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1864 - 1979

voor al uw 125 jaar

DRANKEN,

SIGAREN,

SIGARETTEN,
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nog steeds bU : DE ECHTE WARME BAKKER

Bakkerü Makkinga



„DE DARDE KLOKKE" NR.32

Weer zouden wij, zoals zo vaak al, onze Darde Klokke moeten ont

sieren, meteen verzoek om uw ƒ 4,— of meer abonnementsgeld te

storten op onze giro of bankrekening maar we willen dit deze keer

nog niet doen.

In het volgende, tevens laatste nummer van 1979, krijgt U, als U

nog achter bent met betaling, een acceptgirobetaalkaart ingeslo

ten met het nog verschuldigde bedrag erop vermeld. Pak ze maar

stijf'. Wie dus geen betaalkaart in de eerstvolgende Darde Klokke

heeft zitten weet meeteen dat het verschuldigde bedrag in 1979

al is betaald, en hij schuldenvrij 1980 ingaat. Wat een gevoel.
Boven aan de Darde Klokke staat iedere keer:

VEUR BETALING VAN ABONNEMENTEN: GIRO NR.3043554, t.n.v. Darde

Klokke Ommen.

RED.en ADM.

DE ZULVEREN BISSINGH

De Ommer Bissingh van het jaar 1979 droeg een bijzonder karakter.

Zelfs in meer dan een zin.

De Bissingh werd voor het eerst georganiseerd door de „Stichting
Ommer Bissingh Evenementen", die door de Handelsvereniging „Ommen"
in het leven werd geroepen.

De Bissingh kon een zuiveren feest vieren, omdat het 25 jaar was
geleden dat -in 1954 voor het eerst sinds 1918- weer een draai

molen op de Bissingh werd geplaatst.

De Bissingh-naam werd door een artikel van oud-minister Mr.H.K.

J.Beernink in het weekblad „Nieuws uit Ommen" voor het eerst af

doende verklaard. Een lange discussie kwam daar mede ten einde.

De verklaring die Steen en Veldsink in 1948 in „De Geschiedenis
van Ommen" gaven -en alle varianten die later werden geboren
kan worden afgeschreven.

De Bissingh kreeg een eigen lied, door Dieks Makkinga gedicht,
dat bij de opening en de sluiting werd gezongen.

Onze lezers in de Gemeente Ommen hebben van al deze dingen kennis
kunnen nemen, maar terwille van de honderden die buiten Ommen op
De Darde Klokke geabonneerd zijn geven wij in dit nummer toch nog
een overzicht.Wij publiceren daarbij ook de openings- en sluitings

toespraken, die ook voor het eerst in Ommen Spraoke werden gehou
den .
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HET_ARTIKEL VAN MR.H.K,J.BEERNINK, UIT „NIEUWS UIT OMMEN"
57d.~5-7-Ï9797

VE BISSWGH

Over een week, om precies te zijn op 10 juli wordt in Ommen de
Ommer Bissing gehouden, een jaarmarkt, die altijd veel publiek
trekt en plaats vindt op de tweede dinsdag in juli. Waar komt
het woord 'bissingh' vandaan? Verleden jaar is de Ommer Wet
houder Mej.Vosjan ter gelegenheid van de opening van de bissingh
op deze vraag ingegaan. Uit het boek 'De Geschiedenis van Ommen'

van de heren W.Veldsink en G.Steen citeerde zij het volgende:
'De oorsprong van de Bissingh moet zeer waarschijnlijk gezocht
worden in een voorrecht, dat de Bisschop van Utrecht aan Ommen

heeft geschonken tot het vestigen van deze markt. Aan de dag,
waarop zij werd gehouden, werd de naam Bisschopsdag gegeven,
In de loop van de jaren zou deze naam verbeterd zijn tot bis
singh' .

Ik ben er niet zeker van, dat de heren Veldsink en Steen het bij
het recht einde hebben. Hét is best mogelijk, dat de Utrechtse

bisschop vergunning tot het behouden van deze markt heeft gege
ven, maar de oorsprong van het woord 'bissingh' moet mijns in

ziens elders worden gezocht. In de eerste plaats zij er op ge
wezen, dat ook Almelo, Meppel en Vriezenveen een bissingh hadden
en het zou wel erg vreemd zijn, wanneer ook daar sprake zou zijn
geweest van een 'verbetering' van de naam 'Bisschopsdag' in
'Bissingh'. In de tweede plaats zij vermeld, dat 'bissingh' niet
alleen de betekenis heeft van jaarmarkt, maar ook van drukte.

G.H.Wanink geeft in zijn Twents-Achterhoeks Woordenboek de vol

gende betekenissen aan het woord:

1. bij warm, broeierig weer hollen de koeien met de staart in

de hoogte door de weide; dat hollen noemt men bizzen;

2. hard lopen in 't algemeen.

Het woord 'bizzing' omschrijft hij als volgt: 'markt. Ommer
bizzing. Verwant met bizzen. Vanwege gehaaste marktdrukte en

het gewoel zo genoemd'. Ook prof.Gallee in zijn 'Woordenboek

van het Geldersch-Overijssels dialect (1895) geeft aan het
woord bissingh de betekenis van drukte, kermis. Van Daele's

Woordenboek zegt niet anders: bissing betekend kermis, jaar
markt, drukte.

Mr.K.D.Schönfeld Wichers geeft in zijn Woordenboek van het
Rijssens dialect als betekenis van het woord 'bizegge': bepaalde

2.



jaarmarkt. Een bissekist was een kist, op de jaarmarkt in Ommen
(Ommerbisse) gekocht, Ommebissen had niets met Ommen te maken,
maar betekende volgens het Middelnederlands Woordenboek (1903)
van Prof.Verdam: als een dolle rondlopen. Kissebissen betekende
oorspronkelijk heen en weer lopen in huis. L.Bosch tenslotte
zegt in zijn Beknopt Heerder Woordenboek, dat bizeleg betekent,
beweeglijk, 't is zon bizeleg keerltien'. Ik ben geen taalkun
dige, maar zoek toch de oorsprong van het woord 'bissingh' niet
bij de Utrechtse bisschop; Prof.Gallee, de heer Wanink en ande
ren waaronder het Groot Woordenboek der Nederlandse taal en van
Goor's Folkloristische Woordenboek geven m.i. een betere ver
klaring. BEERNINK.

