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Ommen 70 jaar bevrijd

Zeventig jaar geleden - op 11 april 1945 - werd Ommen bevrijd van de Duitse bezetting.
De Tweede Wereldoorlog is een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. "Ommen 70 jaar
bevrijd" is voor de redactie van De Darde Klokke aanleiding dit keer aandacht te besteden
aan het lokale verhaal. In dit themanummer onder andere aandacht voor de Ommer burge
meester in oorlogstijd C.E.W. Nering Bögel. Hij was Ommens burgervader van 1923 tot
1952. Verder aandacht voor het dagelijkse leven in Ommen zoals zich dat afspeelde in de
periode 1940-1945 met belevenissen van haar inwoners. De verhalen sluiten aan bij de
thematentoonstelling "Ommen 70 jaar bevrijd", die vanaf 11 april 2015 in het Ommer
Streekmuseum is te bewonderen

Voor steeds meer mensen is de oorlog - en daarmee de bevrijding - iets dat ze alleen ken
nen uit de overlevering. Dit betekent echter niet dat de belangstelling hiervoor minder zou
zijn. Het draagvlak voor herdenken en vieren blijft bij naoorlogse generaties juist onver
minderd groot, zo blijkt uit onderzoek. Het belang van herdenken wordt daannee alleen
maar groter. In het herdenken worden verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden.
Als de herinnering levend blijft, leeft ook het besef dat vrede kwetsbaar is. Zeker in onrus
tige tijden als deze.

De redactie

Omslagfoto: op de omslag hebben we een van de eerste "Bekanntmachungen" ge
plaatst.

Hoe hebben de bewoners van Ommen de oorlog ervaren. In dit nummer enkele verhalen
van Ommenaren die in de periode 1940-1945 in Ommen woonden.
Aan dit speciale gedenknummer "Ommen 70 jaar bevrijd" hebben meegewerkt:

De werkgroep WO 2 van de Historische Kring Ommen bestaande uit Sir Schokken-
broek, Teun Eilander, Jan Scholten, Kees Wolfert en Harry Woertink.
Verder Dick de Boer, Dieks Horsman, Ben Wösten, Tygo Habers, Gerrit Baas, Jan Sissing
en Henk Schuurman.

Inhoudsopgave
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Voor hen geen bevrijding

Gerrit over zijn oom Bertus Johannes Baas

Moeder Maria beeld ter

gelegenheid van het overlij
den van Bertus Baas en het

gespaard blijven van de
dochters Alferding

"Bertus Johannes Baas werd geboren op 9 oktober 1924 te Ommen.
Het gezin waarin Bertus opgroeide, woonde aan De Haar 15 (Witharen) in een klein boer
derijtje dat er nog steeds staat.
Door mijn vader Klaas werd mij altijd verteld dat hij een broer Bertus had, die in de 2®
oorlog om het leven was omgekomen. Bertus zou in Duitsland als boerenknecht tewerk
zijn gesteld. Aan het einde van de oorlog zou hij daar zijn gestorven bij het oprapen van
een handgranaat. Meer werd er nooit over verteld.

Enige tijd geleden ben ik begonnen met het onderzoeken van de stamboom van de familie
Baas. Ik ben me toen ook gaan verdiepen in de geschiedenis van Bertus Baas.

Via internet kwam ik bij een aantal Duitse akten over Bertus Baas, waaronder een Duitse
overlijdensakte, opgemaakt te Borken (D) op 29 mei 1946, waarin staat vermeld dat de
melker Bertus Johannes Baas, geboren op 9 oktober 1924 te Ommen, Nederlandse natio
naliteit, wonende Homer Hans 18, op het erf van de landbouwer Johann Alferding is over
leden, doodsoorzaak "Beim hantieren mit handgranaten verunglückt.".

Bij het Kreis Borken (D) bleek helaas geen informatie te zijn over het ongeval.
Bij het via de naam familienaam Alferding en het adres Homer Hans 18 Raesfeld op het
internet zoeken kwam ik tot mijn verbazing bij een digitale weergave van het kerkblad
"Kirchensite", oktober 2011, waarin een nog levende getuige verslag doet van het dodelijk
ongeval van Bertus Baas.

Mevrouw Anni Alferding verteld daarin dat in het voorjaar van 1945 ongeveer 20 Duitse
soldaten de schuur bij haar ouders in beslag hadden genomen. De Engelsen waren in op
mars. Een officier vorderde in alle hectiek van haar vader 2 paarden en een boerenwagen
om munitie te transporteren. De paarden en wagen zouden weer snel worden terugge
bracht, maar zover is het nooit gekomen, want de Engelsen waren al dichtbij.
Het zware ongeluk vond kort voor de komst van de Engelsen plaats toen Bertus Baas, een
Nederlander, die als boerenknecht op de boerderij werkte, met een onbekend voorwerp uit
de schuur kwam en riep: "Kijk eens, wat de soldaten hebben laten liggen!"
Hij toonde het voorwerp aan de 2 dochters van boer Alferding, de toen 19 jarige Anni en
haar 16 jarige Hedwig Alferding. Vrijwel direct explodeerde het projectiel.
De beide zusters bleven wonderlijk genoeg geheel zonder verwondingen. Voor Bertus
Baas kwam alle hulp te laat en hij stierf vrijwel direct op het erf.
Er ontstond toen paniek, want wat zouden de Engelse militairen hiervan moeten denken?
Het stoffelijk overschot van Bertus werd toen snel in de schuur verstopt.
Toen de Engelsen daarop enige tijd bij de boerderij verbleven viel de spanning wat weg en
had haar vader de Engelsen over het ongeluk verteld.
Als dankbaarheid dat de beide zusters dit zonder letsel hebben overleefd is er naast de

boerderij Alferding na de oorlog
een zogenaamd Moeder Maria
beeld geplaatst. Dit beeld is in
1957 door een pastoor gezegend.

Op 25 december 2012 heb ik me
vrouw Anni Alferding in Raesfeld
(D) bezocht. Zij woonde nog
steeds bij haar kinderen en klein
kinderen op de inmiddels ver
nieuwde boerderij, waar het onge
luk heeft plaats gevonden.
Mevrouw Anni Alferding was zeer
verheugd met mijn komst en ver
telde het verhaal nog opnieuw. Ze



vertelde dat er op de boerderij 2 buitenlandse knechten werkzaam waren gesteld, omdat de
Duitse zonen allemaal aan het front moesten verchten. Dat deze buitenlanders hier niet op
vrijwillige basis waren, repte ze niet over en heb ik ook maar niet meer ter sprake ge
bracht. Behalve de Nederlander Bertus Baas hadden ze nog een Russische boerenknecht.
Kennelijk had Bertus wat meer privileges, want hij mocht bij familie Alferding aan tafel
mee eten. De Russische boerenknecht moest in de schuur blijven.

Ze wist zich nog te herinneren dat het stoffelijk overschot van Bertus na enige dagen er
gens in een greppel in de omgeving was begraven. Wat daar later mee is gebeurd wist ze
niet meer.

Kort daarna heb ik gelukkig nog kunnen spreken met de heer Runliart, destijds een buur
man van de familie Baas aan De Haar in Witharen. De heer Runhart is kort na ons gesprek
overleden.

Ik vernam van de heer Runhart dat het stoffelijk overschot van Bertus Baas in 1946 van
uit Duitsland is overgebracht naar Ommen. Hij was namelijk als getuige bij de NH kerk
dienst aanwezig geweest en waarbij hij de naam van dominee Bruins noemde.
Bertus is volgens hem daarna op de Algemene begraafplaats in Ommen begraven."

Verhaal van Jan over zijn oom Harm Sissing

Harm was de zoon van Jan en Eeltje Sissing Bos. Ze kwamen uit Groningen naar Dedems-
vaart waar Jan Sissing machinist was van de dorsmachine van de dorsvereniging in De-
demsvaart. In de tijd die er over was kocht Jan Sissing een stuk woeste grond aan de Scha-
pendijk en ging deze grond ontginnen zo ontstond de boerderij aan de Schapendijk in Om
men waar ze dan ook gingen wonen.

Harm Sissing was niet getrouwd en hij zou zijn vader opvolgen bij de dorsmachine. Toen
de oorlog begon woonden ze aan de Schapendijk een gebied ver van de bewoonde wereld
en ze hadden onderduikers op de boerderij, dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij sa
men met zijn jongere broer Albert werden opgepakt in 1944 en naar het kamp Erica zijn
gebracht.

Albert zijn jonge broer hebben ze weer los gelaten maar Hann moest op transport naar
kamp Amersfoort. Er zijn nog wat kleine handgeschreven brieljes van die hij illegaal wist
te versturen naar zijn ouders. Ook een legale brief waar de toon van deze brief anders is
dan de illegale briefes je kon dus wel
zien dat ze niet alles konden zeggen.
Na verloop van tijd werd Harm op
transport gezet naar het concentratie
kamp Neuengamme in de buurt van
Hamburg in Duitsland. Hij zat daar
met de een groep mensen uit Putten
waar een groot gedeelte van het dorp
opgepakt was. Van uit Neuengamme
moest hij naar een satellietkamp aan de
Duits/Deense grens in Ladelund waar
ze tankgrachten moesten graven onder
zeer slechte omstandigheden In zeer
korte tijd vonden veel mensen daar de
dood, ook Harm Sissing heeft dit niet overleefd.

Albert Sissing bij het
graf van zijn

broer Harm in Ladelund

In 2006 zijn we met Albert (zijn jonge broer) naar Eadelund en Neuengamme geweest en
hebben in Ladelund het massagraf bezocht waar Harm begraven ligt en in Neuengamme
hebben we het concentratiekamp bezocht, waar we de infonnatie kregen zoals voor een
deel beschreven in dit verhaal."



Lex Hollak
"De oorlogsperiode was een bange periode'

Hel Zwarte Paard

"Ik was 13 jaar toen de oorlog begon. Mijn ouders hadden een boerderijtje op de Rotbrink
aan de rand van het Ommerbos. Op school en thuis ook werden we al gewaarschuwd voor
een oorlogsdreiging. Dat begon met het demonstreren hoe maskers tegen gifgas opgezet
moesten worden. Een bescherming van niks natuurlijk.
Op de Hardenbergerweg was het, dat ik voor het eerst Duitse soldaten zag. Dat was op 10
mei 1940. 'Het is oorlog', hoor ik mijn vader nog zeggen, toen het Duitse leger ons land
bezette. Bij de brug over het Ommerkanaal aan de Hardenbergerweg lagen stalen balken
op de weg, die door soldaten neergelegd waren om de Duitsers tegen te houden. Dat had
maar weinig te betekenen.
De oorlogsperiode was een bange periode. Toch ging de school gewoon door. Ook de zon
dagse kerkgang. In het begin van de oorlog moest mijn vader goederen van de boerderij
afleveren aan de Duitsers. Het ging om eieren, melk en boter. Met paard en wagen brach
ten we die naar de Bouwstraat, naar de wagenstalling van hotel van de familie Gerrits,
Hotel Het Zwarte Paard. Daar zat ook de Duitse Ortskommandant.

Tijdens de oorlogsjaren was ik erg bang voor razzia's. Bewakers van kamp Erika waren
regelmatig op pad om mensen op te pakken. Jongelui moesten werken voor de Duitsers.
Ook mijn oudere broer werd opgeroepen. Hij is toen ondergedoken. De meeste keren bi
vakkeerde hij in de hooiberg. Ook een buurjongen Op een gegeven moment was er weer
een razzia en hij had niet opgelet en was bezig op de deel. Hij wist op het nippertje te
vluchten in het Ommerbos en kon aan de Beerzerhaar onderduiken.

De laatste twee jaren van de oorlog, ik was 16 jaar, moest ik werken voor de Duitsers in
de bossen van Junne. Bomen zagen en klaar maken voor transport met de trein vanaf Jun-
ne. Vandaar ging het hout richting het westen. Oldeman moest het hout in de bossen ver
slepen met zijn paard. We verdienden beter dan de mensen bij de gemeente. Dat kon ook
want de Duitsers maakten er zo geld bij.
Op een Paasmaandag kwamen we uit de kerk thuis. Het krioelde van Duitse militairen op

ons erf. Wat bleek, de paarden moesten wor
den ingeleverd. Ik wist dat we thuis niet zon
der paard konden. 'Dat doen we niet hoor', zei

; ik tegen mijn vader en had me voorgenomen
•  I.- jj -1 ; bij de Ortskommandant verhaal te halen. Maar

li'i !|! fll i ■ I 'S|| ik. kwam niet verder dan tot de deur want Duit-
I se soldaten dreigden me met een geweerloop

j I in de nek. We moesten het paard naar Balk-
i brug brengen. Ik heb dat samen met buurjon-
! gen Jan Makkinga gedaan. Op de terugweg
^ deed zich een militaire aanval voor. Gelukkig

j konden we dekking zoeken bij een klein bosje.
Wat mij ook bijgebleven is zijn de zwarthan

delaren. In de hongerwinter was er een persoon die boter verkocht. Zogenaamd, want het
was niet meer dan een steen gewikkeld in zilverpapier waar eerder boter in gezeten had. Ik
kon niet begrijpen dat er mensen waren die zoiets deden.
Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, vlogen veel vliegtuigen over. We waren juist aan
het aardappels krabben op 't Vlier. We gingen snel naar huis terug. Het was de voorloper
van de bevrijding, maar het duurde toch nog bijna een halfjaar voordat de Duitsers echt
verjaagd konden worden door onze bevrijders.
De Bevrijdingsdag van Ommen, 11 april 1945, herinner ik me ook nog heel goed. Ik was
vroeg wakker die dag. Om zes uur s morgens hoorde ik een enorme knal. Dat was een
knal bij de Vechtbrug. Ik weet nog dat een van onze buurmeisjes op een jeep zat met de
Canadese soldaten. Ommen was bevrijd. We mogen dankbaar zijn dat we nu in vrede le
ven. Daarom mag de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog nooit verloren gaan."

p m ■m
■

i



A

Dina Poortier
'Kleine kinderen hebben geen weet van oorlog"

"Met nog twee broertjes, één ouder en één jonger dan ik, ben ik opgegroeid op de Hoge
Rot. Zo werd de buurt genoemd waar ik in de oorlog woonde. Dat is de plek waar nu het
gemeentehuis staat. Mijn ouders hadden dus jonge kinderen in de oorlog. Als ik de tijd
vergelijk met nu, dan hadden we vroeger bijna geen speelgoed. We vermaakten ons prima
rondom de boerderij en mijn vader
maakte zelf speelgoed. Zo hadden wej
bijvoorbeeld eigengemaakte houten tol-«
len en een van stro gemaakt wiegje. Ook j
wist vader een autoped voor ons te ma
ken. We liepen op klompen die vader liet
maken bij een klompenmaker in Heino.
Hij bracht met paard en wagen er een
boom naar toe en kon later er klompen |
voor ophalen. Voor de hele buurt werden
er dan klompen gemaakt. Zelf schilderde
hij er dan bloemetjes op. Daar was hij
heel creatief in.

De laatste dagen van de oorlog - ik was toen 6 jaar - herinner ik me nog goed. We waren
bij familie in Varsen omdat aangeraden werd de directe omgeving van de kom van Om
men te mijden in verband met beschietingen en bombardementen van de Vechtbrug. Mijn
vader en moeder waren weer op een ander adres in Varsen. Er waren in april 1945 enorme
beschietingen op de brug. Direct na de bevrijding gingen we lopend naar huis. Mijn vader
was er al eerder vertrokken. Op de Balkerweg kwam hij ons al tegemoet en riep mijn moe
der toe: "Anne doe dat kind die oranjestrik uit haar haar". Mijn moeder had me een grote
strik in het haar geknoopt. Dat mocht eerder niet van de Duitsers. Mijn vader waarschuw
de dat er misschien nog wel zo'n gekke mof kon rondlopen.
Kort na de bevrijding van Ommen waren er allemaal Canadezen in Ommen. Ze kwamen
bij ons twee of drie keer per week het erf oprijden om chocola en biscuit te ruilen voor
eieren. De hele buurt liep dan uit. Ook hebben Canadese soldaten bij ons overnacht op de
boerderij. Mijn vader legde dan stro op de vloer om het voor de soldaten aangenamer te
maken.

Ons huis was tijdens de oorlog helemaal ingesloten met loopgraven. Boeren moesten deze
voor de Duitsers graven. De loopgraven liepen richting pannenfabriekje aan het Om-
merkanaal. Op een verhoging in het land stond dan een afweergeschut. In de loopgraven
stonden houten munitiekisten. Na de oorlog werden daar konijnenhokken van gemaakt.
Tijdens de oorlog kwam er maar weinig nieuws bij de mensen. Iedereen was natuurlijk
wel geïnteresseerd over de toestand in de wereld. Bij onze buurman van de Pieter
(Lamnierink) hadden ze een radio. Deze hadden ze verstopt in de hooiberg. Mijn vader
ging er regelmatig naar toe om met de buren te luisteren naar radio Oranje. "De stem van
strijdend Nederland", was een radioprogramma van de Nederlandse regering in balling
schap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma duurde een kwartier en
werd om 9 uur 's avonds uitgezonden.
Wij hadden tijdens de oorlog genoeg te eten. Dat was heel anders in het westen van het
land. Ik herinner me dan ook heel goed de hongerwinter, najaar 1944 en voorjaar 1945.
Vanuit Den Haag en overal vandaan kwamen mensen deze kant op voor eten. Mijn moe
der had altijd een fornuispot vol met gekookte aardappelen voor de zogeheten trekkers uit
het westen. Ze mochten slapen op de hooizolder. Mijn vader had er een soort van bedstee
gemaakt. Ook hadden we een groot vat met petroleum in de grond gemaakt. Dat was na
tuurlijk ook wel makkelijk.
Boeren moesten m de oorlog hun paard bij de Duitsers inleveren. Bij een razzia van paar
den en wagens stond mijn moeder met de rug tegen de achterdeur en zei op driftige toon:
"We hebben geen paard". De Duitse soldaten begrepen dit alsof we geen koeien hadden
en gingen verder, maar namen wel de wagen mee.
We hadden een keer Duitse soldaten aan de deur die bij ons wilden overnachten, maar
mijn moeder stopte in ieder bed een kind, zodat de moffen wel een deur verder moesten.
Als mijn moeder aan het boterkarnen was en er kwam controle, want dat mocht natuurlijk

Boerderij van Poortier,
Gait van Rütges



niet, liet mijn moeder de melkbus een klein stukje in de gierkelder zakken en was daarom
niet te vinden.

Bij een luchtaanval kwam een keer een Duitse soldaat ons erf oplopen met op zijn arm
mijn kleine broertje om hem thuis af te leveren. Het geschiet beviel hem weinig want in de
richting van mijn moeder zei de soldaat telkens: "Kleine kinderen kunnen er helemaal niks
aan doen". Nog een mooi voorval dat ik me herinner is dat de dames van café Weertman
aan de Markt alle koperwerk bij ons brachten. Dat moest eigenlijk ingeleverd worden bij
de Duitsers. Mijn vader stopte het koper in een grote kist om het vervolgens in de grond te
begraven om het niet in Duitse handen te laten vallen. Maar wij als kinderen waren op een
gegeven moment spelenderwijs aan het spitten in de buurt van de boerderij. We dachten
een schat gevonden te hebben. De uitgegraven kist met koper stalden we toen uit op het
hoge rot. Wat waren we trots dit gevonden te hebben. Tot dat mijn vader uit Ommen
kwam aanfietsen en op hoge toon tegen mijn moeder foeterde: "Arme moet je nog eens
zien wat de kinderen aan het doen zijn!"

Ina Stegeman-Veldman
'In de oorlog was het telkens verhuizen voor eigen veiligheid'

"Op de dag dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak was ik vijfjaar. Ik kan me daarom van
die beginperiode niet zo heel veel herinneren. Wij woonden toen in dit zelfde huis aan de
Dammerweg, vlak bij de melkfabriek. Mijn vader werkte toen bij de Belastingen. Ik ging
naar de school aan het Vrijthof.
Wat me is bijgebleven dat we op die eerste oorlogsdag met de buren, familie Hulst, buiten
naar de overtrekkende vliegtuigen stonden te kijken en luisteren. De buren vertelden toen
dat de oorlog was uitgebroken.
De eerste jaren is de oorlog vrij ongemerkt aan ons voorbij gegaan. Ik weet wel dat we
Duitse militairen ingekwartierd hebben gehad. Verder was er vaak uitval van de elektrici
teit. Nadat het carbid voor lampen op was, heeft mijn vader olie in lege mosterdpotjes ge
daan met een lontje er in. Het kwam nog wel eens voor dat er dan een potje omviel. Dat
was ook de eerste en enige keer dat ik mijn vader heb horen vloeken.
Mijn moeder had nog wel een vooruitziende blik gehad, want zij had aan het begin van de
oorlog nog een voorraad lucifers en zeep ingeslagen. Er waren twee soorten zeep, kleizeep
en luchtzeep. De naam zegt het al, met de kleizeep moest je je gezicht niet wassen. De
luchtzeep was ook inderdaad meer lucht dan zeep.
Verder hadden we een aantal fruitbomen, zodat er ook van alles ingemaakt werd.
In de laatste periode moesten we ons huis uit, omdat in ons huis en die van de buren, Duit
sers van de OT (Organisation Todt) werden ingekwartierd. Eerst zouden we bij mevrouw
Hammer aan de Wolfskuilstraat intrekken. Daar vond toen echter een bombardement

plaats, waardoor we iets anders moesten zoeken. De familie Kelder nam ons toen heel
gastvrij op.
Je kon en mocht toen alleen maar de hoogst noodzakelijke spullen meenemen. We hebben
hier toen de meeste persoonlijke spullen op zolder opgeslagen. Na de bevrijding bleken
niet de Duitsers, maar hun Nederlandse vriendinnen flink huis gehouden te hebben in onze
spullen.
Omdat er steeds meer luchtaanvallen op het NS station plaatsvonden zijn we na enige tijd
weer uit de Wolfskuilstraat vertrokken. We gingen toen naar een onbewoonbaar verklaar-

-  - de woning bij het huidige Streekmuseum.
Ik kan me nog herinneren dat mijn moe
der al het eten kookte op zo'n klem ka
cheltje, een duveltje. In de laatste dagen

j van de oorlog moesten we ook weer uit
I dat huis, omdat er gevaar was door het
I opblazen van de brug over de Vecht. Via
I de Burggraven kwamen we toen bij Van
1 Aalderen aan de Bouwstraat. Overdag
I waren daar 20 mensen in huis en 's nachts
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beland, bij de familie Braam. Het
was heel tragisch toen we langs het
huis, waar Herman van Aalderen

was omgekomen, kwamen.
Na de bevrijding konden we terug
naar de Hammerweg. Er was veel
versmeerd, kapot en ook verdwe
nen. Sommige spullen konden we
later nog weer terughalen.
Na de bevrijding ben ik ook vaak
aan het Vrijthof bij de Engelse
Royal Engineers (genie) geweest.
Zij repareerden o.a. de vemielde
bruggen in Ommen. Een paar van
hen hebben nog iets in mijn poëzie
album geschreven.
De oorlog is geen periode waaraan
ik met plezier terugdenk. Toch ben
ik blij dat ik het heb meegemaakt
en overleefd natuurlijk. Het heeft
mij wel gevormd vind ik."
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Het poëziealbum van Ina

