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D E  D A R D E  K L O K K E No: 79

1971 UITNODIGING. ^991
Receptie 20-jarig bestaan van "De Darde Klokke".
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de "Darde 
Klokke" in haar huidige vorm, houdt de Bestuurs- en 
Redaktiecommissie een receptie en wel op:

Zaterdag, 20 april a.s. 
van 16.00 - 18.00 uur,

in "De Kern", Bouwstraat 19 te Ommen.
Uw aanwezigheid wordt door ons zeer op prijs gesteld. 
Eventuele attenties graag in de vorm van een gift be
stemd voor de gedenksteen v.d. Joodse Synagoge en het 
voormalig concentratiekamp "Erika". Tijdens de receptie 
kunt u deze gift deponeren in een daarvoor bestemde 
doos.
Onthulling Joodse Gedenksteen_bij__de_Varsener poort.

Op Zaterdag 20 april a.s. om 15.30 uur voorafgaande 
aan bovengenoemde receptie, hopen wij als bestuur van 
de "Darde Klokke" de onthulling te verrichten van de 
in de bestrating bij de Varsenerpoort aangebrachte 
Davidsster. Dit gedenkteken wil de herinnering levend 
houden aan het feit, dat op die plaats de Joodse Syna
goge was gevestigd. De onthulling zou in eerste instan
tie geschieden door de heer K.M. de Haas, uit Amsterdam, 
als laatste overlevende van de Joodse Gemeenschap te 
Ommen, die nog woonachtig is in Nederland. Door omstan
digheden kan de heer de Haas deze onthulling helaas 
niet verrichten, en hij verzocht Dieks Makkinga dit 
namens hem te doen.
U bent van harte welkom dit feestelijke gebeuren 
bij te wonen.

Bestuurs— en Redaktiecommissie 
■ "De Darde Klokke".
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Om u een overzicht te geven van het leven van onze "Darde 
Klokke", dient allereerst te worden vastgesteld dat 
de "Gemienschop van OLL'Ommer" de naam bedacht en in 
Januari 1954 het eerste nummer uitbracht. U ontvangt, 
als bijlage bij nit nummer, een fotokopie als eerbe
toon aan hen, die 47 jaar geleden dit al aandurfden.
De "Gemienschop" was toen nog geen 3 jaar oud. De eerste 
samensteller, Joh.Hurink, M.Makkiriga en G.Steen gaven 
een losbladige verenigingskrant uit die 6 maal per jaar 
verscheen. De toenmalige "Darde Klokke" was een acht
jarig leven beschoren. Ook had in die periode de Sal— 
landse Schrieverskring een tijdelijk onderkomen in de 
"Darde Klokke". Nadat die Schrieverskring een eigen or
gaan kreeg, ging het met de "Darde Klokke" snel bergaf
waarts. De volgende nummers kwamen met grote tussenpozen 
uit en de vraag om copy was regelmatig in het blad te 
lezen. Ook financieel ging het niet goed, De leden van 
de "Gemienschop.van Oll’Ommer" kregen het blad gratis 
thuisbezorgd, en een mogelijkheid om advertenties op te 
nemen was er niet vanwege het onbeduidend aantal exem
plaren. Vanaf 1962 tot 1971 was er danook geen "Darde 
Klokke". Bij het naderen van de jubileumsda-tum ( 11 
april 1971) ging ondergetekende naar het Bestuur met de 
vraag of er vanwege dit jubileum een "gedenknummer" kon 
worden uitgegeven. Na enige weken besloot het Bestuur de 
financiële "gok" niet te wagen:. Het aantal advertenties 
dat de uitgavekosten moest dekken, leek hen niet vol
doende. Na deze teleurstelling deed ondergetekende het 
Bestuur het voorstel om voor eigen rekening deze uitga
ve te doen. Na de verzekering dat de "Gemienschop van 
Oll'Ommer" geen financieel risico liep, werd dit toe
gestaan. En zo kwam er dus in 1971 weer een "Darde Klokke 
Dit keer in de vorm van een boekje met een flink aan
tal advertenties. De oplage was 3000 exemplaren die 
gratis huis aan huis in heel Ommen werden bezorgd. In 
dat nummer was een oproep geplaatst om te reageren als 
men van mening was dat de "Darde Klokke" weer geregeld 
moest verschijnen. De reakties waren erg bemoedigend en 
zo kwam de "Darde Klokke", zoals u hem nu ontvangt, 
weer tot leven.

20- JAAR^DARDE^KLOKKE^.



