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Van de redacties

Voor sommigen onder u zit de vakantie er al 
op, voor anderen moet het allemaal nog be
ginnen. Wij gaan nog, maar niet zonder u de 
nieuwe Darde Klokke te presenteren. Num
mer 120 al weer en deze keer beginnen we 
met een door Harm Takman ingezonden arti
kel over de oorlogsbelevenissen van een oud- 
inwoner van Ommen, Hendrikus Egberts. Om 
u al vast een beetje nieuwsgierig te maken, 
hij kreeg ruzie met een SS’er en kwam hier
door oog in oog te staan met de Nachtwacht 
van Rembrandt.
Wat minder spectaculair, maar zeker het le
zen waard is de geschiedenis van de Honge
rige Wolf, beschreven door de veldwerker in 
Stegeren, Ben Wösten.
Uiteraard ontbreekt onze vaste correspondent 
uit de Middeleeuwen niet. Anton Ouweneel 
neemt u deze keer mee terug naar de tijd dat 
de stedelijke burgerij in de Middeleeuwen 
voor het eerst van zich doet spreken.
Velen van u hebben intussen de eerste door 
de HKO uitgegeven videoband al in hun be
zit, of op z’n minst al eens gezien. In dit num
mer vertelt Hans Steen u iets meer over wie 
er nu allemaal op staan. Hij begint heel voor
zichtig, met de eerste vijf minuten van de 
band.

Henk van Elburg vertelt vervolgens wat hij 
over de personen uit die eerste vijf minuten 
op het Internet heeft weten te vinden. Hij vond 
overspel, ruzies en de weduwe van Nelle op 
zijn pad.
In het artikel van Dieks Horsman gaat het niet 
zozeer over personen, maar over hun namen. 
Over familienamen die in deze streken veel 
voorkomen en over hun oorsprong bent u na 
lezing van zijn bijdrage weer geheel op de 
hoogte.
Tussen al deze serieuze kost vindt u zoals ge
bruikelijk weer de soms ontroerende, soms 
grappige bijdragen van onze vaste columnis
ten Dientie, Frouwke Makkinga en Luuk 
Vogelzang.
Geheel nieuw zijn dit keer de bijdragen van 
de anoniem gebleven cartoonist Belhamel. U 
vindt zijn tekeningen en scherpe commenta
ren op een aantal plekken in dit nummer. 
Zoals gezegd, de redactieleden hebben nog 
een vakantie tegoed. Wij wensen iedereen die 
op dit moment nog zit te zwoegen op een bij
drage aan het themanummer Wonen veel wijs
heid en sterkte. Bijdragen zijn overigens nog 
steeds welkom. De redactie kan pas echt aan 
de slag na een welverdiende vakantie.
U, als lezers, wensen wij zoals gebruikelijk 
weer veel leesplezier.

De redacties van de Darde Klokke en de 
HKO.
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ingezonden door Harm Takman
“Ik moest voor straf de Nachtwacht bewaken”

Een merkwaardig verhaal van H. Egberts

Hendrikus (Drieks) Egberts

Voorwoord bij het verhaal van Hendrikus Egberts

De vader van Hendrikus Egberts heette Roelof Egberts. Deze was getrouwd met een dochter van 
Hendrikus Bosch, wonende Lagen Oordt no. 14, waar later Anton van der Vegt woonde. Het huis is 
inmiddels opgeknapt en verbouwd, staat er nog. De familie Roelof Egberts had drie kinderen: Egbert 
(1917), Hendrikus (1920) en een dochter, later getrouwd met Aart Wagenaar. De dochter is inmiddels 
overleden.
In 1920 woonde de familie Egberts aan het Bouweinde, nu Dr. A.C. van Raaltestraat. Het oude huis is 
gerenoveerd, staat er nog. In 1928 is het tuintje er voor, toen de nieuwe winkel van Lute Wind er kwam, ook 
bebouwd. De vader van Roelof Egberts heette Egbert en was vroeger doodgraver. Hij had drie zonen: 
Egbert, Roelof en Johannes. Egbert zal wel loswerkman geweest zijn. Roelof was spoorwegarbeider en 
Johannes was koster bij de Hervormde kerk. Toen in 1928 Lute Wind ging bouwen, is de familie Roelof 
Egberts verhuisd naar het Molenpad, achter de vroegere Chr. Gereformeerde kerk. Het huis was en is nog 
van de familie Warmink “Appelhof”, de smid. Daarna zijn ze verhuisd naar de sein- en brugwachters- 
woning bij de Regge. Toen in mei 1936 de spoorlijn Deventer-Ommen werd opgeheven, is het sein- en 
brugwachtershuis afgebroken. De familie Egberts is toen verhuisd naar de Hardenbergerweg, in één van de 
dubbele woningen van E. Takman. De vrouw van Roelof Egberts is heel oud geworden en woonde jaren
lang in Oldenhaghen. Evenals Drieks is ook zijn oudere broer Egbert bij de Koninklijke Marechaussee 
geweest, en later bij de Spoorwegrecherche te Zwolle.

Het merkwaardige verhaal van H. Egberts uit 
Kerkdriel. Hij bewaakte tijdens de oorlog, als 
straf, kunstwerken als De Nachtwacht van 
Rembrandt en De Stier van Paulus Potter. 
Het merkwaardige verhaal van H. Egberts.

“Binnenkort schieten wij op elkaar”, zei 
wachtmeester H. Egberts begin november 
1943 in Driel tegen een bewapende NSB- 
landwachter. Het gevolg hiervan was dat de

inmiddels 80-jarige en nog zeer vitale oud- 
politieman voor straf werd overgeplaatst naar 
Maastricht. Zijn verhaal begint eigenlijk met 
de opdracht per 1 april 1941 samen met zes 
collega’s naar Zaltbommel te gaan om daar 
het verkeer op de Waalbrug te regelen. Deze 
brug was op 4 mei 1940 door de Nederlandse 
militairen opgeblazen. Om het Noord-Zuid- 
verkeer weer zo snel mogelijk op gang te bren
gen werden er noodvoorzieningen getroffen. 
Er was vooralsnog enkel eenrichtingsverkeer 
mogelijk, dus werden er verkeerslichten op
gesteld. Met de regeling daarvan en alles wat 
daaromheen nodig was, werd de marechaus
see belast.
Toen de brug weer was hersteld, werd Egberts 
op 2 februari 1942 overgeplaatst naar Hedel. 
“Ik herinner me dat nog goed”, zegt hij. “Het 
vroor die dag namelijk ‘s morgens om half 
elf nog 17 graden.” Een paar maanden later 
werd Egberts in Kerkdriel te werk gesteld. 
Daar had een conflict met de landwachter 
plaats. “Binnenkort schieten wij op elkaar”, 
zei ik. “Een week na mijn uitspraak had ik 
een transport naar de kinderrechter in 
Arnhem”, vertelt hij. “Toen ik daar het sta
tion uitliep, zag ik die bewuste landwachter 
samen met de kringleider van de NSB uit 
Hedel. En jawel hoor, een paai' dagen later 
moest ik me bij een paar SS-officieren ver
antwoorden. Ik werd voor straf overgeplaatst 
naar Maastricht. Aan die overplaatsing werd
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meegewerkt door de fanatieke SS-politie- 
com m andant Douwe van D ijk uit 
Zaltbommel. Die werd bij Heerewaarden met 
zijn eigen pistool doodgeschoten. In de ka
zerne Oud-Vroenhoven aan de weg tussen 
Maastricht en Tongeren bivakkeerden alle
maal gestrafte marechaussees. Die hadden tot 
taak de zeven grensposten in de buurt van de 
Limburgse hoofdstad en de kunstschatten in 
de kluis onder de Sint-Pietersberg te bewa
ken. “Daar bevonden zich behalve De Nacht
wacht onder meer De Anatomische Les en De 
Staalmeesters van Rembrandt, De Stier van 
Paulus Potter. Het Echtpaar van Frans Hals 
en nog veel meer fraais. De verzekerde waarde 
van alles bij elkaar bedroeg destijds al twee 
miljard gulden”, zegt Egberts. Onlangs is de 
oud-marechaussee op uitnodiging van de 
Werkgroep Rijksbergplaats na ruim 55 jaar 
terug in de kluis geweest. De werkgroep on
derhoudt de kluis voor de Vereniging van 
Natuurmonumenten. Deze is eigenaar van de 
Sint-Pietersberg en is van plan de unieke 
ruimte na een opknapbeurt open te stellen 
voor het publiek en er mogelijk exposities in 
te houden. “De gangen in de Sint-Pietersberg 
met hun koude, vochtige lucht riepen veel her
inneringen in me op”, stelt Egberts. “De 
elektriciteitskabels en de lampen aan het pla
fond zijn nog net als toen. Zelfs het telefoon
toestel, waarmee we om de twee uur naar de 
kazerne in Maastricht moesten bellen of alles 
nog in orde was, staat er nog.”
Behalve met het “bewaken” van de unieke 
schilderijen, waarvan de meeste aan nog 
steeds goed over rails schuivende rekken wa
ren gehangen, hielden de mannen zich onder 
meer bezig met het in veiligheid brengen van 
geallieerde piloten. Ik weet nog goed dat er 
twee van die gasten in ons wachtlokaal zaten 
toen er een Duitse auto met vijf militairen erin 
voor de hekken stopte. Dat was schrikken. Ik 
zei tegen mijn collega “Breng ze naai' de nood
ruimte, dan zal ik tijd rekken”. Met lood in 
mijn schoenen liep ik niet te snel, maar ook 
weer niet te langzaam naar de ingang. Daar 
“ontdekte” ik dat ik de sleutel niet in mijn 
zak had. De Duitsers scholden en vloekten 
wel, maar ze konden niets anders doen dan 
wachten tot ik terug was. De piloten waren 
inmiddels in veiligheid gebracht.”
Een ander incident deed zich voor toen gene
raal Christiansen, de opperbevelhebber van 
de Duitse strijdkrachten in Nederland, samen 
met een aantal hoge officieren op bezoek 
kwam. Egberts: “Wij hadden orders gekregen 
dat er niemand met scherpe voorwerpen bij 
zich de kluis in mocht. Ook geen officieren