Veldman

Schilder Karei Appel in Beerze

Gewaarschuwd dat hij beter niet kan teruggaan naar zijn huis omdat de Duitsers
een razzia houden, besluit de jonge kunstschilder Karei Appel in het najaar van
1944 Amsterdam te verlaten. Hij stalt zijn fiets zonder banden bij een kennis en
loopt de stad uit, richting Weesp. In zijn rugzak een schetsboekje, potloden en
kleurkrijtjes. Aan tekenen en schilderen komt hij echter niet toe tijdens zijn zwerf
tocht in de hongerwinter. Hij moet bedelen om voedsel en overnacht bij boeren in
stallen, schuren of in het hooi. Na twee maanden komt hij uitgeput in Boekelo aan.
Daar woont zijn broer Dik met zijn familie in een zomerhuisje, omdat hun woon
plaats Hengelo is gebombardeerd. Als Karei weer wat op krachten is gekomen ver
kent hij de omgeving op de fiets en gaat hij ook weer schilderen, o.a. portretten
van familieleden. Met bewoners van een ander zomerhuisje kan hij over zijn kunst
praten. Maar het samenleven van veel mensen in het zomerhuisje en het schuurtje
emaast wordt hem na enkele weken te benauwd. Hij voelt zich gedrongen verder
te zwerven en fietst op een van een Duitser gestolen fiets weg. Uren later stapt hij
af bij een boerderijtje buiten Ommen, in de buurtschap Beerze. Karei klopt aan bij
De Goede Vrouw. Het is eind januari 1945.
De familie Sasbrink heeft in de hongerwinter al veel mensen uit het westen die op
voedseltocht waren gegaan te eten gegeven en tijdelijk onderdak verleend. Nu ziet
Hendrikje Sasbrink een magere jongeman voor de deur staan. Willem, haar man,
heeft 's morgen nog gezegd: "Haalt now vandage gin volk meer an", maar Hen
drikje heeft medelijden met de jongen en weet Willem te overtuigen hem onderdak
te geven. "Hij is zo ziek als wat. Ik kan hem toch niet wegsturen". Ze geeft hem
een glas melk, met water aangelengd. Bij het hoofd van de school, aan de overkant
van de weg, is een wasgelegenheid. Daar kan Karei zich opfrissen, want hij zit on
der de luizen. Hendrikje verbrandt zijn kleren en geeft hem katoenen hemden, on
dergoed en een overall van Willem. Het duurt enkele dagen voordat Kareis maag
het voedsel kan verdragen dat Hendrikje klaarmaakt. Aangesterkt gaat hij boer
Willem helpen in het kleine boerenbedrijf. Hij wil alles doen als boerenknecht:
graan dorsen met een vlegel, mest achter de koeien weghalen en uitrijden op het
land. Hij mag, als het voorjaar nadert, ook ploegen. Hij krijgt blaren op zijn han
den ... Ook brengt hij met paard en wagen graan naar de molen in Ommen. Dan



Karei Appel, Jan Sasbrink

en Appie Heide

komt hij in de buurt van het kamp Erica, waar Duitse soldaten rondlopen. Dat is
gevaarlijk. "Je ziet er uit als een Engelse piloot", zegt Willem. "Die snor van je
moet er af'. Karei scheert die af en knipt zijn haar kort, zodat hij er als een gewo
ne boerenknecht uitziet. Als kapper(szoon) knipt hij ook het haar van boer Willem
en van het negenjarig zoontje Jan Sasbrink. "Het moet er kaal af', zegt Hendrikje.
Karei laat een kui:5e staan, maar dan pakt Hendrikje de schaar en knipt het laatste

toe:^^ weg. Voor de hygiëne.
Als een zevenjarig joods jongetje uit Amsterdam, Appie Heide, als onderduiker bij
de Sasbrinks komt, knipt Karei ook zijn, zwarte, haar. Weer laat hij een kuilje
staan en weer knipt Hendrikje het weg. Aan de gereformeerde predikant in Mari-
ënberg, ds. Wolfert, vraagt Hendrikje of ze Appie mee kan nemen naar de kerk.
"Ja", is het antwoord. "Hij heeft zwart haar en jij zelf ook. Dus dat valt niet op".
(Ds. Wolfert, die in het verzet zat, is op 29 maart 1945 door de Duitsers bij Wier
den gefusilleerd ...) Karei krijgt door de komst van het joodse jongetje weer in
spiratie om een tekening te maken. Appie poseert voor hem en op 4 maart 1945
ontstaat er een ontroerend portret.
Evenals elders waren in Beerze in de hongerwinter kinderen uit het westen van het
land opgenomen in gastgezinnen. Bij H. Grotemarsink (Meisterboer) Henk Spij-
kennan, bij G. Braakman (Greveling) Jopie Pels, bij G.J. Jans (Tiks) Jansje Ver
hoeven.

Na de komst van Appie beginnen Willem en Hendrikje zich zorgen te maken. Ka-
rel wordt naar hun mening onvoorzichtig. Hij praat soms met voorbijgangers en
ook zelfs met begeleiders van groepjes gevangenen van kamp Erica. Dat zijn Duit
sers en NSB'ers. "Je brengt jezelf in gevaar en ons ook, want we hebben Appie in
huis. Dat kan uitlekken". Als laag overvliegende geallieerde vliegtuigen een Duit
se trein bij Junne beschieten klimt Karei met Jan en Appie boven op de hooiberg
om alles beter te kunnen zien. De maat is vol voor de Sasbrinks. Karei neemt on

verantwoorde risico's. Na hem bijna twee maanden onderdak gegeven te hebben
vragen ze hem te vertrekken. Wel regelen ze voor hem dat hij terechtkan in Bruch-
terveld, bij familie van de vrouw van een andere knecht. Ook een boerenfamilie
waar Karei mag mee-eten en meewerken. Dat duurt echter niet lang. Begin april
komen de bevrijders en dan gaat Karei terug naar Boekelo. Als hij daar hoort dat
ook Amsterdam is bevrijd hangt hij zijn fiets aan een vrachtwagen en lift mee tot

^  Amersfoort. Dan moet hij nog een paar

I  ' ' r ^ fietsen voordat hij in mei thuis-
I  Lf if 'ivf komt. Eerst brengt hij meegenomen
L  ' iir eten naar zijn ouders, met wie het rede-
^•4 * ̂  J L fci"'-' " |. lijk goed blijkt te gaan.

#  '"-m mm HllUi
Karei Appel (1921-2006) werd in de
tweede helft van de vorige eeuw een
beroemd kunstschilder en beeldhouwer,

lid van de groep COBRA. Hij vergat de

familie Sasbrink niet. Vaak kregen ze ansichtkaarten uit het buitenland van hem.
De Goede Vrouw werd in 1954 afgebroken. De familie Sasbrink verhuisde naar
Mariënberg. Willem Sasbrink overleed in 1994, op de leeftijd van 95 jaar. Zijn
vrouw, Hendrikje Sasbrink-Noeverman, overleed in 1998. Zij bereikte de leeftijd
van 88 jaar. Hun zoon. Jan Sasbrink, geboren in 1935, woont nog in Mariënberg.
In 2000 verscheen bij Uitgeverij Contact in Amsterdam de biografie van Karei Ap
pel, geschreven door Cathérine van Houts, getiteld "Karei Appel - de biografie".
Het bovenstaande is aan dat boek ontleend en aan informatie van Jan Sasbrink.
Bij de presentatie van het boek in de aula van het Stedelijk Museum in Amsterdam
op 9 september 2000 waren Jan Sasbrink en Appie Heide aanwezig. De schrijfster
helaas niet. Zij overleed in 1999, 44 jaar oud.



Bertus Dunnewind

"Dat we weer bevrijd waren was prachtig"

"Ik woonde aan het Ommerkanaal, een paar kilometer buiten de kom van Ommen. De
Rotbrink-Ommerbos heette dat daar toen. De oorlogsjaren waren angstig en ongewis. Veel
verdriet was er bij het overlijden van mijn zus Jennigje en haar vriend Klaas Petter. Bei
den waren 21 jaar. Het was 3 december 1944. Klaas was ondergedoken en had verkering
met Jennigje. De omgeving van het Ommerkanaal was tijdens de oorlogsjaren onbetrouw
baar. Daarom gingen ze niet via
Haarmeiersbrug naar de andere
kant van het kanaal maar staken

met een roeibootje over. Ik was
thuis met vader en mijn oudere
broer Jan. In eens een luid ge
schreeuw van buiten. Bleek dat

het bootje was omgeslagen en
beiden overboord in het kanaal

terecht gekomen waren. Toege
stoken hulp mocht helaas niet
meer baten. Beiden zijn verdron
ken. Klaas werd enkele honder

den meters verderop in het kanaal
gevonden. Twee jaar eerder was
mijn moeder door ziekte komen te overlijden. Jennigje hielp vader in de huishouding. De
begrafenis kan ik me nog heel goed herinneren. Uit het Emsland en het Ommerkanaal ver
trokken twee begrafenisstoeten met paard en wagen richting begraaQrlaats aan de Harden-
bergerweg. Bij de brug over het kanaal kwamen beide stoeten samen. Jennigje en Klaas
zijn begraven in een gezamenlijk graf met ook een gezamenlijk gedenkmonument.
Toen de oorlog begon vlogen vliegtuigen heel laag over. Ik was toen zes jaar maar weet
wel dat het bij mij tot een grote schrikreactie leidde. Je wist dat het oorlog was. Een ang
stige periode. Ik weet dat we in huis ook een plekje hadden gemaakt waar we iemand kon
den verstoppen als er razzia's werden gehouden. Er kwamen regelmatig Duitse soldaten
langs het huis en niemand was eigenlijk veilig. Mijn oudere broer is wel eens opgepakt
door de Duitsers en wonderwel keerde hij na verhoor in de school van Witharen ook tel
kens weer thuis terug. Achterop het land hadden de buurtbewoners in de bossen van het
zogeheten Niemandsland een schuilhut gebouwd. Herinner me nog goed hoe vier jager
tjes, zo noemden ze de Engelse vliegtuigen, een aanval uitvoerden op het NS-station van
Junne.

Ik ging aan het Ommerkanaal naar de lagere school. Op school hadden we een leerling die
na de oorlog een heel andere naam bleek te hebben. Toen ook kwamen we er achter dat
het om een Joodse onderduiker ging. Hij was bij meester Korf ondergedoken.
Via de kerk werden onderduikers geregeld vanuit Delft. Na de oorlog is met sommigen
altijd contact blijven bestaan. Zondags gingen we naar de zondagschool in het gebouw
"Ons Stekkie". Op een zaterdag was er een vliegtuig neergeschoten en terecht gekomen op
het land in het Arriërveld bij Kroese. De zondagsschool heb ik toen maar overgeslagen om
bij het vliegtuig te kunnen kijken.
Bij grote boeren in Arriërveld weet ik nog dat gevangenen van kamp Erika daar moesten
helpen met aardappelen krabben. In ploegjes zag je ze soms in looppas richting kamp te
rug lopen. Daar kregen ze veel te hete soep die ze binnen enkele minuten moesten opeten
om te voorkomen dat de eetborden weer werden weggehaald.
Mijn vader was melkrijder en haalde met paard en wagen de melkbussen bij de boeren op
en bracht ze naar de melkfabriek in Balkbrug . Als hij na een rit weer thuis was werd tel
kens een wiel van de wagen gehaald en verstopt. Regelmatig zag je Duitsers in de omge
ving en om te voorkomen dat hij de wagen moest afgeven aan de Duitsers maakte hij de
wagen onklaar. De mensen waren in de oorlog heel vindingrijk.
Een keer op een zondag toen we op onze fiets met massieve banden naar huis fietsten was
er op de Rotbrink een controle. Misschien wel dat we onze fietsen wel moesten inleveren.
Het was mijn vader die een demarrage maakte om de Duitsers te ontlopen. We werden

Met de roeiboot het Om

merkanaal oversteken



nog nageschoten door de soldaten maar kwam gelukkigerwijs heelhuids weer met fiets
thuis.

In de nadagen van de oorlog moest buurman Schottert op bevel Duitse soldaten richting
het noorden brengen. Naar Hoogeveen dacht ik. Het duurde enkele dagen voor dat we hem
weer terug zagen.

Kort voor de bevrijding heriimer ik me ook nog vele beschietingen en inslagen in Ommen.

Wij schuilden achter de muur van de boerderij. Na een poosje wisten we dat we bevrijd
waren. We zijn toen naar Ommen getrokken. Het was overal feest. Bij Rutgers (Poortier)

aan de Balkerweg was een barricade die de Duitsers hadden opgezet. Die waren toen al

vertrokken. Nu waren het Canadese legervoertuigen die zich daar hadden opgesteld. Cana

dese soldaten deelden chocola uit en wit brood. Dat kenden we niet. Dat we weer bevrijd

waren was prachtig."

Antje de Graaf-Lammerink
''Radio Oranje bericht over de oorlogstoestand in Nederland"

Hamsgoren in vroeger
jaren

"Ik ben Antje Lammerink, de oudste dochter, (thans 93 jaar) van Galt Lammerink en Hen-
drikje Dunnewind. Mijn familie Lammerink woonde voorheen aan de Hamsgoren. De
Hamsgoren liep vroeger vanaf het huidige Hamsgoren richting waar nu de Carrousel staat
tot aan het huidige gemeentehuis.
We bewoonden daar een boerderij met turfschuur en hooiberg. Naast het boerenwerk was

mijn vader Lammerink in hoofdzaak var
ken shandelaar.

Vader had tijdens de oorlog de radio niet
willen inleveren maar op de zolder ver
stopt. Daar luisterden ze naar radio Oranje.
Hun toenmalige huisarts de heer Blécourt

■ kwam ook vaak langs om even mee te luis
teren. Dit leidde ertoe dat buren vroegen of
er soms mensen ziek waren bij hen. Vader
Lammerink vertelde dan maar dat een van

de kinderen ziek was. Uiteindelijk werd
het toch te link. De radio verhuisde van de

zolder naar de turfschuur. Ze lieten de

huisarts weten dat het maar beter was dat hij niet meer langs kwam.

De melk van de koeien werd in die tijd nog opgevangen in zinken emmers. Maar op een
gegeven moment waren de emmers bij ons zo doorgeroest dat hij op stap moest voor nieu
we exemplaren. De enige smid in Ommen die nog wat emmers had was smid Appelhof
die gevestigd was op de hoek Schurinkstraat en wat toen nog het begin van de Hardenber-
gerweg was.

Maar AppeUiof mocht geen emmers afgeven zonder distributiebonnen. Deze bonnen wa
ren in principe te verkrijgen bij het distributiekantoor wat toen gevestigd was in het ge
rechtsgebouw aan de markt. Maar ook daar ving vader bot. Nogal verontwaardigd is vader
naar de toenmalige burgemeester Nering Bögel gegaan. Deze had veel begrip voor de situ
atie en gaf zonder moeite de verklaring af.

Eens kwam er een Duitse soldaat op de boerderij die wilde deserteren. Mijn vader had hier
wel begrip voor maar vroeg hem; "Wat wil je dan, waar wil dan heen, je kunt nergens naar
toe". Het was wel gevaarlijk, temeer dat het daar in de buurt wemelde van soldaten. Maar
hij was het meer dan zat die hele oorlog. Zijn soldatenkleren had hij van te voren al omge
wisseld voor een overall. Hij vroeg alleen om wat brood en spek. Zijn plunjezak liet hij
achter. In deze plunjezak vonden ze verschillende spullen, onder anderen een paar bivak
mutsen. Ik zei tegen mijn moeder: "Hier kunnen we wel kniekousjes van maken". Ze ver
knipten de bivakmutsen tot het model kniekous en naaiden dit aan elkaar met een mooi
randje aan de bovenkant. De jongens hadden voorlopig weer kousen.

Direct na de bevrijding kwam een stel Canadese soldaten op de boerderij om zich te ver
schonen.
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Het gebruikte ondergoed lieten ze achter. Daar waren we bij ons zeer blij mee. Daarmee
hadden ze wat extra onderkleren voor de jongens.
In de boerderij van Paarhuis (Mans Brul) iets verderop waren in de oorlog Duitse soldaten
gehuisvest. Toen die vertrokken na oorlog vonden de jongens van Lammerink een volle
zak met zout in het woonhuis. Daar waren ze bijna nog gelukkiger mee dan met het Cana
dese ondergoed. Want er was tijdens de oorlog een schrijnend tekort aan zout.

Omdat het vlak voor de bevrijding toch behoorlijk angstig werd daar aan de Hamsgoren
wegens de vele Duitse soldaten, werden de kinderen enige tijd ondergebracht bij oom
Gait Dunnewind aan het Ommerkanaal. Daar was het iets veiliger.

Het was gevaarlijk om in het donker te fietsen vanwege de verlichting. Ze konden dan
vanuit vliegtuigen opgemerkt worden. Daarom werd de voor- en achter verlichting van
bovenaf afgedekt. "

Herman Wissink
"Als kind achter op de motor beschoten door de Duitsers"

"Als kind zag je het gevaar niet. Ik was een jaar of acht toen ik dicht bij huis een niet ont
plofte granaat vond. Er zat een soort van ring aan en gaf de 'vondst' het aan mijn zusje en
zei toen voor de grap: "Wil je een 'tasje' van mij hebben". We waren juist bevrijd door de
Canadezen. Ze hadden hun legervoertuigen ook bij ons op het erf geparkeerd en zagen dat
van die granaat. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Ook toen ik als jochie in een
droge sloot zat om samen met mijn vriendje Brandwacht, die verderop woonde, naar bom
bardementen op de spoorbrug van de geallieerden te kijken. We konden ternauwernood op
tijd terug zijn. Van vader Brandwacht moesten we op de knieën om te bidden dat we er
goed van afgekomen waren. We speelden als kinderen vaak heel dicht bij het gevangen
kamp Erika. Wat zich in het kamp voltrok wisten we toen niet.
Met vader, moeder en twee zussen woonden we op een boerderij op de hoek Hammerweg/
Giethemerkerkpad. De boerderij behoorde bij het landhuis "Hoeve Bargsigt" van de fami
lie Pierson. Mijn vader was in dienst van deze bankiersfamilie. In dat wat nu de witte
boerderij is was een woongedeelte en een schuur met z'n dertien koeien. Tijdens de oorlog
moesten mijn ouders drie Duitse officieren in huis nemen. Op Hoeve Bargsigt was een
hele hoge piet van het Duitse leger ingekwartierd. Ik meen dat waar nu de Repelaerhoeve
is een legertje Duitse soldaten zaten. Ik herinner me nog een invordering van fietsen door
de Duitsers op de Hammerweg. Toen er twee meisjes op fiets uit Den Ham aankwamen
fietsen, waarschuwde mijn moeder ze. De fietsen konden vliegensvlug verstopt worden
onder een aardappelkuil. De Duitse soldaten kwam nog wel kijken, maar die werden door
de Duitse officieren die we in huis hadden weggestuurd. Die officieren lieten wel eens
merken dat ze het helemaal niet eens waren met de oorlog, maar dat het voor hen een
kwestie van moeten was. Enkele weken voor de bevrijding verlieten ze ons huis. Er kwa
men toen nog enkele NSB'ers die dachten bij ons te kunnen slapen. Maar mijn moeder
was niet bang en heeft ze weggejaagd.
Honger hebben we als gezin niet gekend. Dat was anders met de gezinnen uit de grote ste
den. Ik herinner me nog de mensen die langs kwamen op zoek naar iets te eten. Te voet of
op de bakfiets uit Den Haag. De opstelling van mijn ouders was altijd dat wie er ook
kwam, ze van ons te eten kregen.
Vanaf eind 1944 heb ik grote Duitse militaire vrachtwagens zien rijden met daarop de
V2's. Die werden in Ommen vanaf de trein op vrachtwagens geladen. Dat was altijd op
zondag. Grote zeilen om de raketten zodat niemand iets van de lading kon zien. De vracht
wagens reden richting Archem of naar Hellendoom. In Hellendoom, bij Krönnenzommer,
werden ze afgescboten op Antwerpen.
Tijdens de laatste dagen van de oorlog weet ik nog dat een Duitse soldaat op fiets met een
geweer op de rug uit Giethmen kwam fietsen. Bij het naderen van de Canadezen gaven ze
elkaar de hand. Ik denk dat het een spion is geweest en hij gewoon bij de Canadezen hoor
de. Ook heeft er een keer een mobiele gaarkeuken voor ons huis gestaan. Er gebeurde ei
genlijk niks. Wij vermoeden ook spionage.
Het was op een zondag twaalf uur en we waren aan de soep. Er volgde een heftig bombar
dement. Wij in de haast de kelder in om te schuilen. Dat was een veilige plek. Van eten is
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Ouderlijk huis van familie
Brandwacht

niets gekomen de hele tafel zat onder
_ het gruis door het trillen van de bom-
i| men die in de omgeving waren geval-
V len.

i Heel bijzonder was dat bij de bevrij-
I ding door de Canadese soldaten op
een gegeven moment iemand met mo
tor ons erf kwam oprijden. "Dag oom
Anton", riep hij richting mijn vader.
Het bleek een neef uit Nijmegen te
zijn die de Canadezen vanaf Nijmegen
begeleidde richting noorden van het
land. Ik heb bij hem nog op de motor
gezeten en zijn naar het NS-station

gereden. We werden verrast door een heftige beschieting. Bij de garage van Spaaij en het
suikerwerkfabriekje, net voor de spoorwegovergang, zijn we met spoed gedraaid en weer
naar huis gereden. Het Canadese regiment dat Ommen bevrijdde hadden hun voertuigen
opgesteld bij de Besthmener Tol. Ook vanaf ons huis zijn mortieren richting Ommen afge
vuurd. Bij die schermutselingen met de Duitsers is hotel Paping afgebrand. De Duitsers
hebben ook grote bomen aan de Stationsweg omgezaagd om de Canadezen de weg te ver
sperren, maar die konden ze met hun tanks gewoon wegschuiven. "

Gerrit Jan Paarhuis
^Onderduiker bedankt voor veilig onderdak'

"Ons gezin bestond naast vader Lambertus Paarhuis en moeder Dina Schuttert uit drie
meisjes en twee jongens en oom Hendrik Jan. We woonden op een boerderij aan de Coe-
vorderweg in Stegeren waar nu mijn zoon boert. Tijdens de oorlog hadden we een onder
duiker in huis. Hij heette Marmes Wolbink, was toen 18 jaar en afkomstig uit de buurt
schap Hoogenweg (Hardenberg). We kenden hem niet. Zijn vader stond op een gegeven
moment voor de deur met de vraag of we zijn zoon konden laten onderduiken. Nederland
sejongens moesten werken in Duitse wapenfabrieken of bij Duitse boeren waar de man
aan het front diende als soldaat. Ondanks gevaar voor eigen leven stemden mijn ouders er
mee in dat Mannes bij ons kwam onderduiken. Hij sliep op de hooizolder boven de keu
ken. Van stro was een hol voor hem gemaakt. Als er een razzia op komst was waarschuw
den de buren elkaar. Voor Mannes was dat een teken weg te kruipen en zich onzichtbaar
te maken. Als de kust weer veilig was stootte mijn moeder enkele malen met een bezem
steel tegen de zolder en kwam Mannes weer te voorschijn. De oorlogsjaren waren dan ook
jaren om erg voorzichtig te zijn dat niemand opmerkte dat we een onderduiker thuis had
den.

