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VAN OLDS OW ADRES

Sinds 1908

VAN EERTEN'S

BOEKHANDEL

grill-crêperie

"het burgemeester^"

markt 3. 7731 db ommen

telefoon 05291 - 1141 toeslcl 33

H. BAKKER EN A.A. BAKKER

Makelaars en Taxateurs

In onroerende goederen

Kantoor Vrijthof, Telefoon 1032

Privé: Stationsweg 17, Telefoon 1665

^ort betaald^
nirnen
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'OMMEN'WA.
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij

„O M M E N"

Vrijthof 2, 7731 CN Ommen, Tel. 05291-2735

MEER ZEKERHEID!!! - TOCH MINDER KWIJT!!!

voor al uw verzekeringen

Lage premies en gunstige voorwaarden

TAXI 1724
Ziekenvervoer Steen

Exclusieve Bruidsstoetverezorging
Ambulancedienst - Rolstoelvervoer - Uitvaartverzorging

Chevron-Servicestation

Reparatie-afd. alle merken auto's
Autoshop - Autowasserette

Ommen, Julianastraat 18, tel. 2200 (05291) b.g.g. 3525
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MAKKIIMGA ommen
OFFICIAL GENERAL MOTORS DEALER

AUTOBEDRIJF MAKKINGA B.V.

OFFICIEEL V.A.S, DEALER-ERKEND APK KEURINGSSTATION

SCHURINKSTRAAT 36, 7731 GE OMMEN, TELEFOON 05291-2550*



juwelier-opticien

(Jqg^i}a
Ommen - Telefoon 1643

Brugstroate 22

An't horloge ken ie de drager
Kies OW horlogie

daorömme met zörgé

en loat oe roeden

deur de Vakman!

vosjan
uw adres voor schoenen

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 1559

Gedipl. Drogist - Parfumerie
Schoonfieidssalon - Foto-service

Homeopattiie

öusöclicr
(Fin n HEMMESt ̂(EIG. G. HEMMES)

Brugstraat 23-24 - 7731 CT Ommen
Telefoon 1414

Schildersbedrijf en decorette

H. Aalpol
Gastfiulsstraat 50 - Ommen

Telefoon 05291-1369

Neae'landso Vereniging
an Caf'Osse'reDeacjvcn

Vooral uwautosctiade

naar

Autoscfiade

KOGGEL
Sogenbosctistraat - Ommen - Telefoon 1294

Privé: Sleedoornstraat 12,
7731 VD Ommen - Telefoon 1294

GROENTE, FRUIT, FRUITSCHALEN
EN PRIMEURS

Bermerstraat 13

Dagelijks verse panklare groente en rauwkost
uit eigen snijkeuken

STOFFEN IN ALLE SOORTEN EN PRIJZEN!

Ook voor Koorkleding, Bruidsstoffen enz. enz.
is dit tiet juiste adres.
Wij knippen alles naar maat.

Knopen, ritsen, patronen, bandjes in aiie-soorten.

Kniekousen, sokken, majo's, dames panty in alle
soorten en maten.

STOFFEN - KLEINVAK - KOUSEN

„Arriërpoort"
V. Raaltestraat 1 - Ommen

/ Varsenerstraat 2-7731 DG Ommen
^ Telefoon 05291-1313 b.g.g. 2143

lNAAIMODECENTRUM

[an bciiicrs

AUTAX - LEEREIMTVELD - OMMEN
Hammerweg 1

7731 AH

OMMEN



Bedrijfsruimte
Boerderij
Bungalow
Café
Garage
Kalverstal
Kantoor

Landbouwsctiuur
l^anege
Pluimveestal
Toiletgebouw
Varkensschuur
Winkel
Woning
Zomertiuis
en nog veel meer....

• Aanvragen bouwvergunning
• Ontwerpen nieuw- en verbouw
• Premie aanvragen nieuw- en verbouw
• Aanvragen hinderwetvergunning
• Vriendelijke tarieven.

<iacu<' eero £
VS

^r>>.^■10 OMWÖ^*
behang-, glas- en
verfspeclaalzaak

Schildersbedrijf

j. van eiburg ommen b.v.
schurinkstraat 22a-24 telefoon 2441

AUTOSCHADE

C. HUYSMANS
uitdeuken - spuiten - moffelen

Strangeweg 20 - Ommen
Tel. 05291-1146

markt 3, 7731 db ommen
telefoon 05291-1141 toestel 33

Café - Restaurant

„Nieuwe Brug"
Reeds eeuwen het bekenste adres

aan de route Ommen - Hellèndoorn

Telefoon 05291-1723

OMMER AUTOMATEN
Eskampweg 29 - Ommen

Telefoon 05291-1492

,t Giet OW goed bij al waij doel

Oco Ijs - lekker ijs
Brugstraat 16 - Tel. 1429 - Ommen

Uw adres voor

Nieuwe Haring
Ve.e „3 j p Q g ^

URKER VISHANDEL Bouwstraat 9. Ommen

Stegeman Antiekhandel
Gasthuisstraat 11. Ommen. Tel. 05291-1815

heeft voor U:
o.a. Regoutborden koper - tin - en aardewerk

lampekappen, glazen en katoen

SLRGERU

Kerkplein 8
Nieuwelandstraat 21
Tel. 1457. Ommen

voor vers vlees

rund of varkensvlees
van eigen slacht



Exclusieve

herenmode

vindt u

bij:

indriks

erenmode
Brugstraat 32, Ommen

EIGENTIJDSE MODE VIND JE IN

BOETIEK

n

WlavHie

Varsenerpoort 13, Ommen

GOED ZIEN. EN ER GOED UITZIEN MET EEN BRIL
VAN „OLDEMAN"

Kwaliteits monturen met kwaliteits glazen van o.a.
ZEISS en RODENSTOCK.

Steeds up to date in de nieuwste tectinieken en
glassoorten.

Wij geven U deskundige
voorlichting en bepalen
door oogmeting,
oogonderzoek en
tonometrie uw juiste bril,

OPTICIEN - OPTOMETRIST

Oldeman
Varsenerpoort 9 - Ommen

Garage A.J. v. Aalderen
Hamsgoren 25 - 7731 EX Ommen

Telefoon 05291-2429

Groot in service en kwaliteit

Tankstation met vrije merk brandstoffen

v.d. KOLK
een naam die klinkt

als een

KLOK
Sandbergstraat 8

Ommen. Telefoon 1416

^/i/iciërv

Uw warme bakker

Onze specialiteit

Ommer Möllenbrood

BAKKERIJ

M. KOGGEL
Hardenbergerweg 10 - Tel. 1389

VA-G

Hebt U uurwerken, sieraden of brillen

te repareren.

We geven hierover gaarne advies.

Garage Oostendorp
Balkerweg 10 - Ommen - Tel. 05291-1512-3659

Racefietsen - Trimfietsen

Sportfietsen - Toerfietsen

Kinderfietsen - Bromfietsen

Snorfietsen

Home Trainers

Uw adres

P. Lub
Ommen

Bermerstraat 1

Telefoon 1470



Van de redactie.

Geachte abonnees.

Wanneer u gaat verhuizen, of dot nu is van Middelburg naar
Bolswart, of in Ommen van de Dante naar de Zeeheldenbuurt,
wilt u dan zo vriendelijk zijn en ons een verhuisbericht
toe te zenden ? Wij stellen dat erg op prijs I Onze gaven,
in alle bescheidenheid hoe groot, ook, zijn niet bovennatuur
lijk. Gelijktijdig met het vorige nummer ontving u allen,
voorzover nodig, een acceptgirokaart en velen gebruikten
deze kaart waarvoor ze bedoeld was n.1. het betalen van

abonnementsgeld maar sommige abonnees hebben voor 1986 dat
nog niet gedaan, en wij vragen u, maakt u dat even in orde ?
Hiervoor hartelijk dank.
Verder ontvingen wij uit Engeland een brief van mevrouw
D.Lonce-Weelink met o.a. een interessant artikel uit de

"Daily Telegraph" over Krishnamurti, die vroeger ook in
Ommen op het Sterkamp op de Besthmerberg heeft gesproken.
In verband met de grote hoeveelheid kopie dit kwartaal zal
het artikel geplaatst worden in het juli nummer.