dus met grote uitstekende revolvertassen. Zij 
moesten hun pistolen afleggen. Dat deden ze 
allemaal, behalve Christiansen. Hij zei: “Een 
Duitse officier geeft zijn wapen nooit af.” 
Gelukkig ging hij niet de kluis in.
Een week voor de bevrijding van Maastricht 
(14 september 1944) kreeg de marechaussee 
bevel geen Duitsers meer in de kluis toe te 
laten. “Gelukkig kwamen er geen Duitsers 
opdagen”, verzucht Egberts, die op 17 sep
tember 1944 samen met enkele Amerikaanse 
militairen, leden van de Binnenlandse Strijd
krachten en marechaussees een erehaagje bij 
het Amerikaanse Stafkwartier op het Vrijthof 
vormde, toen prins Bernhard een bezoek 
bracht aan de eerste bevrijde stad van Neder
land. In november 1945 kwam Egberts terug 
in Kerkdriel. De Nachtwacht hing toen al lang 
weer in Amsterdam in het Rijksmuseum.

Rectificatie
In het vorige nummer stond een 
levendig verslag van Marietje Rhee 
over haar ervaringen als klein meisje 
tijdens de oorlog. Naar aanleiding 
hiervan wees Harm Takman er ons 
op dat Karei Lameijer niet door de 
Duitsers is gearresteerd, maar door 
de K.K.-mannen van kamp Erika, 
onder aanvoering van Lagerfuhrer K. 
Diepgrond.
Toch fijn, als er iemand alles zo 
grondig naleest. Harm bedankt.

Themanummer Wonen:
Det is nie ut egeem, de schrievers bint 

dur in gaon w oon'n!”
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Jan Willem uut ‘t Goor (Ingezonden door Luuk Vogelzang)

Vliegenplaag

In disse tied van ‘t joar lig ik wel is but’n op ‘n 
gemakkeluk'n stoel te soesebol'n 
vake an dit Twênse vassie denk’n

Vliege, Vliege,
A’k ow kriege
A’k ow kriege’, slao ‘k ow plat!
Hé, die ha’k doar hoast ehad!

‘s Zommers, as ‘t zoo mooi kan wêzen 
Buten in et zachte gres;
A'j van hette loopt te puffen 
Graag wat wollen liggen suffen.
Zonder wark en zonder les.............
't Is een wonder, as ‘t zal lukken!
Nauw’lijks nog op ow gemak.......
Ziiii. Daor kumt ze vliegen.
Kan ow now zo prachtig kriegen 
Met ow dunne zommerpak.

Deur de bokse, deur de sökke.
Deur de blouses, deur de rökke,
‘t Geet jo  overal deur heer 
en i’j stoat al lange weer 
En de vliege lacht ow uut 
Met eur lange spitse snuut.
Buten liggen is niet pluus 
En i’j goat weer graag noa huus.
‘t Jokt ow' manges an de beene,
An de kuten, an de teene.
‘t Is te gek, um van te proaten,
Moar 't schuiken, dat ku’j hoast niet baten.

Vliege, Vliege,
A’k ow kriege
A’k ow' kriege’, slao ‘k ow plat!
Altied he’j ze hoast ehad!

Joa, i ’j goat moar weer noa binnen,
Moar völ zu’j der niet bi j winnen.
Kiek, doar loopt ze langs de richels,
Langs de steene, langs de tichels,
Langs de raams en de gardienen,
Langs de flesch met millesienen.
Op de toafel, in de kanne,
In de wieme an de oelewanne,
Langs de zolder, langs de ribben,
Langs de stule en de kribben,
Langs et spek en langs de schinken,
In de melkan, um te drinken.
In de wiege volt de keuze.
Liefst op kindjes arme neuze.
Kiek, ze schildert op de roeten 
Dinger, hoast as zommersproeten!
Van de koestal op ons brood!
Alle vliegen mosten dood!
Vliege, Vliege,

M

A’k ow kriege
A’k ow' kriege', slao ‘k ow' plat! 
Moar dat kriegen geet niet glad.

Vliegenvangers, die goed klêven, 
Doaran loat völ vliegen ‘t léven. 
Kiek ze stippen op de teene.
Kiek ze trekken met de beene.
Nog prebiem, um los te kommen, 
Nog wat snorren en wat brommen, 
Nog wat drei’jen en wat drillen, 
Nog wat spartelen en rillen,
Lange in den liem nog knooien 
Tusschen lévenden en dooien.
Zie ze spelken. zie ze rukken,
Zie ze hörvelen en krukken........
Nee, now kiek ik moar niet langer 
Noa den viezen vliegenvanger! 
Nee, die straf is toch te groot: 
Sloat in ens ze liever dood! 
Vliege, Vliege,
A’k ow kriege
A’k ow kriege', slao ‘k ow plat!
Al weer mis, zoo vast as wat.

Vangen in een vliegenglas 
Liekt zoo wreed niet en zoo kras. 
Zoegt zich eerst an soeker zat;
Dan in ‘t lekk’re zeepenat.
Monter zwemt ze eerst in ‘t rond, 
Moar ze vuult jo  nargens grond. 
Dat klabestem en dat worst'len, 
Dat gekletter en dat borstlen 
Gaw een ander onder drukken,
Um de vlucht te doen gelukken, 
Op een schipbreuk liekt et hoast;
't Vliegenglas is ook d ’r noast! 
Nee, dat mooie vliegenglas 
Is toch ook te wreed, te kras!

Vliege, Vliege,
A’k ow- kriege
Geef ‘k ow an den spinnekop 
En den vret ow lekker op!

Oorspronkelijk uit: ‘n Schepel Mankzoad, door Jan 
Willem uut ‘t Goor (pseudoniem? voor D.H.Keuper) 
Ik heb het letterlijk overgenomen uit het boek: “Bij 
ons in ‘t land der Saksers” studies, schetsen en verzen 
uit Saksisch Nederland. Er stond geen datum in dit 
boek maar ik denk dat het uit ±1935 is. Van verschil
lende Twentse (Saksische) woorden ken ik de beteke
nis niet. Deze woorden waren de Twenten die ik ge
vraagd heb ook onbekend.
Achter sommige woorden heb ik wel een betekenis 
gezet, dit is meer als aanzet om er over te denken. Het 
vraagteken maakt duidelijk dat mijn twijfel over de 
betekenis ook erg groot is! Dus nu is het aan u!
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PAUW
Wij hebben voor u een uitgebreide collectie

jubileumkaarten*
Stap eens bij ons binnen, wij geven u graag advies! 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

drukkerij

KLEINLUGTENBELT
timmer- en onderhoudsbedrijfBROOD & BANKET

tia r r if D u n n ew in d
De Voormars 10B - 7731 DD Ommen 

T e le fo o n  (0 5 2 9 ) 4 5  4 7  8 9Varsenerstraat 12 - 7731 DC Ommen

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.

A U T O S C H A D E  H U Y S M A N S
Strangeweg 20, 7731 GW Ommen 

Telefoon (0529) 45 11 46

G ra tis  le e n a u to  • FO C W A  g a ra n tie  
2 4 -u u rs s erv ic e  •  7 d ag en  p e r  w e e k

«as
Rijwielen/Bromfietsen 
B .J . B ru n in k

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

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

Bandenservice Ommen
voor volledig technisch onderhoud

meer

Nieuwelandstraat 1 
7731 TH Ommen 

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

Rayonkantoor:
Coevorderweg 48,
Postbus 82, 7730 AB Ommen 
Tel.: (0523) 63 82 41 
Fax: (0523) 63 82 17

Netelhorst 2 
Postbus 81 

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

N ederlandse

Vereniging

Wegenbouwers

T Kleijerink
Dalfsen: Bloemendalstraat 3 ▼ Tel. (0529) 43 25 12 

Ommen: Bermerstraat 12 ▼ Tel. (0529) 45 13 51 
www.drukkerijmeijerink.nl

• m m e r  A u t o m a t e n

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


"DE B L O M M E lllE "
bloemen - planten - cadeau-artikelen

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

RESTAURANT

BESTifMENERbERq

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

S c h i l d e r s b e d r i j f

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

e d / 2  '2 $ e  2 ?  e d e
Voor al uw meel-, graan- en reformproducten

Molenpad 7 te Ommen - Tel. (0529) 454080

Na 18.00 uur
Bouwmeesterstraat 9 - 7731 GA Ommen

café  - r e s t a u r a n t

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

Lemeierweg 13, Ommen, Telefoon (0529) 451723

10 autobedrijven in Ommen 
bieden een compleet 
pakket streng geselecteerde

OCCASIONS
'N  RONDJE OMMEN DAAROM 

DE MOEITE WAARD!

