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Van de redacties

Op 12 januari 2001 overleed tot onze grote droefheid 
Martha de Haas, geboren 15 december 1914 te Ommen 

zij rust op de begraafplaats in Omer, Israël.

Haar man, Moshé 
de familie Agar (dochter) 

de familie Windholz (dochter) en kleinkinderen

Zoals ieder jaar gebruikelijk wilden wij, als 
Bestuurs- en Redactiecommissie van “De 
Darde Klokke, samen met het Bestuur van 
de Historische Kring Ommen, iedereen die 
ook maar een op andere manier betrokken is 
bij de totstandkoming en verspreiding van 
de Darde Klokke een heel voorspoedig en 
gelukkig 2001 toewensen. We wilden ook 
van alles vertellen over de nieuwe opzet van 
de Darde Klokke en de inhoud van het 
nieuwe nummer.

Echter, vlak voor het ter perse gaan van dit 
eerste nummer in het jaar 2001 bereikte ons 
het bericht dat op 12 januari j.1. Martha de 
Haas is overleden. In een hele lieve brief 
van haar man lezen wij dat ze op 86-jarige 
leeftijd zonder pijn in haar slaap is overle
den.
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Omdat ze een Oll’ Ommer, en nog altijd 
een trouwe en meelevende lezeres van de 
Darde Klokke was en ook vele oudere le
zers van de Darde Klokke haar waarschijn
lijk nog gekend hebben, vroeg hij ons de 
hierboven geplaatste rouwadvertentie te 
willen opnemen.

We wensen Martha’s man, Moshé, de kin
deren en kleinkinderen veel sterkte toe. 
Martha en haar familie zullen altijd een 
plaats blijven houden in de harten van oude 
en nieuwe Ommer.

De besturen en redacties van de Darde 
Klokke en de HKO.



Gait Jan Martens
De herkomst en oudheid van het woord ’bissing’ 
en zo meer

Sommige lezers zal iets vreemds opvallen in 
de titel, anderen helemaal niet. Ik bedoel niet 
het woord ’bissing’ want dat kent iedereen in 
Ommen, maar het slot ’en zo meer’. Er staat 
geen on-Nederlands woord in, maar samen 
vormen ze toch dialect. Het is streektaal voor 
’enzovoort’. Zo zijn er tal van kleine taal
elementen in het Ommers, die door de een 
als vanzelfsprekend worden gebruikt, terwijl 
de ander iets vreemds hoort. ”Dat zal wel weer 
dialect zijn”. Waarop de reactie meestal is: 
”Wat bedoel ie?” Ik heb me de afgelopen tijd 
nogal met deze vrij onopvallende stukjes taal 
beziggehouden. Dat is een van de redenen, 
waarom ik zo’n lange periode (sinds nr 107) 
niet meer van me het horen. Ik kom daar straks 
nog op terug.
Al die kleine taalelementen zijn heel interes
sante stof, net zoals de eigen grammatica en 
de klanken. Maar het lijkt me beter nu aan
dacht te geven aan de ’echte dialectwoorden’ 
zoals: bissing, baansdeure, bleute, bestriens, 
betuun, mangs, miegèmpe, moppie, mulder, 
nezegie, noaber, onmeuneg, poesen, slatern, 
stöppelkattie, strabant tüumeg, zuute plassie 
en zo meer. Ik kan er zo wel honderd opnoe
men. Woorden waar we geen Nederlands 
touwtje aan vast kunnen knopen. In de streek
taal daarentegen is het volstrekt helder waar 
we het over hebben. Maar waar komen zulke 
woorden vandaan?

Die vraag heeft me bij taal altijd al geboeid. 
Enkele jaren geleden kreeg ik Van Dale’s Ety
mologisch Woordenboek cadeau. Etymologie 
wil zeggen: kennis van de herkomst der woor
den. Eén van de eerste woorden die ik op
zocht was bissing. ”Bizzing” zeggen we, de 
ouderen ”bizzege’. Ook al kennen we het 
waarschijnlijk alleen in Ommen nog écht, het 
stond erin! Zoals ook in de grote Van Dale. 
Over de betekenis en herkomst zeg ik nog 
even niets, wel over het jaartal dat erachter 
stond. Bij elk woord staat namelijk, het j aar, 
waarin het voor het eerst zwart op wit in het 
Nederlandse taalgebied is aan te wijzen. 1868 
!! ?? Wij weten wel beter: drie eeuwen eer
der. Om precies te zijn 1557 volgens Steen 
en Veldsink op blz 35 in ”De geschiedenis 
van Ommen” (1947). Dus moet het verbeterd 
in dat dikke boek. Daar zitten ze er zelfs op te 
wachten dat mensen betere gegevens aandra
gen, schrijven ze in het voorwoord. Het staat 
in de stadswillekeuren van Ommen, zeggen 
onze twee historieschrijvers. Maar waar, dat 
vertellen ze er niet bij. Het antwoord, ligt het 
in het archief van G.Steen verborgen? 
Gelukkig is er nog een vermelding bekend, 
van tien jaar later, en 1567 is ook heel res
pectabel. Het is het oude Markeboek van 
Giethmen dat in artikel 20 de bepaling ver
meldt: “dat een meijer soe volle rickinge unde

De Bissing in 1900



Parkeerplaats voor de 
Bissing in 1902. Links op 
de achtergrond is nog het 
kantongerechtzichtbaar.

paele bestellen sall daer hi 45 voet met rieken 
kan welcken rickinge des Sondaeges na de 
Ommer bissinge verdich klaar sijn sall”. (een 
jegelijck meijer = iedere pachter; unde = en; 
verdich = klaar). Weliswaar is het boek een 
kopie uit 1645, maar aan de betrouwbaarheid 
van het overgeschrevene hoeft niet getwijfeld 
te worden, lijkt. Het gaat om niet minder dan 
oude rechtsbepalingen.
Ik heb dus aan de redactie van het Etymolo
gisch Woordenboek geschreven dat achter 
’bissing’ het jaartal (1567) hoort. Wel tussen 
haakjes, want het betreft een jaartal uit een 
kopie, maar dat mag. En meteen verzocht dat 
jaartal ook achter ’rikking’ (= om-heining, 
afrastering) te zetten, want daar hebben ze nog 
1856 staan. Jammer is, dat nu net de beteke
nis jaarmarkt, in de grote Van Dale wél ver
meld (maar op de tweede plaats, na kermis) 
is weggelaten. Ik hoop dat in een volgende 
editie al deze wijzigingen opgenomen wor
den, met de jaarmarkt voorop. Dan is de 
Ommer eer helemaal gered.
Dan nu over de herkomst van het woord 
’bissing’. Taalkundigen hebben in de laatste 
twee eeuwen beproefde methodes ontwikkeld 
om achter de samenhang in de talen te ko
men. Ze zijn unaniem in hun verklaring van 
het woord ’bissing: het hangt samen met 
bizzen en bezig, en ook met de Engelse woor
den busy = druk, bezig, en business =zaak, 
handel (uitspraak: bizzi, biznis). Bijster hoort 
eveneens in het rijtje.
Zoiets zei Dumbar uit Deventer al, die in 1780 
o.a. over de taal en geschiedenis van Overijs
sel schreef. Hij kent het werkwoord biszen 
als ”met een opgekromde staart door de weide

huppelen (van runderen)”. Verder: ”Biszen 
wordt ook gebruikt van iemand die gestadig 
heen en weder loopt en de vertoning van grote 
drokte maakt. In ‘t steedje Ommen wordt 
een jaarmarkt gehouden, waar een grote toe
vloed is doch waar de koophandel binnen 
weinig uren verrigt is. Deze heet de Ommer 
bissinge, ongetwijfeld wegens de grote drukte 
en beweging”.
Bissing komt van bizzen en betekent dus 
‘drukte’. Dat heeft mèt bovenstaand citaat al 
in 1979 in de De Darde Klokke nr 32 gestaan, 
als samenvatting en conclusie van een discus
sie in de regionale pers, waarin ook mr.
H.KJ.Beemink zich mengde.
Steen en Veldsink (bl.35) suggereerden na- Drukbezochte kramen op de

Bissing in 1957



melijk. dat bissing wellicht een verbastering 
is van bisschopsdag. De bisschop van Utrecht 
gaf immers aan Ommen het voorrecht tot het 
houden van een markt. Jan Brouwer heeft 
helaas deze taalkundig onhoudbare suggestie 
in 1998 (Ommen 750 jaar stad) weer opge
haald in ’ Ommen, van vroeger naar nu” (blz. 
62). Een lesboek voor de jeugd n.b.! Die ’ uit
leg’ gaat dus nog eens één, twee generaties 
mee. Willen we er niet aan? Nota bene 20 jaar 
geleden concludeerde Martend Makkinga: 
”01dminister Beemink ef oons al genog umme 
d’oren eslaag’n. Wi’j weet het now wel, het 
kump van Bizzen en niks aans”.
Ook volgens het Twents Woordenboek van 
Schönfeld Wichers betekent bizzege ’tijd 
waarin koeien bizn’ en vervolgens: 
(jaarmarkt)drukte; druk gedoe van mensen. 
Ik geef nog wat verwante woorden: Bissekist 
is daar een kist op de jaarmarkt in Ommen 
gekocht en bizzekoonte aldoor bezige, zich 
geen rust gunnende vrouw. Bizzerke luidde 
elders die spotnaam in de 18de eeuw. Heerde 
kent bizeleg = beweeglijk (‘t is zo’n bizeleg 
keerltien). In Zuid-Drenthe hadden ze 
bissewagens.
Bizzen, bijzen, biesen was vroeger een gang
baar Ned. woord en betekende ’veel drukte 
maken’. Ommebissen, een Oudnederlands 
woord, was: ’als een dolle rondlopen’, nog 
te vinden in kissebissen, oorspr. ’in huis heen 
en weer lopen’.
We kennen het spreekwoord: ’As d’r een koe 
bist, beurt ‘n aander n’ stat op’. Kuddegedrag 
dus. Het gezegde wordt al vermeld in 1610: 
’Als een koe bizzet, zoo bizzen ze al’. Een 
ander oud gezegde met bizzen is: ’As olde 
bieste bist rapt eer de klauw’n’ (rappen = 
rafelen, barsten). ± 1700 luidde dat zo: ’Als 
oude koeyen biezen, dan klappen de kooten’. 
A.L.Hottenhuis noemde in de Twentsche 
Courant dd 4 nov ’99 in zijn vaste rubriek 
’Wat nog niet in Dijkhuis staat’ (= hét Twentse 
woordenboek) beide spreekwoorden in zijn 
verklaring van het woord bizzerd -een haas
tig, druk persoon- en gaf daarvan nog wat 
varianten, zoals biskearl, bisboer, en nen 
bisduwel!
Ook citeerde hij daar een oude Saksische 
psalmvertaling uit de 10e eeuw (!) ”Umbe wat 
bizedon tiede” = Waarom gaan de volken te 
keer (Ps. 2). Om mooi af te sluiten: in een 
zgn. Liesveldtbijbel uit 1542 lees ik in Ps. 29: 
Die Here breect die ceder-boomen in Liba
non. Ende doetse bissen gelijc een calf 
(Statenvertaling: huppelen).
Terug naar Bissing. Het woord heeft al heel 
wat pennen in beweging gebracht. Tegen