De redactie.

JAAROVERZICHT 1 985_-_van_2De_Darde__Klokke2.

Uut'e brach in de joarvergadering van de Gemienschop van
Oll'Ommer op woensdag, 12 februari 1986,

Oonze volk,

Wi'j hebt as redaksie-commissie van ow liefblad "De Darde
Klokke" een arg goed en druk joor achter de rugge. Wi'j
waren de noa-wee*en van de grote enquete onder de 23 schoe
ien die oónze gemiente rieke is, nog maar net te boven. Wat
was dat een bli'j ervaren, dat oonze jeugd en toekomst veur
meer don zeuventig pesent de loondstale nog sprek. Samen
met de Gemienschop, de Oaldheidkomer, de Historische Vereni
ging en de Oranjevereneging hef "De Darde Klokke" de grote
tentoonstelling helpen kloarmaken die, in verbaand met de
herdenking van 40 joar bevrijding in de bibliotheek e'hoolden
is, Het bezuuk was geweldeg en de tentoonstelling op emzelf
stok met kop en schelders boven oandere plaosen uut. Oonze
"Dorde Klokke" kwaomp met een heel dik herdenkingsnummer uut
van 50 bladzieden .



Mut ik OW vertellen dat dat voalen en in mekare zetten
een heidens wark was? Albert van de Vechte en zien
vrouwe hebt oons liefderijk ontvangen en bi'j e'stoan met
dat karwei. Heur garage leek net een grote drukkeri'jje.
De verkoop via de winkels was zo groot, dat een twiede
druk neudeg was. -En nog was het ende der niet. Vdnuut
Vrobmshoop kwaamp schuchter het verzuuk in Stegeren, woar
die droppings e'wes hadden, een gedenkstien in n'biene te
willen helpen. Wi'j stellen oons garant en de stien met
gedenkplate worden deur de börgemeister onthuld. Dat
worden zo'n groot succes dow moast de provinciale pars ■ _
en radio, ok de laandelekke kraanten halen. In de opzet -
göngen oonze gedachten in de richting van dat er geld bi' j- -
mos, maar uuteindelek bleek dat ter nog een klein over
schot bi'j Vosjan bleef stodn noadat alles betaald was.
As vervolg op het schoelonderzuuk awpk een opstelwed—
stried in t'veuruutzicht e'steld. Doarveur was de belang
stelling niet groot maar toch ew een oavend e'hoolen woar
de prieswinnaars heer priesies kregen. Um de oavend te
vullen ew de Johonna van Buren-stichting met heur klaank-
beeld over haar uut'ë neudigd. Het bezuuk völ tegen, wi'j
hadden zo'n 50 man an bezuuk, woar misschien maar 25 "oal
Cmmer bi'j waren. De mensen die er niet e'wes bint maagt
er spiet van hebben want zie hebt een pracht-oayend e'mist.
Wi'j kregen zo'n mooi overzicht van heur leven éh zelfs zo
now eh dan haar eigen stemme te heuren.
Naw en van t'noajoar ew "De Derde Klokke" veur 1986 weer ;
vol advertenties e'lopen en goot bli'j en vol moed 1986
weer in. Hef,oonze Gemienschop van t'joar de 300 leden
e'haaid, "De Darde Klokke" zien oplage is meer dan het

ÏSSïèn RiJrjS :
via de "Darde Klokke'' toch meeleeft met het wel en wee
van oons mooie Ommen.- Bëgriep ie now woanumme Martend,
Albert van de Vechte, Harry Woertink, Frouwke Doezeman
en Dieks zo pnmeundeg muu uutkiekt ?
Joü, bedankt veur OW metleven. Dieks.

O jrOQ,,,as der, nog oal'ommer bint die
gien abonnee, van. "De Darde Klokke" bint, dan kb'nt ze zich
vanoavend bi'j oons nog opgeven. Van de E.0. uutzendingen
ek onthodlern- en dat is ok hier van toepassing:
Der kan nog meer bijl
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Problemen bij reconstructie van Ommer gezinnen.

Een onderzoek van de volkstellingen van 1795 en 1809 leek
mij gewenst om op twee momenten redelijk zeker te weten
welke gezinnen er in Ommen woonden, en uit wie deze bestonden.
Redelijk zeker, want voor de hand ligt, dat de stadsbode, die
rond ging om te tellen en te beschrijven, niet altijd dit
werk feilloos heeft verricht. Voorts redelijk zeker, omdat

de ommenaren ook zelf niet altijd alles wisten, ook niet van
zichzel'f b.v. hun geboortedatum of die van hun echtgenote
en eventuele kinderen. De volksteller zette bij de telling
van 1809 nogal eens achter een naam: zie cedule, m.a.w.
nakijken in de kerkeboeken. Dit bleef echter meestal steken
in een goed voornemen, met gevolg dat er in 1986 soms geen
touw aan vast te knopen is, tenzij men er heel wat tijd voor
over heeft om de gerezen vragen op te lossen. Hiervan een
sprekend voorbeeld.
Bernardus de Vries geeft op dat zijn vrouw Berendino in 1759
geboren is als dochter van Jurrien Stijg en Aaltje Bosch.
Even kijken, op welke datum ze gedoopt is. Helaas, in 1759
wordt er geen Berendino gedoopt, terwijl toch elke boreling
op de eerstvolgende Zon- of feestdag werd gedoopt. Ook het
zoeken in een jaar eerder en later heeft geen resultaat.
Dan het zoekgebied maar verder uitbreiden, vooral omdat
alle andere kinderen Stijg wel gevonden zijn. Uiteindelijk
wordt haar doop gevonden op 2 maart 1749. Wel dus even een
verschil van 10 jaar rnet de opgave van haar echtgenoot.
Of vrouwelijke ijdelheid ?
Burger De Vries heeft een inwonende meid, een toen gebruike
lijke situatie. Ze heet Geertje Luyens, geboorte/doopdatum
onbekend; haar ouders zijn: Gerhordus Dikkers en Arendina
Luyens. In het doopboek geen Geertje Luyens te vinden,- wel
een Egberdino Luyens, gedoopt op 23 dec. 1770 als dochter
van Jan Hendrik Luyens en Jennigje Busseler. Verder geen
kinderen van dit echtpaar. Nu het trouwboek erbij, inderdaad,
Jan Hendrik Luyens trouwt 2 sept. 1770, niet echter met
Jennigje Busseler, maar met Jennichje Bosch, Is er dan ver
warring van Bosch met Bosscher misschien ? Want deze twee
families gaven toen -en ook nu- wel meer aanleiding tot
verwarring. De dominee heeft bij de inschrijving in het
trouwboek van dit huwelijk echter achter haar naam gezet;
Weduwe Egbert Reimink. Nu zoeken naar het huwelijk Reimink-
Luyers. 3