Naar aanleiding van het artikel van Mr.Beernink schreven meer
dere regionale bladen het een en ander. Het belangrijkeste la
ten we hier volgen.

De heer Johan Buursink, in Twentse Courant - Overijssels Dag
blad d.d. 10-7-1979.

WAT IS ER TOCH_MET DIE_OMffiR_BISSING?

Van de aktieve heer Martend Makkinga uit Ommen - wiens aktivi-
teiten, die hier ter sprake komen zich voornamelijk bij de ge
schiedenis en de folklore van Ommen bepalen - kreeg ik weer
een exemplaar van het weekblad Nieuws uit Ommen toegezonden,
waarin veel bijzonderheden over de zilveren Ommer Bissingh van
dit jaar.

Twee jaar geleden heb ik daarover in de regiobrievenbus al een
en ander geschreven, vooral ook wat de naamgeving betreft.
Ditmaal bevat genoemd Nieuwsblad zodanige bijzonderheden over
die naamgeving, dat ik er wel weer evenop in wil haken.
In een apart artikel in het Bissingh-nummer 1979 schijft Mr.H.
K.J.Beernink, oud-minister van Binnenlandse Zaken, iets over de
betekenis van die naam, zulks naar aanleiding van een passage

in het boek „De Geschiedenis van Ommen" van de heren W.Veldsink
en G.Steen.

De betreffende passage luidt: „De oorsprong van de Bissingh
moet zeer waarschijnlijk gezocht worden in een voorrecht, dat
de Bisschop van Utrecht aan Ommen heeft geschonken tot het
vestigen van deze markt. Aan de dag, waarop zij werd gehouden,
werd de naam Bisschopsdag gegeven. In de loop van de jaren zou
deze naam verbeterd zijn tot bissingh".
Naar mijn mening terecht bestrijdt dhr.Beernink deze verklaring.
Ik ben voorts van mening, dat deze verklaring wat onzorgvuldig
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is geredigeerd. Duidelijker waren geweest als hier gesproken was
geworden niet van „de oorsprong van de Bissingh" maar van de
OMMER Bissingh, en dat ook vermeld was geworden, in welk jaar
door welke Utrechtse Bisschop die schenking plaats heeft gehad.
Dat ter vergelijking met de door dhr.Beernink op het tapijt ge
brachte bissingen in Almelo, Meppel en Vriezenveen.

Vergelijkingen met de andere genoemde bissingen, vooral wat be
treft wijze van ontstaan en jaren van ontstaan, zouden dan een
licht kunnen werpen op de vraag of in Ommen werkelijk van een
„verbetering" of misschien wel „verbastering" gesproken kan wor
den. Het spreekt vanzelf dat ik hier niet te zeer in finesses
kan treden.

OMMEDISSE IS NOG GEEN OMMER BISSING

Verrassend was, voor mij althans, een ontdekking van dhr.Beer
nink, waaraan ik tot nu toe achteloos was voorbijgegaan. Alleen
jammer, dat er niet uitkomt, wat naar mijn mening mogelijk was
geweest(Voorzichtigheidshalve gebruik ik, zoals ook hier enkele
malen, de toevoeging „naar mijn mening", omdat ik in zulke ge
vallen niet positief genoeg stelling kan nemen en mij dan ook
openstel voor andere inzichten).

Over „bizzen" en „bizzing" heb ik destijds al vrij uitvoerig ge
schreven. Resumerend: bizzin is het hollen van koeien in de

weide en hard en druk lopen in het algemeen, terwijl het daar
van afgeleide woord bizzing, bissing, bissinghe, e.d. de bete
kenis heeft gekregen van drukte, kermis, jaarmarkt.

De vanouds bekende Ommer Bissingh is daarvan het standaardvoor
beeld voor onze regio.

Nu heeft dhr.Beernink wat verder gekeken dan mijn neus lang
was. Refererend aan het Middelnederlanse Woordenboek van VERDAM

(1903), komt hij wat verrassend met de opmerking: Ommebisse had
niets met Ommen te maken, maar betekent: als een dolle rondlo

pen.

Wat dhr.Beernink niet duidelijk uit de pen is gevloeid, is het
nieuwe probleem: is de naam OMMER BISSING niet een onrechtmati

ge verbetering of een onwillekeurig, maar door de Ommenaren

graag aangegrepen verbastering van OMMEBISSING?

Als ik mijn VERDAM (onveranderde herdruk 1932) raadpleeg, vind
ik: bisen of bissen = 1. wild rondlopen van vee dat door vlie
gen gestoken is: 2. op een dwaalspoor zijn; 3. rondzwerven.
- Maar van bissing, bissingh, bissing he geen spoor. - Verder:
ommebisen = als een dolle rondlopen. En ook hier geen spoor
van Ommebissing.
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Merkwaardig is dan ook wel, dat VERDAM niet geeft woorden als

bissing (van bissen) of ommebissing (van ommebissen) zodat we
mogen veronderstellen, dat dit latere vormen zijn.

Overigens vind ik het artikeltje van dhr.Beernink hier wel op

zijn plaats.

DE ZILVEREN OMMER BISSINGH

Laten we het er maar op houden, dat de Ommer Bissingh een te

goeder naam en faam bekend staand jaarlijks Ommer evenement is,
dat in ruime omgeving bekendheid verdient. Jammer, dat ik de
aankondiging van de zilveren Ommer Bissingh te laat kreeg om

er nog vóór het begin melding van te maken. Als u deze regio
brievenbus onder ogen krijgt, is men er al met de tweede dag

bezig, waarop juist een interessant Concours Hippique plaats

vindt. Maar de feestweek duurt nog tot en met aanstaande zater

dag. Inlichtingen kunt u krijgen bij de Ommer V.V.V.: Kerk

straat 9, Ommen, tel,05291-1638.