woordig schrijven ze ’bissingh’. Die h hoort 
vandage an n ’ dag’ blijkbaar bij historische 
zaken. Dat vonden ze in het Twentsch 
Zondagsblad van 14 juli 1895 ook: „Op de 
Zaterdag alhier (te Vriezenveen) gehouden 
markt, tevens bissingh, waren aangevoerd 130 
koeien”. Zó uniek als nu waren we toen dus 
nog niet, want dezelfde krant gaf in 1870 een 
uitvoerig verslag van de bissing in Almelo. 
Het lijkt erop, dat ze zelfs in het westen wis
ten wat ’bissing’ was, want de Haarlemmer 
Courant van 19 juli 1868 schreef: „De bissing 
is slecht uitgevallen te Meppel”.
Wat ik hier doorgeef heb ik ook verwerkt in 
de woordenlijst van het Ommers, waarop ik 
al enkele jaren  ploeter. De m ateriaal
verzameling - citaten uit de Darde Klokke - 
is voltooid, en de lijst is in concept klaar. 
Enkelen in Ommen hebben wat ongeveer de 
eerste helft vormt ter inzage gekregen (± 40 
van deze bladzijden). Er kwam nog geen reac
tie. Maar dat kan veranderen. Daarnaast heb 
ik zo’n vijftig psalmen en gezangen in het 
Ommers overgezet. Dat alles vroeg, samen 
met de voorbereiding van een aantal dialect- 
diensten, het maximum van wat ik aan tijd in 
deze hobby kan steken. Voor een volgende 
keer mag u rekenen op de verklaring van een 
aantal woorden tegelijk. Minder uitvoerig, 
want ditmoal ging het om een uniek woord, 
een parel uit de Ommer geschiedenis.

Bronnen:
De Darde Klokke, vooral de nrs 22 en 32 
G.Steen en W.Veldsink, De geschiedenis van 
Ommen (1947)
Groot Woordenboek van de Nederlandse taal 
(WNT)
Etymologisch Woordenboek Van Dale (1987) 
De rubriek van A .L.H ottenhuis in de 
Twentsche Courant
K .D .Schönfeld W ichers, Woordenboek 
Twents-Nederlands (1983)



Wij hebben voor u een uitgebreide collectie

‘jubileumkaarterT
Stap eens bij ons binnen, wij geven u graag advies!
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FLATER

Café • Restaurant • Snackbar • Zalen 

Flater
Markt 18 • 7731 DB Ommen 
Tel. (0529) 45 13 64 
Fax (0529) 45 53 49 
Internet www.flater.nl 
E-mail flater-ommen@wxs.nl

Brouwerij 
"D e Pauw " b.v.

Nieuwelandstraat 10 
7731 TH Ommen

KLEINLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijf

De Voorm ars 10B - 7731 DD O m m en 
Telefoon (0529) 4 5  47  89

D O IJ W E 'S  D U M P
dump - vrije tijd - camping - outdoor - tentverhuur

De kamp 1, 7731 AB Ommen 
tel (0529) 45 11 84

Markt 12, 7731 DB Ommen, telefoon (0529)455720

Ons autoschadeherstelteam  helpt 
uw auto  er zo w eer bovenop.

AUTOSCHADE H U YSM AN S
Strangeweg 20, 7731 GW Ommen 

Telefoon (0529) 45 11 46

Gratis leenauto  • FOCWA garantie  
24-uursservice * 7 dagen p er w eek

O
lid
Nederlandse
Vereniging
van
Wegenbouwers

tholen wegenbouw
meer dan 6 0 j a a r  ervaring

R ayo nkan too r:
Coevorderweg 48,
Postbus 82, 7730 AB Ommen 
Tel.: (0523) 63 82 41 
Fax: (0523) 63 82 17

Netel horst 2 
Postbus 81 

8050 AB Hattem 
Tel.: (038) 444 54 53 
Fax: (038) 444 52 72

Rijwielen/Bromfietsen
B.J. Brunink

Bermerstraat 1, 7731 CZ Ommen Telefoon (0529) 45 14 70 
(tegenover Postkantoor)

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

ERKEND

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 

Tel. (0529) 45 37 84 
Fax (0529) 45 37 52

http://www.drukkerijmeijerink.nl
http://www.flater.nl
mailto:flater-ommen@wxs.nl


"DE BLOMMERIE "
bloemen -  planten  -  cadeau-artikelen

Dr. A.C. van Raaltestraat 6a - Ommen - Tel. (0529) 45 16 48

_______ S C H I L D E R S B E D R IJ F

QËvan Elburg
GLAS- VERF- BEHANGSPECIAALZAAK

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

Tel. (0529) 45 24 41, Fax (0529) 45 62 56

A.R. Wolters

'&t 0 0
Voor al uw meel-, graan- en reformproducten

Molenpad 7 te Ommen - Tel. (0529) 454080

Na 18.00 uur
Bouwmeesterstraat 9 - 7731 GA Ommen

c a f é  - r e s t a u r a n t

N I E U W E  B R U G
'N OMME(N)TJE WAARD 

L e m e le rw e g  13, O m m en , T e le foon  (0529) 451723

TOUWEN
tapij t  &, gordi jnen

Eer begrip ooor Ommen en omgeuing!
Schurinkstraat 26a - 7731 GD Ommen 

Tel. (0529) 45 17 16 - Fax (0529) 45 66 72

rWEEN I NK MAKELAARS H
■ V E R K OOP  B K O O P A D V I E S  

■ T A X A T I E S  ■ B E H E E R  
■ P R O J E C T  ■ A D V I E S

Markt 32 Postbus 172 7730 AD Ommen 
e-mail: weenink.22040@IMVM.nl

T E L E F O O N :  0 5 2 9  4 5  1 1  2 1

I M

RESTAURANT
BESTllMENERbERQ

Voor bruiloften, recepties, diners etc. 
in een schitterende omgeving.

U bent uit maar u voelt zich thuis!
Besthemerberg 1, 7731 PB Ommen, Tel. (0529) 456102

10 autobedrijven in Ommen 
bieden een compleet 
pakket streng geselecteerde

OCCASIONS
71/ RONDJE OMMEN DAAROM 

DE MOEITE WAARD!

O Bovag Autobedrijf © Suzuki dealer
Freek Dunnewind bv Schuurhuis
Balkerweg 64, Witharen Vermeerstraat 2, Ommen
tel. (0523) 67 63 67 tel. (0529) 45 46 00

0 VW-Audi dealer 0 Peugeot dealer
Oostendorp Karsten
Balkerweg 10, Ommen Patrijsstraat 1, Ommen
tel. (0529) 45 36 59 tel. (0529)45 14 71

0 Toyota dealer 0 Renault dealer
Van Leussen Cents bv
Flaven Oost 36, Ommen Stationsweg 24, Ommen

0
tel. (0529) 45 12 61

0
tel. (0529) 46 99 00

Lada-Daihatsu dealer Seat dealer
Dunnewind bv Braakman
Haven Oost 18, Ommen Hammerweg 1, Ommen
tel.(0529)45 19 60

©
tel. (0529) 45 64 36

0 Autobedrijf Citroen agent
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Dientie
Woar gebeurd ?

In Zwolle giet de telefoon over bi’j de plietsie op de ofdeling ‘Veurlichting’. Gewoontegetrouw wordt de telefoon 
an’enömm’n en ’n mann’nstemme sprek: “goeie marg’n, met de plietsie, ofdeling veurlichting”. An de aand’re 
kaante klinkt ’n vrouw’nstemme : “ie sprekt met vrouw Diene Vroagteek’n uut Schalkbattem. Ik belle ow in 
opdrach’ van mien dochter. Den wil toch zo ba’ssens graag ’n betrekkinge bi’j de miljeu-plietsie. Kun ie mi’j ok 
zegg’n wat ’t kind dan ’t beste kan doen?”
De man van de phetsie döt zien uuterste beste umme ’t mense alles zo dudelek meugelek uut te legg’n. Pas noa wel 
tien menuut’n hef’e vrouw Vroagteek’n an ’t verstaand kunn’n breng’n, daj niet zomaar bi’j de miljeu-plietsie kont 
komm’n, want dat doar barre volle meer veur kömp kiek’n.
“Daank oe wel meneer” zeg moe Diene dan, “maar as mien dochter dan noar de ‘gewone’ phetsie wil, wat mut ze 
dan allemoale doen?”
Ok dan kan de plietsie-man Moe Diene doar, töt volle tevreed’nheid, antwoord op geev’n. “Oh ja, meneer, nog iene 
vroage en dat is echt de allerleste vroage heur, hoe oald mut mien dochter eigelek wee’n umme te kunn’n 
solliciteer’n veur disse betrekkinge?”
“Achttien joar” krig vrouw Diene as antwoord. “Now, dan hef mien dochter veurlopeg nog tied zat, want zie is net 
twaalf ‘ewörd’n” zeg ’t mense. “Maar och ie weet zelf ok wel meneer, de jonge luu van teeg’nwoordeg veraandert 
nog wel is van gedacht’n. En zeg zelf, ie kont er maar better zo vrog meug’lek bi’j wee’n. In ieder geval wil ik ow 
hartelek bedaank’n veur al ow uutleg, dat hej goed ‘edoan.”.

Better vrog dan nooit!!!

Woar gebeurd ? (Dan bint in dit verhaal denkbeeldege naam’n gebruukt).

Anton P. Ouweneel
Boeren (deel 2)

Vooroordelen in 1400
Het Kerelslied uit 1400 in het vorige artikel 
geeft een honende beschrijving door zelfin
genomen gegoede burgers. Hoe ligt dat om
streeks het jaar 1600?

Afhankelijke positie van de boer ca 1600
Een groot deel van de boeren zijn nog vaak 
pachter met herendiensten. Uitgezonderd de kot
ter of kater.

Kotter, keuter of kater
In de voorafgaande eeuwen bouwt wel eens 
een plattelander stiekem zijn hutje, de kater
stede, in woestenij van de gemeenschappe
lijke markegronden. Verboden, soms geduld, 
meestal verjaagd. Hij kweekt zijn eigen voed
sel en overleeft als invalhulp op het land. Een 
schamel bestaan!

