg,
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waar nu H. Poortier woont. Schuurman was tevens brandstoffenhandelaar. Op 
dinsdag 9 januari 1948 gaf de jubilerende marktmeester een receptie in hotel 
Het Zwarte Paard. De gelagkamer was zó vol, dat de kooplieden nog op de 
trap zaten. Berend Schuurman had een werkelijk schitterend “marktrijm” ge
maakt. In een volgend nummer zullen we dit in z’n geheel publiceren.
In 1938 is de Eierhal gebouwd op het Varsenerplein. Deze heeft maar korte 
tijd dienst gedaan. In de oorlog werden de handelaren eierverzamelaars. De 
Eierhal werd toen gebruikt als Distributiekantoor. Om eierverzamelaar te wor
den, moest je na de oorlog nog examen afleggen. Dat heb ik in de vijftiger ja
ren gedaan in Apeldoorn. Door de uitbreiding van de pluimveehouderij is eier
verzamelaar ook al weer een afgeschreven beroep.
Zo heb ik geprobeerd een beetje geschiedenis van de markt in Ommen van 
1924-1940 op papier te zetten.

Groetend, Bertus Makkinga.

Bijnamen in Ommen (slot)

Met schipper Hendrik van Elburg gaan we nu naar de Voorbrug en omgeving. 
Het is het laatste deel van deze korte serie.
Op ‘n hoek woonden vrogger Kenienenbelt en doarnöast is noe det winkeltie 
van Marjanneke. Doar woonden toen ‘n weduwe Van Elburg: “Rieke van 
Mans”, met drie zöns. Den oldsten was bakkersknech biej Makkinga, later isse 
veur umzelf begunt in Lutten. Kleinzöns doarvan hebt now ‘n bakkerieje in 
Haddenbarg. Die aandere beide jonges ventten met karregies, ‘n énen met 
brood van Wicherson, ‘n aanderen met petrólie. Achter ‘t huus van Rieke van 
Mans woonden ‘n ole vrouwe, Henderkie, det was femilie van heur. Henderkie 
had ‘n hiele koppel kenienen. Asse wiej kenienen biej de ram mossen hebben, 
dan gungen wiej noar Henderkie hen. Dan haj die stege doar en doarnöast 
steund de marechausseekazerne. Doar teengover haj Hotel de Zon. Vrogger 
was det Hotel Jansen en den Jansen hef die kazerne doar loaten bouwen. Hij 
verhuurden um an ‘t Rijk. Vrouw Jansen was ‘n boerenvrouwe met ‘n kneep- 
jesmusse op, lange rokken en ‘n jak an. Die hadden toen ‘n pleegzönne, det 
was Spiekerbos. Den hef later ‘t hiele spul ‘arfd. Jansen had ok stalholderieje, 
‘n stuk of wat peerden en knechen. Veerderop in de Veurbrugge woonden 
Roelf Seinen, “De Koffiebone”, den was knech biej Jansen. Doar ‘n zönne van, 
Willem, was smid, eers biej Klomp, later biej Luttekes. Doar bint nog wal fo
to’s van det um d’r altied buten steund te wassen, veur de zaal van ‘t hotel. 
Vrouw Seinen neumden ze: “Koffiebonen-Hanne”. Spiekerbos was ‘n peerden-
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keerl töt-en-met. Met ‘n Oranjefees reed ‘e met de feescommissie met ‘n hoge 
hoed op, kokarde d’r op, witte haansen an en zo. ‘t Was ‘n kot, dik keerltie, hij 
had altied schik, hij lachten altied. Die hebt toen nog ‘n verhuuswaang 
an’eschaft, met peerden d’r veur, ‘n lange waang met zeilen dichte. Zie hadden 
ok ‘n veewaang. As boeren ‘n koe mossen ophaaln of wegbrengen, dan huur
den ze ‘n veewaang biej Spiekerbos.

