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N u m m e r  1 9 8

Dit  is het  eerste nummer van het jaar 2021. Nog steeds hebben we te maken met een co
ronapandemie. Het is te hopen dat we de coronacrisis snel achter ons kunnen laten.

In deze uitgave weer mooie historische verhalen. Vroeger hoorde iedereen bij de kerk. De 
kerk stond in het centrum van stad of dorp en speelde een centrale rol in het leven van de 
mensen. Eén religie voor alle Nederlanders, dat was tot 1848 de Grondwet werd ingevoerd 
het doel van de Nederlandse koningen voordat Kerk en Staat werden gescheiden. Dankzij 
deze scheiding konden geloofsminderheden emanciperen. Daarvóór bemoeide de staat 
zich intensief met het religieuze leven. Koning Willem I streefde naar één nationale, pro
testantse kerk. Een minister van Eredienst hield toezicht. Katholieke manifestaties op 
straat waren verboden en dominees die zich afscheidden van de Nederlands hervormde 
kerk riskeerden gevangenisstraffen.

Nog steeds zijn velen bij een kerk of geloofsgemeenschap betrokken. Maar weten we nog 
wel wat een kerk, een gemeente of parochie is of een dominee of pastoor. Buiten dat is in 
de regel de historie van een kerk interessant. Zo ook van de Ommer Gereformeerde kerk 
in de Bouwstraat. Bijzonder is dan dat uit eigen ervaring te kunnen bijdragen aan die ge
schiedenis. In deze Darde Klokke wordt uitvoerig de geschiedenis van de kerk beschre
ven. Verder een aangrijpend verhaal over een Joodse jongen uit Duitsland, hoe vele ton
nen zandsteen uit Bentheim over de Vecht vervoerd werden en verhalen uit de Tweede 
Wereldoorlog.

Veel leesplezier.

De redactie.

Nummer 199 verschijnt in de eerste helft van juni 2021. 
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 8 mei 2021.

De historie van Ommen vertelt ons dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen in het 
klokkenhuis van de (Hervormde) kerk in de Brugstraat. In het Rampjaar 1672 is een van 
deze klokken gestolen door soldaten uit het Münsterland onder leiding van de bisschop 
van Münster. Het is ze echter niet gelukt de zware koperen luidklok mee te nemen. De 
soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt verder dat de zware kope
ren klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam -  van wat nu Burggraven 
wordt genoemd -  en op de bodem ligt van een vroegere rivierarm van de Vecht. Vanaf het 
ontstaan van dit Ommer historisch tijdschrift wordt de ‘derde klok’ weer symbolisch ge
luid met de naam “De Darde Klokke”, de naam dus van dit tijdschrift geschreven in Om
mer dialect.

Omslag: Het tolhuis aan de Hammerweg vlak voor de afbraak ca. 1962. Dit gebouw is nu 
een onderdeel van het museum aan den Oordt. Het leek ons wel passend in verband met 
de nieuwbouw van het museum.

De foto ’s in dit blad zijn aangeleverd door de betreffende auteur, uit het fotoarchief van het 
CCO /  OudOmmen o f  anderszins zoals aangegeven.
Het is nimmer onze bedoeling de rechten van derden opzettelijk te schaden.

Een Joodse jongen uit Duitsland.................................... Gerko Warner............................................blz. 2
Stenen uit Bentheim ...........................................................Ben Wösten................................................blz. 5
Noor, Nederlander en Amerikaan................................... Jasper Brinksma.......................................blz. 8
Woelige oorlogsnachten in Junne................................... Gerrit Jan Hesselink................................ blz. 12
Zoekplaatje Koninginnedag 1969................................... St. OudOmmen.......................................... blz. 13
Historie Gereformeerde Kerk Bouwstraat Ommen.......Dieks Horsman......................................... blz. 14
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Een Joodse jongen uit Duitsland
via Quakersschooi en het verzet in Indië 

door Gerko Warner

Kurt Alfred Warschauer werd geboren op 19 april 1922 aan de Sächsische Straße 69 in 
Berlijn. Hij was de zoon van Erwin Warschauer en Margot Simon. Het echtpaar was in 
1919 getrouwd en had in de zomer van 1920 al een dochter gekregen en haar de naam 
Beatrice gegeven en werd later ook wel Beatrix genoemd. Kurt en Beatrix vluchtten na de 
Kristallnacht samen voor het nationaalsocialisme in hun geboorteland en zo kwamen ze 
eindjaren ’30 met een zogenoemd kindertransport naar Nederland.