Bredero (1585-1618) een tijdsbeeld
Een levendig, dichterlijk verslag van fees

tende boeren geeft rond 1600 de schilder, 
dichter, toneelschrijver Bredero.
Bredero - hij werd slechts 33 jaar - geboren 
en getogen in de Nes in Amsterdam, dat hij 
ziet groeien tot drie maal zoveel inwoners met 
ontiegelijke rijkdom en schrijnende armoede. 
Hij verzet zich tegen de super beschaafde

Katerstede. Detail van Gezicht op 
Deventer, C.J.Visscher, 1615. Op 
het platteland tre ft men heden 
nog hofsteden aan, gesticht door 
vroegere kotters.



De dood van Bredero wordt door 
Hessel Gerrits herdacht in een ge
graveerd portret voorzien van dag 
en uur van geboorte en van over
lijden. Het iijkdicht, in die dagen ge
bruikelijk, ontbreekt.

collega’s uit de hoogste literaire kringen, zo
als de dichter en geschiedschrijver, de def
tige drost van Muiden, Pieter Cornelisz. Hooft 
en de prins onzer dichters, de textielhandelaar 
Joost van den Vondel. Wel heeft Bredero een 
oogje op de geëm ancipeerde Maria 
Tesselschade, maar blijft vrijgezel.

Ooggetuige
In zijn kluchten en blijspelen, bijv.in ‘De 
Spaanse Brabander’ schetst hij als echte 
Amsterdammer uit eigen aanschouwing per
sonen en toestanden uit de zelfkant, op straat 
en in kroegen. Dit alles in het Amsterdamse 
dialect van het gewone volk. Grove, ruwe, 
platte taal soms. Een voorvechter van de 
ongeleerde, sjofele burgers, kortom een 17e 
eeuwse provo.
Zijn lijfspreuk: ‘t kan verkeren’.

Deze Gerbrand Bredero slaat in de kroeg het 
doen en laten van de boeren van nabij gade 
en giet dit in een gedicht:

“ A rent, Pieter, Gijsen, met Mieuwes, Jaap en 
Leen,

en Klaasjen, en Kloentjen, die trocken t ’ samen 
heen,

Na ‘t dorp van Vmckeveen.
Reden:
“ wangt ouwe Frangs, 
die gaf sen Gangs, 
die worden o f ereen. ”

Kledij
Het is een kleurrijk gezelschap van huislui 
(boeren), dat op weg gaat, gekleed naar de 
oude mode:

“ In ‘root, in ‘t wit, in ‘t groen,
In ‘t grijs, in ‘graeuw, in ‘t paers, in ‘t blaeuw, 
Gelijck de Huysluy doen. ”

In Vinkeveen ontmoeten ze nog een stel soort
genoten. Nog meer oer-Hollandse boeren
namen en bijnamen: voer voor genealogen!

“ Daer vong dese (vonden ze) Keesjen, en Teunis 
en Jan Schram,
En Dirck van Diemerdam,
Mit Symen Sloot en Jan de Doot,
Met Tijs en Barent Bam. ”

Dit hele gezelschap van boeren stapt in het 
zeilschip en begint zich uit te leven met eten, 
zingen, dansen en dobbelen. Zij roepen om 
wijn, wantje bent maar een keer uit, nietwaar? 
Ook de meisjes “ vande Vecht en vande 
Vmckebuurt” hebben zich extra uitgedost, 
want zij houden wel van een lolletje met de 
boeren en sluiten zich bij hen aan.
Miewes en Trijntje laten de anderen in de 
steek en zoeken het hooi op, om een stevig 
potje vrijen.

“  Boeren gezelschap.”
Stemme (op de wijs van) ‘t Waren twee 
gebroers stout,Etc.

Alle boeren zijn op weg naar het dorp Vinke
veen, in het gewest Utrecht. Reden van de 
tocht: Want oude Frans heeft voor een gans 
gezorgd, die het lijdend voorwerp zal wor
den in een oud volksvermaak, het ganstrekken, 
waarbij men een levende gans aan een touw 
de kop af te trekt.
Opm.
De boeren, die een hard bestaan hebben, le
ven zich na inname van vele biertjes, op een 
nogal wrede manier uit.

Het lied begint met een brede opsomming van 
boerennamen:

“ Maar Miewes en Trijntje, die soete slechte sloy 
(sloof)
Die liepen met menkander uytten huys in ‘tHoy, 
Met sulck geflickfloy,
En suck gewroet, och ‘t was soo soet,
Mij docht (dunkt) het was soo moy.

Maar die mooie gedachte van ‘soet en mooi’ 
van Bredero wordt wreed gestoord. De onno
zele dronken Arend trekt als eerste het mes, 
Brangt een mestvork en in het tumult, raken 
5 of 6 boeren betrokken.

“ Aelwerige Arent, die trock het ierste mes,
Tuege (tegen) Piete Kranck-hooft, en korzelige 

Kes,
Maar Brangt van Kaallenes,
Die nam een greep, hij kreeg een keep,
Mit noch een boer vijf zes. ”



Nu ontstaat er een massale vechtpartij van 
dronken boeren. Weg gezelligheid, dansen en 
springen! De meisjes die onraad ruiken, ver
laten haastig de kroeg. Bierkannen en kande
laars komen in beweging en de Veenkikker 
vindt de dood.

“ De Meysjes die liepen, en lieten dat geschil, 
Kannen noch kandelaers, noch niet en stonger 

stil: (blijven niet op zijn plek staan)
Maer Kloens die stack, en hil (haalde)
Soo dapper uyt, dat de Veen-puyt 
Daer doot ter aerden vil. "(viel)

Maar hierbij blijft het niet. De boeren gooien 
met kroeginventaris en slaan er stevig op los. 
Bredero blijft ook niet langer.

“ Symen nam de rooster, de beusem en de tangh, 
En wurrepse Ebbert, en Krelis vuer de wangh, 
Het goetjen gingh sen gangh,
Het sy deur ‘t glas, o f waer ‘t dan was,
Mijn blyven was niet langh.

De strekking van dit verhaal onthult het laat
ste couplet in de vorm van een wijze raadge
ving aan heren en burgers: Pas op voor de 
boerenfeesten, want er vloeit altijd bloed.

“ GhyHeeren, ghy Burgers, vroom en welgemoet, 
Mydt der Boeren Feesten, sy zijn selden soo soet 
O f ‘t kost yemant zijn bloet,

En tenslotte de raad van Bredero: ‘Je kunt 
beter met mij een glas wijn drinken. Dat 
bekomt je beter.

“ En drinckt met mijn een roemer (een groot, groen 
wijnglas) Wijn,
Dat is jou wel soo goet. ”

Van paling naar oproer
Staand in een bootje, trekt men aan de kop 
van de paling, vastgemaakt aan een touw over 
de gracht. Een nat pak geeft gelach! In 1886 
verbiedt de magistraat dit spel. De bewoners 
van de Jordaan, beroofd van hun ontspanning 
en spel, komen in opstand. Het palingoproer 
eist in juli 1886 26 doden en 100 gewonden 
door het brute optreden van leger en politie.

En wat de boeren betreft: hun vrijheid komt 
pas in de Franse tijd.

Drinkende en dansende boeren. Ze haken in en gaan dansen. 
Houtsnede uit het ‘Antwerps Liedboek:’Een schoon (mooi) 
Liedekens-Boeck’ uit 1544. Een ‘out iiedelijke’ luidt:”Coppelt 
aen een, de nacht is lanck! Ey god danck...Gelt verteren en 
mach niet deren. Dus moeten wi dansen vri ende vranck!”



Uit het archief van wijlen Dieks Makkinga

Disse ‘In Ommer Sproake’ is ‘n best’n schof’ 
‘eleed’n deur Dieks ‘eschreev’n, nl. septem
ber 1952.
Ik wense owluu volle plezier bi’j  ‘t leez’n van 
Dieks zien ‘In Ommer Sproake’ ‘etiteld: 
“Pier ’n verzoep ’n

Namens de redactie, Frouwke Doezeman- 
Makkinga.

“ Pier’n verzoep’n” . (‘n sport, aj ‘t geleuv’n 
maagt).

Wekk’n laank hadd’n Gait van Hendek en 
Hendek van Ruulfie mi’j al an ’n kop ‘ezeurd 
o’k is mee hen viss’n gunge. Iedere keer ‘ak 
nog een aander smoessie bedach’ maar 
verleed’n wekke bin ‘k ‘n zak in ‘egoan en 
heb ik heer beloofd umme dan en dan is een 
oavend mee te doen an dat zo mooie 
inspann’nde en toch zo makkelekke wark.

Ik hadde er deur al dat gekwaak van heer, zo 
zaggies an ok nog zin an ‘ekreeg’n. Now, die 
zin is mie noa ‘t viss’n goed over en zie mut 
bassens lakker teut’n as ze mi’j ooit weer zo

gek kriegt umme doar een heel’n kostelekk’n 
oavend an de Vechte te vermallemoer’n.

Eerst al dat voer van mi’j. Mien vrouwe had 
mi’j met een zoer gezichte eindelek dan veer 
beschuut’n ‘egeev’n umme voer van te 
maak’n en toen ik dan met mien beschuut’n- 
prakkie an de Vechte kwaame, wörd’n dat 
doar zo maar eev’n o f’ekeurd as “niks 
‘eweerd”. Van armoe ‘ek toen maar voer 
‘eliend van Hendek van Ruulfie.

Noa anderhalf uur an ien stuk op den rot- 
dobber te hebb’n ‘elocrd, wörd’n ik hartstikke 
tureluurs en preute over ‘noar huus goan Ik 
weete wel, een goed visser mut umme zukke 
dinge niks geev’n, maar ie zölt ok nooit van 
Dieks ‘eheurd hebb’n dat ‘e van emzelf zol 
zegg’n, ‘n goed visser te wee’n. Proat er mi’j 
niet meer over, want ik kan nog wel weer hel
leg w örd’n op m i’jz e lf  d a’k noar die 
snotbungels ‘eluusterd hebbe.

Umme dat ‘t met dat voer niet wol, zo’k ’t 
nog is met pier’n probeer’n umme oal of boars 
te vang’n. Dat was volle makkelekker, want 
dan hoev’n ik den hengel niet aajt deur in 
d’haande te hoal’n. Now, dat leek mi’j nog 
wel wat, en een schoffie later lag Dieks op ‘n 
boek in ‘t gros, op een heuhspier kauwend, 
met ien schief ooge noar zien dobber te loer’n. 
Zie, toen wörd’n ik een bettie milder ‘estemd 
teeg’növer de vissport, ‘t Was toch nog niet 
zo’n rotwark as dat ’t eerst leek.