Eigenlijk maakte Mannes gewoon deel uit van ons gezin. Hij hielp mee met allerlei klus
jes op de boerderij. Hij was een verrekte handige jongen en wist met draadjes en een appa
raatje, die hij in de oude kastanjeboom had opgehangen elektriciteit op te wekken. Zo
maakte hij licht op de deel. Er is een vriendschapsband ontstaan tussen hem en onze fami
lie. Die duurde tot aan het overlijden van Mamies in 2000. Direct na de bevrijding bood
Mannes mijn ouders een groot gedenkbord aan als dank dat hem tijdens de oorlogsjaren
een veilig onderdak was verleend en niet voor de Duitsers hoefde te werken. Dat maakte
diepe indruk op mij. Dat wandbord hebben we nog steeds. De tekst is: "Door uw waak

zaamheid en breed gebaar van 'gastvrij in
ons huis'. Staan wij uit donkere strijd her
rezen dankbaar daar, ontworteld aan een
wreed gespuis. Uw onderduiker, juli
1945". Toen Mannes trouwde was onze

hele familie uitgenodigd om zijn trouw
feest mee te maken.

In de oorlogsjaren was er geen vrij slach
ten en moest je alles opgeven. Ieder ge
slacht beest moest een stempel krijgen van
een keurmeester. Een oom had een keer

Kinderen met opoe
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geen vergunning gevraagd en is daarvoor nog vastgehouden op kamp Erika. Mijn vader
slachtte stiekem met één vergunning twee varkens. De buren die hielpen wisten dat niet en
vonden dat er maar geen einde kwam van het draaien van de worsten. Mijn moeder ging
naar Ommen toe om de vergunning te regelen. Als ze mijn vader oppakte zit ik zonder en
vrouwen worden minder gauw staande gehouden door de Duitsers, was haar uitleg.
Aan zolder hadden we spek en worsten hangen. Ook een zak rijst. Het was een keer dat
Duitse soldaten binnen waren en bij het weggaan aan de worsten zaten te trekken. "Willen
jullie dat laten!", riep mijn moeder ze streng toe en verlieten inderdaad zonder worsten de
boerderij. Onze buurman heeft ook eens fors uitgehaald tegen Duitse soldaten. De solda
ten dropen af met de vervelende boodschap: "We komen morgen terug". De buurman
heeft toen in allerijl zijn tuin veranderd in een stukje bouwland en er kippen op los gela
ten. De Duitsers wisten de volgende dag niet meer bij welke woning ze moesten zijn en
rijden gelukkig door. Bij een razzia van paarden had een andere buurman een bordje aan
de weg getimmerd met de tekst: "Mond en klauwzeer". Dus bleven ze daar wel weg.
Achter op het land stond een klein schuurtje. Buren kwamen vaak daar 's avonds bij el
kaar. Het was te ver op het land om daar ook Duitse soldaten te verwachten. Ooit is een
buurjongen daar naar toegeslopen in het donker en maakte onderweg telkens licht met be
hulp van een knijpkat. Wat zijn toen de buren geschrokken, niet wetende dat het de buur
jongen was en gelukkig dus geen Duitse soldaten. De jongen kreeg toen een sterke repri
mande om dat nooit weer te doen.

Ik ben in 1939 geboren en van de bevrijding kan ik me alleen nog herinneren als kind dat
ik in een sloot lag en er Canadese soldaten uit de richting Ommen langs kwamen. Ze deel
den chocola uit. Ik mocht ook direct na de oorlog voor het eerst naar de lagere school op
Hoogengraven. Daar keek ik erg naar uit."

Hoe een Amerikaan Canadezen helpt
Ommen te bevrijden

door Erin Oudshoorn-van Pallandt

"Voor de oorlog waren op kasteel Eerde Joodse kinderen uit Duitsland ondergebracht we
gens het opkomend nazisme aldaar. In november 1943 hebben de Duitsers het kasteel be
zet. Ook de Quakerschool die er inmiddels was gevestigd werd door de Duitsers gevor
derd. De leerlingen werden toen ondergebracht op "De Eerder Esch" en op de rondom
liggende boerderijen. Langs de Meertjesweg waren zogenaamde mansgaten gegraven
waarin men kon wegkruipen als het gevaarlijk werd. Er was daar ook een wapendepot van
de Duitsers. Echter door hoog water was alles ondergelopen. De Duitse soldaten moesten
toen de natte wapens vervoeren. Dat ging gewoon met paard en wagen. De Duitse com
mandant vroeg aan mijn vader Philip Dirk van Pallandt of het daar altijd zo nat was want
de wapens waren door de natheid deels onbruikbaar. Het was volgens mij eigenlijk een
onbewuste sabotagedaad.
Oktober 1940 werd mijn vader opgepakt door de Duitsers en afgevoerd naar concentratie
kamp Buchenwald. Uiteraard grote consternatie bij onze familie. Mijn vader had feitelijk
niets gedaan tegen de zin in van de bezetter. Maar het was een soort represaille van de
Duitsers. Mijn moeder schreef daarop een brief aan de Duitse commandant om vader vrij
te krijgen. Ze gaf in de brief duidelijk aan dat haar man niets had gedaan tegen de wil van
de Duitsers. Ook vermelde ze er bewust bij dat ze van adel waren, wetende dat de Duitsers
daar in het algemeen gevoelig voor waren. Of het ook geholpen heeft weet niemand maar
vader kwam in juni 1941 gelukkig weer vrij. Het kampnummer die iedere gevangene
kreeg in de Duitse concentratiekampen, wordt van vader bewaard in het Ommer Streek
museum.

In de oorlog was een broer van mijn moeder, dr. G.H. Voorwijk, bij ons ondergedoken.
Hij zat in een hol onder de schuur op "De Eerder Esch" van landgoed Eerde. Niemand op
het landgoed had hier weet van. Dat gold ook voor een Amerikaanse piloot die bij ons zat
ondergedoken. Hoe minder mensen iets wisten van wat er zich in het verzet afspeelde, hoe
groter de kans op succes. Het was midden september 1944 toen mijn vader door H.J. Bol-
mer, één van de pachters op het landgoed, benaderd werd. Bohner was in het Staatsbos
aangeklampt door een Amerikaanse militair met het verzoek om hulp. De Amerikaan was
met een vliegtuig neergestort en in de bossen terecht gekomen. Bolmer, die de Amerikaan
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2e van links mw. Ten

Veidhuys en 2e van rechts

R.C. Vogel

W. A. Hammer

L.M. Sellers

De eerste Canadese ver

kenners arriveren iti Eerde

onder wat struiken verstopt had,
vroeg mijn vader of hij kans zag om
via de ondergrondse de neergeko
men militair het land uit te krijgen.
Mijn vader had via Radio Oranje
gehoord geen geallieerden meer over

1 te brengen naar Engeland. Het was
' allemaal te gevaarlijk. De mensen
moesten ter plaatse zien te onderdui
ken. Immers het einde van de oorlog
lag al in het verschiet. Maar dat heeft
vader niet verteld aan Bolmer. Wel

dat hij hem kon brengen. Dus werd
de man aan het begin van de avond

gebracht. Wij zaten 's avonds te eten en zagen vanuit ons huis hoe boer Bolmer hobbelend
over het bouwland met paard en wagen ons huis naderde. De wagen was geladen met stro
balen. Onder het stro werd deze Amerikaan verstopt. Bleek
William Hammer te zijn, een schutter op een Amerikaans
vliegtuig die aanvallen voerde op Duitsland. Omdat William
zo'n typische Engelse naam was noemden wij hem Piet.
Mocht je je verspreken dan zou de naam Piet niet opvallen.
Hij heeft 7 maanden bij ons in een hol onder de schuur ge
woond, samen met onze oom, de eerder genoemde G.H.
Voorwijk. Op een dag kreeg Piet hevige buikpijn. We waren
bang voor een blindedarm ontsteking. Mijn moeder heeft
toen haar neef, dokter Ten Veidhuys uit Lemelerveld ge
vraagd langs te komen. Deze kwam en constateerde gelukkig
geen blindedarmontsteking. In het gesprek met "Piet" Ham

mer en de huisarts uit Lemelerveld kwamen beiden tot de con-

^ggjjHjl^ clusie dat de twee vliegers van het vliegtuig bij huisarts Ten
Veidhuys ondergedoken zaten. Dat waren eerste vlieger R.C.

■I||^^^9|||HV Vogel en tweede vlieger L.M. Sellers. Piet was erg blij te horen
dat in ieder geval nog twee van zijn kameraden nog in leven wa-

Y  JIC ren. Mijn vader had Piet beloofd dat hij hem na de bevrijding het
kasteel en de omgeving nog eens zou laten zien. Maar dat pakte
heel anders uit. Mijn vader stond bij het naderen van de Canade
se bevrijders vanuit Den Ham op 6 april 1945 op de Hammer-

weg in Eerde. Hij hield de eerste van drie
verkenningswagen, een Lynx, van de Ma-
nitoba Dragoons staande. De andere twee
voertuigen waren Staghounds, die doorre
den richting Ommen. Mijn vader vertelde
in het gesprek met de Canadezen dat er bij
ons een Amerikaanse militair zat onderge
doken. Dat had hij eigenlijk niet moeten
doen, want Piet stond vanaf dat moment
weer onder krijgstucht en moest uit Eerde
vertrekken om Nederland verder helpen te
bevrijden. Dat kon geen dag verder uitge
steld worden. Hij heeft het kasteel dus
nooit van binnen kurmen zien. Maar geluk

kig heeft hij de oorlog weten te overleven. "

Bertha Grootenhuis
werden in een beestenwagen afgevoerd."

"Ik was twaalfjaar oud toen de Tweede Wereldoorlog begon. Van het begin kan ik mij
vooral herinneren dat wij heel bang waren voor de overvliegende vliegtuigen. Dat kwam
vooral door alle berichten op de radio, zoals het bombardement van Rotterdam.
De eerste Duitsers die ik zag kwamen volgens mij op de fiets vanaf de Hardenbergerweg.
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Later zaten ze volgens mij in
de Edithschool.

Mijn ouders hadden in het
centrum van Ommen een

bakkerij, maar ook nog drie
koeien.

Het meest aangrijpende vond
ik dat de familie De Levie

afgevoerd werd door de
Duitsers. De oude mevrouw

was moeilijk ter been en werd met stoel en al in een vrachtauto gedragen. Het was geen
gewone vrachtauto, maar een beestenwagen. Je weet wel zo een met een schot met ribbels.
Er zijn toen heel veel tranen gevloeid.
In dezelfde vrachtauto werd ook Willem Stappenbelt meegenomen. Het scheen dat hij
zich bemoeid had met het oppakken van de Joden in Ommen. Na een dag of tien is hij
weer vrijgelaten, maar de families De Levie, De Lange, Van der Hoek, Bierman en
Vomberg hebben we nooit terug gezien. De familie De Haas is als enige Joodse familie
volgens mij ondergedoken. Ik meen ergens in de buurt van Besthmen.
Gevangenen van Kamp Erika trokken ook vaak door Ommen, onderweg naar boeren waar
ze aan het werk moesten. Ze waren dan lopend in een groep of zittend op een platte wa
gen.

Aan de andere kant van de Vecht hebben vliegtuigen vaak het station aangevallen. Mijn
man werkte in die buurt en is toen vaak het bos ingevlucht. Aan deze kant merkte je er
niet zo veel van.

Dat was anders met de dag van de bevrijding. De Duitsers hebben toen de brug opgebla
zen, waardoor er van ons huis veel pannen vernield werden en bijna alle ruiten waren ge
sprongen. Wij zaten in de kelder van ons huis. Dat was toen erg schrikken kan ik je vertel
len.

De brug was wel beschadigd, maar is door de Canadezen vrij snel gerepareerd, zodat er
weer over heen gereden kon worden."

De Brugstraat in
vroeger jaren

Hennie Bijl-Stoeten

Hennie Bijl is de omi (overgrootmoeder) van Tygo Haters (9) en hij heeft haar voor zijn
werkstuk op school geïnterviewd over de Tweede Wereldoorlog .

"Ik was maar één jaar ouder dan jij Tygo, toen de oorlog begon. Wij woonden in een
boerderij aan de Lemelerweg in Lemele en mijn vader was boer en 's ochtends moest ik
om 5 uur meehelpen met de koeien melken en voor de andere dieren zorgen. Ik ging ge
woon naar school en speelde buiten met vrienden en vriendinnen en hielp op de boerderij,
's Avonds moesten we binnen blijven en alles moest donker zijn, de ramen hadden luiken
en die gingen dicht. Ik was 's nachts wel bang door over vliegende vliegtuigen. Ik was er
wel aan gewend, datje overal Duitsers tegen kwam. Zo ook naast onze boerderij, daar
zaten Duitse Soldaten, ze hadden de familie Klaassen eruit gezet en het huis in genomen.
In Lemele waren best veel Joden ondergedoken. Bij mijn oom en tante was een Joods ge
zin ondergedoken, waarvan de dochter Annemie van Zuiden uit Hoogeveen. Ze kreeg een
andere naam Tineke de Vries en haar haar werd rood geverfd. Haar ouders moesten zich
wel verstopt houden, maar
Tineke kon zo wel naar

buiten en naar school,
maar ze moest natuurlijk
altijd uitkijken. Zo wist ik
ook dat er Joden in de

kerk achter het orgel ver
stopt zaten.

In Hellendoom werden

V2's afgeschoten en het
was een keer mis gegaan
toen er eentje neerstortte,
dat kon je al horen aan het De 10-jarige

Hennie Stoeten



geluid van de V2 dat het misging, toen ging de hoofdmeester met de bel rinkelen toen
moesten we snel naar binnen en onder de schoolbanken schuilen. Zo was de hoofdmeester

ook opgepakt door de Duitsers, hij is vervoerd en heeft een aantal jaar vastgezeten in een
Duitse kamp. Hij was verlinkt, omdat hij voor het Koningshuis had gebeden. Na de oorlog
kwam hij gelukkig weer thuis naar Lemele.
Hulsink zat in het verzet, hij is na de oorlog met mijn oudste zus getrouwd. Hij hielp men
sen onderduiken voor de Duitsers. Op een dag werd Hulsink door twee Duitsers uit Kamp
Erika gezocht. Ze hadden gevraagd waar ze hem konden vinden en ik ging op mijn fiets
de Lemelerberg over naar Dalmsholte om ze te waarschuwen, dat ze op zoek waren naar
de onderduikers. Er zaten twee piloten en een arts ondergedoken. Ik was net op tijd, zodat
ze zich konden verstoppen, voordat ze de onderduikers konden vinden. Maar ze hebben
gelukkig niks gevonden. Mijn zwager is gelukkig nooit opgepakt door de Duitsers, want
hij heeft veel gevaarlijke dingen gedaan.
Op de boerderij bij ons thuis was genoeg te eten, zoals melk, haver, rogge en suikerbieten.
Mensen uit de steden hadden tegen het eind van de oorlog honger en gingen op zoek naar
eten bij boerderijen en zo kwamen ze ook eten halen bij ons. Ze kwamen met de fiets met
een karretje of lopend met een wagentje. Soms bleven ze ook eten en slapen, zodat ze kon
den rusten en de volgende dag weer terug konden gaan naar huis bijvoorbeeld in Amster
dam. Soms werd onderweg naar huis het eten wat ze hadden gekregen weer afgepakt door
de Duitsers.

Bij de bevrijding op 10 april 1945 in Lemele, was 's ochtends veel lawaai te horen rich
ting Hellendoom. De Canadezen kwamen eraan lopend en met grote tanks, Lemele was
bevrijd! We waren zo blij! We kregen chocola en hadden 2 dagen feest. Een deel van de
Canadezen kwam eten, de kok stond te koken op de deel en ze sliepen ook bij ons, ook op
de grond naast de bedstee waar ik sliep. Het was zo bijzonder en zo mooi, deze 2 dagen
vergeet ik nooit meer."

Burgemeester in oorlogstijd
Het oordeel van zijn tijdgenoten over de houding van
C.E.W. Nering Bögei, burgemeester van Ommen

door Dick de Boer

Opgedragen aan wijlen C. Honcoop

C.E.W. Nering Bögel,
Burgemeester van Ommen
1916-1952

Inleiding
Tijdens de voorbereiding van de Open Monumenten Dag 2013, waarbij landgoed Het Laar
centraal zou staan, stuitte ik in het gemeentearchief over Het Laar op een map [1.853.2]
die over de onteigening van percelen ten behoeve van dat landgoed ging. Het Laar (54 ha)
was in 1932 in handen gekomen van de gemeente Ommen maar er waren zo'n 27 hectare
verspreid liggende stukken hooiland en weiland, hei en bos die er landschappelijk wél
maar juridisch niet toe behoorden. Burgemeester Nering Bögel, die bij de aankoop nauw
betrokken was geweest, zette in 1942 een procedure op gang waarbij de gemeente ook
deze percelen trachtte te verwerven; het liefst goedschiks door aankoop via een schappelij
ke prijs maar desnoods via onteigening. De reden was dat deze stukken land "een onver-

breekelijk verband vormen voor de
instandhouding van het zoo rijk aan
natuurschoon zijnde landgoed", al
dus de burgemeester in zijn verzoek
aan het Departement van Opvoe
ding, Wetenschap en Kuituurbe
scherming van 13 mei 1942.

ï Dit intrigeerde me. Waarom wilde
de burgemeester dit betrekkelijk
grote aantal terreinen (samen onge-

j veer de helft van wat de gemeente
al had) per se verwerven, in de we
tenschap dat de procedure gezien
het grote aantal eigenaren omslach-
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tig zou zijn? Waarom juist nu, midden in de oorlog? Zag hij als natuurbeschermer zijn
kans schoon in deze omstandigheden? Eén zinsnede uit bovengemelde brief wijst in die
richting als hij melding maakt van de onlangs (1939) gewijzigde onteigeningswet en dan
met name naar artikel 147, die de voorwaarden voor onteigening van natuurgebieden via
een versnelde procedure vergemakkelijkte.
Maar er is meer. In het najaar van 1941 waren de gemeenteraden buiten werking gesteld
en de wethouders gedegradeerd tot ambtenaren: de burgemeester droeg als enige de be
stuurlijke verantwoordelijkheid in de gemeente, alleen hij was volgens de Duitse bezetter
aansprakelijk voor het reilen en zeilen van zijn gemeente - zijn interne machtspositie was
dus aanzienlijk versterkt. Deze burgemeester, C.E.W. Nering Bögel (1887-1964), was al
sinds 1916 in Ommen in functie en had dus juist in 1941 zijn zilveren ambtsjubileum ge
vierd. Hij was uitgegroeid tot een vaderlijke, ja ietwat autoritaire figuur te midden van een
behoudende, gezagsgetrouwe gemeente. Als natuurbeschermer had hij zijn sporen ver
diend bij de bosbrandwacht en op zondag maakte hij lange wandelingen in de mooie om
geving. De vraag dringt zich echter op of de burgemeester in dit geval geen misbruik
maakte van zijn macht?

Het beoordelen van het gedrag van een burgemeester op grond van één gebeurtenis gaat
natuurlijk niet aan. Behalve het verloop van de onteigeningskwestie dient dus ook zijn
houding in andere zaken die tijdens de oorlog speelden in aanmerking te worden geno
men. Ook dan is er nog geen oordeel mogelijk; hoe gedroegen andere burgemeesters, in
vergelijkbare situaties zich? Waren er criteria voor het gedrag van gezagsdragers in bezet
tingstijd? Hoe heeft men tijdens en na de oorlog het gedrag van overheidsdienaars willen
beoordelen? Hoe is deze burgemeester er in dat verband van af gekomen? In dit artikel
wordt alleen het doen en laten van de burgemeester tijdens de oorlog, zoals dit door tijdge
noten in en vlak na de oorlog werd beoordeeld, onder de loep genomen; welk beeld krijgt
men dan van deze man?

Deze vragen zijn - ook tegenwoordig nog - relevant. In de Tweede Wereldoorlog kwamen
de Nederlanders voor vele ingrijpende, veelal morele keuzes te staan: voor of tegen Duits
land, voor of tegen de NSB of de Nederlandse Unie, werken voor de Duitsers of onderdui
ken, verklikken of verraden worden, onderduikers in huis nemen of weigeren, protesteren
of verzet plegen of je stil houden - liever bloo Jan dan doo Jan? Deze kwesties raakten ook
het dagelijks leven en ze gingen iedereen, van hoog tot laag aan. Welnu, de vraag: wat doe
ik in extreme situaties, heeft men sinds 1945 in Nederland niet meer zo indringend hoeven
stellen - nog afgezien van het feit dat voor het naakte bestaan niet meer gestreden hoefde
te worden. De naoorlogse generaties hebben het wat dat betreft wel makkelijk gehad.
Maar juist daarom is het zinvol om jaarlijks op 4 en 5 mei deze oorlog te gedenken, niet
ondanks maar juist omdat wie haar bewust meemaakte aan het uitsterven is. Natuurlijk
zijn er na 1945 hele erge dingen gebeurd, tot genocide toe - maar nooit heeft het ons per
soonlijk leven zozeer geraakt als toen. Zeker, Srebrenica is een belangrijk incident, een
open wond - maar toch heeft het ons persoonlijk en dagelijks leven niet zo diep geraakt als
de vijf bezettingsjaren dat deden. Daarom mag men de Bevrijdingsdag wat mij betreft in
vullen naar de smaak van de dag als er maar een centrale plaats blijft voor het gedenken
van de dictatuur, de doden en verminkten, de slachtoffers van de extreme omstandigheden
- en van de ongewone keuzes die toen noodzakelijk waren. Want die maken de Tweede
Wereldoorlog voor ons nog steeds hét morele ijkpunt.

De onteigeningszaak
Het verloop van de procedure tot verwerving van de gronden bij Het Laar vult, zoals ge
meld, een hele map. In het gemeentearchief (dat zich tegenwoordig in Hardenberg be
vindt) vindt men de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen maar ook van de B&W-
vergaderingen; de laatste zijn in dit geval interessanter omdat deze bijeenkomsten
(ondanks de degradatie van de wethouders) tot september 1944 voortgezet werden, terwijl
de gemeenteraad tussen eind 1941 en zomer 1945 niet meer vergaderde [Gemeente
archief 2.07.351.11 (4658, 5899) en - 15 (4663,4664 en 4665)]

In het College van Burgemeester en Wethouders kwam Het Laar geregeld ter sprake: de
pacht voor het grasland, de houtkap, het jachtrecht en ook de uitbreiding van het gebied -
terwijl in de oorlog verschillende perceeltjes werden verhuurd als volkstuin, waarvoor
grote belangstelling bestond.
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Dan komt de voorzitter op 24 juni 1942 (dus ruim een maand na zijn brief aan het ministe
rie!)
met het plan om 27 ha (deels "enclaves") van particulieren te verwerven ten behoeve van
Het Laar als geheel. In een volgende vergadering komt hij daar nog eens op terug; nu ge
ven beide wethouders aan dat zij er tegen zijn: niemand wil in deze oorlogstijd graag vast
goed van de hand doen. De burgemeester zet echter door en reeds op 2 september kan hij
voortgang in dezen melden.

Vervolgens verdwijnt het onderwerp van de agenda maar de burgemeester gaat blijkens
bovengenoemde map [1.853.2] druk aan de gang: hij benadert de eigenaren persoonlijk,
laat ze op het gemeentehuis komen, er wordt onderhandeld over de prijs en over ruil (en
volgens sommigen ook: druk uitgeoefend) - maar eveneens zijn er mensen die vierkant
weigeren. De briefwisseling heeft menigmaal een pittige toon!
Het netto resultaat is twee jaar later, zo staat in het Staatsblad van 3/7/1944, dat bijna ze
ven hectare mag worden onteigend - over de rest is een overeenkomst bereikt, al moppe
ren sommigen zelfs na de oorlog nog na. De burgemeester meldt in de B&W-vergadering
van 17 augustus 1944 de toestemming van het departement en de vermelding in het Staats
blad. Voordat de rechter eraan te pas komt, zal men een miimelijke schikking trachten te
bereiken.