O Bovag Autobedrijf 0 Suzuki dealer
Freek Dunnewind bv Schuurhuis
Balkerweg 64, Witharen Vermeerstraat 2, Ommen

0
tel. (0523) 67 63 67 tel. (0529) 45 46 00
VW-Audi dealer O Peugeot dealer
Oostendorp Karsten
Balkerweg 10, Ommen Patrijsstraat 1, Ommen
tel. (0529) 45 36 59 tel. (0529) 45 14 71

© Toyota dealer © Renault dealer
Van Leussen Cents bv
Haven 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

0
tel. (0529) 45 64 36

© Autobedrijf Citroen agent
De Jong M.C. Bouwman
Strangeweg 11, Ommen Hammerweg 3-5, Ommen
tel. (0529) 46 22 22 tel. (0529) 45 62 47

T O U W E N
t a p i j t  &. g o r d i j n e n

Een begrip voor Ommen en omgeoingl

Schurinkstraat 26a - 7731 GD Ommen 
Tel. (0529) 45 17 16 - Fax (0529) 45 66 72

rW E E N I N K M A K E L A A R S  M

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

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

T E L E F O O N :  0529 45 11 21

^ “ ~ ZG O U D SM ID S 
'  ATELIER

y Z . ....  ZANDBERGEN
V rijtho f 7 - Ommen - tel.(0529)456111

H O U T M A N
DROGISTERIJ ~ PARFUM 

SCHOONHEIDSSALON
P Attence

SINDS 1970

Voor goed advies en v a k w e rk  n a a r erkend

voor 'n sfeervol present uit 'n grenzeloos assortiment

O M M E N  Brugstraat24 - 7731 CT - Tel. (0529) 451414 
HARDENBERG Adm. Helfrichstraat 142 - 7772 BR - Tel. (0523) 263417

L id  v a n  de

CjTALLATIEBEDRIJF

GROEN
OMMEN

W O F t

‘ Loodgieters 
‘ Centrale verw arm ing  

‘ D akbedekkingen  
‘ Elektra
‘ Gas- en W aterle iding  

‘ O nderhoud CV-ketels

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 n

Patrijsstraat 3-5, 

7731 ZL Ommen 

Tel. (0529) 45 22 03

mailto:weenink.22040@NVM.nl


Ben Wösten

De Hongerige Wolf, een pleisterplaats op de hei

In lang vervlogen tijden noemde men een 
horecabedrijf een herberg. Zo’n herberg be
stond meestal uit een soort boerenhoeve met 
een gelagkamer. Men kon in zo’n herberg wat 
bijkomen van een lange reis die soms moest 
worden afgelegd.
Het was een eer, zo u wilt een Christelijke 
plicht van de waard om langskomende reizi
gers op te vangen en hen te voorzien van eten 
en drinken. En als het niet anders kon hield 
de waardin ook nog een bed gereed waar de 
vermoeide reiziger kon uitrusten van zijn 
lange reis.De romantiek wil dan ook nog, dat 
de waard zich beledigd voelde als men wilde 
afrekenen.

Ook de Hongerige Wolf lag vroeger aan een onverharde 
weg. Op de achtergrond is de herberg nog zichtbaar

Vroeger duurde een reis soms vele uren en 
soms ook dagen. Dit had alles te maken met

het vervoer. Alles ging met paard en wagen 
of deels met een boot. Maar ook reisde men 
per voet van de ene plaats naar de andere 
plaats. B ijvoorbeeld van Coevorden of 
Hardenberg naar Ommen of Zwolle. De we
gen waren onverhard en liepen door onafzien
bare heidevelden en moerasachtige streken. 
Een van deze streken was b.v. het Stegerveld, 
ongeveer vijf kilometer buiten Ommen. Reeds 
eeuwen terug stond hier midden in de heide 
een herberg met de fraaie naam “De Honge
rige Wolf’. Over deze naam bestaat een le
gende.
Ooit woonde er op het kasteel te Eerde een 
allerliefste jonkvrouw, Agnes, uit het geslacht 
Raesfelt. Deze adellijke dame verloofde zich 
met jonkheer Rudolf uit het geslacht van 
Blankevoort dat in Collendoorn een burcht 
bewoonde. Eigenlijk waren de moeders erop 
tegen dat beide verliefden omgang met elkaar 
hadden omdat ze aan elkaar verwant waren. 
De liefde van beide jonge mensen was echter 
groter dan de zorg van de ouders over hun 
familierelatie. Het kwam op een goede dag 
zover, dat Agnes haar geliefde ridder tege
moet wilde reizen. Rudolf was hierover in het 
geheim ingelicht en reisde haar tegemoet. Ter 
hoogte van Junne aan de Vecht kregen ze el
kaar in het vizier. Net toen Agnes de Vecht 
overstak, die op dat moment dichtgevroren 
was, sprong een hongerige wolf uit het struik
gewas op het meisje af dat uiteraard gilde van 
angst. Net op tijd trok Rudolf zijn zwaard en

De Hongerige Wolf
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De Hongerige Wolf als “onbe
woonbaar verklaarde woning” in 
de jaren vijftig. Naast de voordeur 
hangt nog het uithangbord met de 
wolf

hief met een geweldige slag de wolf dood. 
Hierdoor kwam de herberg aan zijn naam. 
Overigens stonden aan de doorgaande weg 
van Heemse/Hardenberg via Ommen naar 
Varsen en Zwolle de z.g.n konings- of heirweg 
meer herbergen met namen van dieren die 
zich snel konden voortbewegen. Waarschijn
lijk waren deze herbergnamen enigszins sar
castisch bedoeld ten opzichte van het lang
zame mensenverkeer. Tussen Varsen en 
Oudleusen stond de herberg “Het Zwarte 
Paard” en verderop stond de herberg “Het 
Rode Hert”. In latere jaren stond in Heemse 
een herberg “De Ezel” genaamd die dus, wat 
het voorgaande betreft, wel wat uit de toon 
viel.
De “Hongerige W olf’ was destijds zeer ge
liefd bij de pikmaaiers, ook wel hanneke- 
maaiers genoemd. Dit waren Duitse landar

beiders die hier probeerden hun kostje te ver
dienen. Deze hannekemaaiers, ook wel 
“hollaandgengers” genoemd, hadden na hun 
dagelijkse zware arbeid op het boerenland ‘s 
avonds wel zin in een lekkere spekpannen- 
koek. De waardin van de herberg stond dan 
ook urenlang aan het fornuis om stapels 
pannenkoeken te bakken. De prijs van een 
pannenkoek zo midden 19e eeuw kostte een 
kwartje, maar daar zaten dan wel een paar 
beste plakken spek bij.
Toen de periode van de hannekesmaaiers voor 
bij was, werd “De Hongerige W olf’ als his
torische herberg vooral gewild bij de bezoe
kers van de Ommer markt- en bissingdagen. 
Van heinde en verre kwamen de mensen om 
Ommen op dat soort dagen te bezoeken. Deze 
marktgangers kwamen niet alleen uit Harden- 
berg en Coevorden maar zelfs ook uit het 
Bentheimse in Westfalen.
Herberg “De Hongerige W olf’ heeft in de 
loop van de eeuwen verschillende eigenaars 
en huurders gekend. Niet iedere exploitant 
heeft er goed geboerd. Door de vooruitgang 
in het verkeer nam het aantal bezoekers gaan
deweg af. Hierdoor bleven noodzakelijke in
vesteringen achterwege. In het begin van de 
vijftiger jaren in de vorige eeuw was het ge
daan met de historische herberg in Stegeren. 
Het was een bouwval geworden. De luiken 
gingen dicht en er kwam een bord op te han
gen met “onbewoonbaar verklaarde woning”. 
In de gloriejaren van de herberg hing op de
zelfde plek een prachtig bord met daarop een 
wolf die vanuit de struiken naar voren sprong. 
Na zes eeuwen dienstbetoon aan heel veel 
trouwe klanten was het over en sluiten.
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Vele jaren later kwam gelukkig de wederge
boorte van “De Hongerige W olf’ tot stand. 
Als café-restaurant werd het in het begin van 
de zeventiger jaren herbouwd door een 
horecaondernemer uit Emmer-compascuum, 
de heer Pool. Het restaurant beleefde onder 
de bezielende leiding en vooral de geweldige 
kookkunst van de heer Pool opnieuw een glo
rieuze periode. De biefstukken en schnitzels 
van Pool waren zeldzaam lekker.
Na enige jaren sloeg echter het noodlot weer 
toe. Het toen zeer goed draaiende restaurant 
brandde tot de grond toe af. Wederom was 
het gedaan met “De Hongerige W olf’. 
Jarenlang gebeurde er niets met de ver
schroeide puinhoop. Maar toch herrees de 
hongerige wolf als een phoenix uit zijn as.

Het café-restaurant werd weer helemaal op
nieuw opgebouwd, maar nu als een modern 
horecabedrijf, compleet met een pompstation. 
Eens stond “De Hongerige W olf’ aan de 
grindweg, een mooie rustige landweg tussen 
Ommen en Coevorden. Heden ten dage staat 
het restaurant aan een snelle verkeersweg. Als 
de plannen van de gemeente Ommen ten aan
zien van de nieuwe rondweg werkelijkheid 
worden, dan staat over enige tijd “De Honge
rige W olf’ weer aan een rustige straatweg. 
Hopelijk gaat dit niet ten koste van de klandi
zie. Deze uit de middeleeuwen stammende 
herberg, waardoor het ongetwijfeld de oudste 
herberg in de gemeente Ommen is, heeft een 
beter lot verdiend.