Loat noa een half uurtie den dobber van mi’j 
ok nog begönn’n te tukk’n as een klokke den 
van slag is. Ik begon van kloarloeder zenuw’n 
gewoon over ’t hele lichaam te beev’n. Met 
dat ‘n dobber goed wegscheut haal’n ik op en 
brache een oaltie noar boov’n den zowat net 
zo groot was as den pier woar ik mee viss’n 
en em ‘evang’n hadde. Hoe krig zo’n klein 
kreng ’t veur mekare umme zo’n dobber noar 
beneden te krieg’n. Zie was niet dikker as ’n 
potlood en dan al zo brutoal umme Dieks een 
dikk’n piere van ‘t hoakie te haal’n. Ik heb 
em d’er weer in ‘egooid, want zö’k spul bakt 
mien vrouwe toch niet, ‘t zol zunde van de 
botter wee’n. Weg dreum van Dieks, den een 
boars, zwoar genog umme de hele femilie zat 
van te loat’n ett’n, veur zich zag.



Weer laag ik spierties te kauw’n. Wat kan zo’n 
dobber, aj d ’er lange noar loert, er raar 
uutzien. Ie wörd’n hoe langer hoe groter en 
op ’t leste was ‘t net zo’n roeibeutie den doar 
an een touw lag te zwabber’n.

Joa luu, toen gebeur’n d’er dinge die nooit 
gebeur’n kunt, en toch beleev’n ik ze onder 
an de Vechte, net achter de pott’nbakkeri’jje. 
In ien moal begönn’n den knaap van ‘n dob
ber te schommel’n en scheut met een rotgaank 
onder water umme weg te bliev’n ok. Now, 
ikke as ’n gek an ‘t trekk’n netuurlek. Maar 
wat ‘er an zat, zat ‘er an, maar gien vief 
Dieksen waar’n in stoat dat monster noar 
boov’n te haal’n. ’t Was gewoon een gevecht 
tuss’n oons beid’n.

Ik waa an de winn’nde kaante want ie mut 
rekk’n dat zo’n hengel in d’haande better is 
te hanteer’n as zo’n scharp’n hoak in ‘n bek. 
Iedere keer as ik trökke kwaamp ’t spektakel 
dichterbi’j. Eindelek kon ‘k zien wa’k an mien 
hoake hadde. Een knaap van een boars, zo 
groot as zo’n nuchter’n kalf met een kop, 
umme de koalde rilling’n van over ’t lief te 
krieg’n. ’t Argste vond ik dat dat ondier een 
klein stukkie de wal op kwaamp, mi’j helleg 
ankeek en toen teeg’n m i’j begunn’n te 
proat’n.
“Dieks”, zeg ‘e, “haal ie dat smerege scharpe

rotding uut mien lippe of mu’k oe opvrett’n?” 
Hoe ak zo brutoal do’s teeg’n te proat’n, 
begriep ik nog niet maar ik zegge teeg’n em, 
“as ie kinderachteg genog bint umme zo’n 
slimm’n pier van mien hoakie te haal’n, goa’j 
d’er an, en goed ok, de hele Dante zal pruuv’n 
hoe as ie smaakt”.

Oh, ‘t kon gewoon niet arger as wat t’er toen 
gebeur’n. Op zien vinn’n kwaamp ‘e op mi’j 
of en ie konn’n an den kop goed zien, dat 
Dieks zien leste uure ‘eslaag’n was. Met een 
groot’n schreeuw vleug ik in de biene umme 
d’er tuss’nuut te kniep’n. Hendek en Gait 
kuul’n deur ’t gros van ‘t lach’n, want ik waa 
in slaop ‘eraakt.— Now, uut loat’n lach’n kan 
ik mi’j aaltied nog loat’n doen.—

‘k Wol ‘n hengel ophaal’n en noar huus goan, 
maar toen zat ‘er echt wat an. Met volle 
muujte ‘ek een half fenuus noar de kaante 
‘ehaald. En weer hadd’n die beide jongs schik 
umme Dieks en geüek hadd’n ze.Wie giet now 
ok as volwass’n mense an de Vechte legg’n 
sloap’n?
‘k Weet now wat de grootste kunst van viss’n 
is : Stille zitt’n en wakker bliev’n.

Maar ie hoeft gerust niet onder langs de 
Vechte te loop’n, umme mi’j doar te vind’n, 
want van dat wark he’k in ien moal genog.



Frouwke Doezeman-Makkinga
Ni’js van de Dialectgroep

De Noajoarsbi’jienkomst van ‘oonze’ H.K.O. was 31 oktober jl. De luu bint in grote getale 
op’ekomm’n en ‘t was bassens gezelleg. Den oavend had de Dialectgroep ‘t gedielte veur 
de pauze op zich ‘e nomm’n.
Achteraf kreeg ‘e wi’j volle lof en schölderkloppies over ‘t spöllegie da’w met de hele 
mienegte ‘cspöld hebt. De luu moss’n road’n wat de betekenis was van de genuumde 
dialectwoord’n.
Vief man (drie keer’ls en twie vrouwluu) bleev’n over en die moss’n, de deur oons 
met’ebrachte veurwarp’n bekiek’n en dan opschriev’n wat dat toch wel veur dinge waar’n. 
(‘t Waar’n veurwarp’n uut ‘t veere verleed’n).
Wi’j wilt ow, die d’er niet waar’n, loat’n zien (en metroad’n) wat wi’j den oavend de luu 
hebt veur’eschötteld.
De antwoord’n stoat achterin, op ‘t leste blad. (Niet derect kiek’n, maar eerst metdoen).

1. GIETELING: is dat: een Merel of: een Spreeuw.
2. SMEUEG: is dat: lenig of: smeerbaar.
3. UUTFIEGELIER ’ N: is dat: uitdokteren of: uitvliegen.
4. KRIET’N: is dat huilen of met krijt schrijven.
5. ACHTER DE GEDIENTIES: is dat: slapen gaan of: staan gluren.
6. VUSTE: is dat alvast of: vuist.
7. VERTREEN: is dat: een misstap of: een eindje lopen.
8. ZWIL: is dat: eelt of: een tafelkleedje.
9. SCHOL: is dat: ondiep of: een schaal.
10. TREMSE: is dat: korenbloem of: pinksterbloem.
11. VERNEMSTEG: is dat: leergierig of aannemelijk.
12. BRUGGIE MET is dat: houten gespijkerd of: boterham met een

NAGELHOLT: bruggetje soort rookvlees
13. PLOER’N: is dat: vervelend doen of kluiven.
14. UUTPOES’N: is dat: uitblazen of uitpoetsen.
15. OPSTUREG: is dat: opstandig of slecht weer.
16. WEITEMAAL: is dat: tarwemeel of gerstemeel.
17. KUIGIES: is dat: kaantjes of kalfjes.
18. BETUUN: is dat: met teer bestreken of schaars.
19. INSCHUUN’N: is dat: opstoken of tussenschuiven.
20. GUNDER’N: is dat: verlangend kijken of in de verte kijken.

Volle succes



Harm Takman
Het herstel van de 3 bruggen te Ommen en 1 spoorbrug 
te Nijverdal

Reparatie van de Laarbrug
Nadat op 19 april 1945 door de Geallieerden 
toestemming was gegeven voor de reparatie 
van de Laarbrug, is door Alblas van de Rijks
gebouwendienst aan E. Takman, aannemer te 
Ommen, opdracht gegeven tot herstel van de 
brug. Zo kon spoedig een begin gemaakt wor
den met de werkzaamheden. Takman trok 
Max Lutmers aan als uitvoerder, een 
noorderling die weer in Ommen woonde en 
in 1939 drie silo’s had uitgevoerd voor een 
Groninger firma, nl. Doombosch, in Ommen, 
Den Hulst en Mariënberg, voor de plaatse
lijke boerenbonden.

Allereerst werd het hulpmateriaal benut dat 
de Duitsers hadden gebruikt bij de reparatie 
van de spoorbrug. Dit materiaal was daar ge
bleven. In de heimachine hadden ze een hand
granaat gegooid en dit werktuig was daardoor 
onbruikbaar geraakt. De zolderschuit kwam 
ons goed van pas, maar ook hierin hadden de 
Duitsers handgranaten gegooid. Om het vaar
tuig bruikbaar te maken moesten eerst de ga
ten worden dichtgelast. Een voordeel was dat 
de schuit bij de Laarbrug lag.

Er is eerst begonnen de ravage op te ruimen, 
waarbij veel snijwerk aan te pas kwam. Carbid 
was moeilijk te krijgen, maar we hadden nog 
voldoende. De pijlers waren nog goed, de

Spoorbrug over Regge gereed.
— De Nöod-spoorbrug over de 

Regge is j.1. Donderdag gereed 
gekomen, waardoor de laatste 
hindernis voor de verbinding met 
Zwolle uit den weg is geruimd.

Vrijdagmorgen werd met succes 
een proefrit gemaakt over de 
nieuwe brug. Begin juli zullen 
waarschijnlijk reeds eenige tréinen 
daags op het traject Mariënberg 
— Zwolle rijden

Een woord van lof aan de 
heeren H. Takman en M. Ltrtmers, 
resp. aannemer en uitvoerder is 
hier zeker op zijn plaats. Met ge
ringe krachten, grootèndeels 
Ommenaren, hebben zij dit zoo 
nauw luisterend werk in circa 4 
weken ultgevoerd_____________

Foto boven en onder: reparatie 
van de Laarbrug in volle gang.



Luchtfoto van de overstroming 
van de Vecht in februari 1984.



m
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De spoorbrug in Nijverdal

onderslagbalken waren van hout en werden 
gezaagd bij Gerard Makkinga. De grote stel
ling van de Duitsers opgezet en meerdere 2 
en 3 poten. Zo kon al spoedig het brugdek 
worden aangebracht. De leuningen werden 
hersteld en konden weer worden gebruikt. 
Werknemers waren Dieks Bosch, zijn zoon 
Hendrik, Ment Mulder, Teun Meienboer en 
anderen. Zo was het werk spoedig klaar.

De spoorbrug over de Regge
De spoorbrug over de Regge was nu aan de 
beurt. De hoofduitvoerder Punt en zijn voor
man Top van Brugonderhoud te Groningen 
namen contact met ons op voor de verdere 
reparatie. De Duitse pioniers waren reeds 
begonnen en hadden aan de westzijde rijen 
palen geslagen, en daarop verder houtwerk, 
zodat aan die kant de spoorbiels en rails kon
den worden gelegd. Aan de oostzijde was het 
brugdeel aanvankelijk nog heel. De Duitsers 
hebben dit brugdeel echter laten springen. Het 
grote brugdeel was draaibaar om grote sche
pen met een mast door te laten. De pijler 
waarop dit brugdeel rustte, lag er na het bom
bardement geheel af. De grote pijler was ge
heel kapot, tot op de fundering.