Het Bestuur van de "Gemienschop van Oll'Ommer" besloot in 
1972 de-"Darde Klokke" als een geheel onafhankelijk orgaan 
te beschouwen en stelde vast, geen enkele financiële bin
ding te wensen. Dit alles werd in de notulen vastgelegd., 
uiteraard was men bevreesd voor een financiële schader 
post. De "Darde Klokke" bleek echter zeer levensvatbaar.
In de loop der jaren schonk de "Darde Klokke" aan de 
Gemeente Ommen een reproduktie in de kleur van het gesto
len schilderij van Friesendorp. Ook werd een nieuwe klep
per aan de Gemeente aangeboden, toen deze ook gestolen 
bleek te zijn. Op de Joodse begraafplaats kwam met finan
ciële steun van de "Darde Klokke" een gedenksteen voor de 
Joodse slcchtoffers uit Ommen die in de tweede wereld
oorlog omkwamen. In de buurtschap Stegeren kwam een een
voudig monument tot stand om hét nageslacht te vertellen 
over het verzet in deze buurtschap en het verzet van de 
verzetsgroep Salland, dit alles op de plaats van het 
droppingsveld aldaar. Aan het oude Gemeentehuis kwam een 
gedenkplaat waar de bevrijders op 11 april 1945 de Vecht
stad Ommen binnenkwamen. Eveneens kwam aan het voormalig 
Gemeentehuis een gedenkplaat ter herinnering aan Reinier 
Paping die als ommer in 1963 de Friese Elfstedentocht won. 
Bij de renovatie van de ommer binnenstad schonk de "Darde 
Klokke" een mooie gemetselde bank en liet deze in het hart 
van Ommen bij het klokkenhuis plaatsen. Deze bank is ge
plaatst ter herinnering aan twee Ommer Stadsdienaressen 
uit de ommer geschiedenis die hun "mannetje" stonden i ̂
Het was een vrouwenaangelegenheid, dus boden uit de kring 
van de "Darde Klokke" mevr.Doezeman en mevr. v.d. Vegt de 
bank aan aan mevr. Vosjan, wethouder van de Gemeente 
Ommen. Bij bakker Bergsma, voorheen Hengelaar, werd een 
gedenkplaat aarigebracht om de herinnering levend te houden 
aan de twee Canadese strijders die daar voor onze vrij
heid hun leven lieten. Bij afbraak van het pand van sme
derij Klomp in de Brugstraat kwam een eeuwenoud nisje te 
voorschijn. Door bemiddeling van en op kosten van de 
"Darde Klokke" werd het nisje hersteld. Aan de gevels van 
de families Bosscher en Scholten is aan de van Raaltestraat 
een gedenkplaat aangebracht omdat daar Ds.van Raalte een 
Theologische School voor predikantenopleiding vestigde,
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en aan de Middenstraat kwam een gedenkplaat aan de woning 
van mevr. Scholten-Poelarends omdat daar de Stadsgevan
genis was waar Ds. van Raalte één nacht gevangen werd
gehouden. , _ ..
Jaarlijks stelt de "Darde Klokke" de "Zuiveren Zwaan
beschikbaar voor de mooiste palmpasenstok. < .
Ook stelt de "Darde Klokke" jaarlijks de cultuurprijs 
voor die instantie die bijdraagt aan de cultuur- en 
historie van Ommen beschikbaar. ( ƒ 500, ).
Vorig jaar werd aan de Commissie Engelse Vliegers deze
prijs uitgereikt.
Momenteel heeft de "Darde Klokke" vergevorderde plannen 
om aan de Varsenerpoort, op de plek waar vroeger de 
Joodse Synagoge heeft gestaan, een grote Davidsster 
in de bestrating aan te brengen als stille getuige van 
wat wij door moordenaarshanden verloren hebben.^
Aan de ingangsweg naar het voormalig concentratiekamp 
'«Erika" heeft de "Darde Klokke" plannen een eenvoudige 
steen te plaatsen om die verschrikkelijke periode te 
herdenken en als waarschuwing in geheugen te houden.
Dit breed uitgemeten van wat de "Darde Klokke deed, 
doet, en nog van plan is te doen is niet bedoeld om^ 
op te scheppen. Het is ook bedoeld als een dankbetui
ging aan de vele honderden abonnee's die in de loop 
der jaren de "Darde Klokke" maakten tot wat ze nu is.
En al noemen wij ze op de tweede plaats, ook als eei 
betoon en dankbetuiging aan onze sponsors, oftewel 
onze adverteerders, de ommer Middenstand. Wij brachten 
hen al eerder dank, maar nu bij dit 20-jarig jubileum 
van de "Darde Klokke" willen wij dat nog eens klaar en 
duidelijk stellen. Want zonder jullie steun was alles 
niet zo florissant verlopen.
Onze medewerkers die geregeld de kolommen helpen vul
len,de heren Egb. ten Tooren, E.Dijk en Broos Seemann 
en de dames mevr. de Wilde-Knol, en M.Pouwels, maar 
ook al degenen die aan ons blad soms een artikel lever
den, zeggen wij bij dezen, onze welgemeende dank.
Wij hopen dat de "Darde Klokke" nog vele jaren de ommer 
bevolking, maar ook hen die over het gehele land zijn 
uitgezworven, en bovenal hen die in verre landen 
4.



de band met Ommen .via ons blad vasthouden, haar taak 
mag blijven vervullen, ■
" !t Giet ow góed bi*j al waj doet

DIEKS.

Zöl_ik_?

Zöl ik dicht’n van het veurjoar 
dat in volle pracht ontwaakt ?
Och, welnee, doar bint al zoveul 
mooie liedties over 'emaakt.
Nog is zegg’n van de boom'n, 
iederiene wet toch dat 
nargens het greun zo mooi is 
as van 't jonge barkenblad ? 5
Mu'k vertell'n van de eendties 
achter moeder in de sloot ?
Kleine gele woll'n pluusies, 
kiek’t mar gauw, zej bint zo groot I
Zu*k goon dicht'n van de bloem’n 
madeliev’n in een kring ?
Van een wei vol peerdebloem*n, 
van de meidoorn, de sering ?
Lente is zo vaak bezung'n 
deur de dichters groot in tal.
•k Wol 't niet doen, mar veurda'k 't wusse 
now, toen stund dit lied d'er al ! ■