Van september 1944 tot november 1945 ontbreken de B&W-notulen. Het is onbekend wat
er in die hectische periode ten aanzien van dit onderwerp is gebeurd. Op 20/12/1945 wil
één van de wethouders in de Collegevergadering informatie over de onteigeningskwestie;
de voorzitter antwoordt dat de goedkeuring er is maar dat er nog geen uitvoering is gege
ven aan het besluit; de gemeente is vrij om de zaak voort te zetten. Dat blijkt echter niet
geheel juist: uit de map over deze zaak blijkt dat de uitvoering binnen een jaar zijn beslag
moet hebben gehad, anders moet de procedure opnieuw in gang worden gezet. Een brief
van het departement van 14 januari 1946 bevestigt zulks, waarop de burgemeester mis
moedig antwoordt (31 januari) - nadat hij twee dagen eerder in het nu in zijn rechten her
stelde College ook al bakzeil had gehaald - dat zijn wethouders "particulier eigendoms
recht een onaanvechtbaar recht" achten, ook al willen zij het natuurschoon van Het Laar
behouden - en hij voegt eraan toe: "Hieruit moge Uwe Excellentie wederom blijken, dat
het natuurschoon in handen van Colleges van Burgemeester en Wethouders geenszins vei
lig is".

Hoe het verder is gegaan met de te onteigenen percelen, moge blijken uit het archief van
het kadaster in Zwolle. Het komt er op neer dat ze nagenoeg allemaal in de loop van de
tijd in handen gekomen zijn van de gemeente of van het waterschap...

Burgemeesters in oorlogstijd
Als men de houding van burgemeester Nering Bögel in de periode 1940-1945 nader wil
bezien, komt men niet om een bijzonder feit heen: hij is van april tot november 1945
'gestaakt', dat wil zeggen: tijdelijk uit zijn functie ontheven. Er was dus kennelijk iets aan
de hand, al overkwam dit veel burgemeesters die waren aangebleven.
Voor een volledige beoordeling van zijn werkzaamheden tijdens de oorlog is, zoals reeds
gezegd, een afzonderlijke studie noodzakelijk. In dit bestek gaat het erom hoe de tijdgeno
ten over hem dachten en oordeelden tijdens en vlak na de oorlog. Ook dat aspect is tot op
heden nauwelijks onderzocht en kan een opstap bieden tot een diepgaander onderzoek.

Nering Bögel op bezoek bij

de Nederlandse Arbeids

dienst in Kamp Erika

Uiteraard is het belangrijk
om te weten welke instruc

ties de burgemeester had
I en, in het algemeen, vol-
gens welke criteria over
heidsdienaren geacht wer
den te handelen in oorlogs-
en vooral in bezettingstijd.
Vervolgens zijn de omge
vingsfactoren van belang:
wie trof hij boven zich, hoe
was het contact met colle

ga's, hoe was het contact
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met zijn ambtenaren en met de Ommense bevolking? Meer in het algemeen is van belang
hoe de Nederlandse burgemeesters zich tijdens de oorlog gedroegen. Gelukkig is daarover
tegenwoordig de nodige literatuur. Peter Romijn heeft deze verwerkt in een grondige stu
die over Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting - uitgebracht door
uitgeverij Balans (Amsterdam) in 2006.
Uit dit boek wordt verderop enige keren geciteerd. Van dezelfde auteur verscheen in 1989
reeds "Snel, streng en rechtvaardig. De afrekening met de f' oute' Nederlanders" bij uitge
verij Contact. Uiteraard zijn de betreffende passages in het standaardwerk van Dr. Lou de
Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog nog steeds van belang
-metname deel 12/1 (1988).
Op grond van deze studies is het mogelijk een viertal fases te onderscheiden in het be
stuurlijk functioneren van de Nederlandse overheid in bezettingstijd. Vooraf moet uiter
aard vermeld worden dat de wettige regering geacht werd in Londen te resideren en dat de
secretarissen-generaal van de departementen op verzoek van de almachtige Duitse
'Reichskommissar' fungeerden als diensthoofden die zijn aanwijzingen moesten uitvoeren;
maar zij mochten deze toetsen aan het belang van het Nederlandse volk. De meegaande
houding van de belangrijkste functionaris, mr. Frederiks (die intensief contact met de bur
gemeesters onderhield), wordt door De Jong bekritiseerd maar Romijn nuanceert deze
kritiek. Er kwam dus een centraal geleid civiel bestuur waaraan ook de provinciale com
missarissen onderhorig werden. Op sommige departementen kwamen ook Duitse dienst
hoofden ('Beauftragten'), in elke provincie kreeg de Commissaris een 'Beauftragte' naast
zich. Tenslotte was de Duitse 'Wehrmacht' alom tegenwoordig.

Wisten de Nederlandse overheidsdienaren wat zij moesten doen als er oorlog kwam?
Zij konden het weten maar, verschoond als zij lange tijd waren gebleven van oorlogsge
weld en vasthoudend aan een lange traditie van neutraliteit, kenden velen deze instructies
niet. In 1937 waren Aanwijzingen uitgevaardigd die de houding van de overheid op basis
van het volkenrecht vastlegden: de soevereiniteit over het bezette gebied blijft de jure bij
de eigen regering maar de facto in handen van de bezetter. Overheidsdiensten moeten blij
ven functioneren in het belang van de bevolking, ambtenaren moeten hun eigen afweging
maken (blijven of vertrekken) bij een conflict tussen belangen van de bezetter of van het
volk. De bezetter kan geen wetten maken maar wel buiten werking stellen of noodverorde
ningen uitvaardigen. In de toelichting staat o.a. dat de ambtenaren geen trouw mogen zwe
ren of inlichtingen over de defensie mogen geven aan de bezetter maar ook geen actie mo
gen voeren tegen de bezetter; deze mag rekwisities eisen maar niet in de vorm van goe
deren, diensten of arbeid die tegen het verslagen leger gericht zijn. Ambtenaren hoeven
niet mee te werken aan opdrachten die de bezetter helpen bij de oorlogvoering, bijvoor
beeld bepaalde inlichtingen of gegevens over personen verzamelen. Wat betreft de burge
meester, hij moet als hoofd van de politie de orde handhaven en die is in oorlogstijd na
tuurlijk gauw bedreigd; militaire steun kan hij via de Commissaris der Koningin krijgen.
(Het zou blijken dat de Duitsers juist deze taak vrij spoedig aan de burgemeesters onttrok
ken). In het algemeen geldt: bij schending van het volkenrecht door de bezetter, moet de
overheidsdienaar protesteren en als volgende stap overwegen of hij moet heengaan.

In de eerste fase van de bezetting (mei 1940-najaar 1941) probeerde het Duitse bestuur de
stamverwante Nederlanders te paaien: zoveel mogelijk de bestaande situatie handhaven en
overleggen ('heranziehen') met de leiding - als men maar samenwerkte met Duitsland.
Wellicht viel het Nederlandse volk te nazifïceren. Zelfs over de eed van trouw werd een

compromis bereikt. Wel moesten wapens worden ingeleverd, inundaties ongedaan ge
maakt, schade opgeruimd en verduistering ingevoerd. Het Nederlandse deel van de over
heid meende te moeten meewerken ten behoeve van orde en rust (die betrof ook de mate
riële grondslag van het bestaan) én om te voorkomen dat Duitsers of NSB'ers hun plaats
zouden iimemen. Het moet hier al gezegd worden dat veel Nederlanders, zeker binnen de
leidinggevende elite, niet afkerig waren van een strak centraal gezag! Het ontstaan van de
Nederlandse Unie (voor saamhorigheid, tegen de zuilen) hield hiermee verband. Al hiel
den de Duitsers de NSB wat op afstand, hun provocaties zorgden voor de eerste incidenten
op het terrein van orde en rust. Ook de Oranjefeesten en -symbolen leidden tot onenigheid
en agitatie. Toen het Duitse bestuur de algemene collecte voor Winterhulp instelde en de
Nederlandse overheid ertoe overhaalde om mee te doen, ontstond het eerste echte bestuur
lijke dilemma: weliswaar hoefden de kerken niet mee te doen maar de lagere overheden
zagen geen andere mogelijkheid dan collecteren, niet zelden onder leiding van de burge-
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meester.

Het masseren van de Nederlanders duurde de Duitsers echter te lang en de oorlog vergde
steeds meer inspanningen. In de tweede fase (najaar '41 - voorjaar '43) werd de economie
gecentraliseerd met vaste lonen en prijzen, een uitgebreid distributiesysteem en gedwon
gen werk in Duitsland voor werklozen. De Februaristaking van 1941 liet ook een ander
gezicht van het bezette gebied zien: de anti-Joodse maatregelen, van uitsluiting tot ontslag,
wekten verzet. De bezetter reageerde nu met gelijkschakeling van de pers, eenvormigheid
in het culturele leven, de koppeling van een persoonsbewijs aan de distributiestamkaart, de
opheffmg van politieke partijen (en ook van de Nederlandse Unie - maar natuurlijk niet
van de NSB) en een Nederlandse Volks Dienst die de sociale zorg centraliseerde. De be
zetter vorderde onze fietsen. Zoals reeds gemeld werd de burgemeester de centrale figuur
in de circa 1000 gemeenten die Nederland kende, maar de politie ressorteerde onder de
Duitsers. Politieke benoemingen en zuiveringen werden nu op grote schaal mogelijk. Al
les om de weg naar een 'engeren Gemeinsamkeit frei zu legen'[ dit citaat te vinden bij Ko
mijn, pag. 293]
Het is duidelijk dat met zulke maatregelen het volkenrecht geschonden en de loyaliteit van
overheidsdienaars ernstig op de proef gesteld werd. Lastige burgemeesters werden ontsla
gen, anderen stapten zelf op en verspeelden daarmee wachtgeld en pensioen (zoals één
derde van de Limburgse burgemeesters die collectief op dezelfde dag ontslag namen). In
deze fase werd bijna een kwart van de burgemeesters (222) vervangen en meestal opge
volgd door een NSB'er. Volgens De Jong hadden alle burgemeesters toen moeten aftre
den, Komijn oordeelt genuanceerder: het massale ontslag zou de Duitsers stellig voor pro
blemen hebben gesteld maar die waren blijkens de snelle vervanging in Limburg ook weer
niet onoverkomelijk (een burgemeesterscursus van drie maanden moest soelaas bren
gen...). Wie bleef, kwam in een spagaat tussen staat en maatschappij: ze voelden een nog
grotere verantwoordelijkheid voor het wel en wee van hun gemeente maar als ze het ver
trouwen van die bevolking niet wilden verliezen moesten ze tonen geen willoze uitvoer
ders van het steeds strakkere Duitse beleid te zijn. Burgemeester Boot in de Achterhoek
wilde 'het valse systeem met de waarheid bestrijden' en daartoe 'zoveel mogelijk liegen en
bedriegen als ons belang daarmee gediend is'; zijn politieke geestverwant (AK) Bruins
Slot van het Groningse Adorp stapte op en dook in het verzet - hij hield zijn critici voor
dat het geen desertie was en dat, als hij bleef, zijn geweten in kronkels lag en zij het mak
kelijker zouden hebben - maar jullie moeten zelf ook vechten "in deze geestelijk-totalitaire
oorlog".[citaat bij Komijn, pag. 299]. Ongeveer 400 gemeenten (dat was meer dan de helft
van de bevolking) kregen in de loop van de tijd een NSB-burgemeester.

1952 - wethouder Immink

spreekt de heer Nering
Bögel toe bij diens afscheid

Welnu, dat Duitse beleid werd in de derde fase (voorjaar 1943-najaar 1944) steeds strak
ker en grimmiger, ja totalitair. De deportatie van de Joden was al eerder begormen, maar
de gemeenten hadden daar behoudens de aanzeggingen slechts beperkt mee van doen. Na
de slag om Stalingrad werd duidelijk dat de Duitse opmars in Kusland was gestuit. Alle
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energie was nodig voor een oorlog op twee fronten, de 'totale oorlog'. Niet alleen het ma
teriaal maar ook alle werkkrachten waren noodzakelijk. De Nederlandse militairen werden
weer in krijgsgevangenschap gebracht (dat bracht theoretisch 300.000 mannen op), stu
denten en artsen die niet loyaal waren moesten voor de Duitsers aan het werk en ambtena
ren die gemist konden evenzo: in principe alle burgers moesten meewerken, de controle
op het uitgeven en bewaren van persoonsbewijzen werd verscherpt (de burgemeester is
persoonlijk verantwoordelijk). Deze 'Arbeitseinsatz' leidde tot de april-mei staking die
meedogenloos werd onderdrukt. Via de Gewestelijke Arbeidsbureaus kregen de gemeen
ten te horen hoeveel werkkrachten ze moesten leveren en werden ze belast met de uitvoe

ring van de maatregelen. Velen doken onder, gemeenten konden of wilden niet aan deze
eisen voldoen en razzia's waren het gevolg. Het verzet groeide en organiseerde zich, wat
leidde tot sabotage, aanslagen en... represailles, waarbij o.a. vooraanstaande burgers in
gijzeling werden genomen. Radiotoestellen moesten worden ingeleverd. De coördinatie
van hulp aan onderduikers kwam op gang en op de gemeentehuizen ontstond een spontane
economie van persoonsbewijzen en distributiebonnen, hetgeen weer tot Duitse tegenmaat
regelen leidde. Tot overmaat van ramp werden voor de evacués uit het westen des lands
( die vanwege de kustverdediging, de 'Atlantikwall', hun huizen moesten verlaten) wonin
gen gerekwireerd - maar ook voor 'Bombengeschadigten' uit het Ruhrgebied. De NSB kon
uit haar schulp kruipen en door middel van verklikken en aangeven werd heel wat leed
berokkend; bovendien zorgde de oprichting van de Landwacht (formeel als onderdeel van
de Waffen SS) voor politionele hulp aan de Duitsers. De afkondiging van het standrecht
deed het hare om het verzet te breken. De spertijd werd steeds langer.
In deze fase zijn weer heel wat overheidsdienaren, dus ook burgemeesters, al dan niet vrij
willig vervangen (231 tussen '43 en '45). Toch gaf in het algemeen het lokale bestuur zijn
medewerking niet op, zij het ten koste van een grotere afstand ten opzichte van volk en
verzet.

De laatste fase begint met het uitroepen van de noodtoestand en het instellen van een
avondklok op maandag 4 september 1944. De 'Dolle Dinsdag' daarna dreef Duitsers maar
vooral NSB'ers naar het Noorden en Oosten. Dit was het gevolg van de invasie van Nor-
mandië in juni: de geallieerde troepen stootten door naar oost en noord en zij arriveerden
begin september in het zuiden van ons land. De bezetters gingen nu over tot de zogenaam
de 'Gemeindeeinsatz' waarbij burgers moesten meewerken aan verdedigingswerken van de
Duitsers (bijvoorbeeld 'Organisation Todt', het bouwbedrijf van de 'Wehrmacbt). Dit ging
veel burgemeesters te ver: ook bovengenoemde burgemeester Boot dook nu onder. Vaak
moesten de Duitsers zelf de mensen ronselen voor bewaking, houtkap en graafwerk. Om
de Geallieerden te helpen riep de regering in Londen een spoorwegstaking uit, die welis
waar een succes was maar ook leidde tot de rekwisitie van alle transportmiddelen en het
isolement van het westen in de volgende 'Hongerwinter'. Londen gaf ook instructies over
het samenwerken van de verzetsgroepen (Binnenlandse Strijdkrachten, Grote Advies
Commissie) en de overgang naar een civiel bestuur via het College van Vertrouwensman
nen. Maar lokaal ontstonden ook spontaan zelfhulpgroepen en overgangsraden, al dan niet
in samenwerking met het Verzet.
Bij het begin der bevrijding (mei 1945) bestond er dan ook een chaotische bestuurlijke
situatie. Zo gauw de geallieerde troepen het gezag hadden overgedragen aan het Neder
lands Militair Gezag ontstonden er wrijvingen en competentiekwesties, waarvan de zuive
ring van (overheids)personeel slechts één aspect was.'

Uit deze opsomming moge blijken dat de burgemeesters met heel wat ongebruikelijke ta
ken werden belast en voor tal van moeilijke beslissingen kwamen te staan.

Ommen in oorlogstijd
Over Ommen in oorlogstijd is nog geen geschiedwerk geschreven. Wel is er de uitgebrei
de documentatie van plaatsgenoot W. Stappenbelt, getiteld: Ommen onder kroon en kruis
(2dln) uit 1995. Het is een cbronologisch en rijk met foto's gelardeerd relaas van de be
langrijkste gebeurtenissen in Ommen tussen 1939 en 1945. De burgemeester komt hierin
veelvuldig voor maar toch niet zodanig dat een afgewogen oordeel over zijn houding mo
gelijk is. Stappenbelt zelf komt aan het eind van zijn boek [p. 289] tot een neutraal oor
deel, zonder de staking van de burgemeester te vermelden. Aan de hand van zijn boek
kunnen we wel de voornaamste gebeurtenissen in de vier fasen van de bezetting releveren,
in de wetenschap dat de burgemeester ze alle vier heeft meegemaakt en uitgediend - als
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één van de ongeveer 450 burgemeesters van Nederland (dus de helft) die is aangebleven.
Wat de positie van Ommen en dus van de burgemeester enigszins bijzonder maakt is de
aanwezigheid van het strafkamp Erika in de onmiddellijke omgeving; eerst als verblijf van
criminelen zoals zwarthandelaars, vanaf mei 1943 als 'Arbeitseinsatzlager' voor tewerk
stelling in Duitsland. Guusta Veldman heeft hier een studie over gedaan, die in 1993 is
verschenen. [G. Veldman, Knackers achter prikkeldraad, St. Matrijs 1993]. 1-Ierha.aldelijk
kregen gemeente en strafkamp met elkaar te maken en de burgemeester bad geregeld con
tact met de kampleider. Bekend zijn de razzia's die de K.K.'s (Kontroll Kommando) buiten
het kamp hielden om onderduikers op te pakken.
De mooie omgeving en de fraaie gebouwen van Ommen hebben onderdak geboden aan
verschillende hoven-lokale (pro-) Duitse organisaties waar het College ook mee van doen
kreeg (bijvoorbeeld de Arbeidsdienst op Eerde, de Nationale Jeugdstorm in de Koesteeg).
De droppings op de Stegerse heide vormen een hoofdstuk apart in de Ommense oorlogs
geschiedenis, en dat geldt ook voor sommige afgelegen boerderijen - zoals het Rotten-
klooster in Junne - als onderduikadres en verzetscentrum.

De eerste fase begint na de vijf bange meidagen van 1940, tijdens welke de burgemeester
dag en nacht in het stadhuis verblijft. Er volgt een relatief rustige periode waarin volgens
de bezetter het gewone leven zoveel mogelijk doorgang moet vinden. Maar anti-Duitse
gezindheid mag niet getoond worden en de burgemeester roept de predikanten op dit te
beklemtonen. Ook het vlaggen op de verjaardag van prins Bemhard op 29 juni en andere
uitingen van oranjegezindheid worden van hogerhand verboden. De voedsel- en energie
voorziening betekent een dagelijkse zorg voor de gemeente. De burgemeester moet ernsti
ge incidenten melden; als er vliegtuigen neerkomen moet hij zich samen met de politie
naar de plek des onheils begeven en de bemanning opbrengen. Alle verenigingen moeten
worden geregistreerd - net als alle Joodse inwoners, die steeds verder van het openbare
leven worden uitgesloten o.a. door gemeentelijke borden. De burgemeester werkt ijverig
mee aan de collectes voor de Winterhulp; zijn herbenoeming en zijn zilveren jubileum als
hoogste gezagsdrager in Ommen vormen de laatste mooie gebeurtenissen van zijn carrière
tijdens de oorlog.

De tweede fase begint met de invoering van de Jodenster en het braaf inleveren van hun
fietsen door de Joodse Ommenaren. Enige tijd later verschaft de burgemeester met mede
werking van de Joodse raad een volledige lijst van in Ommen woonachtige Joden aan de
provinciale 'Beauftragte'. Hij weigert ondanks pressie zich aan het hoofd te stellen van de
Nederlandse Volks Dienst. Als de ene huisarts weigert dienst te doen in kamp Erika ver
plicht hij de andere (in dienst van de gemeente) dat wél te doen. De burgemeester treedt
voor verschillende gevangengenomen personen in het krijt en weet ze soms vrij te krijgen.
Maar aan het wegvoeren van de overgebleven Joden op 2 oktober 1942 kan de gemeente
weinig doen: dit geschiedt op last van de Joodse raad en wordt uitgevoerd door de mare
chaussee. De burgemeester houdt het woningaanbod nauwlettend in de gaten: parmantig
weigert hij nieuwe inwoners (kampbewakers van Erika) en Duitse 'Bombengeschadigten'
ten behoeve van de evacués uit het westen des lands, maar zijn verordeningen worden van
hogerhand weggewuifd. Er komen echter veel minder evacués dan verwacht. Wel wordt
kasteel Eerde voor dit doel gevorderd.

Van het voorjaar 1943 tot het najaar van 1944 (de derde fase) valt het volgende te melden:
De april-mei staking vindt ook in Ommen gehoor. De Duitsers reageren furieus met o.a.
het standrecht. De burgemeester krijgt bevel de melkrijders weer aan het werk te krijgen.
Hij voert dit uit maar desondanks worden gijzelaars afgevoerd; hij weet ze na enige tijd
vrij te krijgen, aanvoerend dat hij toch meegewerkt heeft en dat zo'n willekeurige gijzeling
slecht is voor het gezag van de burgemeester. Alle radio's (die staan geregistreerd!) wor
den gevorderd.
De Arbeitseinsatz leidt tot keuringen van vele jongemarmen in de Edith-kleuterschool
door een arts van buiten; dankzij de medewerking van de juiste personen zijn er nogal wat
afkeuringen. In het kamp Erika worden nu de kandidaten voor het werk in Duitsland opge
vangen.

De burgemeester, die op 20 april 1944 een zoon door ziekte heeft verloren, moet maande
lijks 50 mensen aanwijzen voor houtkap. Ook voor het graven van 'mangaten' langs de
(spoor)wegen - waar men dekking vindt bij luchtaanvallen - zijn elke drie weken 25 man
nodig; de gemeente moet ook voor het onderhoud ervan zorgen.
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Dit zijn al maatregelen die horen bij de zogenaamde 'Gemeindeeinsatz' die, naast de in
september 1944 uitgeroepen Noodtoestand (alle bevelen direct uitvoeren anders executie),
de vierde en laatste fase van de oorlog inluiden. Temidden van allerlei troepenbewegin
gen, vluchtelingenstromen, luchtaanvallen en verzetsacties worden burgemeester en secre
taris opgehaald voor verhoor door de kampleider van Erika en de 'Sicherheits Dienst' over
een sabotagedaad - maar beiden weten van niets (?) en kunnen weer gaan. Voor de
'Organisation Todt' wordt woonruimte gevorderd o.a. het huis van een arts en ook de ka-
belwacht moet gevormd worden door mankracht uit Ommen. Tenslotte komt er nog de
vlaggewacht waarvoor vrijwilligers worden aangewezen. De Duitsers vullen het ontbre
kende personeel door razzia's aan waarbij de hulp van de Landwacht en het K.K. van Eri
ka goed van pas komt. Alle fietsen en paarden worden gevorderd.
Als de gemeenteambtenaar en verzetsman Lameijer na arrestatie door Erika-marmen weet
te ontsnappen, slaagt hij erin - gewond - het huis van de burgemeester te bereiken, waar
hij verborgen wordt; na vergeefse huiszoeking door het K.K., kan een toevallig langsgeko
men arts hem veilig naar het ziekenhuis in Zwolle brengen.
Op het eind van het jaar worden 700 Ommenaren gevorderd voor graafwerk ten behoeve
van de IJssellinie, een inderhaast op te werpen verdedigingsgordel tegen de oprukkende
Geallieerden. De burgemeester meldt dat hij dit bevel niet kan opvolgen in verband met
het vele werk dat nodig is om alle vluchtelingen/doortrekkers op te vangen. Gelukkig
krijgt hij steun van hogerhand en volgen er geen razzia's. Wel moeten veel boeren met
paard en wagen munitie (en hout) vervoeren van een grote opslagplaats bij Eerde naar het
station van Ommen - dat is gezien de luchtaanvallen, speciaal gericht op station en spoor
weg, geen ongevaarlijk werkje. Ook het vervoer van de V2 raketten ('s nachts en goed
afgedekt) gaat van Archem via Ommen naar Hellendoom en verder. 'Splitterboxen' en
andere gecamoufleerde ruimtes moeten beschutting bieden tegen kogels en scherven maar
moeten natuurlijk wel eerst gemaakt worden - behalve gekwalificeerd personeel zijn ook
hier weer gravers voor nodig.
Al is er in Ommen geen honger, er is wel gebrek aan brandstof en de elektriciteit wordt
afgetapt ten behoeve van de oorlogsvoering. Het vorderen van werkkrachten, vervoers
middelen en andere zaken gaat tot op het laatst door, soms zorgen de Duitsers middels
razzia's zelf voor de manschappen.
Op 11 april 1945 wordt Ommen, niet zonder slag of stoot, door de Canadezen bevrijd.