Dit jaar wordt dan gevierd het zilveren feest van de Mallemölle
met een bescheiden aantal „publieke vermakelijkheden", ook een
draaimolen.

Ze zien daar in Ommen graag veel mensen op het feest, maar...

(wordt er in de feestkrant aan toegevoegd:) „de Ommer Bissingh-

week is geen commercieel feest. Het recreatieve karakter speelt

in alles een hoofdrol. De bloeidende stad Ommen heeft geen

pseudoculturele verkooptechniek nodig".

En met hartelijke instemming neem ik hier de uitnodiging van

Martend Makkinga over: Wij nodigen u uit met ons het feest van

de Ommer Bissingh te vieren. In onze eigen stijl, die al in

1830 werd omschreven als: „Niet te stijf, niet te uitspattend".

Carnavalstoestanden hoeven we niet en we slaan elkaar niet met

de „suukerbiete" voor de kont. Voor een plezierige en fatsoen
lijke viering van de Ommer Bissingh pleiten wij (-) want de

Ommer Bissingh is ook nu folklore, geen kermis. Graag roepen

wij u op Ommer manier, van 9 tot 14 juli toe:

't Giet oe goed, bi'j al wa'j doet.'"

MIJN KOMMENTAAR DITMAAL: 't Geet oe goed ook en zee da'j zo

hoaldtI

De heer Wim Verseput, in Zowlse Courant, d.d. 7-7-1979, schreef

als volgt:

BISSING(H) I

Niemand minder dan oud-minister van Binnenlandse Zaken Mr.H.K.J,

Beernink heeft deze week in het advertentieblad 'Nieuws uit



Ommen' uitgelegd, wat naar zijn overtuiging de herkomst van
het woord 'Bissingh', de naam van de jaarmarkt, die volgende
week dinsdag weer in Ommen zal worden gehouden. De heer
Beernink is zoals bekend een prominent lid van de Christelijke
Historische Unie, is thans ondermeer nog voorzitter van de
Kiesraad - in welke hoedanigheid hij af en toe nog in de publi
citeit komt - en woont in Rijswijk. Kennelijk heeft deze Haagse
heer voor de Vechtstad in zijn hart een apart plekje ingeruimd.
In ieder geval vinden wij zijn belangstelling voor Ommen en de
Bissinghmarkt eervol voor die gemeente.

BISSING(H)_II
De heer Beernink geeft als zijn mening over de herkomst van het
woord 'Bissingh' te kennen, dat hij er niet in gelooft dat dit
zou zijn afgeleid van 'bisschop' zoals wordt beweerd in 'De Ge

schiedenis van Ommen' van W.Veldsink en G.Steen. De heer Beer
nink is na raadpleging van diverse woordenboeken tot de slotsom
gekomen, dat 'bissingh' veeleer te maken heeft met ondermeer

'bizzen' dat in het Twents-Achterhoeks 'marktdrukte, gewoel'
betekent. De publicist en voorzitter van de Gemienschop van
Oll'Ommer Martend Makkinga heeft in hetzelfde nummer van 'Nieuws
uit Ommen',- waarvan hij de belangrijkste medewerker is, gezegd
dat de verklaring van de heer Beernink 'moeilijk te weerleggen
is'. 'Voor alle duidelijkheid: de heer Makkinga was tot nu toe
aanhanger van de 'bisschops-exegese'.

BISSpG(H) III
Wij zullen ons onthouden van een mening over de herkomst van het
woord bissingh. Wel willen we in de eerste plaats kwijt, dat we
in feite geen aanleiding meer zien om nog een h te schrijven
achter het woord. Toegeschreven, het staat lekker archaïsch (nee,
we bedoelen niet agrarisch, da's wat anders geachte zetter), maar
een etymologische functie heeft die letter niet meer nu de 'bis

schopsverklaring' algemeen lijkt te worden afgezworen.

BISSING(H) IV

In onze ogen die namelijk nog een restant van de ch in bisschop.
Weg dus met de h, zo zouden wij willen bepleiten bij het bestuur
van de kersverse 'Stichting Ommer Bissinghevenementen', al reali
seren we ons dat er voor een officiële naamsverandering een sta
tutenwijziging nodig zal zijn.

In de tweede plaats echter zouden we willen opmerken, dat het
jammer zou zijn, als de discussie die telkenjare over het woord
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bissingh/bissing oplaait, nu werd afgesloten. Die discussie is

namelijk voor ons persoonlijk één van de charmes van het jaar

lijks terugkerende evenement. Die discussie moet dus als het

enigszins kan blijven. We vrezen echter het ergste.

Tenslotte: 'de Ommer Bissingh' wordt maandagavond ingeluid en

duurt tot en met zaterdag.

Het Overijssels Dagblad commentarieerde als volgt (naam van de

auteur mij onbekend), op 10-7 en 12-7-1979:

BISSINH_(1)
Gisteravond begon de Ommer Bissingh, de feestweek rond de jaar

markt vandaag waaraan dit Ommer gebeuren haar naam ontleent. Ge

bruikelijk is dal elk jaar weer een discussie ontstaat wat Bis

singh nu eigenlijk betekent én hoe het geschreven moet worden.

In het Ommer advertentieblad „Nieuws uit Ommen" leverde oud-mi-
nister Beernink vorige week een gewichtige bijdrage. Volgens

hem betekent het woord „bizzing" in het Twents-Achterhoeks

„markt". Dit vanwege de drukte en het gewoel op zo'n (jaar)markt.

Tot nu toe werd in Ommen, onder andere naar aanleiding van het

boek „Geschiedenis van Ommen" van de heren W.Veldsink en G.Steen
min of meer aangenomen dat de oorsprong van de Bissingh moet

worden gezocht in het recht dat de bisschop van Utrecht lang ge

leden aan Ommen gaf om een jaarmarkt te houden. Die dag zou ver

volgens Bisschopsdag genoemd zijn, wat dan weer verbasterd is in

de loop der jaren tot bissingh. Dit nu zet Beernink op losse

schroeven.