Hoe het veur honderd_vieftug_jaor_hier_was_U2
In de veurge "Klokke" hek oe wat verteld over hoe het 150 
jaor eleedn er veurstund met de reviern en beekies in 
oes Ommerlaand, en det er later heel wat veraanderd is.
Mar ök het laandschap van toen zag er volgens de topo
grafische kaarte van umstreeks 1840 arg aanders uut.
Wat mi1j veural opvul was det er toen vuile minder bossn 
waarn dan later en nauwluks 15% van wat wi1j vandage 
hebt an grune longn. En verder dat er in die daangn nog 
un boel wuuste grond te wachtn lag, urn ontgunn' te 
worrn. Op beide kom ik in de loop van dizze bi jdrage 
nog wel trugge. _ _
Veur oeze verkenningstocht gaon wi * j eerst naor de zuud- 
kaante van de Vechte met zien talrieke kronkels en oes 
begun is in het oostn van het ommergebied, in Beerze.
Beerze: Dizze olie boerschop had naost zien grote es, 
zien Mars en zien Maot, verder nog weinug an grond- 
klaormakkn edaone, behalve veuran langs de Kloosterdiek, 
anneduud as de "Kampen". Der lag un langgerekte strook 
bos op- en achter de hoge revierduunn en er was un begun 
emaakt met boompies plantn in zudelukke richting.
Op de kaarte bint de laann bi'j "De Höfte" dudeluk anne 
geemn. Vanuut de boerschop leup un weg naor het Flier, 
waor de boern niet al te best heuj vandaon haaln waor- 
deur det zandspeur as naam "Beerzer Heujweg" kreeg.
Ok was er un zaandweg vanof de harbarg "De Goede Vrouw" 
naor de Vosseboer. ' p ■; .
Beerzerveldi bestund toen nog, niet as buurtschap en 
nargns stund un huus. Det gebied hietn toen "Beerser 
Zaand", en het vennegedeelte was het "Beerser Veen".
Un paar waangnspeurn zörgn er veur dat men er deur hen 
kon trekken. Het waarn de "Veenweg" en de smalle weg van 
Marienbarg dk naor de Vosseboer• Wat now de Beerzerhaar 
is was toentertied un zaandstoeveri* je en verderop zat un 
dikke laoge venne, die pas annepakt is toen later het 
kanaal der deur kwaamp.
Junne: had un grote Mars en zien koelaand met daornaost 
un olie es en net as Beerze un boel stoefbeltn. Er was 
un weg richting Ommen en de zogenuumde Olde Hammerweg



naor de Vogelzang. In die umgeving lag het Junner Flier 
met un stuk arg legei, natte grond, waorop iens un Enten- 
kooi trechtemaakt was, Op de kaart,e vund ik tot mien ver-- 
bazing namel\jk: aldaar anneteeknd; Vervallen Eendekooi.
Eerde: kon er zich op beroemn, det het in die jaorn al 
heel wat bosstukkn bezat, veural rondum 'en ten noorden 
van het kasteel, waor brede laann deur hen lë.üpri,
Daornaost un betrekkeluk kleine es, het wuusté Eerder- 
veld en zien Eerder Achterbroek, met nogal wild gröslaand 
waorop ién boërderi'jje stund. Zudeluk van het kasteel 
laangn de Eerder Heujlaandn.
Zeesse: In het kleine Zeesse was veur honderd vieftug 
jaor nog weinug boomngruunHet lag veurnomeluk in het  ̂
oostn van de buurte, waor ok de grootste zaand-verstoeving 
van de Gemiente. Ambt Ommen zich bevund, det de naam had 
van "Zezer Veld". Die zaandstoeveri'jje kreeg later as 
anduding: "De Sahara".Zie is daor anwezug tot "op den
huidigen dag". '
Besthmen: lig naost en zudeluk van Zeesse en had toen 
achter "en an beide kaantn van "Huize ’t Laar" stukkn, 
waorop bosgewassn stunn’n en daornaost in het gebied det
heedn ten dage ."Wolfskoele" enuumd word.  ̂....
De Besthmerbarg was toen nog helemaol kaal tot op zien 
37 m, hoogte toe. Verder worrn alle aandere grond benut 
deur de boern.Het wilde gröslaand langs de Regge, de 
niet zo grootn es en de "Besthmer Hooilanden", waor de 
grond aorug leger was. Vanuut Besthmen trekke wi-j oes 
over de Regge hen. deur middel van een beutie an 1 n touw 
naor de Giethmener Es.
Giethmen: Dizze boerschop bezet in de eerstehelfte van 
de veurige eeuw un nogal smalle streek met bosplaantsoen 
zowat tot an de Laorbrugge toe. Behelve zien Es was er 
gebruuksgrond veur,'t vee langs de Regge, in lt Flier en 
in het "Lage Veld". Het "Hooge Veld" verkeerde nog in 
wuuste toestand. Un drietal zaandweengn leupn richting 
Dalmsholte en naor Raolte. Wolln de boern met pererd en 
waangn of met bieste naor Ommn, dan mussn ze Laorbrugge 
of Ni'jbrugge rond.

7.



Archum: Tussn de Regge en de Leemerbarg, die ze hier 
liever Archummerbarg nuumt, lag de grond van de boer- 
schop Archum. Stukkn bos waarn er in die tied veur- 
nameluk in de umgeving van "*t Huis Archum" en daor- 
naost nog enkele stukkies wat zudelukker. De boern 
haddn zowat alle grond in gebruuk. Niet allent de 
al olde Es, mar ök het laand langs de revier. ;
Lemele: Netzo as in Archum worrn alle grond bewarkt.
De vri'j grote Es lag vanof.de weg tot op un ende 
op de barg naor böömn. Bouwlaand vermengd met kleine 
keien, mar toch heel geschikt veur de teelt van 
rogge, haver, boekweite eri eerpels. Op' de kaarte van •" 
umstreeks 1840 is ök de "Tigelarij" an de voet van 
de barg vermeld en un Stienöömn vlak bi'j de Regge. 
Veurdet wi1 j de volgende keer de Lemulbarg övergaot, 
wik tot besluut van dizze verkenning nog eemn weer- 
geemn het aantal huuzn van de buurtn, die ik oppe— 
nuumd hebbe, umstreeks 1840: •
Beerze: 25 huuzn; Beerzerveld: gien iéne; dunne: 22;
Eerde: 13; Ziesse: 12, en 14 huuzn veur de bruggejdie 
bi1j Ziesse beheurn; Bestum: 23; Gieturn; 24; Archum: 33 
en Leemul: 45 huuzn.
As wi1j het aantal huuzn met vieve vermenigvuldigt kunn 
wi1j ongeveer ngogaon hoevulle mëënsn er toen in dizze 
boerschoppn woonn. EvertDiek.