Niet te vinden en dus, wellicht, voor 1765 (begin trouw
boek) gesloten. Moor misschien heeft dit echtpaar vóór
1765 kinderen laten dopen, dus het doopboek ingedoken.
Inderdaad komen er zelfs drie kinderen te voorschijn en
wel! van Egbert Klaasz op Reymink en Jennichjen Arentz
en zelfs een Arendino, Maar Arendina Luyens die we zoeken
hoeft nog geen Arendina Bosch of Busselen te zijn.
Zoeken bij Bosch en Bosscher. Daar komt de oplossing,
want in Varsen wordt genoemd Bos Arentz huis. Geconclu
deerd mag hu worden, dat Jennichje een dochter is van
Arent Bös té Varsen. Verder dat zij bij haar eerste
huwelijk met Reymink zich"Arentz noemt en bij haar tweede
huwelijk met Luyens weer Bosch. De volksteller en burger
de Vries noemen de dochter uit het eerste huwelijk van
moeder met de naam van stiefvader Luyens.
Geertje Luyens wordt nu spoedig gevonden, inderdaad ge
doopt op 20 september 1789 als dochter van Gerhardus
Dikkers en Arendina Luyens c.q. Reimink c.q. Bosch, c.q.
Busselen. Met één of meer jaren verschil kan men nauwe
lijks of geen rekening houden en mét "achternamen" is het
al helemaal moeilijk. De echte ommenaar kent dit verschijn
sel wel. Het paar Luyens—Bosch is te Ommen overigens het
enige' dót met dispensatie van de Drost trouwt. Bij de
ondertrouw staat vermeld, dat het huwelijk mag plaats
vinden, mits de (eventuele) kinderen worden opgevoed in
de leer vön de moeder. Luyens moet hiervoor een eed af
leggen, m.a.w. Luyens zal R.K. geweest zijn én vermoedelijk
uit yilsteren afkomstig. Verband tussen Virsteren en Varsen
is niet moeilijk te leggen, daar'de Heren van Vilsteren
bezittingen hadden in Varsen (zie Mw.Verrips, Heren— en
boeren).
Op het gebied van de huwelijkswetgeving door de Staten van
Overijssel is veel te doen geweest. Enkele grepen uit die
geschiedenis.
Het eerste besluit waarbij genoemde eed verplicht werd ge
steld, dateert van 29 maart 1699. De resolutie van 20 maart
1727 ging zelfs nog verder. Deed men een beroep op Ridder
schap en Steden, dan werd de huwelijksvoltrekking drie jaar
uitgesteld. Als ik me góed herinner is hiervan ook een
voorbeeld in het ommer trouwboek te vinden, maar dat is
dan ook alles. De genoemde eed werd eerst op 11 mei 1787
wellicht mede onder invloed van de naderende Franse Revo
lutionaire gedachten, afgeschaft en de Provisionele
4.



Representanten van Overijssel bepalen op 21 april 1795
uitdrukkelijk, dat een gemengd huwelijk vrijgelaten zou
worden.

Of de dienstdoende predikant daar nu wel zo gelukkig mee . .
was, is de vraag, want vindt er een gemengd huwelijk plaats,
dan staat er bij de betrokkene duidelijk vermeldt;
Van de Roomsche Godsdienst.

Vanaf 15 juni 1795 treedt de huidige situatie in.
Het huwelijk wordt nu beschouwd als een burgelijk contract,
m.a.w. men trouwt "voor de Wet" op het Stadhuis en daarna
mag het nieuwe echtpaar naar welke kerk ook of naar geen
enkele. De dominees krijgen vanaf dat moment danook minder
te doen.

Nieuwleusen - Januari 1986

E.ten Tooren.

Korte Kolder.

In n'Ziel in Vorsen leup een baandeloze koe
den zeg: "Potverdubbeltie nog an toe" !
"Een leven laank hebt ze mi'j de Papp'n van -t Lief etrökk'n
en t'geunk allemoale noar t'veurhuus, noar de kokken".

"Maar now bin ik op'e hooien melk te geven,
begon ik in eerns te vrezen veur mien leven.
Mien veurlaand leg in de wos of in blik,
m,aar t'giet niet met de wille of met schik".

"Dat mooie spul dat doar té pronken stiet,
is meer van mi•j as van den boer, woor of niet ?
Nee, echt niet, denkt now niet do'k klage,
maar woarumme ie wel A.O.W. en een Oldenhaghen ?"

"Ik kan d'er niks an doen maar ik vinde %'gien wark,
doarumme maak ik mi'j veur'n'oald dierenhuus stark.
Met doarumme hen een mooie grote kloaverweide,
Dan hej gelieke rechten veur oons alle beide".

"Maar ik vreze do'k nog ien keer zörge veur heer mage,
as stuk in flinker vusie doar in Oldenhaghen,
Dat ze dan de snuk in mi'j maagt kriegen,
is mien leste wense, en now za'k zwiegen".

Een baandeloze koe is "alleen geschikt voor de slacht,

en de snuk is de hik, ^^Tr-lyr- ir'
0Xt.r\Oi t!)o



Oyer_de Kluizenaarshut, de witte koepel, de zeven Allee-

tjes, de doolhof en de kurkentrekker in Vilateren,

Vilsteren, het mooiste dorp in de gemeente Ommen, blijft
boeien. Nu al, eeuwenlang, en ook nog in onze tijd, tel
kens opnieuw. Over de geschiedenis van Vilsteren wordt in
het algemeen ook nu nog veel geschreven. Het is echter
niet mijn bedoeling over het verleden van Vilsteren in het
algemeen te schrijven. De opzet van dit artikel is uit
sluitend een poging te doen tot verklaring van de oor
sprong van de kluizenaarshut en andere merkwaardige din
gen, die in Vilsteren worden aangetroffen, zoals in de
aanhef van dit artikel vermeld.

Aanleiding daartoe is voor mij dat in allerlei kranten
en tijdschriften Vilsteren weer tersprake kwam, b.v. door
een doctoraal-scriptie van Mevr. Kitty Verrips-Rouhans.
Daarna kwam Vilsteren weer in het nieuws, o.a. doordat de
heer Wim van Lenthe te Dalfsen per 1 januari 1985 ■ s-tartte
met de uitgave van een tijdschrift voor Salland en omstre
ken, dat hij "De Breef" noemde.
In dat tijdschrift kwam ook Vilsteren ter sprake v.n.1.
tan aanzien van de in 1971 verdwenen kluizenaarshut. Als/
gevolg daarvan kwamen er publicaties in enige regionale
kranten over die hut. En weer daarna nam de jeugd van
Vilsteren het initiatief tot herbouw van die hut. Op wat
al deze publicaties waard zijn, ga ik niet verder in.
Ik wil hier alleen maar pogen een redelijke vérklaring te
geven van de oorsprong van de kluizenaarshut en de andere
attributen te Vilsteren in de, aanhef van mijn artikel ver-

**************

Wel wil ik een paar kanttekeningen maken over hetgeen ik
heb gelezen. Men schreef, dat de hut zou hebben gediend
als schuilplaats voor de laatste pastoor van Ommen,
Simon v.d. Eekhof, toen die in 1674 van Ommen naar Vil
steren vertrok. Die pastoor zou vandaar uit in het geheim
de zielszorg hebben gedaan voor de verstrooide R.katholie
ken. Een ogenblik kwam daarbij ook de witte Koepel ter-
sprake, waar pastoor v.d.Eekhof de H.Mis zou hebben op
gedragen. Dat is gewoon een absurditeit, want een vei—
volgde priester, die in een hut diep in het bos zijn on
derkomen had, ging beslist niet aan de rand van de Vilster-
se Es staan, om daar bekleed, met de Heilige gewaden, de
H.Mis te celebreren en dan met luider stemme het Credo te
zingen ,

6.



Trouwens, de Avitte Koepel is duidelijk een bonk' en geen
kapel. Er is ook gesteld dot pastoor v.d. Eekhof daar be
graven werd en dat een kruis op zijn graf deze plaats zou
markeren. In 1972 vond men daar ter plaatse een steen met
het jaartal 1688. Wat er met die steen aan de hand is, weet
ik niet, maar dit is de grootste onzin die ooit over Vilste-
ren is geschreven. Uit meerdere bronnen, ook in druk ver
schenen, staat vast dat pastoor v.d.Eekhof in 1690 is over-
leden in zijn huis te Vilsteren en dat zijn stoffelijk over
schot eerst werd vervoerd naar Wijthmen en daarna, in de
nacht, werd begraven op de Agnietenberg bij Zwolle. Arnold
Woayer heeft het te boek gesteld en de zwolse dominicaan
pater 'Meijer heeft het boek van Waayer in het begin van deze
eeuw in druk laten verschijnen. Er blijft een heel kleine
mogelijkheid open dot één van de paters Jbzuïten, die Vil
steren vócrpastoor v.d. Eekhof hebben bediend, daar begra
ven ligt, maar dan blijft de Witte Koepel als kapel, en die,
steen uit 1688 toch onaanvaardbaar.