De toneelzaal van De Zon
Toen in die tied hebt ze die zaal ebouwd, nöast ‘t hotel. Den ister noe nog. An 
de ene kaante was ‘t koetshuus met ‘n plaanken vloere, doar hadden ze 
rietuung in stoan en ‘n liekkoetse. De aandere helfte was peerdenstal. Boeren

uut Junne en zo leuten doar veur de 
brugge de waangs stoan en de peerden 
gungen op stal. In ‘t begin, toen ‘k biej de 
meziek wasse, haw doar twiej keer in de 
winter uutvoering in die zaal. Alle 
rietuung mossen d’r uut en dan wodden 
d’r stoelen in esjouwd, ‘n toneel 
op’ebouwd (det lag allemoal op ‘n zolder: 
schragen, balken en plaanken), kleden 
langs de kaante. As ‘t knap koold was,

' met oostenwind, dan verrekten-ie van de 
i kooide aj doar achter ‘t toneel steunden 

en dan mos-ie ow nog uutkleden ok, aj 
metdeden. Ie hadden van die grote petrolielaampen in de zaal, ‘n stuk of viere. 
In de pauze mussen die laampen stuk veur stuk uut, eem schone maken en 
weer petrolie biejvullen. Spiekerbos is vriej late etrouwd met Mina Spieker- 
man. Den is later, noa ‘t oaverlieden van heur man, weer etrouwd met Lokin. 
Woar Seinen toen woonden, an ‘t begin van de Zeesserweg, hadden ze nog ‘n 
schure nöast met boerenwaangs en landbouwwerktuung. As ‘t deensdaangs 
druk was, gebruukten ze doar nog ‘n deel van as peerdenstal. Dan haj doar 
veuran de Zeesserweg ‘n woning van Hein Siero, ‘n schilder. “Kleine Siero” 
woonden “oonder de mölle”, an de aandere kaante van de mölle. Nöast Hein 
Siero was ‘n woonhuus, doarin woonden in de tied van ‘n Eersten Wereldoor
log ‘n rijksontvanger met ‘n Engelse name: Frederik Hamilton of Silverton 
Hill. Dan haj doamöast de villa “Benvenuto”, woar mevrouw Mulert later 
ewond hef. Ok woonden d’r Grootenhuus, ‘n hereboer van “De Balk”. Die 
hadden ‘n dochter en den is later met bakker Sonnenbarg etrouwd.

UITVOERING ____ _
van  dn  M u ila lc v a r.’ „ C r C S C C n d o ”  

op M aandag 1 0  an Dinsdag 11 FsJw . a.s., 
' t  avonds h a lf a ch t in da f f o t a  sa a i van 
H o ta l da Z o n , O m m an Z a a l opan  7  aar

Medewerking verleent het bekende 
toneelgezelschap „THAUA" uit Hardenberg
Opgevoerd w o rd t:

„Harten op hor*
blijspel in 3 bedrijven door Piet Moofinkhof 

Entraa f  1 .2 5
Plaatsbespreking vanat Donderdag bij Hotel de Zon

28



Het geslacht Muien (heel vroeger geschreven: “Moulard”, vandaar dat de Ommer 
nog altijd spreekt van “Mulart”) , heeft in Ommen een lange traditie. Oorspronkelijk 
kwam het uit Henegouwen. Er is al in 1398 sprake van een Egben Muien, die het 
Agnietenklooster op de Nemelerberg stichtte. Het was Hessel Muien, die Ommen in 
1492 aan de eerste brug hielp. Frederik Willem Nicolaas Baron Muien werd in 1847 
notaris in Ommen. Hij bouwde het herenhuis “De Olde Vechte” op de plaats waar 
eerst een olie- en korenmolen had gestaan.