’t Haantie_.__

Ik bin ’n g o l d ’h haantie op 'n toor'n, 
ik wei-je met alle wind'n met.
Ik bin hier (vanzölf) niet geboor’n,
Ik bin hier gewoon neer ezët.
Ik zitte hoge, ik hebbe gold, en toch zat ikke 
liever maank bi’j de kipp'n op 't rikke.

Marjan Pouwels 
— Oud-Bergentheim. —

8.



Vertelsels woer as Kleinduumpien in veur kump bint 
niet op 'de vingers van ien haand te tellen. Een aalder— 
weggens in Europa bint ze op’edökken. De noe 92-joarige 
schriever Herman Korteling hef *t gegeven bewarkt noar 
ziene stad Deèmt er toe en piasen ’ t in’"Het Ove rijssels 
Jaarboek voor Cultuur en Historie" (19-54). Op mien beurte 
he'k Kleinduumpien oke adopteerd in 't Lemelerveld en zet 

ten 'm as nr. 76 in mien boek "Harm en Eultien", utg.• 
van Asselt', L'veld - 1986. Maar al eerder bin'k 'm in 
de veertiger joaren inteengn ekommen in Junne, woer a'.k 
vake logeren biej Mien groot-oalen, Ome Karei en de 
huusholdster Anna, dee. doar wonnen op "Weidmanns Heii", 
woar noe ’t nieje huus stiet: "De Witte Delle" met de 
gemoderniseerde holtzagerieje met Bpnnie Scheppink as 
machinist noadat Jan Veldman, met pesjoen egoane. was.
Alle varianten van de Kleinduumpien—vertelsels griept 
t ' rugge noar disse bron: "’n meensen —ettend monster dat
zienen buit umsgeliek wier uutbr aakt" As kind he'w al 
vake espöld en ezungen van: "Jonas in de Walvis zat en 
alle dagen stokvis at", dat nog stamt uut de Biebel.
WAT KLEINDUUMPIEN IN JUNNE IS OAVERKOMMEN.

Kleinduumpien was 11 an'enömmen zön'negie van Karei 
Seemann en ziene huushoaldster Anna. ’t Was ’n slim 
vernemstig jongchie en de meister in de Beerzer Schoele 
vake te wies of. Ien dink am ’m kon gien pochen lie'n: 
hiej wol nie gruien, niet in de heugte en niet in de 
breedte al at e daags wa tien spekpannekoeken. Maar um- 
det e doarbiej zo gezond en.monter was as 'n stekkel- 
boarsien in de Oale Vechte, was e gien zorgenkind.
Wel bleef 't ampat dat e met gemak passen in 'n leug 
striekzwoaf eldeusien . ... ' .
Op 'n moal naamp Karei 'm in de kruuwaang met noar ’t 
laand "Achter de Dannen", woar oke Meugies Dieks en 
Hendek Vogelzang grond hadden ling. 't Was al noajoar 
en tied van knollentrekken. Kleinduumpien kon vanzelm 
zienen pleegva nie methelpen, maar hiej vermaken 'm bes 
met liedties zingen en bosviulegies plukken veur Anna. 
Teeng tied van voeren en melken kreeg de zunne sloap en

9.



Karei ladden de kruuwaang vol knollenloof, want hiej 
hadde biej de bieste d'r iene dee ziek ewes had en 
nog anstarken mos. Kleinduumpien moch boamop ’t loof 
zitten. De kruuwaang stootten oaver de hobbelige grond 
en gröspöllegies. As 't keerltien dan zee van: "Oe",
leek dat op 't zingen van ’n hoge vliegmechine. En as 
e van:--"Aa" deu, leek 't net of in de veerte met donker 
brommen de Blauwe Engel—trein uut Ommen noar Marien— 
barg vertrak.
Deur 't zachi.es rappelen en zwaanken van de kruuwaang 
gunk Kleinduumpien te knikkebollen en toevedan zakken 
e hielemoale in 't loof vot. En zonder déénken op 'm 
te doene, gooien Karei biej huus op delle 't de koe 
veur.'t Bies begunt doalijk te vretten. Anna reup van: 
"Koffie" , en met 'n beiden geneuten ziej van ’t vasse 
broene grei uut de smorre. En pas toen missen ziej 
Kleinduumpien. Roepen heulp niks. Anna raken kats van 
peceel en Karei veraltereérd.;Nog maar wier 's roepen 
op delle en toen, joa, en toen heuren ziej 'n zacht 
stemmegien dat zee: "Ik zitte hier lakker warm in de
koe zien darm". Nou, of e dan maar rap veur 'n droad 
kommen wol i ’t Mennegien antwoordden: "Kom 'k d'r van
veurten uut dan bit e miej en kom ik d'r van achteren 
uut dan bedrit e miej....". Goede road was duur.
Karei krabben 's dwas deur ziene pette op de kop en 
kreeg biej alle consternoasie toch 'n idee. Hiej halen 
de fietspompen geut den vol met petrolie an'elengd met 
grune carbelejum en spoat de pompe leug in dè hals van 
de koe. Noa 'n steugien gunk 't bies zo aldérbassens 
op te bulken met net zu'n lawaai as de grote motor in 
de zagerieje. En doar kwaamp Kleinduumpien veur 't lich, 
dikke onder de drek en de zotte. Anna mos 'm wal ‘n half 
uur onder de pompe holden veur e wier wat schone was.
Maar hiej bleef stinken as 'n ulk den voele eier evret- 
ten hadde, Doarumme pakken Anna ’t stinkertien in ’n rooie 
zakdoek, den ziej eers besprenkeld hadde met rejaal ore- 
klonnie uut heer loddereinflessien.
Noadetied waren ze alle dree zo bliede dat 't avontuur 
goed of1elopen was dat ziej den oamd gien roggestoete 
met keugies atten, maar wittebrood met suker.