Beatrix werd in Wijk aan Zee ondergebracht in de Joodsche Zee- en Boschkolonies, kort
weg Jozeboko, van de Vereniging Israëlitisch Herstellings- en Vacantieoord. Later ver
huisde ze naar ‘Kibboets Beverwijk’. Dit opvangcentrum stond in Velsen Noord en was 
een agrarisch opleidingsinstituut om Joodse jongeren voor te bereiden op emigratie naar 
Palestina en was daarmee vergelijkbaar met de landbouwschool op landgoed Eerde.
Vlak voor het uitbreken van de oorlog werkte Beatrix als hoedenmaakster en had een ka
mer gevonden bij een hospita aan de Minervalaan 54 II in Amsterdam. Begin mei 1940 
stond ze op het punt om naar Engeland te vertrekken, maar toen de Duitsers op dat mo
ment ons land binnenvielen, kwam het hier niet meer van. In de zomer van 1942 werd 
Beatrix vanuit Amsterdam via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werd ze 
op 7 september 1942 vermoord.

Erwin en Margot Warschauer-Simon wisten te ontkomen naar Zuid-Amerika en overleef
den zo de oorlog. Kurt werd nadat hij in Nederland was aangekomen ondergebracht op de 
Quakerschool in de bossen nabij Ommen.
De school was begin jaren ’30 opgericht 
door het Genootschap der Vrienden, beter 
bekend onder de naam Quakers. Dit ge
nootschap werd in 1649 in Engeland opge
richt door George Fox. De oorsprong van 
hun denken ligt in het christelijk geloof, 
maar de Quakers geloven dat G’d met 
‘innerlijk licht’ in ieder mens aanwezig is.
Wel blijft Jezus Christus een belangrijke 
bron van inspiratie. Het was de bedoeling 
om onderwijs te geven aan Quakerkinderen 
uit heel Europa, maar vanwege de politieke 
situatie in het Duitsland van de jaren ‘30 
kwamen er daardoor veel Joodse leerlingen 
vanuit Duitsland naar Eerde. De opvang 
van vluchtelingen paste in het denken van 
de Quakers. Ze streefden naar wereldvrede en verafschuwden de antisemitische denk
beelden van het nationaalsocialisme. Wel stelden de Quakers duidelijk dat het ging om 
jongeren die gevlucht waren vanwege hun Joodse identiteit. Er was binnen de school dan 
ook geen ruimte voor het Joodse geloof. Er werd geen rekening gehouden met de spijs
wetten. De Joodse leerlingen van de Quakerschool waren dan ook niet afkomstig uit or
thodox Joodse gezinnen. Het ging vaak om Joden die thuis weinig tot niets aan het geloof 
deden of die waren bekeerd tot het christelijk geloof.

In 1939 opende ook de landbouwschool. Deze werd opgezet met financiële steun van de 
Amerikaanse zakenman en Quaker Robert ‘Bob’ Balderston. Kurt behoorde samen met 
Suze Kautzky tot de eerste leerlingen van de landbouwschool. Zij verbleven eerst nog op 
het kasteel, maar later werd de school ondergebracht in een op het landgoed gelegen 
pachtboerderij met ruim 35 hectare landbouwgrond, 16 hectare weidegrond en 20 hectare 
bouwgrond. Hier kregen leerlingen een agrarische basisopleiding, die bestond uit prak
tijkgericht landbouwonderwijs en was opgezet voor leerlingen die wilden emigreren zo
dat zij zich konden voorbereiden op een nieuwe toekomst. Na deze opleiding zouden 
leerlingen op boerderijen in Palestina, Australië, Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika aan 
de slag kunnen. Aan de Nederlandse overheid werd medewerking gevraagd door het af
geven van visa voor 10 tot 12 Duitse studenten. Er zouden 25 leerlingen een opleiding 
kunnen volgen, maar dit aantal werd nooit gehaald. Het hoogste aantal leerlingen was 12 
leerlingen en hoewel de landbouwschool de hele oorlog zou blijven bestaan, in tegenstel

De Quakerschool was gevestigd in het kasteel van ba
ron Van Pallandt op landgoed Eerde. (Bron CCO)
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ling tot de Quakerschool op het kasteel, za
ten er in het laatste oorlogsjaar slechts 7 
leerlingen op deze opleiding. De school zou 
op 1 mei 1946 uiteindelijk sluiten.