De jeugd van Vilsteren is dan nu voornemens de hut te her
bouwen. De porochie Vilsteren mag zich geluk wensen met zo'n
jeugd en met dit initiatief. De jeugd van Vilsteren zou bij
deze aangelegenheid ook eens de schop ter hond kunnen nemen,
om door, waar het grafkruis heeft gestaan, de bodem open te
spitten of er door menselijke beenderen zijn te vinden.
Wel oppassen dat ze er van tevoren niet in worden gestopt.
Denk aan de steen uit 1688 en als men in Vilsteren gaat
graven, dan zou ik er graag bij willen zijn. De rest van de
onwaarschijnlijkheden die over de kluizenaarshut zijn ge
schreven laat ik verder rusten. Wel moet ik vermelden dat de

mogelijkheid bestaat dot daar een priester, die daar vóór
pastoor v.d. Eekhof in Vilsteren kwam, begraven zou kunnen
zijn. Dit werd eerder aan de hand gedaan in het Overijssels
Dagblad, dd. 3 januari 1985, pag. 13.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Er zijn ook andere mogelijkheden ter verklaring van wat
Vilsteren heeft aan merkwaardigheden. In mijn jeugd was er
in Vilsteren meer te bezien dan alleen de kluizenaarshut.
Er was ook nog een boomgroep die "De Zeven Alleetjes" werd
genoemd, alsmede ook een doolhof en een "Kurkentrekker".
Die werden + 60 jaar geleden ook als toeristische aantrek
kelijkheden benut. Ook was er toen al de Witte Koepel.
Gelijktijdig dus vijf verschillende attracties.

7,



Kunnen die misschien uit het opkomende toerisme worden ver
klaard, in verband met de opening van de spoorweg Ommen-
Zwolle in 1903 ?

Dit lijkt mij niet waarschijnlijk.
Vilsteren had toen maar één bedrijf dat belang had bij het
toerisme, n.1. de uitspanning van de wed. Klomp. Heeft die
misschien geld gestoken in de bovengenoemde zaken ?
Heeft de heer Pathuis Cremers dat goedgevonden op zijn
grond ?. Het lijkt niet alleen onwaarschijnlijk maar het is
haast onmogelijk, want de attracties woren er al lang. voor •
de familie Cremers naar Vilsteren kwam.

xxxxxxxxxxxx

Er is een bron die daarover meer inlichtingen verschaft.
Direkt na de aanleg van de spoorlijn Ommen—Zwolle, nog in
1903 stelde een zekere H.Loman te Dalfsen een wandelgids
samen voor Dalfsen,'Rechteren, Vilsteren, Het Laar en
Ommen, van + 60 pagina's. Het boekje omvatte bovendien
enige foto's en enige wandeIkaorten, tevens nog een groot
aantal advertenties uit Zwolle, Delfsen en Ommen. Het werd
uitgegeven door de drukkerij van Gos Eshuis te Dalfsen en
werd voor 40 cent per exemplaar in de handel gebracht.
De heer Loman doorwandelt vanuit Dalfsen o.a. het Land
goed "Den Berg" en treft door aan, evenals later in Vil
steren, een boscomplex dat "De Zeven Alleetjes" wordt ge
noemd. Hij schrijft dat een dergelijke aanleg, voorzover
hij kon nagaan, uitsluitend voorkomt bij een aanleg uit de
17e of ,18e p.euw, en dat de "Zeven Alleetjes" mogelijk de
Zeven Verenigde Nederlanden symboliseren.. In Vilsteren
aangekomen, treft hij ook ddar weer de "ZeVen Alleetjes"
aan. Bij deze alleetjes is ook een kunstmatig aangelegde
doolhof aanwezig. De heer Loman beschrijft ook, wat hij
noemt de toen al vermaarde Hermitage of Kluizenaarshut.
Hij vermeldt daarbij dat deze hut de herinnering levend
zou houden aan een geestelijke die hier in het begin der
17e eeuw zou hebben rondgezworven, en dot komt overeen
met hetgeen ik u reeds vertelde wat in het Overijssels
Dagblad had gestaan. Loman trof ook de Witte Koepel aan,
die hij een priè'él noemt. Daarmee hebben we dus, al in
1903, vier van de bezienswaardigheden van Vilsteren.
De kurkentrekker, die in het bos achter de Witte Koepel
is gelegen, noemthij niet.
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De vraag blijft don, wie dit alles in Vilsteren heeft
geschapen. De familie Cremers volgens mij niet. Wie de
geschiedenis van Vilsteren leest, moet concluderen dat
verschillende van de oorspronkelijke eigenaren van het land
goed weinig aandacht schonken aan hun bezit. Met het ge
slacht Grootveld, Alexander en Willem, veranderde dat.
Toen deze mensen in Vilsteren op Den Hof kwamen te wonen
werd de bebossing ook meer ter hand genomen. Ik meen, dat
in het raam van de bewoning van Den Hof en de aanleg van
bossen, de oorsprong van de merkwaardigheden van Vilsteren
moeten worden verklaard. Als een verfraaiing van het land
goed. Of dit gebeurde door de fam. Grootveld of de fam.
Helmich, durf ik niet te zeggen, maar de oorsprong van de
Kluizenaarshut en de andere hier besproken dingen gaat m.i.
terug tot de tweede helft van de 18e eeuw of het begin
van de 19e eeuw.

Veel dank aan de heer directeur van Eshuis te Dalfsen voor

de ontvangen inlichtingen en vooral dank aan de heer Rosink
van het gemeentearchief te Dalfsen die het boekje geschre
ven door de heer Loman, wist op te sporen.

Martend Makkinga.
Over, en uit het boekje van de heer Loman hoop ik nog eens
terug te komen over andere onderwerpen.

De redaktie van "De Darde Klokke" geeft met genoegen
onderstaande interessante bijdrage een plaats in ons blad.

Inleiding op de door Ds. W.Chevallerau aangelegde lyst van
ledematen der Hervormde Gemeente van Ommen, in de buurt
schappen;

Ds. W.Chevallerau kwam in mei 1789 in Ommen als predikant
en was opvolger van Ds. J.H.Nyhof en bleef dit tot 1817.
Hij maakte dus de zeer belangrijke periode van de Franse
bezetting en inlijving mee.
Hij was op administratief gebied een zeer begaafd man (een
uitzondering bij predikanten). en voerde een zeer duidelijk
handschrift.

In de eerste jaren van zijn komst begon hij al met de in
ventarisatie van de ledematen der kerk in de buurtschappen;
deze lijst is bewaard gebleven in het archief.
De predikant was toen officieel belast met de, toen gebrui

kelijke burgelijke stand, door het bijhouden van doop-lidmaat
en trouwboeken. 9.



Tijdens de franse bezetting moesten deze echter aan de
burgelijke overheid worden overgedragen, wat ook in 'Ommen
gebeurd is.
Op de lijst von Ds. Chevallerau staan de huisnamen veelal
vermeTd. Verder staan er enkele opmerkingen bij, in het
latijn. Het woordje "obiit" is afgeleid van het latijn-
se obire, dat ondergaan betékent, in overdrachtelijke
zin; sterven, dus in de tekst; gestorven.
Nog enkele bijvoegsels uit het latijn. Het woord "s"
is afkomstig van sive, dat "of" betekent en het beter
bekende "alias", dat "anders (gezegd) beduidt.
Voor een goed begrip heb ik steeds achter een woning een ■

duidelijke stip gezet. (De predikant zette hier een
streepje op de lijst).