Toen er een nieuw bruggedeelte per spoor

werd aangevoerd, was de noodvoorziening 
spoedig klaar en werden biels en rails aange
bracht. Zo kon men van Zwolle over Emmen 
naar de stad Groningen komen, waar eerst op 
het gedeelte Emmen-Zuidlaren, op de nog 
bestaande baan weer biels en rails waren ge
legd. De definitieve herstelling ging nu ge
woon door. Het grote draaibrugdeel werd van
uit het water geheel naar boven getrokken, 
waar vroeger het huis van de seinhuiswachter 
stond. Monteurs van Brugonderhoud haalden 
er veel klinknagels uit en richtten de ontzette 
brug met gasbranders. Nieuwe klinknagels 
(doorsnede 20 mm) w erden er weer 
ingeklonken. Zodoende was dit stuk klaar.

Om de kapotte pijler werd een damwand ge
slagen. Met een motorpomp hield men de put 
droog. Het puin werd opgeruimd, een nieuwe 
pijler opgemetseld en gevuld met schrale be
ton. ‘s Nachts werd er bij kunstlicht gewerkt 
en ook ‘s zondags, want het werk moest klaar. 
Toen takelwagons van twee kanten de brug- 
delen weer gelegd hadden, werden biels en 
rails aangebracht en was het wek definitief 
klaar.
In 1986 is er een betonbrug naast gebouwd. 
Nadat de oude brug was afgebroken werd de 
nieuwe betonbrug op z’n plaats geschoven, 
biels en rails erover, en ook dit karwei was 
geklaard.

Het NAD-kamp vergroot
Intussen is er bij het kamp van de NAD nog 
een geheel kamp, dat ergens anders gesloopt 
was, bijgebouwd. Het werd een doorgangs
kamp voor delinquenten die aan de grens 
waren opgepakt, voor verdere doorsturing 
naar andere kampen. Er kwam een grote 
prikkeldraadversperring omheen; zoeklichten



werden op wachttorens aangebracht. De be
waking werd uitgevoerd door de Grens- 
bewakingstroepen.

Takman repareert de spoorbrug te Nijverdal
Eind september 1945 werd begonnen met het 
herstel van de spoorbrug te Nijverdal. Als 
uitvoerder werd Henk van Schalm uit 
Hilversum aangetrokken. Henk was een oude 
vriend van Max Lutmers. De ravage was 
groot. Het ging om een dubbele spoorbrug met 
meerdere brugdelen, die eerst stukgebrand 
moesten worden en vervolgens naar de kant 
getakeld. Eén grote hoop oud ijzer. Ment 
Mulder en Teun Meienboer deden hier ook 
goed werk.

De pijlers waren geheel kapot en moesten 
weer opgemetseld worden en gevuld met 
schrale beton. Het zuidelijke landhoofd was 
geheel vernield. Er werden putringen inge
graven, spoorrails recht er op in en met beton 
gevuld. Zo werd dan een geheel nieuwe brug 
gelegd, maar nu voor enkel spoor. Eind de
cember 1945 was alles klaar en opgeruimd.

Herstel van de Vechtbrug
Intussen is ook de Vechtbrug hersteld. De trot

toirs werden geheel gesloopt en opgeruimd, 
ook wat verbreed. Het gat in de brug werd 
hersteld. Baileybrugm aterialen werden 
bijeengehaald tot achter de stad Groningen. 
Zo konden wij een grotere bmg bouwen over 
het gat en er onder werken. Het peil van de 
Vecht werd laag gehouden door het met de 
stuw sluizen te regelen. Zo kon men 
funderingspalen slaan voor het verdere stel
len van de bekisting voor het beton. De 
Ommer fotograaf Terra heeft hiervan foto’s 
gemaakt. Nog vóór januari 1946 was alles 
klaar, voor het hoge water. De houten leuning 
is pas twee jaar later vervangen door een sta
len leuning, van buizen en staanders.

De herstelling van de stroomduiker van het 
Ommerkanaal werd uitgevoerd door Max 
Lutmers, toen uitvoerder bij een groot 
wegenbouwbedrijf dat in de omgeving van 
Ommen werken uitvoerde voor de waterstaat.

Door Jan Coenraads is een grote bomscherf 
gevonden die door het dak van zijn huis was 
geslagen. De scherf ligt nu in het Streek
museum bij de molen.

De fa. E. Takman bezig met de herstelwerkzaamheden van de vernielde Vechtbrug. Rechts op de foto W. Takman, midden met 
hoed E. Takman.



Peter Kramer
‘n Poasbult en zo meer

Doar bin’k dan nog ‘n moal.
Veuroaf wil ik miene daank uutsprekk’n. 
Daank an Wimke Schipper - v.Aalderen veur 
den machtug, mooie foto van Max Makkinga, 
as winnaar van ‘n tweede wielerronde. He’j 
nog meer van die foto’s, Willem?
Voorts daank an Marie Rhee - Luttekes, den 
oons uutlegg’n dat Sjoepsel feigeluk Schubsel 
mötweez’n. Kopf hoch Schubsel, a’j Co Siero 
kent, met zien lange, strakke nekke, dan wordt 
oe volle duudeluk.
Wieder löp de waardering veur de woord’n 
die a’k schrieve, nog al uut ien. Zo zee Lenie 
Siero, den met Jan van der Vegt (van Touw) 
e’trouwd is, dat e ‘t goed kon leez’n, net zo 
as we’j proat, zeg e. Maar Hans van Dijk, van 
‘n holthandel vreug em oaf wat veur sproake 
ik gebruuke. Den kan d’r gien Ommes van 
maak’n. Doar bin’k verleeg’n met, want Hans 
hef nog in Eerde noar schoele e’goan en in 
Eerde sprekt ze toch ok plat.

‘T hef eff n ‘e duurd, en of’t oe anstiet of 
niet, doar komt ze weer “de Lodderaars”. 
Gung’n die Lodderaars enkel met mekaare 
umme? Welnee, d’r waar’n gruupies, die in 
wisselende saamstelling ook met aander’n 
verkeerd’n.
Jongs en maachgies. Van de maachgies nuum 
ik oe: Wimke van Aalderen, Jenny Bouwhuis, 
Marjan van der Does, Ietje Dijkstra, Joke van 
Elburg, Ineke en Willy van Kesteren, Jenny

Reitsma, Suze Siero, Henny Stevens, Gonny 
Wind en Marietje Zinke. Die a’k vergett’n 
binne, zult noew wel hellug op me’j weez’n. 
Mangs as de jongs wöss’n dat d’r maachgies 
op ‘n sloapkamer waar’n, brach’n ze ‘n sere
nade. Dan stönn’n ze onder ‘t raam te balk’n: 
Aber du heisstPia, mio amore, du, du allein, 
solist meine Sehnsucht sein... Wieder kenn’n 
ze ‘t niet en vandoar begönn’ n ze maar weer 
van neej’s.
De rott’n zoll’n verhuuz’n.

Jongs die volle met de lodderaars verkeerd’n, 
waar’n: Gerard Boering, Jaap van der Boon, 
Erwin Schipper en Wim en Jan Steen (van 
Mans Steen, de boode).
En dat jonge volk, zo deur mekare, bedag 
vanals. Sinterkloas werd e ’vierd, zo a ’j 
begriept met de ienge, echte Sinterkloas en 
Zwarte Piet. D’r waar’n “fuiven” op Olde 
Vechte. We’j konn’n de groote zaal veur ‘n 
tientie huur’n be’j meneer Boddeus. 
Doarbe’j pass’n oons ‘t goedkoopste, zoas 
bess’nbrandewien en slimme konjak, gien’ 
wonder da’j mangs op ‘n kop thuus kwaam’n. 
Maar de zaal werd altied spik en span op 
e’ruumt en doarvan moch’n we’j weerumme 
komm’n.
‘N koppeltie jongs vaar’n op heer steile 
fiets’n, in ien’n dag noar Heinenoord achter 
Rotterdam, zo’n 160 kim, met ‘n tente op de 
bagagiedraager. Wat as ze doar zöch’n? Max

De weide van Lokin. Eertijds 
plaats van handeling van het 
jaarlijkse paasvuur.



De “enge deurgaank” naar de 
Zeesserweg, waar de “klap veur 
de plaate veur” ooit te bezichti
gen viel.

had e’zeg daj doar met boon’n plukk’n fortuun 
konn’n maak’n. Maar ‘t reeg’n alle daag’n en 
vandoar woll’n de boon’n niet wass’n. D’r 
veul dus weinug te plukk’n. En den boer, den 
ook nog Bonenkamp heet’n, vitt’n op elk 
blaagie en iedere kleine boone, den e in oew 
maande vond. Noa ‘n wekke vaar’n de jongs 
weerumme noar Ommen, met maar ‘n paar 
cent in de buuse. Peter Kroamer leup ‘t achter- 
rad vaste en toen as dat weer terechte was, 
mös t’ er dikke geld be’j.

En dan ‘n Poasbult. In die joar’n was ‘n 
Poasbult nog op Lokin zien weide an de 
Ziesserweg. ‘N machtug mooie stee, doarveur. 
Umme dat olde gebruuk in ere te hold’n, 
meen’n de Lodderaars dat ze de 011 Ommer 
d’r be’j möss’ n help’n. Twee of drie joar hebt 
ze holt an e’ slept. Ien van die joar’n kwaamp 
‘t holt uut ‘t Loarbos. De Lodderaars moch’n 
de waag’n van Van der Boon (van ‘n Koek- 
senbelt) gebruuk’n, compleet met de kidde, 
‘n jong’n Jaap en de grootva Jacob zelms. 
Ze’j hadd’n al ‘n mooien vrag op e laad’n. 
Maarplotklaps zett’n de kidde ‘top ‘n loop’n, 
met Jaap an de lien’n. ‘T voer mieter’n d’r 
oaf en ‘n old’n van der Boon tuks’n d ’r 
achteran zo rap as ‘t gunk. Jaap kreeg op zien 
donder, maar dat was e wel gewoon. ‘T 
peerdtie gung d’r veurweg en de Lodderaars 
hebt ‘t voer weer op e’laad’n en met de haane 
scheum ze de karre voort.
Tot dat as ze an de Ziesserweg kwaam’n, be’j 
die enge deurgaank, woaras an de iene kaante 
Jaap Bouwman (van de P.T.T.) woon’n en an 
de aandere kaante de schuure van Lokin stond. 
D’r kwaamp oons ‘n auto achterop. De keerl 
den d’r in zat, ‘n annemmer, had hoast en

begon voort te toeter’n, maar we’j konn’n gien 
kaante op. Toen as den keerl ook nog begon 
te foeter’n, werd dat ien van de jongs te gek. 
Hij sprong van ‘t voer oaf en gaf den 
schreeuwerd ‘n klap veur de plaate veur. Den 
was gauw geneez’n of juust niet, want hij 
bloed’n iets en vandoar sprong e weer in ziene 
auto, maar now vaar’n de aandere kaante op. 
En joa, noa ‘n schoffie, doar haj opper de 
Vries al. ‘T bleef be’j ‘n uutbraander. De 011 
Ommer waar’n better te passé oaver ‘t wark 
van de Lodderaars. Iene gaf viefentwintug 
guld’n, ‘t kon nog wel es weez’n dat die gulle 
geever Gait Jan Makkinga (de bakker) was, 
Bats zien va. De Lodderaars hebt er voort 
kleingeld van e’ maakt in hun stamlocaal, de 
lunchroom van OCO. Doar stond ‘n juxbox 
met plaaties van The Platters en Harry 
Belafonte en d’r was ies en petat te koop.
Al met al, ‘n mooie tied. Aanders as noew? 
Ik denke wel dat we’j aanders met de vreje 
tied umme gong’ n. En d’r bint er van de 
Lodderaars, die beweert dat die tied ‘n deur- 
braak gaaf in de ummegaank van jonge luu 
van verschillende komoaf en van verschei
dene kark’n, deurmekaare. Loat we’j dat zo 
hold’n, ook in dizze tied met zien verschei
denheid in cultuur’n.