BISSINGH (2)

Ras-Ommenaar Martend Makkinga vindt dat men nu wel van erg goede

huize zal moeten komen om deze theorie van Beernink te kunnen

ontzenuwen. Overigens, dezelfde Makkinga verwijst naar een arti

kel in onze krant uit 1977. In de Regio-Brievenbus schreef Joh.

Buursink toen namelijk al in de geest van Beernink nu. (Zie ook

Regio-Brievenbus van vandaag). Voorlopig zal echter de „h" achter
Bissingh gewoon gehandhaafd blijven, vindt Makkinga. Terecht,
want zo is dit feest in onze tijd wijd en zijd bekend geworden

en samen met de Raalte Stöppelhaene tot de grootste trekpleisters
van Salland geworden.

BISSINGH (3)

Een verlate jubileumgift aan de zilveren Ommer Bissing(h) wordt

ons toegespeeld uit een artikel van Adriaan Buter in onze krant,

een knipsel uit de jaren zestig. Buter heeft daar al afgerekend
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met de „historische" verklaring van het woord „bissing" in ver
band met „bisschop". Hij citeert de Twentsche Courant van 1870,

die uitvoerig verslag geeft van de Almelose Bissing, toen nog
volop in leven. En vervolgens wijdt hij aandacht aan hetgeen
Dumbar er in zijn achttiende eeuwse woordenlijst van het Over

ijssels over schrijft. Ook citeert hij een dagboek uit 1793
waarin over het vogelschieten in Breklenkamp wordt gezegd:
„daar is braaf wat te bissen". Ook Dumbar gaf voor „bissen" al
de verklaring, die o.a. Buursink en Beernink nu gebruiken. Be

sluiten we met wat dit twee eeuwen oude dialectwoordenboekje
van de Deventer auteur er over schrijft:

BISSINGH_(4)
BISZEN. De actie der runderen met een opgekromde staart door

de weide huppelende. Van hier het spreekwoord: als de eene koe

bist, beurt de andere de staart op, om de navolging van eens

anders doen uit de drukken. Biszen wordt ook gebruikt van ie

mand die gestadig heen en weder loopt en de vertoning van

groote drokte maakt. In 't steedje Ommen wordt een jaarmarkt

gehouden, waar een groote toevloed is, doch waar de koophandel

binnen weinig uren verrigt is. Deze heet de Ommer bissinge, on
getwijfeld wegens de groote drukte en beweging.

BISSINGHLIED

As straks de bissing belle löd

trek ieder iene em an

ömdat de bissing heer wat död

't is feest veur alleman

Wat eeuwen was is nog altied

wi'j hopt dat 't deur mag goan.

Oons oalde bissing wiw niet kwiet

den hef zo'n lang bestoan.

Refrein:

O, malle mölle, o, malle mölle
nemt oons veur ien keer

al dreiend met oe mee.

O, malle mölle, o malle mölle

dan is een heel joar,

oons volkie weer tevree.
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Dreyt dan die mölle ow goed rond

dan kom ie nog is lös.

Ie zingt en lacht, dat is gezond

en ie zit, is 't niet, op 't nös.

De wereld lacht ow vriendlek toe

en jong das ok wat weerd.

Margen melk ie weer ow koe

of sjok ie achter 't peerd.

Refrein: O, malle mölle.

Klein Jansie wil vandage op stap

louw hoppen dat em lukt

Ie is niet groot en ok niet knap

maar kan vrij jen dat zo snukt.

Mocht 't aanders goan, dan zie wel weer

en 't bier stroomt deur zien hals.

Giet 't van 't joar niet, dan n'aander keer

en ie bleert hard en vals

Refrein: O, malle mölle.

Wonneer oons volk is uut e'bisd

en weer an 't warke e'goan.

Dan weet ze dat veur van 't joar is 't

met bizzen weer e doan.

Maar in heer heufd door zingt, ja död

het malle möllen lied

as kommend joar de belle löd

verget ze 't bizzen niet

Refrein: O, malle mölle,

DE OMMER BISSINGH KOE

Openingstoespraoke v.d.Bissinghe 1979

Met daank an de Ommer Bissinghstichting wi'k begun'n.
Deur 'n wies besluut van de Handelvereniging ef disse stichting
dit joar veur 't eerste de Ommer Bissinghwekke zelfstandig op
poot'n muggen zetten,
't Is mi'j een ere en een genuug'n dat ik -naam's de stichting-
heur eerste Bissinghwekke mage inluun.

Op disse historische stee, tuss'n 't karkhof en 'n Vrijthof, waor
vri'j Ommer in 't verleed'n heur stadhuus hadd'n. En heur zelf

mocht'n regeer'n, deur bestuurders, ok de Börgermeesters, die 't
ze zelf hadd'n e keuz'n.

XXXXX



An de iene of andere beschouwing over de name en de oorsprong

van de Ommer Bissinghe waog ik mi'j niet.

Old-minister Beernink ef oons veurige wekke al genog umme de
oor'n e slaag'n. Wi'j weet het now wel, Bissingh kump van
Bizzen en niks aan's.

Dat nemp niet weg datte' wi'j -verstokte Ommer chauvinisten-
de Bissingh met twie essen blieft schriev'n en d'r een H ach

ter blieft zett'n.

XXXXX

De Ommer Bissingh 1979 is een zuiveren feest, 't Is vieven

twintig joar e leen dat de Mallemölle weer op de Bissinghe mog
dreieii. Alle reed'n umme oons doarover te verheug'n mar ok
umme d'r niet al te dichte bi'j te komm'n.

De afschaffing van de Mallemölle in 1918 is namelijk veroor
zaakt deur dat volwass'n mensen een klap kreeg'n van een stuk

onschuldig kinder-spölgoed.

Loate wi'j doarumme de Ommer Bissingh 1979 vier'n op een oons
passende eigen Ommer meniere, sinds 1830 um schreev'n.