Op de Olde Vechte hef ok F.E. Baron Mulert ewoond, ‘n zeeofficier, den hef 
“Piet Hein” loaten bouwen (Dit huis vernoemde hij naar het schip waarvan hij 
jarenlang de commandant was geweest: “H.M. Torpedoboot “Piet Hein”). Det 
huussie doamöast was Assahan, ‘n huussie veur de tuunman. Die Mulerts 
hadden vrogger de weg langs de mölle in Ommen en dan zo ‘t Mulertsdiekie 
over noar de Olde Vechte, tötdet de Vechte rech’emaakt is. Mulert hef toen 
det stukkie weg van de Veurbrugge töt an heur huus zelf loaten verharden. Op 
‘n hoek van wat now de Wilhelminastroate is, det witte huus, doarachter, had 
Gerrits (van ‘t Zwatte Peerd) ‘n grote tune. Doar verbouwden ze eing gruunte, 
ik bin d’r nog wal ‘s met Mannes hen’ewes. An ‘t begin van ‘t Bargpad woon
den Gait Ekkel, de gemientesecretaris, zien vrouwe was vroedvrouw. Woar 
Ekkelenkamp now zit, woonden toen enen Groenendaal, den was eerder be
heerder van het Volkskoffiehuus. Kuper Makkinga, den eers op de Markt zat, 
tussen De Bruin en Appeldieksie in, woonden d’r later nog vriej lange in.

De arreslee van dokter Wamsinck
Dokter Wamsinck, in de Veurbrugge, had ‘n hiele grote tune. Det theehuussie, 
now kiosk van Ekkelenkamp, steund d’r toen al. Wamsinck had ‘n hege um de 
tuun en doar teeng an ‘n paamboom met wienpaam. Aw met de waang 
noar ‘t station mossen, gungen wiej zo kót aw konden langs de hege hen: paam 
plukken! Aans koj d’r niet biejkommen. Dokter Wamsinck had zon dogkarre, 
‘n peerd op delle. Koetsier/tuinman was “Hendrik-van-Boenie”, den hef later 
nog in de Barmerstroate ewoond. ‘s Winters gung ‘n dokter met de arreslee, 
den now nog in de Oldheidkamer stiet. Dan zatte achter op det baankie, ‘t was 
‘n hiele grote, forse keerl, den kon nooit in det bakkie zitten, ‘t Peerd d ’r veur, 
mooi op’etuugd, en aster dan sneeuw lag, dan heurden-ie dat dinge niet, mar 
de belle wél! “Jonges! Doar kump ‘n dokter an!” Wiej eers noar de Brugstroate 
hen kieken en asse doar veurbiej was, dan gungen wiej ‘t Vriejthof over en doar 
weer kieken an de Kruusstroate dette doar weer ankwam. “t Was zón mooi 
gezichte! Hij had ‘n zönne, den is inspecteur van de belasting ewes in Glaner- 
brug. Den Alex had in die tied ‘n bokkenwaang, nét as ‘n oolderwetse 
kleedwaang, zonder kleed dan. Doar had ‘e ‘n bok veur met ‘n pa grote heums.
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Huis van dokter W amsinck aan de Voorbrug

Later had ‘e d’r ‘n groten hond veur, ‘n Sint-Bennad. Doar reed ‘e ók met 
deur Ommen! Nöast Wamsinck haj Stegeman, toen nog ‘n gewoon boerencafé 
met ‘n schure d’r achter. Stegeman zélf was ofslager biej de notaris aster ‘ns 
wat te koop was. Nöast Stegeman zat Van der Kolk, de horloziemaker, later 
Van der Linde, de gruunteboer, “De Board”. Dan haj doar det stegie nog, veur 
de mölle koj zó weer noar de Veurbrugge hen, doar steund ók nog ‘n huus. 
Doar woonden Jan Steen, biename: “ ‘n Dikken Jan Steen”.