De timmerlieden en metselaars 
die de Hongerige Wolf in 1973 
weer opbouwden aan de koffie. 
De staande man is voormalig ei
genaar E. Stoevelaar,

Ben Wösten

Kielspitsmijter

Oude beroepen

In het oude markeboek van Stegeren kwam ik het volgende beroep tegen n.1. 

KIELSPITSMIJTER

Wie van de lezers weet wat voor functie dit was?

Als u het denkt te weten mag u de oplossing afleveren bij de redactie (zie voorin dit nummer) 
van “De Darde Klokke”.
Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot uit de winkel van HKO.

Voorgevel van de Hongerige Wolf 
in 1959. Aan de muur het uithang
bord. Links op de foto, de voor
malige eigenaar, E. Stoevelaar.
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Anton P. Ouweneel
Burgers in de Middeleeuwen. Een nieuwe sociale klasse

Burger poserend, gekleed in een 
mantel met hoofddeksel. Hout
snede uit 'Des Dodes Dantë 
Lübeck 1489

Wat vooraf ging
In deze artikelenreeks maken we kennis met 
boeren, burgers en buitenlui in de middeleeu
wen. Na de boeren zijn nu de burgers aan de 
beurt.

Leven in de nieuwe stad
Na het verkrijgen van de stadsrechten is er 
uiterlijk weinig verschil tussen de nieuwe stad 
Ommen en het vroegere dorp. De stad gonst 
van agrarische bezigheid: want binnen de 
stadsgrenzen liggen boerderijen met bouw
land, landerijen, weilanden en ongebruikte 
woestbegroeide gronden. Eén verschil is er: 
de aarden wal met zo mogelijk houten palen, 
palissaden, erop rondom de stad ter beveili
ging van de inwoners.
Ook het léven in de nieuwe stad is onveran
derd. Ieder gezin zorgt nog in alles voor zich
zelf: men timmert, bakt, weeft, smeedt, vist, 
slacht en ruilt de overtollige producten. Maar 
dit beeld verandert:
Enige boeren gaan naast hun boerenbedrijf 
voor anderen klussen en brengen het tot een
mansbedrijfjes, die op den duur de hele dag 
timmeren of bakken of weven of smeden of 
slachten of vissen.
Stijgt de vraag, dan werft de eigenaar een 
boerenzoon aan als knecht. Die leert in de

praktijk alle kneepjes van het vak. De eerste 
stap op weg naar een vakopleiding in de prak
tijk!
In het handelsverkeer over de Vecht begint 
de handwerker-koopman eerst eigen artike
len te ruilen en vergroot later zijn assortiment 
door in- en verkoop. Het ‘neutrale’ geld wordt 
nu een handig ruilmiddel!

Poorter en burger
Met de opkomst van de steden in ±1100 zijn 
dus onvrijen inmiddels opgeklommen tot 
handwerkers en kooplieden en vormen een 
nieuwe groep van vrije mensen : de poorters 
of burgers van de stad Ommen. Stadslucht 
maakt immers vrij!
In de tiende eeuw krijgen de stadsbewoners 
de naam van ‘poorters’, genoemd naar het 
Latijnse woord portus, dat haven betekent. In 
de middeleeuwen verruimt de betekenis van 
dit woord via de plek waar de handel en nij
verheid zich afspeelt: de ‘kade met pak- en 
woonhuizen’ tot ‘overlaatstation/ entrepot’ 
naar ‘handelsnederzetting’.
Het woord ‘burger’ ontstaat op het eind van 
de 11e eeuw en is afgeleid van ‘burcht’ of 
kasteel, bijvoorbeeld Vollenhove, waarbij 
mensen gaan wonen.
In de 12e eeuw krijgt het woord een ruimere 
betekenis van ommuurde stad, die als het ware 
een versterkte burcht is geworden.
Poorters of burgers vormen in de stad een 
aparte groep en verstoren de door god gege
ven ideale driehoek van adel, geestelijkheid 
en boeren. In machteloze woede verklaren 
adel en geestelijken het optreden van de 
nieuwe stand als het werk van de duivel! 
Maar... moeten ten slotte toegeven.
Want de neringdoende burgers zorgen voor 
welvaart in de nieuwe stad. Maar niet alle 
bestuurders ontdekken het belang van de ste
delijke burgerij als een nieuwe bron van in
komsten! Soms grijpt zelfs de keizer in:
De Utrechtse bisschop is bevreesd voor de 
macht van de plaatselijke ambachtslieden en 
kooplui in zijn residentie. Daarom talmt hij 
met het verlenen van stadsrechten. Keizer 
H endrik V, op zoek naar steun in het 
Utrechtse, grijpt in. In 1122 schenkt hij die 
rechten aan de Stichtse burgerij met de me
dedeling, dat bisschop Godebald akkoord
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gaat.

Van burger naar bestuurder
De toenemende welvaart in de stad tengevolge 
van nijverheid (handwerkers) en de handel 
(kooplieden) verschaft de burgers macht. De 
overheersende positie van de regerende adel
lijke elite, alleen gebouwd op het grootgrond
bezit, staat nu onder druk. Om hun positie 
veilig te stellen besluit de stadsadel ten slotte, 
een zetel in het stadsbestuur af te staan aan 
de voorman van de burgerij, een rijke burger 
of koopman.
Dit is het begin van een ware omwenteling in 
de middeleeuwse stad. Die hardwerkende 
burgers, die de bloei van de stad te weeg bren
gen, veroorzaken een verschuiving van zui
ver agrarisch bezigheid naar die van indus
trie (nijverheid) en commercie handel) 
Betekenis: Door de bloei van de steden wordt 
de burgerij een bevoorrechte klasse. Het plat
teland en zijn bewoners raken als onvrijen 
voor eeuwen in een achterstandspositie. Een 
ontwikkeling, die vandaag de dag nog voel
baar is.
Het overleg met de bisschop/landsheer gaat 
aanvankelijk nog streeksgewijs en wel met 
ridders, knapen en het mene land - d.w.z. de 
zogenoemde ‘goede luden in den lande’ van 
niet-adellijke grootgrondbezitters. Maar ook 
hun agrarische macht zal geleidelijk afnemen. 
Want met de stijgende stedelijke bloei van 
industrie (bedrijvigheid) en commercie (han
del) verhoogt tegelijkertijd de macht van het 
stadsbestuur. De landsvorst aanvaardt deze 
ontwikkeling en neemt deze nieuwe rijken op 
in het streekbestuur.
Op den duur wijzigt in Overijssel het be
staande overleg van adel en grootgrondbezit
ters zich in Ridderschap en Steden.

Tegelijk is dit de erkenning van een nieuwe 
sociale klasse: de burgers.

Burgerbestuurder leert beschaving
In de omgang met zijn medestadsbestuurders 
ondergaat de leider van de neringdoenden - 
gegoede burger-handwerker-eigenaar-koop- 
man - de invloed van het uitermate chique 
leven van de ridderschap en van al wat in de 
deftige kringen gebruikelijk is. Zoals be
schaafde omgangstaal en vaste gebruiken en 
verfijnde, keurige omgangsvormen en -manie
ren.
Hoewel eerst nog wat onwennig, op den duur 
nemen die gegoede burgers stukje bij beetje 
die gewoonten en gebruiken over van de ho
gere standen. Maar dan bezit je als gegoede 
burger ook een huis en een werkplaats met 
knechten in de stad en je zoon leert lezen, 
schrijven en rekenen op de kloosterschool! 
Kennis is macht!

Kloosterschool.De klooster
broeder zit achter zijn lessenaar 
met de roede in zijn hand. Hier
mee roept hij een leerling, die te 
veel herrie maakt, tot de orde.En 
afleiding is er: tijdens de les vlie
gen de vogels vrij rond.

Het grootste deel van de stadsbevolking ziet 
geen kans zich omhoog te werken. Hun leven 
is dat van de gewone man, die hard moet wer
ken voor zijn dagelijkse brood. Het enige ver
schil met de horige boer is de burgerlijke vrij
heid.

Middeleeuws schaakpartijtje. Burgers nemen de beschaving 
van de adel over en verdiepen zich ook in de techniek van 
het schaakspel.Heidelberger Liederhandschrift, ca 1325.
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Frouwke Doezeman-Makkinga.
Symboliek

Va löp saam’n met Moe 
rusteg kuierend over stroat.
As ze bi'j ’t gemientehuus ankomt 
woar ’n grote mienegte stoat, 
hef Moe ’t dalek begrepp’n, 
an de rooie loper op ’n stoep;
’t Is ’n brölfte -  zie trek Va mee 
en sluut zich an bi’j de groep.
Va zöt as eerste ’t jonge paai
en zeg: “kiek Moe, doar hej de bruid, 
zie is in ’t wit” (en in emzelf: foi, da’s niet mis, 
en dut muujte dat ‘e niet fluit).
“In ’t wit ... joa natuurlek” 
schampert Moe wat verstoord en zeurt,
“heb ie soms ooit van bruiden 
aans dan in ’t wit ‘eheurd?”
• wit — dat is de kleur van reinheid
• wit — dat is de kleur van vreugd
• wit — dat is de kleur van liefde
• de geluksdreum van de jeugd,
• wit — symboliseert veur ’t bruidspaar
• heer toekomstege geluk........
Ik geleuf oe echt, zeg Va vlug, 
mense maak oe niet zo druk.
Mooi en muujlek dat van die ‘symbolen’,
‘k bin merakel bli’j da’k dat now weet.
Maar ik snappe now woarumme 
de brui’gom aajt in ’t zwart is an’ekleed !!!