De zuivering
Waarom is burgemeester Nering Bögel in 1945 meer dan een halfjaar geschorst
('gestaakt')? Voor een antwoord op deze vraag dient men eerst te weten hoe de Zuivering
in Nederland was voorbereid en evenzeer hoe deze vanaf september 1944 in het zuiden en
vanaf mei 1945 m de rest van het land was uitgevoerd.
De regering in Londen hield zich reeds vanaf 1942 met de zuivering bezig en kwam al
gauw tot de slotsom dat het niet bij een simpele bestraffing van landverraad kon blijven:
er waren vele vormen van "hulp aan de vijand" - van pure collaboratie via tussenvormen
als verklikken tot aan "slapheid" van knieën in het algemeen. Een en ander leidde tot het
Besluit Buitengewoon Strafrecht in januari 1944, later dat jaar aangevuld met het Tribu-
naalbesluit; door dat laatste konden ook niet-juristen (wel "goede vaderlanders") oordelen
over iets wat strikt genomen geen misdrijf was, namelijk een eventueel foute gezindheid
van landgenoten. Dit tuchtrecht heeft vanaf het begin veel kritiek geoogst en is dan ook
slechts in afgezwak
te vorm uitgevoerd.
Maar het geheel van
de regelgeving was
er op gericht niet
slechts te straffen

maar ook om door

zuivering het ver
trouwen in de over

heid te herstellen.

Wat betreft het

overheidspersoneel
(meer dan 400.000
ambtenaren) golden
de Aanwijzingen

Twee bekende namen uit de

oorlogsperiode: Letteboer
en Nering Bögel
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van 1937 als eerste toetssteen; deze waren volkenrechtelijk van aard, gebaseerd op oudere
regelingen (zoals het LandOorlogReglement) en waarschijnlijk onvoldoende bekend.
Voorts zou het oordeel over de top van de ambtenaren (de secretarissen-generaal en dan
met name Mr Frederiks) uiteraard maatgevend moeten zijn voor de rest van de hiërarchie.
[ In dat verband is niet onbelangrijk dat De Jong erg negatief is over Frederiks, terwijl Ko
mijn genuanceerder oordeelt; voor Frederiks was het voorkomen van NSB'ers in het be
stuur de hoogste prioriteit en als tactiek hanteerde hij de methode om alles wat voor hem
onaanvaardbaar was (bijvoorbeeld de bevolkingsregistratie en de evacuatie) buiten zijn
competentie plaatste; zie Komijn, pag. 644-657]

Zo gauw het Geallieerde Commando een bevrijd gebied had overgedragen aan het Militair
Gezag van de Nederlanders moesten overal zuiveringscommissies in het leven geroepen
worden die adviseerden over ontslag, staking (met behoud van salaris) of schorsing (met
slechts een deel van het salaris). Dit ging in het Zuiden van het land nogal rommelig en
ongelijk, ondanks het feit dat een centrale Commissie van Advies uiteindelijk over een
ontslagaanvrage ging. Vandaar dat de voorlopige regering al in april 1945 een Centraal
Orgaan voor de Zuivering van Overheidspersoneel (COZO) instelde om de gelijke behan
deling van de beschuldigden te waarborgen. Het College van Vertrouwensmannen had
ook al kritiek geuit over de bestaande regels en uitvoeringspraktijk; het pleitte met succes
voor de toevoeging van disciplinaire straffen, voor de mogelijkheid in beroep te gaan en
het stelde ook dat het staken en sehorsen (op grond immers van veelal niet- onderzochte
klachten) niet oneervol mocht zijn - wat het natuurlijk wel was. Later werd hieraan toege
voegd dat ontslag ook eervol moest kunnen zijn, met wachtgeld en/of overplaatsing. De
zorgvuldigheid van het proces werd hiermee bevorderd. De lokale zuiveringscommissies
kregen een officiële en enigszins representatieve status; in de praktijk waren het patriotti
sche notabelen, aangevuld met leden van het verzet. Zij moesten aan de slag, o.a. met vra
genlijsten. In de krant verscheen een oproep aan iedereen die een getuigenis over de ge
staakte zou kurmen afleggen.

Na het aantreden van het kabinet-Schermerhom, eind juni, kwam er weer een nieuwe op
zet want het benodigde voorwerk bleek complex: hoe komt men over een langere periode
aan betrouwbare gegevens en wie durft die te leveren? Daarom besliste de minister van
Binnenlandse Zaken (Beel) tot geheimhouding van de beraadslagingen en tot anonimiteit
van de gehoorden, die bovendien niet onder ede zouden komen te staan. Uiteraard had
deze beschenning weer tot nadeel dat de aangeklaagden zich minder goed konden verde
digen!
In alle gevallen zou de minister beslissen op basis van het rapport van een Centrale Com
missie van Advies.

In de zomer van 1945 bleek echter dat de aldus in gang gezette procedures wel eens heel
lang zouden kunnen gaan duren en dan was het contraproductief voor het herstel van het
vertrouwen in de overheid. Schermerhom noemde de zuiveringscommissies op gegeven
ogenblik zelfs een "kankergezwel" en Beel maande nu tot snelheid. Hij opende de extra
mogelijkheid van een openbare of geheime berisping en beperkte de beroepsmogelijkhe
den (bij de Kaad van State) tot die gevallen waarin de minister afweek van de Centrale
Commissie van Advies. Dat hielp niet voldoende en het COZO en ook de Illegaliteit wa
ren boos: snelheid gaat ten koste van zorgvuldigheid. Toch won de snelheid o.a. door de in
oktober afgekondigde maatregel dat gestaakte ambtenaren, die naar de inschatting van de
Commissaris der Koningin waarschijnlijk niet ontslagen zouden worden, voorlopig weer
in dienst konden treden. In de toelichting was te lezen dat een staking of schorsing niet
ongedaan mocht worden gemaakt als bv. een burgemeester zich schuldig had gemaakt aan
een of meer van een aantal opgesomde vergrijpen, waaronder medewerking aan de
'Gemeindeeinsatz'. In juni 1946 verschenen er weer nieuwe richtlijnen om de zaken te be
spoedigen - hierin stond o.a. dat een afweging gemaakt moest worden tussen goede en
verkeerde daden van de aangeklaagden.

In totaal zijn ongeveer 30.000 ambtenaren onderzocht. De helft is ontslagen, 9000 kregen
een disciplinaire straf en 6000 gingen vrijuit. In mei 1946 waren 10.000 gevallen behan
deld, begin 1947 nog eens 10.000 maar pas in 1959 was de hele zaak afgehandeld. Uiter
aard waren de latere gevallen de meest gecompliceerde. Een andere tendens was dat naar
mate de tijd verstreek de straffen milder werden.
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De meeste burgemeesters waren gedurende de hele oorlog aangebleven. Eén-derde werd
tijdens de bezetting vervangen door NSB'ers. Tot begin 1944 waren weinig burgemeesters
uit zichzelf opgestapt; dat veranderde in de loop van de zomer toen het werken voor de
vijand verschillende burgervaders teveel werd en zij onderdoken.
Uiteindelijk was in 1947 ruim de helft van het aantal burgemeesters ontslagen (509 van de
925; hiervan maakten de NSB'ers het grootste deel (1/3 van het totaal) uit. [De Jong 12/1,
cap. 4]
De staking van en het onderzoek naar burgemeester Nering Bögel
Op 16 april 1945, vijf dagen na de bevrijding van Ommen, beval het Militair Gezag de
staking van burgemeester Nering Bögel met onmiddellijke ingang. Het document waarop
dit bevel staat, bevindt zich in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)
van het Nationaal Archief te Den Haag en is slechts onder beperkende voorwaarden toe
gankelijk.
[CABR 108838, PF Arnhem E 13233 - inv.nr. BiZa/ZA 20245] Het is een fors dossier
maar helaas wat onoverzichtelijk en zeker onvolledig: het vragenformulier, de bijlagen,
het eerste verweerschrift van de burgemeester en de uiteindelijke uitspraak van de minister
ontbreken.

Het dossier BiZa - Dir.Bi-bestuur 1949-1981 (2.04.87) map 4844 is nog veel omvangrij
ker (maar helaas ongeordend en ongenummerd) en bevat de nodige inhoudelijk stukken,
waaronder vragenlijst, verhoren, bijlagen, brieven en rapporten.
Wat betreft de vele bijlagen: een tipje van de sluier wordt opgelicht in het dossier-Seigers
van Oud-Ommen.nl [QEO 186-190] waarin een bezwaarschrift is opgenomen. Een inte
ressant commentaar op deze staking is te vinden in het in juni 1945 uitgegeven boekje van
de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, getiteld "Aan de bronnen van het Verzet".
Daarin [p. 28 b/c] spreekt de NBS haar frustratie uit over de houding van het Militair Ge
zag over o.a. het stakingsbesluit, dat voorbarig is, de positie van het MG aantast (waarom
is er nog geen Politieke Opsporingsdienst hier?) en onrust onder de bevolking teweeg
brengt. Het komt er op neer dat zij vinden dat het Verzet niet betrokken is geweest bij dit
besluit. Nu gaan er al, zo schrijft de anonymus, verzoekschriften rond aan de Commissaris
der Koningin om de staking ongedaan te maken omdat zij krenkend en onrechtvaardig zou
zijn - maar, zo voegt hij hieraan toe, een bezwaar is ook dat sommigen deze lijst tekenen
uit angst dat bij een eventueel herstel van de burgemeester "hun persoon of zaak schade
zouden lijden", of anders gezegd: om er later hun voordeel mee te kunnen doen. En inder
daad, bovengenoemde map 4844 bevat een lijst met 233 steunbetuigingen aan de burge
meester van mm of meer vooraanstaande Ommenaren d.d. 20 april 1945.

Als het volgens de regels is gegaan zette de plaatselijke zuiveringscommissie van het MG
het onderzoek in gang. Tot dusver is mij niet bekend wie hierin gezeten hebben; een ge
deeltelijke overlap met de voorlopige gemeenteraad, waarvan de samenstelling wel be
kend is, ligt voor de hand. Er is in elk geval een vragenlijst gemaakt. Ook treft men de
klacht van de burgemeester aan dat hij niet weet waarvan hij wordt beschuldigd, later ge
volgd door een aantal verweerschriften van zijn hand. De commissie heeft uiteindelijk
geadviseerd de staking op te heftfen maar de afdeling Zwolle van het COZO (al dan niet op
de hoogte van het protest van 20 Ommenaren die meenden dat opheffmg van de staking
onrust in de gemeente zou teweegbrengen) verwees het rapport op 27 augustus naar de
inmiddels opgerichte
documentatiecommis-

sie. Dit leidde tot een

advies aan de minister

van Binnenlandse

Zaken op 5 oktober:
geen ontslag, drie
maanden geen salaris
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niet openbare beris
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1948 - bezoek Koningin
Juliana aan Ommen

Beel gewenste stroomversnelling en besloot de Commissaris van de Koningin (de in zijn
ambt herstelde A.E. Baron Van Voorst tot Voorst) de staking ongedaan te maken (9/11).
Het onderzoek was hiermee niet afgelopen en op 8 januari vroeg de Minister nadere infor
matie aan Zwolle, waardoor de documentatieeommissie weer aan het werk moest. Dit

heeft tot een veel strenger oordeel geleid dan eerst: op 31 mei 1946 beval het COZO eer
vol ontslag aan op grond van art. F221 a en/of b. Het is duidelijk dat dit advies het niet
gehaald heeft.

Op 11 augustus 1947 las burgemeester Nering Bögel in de B&W-vergadering een brief
voor van de Commissaris der Koningin waarin stond dat de Minister de burgemeester niet
zou ontslaan of berispen in verband met zijn houding tijdens de bezetting en dat er kon
worden volstaan met de opmerking dat "de burgemeester in zijn beleid gedurende de be
zetting (te goeder trouw) fouten heeft gemaakt".

In het verband van dit artikel is vooral de inhoud van het onderzoek van belang: met wel
ke argumenten kwamen de betrokkenen aanzetten? Aanvankelijk werden alleen bezwaren
tegen de aangeklaagde ingediend, later ging men m de commissies ook de argumenten pro
meewegen. Wat hier volgt is geen volledige opsomming maar wel de belangrijkste dan
wel telkens terugkerende beweringen a charge of decharge.

De belangrijkste en telkens terugkerende besehuldiging was dat hij gedurende de hele oor
log (dus ook nog na 16-08-1944 toen Londen dit expliciet verboden had) werkzaamheden
voor de Duitsers heeft laten uitvoeren. Het gaat hier om de plakkaten of brieven met
"vorderingen', waarvan een deel behoorde tot de aan een bezetter toegestane eisen van
levensonderhoud en verzorging. Het koper (1941), de radio's (1943), de fietsen, het prik
keldraad en de huizen voor de evacués uit het westen dan wel Duitse

'Bombengeschadigten' horen al tot de twijfelachtige maatregelen. Maar het meewerken
aan de 'Arbeitseinsatz' (bijvoorbeeld houtkap), inclusief het arresteren van arbeidsdienst
weigeraars en het aanwijzen van vijf bosarbeiders die daarvoor gemist konden worden,
hoort tot de zaken die deze burgemeester zwaar aangerekend werden. Door zijn eigen
zoon als grensarbeider naar Duitsland te sturen, gaf hij een slecht voorbeeld aan zijn ge
meente, zo meenden sommigen. De meeste aanstoot gaf echter de 'Gemeindeeinsatz' vanaf
zomer 1944: het vorderen van paarden en wagens voor munitievervoer, het graven van
mangaten, het oproepen van mensen voor de vlaggenwacht - dikwijls voorzien van sanc
ties bij niet (tijdig) verschijnen. Ook het contract met de Wehrmaeht-aannemer voor het

leveren van camouflagegebouwen op het
eind van de oorlog werd hem zwaar aange
rekend, temeer omdat alles zonder protest
van de burgemeester werd uitgevoerd. Hij
heeft zich verweerd met o.a. het argument

I I dat veel van deze zaken, bijvoorbeeld ka-
belwacht, mede een civiel doel dienden en

>, dus waren toegestaan. Ook maatregelen
f f tegen sabotage konden uitgelegd worden
1 als nuttig voor de bevolking. In de docu-
' mentatiecommissie wierp men tegen dat
die zogenaamde gemengde werken toch
vooral een militair doel hadden en het ci

viele argument bijzaak was.
. 11 li _Ji .Jtll........ munitievervoer diende o.a. om de stati-

fl4 L*®!' ' onswoonwijk zo gauw mogelijk te ontlas-
' " ' ten van gevaarlijke stoffen gezien de vele

luchtaanvallen, aldus Nering Bögel. Dit
werd een zeer omstreden punt in de discus
sies van de commissies: immers, een groot
deel van het transport was juist vanaf het
munitiedepot op Eerde en elders naar het
station in Ommen.

Wel heeft de burgmeester in 1944 gewei
gerd mensen te leveren voor de
'Organisation Todt' en voor het werken aan
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een verdedigingslinie bij de IJssel. Maar de houtkap in Junne en andere werkzaamheden
waren wel degelijk ten behoeve van de IJssellinie. De Duitsers vroegen zoveel mensen
(700) dat het aantal zo wie zo moeilijk op te brengen was en bovendien beschikten ze in
Ommen over eigen mensen (Erika) die veel sneller voor arbeidskrachten konden zorgen.
Een van de beschuldigingen was dan ook dat de burgemeester de bevelen van de
Wehrmacht doorzond naar Erika, soms zelfs met het verzoek om mensen te leveren.

Het zijn niet alleen de werkzaamheden voor de Duitsers die de aanklagers als argument
hanteerden. De Winterhulp, waarvoor de burgemeester actief mee-collecteerde, was de
oudste steen des aanstoots. Hij ontkende dat hij druk op zijn ambtenaren zou hebben uit
geoefend om ook mee te doen.
Aan de Nederlandse Volksdienst heeft hij aanvankelijk al dan niet enthousiast meegedaan
- maar naar zijn zeggen alleen om daardoor de landbouwhuishoudschool in Ommen te
kunnen houden (dit tot ergernis van de Landstand, de gelijkgeschakelde boerenorganisa-
tie). Dat hij tot september 1944 lid was gebleven weet hij aan administratieve oorzaken.
Zijn voor het oog goede betrekkingen met de kampleiding van Erika waren volgens hem
zelf puur ambtelijk, volgens anderen te vriendelijk, al behaalde hij hiermee in bepaalde
gevallen wel voordeel voor enkele Ommenaren. Volgens de kampleider (in een verhoor
op 21-06-1945) kon Nering Bögel dankzij hem aanblijven als burgemeester - niet uit sym
pathie maar omdat er anders een NSB-burgemeester zou komen, hetgeen de positie van
hem als kampleider zou verzwakken.
De verhouding van de burgemeester met de illegaliteit en met het Rode Kruis was slecht,
zo vonden de aanklagers: zo weigerde hij mee te werken aan onderkomens voor hun me
dewerkers en cliënten. Hij bracht hier later tegenin dat de vraag naar zulke verblijven ex
plosief steeg in 1944 en dat hij een aantal zomerhuisjes moest reserveren voor eigen dak
loos geworden mensen, nog afgezien van de vele evacués.
Sommige mensen werden op Duits bevel via de burgemeester door veldwachters opge
bracht voor verhoor - en niet zelden daarna op transport gesteld. De veldwachters mochten
hen niet van tevoren waarschuwen zodat ze konden verdwijnen. Wel heeft de burgemees
ter vaak geprobeerd gearresteerden vrij te krijgen.

Opvallend is ook een aantal persoonlijke kwesties dat kennelijk speelde tijdens de oorlog;
met een huisarts o.a. over de vordering van diens praktijkwoning [zie dossier Seigers], met
een gemeenteambtenaar die hem kennelijk dwars zat, met een wethouder die eieren boven
de prijs verkocht en samen met anderen wegens een economisch delict gearresteerd werd,
met een NSB'er die hij zou hebben gepolst over het burgemeesterschap enz.
Een kwestie nog na de oorlog zou blijven spelen was die van de landbouwschool. Volgens
een raadsbesluit uit 1938 zou er in Ommen een christelijke landbouwschool komen. De
uitvoering hiervan zou geschieden door de Christelijke Boeren en Tuinders Bond maar
door allerlei oorzaken was er nog niets van gekomen maar die hadden waarschijnlijk te
maken met onenigheid tussen de christelijke partijen - een strijd, een "hokjesgeest" waar
de burgemeester zo'n hekel aan had. Toen hij dan ook in de oorlog het aanbod kreeg van
een rijkslandbouwschool greep hij die gelegenheid met beide handen aan - anders zou de
school naar Avereest gaan, zo verweerde hij zich later. Bovendien, zo zei hij, op deze wij
ze kon ik de NSB en de Landstand erbuiten houden.

Dat vonden zijn tegenstanders naïef: het hele onderwijs stond onder leiding van NSB'ers
of Duits-gezinden en de scholen zouden met het nazisme geïnfecteerd worden.

In de loop van de zuiveringsprocedure kwamen behalve louter steunbetuigingen ook
steeds meer argumenten in het voordeel van de burgemeester naar voren.
Zo heeft hij Joden en anderen die hij moest oproepen wel degelijk laten waarschuwen en
laten onderduiken. Hij had weet van de productie van valse papieren op het gemeentehuis
of door gemeenteambtenaren en werkte daar wel degelijk aan mee. Zoals reeds gemeld,
verborg hij de gewonde gemeenteambtenaar, wat een groot risico voor hem betekende. Hij
pleitte geregeld bij de Duitse autoriteiten voor de vrijlating van Ommenaren. Hij werkte
mee aan bepaalde illegale acties zoals het Utrechtse Kindercomité (voor het onderbrengen
van Joodse kinderen). De vordering van fietsen en een opgave van bedrijven weigerde hij.
Hij voorkwam inkwartiering op bepaalde adressen waar onderduikers zaten. Wat hemzelf
betrof, meende hij dat onderduiken makkelijker was dan aanblijven.
In de dossiers wordt melding gemaakt van voorstanders zowel als tegenstanders van Ne
ring Bögel, waaronder een dankbrief van de dichter Victor E. van Vriesland.
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Nering Bögel ontvangt een
koninklijke onderscheiding

Nasleep
Is dit het hele verhaal? Nee, het onderzoek ging immers na de opheffing van de staking
nog door en niet alles daarvan is te vinden in het CABR-dossier. Sommige inwoners van
Ommen verzetten zich in een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken tegen de op
heffing van de staking (november 1945) met o.a. als argument dat de talrijke adel hier el
kaar de handen boven het hoofd hield - dit sloeg ook op de inmiddels in zijn functie her
stelde Commissaris der Koningin. De brief bevat de volgende passage: "Verschillende
leden van den tijdelijken gemeenteraad hebben zich een benoeming laten welgevallen met
het oog op een eventueele terugkeer van den burgemeester om hem in gevolge art. 216 der
gemeentewet ter verantwoording te roepen voor zijn bestuursbeleid en zijn collaboratie
met den vijand gedurende de afgeloopen vijf jaren."[ OudOmmen.nl: Seigers, QEO 186-
190]. Ook is er een klacht in een politiedossier volgens welk de burgemeester in 1940 op
instigatie van de Duitsers een man uit Ruinerwold liet opbrengen, die vervolgens de hele
oorlog als gijzelaar (represaille voor de Duitse gijzelaars in Ned. Indië) gevangen heeft
gezeten. [CABR 87431 (PRA Meppel 1548); en 10975] Deze kwestie kwam voor het Tri
bunaal en vertraagde de afhandeling van de zaak-Nering Bögel omdat zij ingewikkeld
was, onduidelijk bleef maar minder ter zake leek.
Bovendien had de burgemeester een slechte verhouding met de gemeenteraad: eerst met
de noodgemeenteraad (een motie van afkeuring op 8-1 -46 over zijn oorlogsbeleid werd
met acht van de tien stemmen aangenomen) en na de zomer van 1946 met de nieuw verko
zen gemeenteraad, inclusief de wethouders. In deze raad had de CHU 6 zetels (eigenlijk 5
+ 1), de AR 4, de Protestantse Unie 2, de PvdA 2 en de RKVP 1.[ GA 2.07.51 Raadsver
kiezingen, 2 mappen]
De conflicten tussen burgemeester en raad gingen toen over de landbouwschool, benoe
mingen, woningtoedeling, zomerhuisjes als noodwoning, de kermis, de pacht voor de
jacht en...Het Laar. Uit de notulen van B&W van 4 november 1946 blijkt dat men de
Commissaris der Koningin wil vragen om te komen bemiddelen. Dan zijn er al twee
brandbrieven van de beide wethouders naar de minister van Binnenlandse Zaken gegaan.
Tenslotte komt het tot een motie in de gemeenteraad van 28 maart 1947 waarin het beleid
van de burgemeester in en na de oorlog wordt afgekeurd - deze motie wordt aangenomen
met tien tegen vijf stemmen: de AR, CHU en RKVP stemden vóór de motie, de overige
partijen (PvdA en Prot. Unie) en een afsplitsing van de CHU waren tegen. Het tekent de
toenmalige verhoudingen dat de burgemeester hier geen conclusies aan hoefde te verbin
den. [Notulen Gemeenteraad 1945-1948] Een complicatie bij dit alles was dat de reguliere

herbenoemingsprocedure hier nog
I eens doorheen liep. De (nieuwe)
Commissaris der Koningin, J.B.G.M.
ridder van der Schueren, is stellig op
de hand van de burgemeester maar
toont zich in geschrifte toch ook
voorzichtig-bezorgd over de wense
lijkheid van de continuering van
diens termijn gezien de lokale om
standigheden.
Zoals gemeld, op 11 augustus daar
aanvolgend kan de burgemeester zijn
wethouders laten zien: ik word niet

ontslagen of berispt! De Commissaris
der Koningin meldt op 28 augustus
aan de minister: de strijd is hier in
middels wat geluwd, de burgemeester
wil geen ontslag en het is toch maar
beter hem te herbenoemen anders zou

het wel erg op een na-zuivering lij
ken.