Veldwachter Letteboer
Letteboer hef doar ok nog ewoond. Later heffe zélf an de Stationsstroate 
ebouwd. Den Letteboer was gemienteveldwachter en had de wind d’r goed 
onder. Hij maakten gin bekeurings, mar deelden klappen uut. ‘t Was met Ko- 
ninginnefees. As zon fees ‘s oams o f elopen was, dan was ‘t hossen deur de 
stroaten hen, hiele riegen arm-in-arm en mar zingen: “Er is d ’r mar één die ik 
bedoel. We passen bij elkander. Ik neem er nooit geen ander. Ik neem er nooit 
geen ander meer!” Donker, stroatverlichting haj hoaste niet. Ie pikten zó mar 
argens biej an. Ik wasse in de Veurbrugge met Jan Luttekes an de iene kaante 
en mevrouw Mulert an de aandere kaante van ‘n arm. Toen waster ‘n keer 
trammelant ewes en toen was Letteboer d’r tussen ekommen en den zeg: 
“Jullie an dié kaante van de brugge blieven en jullie blieft an die kaante!” Mar 
toen kwamen wiej met ‘n hiel stel uut Ommen vandan, ik was gelukkig niet 
veuran, en wiej zollen zó de brugge op, en: “Donderse rotkoppen! Hek oe niet 
ezegd, daj niet veerder kwammen?!” En hij begun links en rechts met de gum
miknuppel te mieteren! Of ze weerumme wollen! Vrogger was ‘t altied: Leme- 
ler teeng Ommer boeren. Vake met grote markt, ‘n borrel op en dan ruzie. D ’r
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kwaamp d’r iene biej Stegeman uut en toen was Letteboer d’r ók net. En doar 
keump d’r iene achteran lopen met ‘n mes in de haanden. Letteboer dreijt um 
aandersumme en springt den keerl achterop de nekke en had um zó op de 
grond. Knie op de börste, pakten um ‘t mes of, gaf um ‘n pa patsen in ‘t ge
zichte en dan zeije: “Opdonderen óf ie goat de bak in. Nét waj wilt!” ‘t Was ‘n 
goeje en verstandige veldwachter. Hij maakten niet gauw kapsones.”

Opgetekend door Jan Brouwer

(3 en slot)

Slachtvisites
Het is vooral in het naburige Den 
Ham, dat hiervan veel werk wordt 
gemaakt, in tegenstelling met de om
geving van Ommen. Als de koe of het 
varken hier geslacht is, komen in de 
loop van de dag enige, daartoe uitge
nodigd, een kijkje nemen:
“vetpriezen”. Het geslachte vee wordt 
dan bekeken, men feliciteert er mee en spreekt de wens uit, dat het in gezond
heid door de rechthebbenden mag worden gebruikt. Na zulke gelukwensen 
wordt dan een borreltje aangeboden, ‘s Avonds komen dan nog de in de nabij
heid wonende familieleden en enkele andere genodigden, die dan ook bij het 
afhakken en wegen tegenwoordig zijn en hiermede is het afgelopen. De slacht- 
dagen zijn ook weer schadelijke dagen voor de school. Want vraagt de onder
wijzer in die tijd naar de afwezigheid van deze of die leerling, dan is het ant
woord: “Jao meister, die slacht vandage”.

Een boerenbruiloft
Als er een feest is, dat ook nog in deze streken zijn oude roem handhaaft, dan 
is het voorzeker een boerenbruiloft. Geen boer zo gering of, wanneer er een 
zoon of dochter trouwt, “brullefte” moet er zijn. Voorname boeren, die bij zo’n 
gelegenheid veel volk verwachten, doen dan ook de drank -jenever- niet bij de 
flessen, maar bij een vaatje tegelijk op, want -en dit dient men niet uit het oog 
te verliezen- dan is het ook nog wat goedkoper. Vanaf de dag, dat de jongelui 
zijn ingeschreven tot op de trouwdag toe, moet dan ook de fles gestadig dienst 
doen, want ieder, die gedurende die tijd bij de bruidegom of de bruid aan huis 
komt en maar enigszins tot de bekenden behoort, krijgt een borrel, onverschil