Onze Aldien was 25 jaar getrouwd.
“ Aldien hult van verkleed’n, wel un olde 
koetse, mar tot mien spiet helemoal gien 

olde historische jurk!
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Hans Steen
Aanvullingen op de 1e videoband

Aanvullingen op de inhoudsopgave van de in het voorjaar van 2000 uitgegeven videoband nummer 1 
van de HKO.

Na de uitgave van onze eerste videoband hebben we een aantal reacties gehad die een belangrijke 
aanvulling geven op de inhoudsopgave van de videoband.

Zo zijn de eerste 5 minuten niet gefilmd door Ph. van Pallandt, maar vermoedelijk in 1932 of 1933 
door een onbekende Engelsman. De informatie is verstrekt door mw. Radha Sloss- Rajagopal. Zij 
heeft nog steeds contact met mw. Oudshoorn-van Pallandt van Eerde en zodoende weten we weer iets 
meer over deze oude beelden van Ommen. De eerste vijf minuten blijken de volgende beelden te 
bevatten.

T ijd In h o u d

0.00 -  0.02 Baron Philip van Pallandt van Eerde

0 .0 2 -0 .1 0 Postoffice op de Besthmenerberg

0 .10 -0 .18 De man is dhr. Rajagopal uit India, secretaris van Krishnamurti. De vrouw links is 
zijn vrouw Rosalind Rajagopal. De vrouw rechts is onbekend

0.18- 0.44 De bouw van het Weversnest op de Besthmenerberg door bouwbedrijf Frederik 
Schuurman. De man die aan het spitten is, is Dieks van der Veen (Dieks van Steven). 
Hij woonde aan het Bouweinde, nu dr. Van Raaltestraat nr. 8.

0.44 -  0.55 De man die geheel links loopt is Johan Schuurman.

1.02-1,38 Bospaden

1 .3 8 -1 .5 3 Banken voor een bijeenkomst van Krishnamurti

1 .5 3 -2 .0 9 Bouw van Weversnest

2.09 -  2.26 De twee kinderen zijn Silvia en Gabriële Vigeveno met hun moeder Annie Vigeveno. 
Zij was getrouwd met een Amerikaan en volgelinge van Krishnamurti.

2.33 -  2.40 Huize Henan, later het Reggehuis en nu het domein van “de Herbergier" aan de 
Hammerweg.

2.40 -  3.44 Het mausoleum is in ieder geval niet in India, dat weten we nu.

3 .4 4 -4 .1 6 Beelden van Londen, met name Piccadilly Circus

4 .1 6 -4 .1 9 nog niet bekend

4 .1 9 -4 .2 5 Rosalind Rajagopal en haar man

4.25 -  4.33 nog niet bekend

4.33 -  4.42 De heer Rajagopal en Annie Vigeveno

4.42 -  4.58 nog niet bekend

4.58 -  5.03 Koos of Kees van der Leeuw, volgeling en geldschieter van Krishnamurti en tevens 
directeur van de Van Nelle fabriek te Rotterdam.
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Henk van Elburg

Aanvullingen op de aanvullingen. Een digitale speur
tocht

Een aantal gelijkgestemden tij
dens een picnic in 1949 in 
Wrightwood, Californië. Van links 
naar rechts: Aldous Huxley, 
Krishnamurt, Igor Stravinsky en 
zijn vrouw, Maria Huxley en 
Rhada Rajagopal.

Toen Hans Steen bij mij kwam met de in
houdsopgave van de eerste vijf minuten van 
de HKO-videoband (zie vorige artikel), zat 
ik net met de handen in het haar. Ik had net 
niet genoeg materiaal voor een goedgevulde 
Darde Klokke. Het artikel van Hans zorgde 
gelukkig voor de ommekeer. Mijn speurneus 
begon onmiddellijk te jeuken. Ik was razend 
nieuwsgierig of er op het Internet iets te vin
den was over de personen die er op de video 
te zien waren.
De computer stond toch al aan, dus daar ging 
ik. Eerst maar eens zoeken naar de vriendin 
van mevrouw Oudshoom die nog zo veel weet 
van de filmbeelden van het landgoed Eerde 
en de mensen rondom Krishnamurti, mw. 
Radha Sloss- Rajagopal.

De familie Rajagopal
De speurtocht met de trefwoorden Rajagopal, 
Sloss en Krishnamurti leverde meteen de no
dige resultaten op. Radha Sloss-Rajagopal 
werd geboren in Hollywood en groeide op in 
Ojai in Californië. Haar ouders, Desikacharya 
Rajagopalacharya (ook wel Raja Rajagopal 
genoemd )en Rosalind Williams deelden daar 
een huis met Krishnamurti. Rhada’s vader was 
een goede vriend van Krishnamurti en bijna 
dertig jaar zijn zaakwaarnemer en secretaris. 
Haar moeder was een Amerikaanse, geboren 
in Hollywood. Rhada Sloss woont tegenwoor
dig in Santa Barbara met haar man James 
Sloss, een hoogleraar wiskunde aan de uni
versiteit van Californië.
De reden waarom er toch nog een flink aantal 
pagina’s op het Internet de naam van Rhada 
Sloss vermelden is de publicatie in 1991 van 
haar bibliografie van Krishnamurti, Lives in 
the Shadow with J. Krishnamurti. Het is 
vooral haar onthulling dat haar moeder bijna

dertig jaar lang een verhouding had met 
Krishnamurti en op zijn verzoek meerdere 
keren een kind liet aborteren, die het meeste 
stof deed op waaien. Raja Rajagopal vergaf 
zijn vrouw, maar de verhouding tussen hem 
en zijn jarenlange vriend ging razendsnel ach
teruit en eindigde in bittere vijandschap. 
Krishnamurti spande twee keer een rechtszaak 
wegens financieel wanbeheer aan tegen zijn 
voormalige vriend en Rajagopal sleepte ver
volgens Krishnamurti voor de rechter wegens 
laster. Uiteindelijk werden alle drie de zaken 
via een schikking opgelost, maar het kwam 
nooit meer goed tussen de beide vrienden.
In de rechtszaken tussen de beide kemphanen, 
die speelden tussen 1968 en 1986, koos Rhada 
de zijde van haar vader en probeerde haar 
moeder tevergeefs haar man en haar minnaar 
weer met elkaar te verzoenen.
In de eerste 5 minuten van de videoband zijn 
ook de kinderen van Annie Vigeveno even te 
zien. Uit de geschiedenis van de Krishnamurti 
Federation of America (zie op het Internet 
http://www.kfa.org/kfa historvl.htm.) blijkt 
dat ook Annie Vigeveno aan de kant van 
Rajagopal stond. Zij en haar man James wa
ren jarenlang volgelingen van Krishnamurti 
en Annie Vigeveno was op het moment dat 
de ruzie uitbrak, secretaris van de 
Krishnamurti Writings Ine. Dit was vanaf de 
jaren ’20 de organisatie die de belangen van 
Krishnamurti had behartigd en ze stond on
der leiding van Raja Rajagopal. Krishnamurti 
besloot in 1968 deze organisatie op te heffen, 
de leiding ervan buitenspel te zetten en de 
bezittingen ervan onder te brengen in een 
nieuwe stichting.
Overigens vind je over deze minder plezie
rige kanten van Krishnamurti’s persoonlijk
heid op het Internet bij de ware volgelingen 
weinig terug. Het boek van Rhada Sloss is op 
een Nederlandse pagina nergens te vinden, 
laat staan bij de Nederlandse Krishnamurti- 
beweging.

Kees van der Leeuw
In de inhoudsopgave van Hans stond nog een 
intrigerende naam, namelijk Koos of Kees van 
der Leeuw, een directeur bij de weduwe van 
Nelle. Ook dat leverde via het Internet nog 
het nodige op. De eerste resultaten kwamen 
van een pagina waarin in het kort de geschie-
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denis van de Firma de Erven De Wed. J. van 
Nelle staat beschreven.
Van 1782 tot 1811 stond de firma onder lei
ding van Johannes van Nelle. Van 1811 tot 
1813 had zijn weduwe Henrica van Nelle- 
Brands de leiding. In 1813 werd zij opgevolgd 
door haar zoon Johannes van Nelle jr. en zijn 
zwager Abraham Goedkoop. De firma kreeg 
toen de naam Firma de Erven de Wed. J. van 
Nelle. Dan weet u dat ook weer. Na de dood 
van van Nelle jr. werden in 1837 twee broers 
van der Leeuw, Jacobus Johannes en Hendrik, 
zoons van een Rotterdamse koopman en 
kolenhandelaar in de firma opgenomen. De 
familie van der Leeuw zou het bedrijf ver
volgens leiden tot 1954, toen de firma Van 
Nelle een N.V. werd.
Maar nu terug naar Kees van der Leeuw, wie 
was hij en wat doet hij op een videoband over 
Ommen?
Kees (Cornelis Hendrik) van der Leeuw 
(1890-1973) was een neef van bovenge
noemde gebroeders van der Leeuw en firmant 
in de zaak van 1917 tot 1954. Kees was een 
markante persoonlijkheid. Hij was beslist 
geen zakelijk genie. Hij voelde eigenlijk niets 
voor een carrière in het bedrijfsleven. Kees 
werd na de HBS naai- het buitenland gestuurd 
om een commerciële opleiding te volgen. Ter
wijl vader Marius dacht dat zijn zoon in Ham
burg tussen de koffiebonen zat, schilderde hij 
in werkelijkheid in Egypte. Hij wilde kunst
schilder worden, hield van orgelmuziek en 
was overtuigd theosoof.
In 1913 riep zijn familie hem terug en droeg 
hem op plannen te maken voor de bouw van 
een nieuwe fabriek omdat de oude in de bin
nenstad uit haar voegen barstte. Kees van der 
Leeuw had voor die tijd zeer vooruitstrevende 
denkbeelden over menselijke arbeid in fabrie
ken. Hij was voorzitter van een organisatie 
die zich sterk maakte voor menselijker ar
beidsomstandigheden. De nieuwbouw was 
een voor hem uitgelezen kans zijn ideeën in 
praktijk te brengen. In 1930 was het klaar en 
uit de hele wereld kwam men kijken naar het 
“Glazen Paleis”, Hetzelfde gold overigens 
voor zijn in 1929 eveneens door de architec
ten Brinkman en van der Vlugt privé-woning, 
het zogenaamde Van der Leeuw huis.
In 1931 vertrekt Kees naar Wenen waar hij 
bij Freud en Adler psychiatrie gaat studeren. 
In 1939 promoveert hij tot doctor in de psy
chiatrie. In 1940 kwam Kees terug in Rotter
dam met een aanstelling als psychiater in de 
kliniek Maasoord op zak. Maar hij moest van 
de familie eerst orde op zaken stellen, er was 
niemand anders. Daar kwam, mede door de