„Niet al te stief, niet al te uutspattend".

XXXXX

De Ommer Bissingh-stichting voert een koe in heur waap'n. Gien
Bolle. D'r wo't melk verwacht van de Bissinghe en niet wat
aans.

Doarumme besluut ik met een riempien van mien eigen haand.

Volk van Omm'n, ik roepe oew toe

Gedraagt oew as de Bissingh-koe

Loat' OW melk'n, zonder belk'n

Loat de Suukerbiete moar in huus.

As den hier kump, is 't lange niet pluus

Dat giet' oew goed, bi'j al wa'j doet:

Ommen,9 juli 1979 Martend Makkinga.

TOESPRAAK VAN WETHOUDER MEJ.M.J.VOSJAN, BIJ DE SLUITING VAN DE
OMMER BISSINGH 1979, 14 JULI 1979

Meneer, de veurzitter, inwoners van Ommen, 011'Ommer en gasten,

Moandagoavund hef de veurzitter van "de gemienschoap van OLL'OM
MER" de Bissingh-wekke in e'luut en doarbi'j heffe e de wense

uut e sprökk'n, dat de "BISSINGH 1979" mög wörd'n e'viert in
onze eig'n stiel.

En dat was; NIET AL TE STIEF, NIET AL TE UUTSPATTEND".
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Wanneer wi'j nouw terugge kiekt op dizze wekke, dan dacht ik,

dat wi'j mussen vaste steil'n dat de stichting "BISSINGH-EVENE-
MENTEN" byzönder goet is 'e slaagt in zien opzet.

De "OliMER BISSINGH" is weer, zoals van olds, geweldig mooi en

greuts 'e west. Met recht kunne wi'j ok zegg'n: ZIE KWAM'N IN

DROMM'N NOAR OMM'N.

Menigkeer ko 'j ok keur'n: IE KUN'T WEL OVER DE KOPP'N LOP'N.

Ie künt we zegg'n "DE BISSINGH EN DE BRADERIE VEULEN BI'J 'T
VOLK WEER GOET IN DE SMAAK".

Op de middag van de BISSINGH hebbe wi'j wel zo iets moois 'e

zien op 't terrein van Stegeman an de Koesteege. Doar vunt

noameluk een "CONCOURS HIPPIQUE" (och ie weet wê 'n peerdespek-

takel) plaats.

't Was geweldig mooi weer doar veur en 't was goet geregeld en

't leup as een trein. Wat hebbe wi'j hier toch van geneuten.

't Mooiste is eigenluk wêl dat hiermet een olde traditie, een

olde folklore in ere is hersteld.

Vrogger kwam'n de luu met peerd en wag'n noar de Bissingh en

wurd'n doarnoast ok 'e handelt in peerden. Now gebuert dat he

laas niet meer.

Maar doar now een CONCOURS HIPPIQUE" te organiser'n is 't

peerd opnieuw in de belangstelling 'e köm'n. Arg gijn en arg
mooi.

Noast de Bissingh was er veur jong en old vuile te belev'n.

Eigenluk te vuile om alles now op te goan num'n. Doarumme dacht

ik dat ik dat op dizze manier mosse goan doen.

De Bissingh-belle hef weer 'e-goan

en 't hef ons allemoale goet 'e-doan.

Van heinde en varre bint de luu 'ekomm'n.

't Was weer van olds: "in dromm'n noar Omm'n.

De stichting "BISSING-EVENEMENTEN" hef ons dizze wekke een pro
gram 'e-gev'n, wat inhuld, dat er veur jong en old vuile was te

belev'n.

Veur elck wat wils, hoe kan 't ok a'ns.

Dizze luu bint met mekoar heelwat mans.

Wi'j bint ze dankboar veur alles wat ze heb't 'e-doan,
en wi'j hopt dat ze 't volgend joar hiermet varder wilt goan.
Stichtingsbestuur, vanof dizze plekke, "'t giet ow goet,
wi'j ziet as boer en burger ow volgend programma geerne tegemoet.

Tot slot heb ze mi'j 'e vroagt of ik in de stichting de veurzit-
ter wil bedank'n. Ie begriept allemaoal wel dat ik dat heel geer
ne wille doen. In oe as veurzitter van de stichting zegge wi'j oe
allen nogmaols hartelijk dank.
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Nachtelek_gescharrelj,

Ieder slöp, behalve iene

den gooit zacht heur beide biene

over n'bedderaande hen

zuchtend en met völ gestèn.

Ie hebt doarveur beslist n'reden

wel duuzend schoapen hej e teld.

't Hulp niks, dan maar noar beneden

doarbi'j al helemoal op in e steld.

In 't duuster, zonder licht en o zo zacht

vin ie de weg noar kokken of W.C.

Doar loop ie dan zo midden in de nacht

Ie möt, in bedde haj toch ok gien vree.

'n Glasie melk of n'slokkie water

dan kroep ie de beddestee weer in.

Soms is 't drie uur, ok wel 's later

en dan begön ie maar weer bi'j 't begin.

Tegen de margen, t'wördt al licht

en n'poosie later ratelt ow wekker,

deruut; want dan röp de plicht

Ach en ie sleup'n toch net zo lekker

Korte geschiedenis en Aardijksbeschrijving van de Provincie Over^

ijssel, uitgegeven vanwege de Gewestelijke Vereniging Overijssel

van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, tweede stukje.

Aardrijksbeschrijving, te Zwolle bij de Erven J.J.Tijl - 1856.

Aldus luidt de langademige titel van een klein boekje dat onze

stadgenoot Ds.van Egmond onlangs ten geschenke kreeg. Met zijn

verlof publiceren wij daaruit - pag.111 - 114 - datgene wat op

de toenmalige Gemeenten Stad- Ommer en Ambt-Ommen betrekking

heeft. Er staan enige dingen in die -voor ons althans- tot nog

toe onbekend waren, waaronder, b.v, de aanduiding van het huid

ige Witharen, als „het gehucht Oude Haar".