10.'



En toen kwaamp t'r uut de Junner Bos 'n mak wild 
varken lopen en den bleus de zakdoek van Klein* 
duumpien of en in iene muite 't vertelsel utentuut.
28-1-1991, Broos Seemann

; . Lemele.

Op_weg_1_
' t Is allemoale al op weg, 
de prei., de rooie kool.
En zoromerbloem'n Leeuwebek,
margriet'n, gladiool, ■ - .
D'eerpels kroept de grond al uut, "
'k heb parels en surprise !
Nou asteblief gien nachtvorst meeip, 
zej bint zo van de wieze !
Mien mooie boer'n dahlia's 
die komt er ok al an.
Ik trek ze van een koalde nacht 
een warm jassien an ï ,

De wortels, doar mu'k eem'n bej
want aanders giet et niet goed. . ,
Dat komp zej hebt zo'n hinder 
van 't Amerikaanse roet !
Mien peul'n doppers, lathyrus, 
die rankt al hoar de zun,
Met hier en doar een bloempie, 
ik wol da'k 't schilderen kun !
't Maakt mej zo bliede, doarum is 't . 
da'k 't oe hier eem'n zeg.
Dat gruiende, bluiende, geurege spul. .
't is allemoal op weg i

L. de Wilde.



Poortier / Poortier^
Een dergelijk opschrift behoeft nadere verklaring.
Het betekent: Poortier is niet gelijk aan Poortier.
Toen ik een klein jaar geleden voor de zoveelste keer 
gastvrijheid genoot op de afdeling Algemene Zaken van 
het Gemeentehuis om oude papieren na te snuffelen, 
maakte ik kennis met een Westerling, de naam Poortier 
dragend en geinteresseerd in nog levende en reeds lang 
overleden Poortieren in- of om onze stad.
Het ijs brak al spoedig toen me bleek dat hij bezig was 
drie soorten, n.1. verschillende en niet-verwante fami
lies Poortier uit te zoeken. Eén van de drie was de 
Ommer familie met die naam.
We spraken over Ommen in het algemeen, over het boek 
van Steen, het archief en vanzelfsprekend over de be
trokken familie. Soms hoor je nooit meer van zo'n 
"geinteresseerde", maar deze man wekte toch wel een se
rieuze indruk. Dat bleek juist te zijn, want na een 
briefwisseling viel er vorige maand een dikke envelop 
in de brievenbus inhoudende een uitstekend verzorgd 
boekwerkje van 86 pagina's getiteld: "Poortier ... met
Twee O's".
Nu eerst het geheim van Poortier ^  Poortier.
De schrijver van het boekje ontdekte dat hij wel de 
naam Poortier droeg, maar niet afstamde van onze ommer 
familie. Desondanks had hij zich zo verdiept en vast
gebeten in deze Ommenaren, dat hij alles bijeenbracht, 
rangschikte, en met genoemd resultaat. Daarom is het des 
te meer te prijzen dat hij dit presteerde.
Zo niet meestal, dan toch dikwijls, stopteen genealoog, 
wanneer hij moet constateren in de verkeerde, d.w.z. de 
niet bedoelde familie te zitten. Deze Poortier, eigenlijk 
dus op het verkeerde spoor zittend, zette door.
Een extra compliment waard. •
Niet alleen z'n doorzettingsvermogen, ook het resultaat 
ervan verdient een compliment.
Reeds eerder heb ik geklaagd dat er zo weinig genealo
gieën van ommer families bestaan, laat staan, gepubli
ceerd zijn.
12.



Des te meer verdient Poortier waardering.^
Voldoet de inhoud aan wat men redelijkerwijs mag ver
wachten ? Ruimschoots, meer dan dat.
Op de omslag prijkt reeds een copie van de inschijving 
van Hendrik Poortier in het Burgerboek op 3 december 
1746. Na een beknopte beschrijving van enkele terreinen 
die tot de genealogie behoren en de te gebruiken bron
nen, gaat hij in op de mogelijke betekenis en de her
komst van deze familienaam. Beide blijven echter in het 
duister van de geschiedenis onverklaard. Zo oók de 
spelling met 2 o's of 1. Maar ja, als je ons ommer 
dialect kent is de spelling met 1 ootje op z'n minst 
begrijpelijk. ‘
De dan volgende korte beschrijving van onze Stad m  het . 
verleden geeft een goed beeld. Wel maakt hij daar de 
(tik-?) fout van 1238 in plaats vgn 1248 als jaar van
het ontvangen van Stadsrechten. _ _ .
In deze paragraaf noemt hij ook de Afscheiding waarin 
het echtpaar Poortier-Bartels meeging. Je zou dus ver
wachten dat hij bij de genealogische gegevens ook 
telkens de religie zou vermelden. Dit is jammer genoeg
niet het geval. . .
Via het boek van Steen (19e eeuw) gaat hij vervolgens
het woonadres na n.1. de Bouwstraat. ■
Mij trekken het meest de demografische gegevens zoals 
de uitwaaiering van de Poortieren over Nederland,
Zd.Afrika, Australië, Hongkong .en Amerika. Zeer volle
dige gegevens ook vanuit den vreemde. Ook de binnen 
Nederland verspreide Poortieren heeft hij getraceerd 
per 1947 (volkstelling) en komt op 84 naamdragers, 
afkomstig uit Ommen met 15 buiten Europa. __
Omstandigheden van de diverse gezinnen (leeftijd en 
kindersterfte) worden per geval behandeld. Van een 
dergelijke ervaren en gewetensvol genealoog viel me 
tegen, dat hij erkent,, niet bekend te zijn met eventuele 
doodgeboren kinderen. .
Ook de bijnaam n Slief" behandelt hij zonder evenwel 
tot een plausibele verklaring daarvan te (kunnen) 
komen,