oorlog, niet veel van terecht. Ook na de oor
log had hij het te druk met andere zaken, zo
als de wederopbouw van Rotterdam. Nadat 
de firma in 1954 werd omgezet in een N.V. 
werd hij president-curator van de TH in Delft. 
Zijn belangstelling voor de theosofie had hem 
ook in contact gebracht met Krishnamurti. Hij 
werd een goede vriend van hem. Vanaf 1912 
tot de opheffing in 1929 was hij een actief lid 
van de Orde van de Ster. Hij was nauw be
trokken bij de organisatie van de Sterkampen 
in Eerde. In deze periode liet hij ook ontwer
pen maken voor het hoofdgebouw van de 
Theosofische Orde in Amsterdam en voor het 
Sterkamp in Eerde.

Het “Glazen Paleis”, de nieuwe, 
in 1930 gebouwde, fabriek van de 
firma van Nelle

Het huis dat Kees van der Leeuw 
in 1931 voor zichzelf liet bouwen.
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Dieks Horsman
Oude famileinamen (A t/m H)

Oude familienamen. Hoe zijn ze ontstaan en 
hebben ze ook een betekenis? In het prach
tige, zeer lezenswaardige boekje over Oost- 
Nederlandse familienamen van B.J. Hekket 
vinden we een rijke schat aan informatie over 
hun ontstaan en betekenis.
Van de familienamen die vooral in Ommen 
en omgeving voorkomen wil ik u hier graag 
een overzicht geven. Natuurlijk worden hier 
niet alle in het boekje voorkomende familie
namen genoemd. Hekket behandelt vooral die 
namen die van oorsprong erfnamen waren, 
dus verbonden aan een boerderij.

Arendshorst
Bij Varsen wordt in 1420 Johan Rengers then 
Arentshorst vermeld. In 1556 ter Arentshorst. 
Horst betekent hier nest. Het erve was kenne
lijk gelegen bij een arendsnest, in de tijd dat 
de arend nog vrij veel in ons land voorkwam.

Boezenkool
De naam Boesenkool of Boessenkool is een 
variant van de naam Buiskool. Boeskool is 
de bijnaam van Oldenzaal, maar dat wil niet 
zeggen dat dit de oorsprong van de familie
naam zou zijn. In 1533 woonde in 
Burgsteinfurt ene Roleff Bosekole. In 1419 
wordt aldaar “den Bosekolengarten” vermeld. 
In Duitsland komt de familienaam Buskühl 
voor. En die naam zal wel te danken zijn aan 
de ligging van een huis bij een veld of tuin 
waarin buiskool werd verbouwd.

Buitenhuis
In 1457 wordt bij Borgele, Deventer een erve 
als “Daar-buiten” vermeld. En in 1610 heet 
het Buitenhuijs, wat betekent een huis dat 
daarbuiten, d.w.z. buiten de dorpskern gele
gen is.

Batterink
Erve bij Junne in 1381.

Benning
Ook wel Bennink. Komt veel voor in geheel 
Oost-Nederland. De oude bronnen vernielden 
elf erven, met name in Twente.

Bergman
Erven bij Tubbergen. Vernoemd naar de lig

ging van een erve op een berg of heuvel. 

Beugelink
Ook wel Beugeling. Erve Den Boegel, in 1402 
bij Aalten genoemd. In 1789 wordt een land 
“op den Beugel” vermeld. Een beugel was een 
kromming in een rivier.

Boerdam
Erve bij Wijhe, vermeld in 1302 

Boerman
Ook wel Boermans of Buurman. Deze namen 
komen veel voor in Gelderland, maar ook in 
Ommen. Een boerman was een bewoner van 
een buur- of boerschap. Een voorbeeld uit het 
Markeboek van Stegeren: In 1545 is sprake 
van “gemeijne bourmannen” en later nog eens 
van “Boerluijden”.

Ten Boom
Deze naam kan ontleend zijn aan een huis bij 
een slagboom, zoals we in het markeboek van 
Archem in de 16e eeuw een boemhues aan
treffen.

Bouwhuis
Ook wel ten Bouwhuis, Klein Bouwhuis. De 
naam wordt ook genoemd bij de Erven Voorst 
in Zwolle in 1381. Een bouwhuis is een oud 
woord voor hoeve.

Ten Brink
Ook wel ten Brin(c)ke, van den Brink en 
Brinkman. Veel erven in de Achterhoek en in 
Twente hadden deze naam.

Brunink
Ook wel Broenink of Bruinink. In Mander bij 
Tubbergen was een erve met die naam.

Bussink
Een erve bij Ommen in de 15e eeuw. Ook wel 
Butynk genoemd.

Dommerholt.
Ook wel Doomerhold en Dommerhout. De 
naam komt veel voor in Overijssel. In Gorssel 
is een weg zo genoemd. In Westfalen bete
kent Dümmer drassige grond. Dommerholt 
was dus een bos in Dommer gelegen en in de
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buurt loopt de Dommerbeek.

Dubbink
Komt vooral in Den Ham en Ommen voor. 
De naam is afkomstig van het erve bij Daarle 
dat in 1385 nog Dubbeldinc heette. In 1457 
woonde er een Geert Dubbing in Usselo.

Dunnewold
Misschien als variant Dunnewind. Oorspron
kelijk afkomstig van Dünnewald bij Keulen. 
De betekenis is het dunne woud, d.w.z. dat de 
bomen ver uit elkaar stonden. Kortom een 
licht bos of woud.

Fleerkotte
Ook wel Vleerkotte. In Giethmen komt in 
1619 de naam Flierkaten en in 1656 Vliercatte 
voor. Een kate (van coter = keuterboerderij) 
bij een vlier gelegen. Waarbij vlier staat voor 
een vlierboom.

Getkate
Komt veel voor in Almelo en Wierden. Er was 
ooit een erve met die naam in Albergen. Get 
was in het Noord-Nederlands een geit. Dus 
een kate waar men geiten hield.

Grondman
Komt van Grondhuis,. In 1686 woont in 
Bentheim ene Arent Grunthaus. Bij Winters
wijk lag in 1471 een erve Te Gronde. Ook in 
Ommen komt de naam voor.

Grootenhuis
Ook wel Groothuis, Klein Groothuis. In 1381 
lag er in Varssen een erve Grotenhues. Het 
betekende dus gewoon het grote huis.

Ter Haar
Ook wel van der Haar, Op de Haar. Een ‘haar’ 
is een zandige hoogte. Veel plaatsnamen zijn 
hiervan afgeleid.

Haarman
Dit is een naam die voornamelijk in Twente 
en Salland voorkomt.

Ter Halle
Ook wel Halle, ter Hall en van Hall. Een erve 
Halle bij Lemele wordt in 1381/83 genoemd. 
Een hal was in Westfalen een ruime zaal of 
ruimte waar men recht sprak (of waar men 
zout opsloeg).

Hardenberg
Gemeente in Overijssel. In 1229 vermeld als 
Herdenborg. Ook oude erven bij Enter, Wier

den, Wirkmond en Wamsveld komen onder 
deze naam voor. De naam wordt wel verklaard 
als een berg die uit harde grond of gesteente 
bestaat, of een borg of burcht.

Hazelhorst
Erve bij Den Ham, genoemd in 1381. De naam 
staat voor een met hazelaars begroeide horst.

Hemstede
Overijsselse familienaam uit Ommen en 
Hardenberg. Erve bij Den Ham, genoemd in 
1474. Een heemstede was een groot huis. 
Sommigen groeiden later uit tot kastelen, zo
als bij Houten (Utrecht). In Gelderland was 
een heemstede gelijk aan een maalstede, de 
plaats waar een “mallum”, een rechtszitting 
werd gehouden.

Hengelaar
De familienaam komt voor in Den Ham en 
Ommen. Erve Hengelere werd al in 1319 ge
noemd, bij Eerde. “Henge”is ontstaan uit 
“hegen”, dat omheining gevormd door doorn
struiken betekende. Binnen deze “hegen” 
werden rechtszittingen gehouden.

Hesselink
Ook wel Klein Hesseling. In 1457 komt deze 
naam voor bij Vasse in Wierden. De naam 
komt ook voor in Ommen en den Ham.