Naoberschap
Uit de Dedemsvaartsche Courant 
van Zaterdag 3 October 1931. 
Dedemsvaart. Te Hard gevaren. 
H.v.E. uit Ómmen heeft met zijn 
motorschuit in de Dedemsvaart 
gevaren met een snelheid van 100 
M. in 44 sec. Hij moet echter 1 
minuut over den afstand doen en 
is deswege geverbaliseerd. °t Is 
zoo moeilijk te bepalen’ zegt ver
dachte en de rechter geeft dit toe. 
Het vonnis luidt ƒ0,50 sub. 1 
dag.
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lig of hij feliciteert of niet. Bij de bruid moet men dan het beddegoed bewon
deren, waartussen zij en haar man voortaan zullen rusten. Het ligt op zes stoe
len voor de bedstede, waarin ze van nu aan hun nachtleger zullen opslaan. Ook 
wordt dan vaak het trouwpak der bruid vertoond. Dit trekt ze echter niet aan 
bij het trouwen voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, want deze dag 
loopt stilletjes af, maar wel des Zondags na de trouwdag, als de huwelijksinze
gening in de kerk plaats vindt. Ook gaan bruidegom en bruid, als het huwelijk 
voltrokken is en zij derhalve reeds man en vrouw zijn, ieder weer naar zijn ei
gen woning. Eerst de volgende dag worden zij gehaald. Trouwt de man bij de 
vrouw in, dan wordt deze gehaald. Heeft echter het omgekeerde plaats, dan 
haalt men de vrouw. In een versierde wagen, bespannen met opgetooide paar
den, die hard kunnen lopen, rijdt men naar de woning van hem of haar. In de 
wagens zitten broers, zusters of kameraden van bruidegom en bruid, die on
derweg allerlei liederen doen horen en daarmede te kennen geven, dat ze fees
telijk gestemd zijn. Die feestelijke stemming wordt natuurlijk nog verhoogd, 
omdat “lankhals” recht geschiedt. Lankhals is de jeneverfles, die men bij zich 
draagt en die gedurig wordt aangesproken. Is men het huis van bruidegom of 
bruid genaderd en zijn allen uitgestapt, dan wordt men echter niet dadelijk 
toegelaten. Een der “broedhalers”, die de gave bezit voor de vuist te kunnen 
spreken, moet eerst in de open lucht een aanspraak houden. Hij schetst in 
(sierlijke?) taal het doel hunner komst. Daarna wordt de deur geopend en 
treedt men zingende en juichende binnen. Na een ogenblik toevens stapt men 
weer in en geeft nu de ereplaats aan hem of haar, die men kwam halen. In vlie
gende vaart rijdt men nu terug en zet het feest voort in de aanstaande woning 
der jongelui. Hierbij zijn dan ook de buren en de “schinkenbrengers”. Zo’n 
“broedwagen” wordt onderweg op plaatsen, waar bekenden van bruid of brui
degom wonen, gewoonlijk aangehouden. Men spant een touw of lat over de 
weg, ten teken dat de koetsier moet stil houden. De “schatters”, zoals de touw- 
spanners genoemd worden, krijgen nu een borrel uit “lankhals”, die men, zoals 
bovengezegd, bij zich heeft en dan gaat het weer zingende verder.