Kurt kreeg een agrarische basisopleiding als 
voorbereiding op emigratie. Hoewel rond de 
boerderij een flink perceel weidegrond lag, 
had de boerderij maar twee koeien, twee 
kalfjes en een stier. Daarnaast stonden er 
ook drie paarden op stal die gebruikt werden 
voor het werk op het land. Hier werden 
aardappelen en rogge verbouwd 
Aan het begin van de oorlog verhuisde Kurt 
naar een boerderij in Lemelerveld om hier 
praktijkervaring op te doen. Zo kwam Kurt 
terecht op de boerderij van de familie Elders 

aan de huidige Heideparkweg 7 . Hier kon hij in de eerste oorlogsjaren redelijk onge
stoord leven en hoewel hij van Joodse afkomst was ging hij op zondag naar de kerk. Hij 
nam dan plaats op de achterste bank, vlak bij de deur, alsof hij dan elk ogenblik kon weg
vluchten wanneer dat nodig zou zijn. Zo maakte hij kennis met dominee Vogelaar.

Toen eind maart 1943 door de bezetter bekend werd gemaakt dat op 10 april een groot 
deel van de Nederlandse provincies, waaronder Overijssel, door de bezetter ‘Judenfrei’ 
zou worden verklaard en de Joden die daar woonden zich moesten melden in kamp Vught, 
besloot hij om onder te duiken. Hij vond onderdak bij dominee Bram Vogelaar en zijn 
vrouw Tan, die actief waren binnen de illegaliteit. In geval van onraad kon hij wegkruipen 
in een schuilplaats bij het kerkorgel. Ook Kurt raakte betrokken bij het verzetswerk, maar 
omdat iedereen in Lemelerveld hem kende kon hij zich niet meer op straat laten zien en 
kwam hij alleen nog in het donker buiten. Kurt hield zich daarom veelal bezig met het 
afluisteren van radio-uitzendingen en het schrijven van stukjes voor de illegale pers. De 
berichten die hij hoorde op de Engelse zender schreef hij uit, voorzag hij van commentaar 
en werden daarna gepubliceerd in de verzetskrant ‘De Berichtgever’. Dit was een handge
schreven krantje dat werd verspreid binnen het doip. Later kreeg de verzetsgroep de mo
gelijkheid om de krant te drukken en werd deze onder de naam ‘Nieuwsblad voor Midden 
Salland’ in een groter gebied verspreid.

Gedurende de oorlog nam de gerefonneerde pastorie aan de Kerkstraat meer en meer een 
centrale plaats in binnen het verzet in de omgeving. Er kwamen veel koeriers per fiets of 
motorfiets vanuit Raalte, Zwolle, Dalfsen, Hellendoom of Ommen. Elke periode werden 
er 100 tot 150 bonkaarten verdeeld en werden de illegale krantjes verspreid. Ook hielp de 
groep veelal piloten, verzetsstrijders en enkele Joden onderduiken. Hiervoor had dominee 
Vogelaar contact met ondermeer verzetsman Jan Seigers uit Ommen en dominee Slomp, 
zijn collega uit Heemse, die beter bekend was als F  rits de Zwerver.

Op 17 november ging het verschrikkelijk 
mis. Op die dag werd Jan Houtman aange
houden bij een controle in het dorp. Hij 
werd meegenomen naar een boerderij in 
Hoonhorst en toen hij daar probeerde te 
vluchtten werd hij doodgeschoten. Diezelfde 
nacht volgde er een inval in de Gerefonneer
de kerk. Hierbij werden wapens gevonden 
die verborgen zaten tussen de zolder en het 
dak. Gelukkig wisten de dominee, maar ook 
Kurt te ontkomen. Terug naar de pastorie 
kon niet. Warschauer vond een nieuw onder
duikadres in Villa Beta Cycla, kortweg Villa 
Beta, die door velen ook wel de ‘Witte Villa’ 
werd genoemd van de familie Kingma 3.
Hier kreeg hij een schuilplaats in een oude 

bedstee die was dichtgemaakt door er een kast voor te plaatsen. De bovenkant van de bed
stee was met stro dichtgezet.