Ben Wösten
Oorlog en verzet In Stegeren

De buurtschap Stegeren is ongetwijfeld een 
van de oudste streken in de gemeente Ommen. 
In deze omgeving heeft men grafheuvels ont
dekt uit de bronstijdperiode. Dit was onge
veer 1000 jaar voor Christus. Ook zijn er in 
Stegeren een aantal urnen uit lang vervlogen 
tijden gevonden. Al met al duidt dit erop, dat 
dit gebied een lange tijd van bewoning kent. 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft het te ma
ken met het feit, dat deze buurtschap aan de 
oevers van de vecht ligt. Rivieroevers zijn 
meestal vruchtbare landbouwgronden. Stege
ren ligt als het ware ingeklemd tussen ener
zijds de rivier de Vecht en anderzijds bebos
sing en heide aan de oostkant van de N34. 
Het ligt dus enigszins geïsoleerd.
Dit is waarschijnlijk een van de redenen ge
weest, dat er hier in de oorlog het een en an
der is gebeurt. In opdracht van de Historische 
Kring Ommen hebben Evert Geertman en on
dergetekende een onderzoek verricht in de 
buurtschap naar boerderij en veldnamen. Uit 
dit onderzoek is gebleken dat verschillende 
inwoners uit de buurtschap Stegeren betrok
ken zijn geweest bij, wat ik noem oorlog en 
verzet.
Vlakbij de boerderij van de familie Warme- 
link zaten b.v. een aantal studenten uit Am
sterdam ondergedoken. Deze onderduikers 
werden verzorgd door de familie Warmelink. 
In de boerderij van de familie Veurink aan de 
Kashoekweg werden geregeld onderduikers 
ondergebracht. Het was meer een doorgangs
huis voor vluchtelingen. In de boerderij van 
Albert Veurink aan de Stegerdijk zaten ook 
geregeld vluchtelingen. Bij de familie Baars

lag vond een Engelse piloot onderdak toen 
hij strandde bij een noodlanding boven Stege
ren. Willem Weitkamp bewoonde samen met 
zijn gezin de prachtige boerderij 
‘n Oeverdinck. Deze boerderij deed zo’n 
beetje dienst als centrum van een verzetsgroep 
uit Vroomshoop. Deze verzetsgroep vond we
kenlang onderdak in deze boerderij. Toen dit 
te link werd verschool men zich enige tijd in 
de nabije bossen. Maar in tijden van oorlog 
worden bossen uiteraard het eerst uitgekamd 
wanneer de vijand onraad of in dit geval 
verzetsactiviteiten bespeurt Daarom ver
dween de gehele verzetsgroep onder de grond. 
Op een stuk land van de familie Veurink, de 
z.g.n Loobelten werd een ondergronds hol ge
bouwd. Het hol was, tussen haakjes, van alle 
gemakken voorzien. Alleen koken kon men 
er niet. Zelfs aan de geestelijke verzorging 
was gedacht.
Hiervoor zorgde dominee Van Nie (oom Piet) 
Het onderkomen was dicht in de buurt waar 
nu het herinneringsmonument staat. Gealli
eerde vliegtuigen dropten in Stegeren ver
schillende keren vrachtwagens vol wapens, 
minutie, kleding en andere zaken die van be
lang waren voor het verzet in deze omgeving. 
Minstens veertien keer gedurende de oorlog 
vond zo’n wapendropping plaats. Ondanks dat 
deze droppingplaats maar hemelsbreed vijf 
kilometer verwijderd was van het kamp 
“Erika” met zijn beruchte bewakers, zijn de 
Duitsers er nooit achter gekomen. Dit was 
sowieso al een wonder aangezien de gedropte 
spullen her en der op de landerijen terecht

Boerderij 'n Oeverdinck van de familie Weitkamp in Stegeren. 
In de oorlog centrum van het verzet in Stegeren.



De verzetsgroep Evert in 1980 
op haar terrein in Stegeren. 
V.l.n.r. agent Christiaans, mar
conist Jaap Beekman (Maurits), 
agent Cor Den Dekker, Kees 
Geurtze, Jan Rutgers (de jonge 
Buter), Jaap Kolkman (de Kok), 
Derk Veurink, Evert Vaartjes 
(Amos), Jan Nieboer (Jetro), 
Bertus Maters, Henk Brand 
(Blonde Henk), Marinus de 
Bruin en Gerard Niesink.

Niet aanwezig waren: Roelof 
van Lohuizen en Gijs van der 
Haar (geëmigreerd naar resp. 
Curagao en Canada) en Johan 
Rutgers (Buter).

kwamen. De bewoners van de buurtschap 
Stegeren begrepen het grote gevaar en zwe
gen als het graf Vooral Willem Weitkamp 
maar ook andere boeren waaronder Roelof 
Geertman (de vader van Evert) en de vaste 
knecht van Weitkamp, Hendrik Pasman 
(schoonvader van Aldien) hielpen mee het 
wapentuig en andere gedropte spullen te ver
zamelen.

De spullen werden veelal verstopt in melk
bussen, onder het stro en in de gierkelder. Al 
deze personen hebben met gevaar voor eigen 
leven dit zeer gevaarlijke werk plichtsgetrouw 
gedaan.
De verzetsgroep had de codenaam “ EVERT”. 
Dit was de voornaam van de gewestelijke 
commandant voor Salland en omgeving, ka
pitein Evert Lancker. De verzetsgroep bestond 
uit negen personen en stond onder leiding van 
Jan Nieboer. Zijn codenaam was JETRO. Oor
spronkelijk opereerde deze verzetsgroep van

uit een plek in Hoge Hexel nabij Wierden. 
Echter door verraad moest de groep naar een 
andere locatie.
Het oog viel toen op de buurtschap Stegeren. 
Via allerlei sluipwegen kon men van hieruit 
gemakkelijk naar andere plaatsen in Overijs
sel en Drente. En als groot voordeel moet 
genoemd worden de veiligheid van het gebied 
door de hulpvaardigheid en zwijgzaamheid 
van de bewoners in deze buurtschap. Dit al
les speelde zich af in de periode vanaf augus
tus 1944 tot aan de bevrijding. Een van de 
verzetsmensen was een rasechte Stegernaar, 
namelijk Derk Veurink, een zoon van Albert 
aan de Stegerdijk. Derk was, voordat hij bij 
de verzetsgroep kwam, al betrokken geweest 
als soldaat bij de verdediging van de 
Grebbelinie. Veurink was vooral betrokken bij 
het vervoer van wapens, zendapparatuur, kle
ding etc. dat door Engelse vliegtuigen in de 
nachtelijke uren werden gedropt. De wapens 
waren bestemd voor allerlei verzetsgroepen

Willem Weitkamp en echtgenote Jenngje Vrielink



Bij het 25-jarig huwelijk van Willem 
Weitkamp en Jennigje Vrielink werd 
hen door de verzetsgroep uit 
Vroomshoop bovenstaand schilderij 
aangeboden . Dit als dank voor alles 
wat de familie Weitkamp in de 
oorlogsjaren voor hen had gedaan.

Oorkonde verleend aan Willem 
Weitkamp voor zijn bewezen 
diensten, inzet en vaderlands
liefde in de oorlogsjaren.

in Overijssel en Drente. Het vervoer van deze 
spullen gebeurde vooral met paard en wagen 
maar ook met de fiets en met de boot. Dit was 
uiteraard een levensgevaarlijk werkje. Als je 
betrapt werd door de vijand dan was je er ge
weest. Vele verzetsstrijders hebben helaas dan 
ook het loodje moeten leggen. Zij werden op 
afschuwelijke wijze geliquideerd. Ook moes
ten verzetsstrijders vaak rekening houdt met 
verraad.
Verraad sloop op een gegeven moment ook 
binnen bij de verzetsgroep in Stegeren. Via 
een contactpersoon werd een zekere persoon 
(ik zal zijn naam om allerlei redenen niet noe
men) uit Wierden bij de groep ingelijfd. Ge
lukkig op tijd werd de leiding van de verzets
groep gewaarschuwd, waardoor er afdoende 
maatregelen konden worden getroffen. De 
persoon in kwestie moest hoe hard de maat
regel ook was, geliquideerd worden. Zo kon 
erger worden voorkomen. De verzetsgroep 
pleegde ook sabotagedaden en overvallen op 
distributiekantoren.

Stegeren werd zowel in binnen en buitenland 
genoemd als het meest veilige afwerpgebied 
van geheel Nederland. De legerleiding in 
Londen had grote waardering zowel voor de 
bewoners in Stegeren als voor het gebied als 
zodanig. Niet alleen werden er goederen ge
dropt maar ook agenten van het geallieerde 
leger die het verzet hielpen met hun strijd te
gen de bezetter. In totaal kwam er achten
veertig duizend kilo aan wapens en goederen 
naar beneden. De Duitsers hadden natuurlijk 
wel iets in de gaten, maar nooit vonden zij de 
ondergrondse verblijfplaats.