Verder laten we de tekst hier volgen.

Ten zuiden van Avereest en ten westen van ambt Hardenberg liggen

de gemeente stad Ommen en ambt Ommen.

De gemeente Stad OMMEN wordt door Avereest en ambt Ommen inge-
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sloten. Zij bestaat uit het plattelandsstadje Onunen, de kolonie

Ommeschanss en het gehucht Oude Haar en heeft eene oppervlakte
van 2072 bunders met 3600 zielen. De bewonerr bestaan voorname

lijk van den landbouw en de hardwerken. Men vindt er ook blaauw-

verwerijen, en onderscheidene molens.

Het stadje Ommen ligt 5 uren van Zwolle aan den regteroever van

de Vecht en heeft eene brug over die rivier. Dit plaatsje werd

in 1248 het eerst met stedelijke regten begiftigd en niet lang

daarna met vesten omgeven, doch in de 16e eeuw ontmanteld. Het

heeft 16.60 inwoners. De hervormden maken, met een deel van die
der Ommerschans en met die an de burgelijke gemeente ambt Ommen,

de kerkelijke gemeente Ommen uit, die 2600 zielen telt. De
kerk, waarin zich in 1622 eene bende van 800 of 900 Spanjaarden

te vergeefs tegen de Staatschen had verschanst, werd daarna

eene prooi der vlammen, maar in 1628 herbouwd. De wéinige Room-

schkatholieken beboeren meest tot de statie van Ommerschans.

De Christelijke Afgescheidenen, welke met die uit het ambt kerk.

In de maand Julij wordt hier eene belangrijke jaarmarkt gehouden,

die onder den naam van Ommerbissing bekend is.

Ten noorden van de stad geleidt de weg door het gehucht Oude

Haar en over het Ommerveld naar de Ommerschans, die ruim iJ
uur van Ommen ligt. Zij werd voorheen hier in het midden der

veenen aangelegd, om het stroopen der Spanjaarden te beletten.

Later vervallen en verlaten zijnde, werd zijn in 1824 met de

daarin gevonden wordende gebouwen en de tot haar behoorende

gronden door 's Lands regering aan de Maatschappij van Weldadig

heid in vruchtgebruik gegeven, ten einde bedelaars en landloo-

pers daarin op te nemen. Spoedig echter kreeg zij eene meer uit

gebreide bestemming, als wordende ook gebezigd tot verbeterings

plaats van onzedelijke jonge lieden, tot strafplaats voor onge

hoorzame en onwillige kolonisten en tot beteugeling van dezul

ken, die de algemeene orde en rust verstoren, worden alzoo eene

bedelaars- en strafkolonie. Een aanzienlijk en ruim gebouw met

verscheidene zalen, voor mannen, vrouwen en kinderen afzonder

lijk bestemd, dient tot verblijf der kolonisten en bevat de wo

ningen der Opzieners. De kolonisten zijn ongeveer 1000 in getal
en moeten deels den landarbeid verrigten, deels weven, spinnen

of eenig ander handwerk verrigten. Men heeft er eene school, die

tweemaal daags door de kinderen en des avonds door de jonge

lieden, welke overdag op het land arbeiden, alsmede beurtelings
door de meer bejaarde mannelijke en vrouwelijke kolonisten be

zocht wordt.

De Hervormden, die hier eene afzonderlijke gemeente uitmaken,
hebben eene kerk, welke in 1824 is ingewijd. Voor de Roomsch-

Katholijken is er ook een kerkgebouw. Sedert de vestiging dezer
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kolonie is de grond, dien zij beslaat, en welke voorheen woest
en verlaten was, allewege bewoond en bebouwd en levert thans
eenen overvloed van verschillende voortbrengselen op.

Ommen (ambt).

AMBT OMI.IEN wordt behalve door de gemeenten Avereest, en ambt
Hardenberg, door den Ham, Hellendoorn, Dalfsen en Nieuwleusen
bepaald. De Vecht en de Regge vloeijen ook door deze gemeente en
in het zuiden van haar ligt de Lemelerberg. Zij heeft eene opper
vlakte van 16370 bunders en bestaat uit de volgende buurtschappen:

Arriën en Stegeren in het oosten, ten noorden van de Vecht, Junne,
Beerse, Bestmen, Ziese en Eerde, ten zuiden van die rivier en
oostwaarts van de Regge, Archem, Lemele, Gietmen en Vilsteren, ten
westen van de Regge, en Varsen tusschen stad Ommen en Nieuwleusen.
Te Vilsteren is eene kerk voor de Roomsch-Katholijken, en Arriën,
Stegeren, Junne, Beerse, Lemele, Gietmen en Varsen hebben elk eene
school.

De bewoners, 2300 in getal, bestaan meest van den landbouw en de
veenderij. Ook hier wordt, gelijk in de naburige streken, in het
voorjaar de bovenkorst der veenen in stukken afgestoken. Deze
stukken, tegen elkander opgezet en behoorlijk droog geworden zijn
de, worden in de maand Mei of Junij in brand gestoken, waardoor
de zoo onaangename veendamp veroorzaakt wordt, die somtijds het
zonnelicht doet tanen. In de asch, bij deze verbranding overgeble

ven, zaait men boekweit, die veelal eenen goeden oogst oplevert
en onder den naam van veenboekweit bekend is. Zij verschaft aan
veel bewoners het middel voor hun bestaan. In de zuidelijke buurt
schappen van deze gemeente wordt veel rogge verbouwd, die over het
algemeen onder de beste mag gerekend worden.

VEKAMÏIii

Beerlek ... vekaantie in tenten

dat is pas je van het.

Al kost n'plekkie ow völ centen

kom nou, wat gif o^ dat.

Ie kroept wat rond en slept met water
en OW etten dat kömp wat later,

't Is wel behelpen, ie hebt gien kokken
Maar ja, doarveur hoef ie toch ok niet te dokken.