De verzetsgroep waar Kurt Warschauer zich bij had aangesloten stond binnen de Neder
landse Binnenlandse Strijdkrachten bekend als eenheid gewest IV district Salland. Na de

Gereformeerde kerk van Lemelerveld. Deze 
werd op 22 augustus 1940 in gebruik genomen. 

Na de oorlog werd dit de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt.
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Na de inval werd de kerk gesloten op last van 
Rauter. Op de kerkdeur werd een bord gespijkerd 

waarin dit aan de inwoners werd meegedeeld. 
(Bron: HKD)

bevrijding viel de groep niet uiteen, maar 
een groot deel van deze mannen meldde 
zich op 12 juli 1945 als vrijwilliger in Har
derwijk en maakten vanaf dat moment deel 
uit van het oorlogsvrijwilligersbataljon 1
11 Regiment Infanterie. Ze verbleven daar 
in de Margrietkazeme, de latere Willem 
Frederik George Kazerne, en dit werd ook 
de naam van het bataljon. Hier kregen ze 
een kaderopleiding infanterie. In oktober 
vertrokken de mannen van het bataljon 
Margriet naar Engeland waar ze hun uit
rusting kregen. Op 27 oktober vond de in
scheping plaats in Southampton van het 
stoomschip ‘Nieuw Amsterdam'. Dit passa
giersschip was eigenlijk gebouwd voor de 
Holland-Amerika Lijn, maar werd sinds de oorlog ingezet als troepentransportschip. Het 
schip zette nu koers naar Nederlands-Indië. Ook Kurt was met zijn regiment aan boord en 
er werd koers gezet naar Batavia, het huidige Jakarta. Maar het ging anders dan gedacht. 
Admiraal Mountbatten had een landingsverbod op Java en Sumatra voor Nederlandse 
troepen uitgevaardigd, want de Britten waren bang voor een burgeroorlog. Daarom moest 
het schip uitwijken naar het Maleisische havenstad Malakka. Hier meerde het schip op 20 
november aan in de Soengei Patani. Hier kregen de mannen een verdere infanterie- 
opleiding. Toen het landingsverbod in maart 1946 werd opgeheven vertrok het regiment 
alsnog naar Batavia, om daar te debarkeren, te ontschepen. Na aankomst in Batavia werd 
het bataljon ‘Margriet’ direct ingezet voor de bewaking van de haven, het vliegveld Tjili- 
tan en Pulau Onrust, een eilandje voor de kust van Batavia. Ook werd Kurt opgeleid tot 
radiotelegrafist. In mei werd het bataljon van Kurt toegevoegd aan de W-Brigade en 
moesten zij zorgen voor de veiligheid in het westelijke deel van Batavia. Halverwege de 
maand mei raakten acht soldaten vermist. Als reactie daarop vond er een grote zuiverings
actie plaats bij Pesing waarbij een van de vermisten levend werd teruggevonden.

Tijdens de le Politionele actie vanaf 21 juli werd het bataljon ingezet in de Tjiaterpas. 
Vandaar trokken de soldaten naar de stad Cheribon en gingen daarna verder naar het oos
ten langs de kustlijn richting Semarang. Vanaf september werden de troepen ingezet nabij 
de stad Kuningan en in het gebied rond Tasikmalaya en Ciamis, in het oostelijke deel van 
West-Java. Vanaf oktober nam het bataljon deel aan acties in zuidelijker gelegen gebied, 
maar in november keerden ze terug naar Ciasmis. Een aantal maanden later, op 22 april 
1948 trok Kurt met zijn bataljon naar de stad Kuningan waar ze wachtten op repatriëring 
naar Nederland4.

Kurt, die sinds zijn vlucht vanuit Duitsland stateloos was geworden, werd terwijl hij in 
Nederlands-lndië verbleef in juni 1947 genaturaliseerd tot Nederlander. Op 14 mei 1948 
ging hij in Tandjong Priok, een haven ten oosten van Batavia, aan boord van de SS Water
man, een 140 meter lang troepentransportschip. Op 6 juni kwam het schip aan in de haven 
van Rotterdam. Kurt zwaaide af. Hij volgde een technische studie en werd ingenieur. Hij 
trad in het huwelijk met zijn geliefde Gerrie. Ze betrokken een woning in Apeldoorn en 
later Beekbergen. Ze kregen samen drie kinderen. Kurt ging werken bij TNO en trad uit
eindelijk toe tot de directie.