Dit was uiteraard gelukkig voor leden van de 
verzetsgroep maar ook voor die Duitsers zelf 
als ze wel het ondergrondse hol hadden ge
vonden. Het ondergrondse onderkomen was 
namelijk voorzien van zware wapens en 
springstof zodanig dat, mocht de nood aan de 
man komen het hele spul de lucht in zou vlie
gen. Eens stond een Duitse soldaat boven op 
het dak van het hol. Gelukkig bespeurde hij 
wonder boven wonder geen enkel onraad. Dit 
geeft op zich wel aan hoe solide het onder
grondse onderkomen gebouwd en beveiligd 
was.
De veiligheid van het gebied had ook vooral 
te maken, het is al eerder genoemd, met de 
hulp van bijna alle toenmalige inwoners van 
de buurtschap Stegeren en vooral door hun 
zwijgzaamheid.
Bij de uitreiking van het Verzetsherdenkings- 
kruis in 1983 aan Derk Veurink door de vroe

gere leider van de verzetsgroep Jan Nieboer, 
roemde deze vooral ook de totale bevolking 
van de buurtschap voor hun zwijgzaamheid 
tijdens de oorlogsjaren.
Willem Weitkamp en Albert Veurink ontvin
gen voor hun inzet een “ Oorkonde” voor hun 
zeer belangrijke bewezen diensten en tevens 
als huldeblijk voor hun vaderlandsliefde. 
Beide families voorzagen de verzetsmensen 
in het hol ook van voedsel, aangezien er in 
het hol niet gekookt kon worden.
In 1985 werd in de buurtschap, dicht bij de 
plek waar het ondergrondse hol was geweest 
een herinneringsmonument opgericht ter ere 
van de verzetsgroep en ter ere van de buurt
bewoners voor hun hulp en zwijgzaamheid.

Ondanks het feit dat Evert Geertman en on
dergetekende in Stegeren bezig waren met on
derzoek van boerderij- en veldnamen, von
den wij het van belang bovenstaand verhaal 
te schrijven over het verzet dat in de oorlog 
in Stegeren heeft plaatsgevonden. Boven
staand verhaal hebben wij grotendeels opge
tekend uit de mond van Derk Veurink, Jansje 
Weitkamp en de families Baarslag en Veurink 
aan de Kashoekweg.
Ongetwijfeld zullen nog meer Stegemaren be
trokken zijn geweest bij het verzet of bij de 
opvang van vluchtelingen. Allen komt natuur
lijk grote eer toe voor hun bijdrage en vooral 
voor hun zwijgzaamheid in die moeilijke tijd.

De boerderij die ooit het centrum van het ver
zet vormde, n’Oeverdinck, wordt nu gebruikt 
door de stichting, “Vrije Jeugd Werkkampen 
VKJ”. Al die jongeren die hier nu komen om 
hun vrije tijd een zinvolle invulling te geven, 
zullen er geen besef van hebben wat zich hier 
in de buurtschap tijdens de oorlog heeft afge
speeld. Ook de verzetsmensen van toen wa
ren vaak jonge mensen. Zij hebben zich met 
gevaar voor eigen leven ingezet voor onze 
vrijheid en die van ons land.



juwelier-opticiën An't horlogie ken ie de drager.
Kies ow horlogie daorömme metzörge 
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

E E a l

DE S T E E N E N  KA M E R __
interieur &  decoratie

BERMERSTRAAT 15 • 7731 CZ OMMEN

TEXACO bediend tankstation

h \| taian>1alderen
ö  t l  I  ''mSES garage en tankservice 

l^ l Gratis Rocks
Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel. (0529) 45 24 29 

TEXACO-Tankservice ook m et pasjes betalen

Vrijthof 6b, 7731 CN Ommen 
Telefoon (0529) 45 45 55

Ervaar de ervaring van Reisburo Geesink
Markt 4 
Ommen

Tel. (0529) 456805

Sportlaan 1B 
Hardenberg 

Tel. (0523) 260805

Prinsenstraat 5 
Dalfsen

Tel. (0529) 430530

HOMND
INTERN4 TION4 L

Reisburo

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

f a Dunnewind - Groe|p
& Uitvoering van • Sloopwerken 

• Grondwerken
D unnew ind-Groep BV
Strangeweg 7 
7731 GV Ommen 
Tel. (0529) 45 21 50 
Fax(0529)45 11 65

• Rioleringen
• Verhardingen

Transport en levering van • Zand en grond
• Gebroken puin 

Verhuur van "Containers

Kracht pu tje  uit Hollands vlees van je

Z e l f s l a c h t e n d e  S l ager :

A. van Lohuizen
Kerkplein 8 - Tel. (0529) 45 14 57

&een vS/.

*  Aroste*

E Ê 3  DE SCHAKEL

Vrijthof 5a, 7731 CN Ommen, Tel. (0529) 45 50 55
www.schakel.nl

Ook vestigingen in: Almelo, Hengelo, N ijverdal

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

T E L E F O ON  ( 0 5 2 9 )  4 5  1 0  4 3

Hef adres voor al uw:

Strangeweg 5 7731 GV Ommen
Telefoon (0529) 454170

Fotowerk

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

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

Bruidsreportages

http://www.schakel.nl


JÜRRIE BAAS

Balkerweg 24 
7731 RZ Ommen 
Tel. (0529) 453708

Rijssensestraat 272 
7441 AN Nijverdal 
Tel. (0548) 613420

Uurwerkreparatie-Atelier

Obelisk
Weth. Paarhuisstraat 16a, 7731 EP Ommen 
Telefoon (0529) 45 50 79

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur

De Kracht 
van teamwork

Den Lagen Oordt 10 
7731 GM Ommen 
Tel. (0529) 45 97 00

Rabobank
Ommen

TAKMAN OMMEN
G EREED SCH APPEN

Voel j & rijker bij Bijker. . .

B i j k e r  W o o n v a r i a
(voorheen Bijker Tapijt)

Nu ook woonaccessoires en kleinm eubelen

Dr. A.C. van Raaltestraat 26, 7731 GP Ommen Schurinkstraat 36 (voorheen Opel Makkinga), 7731 GE Ommen 
tel./fax (0529) 45 07 45 of (06) 551 981 25

van kesteren
schoenmode

Kerkp le in 6 ~ 7731 CS O m m en ~ Telefoon (0529) 45 15 09

S p r u ijt
N o t a r i s

Varsenerpoort 1 - Postbus 75 - 7730 AB Ommen 
Tel. (0529) 45 22 33 - Fax (0529) 45 37 12

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

BEL
(0529) 45 14 29

Voor een goed betaalbare 
Hollandse maaltijd 
of
koffie met vers gebak

RESTO OCO
Lunchroom-ijsbedrijf 
Brugstraat 16 
7731 CT Ommen

RENAULT

RENAULT-DEALER

CENTS
Stationsweg 24, 7731 AX Ommen 

Telefoon (0529) 46 99 00

Uw adres voor:
- personen/bedrijfswagens
- autoschade
- verhuur
- TEXACO tankstation
- LPG-gasinbouwstation
- financiering
- lease, alle merken auto’s



MoederTeresa i.s.m.Frouwke Doezeman-Makkinga
‘t Leev’n is ...

‘t Leev’n is

... een kaans griept em.

... schoonheid bewonder heur.

... zalegheid pruuft em.

... een dreum verwarkelekt heur.

... een uutdaging nem den an.

... een plich’ voer em uut.

... een spel spöl ‘t.

... kostelek koestert em.

... een schat wees d’er zuneg op.

... liefde geniet t ’er van.

... een mysterie ken em.

... een belofte vervul den.

... ve’driet overwin em.

... een worsteling anvaard’ em.

... geluk maak ‘t woar.

... kostbaar vernieteg ‘t niet.

... leer’n red ‘t.



Marietje Rhee-Luttekes
De schipper vertelt

De Zwolseweg aan het begin 
van de vorige eeuw.

Nou, Stevens de bakker an de Brugge den had 
achter in de tuune een schuure en doar mess’n 
'e varkens (niet volle, ‘n stuk of twie, drie of 
veere van die olie mott’n en die verkoch ‘e 
dan an ‘n ien of aander. Een keer toen had ‘e 
d’r drie verkoch an Jan van der Bent, den 
woon’n in de Bermerstroate, woar Pillen la
ter ‘ezett’n ‘cf. Nou, den Jan van der Bent 
den was ‘n Zwolsen; die van der Benten 
waar’n allemoale slagers. En den hef toen drie 
van die zwoare mott’n ‘ckoch van Stevens. 
Noe weet ik nie of dat veur die femilie in 
Zwolle was, of dat ‘e dat op zien eig’n höltie 
dee - ma’ dat maak ok niks uut

Affijn, mien vader naamp dat an, die mott’n 
noar Zwolle te brengen met de peerd en 
waag’n. Auto’s waar’n d’r toen nog niet; ‘t 
was denk ik zo’n bettien in “veertien-vief- 
tien”. Een ledderwaag’n nuum’n ze dat; een 
boer’nwaag’n met holten ledders d’rop en een 
achterklappe, det ko’j dan hoge en lege zett’n 
en as ‘t dan neudig was nog een paar beugels, 
die konn’n over die ledders ‘en en doar kon 
dan een kleed over, dan ha’j een kleedwaag’n.

Nou en doar hebt ze die mott’n, ik gleuve dat 
‘t bie Kouwen was, in’elaad’n, drie dikke

mott’n in de waag’n en de achterklappe an de 
kettens hoge op, zo hoge meugelik en een 
bettien schuin en dat gunk altied goed, dat 
gebeur’n wel vaker.

Nou, ‘t was midd’n in de zommer en wie’j 
waar’n, Gait Volkers was t’r ok bie, wie’j 
waar’n in de Haav’n op ‘t schip gangs met 
schilder’n en schonemaak’n (ie konn’n zo ‘n 
veertien daag’n niet vaar’n op de Voart veur 
‘t onderhold van ‘t k ’naal en die tied 
gebruuk’n wie’j dan veur schilder’n en zo).

Nou, en toen kwaamp de zunne van Tol Barts 
(Wolfkamp, den zat an de Loarbrugge as tol
baas) en den kwaamp op de fietse bie) ons an 
‘t k ’naal en toen zegg’e: “Oen Va hef mie 
‘estuurd, want t ’r is ‘em een varken 
ontkomm’n, den is ‘m uut de waag’n ‘espmng 
‘n bie Ada’s Hoeve in de buurte en ie mossen 
ma zien dat dat varken weervunn ‘n. “ (Mien 
Va mos tol betaal’n an ‘t tolhekke en toen keek 
‘e achterumme en toen miss ‘n e die motte.)

Nou en wie’j lopende de Zwolseweg op en 
kiek’n o’w dat varken ok zaag’n. Ja en doar, 
een endtie veur Ada’s Hoeve, doar ko ‘j zien, 
dat ‘e d’r uut ‘esprungen was nou en wie dat



bos in en zuuk’n. Toeverdan heur’n wie’j ‘m 
knorr’n en toen was ‘e al een heel’n ende, 
wie’ nuum’n dat ‘t Doev’nbossie, doar woar 
noe ‘t kampeerterrein van de Padvinderieje 
is, op de Vechte an, doar was ‘e al een heel’n 
ende dat bos in’escharreld.

Nou en wie’j probeer’ n ‘em op te drie’m, ma 
doar mossie niet al te volle gekheid bie 
maak’n, want dan wödd’n e lilluk. Affijn wie’j 
kreeg’n zoverre, tot doar bie Ada’s Hoeve, 
doar wonn ‘ n een boer en den zag ons doar 
scharrel’n met dat varken w ie’j met een 
stokkien d’r achteran en opdrie’m.