S.R. Ybema, archivaris.

LEDEMATEN. Opgetekent 4 september 1789.

Ar rien ; Albertje Böosmans (oude vrouw -obiit-).
Roos, geene.

Hendrik Meyerink en Willemtje Hendriks, ehelieden op
de Duive.

Jan Nabers en Aaltje Frieling, ehelieden op Bisschop.
Roelof Binnenmd'rsch "in Vd'rseh én ■Géertruy(5'jons •'
Alberts, ehelieden op Veltkamp en de dochter Fennigje
Roelofs, dienende bij Habers.
Op Ridderink geene, alleen Gerrit Gerrits Boerman
(de knecht) .
Gerrit Alberts Nykamp en Berendina Dirks, ehelieden
op Korthuis.
Jan Huttert.
Jan Woertink en Geesje Berends,, ehelieden en de dochter
Fennigj,e Woertink.
Evert Hendriks van Lucasman uit Archum, dienende bij
Habers.
Hendrik Gerritsz. en Hilligje Egberts, ehelieden op
Meyerink en de meyd, Hendrikje Dirks Zandkamp.
Jan Hendriks Croese, Berendina Hendriks Croese (broer
en zus dus) en Albert. Albertsz. Nykamp, dienende op
Croese.

Frederik Hendriksz. en Geesje Jansen, ehelieden op
Namink en de dochter Aalte Fredriks.
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Aaltje Gerritsen Schottert; Gerrit Jansz. van de Ree
horst en Janna Alberta van Praestink, ehelieden op
Schottert. , -

Fennigje Hannes van Siegerink in Junne op Nabers.
Jennigje Roelofs (de vrouw) op Reinders en Jennigje
Willemsen Reinders, de dochter (thans onder Dalfsen).
Grietje Hendriks (de vrouw) op Beniers en de zoon
Hendrik Hannesz. en de meyd Moortje Alberts van Nykamp.
Gerrit Nykamp.
Hendrikje Hendriksen en Jan Janszt. ehelieden op Nyenhuis
en de knecht Jan Jansz. Grootenhuis uit Vorsen.

Op Brinkhuis, alias Brinkes, geen ledematen. , . ■

Op Tempelman geene.

Op Otman geene .
Op Lubben geene.
Hendrik Janssen en Geesje Jaspers, ehelieden op Jaspers
Albert Gerrits Nijkamp, de vader; Gerrit Albertsz. Nykamp
en Geesje Alberts, ehelieden.
Jan Albertsz. Nykamp Moyer.
Annigje Janssen uit Grotenhuis in Vorsen —aan Tempels.
Samen 56 ledematen.

Archum; 24 september 1790,

Willem Gerrits op Paalman.
Leefert Hendriksz. en Geertje Willemsen van Warmink,
ehelieden op Lamberts.
Wolter Gerritsz. en Hendrikje Lubbers van Potheine,
ehelieden op Postmes.
Gerrit Jan Reimink en Ge Jansen Weejers, ehelieden op
Papenkamp.
Hendrik Wolters.

Jennigje Arends op Goosens.
Jan Willemsen, obiit 1790, en Wibbigje Janssen van
Bouwhuis uit Beerse, ehelieden op 't Blik.
Jan Alberts op Kiesemoot. •
Ebbe van Klynhuismink op 't Rot.
Hendrikje Coers op Klynluchtebelt.
Op Groot Luchtebelt en op 01de Morschmon geene ledematen.
Aaltje Dirks op 't Huisjen.
Gerrit Jansz. op Marsman en de ehelieden Jan Alberts

Harmens en Moortje Gerrits.
Geesje Leferts (moeder) en Lefert Gerrits de zoon, op
Hellink. , 11,



Hendrikje Leferts (moeder) Gerrit Egberts en
Janna Lubberts van Potheine, op Loohuis.

**************************

*****************

Pim en de musse.

Er lup een koboutertie in bos. En den het Pim,
Hie hef veer zussies en drie breurties, en een va en
een moe, dus bint ze met zien tienen.

Zie hebt een klein huussie en 't stiet midden in 't bos.

'tis mooi weer en hie denkt dat de weer een mooi avon

tuur beleefd.

En opiens stied e stille en hie zut een mussie en den
zegt ouw, auw, mien poot.
En Pim zeg ik hale mien va wel eem, want den is. veearts.
Haal um maar gauw»-auw, auw. Rustig bliem.
En Pim lup hard noar huus en zegt teegn zien vgr
"Va, de musse hef een zeer poottie."
En Pim zien va lup hard mit de tasse noar het mussie ' .
toe, en hie zegt dot 't wel weer over giet.
Hie verbind 't poottie en gef 't mussie zalfe dotte
drie keer daags op mut doen.
En don giet va noar huus.

Maar Pim mag bliem logeern tot 't mussie better is.

uit.

Dionne Waterink,
Basisschool "De Schakel"

Beerzerveld.

Ook zij won de 2e prijs op de j.1. gehouden
opstelwedstrijd in de streektaal.
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Beerze, 30-10-1985.

Oet peert ried'n.

Hut is op un mopje wormu dog in de sommervokcntsie.
Goit is biej zien oome en Anne meue. Door hebt ze ook
un zunne, di'n Jons hiet. Ie hef blond hoor en mooje
blouwe oog'n. Op de boerderije hebt ze volle vee, zoos
un koppel hoender, un hond, un katte, un peert en
oarig wat bieste.
Jans is oarig bliede met zien peert. Hie hef hum Bobbie
e nuumt. Jcns kan wel een bettie peert rie.
Hie kan al wat pring'n.
Vandage is er een councours in Ommen. 'Gait giet veur
•t eerste met, met Bobbie in de karre. Bobbie is un mak
peertie. As ze op 't terrein bint, mut Gait hum eerst
uut de waag'n hal'n. Jonge zeg Jons teg'n Gait, iej
mos'n dat peert effen opzadel'n. Dat dut Gait.
He hef er vuile wille an. Hie is nog maar amper kloar
of Jons kump er aan loop'n. Gait vreug wat heb ie toch
Jons. O, jonge, zeg Jans, ik mutte now al direct spring'n.
"Ik hoope maar dat ie un beker wint", zeg Gait teg'n
zien oome. "Kom, wij goat us kiek'n hoe of ie er 't ur
oof brengt".

Jammer genog giet niet zo goed. Jans is van Bobbie of e-
vallen. Zien va helpt hum weer gauw in de biene.
"Hej OW ok zeer e doane ?" vreug zien va. "Joa, an mien
pols e bettie "zeg Jonsi Gait zeg mag ik now veur oe met
doen ? Zien oome vindt niet vertrouwd, maar Jans zeg:

"Och loat dat jochie moor met doe'n". Gait trekt gauw de
riebokse an, dut de pette op 'n kop en door giet hen.
En weej hoe 't oof e loop'n is ? Hie hef een beker e haalt.
Tjonge, jonge, hoe is 't mogelijk. Hie gef de beker an
Jans en zeg: "Hier noew hej toch nog un mooje beker, en
hoefe wiej niet met lege hond'n in huus te kom'n".

Morgreet Grootenhuis
Marsdijk 1
7736 PL Beerze.

Ook zij won de 2e prijs
op de j.1. gehouden opstelwedstrijd
in de streektaal.
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Het beste veur Bestum.

Bestum is met natuurschoon best bedeeld.

Ten züudn van de spoorlijn goed geleegn.
Un olde boertschop met un sierluk beeld,
Van wat deur zorg en warkn werd verkreengn.
Un laandschap gruun, det oenze oogn streelt.
Gekoesterd deur de zunneschien en reegn.