Kurt Alfred Warschauer overleed op 1 september 2007 op 85-jarige leeftijd te Harderwijk. 
Hij werd begraven in Almen.

Reactie: Heeft u vragen, opmerkingen o f  aanvullingen naar aanleiding van dit artikel dan 
kunt u reageren via gerkowarner@hotmail.com

1. Haverkorn van Rijsewijk, J, Mörzer Bruyns, W (2002); Seckel, K. (1961)
2. Kurt Alfred Warschauer stond bij de 'aanmeldingsplicht van personen van geheel o f  gedeeltelijk 
Joodse bloede’ in januari 1941 stond hij ingeschreven op het adres E l 38. Volgens zijn antwoorden 
op de vragenlijst LO inzake het onderzoek dat resulteerde in de publicatie ‘Het Grote Gebod, delen
1 en 11 over de LO en LKP tijdens WOII ga f hij zelf aan dat hij hier verbleef hij vanaf21-09-1941.
3. Tegenwoordig draagt dit huis de naam 'Klein Statum ’ en is gelegen aan de Blikman Kikkertweg
3 te Lemelerveld.
4. Pothoj', P. (1995) De marsroute van 1-11 RI -  Naarden: Eigen uitgave
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Stenen uit Bentheim
Bouwmateriaal voor kerken, kloosters en kastelen 

door Ben Wösten

Vele tonnen Bentheimer zandsteen werden er ooit over de Vecht vervoerd. Verscheidene 
Ommer schippers zijn hierbij betrokken geweest.
Het vervoer gebeurde met zogenaamde zompen, boten met platte bodems die nodig waren 
vanwege de geringe diepgang van de Vecht. Deze boten, volgeladen met grote blokken 
Bentheimer zandsteen, vonden hun weg via de Vecht dwars door onze stad richting Zwol
le. Hier werden de stenen overgeladen op grotere schepen die ze verder door het land ver
voerden.

Deze zandsteen werd gedolven in bepaalde steengroeven in de stadjes Bad Bentheim en 
Gildehaus, gelegen in de Graafschap Bentheim in de deelstaat Nedersaksen. Vervolgens 
werden ze met paard en wagen vervoerd naar de haven van Nordhom. Vanuit deze haven 
werden ze verder vervoerd via de Vecht. Toentertijd was de Vecht bijna de enige verbin
dingsweg tussen dat deel van Duitsland 
en de stad Zwolle.
Bij het schrijven van dit verhaal zit ik me 
af te vragen hoe die schippers die zware 
blokken steen in hun bootjes kregen. Mo
derne hijswerktuigen waren er in de tijd 
van de hoogtijdagen van het Bentheimer 
zandsteen niet. Alleen katrollen beston
den er toen wel, die waren al in gebruik 
voor de Romeinse tijd. Maar of deze bij 
het laden van die zompen gebruikt zijn is 
mij niet bekend. Het zou kunnen. In ieder 
geval was het denk ik zwaar werk vooral 
als ze deze zware blokken in en uit de 
boten moesten tillen. Daar komt nog bij 
dat wanneer het water in de Vecht laag 
stond, de boten vast liepen op de rivierbo
dem. Verderop werd er dan een dam opgeworpen om het water omhoog te stuwen, zodat 
ze weer een tiental meters verder konden varen. Dan hadden ze natuurlijk ook nog te ma
ken met de bruggen. Het zullen vast niet allemaal ophaalbruggen geweest zijn. Bij de vas
te oeververbindingen moesten ze dus ook nog de mast strijken om onder de brug door te 
kunnen komen

Het moeten volgens mij dus sterke mensen geweest zijn die schippers.
Bentheimer zandsteen was een zeer gewild bouwmateriaal in vroegere tijden. Zeker tot zo 
ongeveer het einde van 1800 werden ze gebruikt voor het bouwen van allerlei bouwwer
ken.
De Ommer schippers voerden met hun stenen door veel dorpjes en stadjes die aan de 
Vecht gelegen waren. Het begin was dus bij de haven van Nordhom. Vervolgens passeer
den ze Neuenhaus, Hoogstede en Emlichheim om vervolgens bij Gramsbergen de grens 
over te steken, of over te stromen moet ik eigenlijk zeggen. Hardenberg, Diffelen, Junne, 
Stegeren, Ommen, Dalfsen en Zwolle,
in sommige van deze plaatsen waren rustpunten waar de schippers wat konden eten en 
drinken en soms konden ze er ook overnachten. Een aantal van die rustpunten hadden ook 
nog mooie namen zoals: ‘Het Schippershuus’ in Stegeren, ‘De Goede vrouw’ in Beerze en 
in Varsen ’t Zwarte Paard’. Het zullen er ongetwijfeld nog wel een paar meer geweest 
zijn.