13.



De herhaling van voornamen (mannen) doet blijken, dat 
Jan, Hendrik en Gerrit en van vrouwen de afleidingen 
Janna en Hendrika het meest voorkomen in de Ommer 
generaties. Dat stemt overeen met wat ik over zo'n 
1600 gezinnen constateerde. Na het uitzwermen en in 
de nieuwere tijd verdwijnen deze vanzelfsprekend en 
komen bv. Wendy en Kim te voorschijn. Hoe een Protes
tantse Poortier in Zwolle zich "indringt" in een  ̂
Joodse familie wordt jammerlijk niet verder toegelicht.
Zo behandelt hij alle nazaten, voortgekomen uit het 
huwelijk van Hendrik Lubbertsz. Poortier en Hendrikje 
Jans vanaf ca 1720 tot 1/1/1991, zo’n 46 pagina's 
lang.
Natuurlijk zijn er aanmerkingen op te maken: volmaakt 
is nu eenmaal geen enkel menselijk werk. Zo is b.v. 
een jong gestorven kind over hfet hoofd gezien, zijn 
geen data van echtscheidingen genoemd, wordt Jan 
Schutte een alias toegeschreven van Smit, terwijl  ̂
het zijn beroep is waardoor de Oldemans tenslotte in 
het uurwerkersvak terechtkwamen.
Enkele foto's verluchten het geheel (b.v. de Kerk en 
het doopvont), al komen deze (zwart/wit) niet tot hun 
recht.
Deze kritiek neemt beslist niet weg en versterkt zelfs 
de lof die we voor deze (niet—OmmerI) Poortier hebben 
en moeten hebben voor zijn prijzenswaardige prestatie 
inzake een Ommer geslacht. Het verdient in grote mate 
navolgingl
Ook via deze plaats wil ik de schrijver hartelijk 
danken voor de dienst die hij de Ommer gemeenschap en 
ook mij persoonlijk bewezen heeft met deze publicatie.
Nogmaals alle lof voor de ontwerper van de omslag 
(Vader) en de onderzoekende genealoog.

Nieuwleusen, maart 1991 — E^_ten^Tooren^
14.



Vilstren^ wat van vrogcjer en_later_.

Vilstren is un vredug dörpie met un laank verleedn,
Waor1k vrogger vake met mien fietse bin deur ereedn.
Hoewel er sinds die tied heel wat daangn zint vergleedn, 
Toch gaok ok rechtervoort daor nog geerne binnentreedn,
Dit oord was al bekend veur meer dan achthonderd jaorn, 
Zien eingn stiel hef het altied deur goed kunn'n spaorn. 
Met menare gungn zien mëënsn-' het -wark best klaorn,
Al had de verholding ‘heer’ en boer mangs wel bezwaorn.
«t Verleedn van de streek lut oes zien un heel boel dingn. 
Un boerschop barstens vol met alle herinneringn.
Zien donkre bossn blieft heur zang nog aajt deur zingn,
«n Deel van ’t veld leut zich deur de 'Gasunie'verdringn.
Tef un uutgebreid wirwarnet van 'n boel smalle weengn.
Daor is het nog rustug, haost gien iene kump oe teengn.
Ze hebt in zestug jaor nauwluks veraandring ekreengn.
Net as vrogger, ok now nog moddrug, nao langdurug reengn,
'k Kieke geern naor ’t karkie en de huuzn van de boern.
De mölle en de laann, waor ik wel ies deur gao toern.
Het stille pad, det mi’j naor de Stuwesluus wil voern,
Stao dan ’n steugie bi'j un old stuk Vecht te koekeloern.
Zag vrogger, as de manluu, veur het karkie langs kwaamn, 
Det ze deemoedug de pette van het heufd ofnaamn.
Trouw an de Roomse leer, bund heur al d'eeuwn deur saamn. 
Det wilt ze ok vandage de dag nog steeds be-aamn.
Veur zowat neengntug jaor gunk het "Spoor" deur Vilstren

stóómn«
Un nuver staatsjon is an de riels tot staand ekoomn,
Tef er un lange tied arg bescheidn staon te droomn,
Now is het vut, allent soest daor nog wat olie boomn,
In ien der bossn, kot bi'j de oever van de Vechte,
Kwam ie in vrogger tied bi’j un kleine hutte trechte,
Un kluuzenaar, die de muurn van wat takkn vlechte;
Vund dizze manier van woonn, veur hun zülf het echte.

15.



Dit heremietnhuusie kon niet duurzaam bekliemn. 
Maar veur un paar jaor kwaamp er un nx 3e»

• kan 'k oe schriemn.
De boerschop bleef gestaog voortdri'jn op d ’olleschiemn,
•k Hoop, det de baand met vrogger nog lange starkmag bliemn.