Heuver
Familienaam die veel voorkomt in Hellen
doorn, Den Ham en Ommen. Afkomstig van 
het erve Hanhof, dat in de 17e eeuw ook wel 
ten Have of Heuver werd genoemd. Heuver 
is afgeleid van een variant van Have, Hove. 
De betekenis was “de bewoner van de Hove”. 
In 1725 werd het erve Hanhof bewoond door 
Hermen Jan Heuver en werd toen ook wel het 
Heuvers erve genoemd.

Hoevenaars
Een hoevenaar was een andere naam voor een 
kotter, de bewoner van een kotte of kate. Zo 
lezen we in het markeboek van Dalmsholte, 
in 1460, dat “die Hoevenair mach broecken 
(= boeten betalen) sess voer holtes (= zes voer 
hout).” In 1518 wordt hij aangeduid als “die 
Hoevener ofte die Koeterner” en in 1602 als 
“Hoevener ofte Kotter”.

Hofzetter
Variant van “hofzitter”. Dit was de bewoner 
van een “havesate”, een onder een hof res
sorterende woning, of een hofstede. Zo’n 
woning werd in 1531 bij Archem vermeld als
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Hoonhorst
Familienaam in Heino en Raalte. Erve Lenthe 
bij Dalfsen werd in 1319 vermeld als Hoen
horst, in 1623 als den Honhorst en in 1625 
als Hohenhorst. Het is nu de naam van een 
dorp.

Hueting, Huetink
Achterhoekse familienaam, die in 1410 door 
Johan Huetink in Doesburg werd gedragen. 
In 1411 werd de naam Huyting en ook wel 
Huiting of Huitink vermeld. Later werd dit 
Heutink. De betekenis ervan houdt verband

“Hoeffsaet”.

Henk van Elburg
Inloopdagen en dia-lezingen

Er is mij door de leden van de HKO die 
er al sinds jaar en dag veel tijd in steken, 
op het hart gedrukt aandacht te vragen 
voor het volgende:

De maandelijkse inloopdagen op de 
eerste donderdagmiddag en -avond van 
de maand zijn er voor iedereen. Echt 
waar, iedereen is welkom, ook al bent u 
geen lid van de HKO.
We kunnen u duizenden oude foto’s van 
Ommen laten zien, we hebben steeds 
meer (kopieen van) oude archiefstukken 
waarin u wellicht nog iets terug vindt 
van uw voorouders. En we hebben 
uiteraard koffie en het is er gewoon 
gezellig. Je ziet er nog eens oude klas
en buurtgenoten, leert nieuwe mensen 
kennen. Kortom, wat let u eens te ko
men kijken.

Uitgifte van boek in Veldzicht
“Z i’j bint dur wel henne wes mar meer 
um te kiekken oe dur ut kumt komme, 
dan veur ‘t boek”

Hulsman
In 1297 wordt bij Tubbergen een erve zo ge
noemd. Het zou staan voor een bewoner van 
een huis, bij een bos van hulststruiken gele
gen.

Hulsmeijer
In 1419 wordt Ghert Hulsmeijer in Albergen 
vermeld. “Meijer” is hier een variant van 
maaier. Een hulsmeijer was iemand die “huls 
houwet”, zoals ook het markeboek van Stege- 
ren vermeld.

met het woord “huid”.

van de HKO

Bent u lid van een vereniging en dit jaar 
aan de beurt om eens wat te bedenken 
voor een gezellige of leerzame avond? 
Al eens gedacht aan de mogelijkheid om 
Jan Brouwer of Aldien Pasman uit te 
nodigen één van de drie of vier HKO 
dia-lezingen te komen houden. Succes 
verzekerd. Bel ze eens op. Hun telefoon
nummer staat voorin de Darde Klokke.
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juwelier-opticiën A n 't horlogie ken ie de drager.
Kies ow  horlogie daorömme m et zörge 
en loat oe roaden deur de Vakman!

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

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

Brugstraat 22 - 7731 CT Ommen - Tel. 10529) 45 16 43

DE S T E E N E N  KA ME R
interieur & decoratie

BERMERSTRAAT 15 • 7 7 31 CZ OMMEN

TEXACO  bediend tankstation

■ S M  K i a n ^ a | d e r e n
m  I  garage en tankservicegarage 

lh3 Gratis Rocks
Hamsgoren 25 ■ 7731 EX Ommen ■ Tel. (0529) 45 24 29 

TEXACO-Tankservice ook met 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

uornm
INTERIMT1QN4L

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 *
&

Dunnewind-Groep BV
Strangeweg 7 
7731 GV Ommen 
Tel. (0529) 45 21 50 
Fax (0529) 45 11 65

Dunnewind ■ Groep
Uitvoering van • Sloopwerken

• Grondwerken
• Rioleringen
• Verhardingen

Transport en levering van • Zand en grond 
° Gebroken puin 

Verhuur van ‘ Containers

Kracht p u 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

kosïe*

E Ê 3  DE SCHAKEL

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

Ook vestigingen in: Almelo, Hengelo, Nijverdal

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

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

Het adres voor al uw:

Strangeweg 5 7731 G V Ommen

Telefoon (0529) 454170

Fotowerk

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

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

Bruidsreportages

http://www.schakel.nl
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JÜRRIE B A A S

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

O peningstijden: 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
GEREEDSCHAPPEN

Voetje* rijker bij Bijker...

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

Nu ook w oonaccessoires en kleinm eubeien

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

Kerkplein 6 ~ 7731 CS Ommen ~ Telefoon (0529) 45 15 09

Sp 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
( 0 5 2 9 ) 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 a d re s  voor:

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



Dientie
Woar gebeurd?

Jantie en Berend waar’n zettie terugge noar 
’n aandere plaaste verhuusd en Jantie kan heur 
dreij doar niet arg goed vind’n. Och ie weet 
wel hoe dat giet, in ’t begon ken ie doar nog 
gien mèènse en dan vuul ie ow ienzoam en 
allenneg.
Veur Berend was dat wat makkeleker, want 
den was daags van huus en had zien wark. De 
kinder hadd’n d’er ok minder las’ van umdat 
ze noar schoele gung’n en doar ok ansproake 
zat hadd’n.
Maar Jantie had van die buj’jn, dat ‘e ‘t niet 
zag zitt’n en wol niks liever as dat er is ’n 
mèènse kwaamp anloop’n veur ’n proatie. Wat 
was Jantie bli’j toen de post ’n brief brach’ 
van Va en Moe, woarin ze schreev’n dat Jantie 
’n aander’n dag volk kon verwach’n. 
Kunnege luu van de buur’n van Va en Moe 
zoll’nb i’j Jantie langskomm’n umme ’n pak- 
kie te breng’n van Jantie’s Va en Moe, zie 
waar’n toch in de buurte. Dat was merakels 
mooi. Zie zoll’n rond de koffietied komm’n. 
Dalek trok Jantie de jasse an en gong noar de 
bakker op ’n hoek umme gebakkies in huus 
te haal’n. Zie wol goed veur ’n dag komm’n 
en zol ze hartelek ontvang’n.
Toen ’n aander’n dag de belle gong was de 
koffie broen en steund alles netties kloar op 
’n presenteerblaagie. De gebakkies laag’n 
doar verleidelek op ’n schötteltie met ’n 
kannegie slagroom d’rbi’j.
De man en de vrouwe die veur de deure 
steun’n waar’n keurege luu, zo te ziene. Zie 
preut’n Hollaans, maar och, doar bi’j niet 
minder umme en köj wel goed umme wee’n, 
dach' Jantie bi’j emzelf.
“Dag mevrouw” zeg de man teeg’n Jantie, 
“mijn naam is Gasvlam en dit is mijn vrouw, 
wij komen toch niet ongelegen?” Jantie dut 
de deur wieder lös en zeg, “wel nee, kom d’er 
toch in, ie hoeft niet op de stoepe te bliev’n 
stoan, ik hebbe de koffie kloar heur”.
Zie keek’n wel wat vrömd maar die man zei, 
“nou mevrouw, dat sla ik niet af hoor, ik heb 
best zin in een kopje koffie, jij dan vrouw?” 
Mevrouw had ok wel trek, zei ze en 
opgeruumd kwaam’n ze binn’n. “Geef mi’j 
ow ja ss ’n maar dan hang ik die op ’n 
kapstökkie” zeg Jantie vol iever.
“Kan dit allemaal wel en bezorgen we u niet 
teveel last mevrouw” vrög de man. “Oh nee

heur” is Jantie’s antwoord, “en loat dat me
vrouw maar achterwege, nuum mi’j maar ge
woon Jantie, dat he’k liever en vuul ik mi’j ’t 
beste bi’j”.
As ze de kamer ingoat zakt ’t echtpaar in ’n 
makkelekk’n stoel en Jantie giet noar de 
kökk’n umme koffie in te schenk’n. De mooi
ste koppies komt veur ’n dag, en de slagroom 
en gebakkies op ’t blaagie goat allemoale mee 
de kamer in woar de vesite is. “Wat een 
verwennerij, u bent toch niet jarig” vrög me
vrouw. “Nee heur” zeg Jantie, “ik bin gewoon 
bli’j da’k is volk over de vloere hebbe te 
koffiedrink’n en doarumme trakteer ik” . 
“Nou, ik moet zeggen dat we zo’n ontvangst 
niet verwacht hadden” zeg de man, “maar hier 
in het Oosten van ons land zijn de mensen 
hartelijk en gastvrij hebben ze ons verteld, dat 
is te merken, nietwaar vrouw?”
’t Was barre gezelleg en d’er wörd’n over ’t 
weer, ’t huus, ’t uutzicht en ’n tuun ‘eproat en 
ondertuss’n leut’n ze de koffie niet koald 
wörd’n en ok ‘t gebak wörd’n met smaak 
op'egett’n.
Toen iniens vrög de man: “zullen we nu maar 
eens ter zake komen?”
Jantie kik em vroagend’ an, “ter zake?” Dan 
zeg de man, “ja, ik ben de gas-opnemer en 
mijn vrouw is een dagje met me mee, waar 
kan ik de gasmeter vinden?”