De Bestmerbarg kek op de buurte neer.
Tis net of eej de luu door wil bewaokn.
Zien goeie grond gef elk jcor opbrengst weer.
Ze woont door vri —j , onder vaak lè'è'ge daokn.
Deur zunugheid, deur vliet en juust beheer,
mag zi-j as loon de zute vruchtn smookn.

Van olds was ök de V^olfskoel en het -Laor,
bi-j dizze buurtschop Bestum anneslëütn.
Doch niet getreurd, ök zonder spült zi-j 't kloor,
er stiet' un schoei' , woor lering wordt genëütn.
De industrie werd niet vergettn door;
Bötterfabriék gef volle böttervlëütn.

In dizze buurt was vrögger vake stried.
Veural met Gietum; det gunk over schoopn.
Die leup.n deur de Regge-in dreuge tied,
om hier in Bestum gros weg te gaon schroopn.
Dan brak er "oorlog" uut in dit gebied;
Un lange schuppenstok bleek dan stark waopn I

De olde möïle, now in slechte stoot,
zal iehs zien' wiekn fier weer laotn dri-jn.
Van d'Es waoj niet meer deur de graan'n gaót,
kunt zi-j nów mals met lange stengels mi-jn.
En as ie oen gedochtn loopn loot, •
heur ie de wiend hier van 't verleedn wi-jn.

Dit Bestum tussen Regge en de borg,
ligt machtug mooi as buurt binn'n zien grënzn.
Door te verpooz'n viend gien iene arg.
Un goeie streek veur bieste en veur mënsn.
Verzette zich teegn s'vijands getarg.
Dit Bestum geef ik geern mien beste wënsn 1

Evert Diek.
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Parocjfhie van de H-Brigitta
te Ommen,

In september 1986 vieren de rooms katholieken in de stad
Ommen een feest. Hun na-reformatorische Parochie bestaat

dan 125 jaar. Dat feit wordt bescheiden, maar wel feestelijk
gevierd. Zijne Eminentie Kardinaal Simonis, Aartsbisschop
van Utrecht hoopt, als hem dat mogelijk is, dit feest met
zijn tegenwoordigheid te vereren en bij die gelegenheid een
Pontificale Hoogmis in de St. Brigittg te celebreren. In
het volgenci nummer van "De Darde Klokke" hopen wij een over
zicht te geven van het 125-jarig bestaan.
Over de voorgeschiedenis, vanaf 1833 heeft de heer G.Steen
in zijn boek in 1982 verschenen, al het één en ander ver
meld. Dit boek: "Oimmen rónd de 19e eeuw" is nog steeds ver
krijgbaar bij de gemeente Ommen, (zie pag. 207).
Ommen heeft natuurlijk ook al voör de Reformatie een R.
Katholieke geloofsgemeehschap'gehad, maar daarover is
weinig bekend. Voor dé R.Katholieken, in de 17e en de 18e
eeuw in Ommen woonachtig, geld dot ook.
Dit artikel dient ter aankondiging van de jubileumviering
in september. Ook naderhand hopen wij hierover wat te
publiceren. Een klein stukje voorgeschiedenis over de hui
dige parochie, en nog nergens eerder vermeld, bieden wij
u O1vast oan. XXXXXXXXXXX
Een hoogst markant persoon onder de R.Katholieken in de

stad Ommen, vóór de stichting der huidige parochie, was de
heer J.P.J.de Quay, die als kantonrechter vanaf 1828 ter
plaatse bekend was. In 1828 was hij ook al assessor der
gemeente stad Ommen. Men vindt zijn naam vermeld in de
gedenksteen die in maart 1828 werd geplaatst in de voor
gevel van het nieuwe stadhuis a.d. vecht, dat nu voor an
dere doeleinden wordt gebruikt. Elf jaar later vinden wij
zijn naam weer in steen vereeuwigd, n.1. op een grafzerk
op de oude openbare begraafplaats aan de Dr.A.C. van Raal-
testraat te Ommen. Deze begraafplaats werd in 1828 door het
Stadsbestuur van Ommen aangelegd. Een vooruitstrevende daad
van het gemeentebestuur. In datzelfde jaar, 1828, was

J.P.J.de Quay bij het bestuur van de gemeente betrokken
als assessor, zoals wij al vermeldden. Daaruit kunnen we
verklaren dat deze R.Katholiek zich daar ook liet begraven.
Op zijn zware grafzerk staat de hem toekomende titulatuur
vermeld en zijn ambt als "Regter in het kantoag.eregt .Ommen".
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Hij stierf in 1839. ;
Naast hem ligt zijn vierjarig zoontje in een afzonderlijk
graf. Overleden in 1832. Mogelijk ligt daarnaast zijn vrouw
maar die grafsteen ligt ondersteboven en het opschrift is
dus niet te lezen. De grafstenen dragen geen vermelding
van godsdienstige aard ep zelfs een kruisteken ontbreekt.
Dit weet ik niet te.verklaren, maar het lijkt me haast on
mogelijk dat deze R.Katholieke man, die al in 1835 ijverde
voor de bouw van een R.K.kerk in Ommen, zonder het gebruik
der R.K.kerk in ongewijde aarde ,zou zijn begraven.

.  XXXXXXXXXXXXXX ^

Dat zou bij onze lezers de vraag ,kupne,n oproepen hoe het
in 1839 mogelijk was, dat een R,Katholiek op een openbare
begraafplaats, overeenkomstig de gebruiken der kerk, werd
begraven. De oplossing is m.i. dat vóór 1848 de Nederlandse
Wet geen beperking kende t.a.v.. de uitoefening van de Open
bare Godsdienstoefeningen. Deze beperking kwam pas in 1848
in de Grondwet en in 1853 ook in de Gemeentewet, door toe
doen van minister J.R.Thorbecke. Men noemt die, beperking
het "Processie-verbod", een betiteling die niet helemaal
volledig is. De uit 1848 en 1853 stammende; bepalingen
hadden een algemene strekking n.1..de vrijlating van alle .
openbare Godsdienstoefeningen zowel binnen- als b.uitenker- ,
kelijke gebouwen en plaatsen, met enige beperkingen ten
behoeve van orde en rust. In de genoemde Wet vdn 1853 wend
de kwestie nog wat aangescherpt. Er werd vastgesteld' dót '
bedienaren van de Godsdienst het gewaad van hun Godsdienst
alleen mochten dragen binnen hun gebouwen- en besloten plaat-

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deze uiteenzetting is niet-volledig, moar wel voldoende om
aannemelijk te maken dat de R.K. familie de Quay óp de
Algemene begraafplaats aan de van Raaltestraat in gewijde "
aarde is begraven. Zo ligt daar dus een klein stukje
gewijde aarde.

M.Makkinga.
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Derk, den olden sleper.- •• • —

In het bejaordenhuus, nbw al weer heel wat jaorn;
Zit de olde Derk in zien huukie, zonder doel.

Ritmies te tikkn op de leuning vdn zien stoel.
Dag in, dag uut, door stille veur zich uut te staarn.

Zien gezichte en hoonde hebt,dat broen verweerde,
ze geeft un duudluk beeld van zien vröggere work.
Wdt konne toen toch goed, wat wasse barre stork.
Toen eej.het harde holt versleepte met zien peerde.

Door denkt eej on, as eej deur 'troom noor buutn kek,
en .door kötbi-j in 'tloond un prochtug peerd züt loopn.
Wat zolle graag zo'n edel dier nog willn koopn I
Wat heft un brede bost en wat een mooie nek 1

Zien stem hef nog de kracht veur 'tgeemn van beveeln,
en in zien droomn rüppe mangs hardop; "Heuw" en "vut".
Don isse druk met de boomn die 'tbos.uut mut.

Dan giete zocht de peerde langs de snoete streeln.