In 1952 neemt de burgemeester ont
slag op grond van leeftijd, ontvangt
hij de ridderorde (maar wordt geen
officier) en krijgt hij een hartelijk
afscheid van zijn gemeente. Hij blijft
in Ommen wonen en overlijdt in
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1964. In de mondelinge overlevering leeft hij voort als een goede burgemeester.

Conclusie

De argumenten die pro of contra het beleid van de burgemeester werden aangedragen le
veren geen eenduidig beeld op en laten geen simpele conclusies toe.
Hoe komt hij nu uit de geraadpleegde bronnen naar voren?
Hij was een man met een warm hart voor Ommen en zijn natuur. Hij was maatschappelijk
betrokken zoals o.a. blijkt uit zijn voorzitterschap van de bosbrandwacht. Hij was vader
lijk, ja autoritair en dit werd gesterkt door zijn jarenlange burgemeesterschap. Zijn patrici
sche achtergrond zal hier ook niet vreemd aan zijn geweest. Maar hij was ook een plichts
getrouwe ambtenaar, die de bevelen van zijn meerderen wist uit te voeren en dat waren in
de oorlog in eerste plaats de Duitsers. Rust en orde namen daarbij een voorname plaats in.
Daarnaast wilde hij een adviseur en steun zijn voor al zijn Ommenaren. Hij had als velen
uit de elite van die tijd een hekel aan de vooroorlogse zuilen, de hokjesgeest, het gebrek
aan saamhorigheid en de slappe leiding in de jaren '30. De oorlog bood kansen dat oude
systeem te vervangen door iets nieuws. Maar voor de zwarte kanten van zo'n nieuw sys
teem als dat van de nazi's had hij mogelijk een blinde vlek. Hij was naïef wat betreft de
groeiende misdadigheid van het Duitse regime en werkte nog volledig mee toen het cen
trale gezag al ineenstortte. De oorlog betekende een beproeving waar hij lang niet altijd en
op het eind zeker niet tegen was opgewassen.

Herinneringen 1940 - 1945.
door Dieks Horsman

Eerste oorlogsdag
In de vroege morgen op 10 mei 1940 werd ik als jongen van 10 jaar verschrikt wakker
door laag vliegende ronkende vliegtuigen over onze boerderij in Dalmsholte. Het waren
Duitse bommenwerpers. Die vlogen grotendeels een route over Salland, het IJsselmeer en
de Waddenzee naar het Westen van ons land om doelen te bombarderen, voornamelijk
vliegvelden.
Tegelijk hoorden we van tijd tot tijd heftige explosies, waarvan wij veronderstelden dat
deze zware knallen veroorzaakt werden door bominslagen. Maar het bleek dat deze angst
aanjagende geluiden afkomstig waren van enkele bruggen hier in deze regio, die door
soldaten van het Nederlandse leger waren opgeblazen, om de Duitse troepen een snelle
opmars te ontnemen.

Angst rondom, ook in de ziekenhuizen
Toen ik in de kamer kwam zag ik door het raam dat mijn vader al zo vroeg in het weiland
bij de koeien was om ze te melken. Hij was om vier uur ook verschrikt wakker geworden
en begreep meteen dat dit geen militaire oefeningen waren zoals die in de laatste mobilisa
tiejaren wel voorkwamen. Hij was erg ongerust over de Duitse inval maar nog meer over
de onzekere situatie van zijn vrouw Aaltje, onze lieve moeder. Zij was een week daarvoor
opgenomen in een ziekenhuis in Zwolle voor een liesoperatie. En stel je nou eens voor dat
daar ook bommen zouden vallen. Hij maakte mijn oudste zus Geertje wakker, toen 17
jaar. Toen ik dus later bij haar in de kamer stond en vroeg wat er allemaal aan de hand
was, begon ze te huilen. Wij hadden toen zelf nog geen radio en ook geen elektriciteit. Bij
onze buurman Tone Roddenhof hadden ze toen al wel een radio op batterijen met aan de
antenne een heel lang draadsnoer naar buiten, verbonden aan een hoge paal. Hij vertelde
ons de eerste berichten over de oorlog. Mijn vader ging omstreeks negen uur met de fiets
naar boer Pouw in Lemele waar mijn broer Freek werkte als boerenknecht. Hun zoon Jan
Pouw beschikte toen voor zijn werk al over een auto. Hij was die dag daarvoor getrouwd
met Mina Grondman uit Lemele. Vader vroeg hem of hij bereid was om op deze spannen
de dag, samen met hem naar Zwolle te rijden om moeder weer thuis te brengen. Hij wilde
dat wel, maar dat was al bijna onmogelijk omdat veel bruggen waren opgeblazen. Maar
welke omstandigheden speelden zich ondertussen af in het ziekenhuis waar moeder was ?
Daarover vertelde ze ons later het volgende. In het ziekenhuis waren de patiënten al heel
vroeg geholpen door het verplegend personeel, ledereen die wel weer naar huis kon, werd
aangeraden om te wachten op een taxi of anderszins. Moeder kreeg 's-middags de gele-
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genheid om in een taxi te stappen die haar meenam tot aan het kanaal bij Doktersbrug
voorbij Lemelerveld. Daar kon ze overstappen in een auto van Gé Jansen (de latere ver
zetsman) die haar naar huis bracht langs de noordkant van het kanaal vanwege de brug
gen. En zo zagen wij vol spanning een mooie zwarte auto bij ons naar de boerderij ko
men. Wat waren we allemaal intens blij en dankbaar dat zij weer goed thuis mocht ko
men.

Een lange chanffenr uit Dalmsholte
De man die moeder thuis bracht, Gerhardus J.A. Jansen (Gé) toen 31 jaar woonde in
Dalmsholte, gemeente Dalfsen op het (schippers)-café" Het Weerdhuis" aan het kanaal.
Hij was 1.98 m lang. Hij had de bijnaam (lange Gé).Hij was expediteur en beschikte ook
over een personenauto. Met die auto heeft hij als verzetsman diverse geallieerde piloten
vervoerd bijv. naar Eindhoven, vanwaar ze verder gingen naar Frankrijk, met het einddoel
Engeland.
Toen hij samen met Jan Seigers en Wicher Dam naar Junne reed om piloten op te sporen,
werden ze gearresteerd en Gé wordt eerst naar Arnhem gebracht en later vanuit Vught
naar het concentratiekamp Oranienburg in Duitsland. Daar wordt Jansen ziek. Eén van de
laatsten die hem daar aantrof was de gevangene Jan Seigers. Het Nederlandse Rode Kruis
neemt aan dat Jansen in Bergen-Belsen tussen 5 april en 31 mei 1945 is overleden.

Duitse troepen bij Ommen
Op die tiende mei 1940 verschenen er vanuit Hardenberg een aantal Duitse soldaten te
paard voor de versperringen in de toenmalige stroomduiker aan de Hardenbergerweg.
Maar deze hindernis is voor die ruiters niet zo moeilijk. Eén ruiter sprint er met zijn paard
overheen. Anderen gaan een omweg via de Rotbrinksbrug. Niet lang daarvoor trekken er
nog Nederlandse soldaten in een vrachtauto bij garage Hurink terug richting Zwolle. Bo
ven hen vliegen enkele Duitse vliegtuigen. Gelukkig worden ze niet onder vuur genomen.

Luchtbruggen
Zoals reeds genoemd, vlogen op de morgen van 10 mei diverse bruggen de lucht in. Het
bruggetje in de weg naar Hoogengraven en in de weg op de grens van Ommen en Varsen
werden opgeblazen. Ook op de Dalmsholterweg waren enkele maanden eerder een aantal
klinkers weggehaald en een diepe sleuf gegraven waarover een houten kleine luchtbrug
was gelegd die men kon opblazen.
Twee dagen na de Duitse overval was het Pinksterfeest. In de verte hoorden we vanuit het
westen steeds het kanongebulder. Rotterdam werd zwaar getroffen door hevige bombar
dementen met vele doden en gewonden tot gevolg. Utrecht werd reeds bedreigd. Onder
zware druk volgde toen de capitulatie met Duitsland op 14 mei.
Dapper en met inzet van alle krachten vochten onze militairen, maar de overmacht was
veel te groot. Het heeft veel mensenlevens gekost en vele gewonden.

Huize Horsman in 1940

Nederland bezet gebied
Inderdaad ons land en volk was vanaf toen bezet gebied van Duitsland. Steeds meer zagen
we soldaten van de Deutsche Wehrmacht. In de middag van 10 mei verschijnen er twee
Duitse officieren op het stadhuis om de burgemeester te spreken en lopen zonder nader
aankondiging naar binnen. Burgemeester C.E.W. Nering Bögel is aanwezig in zijn kamer,
getooid met de ambtsketen.
"Wat wilt U", vraagt hij. "U spreken ", antwoorden ze. "Dat kan, maar het is hier de ge

woonte dat men zich eerst meld

voor een gesprek, dit verwacht ik
ook van Duitse officieren. Ik ver

zoek U onmiddellijk de kamer te
verlaten".

Verbluft verlaten ze de kamer en

laten zich daarna aandienen. Dan

ontvangt de hurgermeester hen
voor een gesprek.

Samen verder

Enkele dagen daarna nodigt de
burgermeester alle personen in



Ommen uit die een opsporingsbevoegdheid hebben, zoals de gemeente-veldwachters,
jachtopzieners, etc. In de volle hal van het stadhuis houdt hij een indringende toespraak,
waarin hij o.a. meedeelt dat zolang de verbindingen met Zwolle en Den Haag nog verbro
ken zijn, de burgermeester het hoogste gezag vertegenwoordigd. Hij vraagt van alle aan
wezigen in deze moeilijke dagen strikte gehoorzaamheid voor zijn aanwijzingen en beve
len.

Overigens laat hij niet met zich spotten. In de nacht van 17 op 18 mei slaapt de burge
meester nog altijd in een bed in zijn kamer in het stadhuis. Als 's nachts twee Duitse offi
cieren binnenkomen , verlangt hij dat ze in de houding gaan staan . Ze weigeren en zeg
gen, "U bent in burgerkleding", waarop de burgermeester antwoordt: "Ik ben de politie-
president van Ommen". Waarop de heren netjes in de houding gaan staan. Zij overleggen
dan met hem over een inkwartiering in Ommen van Duitse manschappen met hun paarden
die weer op de terugtocht zijn naar Duitsland. Dit word geregeld en voorbereid door de
hoofdambtenaar de heer D. Boeve.

Proclamatie

Op 29 juni verschijnt er een proclamatie van de burgemeester waaruit blijkt dat hij nu in
deze tijd niet alleen zijn 'gewone ' werk kan doen. Hij moet regelmatig opdrachten en be
sluiten van hogerhand publiceren. Zoals de verplichtte verduistering. Op 29 juli waar
schuwde hij een aantal bedrijven en cafés, zij voldoen hieraan niet voldoende.
Nederlandse kranten en ook de radio stonden helemaal onder Duits toezicht. Maar op 28
juni is er dan de eerste uitzending van Radio Oranje uit Londen. Ook door de Nederlandse
uitzendingen van de B.B.C. (de Engelse zender) bleven velen van ons volk op de hoogte
van het overige oorlogsgebeuren en vonden zij moed en vertrouwen door de boodschap
pen van onze Koningin in Londen.

Distributie

Reeds in mei wordt bekend gemaakt dat een aantal producten op de bon komen.
Zoals koffie en thee, maar ook kleding en andere manufacturen. Vanaf 20 mei moeten
groente- en sommige fruitsoorten aan Duitsland worden geleverd. Petroleum mag niet
meer voor verlichting worden gebruikt, terwijl er toen nog 600 gezinnen in onze gemeen
te daarop waren aangewezen.

Paarden voor Duitsland

De Duitsers leggen steeds meer beslag op allerlei goederen en materialen. In december
1940 worden op 15 plaatsen in Overijssel paardemonsteringen gehouden. Ook in Ommen
in die maand. Eerst een keuring op de markt en bij Huize Het Laar. Op elk van deze plaat
sen komen 200 paarden. Drie officieren en 53 manschappen komen daarvoor naar Om
men.

Buiten deze keuringen vorderden Duitse militairen soms ook paarden bij de boer op het
erf, met name in de laatste jaren van de oorlog . Dat gaf weieens hevig verzet wanneer een
boer weigerde zijn paard af te staan waaraan hij sterk was gehecht. Zo liep een boer in
Archem gevaar op voor hem zelf toen hij hevige tegenstand bood. Toen de Duitsers hem
bedreigden met een schietwapen, gaf hij op aandringen van zijn huisgenoten met tegenzin
toe en verdween zijn paard.

Verduistering
De voorgeschreven algehele verduistering van gebouwen, woningen wordt streng gecon
troleerd. Geen enkele lichtstraal mag naar buiten schijnen. Niet alleen in Ommen, want in
november 1941 wordt in Dalmsholte en omgeving de verduistering streng gecontroleerd.
Waarschijnlijk door de aanwezigheid van de Duitse luchtwachtpost op de Lemelerberg.
Die mag niet in gevaar komen door lichtstralen vanaf de grond.

Persoonsbewijzen
Vanaf 1 maart 1941 moet iedereen vanaf 15 jaar over een persoonsbewijs beschikken,
voorzien van een eigen foto en vingerafdruk. Een goed controlemiddel voor de Duitsers.
In de eerstkomende jaren hebben veel Nederlanders een vals bewijs nodig omdat ze moe
ten onderduiken maar ook voor de leden van het ondergronds verzet. Ook voor onderge
doken Joden werden ze in orde gemaakt vaak door vaderlandslievende ambtenaren.
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Ds. Hendrikus Berkhof,

Luchtwachtpost op de Lemelerberg
Op 10 juli ontvangt de burgermeester het bericht dat de Duitse Luchtmacht op de Leme
lerberg een luchtwachtpost wil opstellen nabij het hoogste punt, vanwaar men berichten
over naderende en terugkerende vliegtuigen snel kan doorgeven.
Er kwamen daar geen zoeklichten of afweergeschut. De gemeente moet zorgen voor de
plaatsing van de twee barakken naast het hotel "Park 1813", waarin 10 soldaten met een
officier waren gelegerd.
Wij kwamen als schoolkinderen, wanneer we 's middags over de berg naar huis liepen,
deze militairen wel eens tegen. Ze waren dan heel vriendelijk tegen ons. Sommigen waren
al wat ouder, misschien hadden ze zelf ook kinderen.

Oranjefeest op school
Op 29 juni 1942, werd de verjaardag van prins Bemhard feestelijk gevierd waarbij bijna
alle kinderen op onze school in Lemele met oranje strikjes getooid waren. In de middag
zongen we bij meester Rinck het ene vaderlandse lied na het andere uit volle borst o.a.. uit
Valerius gedenkklank en andere vaderlandse liederen met vioolbegeleiding van de mees
ter. Dit gezang en al die oranje kleuren waren toen streng verboden. Met name de foto's
van prins Bemhard moesten op bevel van de Duitsers allemaal worden verwijderd ook op
de scholen. Omdat de prins vanuit Engeland steun bood aan het verzet, waren de Duitsers
woedend op hem, vooral omdat hij Duitser was van geboorte. Waarschijnlijk is dit oranje
feestje op school door Duitsgezinde landverraders doorgegeven want omstreeks drie uur
in de middag reed er met geweld een grote Duitse overvalwagen het schoolplein op en
stopte precies voor het lokaal van de hoogste klassen van meester Rinck.
Hij schrok hevig en zei tegen ons "Weg met alle oranjestrikjes". Even daama kwamen er
enkele Duitse heren in de klas. De meester moest mee naar de bestuurskamer voor een

streng verhoor. Toen hij weer binnenkwam was zei hij tegen ons dat wij maar naar huis
moesten gaan. Hij zelf werd gearresteerd en moest afscheid nemen van zijn vrouw en kin
deren. Hij werd nog diezelfde dag overgebracht naar het beruchte Strafkamp Amersfoort.
Na enkele maanden kwam hij weer vrij. Mager en kaalgeschoren met littekens op zijn
hoofd kwam hij even in de klas. Blij dat ons allemaal weer zag, maar ook ontroerd en
dankbaar dat hij weer bij zijn gezin mocht zijn.
Tijdens zijn gevangenschap gaf meester H. Korver uit Nijverdal ons les.
Een goede vriendelijke jongeman met een mooie rossige haardos. Hij maakte hierover
soms een humoristische opmerking: "Ja ik ben van oranje van top tot teen". Vooral in de
laatste oorlogsjaren waren er bij onze school een aantal leerlingen uit het Westen van ons
land, daar verdreven door de Duitse Wehrmacht.

Dominee Berkhof in Lemele

Hij is op 16-10-1938 daar bevestigd als predikant van de Hervormde kerk, 24 jaar.
Daarvoor was hij voor zijn studie een tijd in Berlijn, waar hij de leiders van nationaal so
cialisme in levende lijve aantreft, Hij sluit hij zich daar dan aan bij de "Belijdende kerk".
Daarom werd hij gezocht door de Duitse politie en gaat dan terug naar Nederland. Daar
waarschuwt hij via spreekbeurten en artikelen voor de "Duitse Nazi's". Ook in zijn preken
steekt hij dit niet onder stoelen of banken.

In september was er het bruiloftsfeest in de mooie witte
pastorie van Lemele. En heel het dorp vierde het mee
loen dominee H. Berkhof in het huwelijk trad met me
vrouw C. van de Berg. Alle kinderen van de school
brachten het bruidspaar na de trouwdienst een zanghulde
waarbij een prachtig theeservies namens de school werd
aangeboden.
Ruim een maand later is de dominee door de Duitsers

gevangen genomen, nadat hij in de kerk in Ommen een
preek hield die de Duitsers niet aanstond. Nadat hij ruim
een halfjaar in Enschede was opgesloten kwam hij, nadat
hij was vrijgesproken weer vrij op 3 april 1941. Maar na

I een jaar in mei 1942 is de pastorie overvallen door de
Sicherheitspolizei. De dominee weet dan nog net te ont
snappen en vlucht dan naar Amsterdam waar hij mee
werkt aan een kerkelijke verzetsgroep. Toch is hij in die

I9I4-1995 I .■ ■ ; periode nog eens in Lemele geweest. Zelfs nog in een
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deel van een kerkdienst. Verder regelde hij samen met gemeenteleden het onderbrengen
vooral van ondergedoken Joden in Lemele.

Ankie Sterk redt Joodse kinderen

Ankie woonde in Nijverdal, haar vader was daar directeur van de Nederlandse Stoom Ble-
kerij. Als studente in Utrecht was ze lid van het Utrechts Kindercomité. In het grote gezin
Stork waren in 1942 reeds 4 onderduikers, 3 Haagse evacués en de gevluchte familie ter
Kuile uit Hengelo. De vader van Ankie Stork werd in september 1944 gezocht door de
Duitsers. Wanneer hij zich niet zou melden dan zou de hele familie worden gegijzeld. Ze
vinden dan een schuilplaats in een boerderij in Lemele onder aan de Berg. Reeds in 1942
waren Ankie en haar vader al eens naar Lemele gefietst om een preek van dominee Berk
hof te beluisteren. Enige tijd later maakte zij een afspraak met hem om zijn hulp te vragen
bij het vinden van onderduikadressen voor joodse kinderen.

Opvallend veel onderduikers in Lemele
Dominee Berkhof stelt een lijst samen van vertrouwelijke personen uit Lemele en omtrek.
Ankie maakt kennis met deze gezinnen dat zijn o.a. de familie A.J. Immink, H. Groten, T.
Meijerman, W. Stoevelaar, J. Vloedgraven en A. Warmelink. Via Jan Vloedgraven, die bij
haar vader in de fabriek werkte, zocht zij verdere contacten waardoor Lemele een centrum
werd van het kinderwerk.

Men noemde het "Het Lemeler convent" en dominee Berkhof was daarin de centrale fi

guur. Alle vijf genoemde adressen verleenden hun risicovolle medewerking. Zelfs ver
wierven deze ook weer meer adres

sen, waardoor het aanbod toenam.

Hierdoor was het mogelijk om in
Lemele, Archem en Dalmsholte

heel wat onderduikers te herber

gen, met groot gevaar voor eigen
veiligheid.
Een groot deel van de Joodse kin
deren die na 12 juni 1943 via het
Kindercomité onderdoken, werden
door Ankie geplaatst in Nijverdal,
Lemele en bij boerengezinnen Nederlandse paarden voor

d
daarom heen. Daardoor hebben

meer dan 30 kinderen hun leven te danken aan dappere mensen die hiermee groot gevaar
liepen wanneer deze kinderen maar ook volwassen Joden zouden worden verraden en
weggevoerd door de Duitsers. Ook wist Ankie met hulp van de Landelijke Organisatie
voor hulp aan onderduikers (LO), bonkaarten te bemachtigen. Dit werd later in Lemele
overgenomen door boer Hendrik Groten. Hij was in het verzet een steunpilaar. Zijn naam
mag met eer worden genoemd met vele anderen, die hier niet allemaal genoemd kunnen
worden.

" Het Weversnest"

Dicht bij Nieuwebrug bij Ommen staat nog steeds het prachtig gelegen landhuis met deze
naam in de buurt van De Steile Oever.

Tijdens de oorlogsjaren woonde daar de padvinder leidster mevrouw Adri Knappert.
Zij gaf onderdak en ook onderwijs, samen met mevrouw Verlint aan een aantal Joodse
kinderen. Toen ze werden gewaarschuwd voor bestaand gevaar vluchtte ze met behulp
van Ankie Stork, met de kinderen naar Lemele en Hellendoom.