Schinkenbrengers
Wat zijn de zo juist genoemde “schinkenbrengers?” Sommige boeren geven 
namelijk een “schinkenbrullefte”. Ze ontvangen dan van de naaste familie uit 
ieder gezin een ham: ‘n “schinken”. Zo’n ham wordt dan gebracht door een 
zoon of knecht uit zulke gezinnen en dit zijn de schinkenbrengers. Ze doen dit 
op de eerste bruiloftsdag, want er
zijn er in de regel twee. De tweede dag is voor de getrouwden. Van die ham
men worden er zo veel gekookt, als men de tweede dag meent nodig te hebben. 
Om echter ook op de eerste bruiloftsdag reeds ham te kunnen presenteren, is
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men met een der hammengevers in overleg getreden en heeft deze “zien schin
ken” reeds gezonden in het begin der trouwweek. Daarvan eet dan op de eerste 
dag ‘“ t jonge volk”. Gewoonlijk trouwt men op het gemeentehuis op Donder
dag, dan Vrijdag en Zaterdag bruiloft en des Zondags inzegening in de kerk. 
Zo loopt alles achter elkander af. En heeft men zich weken te voren reeds ver
heugd bij de gedachte aan de prettige dagen, die aanstaande waren, nu ze 
achter de rug zijn is men toch al weer blij, dat ze voorbij zijn. Immers: ook van 
het goede kan men te veel hebben. En bovendien zijn het vermoeiende dagen. 
Er wordt wat gezongen en gesprongen, gegeten en gedronken.
Genodigden ter bruiloft, die geen ham brengen, geven de jonge vrouw iets 
cadeau in de huishouding, b.v. een beschuitentrommel, een lamp, koffiekan of 
iets dergelijks. Die er mee verlegen is wat te kiezen, geeft een gift in geld. Bij de 
bruiloft worden verschillende liederen gezongen. Aan de versmaat der liederen 
ontbreekt soms een lettergreep of staat er een te veel. De bruiloftsgasten weten 
ze echter zo te zingen, dat het altijd uitkomt.

Een heerlijk advocaatje
De danszaal is natuurlijk de deel, vandaar in het Bruiloftslied de woorden: 
“Disse delle kan ‘t wal liên”. En dan springt men daar in groepjes rond elkan
der, jongens en meisjes of ook wel ieder om de hals pakkende. Vandaar dan 
weer: “Disse drie die mut ‘t um doen, ho, ho, ho!” De buren van de boer, bij 
wie de bruiloft is, mogen op zulke dagen wel op hun hoede zijn. Want om zich 
eens te vertreden of wat frisse lucht te happen, gaan de bruiloftsgasten, “‘t jon
ge volk”, deze in de namiddag bezoeken. Men komt zingende, springt een paar 
malen de keuken rond en gaat dan weer heen. Sommigen echter, die nog niet 
het rechte begrip hebben van het “mijn en dijn”, brengen op de deel eerst nog 
een bezoek aan de kippennesten, die ze dan ledigen en wier inhoud ze in de 
zak steken. Buiten gekomen laten ze de eieren verhuizen naar de maag, waar 
deze de inhoud ontmoeten van de die dag leeggedronken bierglazen -want 
daaruit drinkt men op de bruiloft- en waarmede ze zich dan verenigen tot een 
heerlijk advocaatje.
De uitnodiging ter bruiloft door de zogenaamde “brulfteneugers” geschiedt 
soms op rijm. In deze omgeving gebruikte men het navolgende liedje:

“Hier leit mijn stok en staf.
Ik zet de hoed voor U af.
Geluk in ‘t hoes en alle ongeluk d’r oet,
Hier stuurt mie de breugeman en de broed.
Ze neugt oe op een tonne bier vief, zesse,
En op een anker foezel, tien, twaalfde.

33



Op snippen met lange bekken.
Kun j’ er niet bi’j rekken
Dan mu’j ze maar over de taofel hen trekken.”

De brulfteneugers waren dan gewapend met een dikke stok. Met deze stok 
sloegen ze op de deur en kwamen dan met de woorden: “niet schrikken”, bin
nen. Ook hadden ze een hoed op, versierd met een kokarde. Zo’n kokarde be
stond uit een takje waarin een kunstbloem was gewerkt, bij wijze van een bou- 
quet en werd dan aan de hoed vastgehecht. Binnen gekomen legden ze, zoals 
het liedje zegt, de stok op de tafel en na dan nog het hoofd ontbloot te hebben, 
deed men de boodschap.
Bij het afhalen van bruid of bruidegom hield men een aanspraak bij wijze van 
improvisatie. Men gebruikte daarvoor ook wel liedjes. Men komt dan de 
“baansdeure” in, gaat over de deel tot aan de “middeldeure”. Deze vindt men 
gesloten en nu begint een der broedhalers:

“Het moet U niet mishagen,
Dat wij hier komen vragen,
Uw oudste dochter is de bruid,
Die moet met ons de deure uit.
Met kist en kast en wat daar meer bi’j past.
Met bedde en bult, daar de bruid haar huis mee vult.
En dan nog een paard of een koe.
En een duzend of wat an geld toe.
Heb ik mijn woord nu wel gedaan 
Laat dan de deur maar open gaan.”

Of een ander versje:

“Ik kom hier op het hof
En haal oe de schone, jonge bruid of.
“‘t Is niet om geld of goed,
Maar om vleis en bloed.”

Wordt een zoon gehaald, dan zegt men in plaats van bruid: “breugeman”.

F.J. Wandscheer (van 1870-1906 hoofd der school te Nieuwebrug).
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Onbekend

Van mevrouw Hendriks ontvingen we het volgende verzoek:

Beste Familie van de Darde Klokke
Wie bint die mensn op al die foto’s. Ie zet ze we in ‘t kraentie, ma wie ze bint 
zet ieluu der niet bie, en ok later niet. Det wol ik wel is weetn, Die ze oe ut 
geem ebt, die kent ze toch wel?. Ik kan er niks uut wies won.
Hartelijke groeten,
T. Hendriks-Grootnuus

p.s. Det wok no graag is weetn, bin der nog a snieuwsgierig noa.

Nou, vooruit dan. De familie-foto uit nr. 103 was er een van de familie Vlier- 
man uit Vilsteren. De groepsfoto uit nr. 106 is waarschijnlijk in Beerze ge
maakt. Volgens de kenners staan hierop v.l.n.r.: 2e G. Boezelman, 3e 
G.Paarhuis (weth.), 4C J. Ekkelkamp, Ommerkanaal. Zittend v.l.n.r. G.J. Boe
zelman, 2e Peter Wetering.
Ook deze keer weer een foto waarover we volledig in het duister tasten. Mocht 
u ze (of misschien zichzelf wel) herkennen, dan vernemen wij dit graag. Uw 
reactie kunt u zenden naar : Redactie “De Darde Klokke”, p/a Varsenerstraat 
69, 7731 DC Ommen.

Sluitingsdatum  voor het inleveren van copij voor “D e D arde Klokke” 
nr. 108 is: 12 juni 1998



REUNIE OUD INWONERS VAN OMMEN 
OP ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1998.

Op deze dag zijn alle musea en andere bezienswaardigheden voor iedereen gratis toegankelijk.
Er is een fototentoonstelling, verzorgt door de Historische Kring Ommen, in de molen 

Konijnenbelt. Daar is tevens een presentatie van werkstukken van alle lagere scholen. De lagere 
scholen hebben een werkstuk per school gemaakt over de historie van Ommen. Verder zijn er 

nog diverse verenigingen die wedstrijden en demonstraties houden waar u dus ook de 
Ommenaren kunt ontmoeten. s'Avonds is er een piratenfestival op de Vecht.

Er is een ontvangst tussen 11.00 en 12.00 uur in een grote tent op de Voormars, waar de 
koffie met krentenwegge gereed staat. Om 12.00 uur is er een welkomstwoord. 

Hierna is het de bedoeling dat u op eigen gelegenheid Ommen met z'n musea en de andere 
activiteiten gaat verkennen. Er z.al die dag een paardentram door Ommen rijden, mocht 
het lopen u te moeilijk zijn, dan kunt u hiermee langs de verschillende activiteiten gaan. 
Om 17.00 uur is er een officieel sluitstuk in de tent op de Voormars, waarna u natuurlijk 

nog heerlijk gaat genieten van de rest van het programma in Ommen.