Wat was het toen veur um 'n merakel mooie tied,

os eej met dikke vrachtn langs de weg mocht toern.
Um al det holt naor 't spoorstoatsjon te goon vervoern.
Det slepwark met zien peerde, dot vergette niet.

Daoröver zit eej in zien stoel te prokkezeern.
En wat mist eej zien piepe, bi-jnao elke dag;
Det kump, umdet eej hier in 't huus niet rookn mag;
Die blauwe daamp van vrögger, mut eej hier ontbeern.

Dit is un beeld vdn Derk, die in zien huukie zit.
Zien oogn vaak half dichte, diepe in gedochtn:
De peerde binte voerd, de woogn stiet te wachtn.
Aoj hum door zo ziet, is het net alsof eej bid,
dette zeg: "Ik bin kloor Heer, veur de leste rit".

Evert Diek,
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Posthuum eerherstel, _2£_e£i2_i®®££21di_Z

Het is al weer ruim 10 jaar geleden, dat G.J.Hutten in
ons blad een stukje liet opnemen ónder de titel;"Een
stukje stads;willekeur" .
Ik neem aan dat "stadswillekeur" niet ironisch bedoeld is,
maar opgevat dient te worden als wetgeving.
Korte inhoud van het artikel; In 1785 bemoeide de Magistraat
zich met "gedwongen" huwelijken. Was hiervan sprake, dan stond
daar straf op omdat het met overspel gelijk werd gesteld, een
straf van vijf pont "en dat wijf uter stad te legghen en niet
weder in die stad te come buten verlof der scepene".
Dot deze bepaling, zelfs nog, aldus de schrijver, in 1785
werd gehandhaafd, en toegepast, is m.i. niet zo verwonder
lijk. Mij zijn tenminste nauwelijks dergelijke "principiële"
wijzigingen in een dergelijk bijna heilig stuk als de stads
willekeur bekend.

Overigens zal de Magistraat bijna dagwerk gehad moeten hebben
met het toepassen van deze bepaling. Men vergelijke slechts
de doop- en trouwboekenl
De schrijver illustreert zijn verhaal met de vermelding van
een vonnis, gewezen tegen Hendrikjen Kroesen, huisvrouw van
Jan Tusveldt, gedateerd; 17 Oct. 1785.
Dit kan onmogelijk juist zijn, tenzij de ommer Magistraat en
zijn secretaris Friesendorp ëf
-een razend vergaand geheugen hadden 6f
—een even razend diep wraak— (of zedelijkheids—) gevoel ,
bezaten.

De feiten liggen alsvolgt.
Jan Harmszoon Tusveldt is vóór 1 januari 1765 gehuwd met
Hendrikjen Hendrix. Op 31 augustus 1766, dus tenminste 20
maanden later, laten zij hun (eerst geboren) zoon dopen.
En dan in 1785 dus 20 jaar later, nog veroordeeld worden
wegens moeten trouwen ??
Wil men stellen dot de veroordeling een ander echtpaar
Tusveldt betreft b.v. omdat Hendrikje Hendrix een ander
zou zijn dan Hendrikje Kroesen, dan kan dit weerlegd worden.
Want Hendrikje is een dochter van Hendrik op Croese in
Arriën. Ook een andere Jan Tusveldt is onmogelijk. Hij is on
geveer in 1720 a 1730 geboren en de eerstvolgende Jan komt
pos in 1808 op de wereld. Gezien het voorgaande lijkt mij
een typefout n.1. een 8 (1785) i.p.v. 6 (1765)- die zou dan
nog 3 X herhaald zijn, een onmogelijkheid.
18.



Maar zelfs als dat wel het geva. zou zijn, en dus het
jaartal 1765 moet zijn, 'dan nog zijn er tenminste meer
als 8 maanden gelegen tussen de huwelijksdatum en de doop
datum van het kind. VQhëen gedwongen huwelijk zal dus
nauwelijks sprake kunnen zijn en een vonnis met veroordeling
don nog eens 20 jaar iater lijkt al helemaal absurd.
Ik meen hieruit twee conclusies te mógen trekken n.1.
A: Het zonder nader onderzoëk overnemen en publiceren van

historische stukken is riskant;

B; Behoudens tegenbewijs zou ik willen pleiten voor eer
herstel van Hendrikje en Jan.eri de Magistraat willen
aansporen tot het hétróepen van het vonnis.

Nieuwleusen, maart 1986

***************** E.ten Tooren. **********

Ak d'ogen dichte_doe_.

Woar now Óco de twiede de scëpter zwaait en ow veurzöt
van allerlei lakkers op bord of in glas, doar wonnen in
oonze kinderjoaren de femielie Fennema* Zelf was'e meester
an de schoele op n'Bouwende en zien vrouwe deud een boek
handel. Nee, zo veer as ik wete, gieh romans en zo, maar
biebelties, psalmbukies, joa, meer in die richting, as ook
potloden, pennen en allerlei schriefgerei, en zo köj wieder
goan. Ok de Karstfeestbukies kwamen der vandan.
Aj in t'wihkeltie waren völt t'ow dalek op dat die mensen
veuruut adltied aans preuten as achteruut. Met de klaanten
nederlands, en met eigen volk veur oons onverstoahbaar.
Het waren Friezen. Hèür zönne Jen heugt mi'j weineg van,
maar Trijntje, den later met Garret Stevens trouwen, en
now in Loaren wont, en ok Rens den ongetrouwd 'bleef, wel.
Den gönk later, toen meester Fennema met pensjoen noar de
2xesserweg trok, doar ok met hen. Bats Timmerman nomp de
boekhandel over en kwaamp met Bartha Bloemhof in de grote
stroate. Ak t'goed hebbei is den later met zien gezin
noar Doetinchem e'goön. Gait van Elburg kochen het pand
en het Oco-tiedpark brb'k on. '
Maar niet allinnig meester Fennema wonnen in dat pand,
an de kaante van Kroamers-stege aj nog twie "wonningen".
Oco hef dat er now.allemoale bi'j an. Doar wonnen de
zusters Kamphuus.

19.



Die wassen en streken veur n'aonder.
Jaons en Dino ven de goede vrouwe zei'en wi'j der
tegen. Dino leup maonk en Joons steund volle in de
deure met de ormen over mekore,

Hoold mi'j ten goede, moor volgens mi'j deud Dino
t'work en wos Joons een bettie oons os n'oonder.
Loter hef Peddemos der ok nog e'wond en Hormon von
Geziens met Nellie Kothuus.

Ok Albert von Duren hef door e'zetten, toen'e pos
e'trouwd wos. Goit von Elburg trok t'hele zokie
bi'j zien zook on en der verdwenen twie huzen woor
gien mense rouweg umme kon wee'n. Zie zogen door vol
gens mi'j in die joaren gien zunne of moane in die
steege.
Noost Deo in de grote strocte wonnen Slender. Ie had
een schoenwinkel en schoenmokeri'jje. Woor die mensen
vondon kwomen, weet ik niét. Zie woren dunkt mi'j zon
der kinder. Moor Bierman den t'er noa heer met een
textielzoke in kwaamp, worden deur n'oorlog verdreven
umme dat ze Jeuden woren en ien of oonder K.K. mon gönk
in heur huus. Toen kwoamp Piet Hindriks er met een domes-
kopperszoke in umme volle jooren later noar de Juliana-
stroate te vertrekken woar'e now nog oajt tot tevreden
heid zit, doch ik.
Schothans nömp de zaak over, en now hef Dieks, wat een
boel mensen op een bepaalde leeftied hebt, namelek,. von
vrogger weet ze olies best maor "gisteren en vondoge" is
zo ingewikkeld. Hoe het now presies zit, weet ik niet.
Wel dot de "Kniphnuts" de leste tied mooi e'wörden is en
doj der mooi spul kont kopen en ok dot de yrouwluu der
helemoole op'e poeletoerd kont worden en broen e'bokken
op de zunneboonke.