Ankie Stork vond daarnaast voor steeds weer andere kinderen een nieuwe schuilplaats in
Hellendoom op het landgoed "De Eelerberg". In eigendom van de Utrechtse hoogleraar
F.A. Veening Meinesz. De kinderen werden daar naar toe gebracht en zaten dan op een
boerenwagen, daar waren de boeren uit Lemele niet te beroerd voor. In eerste instantie
kwamen emaast Adri Knappert zeven kinderen uit Ommen over.
De inboedel werd ook met paard en wagen door Hendrik Groten vervoerd.
Adri zelf reageerde laconiek op de verhuizing: "Het gekke is, in zo'n geval kan het je niet
eens zoveel schelen. Je denkt er niet altijd zo bij na. Op die boerenwagen zongen wij met
z'n allen vrolijke liedjes".
Mevrouw Knappert mocht de oorlog overleven. Na de bevrijding ontving ze, evenals en
kele dappere personen uit Lemele een Israëlische onderscheiding:
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"Jodenhuisje " aan de Zon-
nebloemweg in Lemele

Yad Vasham voor hulp aan Joodse kinderen en volwassenen.

Op 30 juni 1944 vond er een overval plaats in het "Weversnest" door manschappen van
het strafkamp "Erika". Er verbleven toen nog Lion en Nora Bakker, samen met een Joods
echtpaar. De valse papieren van Lion en Nora werden in orde bevonden, maar de man van
het Joodse echtpaar werd gearresteerd en keerde niet terug. Hiermee was dit adres niet
meer veilig.

Schuilplaats achter kerkorgel Lemele
Eind februari 1945, vroeg in de morgen werd dommee A.D. Bakker in de pastorie wakker
gemaakt door twee Duitse officieren. Zij hadden de opdracht de school, de pastorie en de
kerkgebouwen te vorderen. Omdat zijn vrouw nog te zwak was van de pasgeboren baby,
mogen zij blijven wonen. Ook weet hij het kerkgebouw vrij te pleiten, maar de school en
de hijgebouwen van de kerk moeten worden afgestaan. Dat wordt dan heel gevaarlijk.
Want boven, in de afgesloten ruimte achter het orgel grenzend aan de gevorderde ruimte
verblijft al een tijd een Joods echtpaar in een leegstaande kamer. Zij worden vanuit de
pastorie verzorgd met hulp van Hendrikje Bennink-Voortman.
Dommee Bakker moest toen op die bewuste morgen met een officier mee om de kerk te
verkennen. Hij inspecteert alle hoeken en gaten. Boven laat hij hem het orgel zien. Daar

achter staan twee stoe

len waar de twee Jo

den op zondag de
j  , dienst meebeleven

' 4.' zonder vanuit de kerkÉtJ gezien te worden. Dan
^ rammelt de officier
ip aan een gesloten deur

•  achter het orgel en

, vraagt aan de domi
nee: "Tür zu! Wass ist

I dass?" (deur gesloten,
wat is dat?). Hoe do
minee Bakker op de
gedachte komt, weet
hij niet maar bijna
nonchalant antwoord

hij:
"Orgelzimmer" (orgelkamer) en wil de trap afgaan. De man gelooft hem en gaat mee.
Nog laat in die middag als de moffen in het verenigingslokaal druk bezig zijn met het eten
en rammelen met het eetgerei, weet de dominee het echtpaar ongezien weg te brengen
naar de boerderij van de familie A. Warmelink-Vloedgraven. De ondergrondse zorgden
toen voor een anders schuilplaats waar ze de bevrijding konden afwachten.

Stichting 't Lemels Arfgoed
Bij al deze verhalen over Lemele mocht ik (als lid van deze vereniging) met toestemming
gebruik maken van de uitgave "Herdenkingsuitgave 60- en 65-jaar bevrijding rond de
Lemelerberg". Waarvoor mijn hartelijke dank. Hierin schrijven een groot aantal inwoners
van Lemele over hun vaak spannende en bewogen ervaringen tijdens de jaren 1940-1945.

Fietsen vorderen, lukt niet altijd
Vooral in het laatste oorlogsjaar hadden de Duitsers een tekort aan allerlei materialen. Een
belangrijk en simpel vervoersmiddel is de fiets. Op grote schaal werden die gevorderd. Zo
was er in Ommen eens een massale vordering door de bewakers van Erika. Volgens een
opgave van september 1945 zijn er in de oorlogsjaren in onze gemeente 440 fietsen ge
vorderd. Maar soms lukt het niet zo makkelijk.
Op zekere dag wil een Duitse militair een fiets vorderen van een boer. De man houdt zijn
fiets goed vast, gaat flink te keer en roept boos: "Ie kriegt mienfietse bie mien leev'n
niet". Hij verzet zich zo, dat de Duitser zonder de fiets verder gaat. Een omstander die het
hele kabaal zag en hoorde, zegt tegen die boer: "Nou nou, ie gung nog al te keer. Den
Duutser had oe wel dood kunn'n schiet'n. Waarop de boer zei: "Det mosse 's ewoagd
hebb'n."

II il
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Boerderij in Dalmsholte verwoest
Op 4 februari 1945 vond er een verschrikkelijke ramp plaats aan de Migaweg in Dalms
holte. In de loop van de avond werden op de boerderij van het gezin H. de Boer bommen
geworpen. Hij zelf, zijn vrouw en een medewerker kwamen bij deze onverwachte lucht
aanval om het leven. Hun zoon Tije de Boer was die avond niet aanwezig. Ook het vee,
negen koeien en een paard vinden de dood.
In de buurt vond men daarna uitgebrande lichtfakkelbussen. Was de verduistering van de
boerderij misschien niet helemaal compleet?
Omstreeks 1925 lieten de gebroeders Smits uit Almelo deze boerderij hier bouwen als
huurboerderij. In 1926 kwamen de eerste pachters hier wonen. Het echtpaar G.M. Wage
naar- J. Gelderman uit Vaassen,(de ouders van Aart Wagenaar) die omstreeks 1932 ver
trokken naar Ommen. Hierna woonde daar de familie H. de Boer.

Kinderen spelen met projectielen
In die periode raken vier kinderen van onze buren, het gezin J. Roddenhof aan de Oude-
dijk in Dalmsholte, zwaar gewond door het spelen en demonteren van een oorlogsprojec
tiel. Bij afwezigheid van de ouders probeerde de oudste zoon Jan, 17 jaar oud, het voor
werp te demonteren met gevolg een enorme explosie in de kamer. Een zesjarig broertje is
vrijwel op slag dood. Jan verliest een hand. Hij is door een buurman met paard en wagen
overgebracht naar het ziekenhuis. Ander vervoer was toen in die laatste oorlogsjaren al
niet meer mogelijk. Helaas is Jan kort daarna overleden. De beide ander broers waren
minder ernstig gewond. Een onvoorstelbaar verdriet en gemis in dit gezin en deze familie.

Dappere mensen in Dalmsholte
Ook in deze buurtschap waren een aantal personen die moedig maar gevaarlijk werk ver
richte. Zo heeft Gerrit Hulsink zich ingezet voor het onderbrengen van zes onderduikers
en ook aan zes geallieerde vliegers. Bij de familie Harm Wunnink aan de Goosdijk in
Dalmsholte waren zelfs drie piloten verstopt. Daarnaast vonden Nederlandse en Joodse
onderduikers hier een onderkomen. Na de oorlog ontving deze familie een oorkonde uit
Amerika, ondertekend door niemand minder dan president Eisenhower. En het joods echt
paar Michel en Eva Philipson lieten voor deze familie Wunnink een boom planten in het
Haarlemse bos in 1975.

Ook de familie W. Dijk aan de Vossebeltweg aan de Zuidzijde van de Lemelerberg, gaf
een schuilplaats aan enkele piloten. Overigens hielp Hulsink mee aan het maken van valse
persoonsbewijzen. Hiervoor hadden ze wel eens foto's nodig van nog heel jonge mannen.
Daarvoor nam hij toen ook een foto van mij. Gerrit Hulsink was een verzetsman in hart en
nieren.

Een onverwachte onderduiker

In de maand september 1944 kwam er opeens een gevluchte jongeman uit Witharen bij
ons met de dringende vraag om bij ons te mogen schuilen nadat hij op die morgen ternau
wernood was ontsnapt aan een arreststatie op het aardappelland bij zijn ouders, de familie
D. Winters op de Haar bij Witharen. Hun zoon Jan verbleef in die periode als onderduiker
bij de familie L. Noordegraaf ook in Witharen omdat hij, zoals vele jonge mannen die in
1942 verplicht moesten werken in Duitsland, weigerde om verplicht voor de Duitsers in
dat land te gaan werken. Hij beschikte dus niet over een Ausweis ( een vrijstellingsbe-
wijs). Toch waagde hij het om zijn vader (4 km. daar vandaan) die dag te helpen met aard
appel rooien. Jan was druk bezig toen er om tien uur opeens een gewapende en in uniform
geklede handlanger van de Duitse opsporingsdienst naast hem stond. Hij vroeg Jan of hij
zijn 'Ausweis' kon tonen. Jan deed alsof hij hierover wel beschikte en zei heel slim, dat hij
die wel even ging halen in huis en stapte langzaam naar huis, ongeveer 50 meter. Binnen
vertelde hij vlug aan zijn moeder wat er aan de hand was. Hij sprong snel op een fiets en
vluchtte aan de andere kant van de boerderij een eind over een zandweg en verborg zich
toen daar in een droge sloot in afwachting. Ondertussen stond de Duitse handlanger te
wachten op het aardappelland of Jan kwam met het 'Ausweis'. Hij liep toen naar het huis
en vroeg aan Jan zijn moeder waar die jongeman bleef. Zij wist nergens van natuurlijk.
Het hele huis werd doorzocht en toen hij Jan niet ontdekte, nam hij als wraak Jan zijn va
der mee naar het strafkamp Erika, waar ze hem de dag daarna weer naar huis lieten gaan.
Jan durfde niet weer bij zijn onderduikadres de familie Noordegraaf te blijven en vroeg
aan mijn ouders of hij ons mocht onderduiken. Hij was voor ons geen onbekende, hij had
toen al verkering met mijn oudste zus Geertje die toen woonde bij de familie H.J. Bolmer
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De Nieuwebrug
vóór april 1945

in Eerde waar ze werkte in de huishouding.

Gevaar met een list voorkomen

Op een morgen terwijl onze onderduiker bij ons op de deel bezig was, stonden er plotse
ling twee mannen in Duitse uniformen met een halfronde plaat op hun borst van de Feld-
gendarme (Duitse politie) bij ons in de woonkeuken. Mijn moeder en ik schrokken hevig.
Wij hadden ze niet zien aankomen. Met begerige blikken keken de heren naar de rijen
metworsten die aan het plafond hingen om te drogen na de laatste huisslachting.
Mijn moeder besefte in welk gevaar Jan zich nu bevond en reageerde heel slim. Zij nam
de keukentrap, pakte snel twee worsten en stopte die vlug in de handen van de verbou
wereerde heren. Dit overviel hen schijnbaar, enigszins verward zeiden ze: "Danke
schön.", waarna ze meteen weer vertrokken, tot grote opluchting van ons allemaal.

Met Ausweis toch gedwongen meegenomen.
Overdag ging Jan met mijn broer Johannes (Jans) mee om op het landgoed Vilsteren in de
bossen te werken. Dat verliep enkele maanden goed totdat op een wintermorgen bij de
viersprong bij de school in Dalmsholte, alle jonge mannen werden aangehouden door
Duitsers in unifonn, in dienst van de Organisation Todt, (OT) die overal verdedigingswer
ken, zoals Splitterboxen of bunkers langs de grotere wegen lieten aanleggen door jonge
mannen uit de omgeving. Hierin konden dan Duitse vrachtauto's schuilen wanneer ze door
Engelse vliegtuigen onder vuur werden genomen. Toen Jans en Jan op de fiets zagen wat
daar 50 meter verder bij de school gebeurde durfde Jan als onderduiker niet verder en
sloeg linksaf een dicht bosje in. Jans fietste door, hij was immers in het bezit van een A us-
weis. Tussen de struiken glurend, zag Jan dat Jans met nog enkele andere mannen mee
moest richting Dalfsen. Jan fietste toen via een omweggetje weer naar ons huis. Mijn
moeder stuurde mij toen direct op pad, richting Dalfsen om te zien of te weten te komen
waarvoor mijn broer en die mannen zomaar werden gedwongen mee te gaan.
Onderweg naar Dalfsen hoorde ik van een boer dat deze jongemannen bij Zwolle moesten
werken voor die bunkers aan de weg bij Hattem.
Gelukkig dat die boer dat wist, anders hadden wij ons heel ongerust gemaakt.
Dat duurde nog tot de volgende avond toe Jans weer fietsend thuis kwam. Dit was hem
gelukt, nadat hij daar vertelde dat dit soort bunkers ook bij Ommen werden aangelegd. Hij
moest zich dan daar aanmelden, waaraan hij ook aan heeft voldaan.

Bombardementen in de buurt

Intussen werd de situatie in ons land steeds grimmiger. Na de landing van de geallieerde
troepen op 6 juni 1944 in Nonnandië, werd het vooral na september, toen het zuiden van
ons land reeds was bevrijd, in overig Nederland steeds gevaarlijker. Spoorwegen, vooral
spoorbruggen en stations, vrachtschepen en fabrieken in dienst voor de Deutsche
Wehnnacht werden plat gegooid. En zo gebeurde het op een middag in 1944, dat na een
bombardement op de spoorlijn bij Laarbrug , een Engelse bommenwerper waarschijnlijk
nog één bom nog kwijt wilde. Wij stonden buiten en zagen de bom schuin naar beneden
vallen in het weiland van onze buurman H. Gerrits (TwisMans). De zware bom sloeg een
diepe krater in de grond. Hun paard sloeg tegen de grond en rende in doodsangst naar de
boerderij, maar bleef wonderlijk ongedeerd. De schade aan de boerderij bleef beperkt tot
enkele ruiten.

In januari 1945 was er een zwaar bombardement bij Nieuwebrug waarschijnlijk op een
vrachtschip in de Regge vlak bij de mooie historische boerderij van de familie A. Aan het
Rot ("Willems Ap"), die door brand
werd verwoest.

De waard van het café daar, Willem

Eggengoor sr. kwam hierbij om het
leven. Het café-restaurant was

zwaar beschadigd evenals de andere
omliggende huizen.

Kinderen rennen voor hun leven

Twee kinderen van de familie Nij-
zink die dicht bij de brug woonden,
waren juist op weg naar hun buur
kinderen net over de brug. Op dat
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moment doken de jagers gierend met geweld naar beneden. Terug lopen was te gevaarlijk,
dus renden ze in doodsangst naar hun vriendjes, die zelf al met hun ouders in de kelder
schuilden. Ze hieven gelukkig ongedeerd. De vernielde brug werd zover hersteld dat licht
verkeer mogelijk bleef.

Gevechten rondom Nieuwebrng
Op 6 april 1945 werd er gevochten tussen Canadese verkenningstroepen en terugtrekken
de Duitse soldaten die zich nog trachten te verdedigden. In de middag komt het in de hos
sen bij de Regge tot een hevige botsing met de Canadezen. En om vijf voor vier stortte de
Nieuwebrng in.
Op 11 april is Ommen bevrijd. Toen de Canadese tanks op die dag vanuit Lemele kwa
men, moesten ze een noodbrug aanleggen over de Regge. Ze legden een stalen constructie
naast de vernielde brug die er nog vrij lang heeft gelegen. Een zogeheten Baileybrug, be
staande uit standaardelementen van staal die snel in elkaar worden gezet.

Oude paardenstal moet verdwijnen
Bij de Regge stond eeuwen lang een vrij groot wit gebouw die in oude tijden werd ge
bruikt voor het stallen van trekpaarden en voor ruiterpaarden die bij de "Uitspanning Nieu
webrng" konden uitrusten of worden gevoerd op hun soms lange tochten over de eeuwen
oude zandweg op de route Deventer-Ommen -Coevorden. De voennan en zijn reisgenoten
overnachten dan in de herberg.
Dit gebouw stond naast de weg en helemaal in de hoek bij de Regge en was daardoor voor
de tanks een belemmering om de noodbrug op te draaien. In overleg met de familie Eg
gengoor van het café is toen deze oude paardenstal gesloopt. Het puin werd geschoven
naar de laaggelegen drassige oprit naar de Regge.
Persoonlijk heb ik dit allemaal zien gebeuren met veel omstanders uit de buurt. Heel in
drukwekkend en boeiend voor een jongen van 15 jaar.

Een bewogen Bevrijdingsdag in Dalmsholte
Op 10 april 1945 kwamen in de morgen de Canadese bevrijdingstroepen met zware tanks
vanuit richting Hellendoom, Lemele bevrijden. De Canadezen werden daar met groot ge
juich begroet en op die blijde dag kwamen ook de vele onderduikers, groot en klein
(vooral Joodse kinderen) te voorschijn.
Legerafdelingen met zwaar geschut stelden zich op in Lemele bij een aantal boerenerven
en in de omgeving van het hoogste punt op de Archemerberg.
Vandaar uit werden op Ommen granaten gericht om de nog aanwezige Duitse troepen te
verdrijven. In de middag was ik toen samen met onze onderduiker dicht bij huis om het
land te ploegen. We zagen en hoorden de tanks duidelijk op de Berg. Opeens werd er tot
tweemaal toe een zwaar projectiel over ons heen geschoten, die een paar honderd meter
verder ontplofte in het weiland. We beseften dat dit voor ons een waarschuwing inhield
om het land onmiddellijk te verlaten. Snel het paard los en op een draf naar ons huis.
Ondertussen speelde zich bij de school in Dalmsholte een vreselijk drama af. Een groepje
gevluchte Duitse soldaten hadden zich verschanst in de school. Een Canadese tank kreeg
opdracht deze te verdrijven en onschadelijk te maken. De vluchtende Duitsers werden on
der vuur genomen, waarbij enkele soldaten de dood vonden. De overige vluchten naar de
boerderij van Albert Kleinlugtenbeld (Meiers Albert), die daarbij helemaal in brand werd
geschoten. Iedereen van dit grote gezin bleef gelukkig ongedeerd. Al het vee kwam jam
merlijk om in deze ontzettende vuurzee.

Behalve een zoon van de bejaar
de Albert en zijn vrouw Berendi-
na, Hendrik Kleinlugtenbeld die
met zijn vrouw Truida en hun

I vier kinderen iets verderop op
een boerderij wonen, hij komt bij
dit vuurgevecht jammerlijk om
het leven.

In de verwarring van dit heftige
gevecht spoedde Hendrik, die
nog op het land was, zich naar
zijn boerderij. Waarschijnlijk is
^ hij door de Canadese schutters jj
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voor een vluchtende Duitser aangezien. Wat een zware slag voor dit jonge gezin en zijn
familie en heel de buurt.

Hendrik was vijfjaar eerder als militair tijdens de gevechten na de Duitse inval op 10 mei
1940 gespaard gebleven, maar wel door de Duitsers gevangen genomen, waardoor hij later
als krijgsgevangene gelukkig weer thuis kwam. Tijdens de bezetting hielp hij onderdui
kers aan een goede schuilplaats en gaf medewerking aan ander verzetswerk. Hij was in de
buurtschap een bekende en geziene persoon. Zo viel er een donkere schaduw over de be
vrijdingsfeesten.

Bevrijdingsdankdiensten
Direct na de bevrijding werden er overal in ons land dankdiensten gehouden .
Immers de donkere dagen van onderdrukking en angst waren voorbij. Mensen kumien
weer vrij over straat lopen. Aan de vervolging van onderduikers en Joden was een einde
gekomen. In Lemele, waar veel Joden waren, is er in de kerk op 21 april 1945 een dienst
gehouden samen met de overgebleven Joodse gezinnen.
Mevrouw Mina Warmelink-Vloedgraven, die samen met haar man Albert een belangrijk
aandeel had in het verschaffen van hulp aan Joden en andere personen, schrijft later over
deze dienst:

"De synagoge in Ommen lag in puin, zodoende was er in onze kerk in Lemele een ontroe
rende, maar ook vreugdevolle dienst. Vooral toen de Joodse families elkaar hier weer za
gen en omhelsden. Rahby Philipson, die met zijn vrouw lange tijd hier woonde, leidde de
dienst. Met zijn hoed op stond hij op de preekstoel en las de Hebreeuwse psalmen voor"

Bijna de hele bevolking uit Lemele was aanwezig. Namens de vele kinderen die bij pleeg
ouders waren ondergebracht, dankte een 7-jarig jongetje voor alle zorg en liefde die ze
hadden ervaren in Lemele.

Op bezoek in Israël
Jaren daarna zijn Albert en Mina bij hun Joodse vrienden, de familie Philipson in Jeruza
lem op bezoek geweest in 1998. Onvergetelijke dagen zijn het geworden.
In de Universiteit daar, ontvingen zij beiden, alsook postuum de ouders van haar: Jan
Vloedgraven en Everdina Bouwhuis-Vloedgraven, de Israëlische onderscheiding Yad
Vashem.

Hier ontmoetten ze ook de heer Natan Groen, hij was als jongen ook bij hen ondergedo
ken. Het was ook deze Groen die er voor zorgde dat de Lemeler mensen deze onderschei
ding ontvingen.
Ook nog meer personen uit Lemele mochten een onderscheiding in ontvangst nemen o.a.
Willem Stoevelaar mocht op 10 dec 1982 het Verzetsherdenkingskruis, in ontvangst ne
men, uitgereikt door burgermeester Knoppers van Ommen. Willem zat in de verzetsgroep.
Ook zijn gezin heeft vaak spannende momenten doorstaan met de vele onderduikers.

Canadese troepen op de
Lemelerweg naar Ommen



Een goede bewaker
In Erika was er in het geheim een bewaker die deel uitmaakte van de ondergrondse. Wan
neer hij wist dat de overvalwagen er weer op uit moest, dan bracht hij snel een boodschap
naar iemand in Besthmen, dicht bij het kamp .
Koeriers op de fiets verspreiden dit bericht. Ook Stoevelaar ontving dit en gaf het weer
door. Hun eigen onderduikers konden dan tijdelijk schuilen bij boer Bendijk daar in de
buurt.

Gelande piloten
Aan Anton Dijk uit Lemele werden twee Amerikaanse oorkonden uitgereikt. Hij heeft met
gevaar voor eigen leven meerdere malen alleen, soms met broer Jan, gelande piloten in
veiligheid gebracht. Bijvoorbeeld toen er in Witharen een piloot lande. Anton zag het ge
beuren toen hij daar in de huurt als monteur bezig was. Anton gaf hem zijn overall, zodat
hij niet zou opvallen. Met een boog om Ommen staken ze de Vecht over en toen via Vil-
steren naar Dalmsholte waar hij deze sergeant Raymond Swick toevertrouwde aan Gerrit
Hulsink. Raymond is jaren later nog verschillende keren in Lemele bij de familie Dijk ge
weest. Misschien zijn er rondom Lemele, Archem en Dalmsholte nog enkele onderschei
dingen uitgereikt die mij niet bekend zijn. En dan al die personen in ons vaderland die
evengoed een onderscheiding hadden mogen ontvangen voor hun trouwe verdiensten, in
alle stilte en gevaar. Eigenlijk is elke onderscheiding een signaal naar de samenleving van
erkentelijkheid voor de inzet en verdiensten van zoveel vrijwilligers op velerlei instellin
gen, (hulp) organisaties of op andere terreinen.

'Deze arme duivels hebben het weer koud"
door Henk ten Klooster

"Wij hebben weer tevergeefs gezocht naar tabak. Receptie committee zeer teleurge
steld want deze harde kerels moeten hard werken. U kunt gerust een maand salaris
van mijn bankrekening nemen om rookartikelen voor ons te kopen. Kletsnatte pak
jes met bedorven eierpoeder kunt u gerust in Engeland houden".