Toen zegg ‘e: “Doet ‘em mar ee’ m in mien 
brinkie; he’j had zo’n brinkie achter de 
schuure. Mar he’j had t’r zelf twie van die 
leuperties in dat brinkie, die had ‘e doar loop’n 
en he’j dut dat deurtien lös en wie’j dree’m 
‘em d’r zo in en in ien keer: “Haauw!” sprink 
‘e boov’m op zo’n leupertien en den boer d’r 
bie in en sloan en schupp’n en ‘t hekke weer 
lös en die motte d’r weer uut.

vens den vreug mie: “Kan den niet bie van 
der Bent?” Ik zegg ‘ n van: “Dat weet ik nie!” 
(ik waar’ allang bliej da’k ‘em kwiet waar). 
Jan van der Bent den was slager ma’ den had 
doar gien hok um varkens an te hol 1’n denk 
ik. Hoe ‘t later ‘egoan is dat weet ik nie. ‘t 
Was een motte van wel zo’ n veerhonderd 
pond, den was nog wel een paar cent weerd. 
Ma’ wie’j hebt dat nooit kunn’n begriep’n, 
dat ‘e doar over die waag’n, over dat achter- 
schot schuin in heugte (dat was zowat twie 
meter hoge) zonder de poot’n te brekk’n 
of’ekomm’n is; ma wie’j bint t’r ma mooi een 
heel’n middag dmk met ‘ewes!

Zitten die strikken hier nu wei of 
niet om de poten?

Ja, toen he’w probeerd um met ‘n strik een 
touw um de poot te krieg’n en dat lukk’n an 
de veurpoot en toen d’r weer achteran en 
drie’m en dan beet ‘e weer van ‘m of en dan 
trökke wie’j weer an ‘t touw de poot onderuut 
en dan veul ‘e met de snoete op de grond en 
zodoende ‘ew ‘m de weg op’ ekreeg’n en toen 
mosse wie’j d’r met noar Omm’ n ‘en en 
ied’re keer dan kwaamp ‘e weer op oe an en 
dan trökke wie ‘m de veurpoot onderuut en 
dan veul e weer op ‘ n bek; dat dier dat was 
zo wild as ik weet nie wat.

Nou ja, toen bi’w d’r dan toch mar weer met 
noar Stevens ‘en ‘egoan. Ja mien Va kon d’r 
ok niet b lie ’m w ach’en. ‘t Was bie de 
zommerdag en warm weer en dan had ‘e kans 
dat d’r nog meer uutgung of kepotgung. Ste-



Albert van de Vegt
Onbekend

Ook deze keer weer een oude foto. Zowel da
tum, plaats als personen zijn ons onbekend. 
We hebben het sterke vermoeden dat er deze 
keer weer eens iemand gaat reageren.Wie

helpt ons? U kunt uw reactie schriftelijk zen
den naar: redactie “Darde Klokke”, p/a Vars- 
enerstraat 69 7731 DC Ommen.

Voor al onze trouwe en nieuwe medeschrijvers, dichters en columnisten:
. 'x * , 1'vA - ' ' V >■-'' v  i '

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor De Darde Klokke nr.
119 is

30 maart 2001

De antwoord’n van ‘t spöllegie (blz. 10):

1. Gieteling - Merel. 11. Vernemsteg = Leergierig.
2. Smeueg = Lenig. 12. Bruggie met nagelholt = Boterham met een
3. Uutfiegelier’n = Uitdokteren. soort rookvlees.
4. Kriet’n = Huilen. 13. Ploer’n = Kluiven.
5. Achter de gedienties = Slapen gaan. 14. Uutpoes’n = Uitblazen.
6. Vuste = Alvast. 15. Opstureg = Opstandig.
7. Vertreen = Eindje lopen. 16. Weitemaal = Tarwemeel.
8. Zwil = Eelt. 17. Kuigies = Kaantjes.
9. Schol = Ondiep. 18. Betuun = Schaars.
10. Tremse = Korenbloem. 19 Inschuun’n = Opstoken.

20. Gunder’n = Verlangend kijken.



h o te l-
restaurant

p A P I N G

Stationsweg 29, 7731 AX Ommen 
Tel. (0529) 45 19 45 
Fax (0529) 45 47 82

Wist u wel dat u bij ons niet alleen kunt overnachten, 
maar dat er veel meer mogelijkheden zijn, zoals:
• A la carte dineren • Wij verzorgen recepties en koffietafels
• Lunchen • Uw (familie)bijeenkomst
• Vergaderen • Warme en koude buffetten
• Zwemmen • Diners

MAKELAARSKANTOOR BAKKER

A. A.  B a k k e r
M ake laa r en ta x a te u r in o n ro e re n d e  goederen

Kantoor:
Vrijthof 4, 7731 CN Ommen, Tel. (0529) 451032, Fax (0529) 456409 

Privé: Stationsweg 17, 7731 AW Ommen, Tel. (0529) 45 16 65

DE
HYPOTHEEK 
SHOP

ALLES OP EEN RIJ

Alles voor 
uw hypotheek, 
uw financiën, 
uw toekomst 
in één shop.

De Hypotheekshop 
Schurinkstraat 20 
7731 ED Ommen 
Tel. (0529) 45 59 59

Ommen tel. (06) 285 09 186 of 
Staphorst tel. (06) 288 55 655

vrijdag
zaterdag } Ommen Staphorst {

vrijdag
zaterdag

■ ■ I .I

a
' i B

iii

O C B  B o u w  b.v.

Strangeweg 14 
7731 GW Ommen 
Tel. (0529) 45 28 10 
Fax (0529) 45 20 62 
E-mail ocb@kpd.nl

W o n in g -e n  u t il ite its b o u w  

N ie u w b o u w  en v e rb o u w  

R enova tie  en res tau ra tie  

V e rva n g in g  ge ve lkoz ijne n  

O n d e rh o u d s w e rk

A a n v ra a g  b o u w v e rg u n n in g  en su b s id ie s

expert WESTERMAN
O m m en, Gasthuisstraat 1-3, te lefoon (0529) 45 14 06 

D alfsen , Pastoriestraat 2, te lefoon (0529) 43 01 02

A A R  W O R D  J E  W I J Z E R  V A N

J A  Schottert Lid LMV

makelaar-taxateur o.g.

Bouw straat 12 - 7731 CP Om m en - Telefoon (0529) 45 11 45

TAXATIES ~ AANKOOP ~ VERKOOP
Heeft u plannen? ......kom eens p ra ten !

DE BOER ADMINISTRATIE

Van Reeuwijkstraat 42 
7731 EH Ommen 
Tel. (0529) 451154 
F ax(0529)455027

IPIISPIICI
[KilMcJlöJIEIlE
[tJUMJIgJIZJOtë m jn o o

[aJMWlIIIIls]
lÈ Ê im iim

Lid Vaspac
Accounting- en Adviesgroep

de lelie
UTYCE1*1

B e a u t y c e n t e r  ‘D e  L e l ie ’

M olenpad  2  -  7 7 3 1  G X  O mmen

T el . ( 0 5 2 9 )  4 5 5 9 8 2  - b.g .g . (0 5 2 9 )  4 5 1 5 9 6
I n t e r n e t  w w w .s o l c o n .n l / d e - l e l ie  
E - m a il  i n f o @ b e a u t y c e n t e r -d e l e l ie .n l  

m a . t / m  v r . v a n  9 .0 0  - 2 1 .0 0  u u r  
ZATERDAG VAN 9 .0 0  - 1 6 .0 0  UUR

T o t a l e  u it e r l ijk e  v e r z o r g in g

VAN HOOFD TOT VOET.

• P e d ic u r e

• M a n ic u r e

• K u n s t n a g e l  s t u d io

• S c h o o n h e id s s p e c ia l is t e  
.  V lSA G IE
• S po r t m a s sa g e

• A c n é  b e h a n d e u n g

.  L ic h a a m s p e e l in g  e n  pa k k in g e n

• 38 -l a m ps  sn e l b r u in e r

• D a g a r r a n g e m e n t e n

Aannemersbedrijf M. van der Vegt

D'
O m m en (0529) 45 37 47

mailto:ocb@kpd.nl
http://www.solcon.nl/de-lelie
mailto:info@beautycenter-delelie.nl


O ntw erpen in m oderne en behoudende vo rm gev ing  van:

*  Industrië le-, productie-, landbouw -, bedrijfsgebouw en.

*  Kantoren, w inkels, horeca e.d.

*  W oningen, bungalow s, landhuizen.

architect J. DIJK
Ommen Telefoon (0529) 45 19 69

’n  K w estie van Sam enspel

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

Pr. Julianastraat 6, 7731 GH Ommen, Tel. (0529) 45 27 35 
H. Dunantplein 16, 7442 NJ Nijverdal, Tel. (0548) 61 99 08

Horlogerie-Juwelier- Opticien

Y .D . K O L K
Een naam die klinkt als een klok

Heeft u uurwerken, sieraden of brillen te repareren? 
Wij geven hierover gaarne advies.

Sandbergstraat 8, 7731 DG Ommen, Tel. (0529) 451416

/[/

ZOJi'P
hel?'"

Restaurant
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel. (0529) 45 72 72

VAN D ER
w i j n h a n d e l  ~  s l i j t e r i j

V.O.F. van der Beek 
Sinds 1854

Schurinkhof 4-6 • 7731 EX Ommen 
Tel. (0529) 45 30 66 • Fax (0529) 45 30 90

(ERKENDE 
VERHUIZERS

VAKMANSCHAP 
ZEKERHEID 
REËLE PRIJZEN

£ ] r p

ii3b
H. STEEN B.V.
Sogenbosstraat 3 
7731 WT Ommen 
Tel. (0529) 45 18 02 
Fax (0529) 45 69 98

Gewoon 'n goei'n bakker

AKKER Varsenerstraat 3 
7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

K tg g e ! Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

jSwcj, AUTOSCHADE

Z7
GARANTIEBEDRIJF

Balkerweg 17a 
7731 RX Ommen 

Telefoon (0529) 45 13 03 
Fax (0529) 45 13 43 

E-mail restaurant@de-lindenberg.nl 
Internet www.de-lindenberg.nl

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen 
Telefoon (0529) 45 12 94

- Diners - Vergaderingen - Swingzolder
- Koffietafels - Personeelsavonden - A La Carte Restaurant
- Recepties - Spellenkelder - Zalen tot 400 personen

”DE LINDENBERG” NET EVEN ANDERS!

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op

bungalowpark „Hoge Hexel"
W ierden - Overijssel

V oor rese rve rin ge n , n ie t o p  zondag

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

mailto:restaurant@de-lindenberg.nl
http://www.de-lindenberg.nl