De volgende keer hoppe wi'j bi'j leven en welwezen on de
oondere kaante te begonnen. Sonnebarg ew met de Morkt ol
met'e nömmen, moor don begönne wi'j met het huus woor
now de Robo-boonke stiet. Ek wat vergetten, help het
mi'j onthoalen, en dak ow doar naar-doankbaar veur bin,
muj van mi'j annemmen.

DIEKS.

******
****
**
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Uw

meubels

opnieuw
stofferen

is vaak

de moeite

waard!!

Ommer meubeistoffering
Gasthuisstraat 2 - Ommen - Telefoon 3722

Loodgieters

Centrale verwarming
Dakbedekkingen

* Gas- en Waterleiding
*  Elektra

* Onderhoud G.V.-ketels

^MLATIEBEDRIJF

Schunnkstraal 4b - 7731 GD Ommen

Te! 05291-2203
voor goed advies en vakwerk
naar erkend

donci

ommen

varsenetpoort

WEENINK MAKELAARDIJ B.V.
MARKT 32 - OMMEN - 05291-1121 - LID N.V.M.

Voor verkoop - taxaties
Financiering - verzekeringen

D O U W E 'S

U Itstekende kwaliteit

M inimum prijzen

P rofiteer hiervan

De Kamp 1

Tel. 1184

Ommen

MOLEN

lütixt
VOOR AL UW MEEL EN
GRAANPRODUKTEN

VOLKORENMEEL - MOLENBLOEM
PANNENKOEKENMEEL
BOEKWEITMEEL - MUESLI

A.R. WOLTERS
TEL 05291-4080 - OMMEN

OBO: RONDOM VAKMANSCHAP

Ons kompleet ievermgs- en dienstenpakket:

BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN

TRUCKBANDEN TREKKERBANDEN

SCHOKDEMPERS - ACCU'S - UITLATEN

LASWERK - AANHANGERS
Uitstekende kwaliteit, snelle montage en . . . een

redelijke prijs!!

obo
bandenservice

Beerzerveld - Oosterweg 2
Tel 05235-332

Hardenberg - tvtarkt 7

Tel 05232-63396

Ommen - Nieuwetandslr 1

Tel 05291-3784

OICK OE LANGE

OMMEN
Zwolseweg Ba ■ Tel. 05291 -4905-3089
Normaal geopend van 9.00-18.00 uur
vrijdags koopavond

voor

meer

zekerheid



Brood, Gebak, Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen bereid

dus prima kwaliteit vroeger en nu

nog steeds bij: DE echte WARME bakker

bakkerij Makkinga

CAFÉ - BILJARD - EETHUIS

„ t
Markt 12 - Ommen • Tel. 05291-3543

Overijsselse

Coöperatieve.

Bouwonderneming

VOOR AL UW BOUWWERKEN

Ommen - Strangeweg 14 - Telefoon 2810

Ie könt bej oons terechte veur alle soorten
zaand en grinte of al haddigheid omme
't huus wilt hebben.

Ie dreit mar 05291-2150 b.g.g. 1668 of
05237-443 en ie hebt ze zo an droad an

DUNNEWIND- GERRITS
strangeweg 7 - Ommen

RADIO EN TELEVISIE

m. dunnewind
Dr. A.C. V. Raaltestr. 12-Tel. 1658-Ommen

RADIO ■ T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

iJAMFS EN 'TrREN

t^apsalon

HEDSim
Ouiuicn ̂  4422

dr. van

Raaltestr. 11,

Ommen

BUISMAN B.V.
in de Middenstraat no. 16

ook Uw woninginrichter
Telefoon 05291-1546 - Ommen

Voor een gezellig borreluurtje
gaat U natuurlijk naar

CAFE-BAR

„k -Herêerf
®nl ir otu hlrrr iii tir stah hoiip'ii? ? ?

okohi hoop ban maar bir'j

mannenmode

AB KELDER Brugstraat 27
Ommen is al 725 joar stad !

bermerstraat 12

7731 cz ommen

tel. 05291 1351

DRUKKERIJ
voor al uw handelsdrukwerk

voor al uw familiedrukwerk

voor al uw verenigingsdrukwerk

kortom voor DRUKWERK naardruk. elpé.



WIECHERSWOONOfiSE iWINGELOO-OMHEN

□ e WaorOase aent geen drempels dus 'Qeaal tOoi roisloelgebreikers Dealer van o a Gelderland, Leolij*. Artiforl. New Sity elc
Dwingeloo: Entingheweg 15, tel. 05219-1318. Donderdag koopavond. Maandag gesloten
Ommen: Balkerweg 22A, tel. 05291-3933. Vrijdag koopavond. Maandag gesloten.

Wij repareren
alle merken auto's

en zijn
gespeciaiiseerd in

CITROËN

Tevens in- en verkoop van
zowel nieuwe als gebruikte auto's

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.C. BOUWMAN
Hammerweg 3-5

7731 AH Omnnen
Telefoon 05291-6247

KWALITEIT iS ONZE REKLAME!

Fa. M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 12
Telefoon 1176

Uw adres voor diervoeders, aquarium, tuin
zaden. hengelsport, meststoffen enz.

Hét adres voor al Uw
* Fotowerk (met Presto Print kwaliteitsgarantie)
* Pasfoto's (direkt-klaar, ook in kleur)
* Groepsfoto's (bij Uw tiuweiijksjubileum b.v.)
* Huwelijksreportages

Boüwstraat 13 - Ommen - Tel. 4170

FOTOBCDRIJF

fzentan

Zuuk-ie

'n (wens) kaarte?
'n (goedkoop) filmpie?
of rookspul?
Gao dan naor

Groot'nhuus
In de Brugstroate
daor tielpt z'ow graag.

ELEKTRO - TECHNISCH BUREAU

H. TIJHUIS B.V.
Voor ai uw elektrische installaties van

nieuw-, verbouw en onderhoud enz.

Ommen - Tel. 05291-3768-1622

bouwbedrijf

H. Bruins
v/h J. Timmerman & Zn

Haven Oost 17,
7731 GT Ommen
Postbus 129
7730 AC Ommen
Telefoon 05291-1619

Dook van Giis

Bloemslerkunst

ROELIEN POSTHOORN
Harden bergerweg 6a

Ommen

Telefoon 05291-1143



«««*•»

AUTOBEDRIJF

H. DUNNEWIND B.V.

Verhuur van Luxe auto's en 9 pers. V.W. busjes

zonder chauffeur

Gesloten bestelwagens tot pim 18 m^,

B.E. rijbewijzen

Haven Oost 18 - Telefoon 1960

VERKOOP EN REPARATIE

off. Lada en Zastava dealer

PACTON B.V.
OMMEN

aanhangwagens
opleggers

Autobedrijf

KARSTEN B.V.
TALBOT

PEUCEOT

Patrijsstraat 1 - Ommen
Telefoon 1471 b.g.g. 3186 of 3728

Autowasserete

ALTIJD OPEN: tanken met credit-kaart

systeem, 6 ct korting, dag en nacht.

gas - water

sanitair en elektra

WOERTINK
ommen - tel. 4900

onderhoud cv ketels en geisers

0

RABOBANK

OMMEN B.A.

deskundig In al uw bankzaken

BRUILOFTEN

DINERS

KOFFIETAFELS

RECEPTIES

PERSONEELSAVONDEN

DROPPINGS

PUZZELTOCHTEN

BINGO AVONDEN

VERGADERINGEN

BUURTFEESTEN

„de Linden berg
OMMEN

Zalen tot

400 personen Tel. 05291-1303

Voor al uw Bouwerken:

Weelink's Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 21 - Werkplaats: Strangeweg 24

Telefoon 05291 - 1885 - 1196

w
O
drukkerij elpé ommen