Marconist Maurits, schuilnaam voor oud-

Zwollenaar J. Beekman, schuwde zeker de

humor niet in zijn levensgevaarlijke werk
voor de droppingsgroep die verscholen was
in holen in de Ommer buurtschap Stegeren.
'Maurits' nam ook geen blad voor de mond
want wanneer zendingen te lang uitbleven
herinnerde hij 'Londen' eraan dat men hem
daar niet voor 'Jan Lui' moest laten zitten.

Omdat op 4 mei 1985 een gedenksteen
vlakbij de holen wordt geplaatst, komen bij
Jan Nieboer (71) uit Vroomshoop, oud
commandant van de droppingsgroep, en
Derk Veurink (66) uit Den Ham de herin
neringen weer boven.
Aan de jaren van hun vrijgezellenbestaan
met grenzeloze moed. 'We hadden schijt
aan alles', verklaart Nieboer. Hij is op zijn
praatstoel en later bij het bezoek aan Stege
ren weer even de Jethro van het verzet, zijn
schuilnaam. Nieboer, vader van acht kin
deren en bovendien trotse opa heeft nu
moeite om de helling waar de holen zich
bevonden, te beklimmen.

Jaap Beekman



Wrevel

Het doet beiden zichtbaar genoegen dat een gedenksteen hun belangrijke verzetswerk in
Stegeren zal vereeuwigen. De oud-commandant van de groep kan in dit verband enige
wrevel over het feit dat zijn woonplaats Vroomshoop geen enkele straat vernoemd heeft
naar gefusilleerde verzetslieden niet onder stoelen of banken steken.
Het verhaal in Stegeren begon in een hut waar eerder Amerikaanse piloten onderdak had
den gevonden. 'Kunt u voor het receptie committee vijftien of meer militaire overjassen
sturen. Deze arme duivels leven in een hut in het bosch en hebben het 's nachts zeer

koud', seint Maurits op 10 oktober 1944 naar Londen.
Met die overjassen liep het fout. Men verkeerde in het ongewisse over hun eindbestem
ming totdat een verzetsgroep uit Dalfsen spullen kwam afhalen, gestoken in fijne winter
jassen die als het manna uit de hemel gezeild waren ...
Maar behalve een zending die in de pastorie van Lemelerveld werd ontdekt, zijn alle spul
len via droppingsveld Evert op de goede plaats aangekomen en dat was vrij uniek in die
tijd. Het verzet in Salland werd voor een belangrijk deel bevoorraad door de groep Stege
ren.

Onwrikbaar

Het licht, wanneer de droppings werden uitgevoerd, het gebulder van de Lancaster
motoren, heel Stegeren heeft van deze verzetsactiviteiten af geweten. Boerenzoon Derk
Veurink, geboren en getogen in deze Ommer buurtschap, heeft wel een verklaring voor de
onwrikbare houding van zijn buurtgenoten. 'Vroeger deed je veel met de hand. Je was dus
gewoon op elkaar aangewezen'.
Het verzetswerk is voor beiden nooit een vraag geweest, dat deed je gewoon. De
(gerefonneerde) nestgeur is volgens het tweetal een belangrijke drijfveer geweest. De hele
droppingsgroep had een protestantse achtergrond met uitzondering van Rooie Kees.
Menigeen heeft de activiteiten van de droppingsgroep uit Stegeren proberen 'in te pikken'.
Zonder blikken of blozen heeft onlangs nog iemand zijn 'verzetsverleden' op die plek uit
de doeken gedaan aan ... Jan Niehoer. Hij viel wel heel hard door de mand toen hem ge
vraagd was wie zijn commandant was.
Dat het initiatief van het historische tijdschrift De Darde Klokke, uitgave van de Gemien-
schop voor Oll' Ommer om een gedenksteen op te richten belangrijk is blijkt ook wel uit
een bijdrage van één van de kinderen van Nieboer voor een herinneringsboekje.

Koningin Wilhelmina tus
sen geheim agenten, mili
tairen en anderen

Spannend
'Vader heeft zich nooit onderscheiden in het vertellen van spannende oorlogsverhalen,
waarin voor hem een of meerdere hoofdrollen waren weggelegd. Men heeft ons als kin
deren nimmer kunnen betrappen bij het ademloos aan vaders lippen hangen bij wéér een
sterk oorlogsverhaal'.
Toch hebben beiden een boodschap. Zij zouden, zo nodig, weer de wapens opnemen tegen
een buitenlandse mogendheid die ongevraagd ons land met een blijvend bezoek wil ver
eren. Nieboer noemt de gedenksteen in Stegeren daarom 'een stimulans voor de jonge ge
neratie'.
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Bevrijdingsroute april 1945

Volgens het boek "On to Victory ..." van Mark Zuehlke, zouden er zich volgens inlichtin
genrapporten in Ommen 400-500 Duitsers ophouden. Aangenomen mag worden dat
Overste Thomson in deze fase van de oorlog zijn troepen ook geen onnodig risico wilde
laten lopen. Hij gebruikte daarom zo veel mogelijk artillerie— en mortiervuur om de
weerstand van Duitsers te breken en slachtoffers aan Canadese zijde te beperken.
Aan het eind van de dag op 10 april werden ingegraven Duitsers in de buurt van de
spoorlijn vastgesteld.
Daarom gaf Thomson opdracht om de stad onder vuur te nemen.
Zijn superieuren gaven de 6e Canadese Infanteriebrigade opdracht om in het spoor van

de Ie Poolse Pantserdivisie rechts om Ommen heen te

trekken in de richting van Balkbrug.
Generaal Megill beval een gefaseerde aanval 's morgens
vroeg op 11 april 1945. Een patrouille van de "C" Com-

I pagnie van de Black Watch ontdekte echter dat de Vecht-
brug wel beschadigd was, maar dat er in het midden
slechts een gat van ruim een meter zat. Voor infanterie
moest het zonder al te veel problemen mogelijk zijn om de
brug over te komen. De patrouille stak daarom de brug
over en ontdekte twee Duitsers met fietsen. Ze werden on
der vuur genomen en stelden de brug veilig.
Genisten maakten de weg naar de brug (er waren enkele
bomen langs de Stationsweg opgeblazen) vrij en repareer
den de brug zodanig dat er ook voertuigen over konden.
Vervolgens werden nog drie geweer compagnieën de brug
overgestuurd om te checken of alles veilig aan de noord

kant van de Vecht was.

Vervolgens werden de Calgary Highlanders over de brug in de richting van Balkbrug
gestuurd. Voorop gingen pantserwagens van 14th Canadian Hussars en van de Dragoons
"B" Squadron. De Dragoons stonden te trappelen van ongeduld om als echte cavalerie
snel en diep in vijandelijk gebied door te dringen.
's Middags om 13.00 uur konden de Dragoons eindelijk ver
trekken en doen waarvoor ze bedoeld waren. De race eindigde
in Groningen. De eerste dag legden ze ongeveer 70 km. af.

Manitoba Dragoons
Op vrijdag 6 april 1945 werd om ongeveer 11.30 uur de grens
van onze gemeente door Canadese troepen overschreden. Dat
vond plaats bij de Groene Jager (Den Ham) aan de Dammer
weg. Verkenningswagens van het "Manitoba Regiment" reden
vanaf Den Ham in de richting Ommen. In die omgeving werd
toen een Staghound door een Duitse Panzerfaust getroffen. Het
voertuig raakte onbruikbaar, maar de inzittenden bleven onge
deerd. De gevechtsrapporten geven vervolgens verschillende
vuurcontacten met Duitsers weer.

Om ongeveer 15.55 uur meldt het dagboek, dat er een zware ontploffing is gehoord. De
brug bij Nieuwebrug is opgeblazen. De verken
ners krijgen de opdracht door te rijden in noor
delijke richting, naar de Vechtbrug en Ommen.
Hoe een en ander precies is verlopen is niet
duidelijk. De gevechtsrapporten verwijzen naar
een vuurgevecht in de omgeving van de Beer-
zerweg (met de huidige Schammelte) in Zeesse
om ongeveer 16.04 uur. Om 16.57, 17.00 en
17.04 uur is er weer radiocontact met het

hoofdkwartier. Het resultaat van de verkennin

gen wordt gerapporteerd. Om 18.30 en 18.45
uur worden er twee zware explosies gehoord.
Kennelijk was dit het opblazen van de brug

IA-

Overste Sydney W.
Thomson

Generaal William J. Megill

Verkenningswagens van de
Manitoba Dragoons



12TH MANITOBA

DRAGOONS

over de Regge bij Laarbrug. Om 19.11 uur wordt
gerapporteerd dat één van de verkenningswagens is
vernietigd door een Panzerfaust. Drie inzittenden
raakten gewond en zijn krijgsgevangen gemaakt.
Twee inzittenden, de 24-jarige George Thomas Wil-
son en de 22-jarige Gerald Wilfred Soanes, overleef
den de aanval niet. De andere verkenningswagens
trekken zich terug naar de omgeving van Den Ham.
Als gevolg van het uitschakelen van de verkennmgs-
wagen, is Hotel Paping in brand geraakt.
Wie of wat het hotel in brand heeft doen raken is

niet zeker. Naar verluidt heeft de Duitse schutter tussen de panden van Hotel Paping en
Bakkerij Hengelaar gestaan.
Of dit een reden was voor de Canadezen om die gebouwen onder vuur te nemen, is niet
zeker. Een Staghound was voorzien van drie 30 mm. machinegeweren en een 37 mm. ka
non.

AN ITOBADRAGooNS

NIJVERDAL

dinsdag 10 april 1945
Weer: helder en warm, heldere zonneschijn. Met de B-Compagnie aan de leiding, reden
de mannen nog een keer op de tanks van de FORT GARRY HORSE Regiment en op onze
speciale compagniesvoertuigen. Het bataljon begon de doorstoot naar het noorden om
07.30 uur. In het begin werd er geen weerstand ondervonden en de voortgang ontwikkelde
zich in een voortgaan met de compagnieën. Ze rapporteerden alleen hun doelen bij het
passeren.

Op de kruising MR125209 namen de A- en C-compagnie de weg in oostelijke richting en
trokken parallel op met de B- en D-compagnie, rijdend over de hoofdweg. Er werd her
haaldelijk en een groot aantal malen tegenstand ondervonden, maar de compagnieën on
dervonden geen oponthoud tot ze het Overijssels Kanaal bereikten. De brug was hier op
geblazen, maar door planken te gebruiken konden de mannen het water oversteken. Op
dat moment verscheen de Nederlandse ondergrondse met een veer, die ze voor de vijand
hadden verborgen. Hiermee konden alle voertuigen van het bataljon over het water ge
bracht worden. Ongeveer 350 meter verderop de weg namen de compagnieën een korte
pauze. De genie begon de brug te repareren en meldde dat binnen zes uur tanks het ka
naal konden oversteken. Iedere Nederlander die kon helpen hielp mee met het herstel. De
compagnieën die gegeten hadden trokken te voet verder in de richting van Lemele. De
commandant, luitenant-kolonel S.W. Thomson was aanwezig en bracht hen een saluut tij
dens het passeren. Hij was vooruit gereden in zijn carrier.
B-Compagnie nam de leiding op zich en ging in de richting van de volgende waterhinder
nis, coördinaat 109334 en bereikte dat om ongeveer 18.00 uur. Omstreeks deze tijd was
de brug over het Overijssels Kanaal hersteld en tanks van "Fort Garry Hor se "ook naar
Ommen doorrijden.

Hierna laten we het oorlogsdagboek van het Ie Bataljon van het "Regiment Black Watch"
voor zichzelf spreken. Transcriptie van het Oorlogsdagboek van het Ie Bataljon van het
Regiment Black Watch.

De vernielde verkenning.s-

wagen waarin de inzitten
den, de 24-jarige George
Thomas Wilson en de 22-

Jarige Gerald Wilfred Soa
nes omkwamen

OMMEN

woensdag II april 1945
Weer: helder en warm. Bij zonsopgang ging een patrouille van C-compagnie naar voren

om de brug waarover men in de stad
kwam te inspecteren. Men kwam tot de
conclusie dat het een kleine moeite was

om infanterie over de brug te krijgen, om
dat er maar een gat van ruim een meter in
het brugdek zat. De patrouille ging verder
de stad in en kwam twee Duitsers op fiet-

Fj sen tegen. Ze schoten op hen. De patrouil-
I Ie ging vervolgens terug en rapporteerde
i hun bevindingen. De commandant, over-
= ste Thomson, liet de C-compagnie verder
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trekken. Een bulldozer en tanks trokken mee op. De eerste om
omgevallen bomen (coördinaten 107360) naar het water op te
ruimen. De tanks om in positie te zijn om zo nodig vuursteun te
geven. C-compagnie had alleen een sterke patrouille nodig in de
stad. Als eerste werd de stad veilig en vrij van de vijand ver
klaard. De andere compagnieën trokken meteen ook de brug
over en sloegen linksaf om de linkerflank van de opmars naar
het noorden te dekken. Zij namen posities in, in de omgeving van
Varsen, vierkant 0836.

De mannen namen posities in en streken daar neer voor de rest
van de dag om alles schoon te maken en te rusten.

The Black Watch

(Royal Highland Regiment)
of Canada

OMGEVING VARSEN

Donderdag 12 april 1945
Weer: bewolkt en zacht.

Vanaf het moment dat er gerapporteerd is over vijandelijke activiteit in het dorp Oudleu-
sen, zijn er zijn er deze morgen plannen gemaakt voor een aanval op dat dorp. De konden
de tanks zich weer aansluiten bij de oprukkende troepen. De brug over dit tweede kanaal
was eveneens vernield en de voortgang werd gestaakt op de zuidelijke oever.
Carriers van de Special Company, onder aanvoering van Luitenant R.E. Barttlett, verken
den ondertussen de bossen in het kwadrant 08-34 en trof geen vijanden aan. B-
Compagnie stak het kanaal over op dezelfde wijze als de voorgaande keren. A-Compagnie
vond een voetbrug ongeveer 350 meter van de hoofdweg vandaan. Kapitein TJ. Larkin
van het antitank peloton deed een verkenning en was zo gelukkig om een brug, coördina
ten 128313, te vinden, die voldoende sterk was om de voertuigen van het bataljon te kun
nen dragen. De oversteek was om 19.45 uur volbracht en we hadden juist de kruising op
138315 uitgevoerd, toen eenheden van het 8e Verkenningsregiment contact maakten met
eenheden van de Poolse Ie Pantser Divisie. C-Compagnie trok verder en stuitte op sluip
schutters langs de spoorbaan dichtbij Ommen (coördinaten 106357). Ze riepen ondersteu-
ningsvuur van mortieren en van twee batterijen veldartillerie. Het vuur was erg nauwkeu
rig en belandde op en nabij de loopgraven van de vijand. Een "hate stonk " werd op de
plaats zelf gelegd.
Brigade-generaal WJ. Megill, commandant van de 5e Infanterie Brigade, besliste dat het
bataljon tot de volgende morgen halt moest houden. Er werden patrouilles langs de rivier
gestuurd om de vijandelijke sterkte vast te stellen. Verder werden er in de hele omgeving
patrouilles uitgestuurd. Er werd een luide explosie gehoord, dat werd geïnterpreteerd als
het opblazen van de brug die naar de stad leidde, 's Avonds beschoot de vijand onze stel
lingen met mortieren, maar de schade bleef beperkt tot een kapotte telefoonlijn.
De bedoeling is om de plaats van vijanden te zuiveren en de wegblokkade daar op te rui
men. De A-Compagnie, onder aanvoering van Kapitein M.M. Brandley, kreeg de opdracht
dit klusje op te knappen. Hij kreeg ondersteuning van een stuk zelf rijdend geschut en van
onze 3 inchmortieren.

Om 13.45 uur vertrokken onze mannen en maakten om iets na 15.00 uur contact met de

vijand. De plaats was snel gezuiverd en de compagnie keerde terug met achttien krijgsge
vangenen. Aan onze kant hadden we enkele verliezen. In de namiddag kwam iemand van
de inlichtingendienst van de Nederlandse ondergrondse vanuit Zwolle door de linies naar
ons toe. Zijn informatie was zo belangrijk, dat hij meteen naar het hoofdkwartier van de
brigade werd gebracht.
Kapitein S.E. Griffin, de inlichtingen officier van de brigade, ondervroeg hem. Vervolgens
werd deze man meteen naar het

hoofdkwartier van de 2e Infanterie
Divisie overgebracht. Om ongeveer
17.00 uur hadden we het bericht

ontvangen, dat we niet verder zou
den trekken. Om 20.00 uur was er

een "Huddle Green " (overleg op
brigade niveau - red.). We vertrek
ken meteen in de richting van Hoo-
geveen (coördinaten MR 1559) om
daar een vijandelijke aanval vanuit
het westen tegen te houden. Op het

Bivak voor de tocht

naar Groningen



De coördinaten die in dit

artikel zijn genoemd kunt u
opzoeken op de originele
stafkaarten van de Canade
zen, die zich in het Streek

museum bevinden.

moment dat de colonne was geformeerd om te gaan rijden, kwam er een burger naar ons
toe om te vertellen dat er vanuit het westen een groep Duitsers onze richting op kwam.
Deze informatie werd aan de brigade doorgegeven, zodat de A-Compagnie de opdracht
kreeg op onze positie achter te blijven. Om 21.30 uur kregen we de opdracht om de A-
Compagnie weer bij ons terug te halen. Zij moesten contact maken met de carriers van
het Regiment de Maisonneuve, die onze posities bij Ommen zouden overnemen. Vervoer
voor deze A-Compagnie was er niet meteen en ze kregen de opdracht op de kruising Om
men te wachten. De A-Compagnie heeft geen contact gemaakt met de eenheden van het
Regiment de Maisonneuve, omdat zij een andere weg hadden genomen. Van de vijand
hebben zij ook niets waargenomen. De nacht was erg donker en zonder maanlicht. Na het
vertrek om 21.45 uur werd er toch goede vooruitgang geboekt.

Herstel van de brug over
de Vecht

Militairen pauzeren voor de verdere opmars naar Noord-Nederland



iSS
3-gangen keuzemenu

€ 27,50

Ekkelenkamp
LUNCH ■ DINER ■ PATISSERIE

Stationsweg 1 ■ 7731 AW Ommen ■ telefoon 0529 A5 17 82

www.ekkelenkamp-ommen.nl

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Restauratie

Tekenwerk

Vergunningen

Bouwbedrijf Vonder bv.
Veidkompweg 3
7731 HL Ommen

Tel 0529-451043

Fox 0529-451027

vww.bvbouw.nl

RADIO - T.V. - STEREO RECORDERS - KOELKASTEN

WASAUTOMATEN - EIGEN TECHNISCHE DIENST

M. Dunnewind
Dr. A.C. van Raaltestraat 12

7731 GN Ommen

Tel. (0529) 45 16 58

gezond

AL ONBEPERKT SPORTEN VOOR C 3,99 PER WEEK

BRINK 35, OMM£

^529 45 45 08

|^an>4alderen
!=! ̂  I garage en tankservice

Voor kwallteit-voordeel en service komt u echt

bij van Aalderen aan de Hamsgoren 25 terecht.

Telefoon (0529) 452429

brasserie tante pas

OMMEN

iMarkt 17, 7731 DB Ommen

10529) 46 18 13

info@tahtepos.ni
w.tantepos.nl

X GOUDSMIDS
ATELIER & JUWELIER

ZANDBERGEN

VRIJTHOF 7, 7731 CN OMMEN, TELEFOON: 0529 - 456111

www.bzandbergen.nl

Van Elderen

gaat nét even verder

www.vanelderen.nl

Vc' k')Ofï

Aa n koop

Taxaties

Hypotheken

Voortgekomen uit

'De Schakel Makelaars'

staan wij vanaf 1998

bekend als dé specialist

In de regio.

sallands^
registermakeIaars & taxateurs

Eij] VfI3\ 'ik' vastgoedcert
NVM gecertificeerd

Vrijthof Sa 7731 CN Ommen T 0529 455 055 ommen@sallandsgoed.nl

Van Elderen
accountants I belastingadviseurs

Creatieve

workshops &
Luxe bungalow
arrangementen

www.sallandsqoed.nl ,

1\L
jreng

Emslandweg 1D
7731RP Ommen

T 0529 A6 36 66

E  infof3dewilcjeroos.nl

I  www.dewilderoos.nl

ma & vr 09:00 - 17:00 t di t/m do 09:00 - 12:00 1 zaterdag 09:00 - 12:00 1 zondag gesloten

h



Strangeweg 7

7731 GV Ommen

Tel. (0529)45 21 50

info@dunnevvjndgroep.nl

www.dunnewindgroep.nl

Dunnewind Groep
Verhuur van shovels, mobiele kranen,

minikranen, auto met kraan en containers.

Het afhalen en laten brengen van zand,
grond, grind, mijnsteen en straatstenen.

Uitvoering van sloopwerken.

Inname van schoon handzaam puin, bouw- en sloopafval en hout.

Als inwoner van de gemeente Ommen
kunt u zes dagen per week van 09.00 tot 12.00 uur

grof tuinafval en schoon ta,khout bij ons inleveren.

Wij zijn zaterdags geopend van 08.00 tot 12.00 uur

)>{otarispost ommen
Zet het zwart op wit

Notarispost Ommen

Vrijthof 8a, 7731 CN Ommen

T 0529 - 712 523

E secretariaat@notarispostommen.nl

I  www.notarispostommen.nl

Elke maandagavond

van 19.00 tot 21.00 uur gratis

en vrijblijvend inloopspreekuur.

DE <APPER De Kapper

Vrijthof 1, 7731 CN Ommen

Telefoon (0529) 45 49 48

www.kapsalondekapper.nl

TIJD VOOR JEZELF.

UW DAK IS ONS VAK!!!

dakdekkers- en renovatiebedrijf

■s UMDI
OMMEN BV

Vermeerstraat 13 • 7731 SM Ommen • Tel. (0529) 45 30 33

Univé's waardevolle i
tijd l

li .i|>i|{nyMi||B

Univé De Onderlinge
Ommen

(0529146 94 10 UNIVÉ
VERZEKERINGEN ^

*. Daar plukt ü de vruchten van!

Wijnhof
Ommen Wijnhof Ommen

wijn en gedistilleerd Vrijthof 11
7731 CN Ommen

T 052945 30 66

E info@wijnhofommen.nl
I www.wijnhofommen.nl

VERHUIZINGEN

EN

TRANSPORTEN

n^n
r\

u^ü8
H. STEEN B.V.
Sogenbosstraat 3
7731 WT Ommen

Tel. (0529) 45 18 02
Fax (0529) 45 69 98

"felo
Ook zorgmaaltijden

Brugstraat 16 ~ 7731 CT Ommen
lnfo@resto-oco.nl ~ www.resto-oco.nl

0529 451429

T'u

4.
&?4«nyvs

AUTOSCHADE

FOCWJI
Z7

GARANTIEBEDRIJF

Ommeresstraat 11 - 7731 XD Ommen

Telefoon (0529) 45 12 94

7^' Koi^^
zöpêo^'^
Restaurant - Catering

De Bootsman

Coevorderweg 19
7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72

-A

HOGE ^EXEL

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op
Bungalowpark Hoge Hexel

Voor resenfering:
Hoge Hexel Recreatie

Bruine Hoopsweg 6, 7645 BJ Hoge Hexel
Tel. (0546) 57 98 65 • Fax (0546) 57 13 08
E-mail: info@hhexel.nl • Internet; www.hhexel.nl