Ie hebt alleneg betaalt veur n' stukkie grond
en buuten leven is toch ok gezond,

's Oavends zit ie samen bi'j n'gaspittie
Niet in ow baankstel, maar op n'ongemakkelek zittie.
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Maar ... vekaantie hej maar iens in t'joar

dan möj weer n'schoft verdan,
Uutrusten ... das toch woar,

Doar kömp t'allent op an.

DIENTIE.

OLDE ZEGS-WIEZEN.

ömme over noa te denken.

1. Loat em rusten as e rusten mag.

2. Kust t'heufd en niet de voeten.

3. Ie könt better met een warme as met een koalde haand geven.

4. Meer is nooit vol.

5. As t'bri'j regent, hebbe wi'j n'teller nog op n'kop.

Wie weet meer van die gezegden?

As kinder worden wie vrogger bange e maakt veur de

"buj jeude".

Wie weet doar meer van te vertellen?

Ik hoale mi'j anbevolen.

Dieks Makkinga,

Gasthuusstroate 15.

AK D'OGEN DICHTE DOE. (2e deel).

Zo as ik hadde beloofd in de veurege darde Klokke, zol ik ow

now uut Jeruzalem halen ömme wieder Ommen deur te goan. k'Zie

Jewans Schuurman, de vader van Hendek Jaan en Dieks, nog zo

ömme t'huus hen lopen. Dan haj doar nog een klein huusie stoan
woar vrouw in wonnen, later trök Jan Wolters met zien

Anna doar in. Toon van Jan Mensink was dunkt mi'j de laatste

bewonner en gönk van doar noar de Evertsenstroate woar e nog

zit. An de Varsenerstroate kreeg ie dan met Jeruzalem achter ow

het huus van Reins Getjaan, Doar komt Gait, Hendek en Jan uut
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huus en Berend van de Vechte (n'touwslager) zien vrouwe. Toen

ze allemoale e trouwd waren en n'olden Getjaan overleden, bleef

Dientien allinig achter ömme later op oldere leeftied toch nog
met Derk Rietbarg te trouwen en er te blieven wonnen. Derk den

altied tied en lust had ömme een proatie te maken en een bak te

vertellen. An zien proat koj heuren dat onder onder Zwolle vot
kwaamp. Noast Derk wonnen de femielie Stien de postbode, veur
oonze begrippen was hun huus een mooi huus met een groten tuun.
Mans heer zönne was eerst schilder en wörden later net as zien

va, postbode. Den wont now over t'spoor. Jan gönk in t'auto-vak

en dat död e vandage an n'dag nog. Zien garage-taxie-bedrief an
de Julianastroate mag e* zien wörden. Luttikus, maar de oalde-
ren prenten over de magies van Luttikus. lene er van was slim

invalide, n'aande verzörgen em. In het gedeelte er noast, won
nen o.a. de femielie Otterman töt ze noar de Dante verhuzen,
ömme doar te goan boeren. Dan kreeg ie t'huus van Grads Schut
tert woar k'mie eigelek weineg van herinnere, ömme dat ze vol
gens mi'j al oald waren en niet völle an de stroate e zien

wörden. Later bouwen meester Fikkert as eerste heufd van de

R.K.schoele er een huus noast in dezelfde stiel. Kelderman wont

now op t'meersterhuus. H.J.v.d.Beek, den in allerlei kraanten
schreef hef joaren laank op t'huus van Schutter e wond. Now

stiet doar een börd veur. "Varsener honk" en is 't, ak t'goed
hebbe, in gebruuk deur de K.W.J.

Dan kreeg ie het huus van de femielie Timmerman, woar Bats,
Hendek en Jan uut huus komt en Steven van der Veen zien vrouwe.

Noa de dood van de oalde luu hef de dochter Jantie er nog weer
joaren e wond. Jen van de weinige huzen in Ommen woar nog een
mooie oalderwetse putte bi'j was.

Jantie (de Wed.v.d.Vegt) hef het verkoch an de gemiente en zo
as dat enkele joaren geleden nog gewoonte was, wörden alles af
e brökken. Now is t'er allignneg nog een parkeerplaatse. Veer-
der niks.

Dan haj het oalde Roomse Karkie, woar j'deur een laantie noar
toe göngen. Dat laantie en het pad op de dante an waren vrogger
noet of slecht verlicht en arg in trek bi'j t'jonge völkie uut
Ommen, ömme daj den aander den ie bi'j oe hadden, in het oor
te flusteren, wat iederiene wel wös, maar niet moch heuren en
ömme mulders te vangen, want doar barsten het doar van.

Dan steunen der dwars veur de Varsenerstroate nog een paar
huzen, woar now den grunen strook is veur de R.K.Karke. Doar

wonnen Jan Hassing an de iene kaante en Barnard Meienhorst

an d'aandere kaante. Veur Barnard wonnen doar een oalde man Han

Bisschop <ak het goed hebbe).

WORDT VERVOLGD.
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PLANTEN KOPEN

IS AOV/teS VRAGE.N AAN

VAKBEKWAME

MENSEN

En toch

U koopt altijd nog weer KAAS

H. G. HABERS
Varsenerstraat 4

^TUINi ART» kelen

^^TUINAANLEG

I^TÜI NON OE RH0L>0

TUIW CENTRUM

GMEyERINK
.HAV1i.N OO^A

GROENTE- EN FRUITHAL

Ikn^^tooH,
Bermerstraat 13 De échte groenteman

Voor MODESCHOENEN en

GOEDE REPARATIE

HORSTINK
Markt 11, Ommen

VERF- EN BEHANGSPECIAALZAAK

Ook uw adres voor schilderwerk,

behang en glaswerken.

H. AALPOL
Gasthuisstraat 18. Ommen

WIJ LEVEREN:

vulzand, zw. grond, metselzand. grint^
mijnsteen en andere verhardingen.

Verder kunnen wij alle grondwerk voor u doen
o.a. met hydr. kranen, shovels, kipauto's, kiptrailers
en dieplader. Ook in aanneming.

ÜUNNEWIND - CERRITS B V.