’n Uurtie later kwaam’n de ‘echte’ kunnege 
luu van de buur’n van Jantie’s Va en Moe. 
Joa, juust, toen waar’n de gebakkies op!

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

Heel oude “practical joke”

Historici die onderzoek hebben gedaan naar vor
men van humor in het verleden wijzen er vaak op 
dat elke eeuw zijn eigen humor heeft. Veel van 
datgene wat men een eeuw of langer geleden grap
pig vond, is voor ons nauwelijks meer te verteren. 
Andersom is het zeer twijfelachtig of een 18e 
eeuwse timmerman, koopman of keuterboer (in 
willekeurige volgorde) Willem Lampe, Youp van 
‘t Hek of Monty Phyton leuk gevonden zou heb
ben.
Toch blijven sommige grappen van alle tijden en 
zullen er altijd mensen blijven die zich er mate
loos aan storen. Wat te denken van de volgende 
reactie van de stedelijke gezagsdragers op het 
moment dat de Kozakken in november 1813 de 
stad binnenreden om onze voorouders te bevrij
den van het franse juk.
De heren lieten weten:
“... met afgrijzen en de hoogste verontwaardiging 
vernomen hebbende, dat sommige Lieden, vooral 
eenige Jongens, aan de doormarcherende troepen 
is aangeweezen Brave Lieden als huizen van 
ontugt, om daar de Godloze begeertens te vol
doen.”
Ze vonden het duidelijk niet grappig, de burger
vaders. Maar stel je  het nu eens voor. Je ziet het al 
voor je, een bende “uitgehongerde” Kozakken, half 
Europa door gebanjerd, maken wat internationaal

erkende gebaren om duidelijk te maken wat ze 
wilden. Ja, verstaan kon je  ze niet, toch? Ik zie ze 
al staan, die kwajongens, op het moment dat ze 
duidelijk wordt wat die kerels willen. Ze stoten 
mekaar een keer aan, lachen tegen elkaar en de 
jongen met de meeste lef stuurt ze naai' het ver
keerde huis. En nou ben jij zo’n eerzame burger 
en er staan twintig wilde en onverstaanbare kerels 
voor de deur. Hun lichaamstaal is wel duidelijk, 
maar hoe vertel je  ze nu dat ze aan het verkeerde 
adres zijn? Veel verder dan dezelfde illustratieve 
lichaamsbewegingen en duidelijk hoofdschudden 
of zelfs het roepen van “njet, njet! !”kom je dan 
volgens mij niet. Op zich was de reactie op deze 
“practical joke” voor die tijd dus niet echt super- 
braaf, want men was ook aan het begin van de 19e 
eeuw nog zeer gevoelig voor aantasting van de ei
gen goede naam en van die van andere gezags
getrouwe, oppassende stadgenoten. Daar mocht 
nog steeds niet mee gespot worden. Willem Lampe 
was in die tijd al lang ontslagen. Als hij al wat had 
mogen schrijven.
Ook de kwajongens uit 1813 werden gewaar
schuwd voor de strenge straffen die hen te wach
ten stonden als ze het nog eens deden. Hetzelfde 
wachtte de “...slegte Lieden welken zich aan zo
danige ontugt als bedoeld word, overgeven”.

Toch was het wel een aardige grap.

Zo klein als deze zullen de kwajon
gens uit het bovenstaande verhaal 
wel niet geweest zijn.
Deze foto verscheen ooit in een 
vooroorlogs tijdschrift in een rap
portage over Ommen.. We laten 
hem zien met het oorspronkelijke 
onderschrift. Is  er iemand die weet 
waar deze foto genomen is? Is  het 
wel een foto van Ommen? Laat het 
ons weten.

Op M ets? binnenpt&Aisjcs, *epl»veid roet 
keten. *»*lt in de m iddeleeuw en w erden ( t b r t l k l  
•p e d t de ieapd v*n Ommen 'I «pel klier eeuwen.
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Albert van de Vegt
Onbekend

Ook deze keer weer een oude foto. Kijkt u 
maar eens op de laatste pagina. Met nu wel 
erg veel onbekende personen. We herkennen 
er werkelijk helemaal niemand van. Zo te zien 
is de foto ergens eindjaren ‘60 of begin jaren 
‘70 genomen, voor een gebouw dat wel wat 
op het postkantoor lijkt. Maar is dat ook zo?

Het is dus ook mogelijk dat geen van allen 
uit Ommen komt. Er staan een aantal oudere 
vrouwen op de foto met, volgens ons, allocht
one mutsjes op. Maar ja, wat weten wij daar 
nou van? Wie helpt ons? U kunt uw reactie 
schriftelijk zenden naar: redactie “Darde 
Klokke”, p/a Varsenerstraat 69 7731 DC 
Ommen.

6 S  i  ) i

,1' G I B f  G i  

De bt/ren g o *

HKO en HLO
Binnenkort heb’n wi'j noast de HKO ok een HLO in Ommen! 

Das de Historie van Lege winkels in Ommen!

Voor al onze trouwe en nieuwe medeschrijvers, dichters en columnisten:

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

15 september 2001
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MAKELAARSKANTOOR BAKKERh o te l-
re s ta u ra n t Stationsweg 29, 7731 AX Ommen 

Tel. (0529) 45 19 45 
p A P I N G  *** 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

A. A.  B a k k e r
Makelaar en taxateur in onroerende goederen

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

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

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

HYPOTHEEK 
SHOP ■

De Hypotheekshop

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

Schurinkstraat 20

ALLES OP EEN RIJ
7731 ED Ommen
Tel. (0529) 45 59 59 v rijda g  "I

zaterdag J
Ommen Staphorst ^

vrijdag
zaterdag

O C B  B o u w  b .v .

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

• Woning- en utiliteitsbouw

• Nieuwbouw en verbouw
• Renovatie en restauratie
• Vervanging gevelkozijnen
• Onderhoudswerk
• Aanvraag bouwvergunning en subsidies

expert WESTERMAN
Om m en, G asthu isstraa t 1-3, te le foon  (0529) 45 14 06 

D alfsen , P astoriestraa t 2, te le foon  (0529) 43 01 02

E X P E R T ,  D 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.

Bouwstraat 12 - 7731 CP O m m en - Telefoon (0529) 45 11 45

TAXATIES ~ AANKOOP ~ VERKOOP
Heeft u plannen?.....kom eens praten!

DE BOER ADMINISTRATIE
SEM M Un
[M EO O ljO
tMMÉsmm

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

Lid Vaspac
Accounting- en Adviesgroep

de lelie
*4  U T  Y  c

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  GX  O mmen  
T el. ( .0529) 4 5 5 9 8 2  - b .g .g . ( 0 5 2 9 )  4 5 1 5 9 6  
Internet  w w w .s o l c o n .nl/ d e -lelie 
E -mail in f o @ beautycenter-delelie .nl 
m a . t / m v r . van 9 .0 0  - 2 1 .0 0  uur 
ZATERDAG VAN 9 .0 0  - 1 6 .0 0  UUR

T otale uiterlijke v erzorg ing  
VAN HOOFD TOT VOET.

• Pedicure

• M anicure

• Ku nstnagel  stu d io

• Sc ho on heidsspecialiste

• V is a g ie

• Sportmassage
• Acné  beha nd elin g

• Lichaam speeling  en  pakkingen

• 3 8 -lamps snelbruiner

• Dagarrangem enten

Aannemersbedrijf M. van der Vegt

/ \ / \ /

Ommen (0529) 45 37 47

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


Ontwerpen in moderne en behoudende vormgeving van:
* Industriële-, productie-, landbouw-, bedrijfsgebouwen.
* Kantoren, winkels, horeca e.d.
* Woningen, bungalows, landhuizen.

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

VAN OLDS OW ADRES
Sinds 1908

Boekhandel D. van Eerten

ZOJ

Restaurant
De Bootsman

Coevorderweg 19 
7737 PE Ommen 

Tel. (0529) 45 72 72

’n Kwestie van Samenspel

_  .
’  VERZEKERINGEN .

Univé. Daar plukt ü de vruchten vcur!
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-Opticiën

V .D . K O L K
Een n a a m  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

van d e r  B eek
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

SNERKENDE
VERHUIZERS

VAKMANSCHAP 
ZEKERHEID 
REËLE PRIJZEN

Q d

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

Kogge!

Gewoon 'n goei'n bakker

Varsenerstraat 3 
7731 DC Ommen 
Telefoon 45 62 62

Hardenbergerweg 10 
7731 HD Ommen 
Telefoon 45 13 89

AUTOSCHADE

Z7
GARANTIEBEDRIJF

R E S T  A U  K A  N I  - P A K T  Y C E N  I R U M

Balkerweg 17a 
7731 RX Ommen 

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

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

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

Bruiloften
Diners
Koffietafels
Recepties

Vergaderingen
Personeelsavonden
Spellenkelder

- Swingzolder
- A La Carte Restaurant
- Zalen tot 400 personen

”DE LINDENBERG” 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

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