Evert Diek.

■TEVREDEN-----

Oons huus is now net 
doar dale 'e zet

in dat laand woar wi'j van hoald’
Salland,

dan denke wi* 3 niet 
an Nederlaand 
of *n grotere 

wied vot verbaand
Europa.

Wi'j hebt as buren 
Drenten en Twenten,
Och heur kuren t 
bint wel te verduren,

alles went,
Aj ze nemt zoas ze bint 

mut erbi’j 'e zegt 
daj niet te vake 
en niet te volle 
bi’j mekare 

over de vloere legt.
Dan giet * t wel.

• D IE K S .
tt  9SS #SS 0
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Brood, Gebak, Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen bereid 
dus prima kwaliteit, vroeger en nog steeds bij:

DE ECHTE WARME BAKKER

bakkerij MAKKINGA

DOUWE’S
U itstekende kwaliteit 

M inimum prijzen 

P  rofiteer hiervan

De Kamp 1 

Tel.: 51184 

Ommen

Voor al uw fo tow erk !

Foto TER HAAR 
Brugstraat 17
OMMEN tel.:05291-51860

OBO: RONDOM VAKMANSCHAP
ONS KOMPLEET LEVERINGS- EN DIENSTENPAKKET

B A N D E N  B A L A N C E R E N  U IT L IJN E N
T R U C K B A N D E N  T R E K K E R B A N D E N
S C H O K D E M P E R S  A C C U 'S  U IT L A T E N

LASW ERK - AANH ANG ERS

Uitstekende kwaliteit, snelle montage en 
een redelijke prijs!!!

Beerzerveld - Oosterweg 2 
Tel. 05235-332 
Hardenberg - Markt 7 
Tel. 05232-63396 
Ommen - Nieuwelandstr. 1

bandenservice Tei. 05291 -53784

Het hotel-restaurant 
in Ommen waar 
kwaliteit en versheid 
voorop staan.

Tel. 05291-51141 R E S T A U R A N T

O M M E N

E t i f i e x
H O L L A N D

Strangeweg 18, 7731 GW Ommen 
Tel. 05291 -51326*, Fax 05291 -51344 

Telex 42498

GENTS STATIONSWEG 24 
7731 AX OMMEN 
TEL. 05291-56050

Eskampweg 23 - 7731 TA Ommen -Tel.: 05291 -52203

Lid van de
Vereniging van
Nederlandse
installatiebedrijven

• Loodgieters
• Centrale verwarm ing
• Dakbedekkingen
• Elektra
• Gas- en W aterleiding
• Onderhoud CV-ketels



□ Bedrijfsruimte
□ Boerderij
□ Bungalow
□ Café
□ Garage
□ Kantoor
□ Landbouwschuur
□ Manege
□ Winkel 
a Woning
□ Zomerhuis
□ en nog veel meer...

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
•  Ontwerpen nieuw- en verbouw
•  Aanvragen bouw- /  hinderwetvergunning
•  Vriendelijke tarieven

J .  D IJ K  a rc h ite c t
tel. 05291-51969 ommen

□  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ O

'ê (slogjo ee/ïs

^rR.10
Tel. 05291-56013

Behang-, glas- en 
verfspeciaalzaak

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

j. van elburg ommen b.v.
schurinkstraat 22a-24 telefoon 52441

OMMER AUTOMATEN
Eskampweg 29 - Ommen 

Telefoon 05291-51492

V o o r  v e rs e  K I P ,  v e rs  W I L D  e n  
G E V O G E L T E  n a a r  p o e l ie r

SCHOEMAKER
Middenstraat 21, Ommen.

’t Giet ow goed bij al waij doet

O CO  ijs - le kke r ijs
Brugstraat 16 - Telefoon 51429 - Ommen

Café - Restaurant

„N ie u w e  B ru g ”
Reeds eeuwen het bekendste adres 
aan de route Om men-Hellendoorn 

Telefoon 05291-51723

A. van LOHUIZEN s la g e r ij

Ommen, telefoon 0 5 2 9 1 - 5 1 4 5 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

v.d. Kolk
een naam die klinkt 

als een
KLOK

Sandbergstraat 8 
Ommen, telefoon 51416

2&cw/a^te#ie' _ fffilic iëri; . ̂ tu w e/ie# '
Hebt U uurwerken, sieraden of brillen te repareren? 
Wij geven hierover gaarne advies.

^ U vindt bij ons o.a.: ☆ vaste bloemplanten^ Coniferen  ̂Heesters en bomen ☆ Meststoffen en potgrond' * Gazongraszaden en zoden f a ‘j’. x * Sierkeien en potten 
. __ ☆ Groente-en bloemzaden  ̂ tu in ce n tru m  OÜk ☆ Bloembollen en perkplanten

U V C  u 1 " ‘I’4 . ' Wij doen voor U O.a.: TUINAANLEG-BEPLANTING-ONDERHOUD aanleg en onderhoud van tuinen. sno eien  - advies  en o ntw er p  
Rotbrinksweg 1 - 7731 TC Ommen - Tel. 05291 -51783 en 52404 VAM en FLORABELLA PRODUKTEN, TURKENBURGZADEN



Topform1 matraten

Dealer van o.a. 
Artifort, Leolux 
en Gelderland

WOONOASE
Dwingeloo: Entingheweg 15, 05219-1318. Donderdag koopavond. Maandag gesloten. 
Ommen: Balkerweg 22a, 05291 -53933. Vrijdag koopavond. Maandag gesloten.