Strangeweg 7 - Ommen. Kantoor tel. 05291-2150.
Privé : 05291 - 1668 - 2486 - 1993

Makelaars- en Assurantiekantoor

M. Bouwman bv
Bermerstraat 16, Ommen, Tel. 05261-039

Makelaardij' O.G. Taxaties - Hypotheken

Verzekeringen-Financieringen.

Wol Ie OW klere in de

stad koop'n ? ? ?

Now koop dan maar bie'j

PETER B.V. HERENMODE
Ommen is al 725 joar stad !

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

SCHOONHEIDSSALON

FOTOSERVICE

HOMEOPATHIE

BOSSCHER (Eig G. HEMMES)

Bermerstraat 18, Ommen

Tel. 05291-2912

Brugstraat 23-24 - OMMEN - Tel. 1414



Wij maken voor U : STOFKNOPEN - STOFCEINTUURS - ENZ.

Verder een grote collectie : KNOPEN, RITSEN, GESPEN, CEINTUURS,
GARENS, KANT en GARNEERBAND, SCHAREN, STOFFEN, WOL,

kortom : voor alles op het gebied van zelfmaakmode, naar

NIjverdal, RIjssensestraat 33a, Telefoon 3030
Ommen, Gasthuisstraat 27, Telefoon 1313
Heino, Dorpsstraat 1, Telefoon 1204HANDEL STEGGINK

henR's beetleR

als u MODE zoakt!

Doe. A. C. V. Raaltestraat 11, tel 2598

U3U11UO
iSjri noojaisx

;|I3;X P'N sp wqaï '8 niajdJiJa^

N3ZinH01 'V
(S3UI )3q UBA SJ3A)

na saaiA iiaiijBAv^ ai jooa

Voor uw

autoschade
naar

AUTOSCHADE BEDRIJF

BAKKER
Sogenbosstraat

Privé-adres:

H. B. KOGGEL

Sleedoornstraat 12

Tel. 05291-1294

VAN DAM
HANDWERKEN - STOFFEN - WOL

KLEINVAK EN NAAIMACHINES

en reparaties alle merken.

KEIZER is altied al goedkoop
e'wes en dat is e.

Al meer dan vieftig joar !

En dat is

van der Steeg
now nog.

RiPÖtN
R^HOUDcnwml IHOUDcnwmi

Voor een

leuk en goed

verzorgd

BLOEMSTUKJE

naarIJIEH/EM
Bloemenmag. Schuurman
Promenade - Telefoon 1388

RADIO en TELEYIBIE

M. Dunnewind
Dr. A. C. V. Raaltestr. U

TEL. 16S8 - OMMEN

_  , Erkende Technische dienst.
Radio
j y Koelkasten

Stereo ree. Wasautom.



BU

om) - OBIMEBS MET

NIEUWE WENSEN

ZUS VAN HABTE WEIXOM

R. J. Schudde
Dr. van Raaltcstraat - Ommen

VOOB

KONEEKTIE

TEXTIEL

WONINGINXICHTINO

BROOD

Elke dag vers KOEKJES

en GEBAK

van L w vfarme bakker

M. J. KOGGEL
Hardenbergerweg 10 - Telefoon 1389

Uw adres voor SCHOENEN

VOSJAN
BOUWSTRAAT

Makeiaarskantoor

J. van Ittersum
bemiddeling bU

aAH- en verkoop van

onroerende goederen
en

taxaties

Bar. V. Frldaghstraat 20

Telefoon 2186

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

BEMBOOM
Boawstraat 7, Ommen, Tel. 1383

Schildersbedrijf Fa. J. VAN ELBURG B.V.
Telefoon IK28 - Schurinkstraai 24 Ommen

Telefoon 2441 Schurinkstraat 22a - Ommen

voor Schilder- en behangwerk, In nieuwbouw

en onderhoud. Verder in onze zaak een grote

sortering Behang - Saus - Glae - Verf en

alles voor de Doe-het-zelver

t Giet OW goed bH al wad doet Café - Restaurant

oco
LUNCHBOOM - USBEDKUF

Brugstraat 16 - Telefoon 1429

„NIEUWE BRUG"
Reeds eeuwen het bekendste adres

aan de route Ommen - Hellendoom

Telefoon 05291 - 1723

INKOOP ANTIEK VERKOOF

Speciaal voor koperen voorwerpen oa.

LAMPEN - DOOFPOTTEN - KANDELAARS

ENZ. ENZ.

H. H. KERVER smedebu

Tevens het adres voor

POLXISTEN EN EEPAREBEN van Uw

koperen voorwerpen.

Mlddenstr 17, TeL 06291-1764, OMMEN



..OMMEN EN OMSTREKEN" W.A.

Bouwstraat 20 ■ 21

Brugstraat 11
Patrijsstraat 5
Lemelerweg 68

Ommen

Ommen

Ommen

Lemele

Tel. 2750

Tel. 2750

Tel. 05723-366

Voor geld en goede raad

AUTOBEDRIJF

MAKKINGA B.V.
Voor Service en Veriux>p

OPEL

UJ.O. inbonwstatlon

Schurinkstraat 36, Ommen, Tel. 05291-2550

AUTOVERHUUR

H. DUNNEWiND
Verhuur van

LUXE AUTO'S en

9 pers. V.W. BUSJES,
zonder chauffeur

GESLOTEN BESTELWAGENS

tot plm. 18 m', B.E. rijbewijzen.

Haven Oost 8

Telefoon 1960

SANITAIR

GAS en WATERLEIDING

Schoonmaken van C.V. - ketels

WOERTINK
Gasthuisstraat 19 - Telefoon 2203

06
t-AROAov

WitiKEU

VOOR Al-OW DlERVOEORRS

PAaON VAN WEELDE B.V.

OMMEN

* AANHANGWAGENS

Ar OPLEGGERS

* CONTAINERS

Voor al uw Bouwwerken:

Weelink's Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 31 - Werkplaats: Strangeweg 24

Tel^oon 00291 - 1885 - 1190

w
O