Aan de Ommenaren willen we vragen bovenslaande gegevens door le geven aan alle buiten 
Ommen wonende familie, vrienden en kennissen.

Wij verzoeken oud inwoners van Ommen die 
deze reünie willen bezoeken zich schriftelijk 
op te geven aan nevenstaand adres:

Reünie commissie 
p/a Wolfskuillaan 15 
7731 AM Ommen
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F  LA TER

Uurwerkreparatie-Atelier

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

CAFÉ - RESTAURANT - SNACKBAR - INDOORM1DGETGOLF - ZALEN

Markt 18, 7731 DB Ommen, tel.: 0529 - 45 1 3 64

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

Overijsselse Coöperatieve 
Bouwonderneming u.a.
Strangeweg 14 
7731 GW Ommen 
Tel. 0529 - 45 28 10 
Fax 0529 - 45 20 62

• Woning- en utiliteitsbouw
• Nieuwbouw en verbouw
• Renovatie en restauratie
• Vervanging gevelkozijnen
• Onderhoudswerk
• Aanvraag bouwvergunning 

en subsidies

VOOR BEELD-, GELUID-, KOEL-, VRIES- EN WASAPPARATUUR, CD, COMPUTERS EN TELEFONIE

Erkend lid van 
Uneto

Vakmensen in 
elektronica

Boordevol
muziek

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

EX P ER T . DAAR WORD J E  W IJZER VAN
150 Vakzaken door heel Nederland ex pert

J.A. Schottert ûduw
makelaar-taxateur o.g.

Bouwstraat 12 -  7731 CP Ommen -  Tel. 0529 - 45 11 45 KEUKENS & BADKAMERS
TAXATIES ~ AANKOOP  ~  VERKOOP

H e e ft u p la n n en ?.... kom  eens p ra te n !

Ommen, Schurinkhof 3 
tel. 0529 - 45 12 80

de lelie
SCHOONHEIDS VERZORGING

D e Lelie”

'1'o t a i.e uiter lu k e  v e r z o r g in g

VAN HOOFD TOT VOET.

• Pédicure

• Manicure

• H arsnagels

• Sc h o o n h e id ssp e c ia lis te

M o l e n pa d  2 - V isagie Ommen/Staphorst tel. 0522 - 462980 b.g.g. 463249
7 / 3 1  GX O mmen • S po rtm assa g e

T el. 0 5 2 9  - 4 5  5 9  8 2  
b .g .g . 4 5  1 5  9 6  
MA.-v r .: 9 .0 0  - 2 1 .0 0  uu r  
z a .t o t  1 6 .0 0  UUR

- A c n é  b eh a n d elin g

• L ichaam  spellin g  en pa k k in g en

• 3 8 -lamps sn elbr uin er

• D aGARRANG EM ENTEN

dinsdag ■* r  donderdag
vrijdag t  Ommen Staphorst |  vrijdag
zaterdag J L zaterdag



R e sta u ra n t
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel.: (0529) 45 72 72

V.O.F. van der Beek

Schurinkhof4-6 *7731 EX Ommen • Tel. 0529-453066 • Fax 0529-453090

ERKENDE 
ERHUIZERS

VAKMANSCHAP 
ZEKERHEID 
REËLE PRIJZEN

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

Onze specialiteit 
Ommer Möllenbrood

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

AUTOSCHADE

H e n k  K o g g e l

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, 7/31 RX Ommen 
Tel. 0529 - 45 13 03

- Bruiloften
- Diners
- Koffietafels
- Recepties
- Vergaderingen

- Personeelsavonden
- Spellenkelder
- Swingzolder
- A La Carte Restaurant

- Zalen tot 400 personen

DE LIN D E N B E R G ” N ET EVEN ANDERS!

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

bungalowpark „Hoge Hexel”
Wierden - Overijssel

Voor reserveringen, niet op zondag

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