A
CITROËN

lid
BOVAG
auto

officieel Citroën-agent

autobedrijf

M.C. BOUWMAN
Hammerweg 3-5, Ommen 
Tel. 05291-56247

Overijsselse 
Coöperatieve 

Bouwonderneming
V O O R  A L  U W  B O U W W E R K E N
Ommen - Strangeweg14 - Telefoon 52810

CAFÉ - BILJART - EETHUIS

Geref. Kerk Centrum

‘DE KERN9

/ /
/; t Pij:enbal

Markt 12 - Ommen - Tel. 05291-53543

Met goede vergaderaccommodaties en 
mogelijkheden voor recepties, bruiloften, 

broodmaaltijden e.d.
Voor hoogtijdagen met uw gezin, familie 

en kennissen.

Voor al uw:
luxe- en huishoudelijke artikelen 
tuinmeubelen 
campingartikelen 
lederwaren en

SPEELGOED

VOOR INLICHTINGEN EN RESERVERINGEN 
BOUWSTRAAT 23, TEL. 05291 -51206 

b.g.g. 05291-52071

m m iiux

‘Veur alles
waar een snoer an zit’

RADIO WESTERMAN 
GEWOON GOED

Gasthuisstraat 1-3, Ommen

Tel. 05225-3249

U vindt ons elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag op de markt (bij de supermarkten).

varsenerstraat 4 - ommen - tel. 05291-51410 Tevens dinsdag op de weekmarkt.



A U T O B E D R IJ F

H. DUNNEWIND B.V.
Verhuur van Luxe auto’s en 9 pers. V.W.-busjes 

zonder chauffeur
Gesloten bestelwagens tot plm 18 m3.

B.E. rijbewijzen

Haven Oost 18 - Telefoon 05291-51960 

VERKOOP EN REPARATIE
!>E STADSKEI.Dggi

van der Beek sinds 1854

off. Lada- en Daihatsu dealer
HET ADRES VOOR UW TUIN!

Haven Oost 4 
Ommen 

Tel.: 05291-51382

a ^ h b o ” UINCENTRUM
m eijerink

AUTOSCHADE

Henk Koggel

Ommeresstraat 11 - Ommen - Tel. 51294

Uw warme bakker
Onze specialiteit Ommer Möllenbrood

Varsenerstraat 3 - Tel. 56262 
Hardenbergerweg 10 - Tel. 51389

BRUILOFTEN
DINERS
KOFFIETAFELS
RECEPTIES
PERSONEELSAVONDEN

DROPPINGS
PUZZELTOCHTEN
BINGO-AVONDEN
VERGADERINGEN

BUURTFEESTEN

„de Lindenberg”
Zalen to t O M M E N
400 personen Tel. 05291 -51303

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op 

BUNGALOWPARK „HOGE HEXEL”,
Wierden, Overijssel.

Voor reserveringen, niet op zondag
WEELINKS REKREATIE
Schurinkstraat 21, 7731 GC Ommen tel. 05291-51885
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Eerste jaorgang. Januari 1954. Nr. 1.

Dit "blad verschient veurlopig zes keer in 't jaor. Samenstellers,daortoe De- . 
nuutnd deur het Bestuur van de Gemienschop: Joh.Hurink, Kruusstraote 4, 
M.Makkinga Azn. Vri'jthof 9 en G.Steen, Stationsweg 4,die de inhold vaste stelt 
en daorveur verantwoordelijk bint. Overnémmen van de inhold of een deel daor- 
van word niet toe 'estaon. Leden van de Gemienschöp kriegt dit blad veü'ï̂ uiïTcs, 
andere belangstel'ienden kriegt het toe 'ezunden veur een daalder in 't Jaor.

Een woord veurof.
In een paar woorden willen wi'j proberen uut iene te zetten,hóe wi1j ons de 

samensteJ.lege van dit blad hadden 'edacht. •
Het id bestemd um de belangen van de Gemienschop van 011' Ommer te dienen 
en daormee dus Ommen zelf. ' ,
In de-eerste plaatse willen wi'j dit doen, deur bi'j mekare te brengen en te" 

bewaren alle 't goeie,wat uut de olde bied nog tot ons kump.
Dit -kan betr.ekkenge hebben op de geschiedenis van Ommen, maar ook op olde 
gebruken,vertellingen,overleveringen,eigen belevenissen,varsies, grappige J 
veurvallen uut- de olde tied en volle meer wat hierop betrekkege hef.
Zo geve •wi'j*van tied töt tied een godicht weer van de olde Ommer dichter 
Spanjers1 Dieks (1843-1924) waarvan, jammer genog, zo weinig is bewaard 
'ebleven. .
Over de olde gebruken hebben wi'j uutgebreide antekeningen van Meester 

Wandscheer van Ni'j-Brugge» ■ ■
Het sprekt vanzelf.dat wi'j ook een beroep doet op onze lezers.
'n Ieder, al of gien lid van de Gemienschop, die denkt wat te hebben veur 

't opnemmenin ons blad, kan dit opsturen. ■
Het adres is hiervaur Stationsweg 4.
Varder kan- dit blad ook een band vormen tussen de Ommor,die in de loop 

van de jaoren vorhuusd bint naor andere plaatsen. , -
•'"at niet overiene kump met de bedoelige van -dit .blad, zo'as iuierboven .
is uut'iene 'ezet, word dus#'ni.ot op'enommen.
• Wie harte hof veur ons Qlde*t)mmen kan d'r an metwarken.dat dit blad een 
'verzamelige word van een hoop mooie dingen, die anders vrog of late, 
toch verleuren zollen gaon. • , ■ .
•Wi'j wacht dus maar of. . • .

•■'••' '•’ ■•'• : , ’> .•• .. De samenstellers.

Dit blad is een .herdruk van ,het in Januari 1954 uut 'egevon proefnummer.
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