Het zandsteen werd eeuwenlang in Gildehaus en Bentheim in bepaalde groeven uitgehakt 
voor de bouw van onder anderen de burcht in Bentheim zelf en in veel kerken onder ande
ren in Veldhausen, Uelsen en Emlichheim vlak over de grens. Ook aan de Nederlandse 
kant van de grens staan kerken die opgetrokken zijn van het Bentheimer zandsteen zoals 
de eeuwenoude kerk van Denekamp en de prachtige kerk in Ootmarsum. Verder in Olden- 
zaal en Deventer om maar eens een paar te noemen. Ook kloosters zijn opgetrokken met 
de Bentheimer stenen zowel in Duitsland alsook in Nederland. Ook bij heel veel andere 
bouwwerken werd het Bentheimer zandsteen gebruikt. In ons land bijvoorbeeld bij de 
bouw van het paleis op de Dam, de kathedraal van Utrecht en de beurs in Rotterdam.
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Ook in onze eigen Ommen is bij de bouw van de Hervormde kerk gebruik gemaakt van 
bovengenoemde steen. De vroegere voorganger van deze kerk is vanaf de dertiende eeuw 
gebouwd van steen. Het was toen nog een Rooms Katholieke kerk gewijd aan de Heilige 
St. Brigitta. Er is toen waarschijnlijk al gebruikt gemaakt van het Bentheimer zandsteen 
want die waren in die tijd al beschikbaar.
Deze zandstenen werden in bepaalde groeven als blokken uitgehakt. Het zandsteen kwam 
voor in een lang gerekte zandsteenrug die eindigde in Gildehaus dicht nabij de grens van 
ons land.
Deze bergrug liep verder door naar stad Bentheim. Daar bereikte de rug een hoogte van 
100 meter en een breedte van een paar honderd meters.
Als je door de steden Bentheim en Gildehaus wandelt zijn de hellingen van deze zand
steenrug nog goed waar te nemen. Bij de bouw van de burcht in Bentheim is handig ge
bruikt gemaakt van die zandsteenrug. Deze hele grote burcht staat immers op een funde
ring van genoemde zandsteen. Bij een rondgang om de burcht is dit heel goed te zien.
Los van het bouwmateriaal van deze burcht is het prachtig om de burcht van binnen te 
bekijken.

Er zijn toonzalen met interessante voorwerpen, leuk om 
ze te zien. Op zuilen is allerlei informatie te vinden over 
de geschiedenis van het zandsteen en de ontginning 
hiervan. Op de binnenplaats van de burcht staat een van 
de oudste stenen kunstwerken van Duitsland, namelijk 
een zandstenen Christusbeeld. Het staat bekend als de 
‘Herrgott von Bentheim’.
Die grote burcht in het centrum van Bentheim is een 
imposant gebouw die ver boven de omgeving uit torent. 
De toren is tot bovenaan te beklimmen via smalle trap
pen, die uiteraard van het beroemde zandsteen zijn ge
maakt.
Ooit behoorde de burcht Bentheim aan de bisschop van 
Utrecht. Dit zal zo rond 1800 geweest zijn. Nu resideert 
er Christian Fürst zu Bentheim und Steinfurt.
Het Bentheimer zandsteen is 125 miljoen jaar geleden 
ontstaan door opstuwing van vele lagen zand. Het steen 
heeft daarom een korrelstructuur. Het is in tegenstelling 
met ander natuursteen zoals graniet of hardsteen een 
redelijke zachte steensoort.

Dat is feitelijk ook de oorzaak dat het ooit zo’n gewild 
bouwmateriaal is geworden. Het is heel goed bewerkbaar, daarom ook is het voor veel 
doeleinden een zeer geschikt bouwmateriaal. Zoals eerder gezegd werd het zandsteen niet 
alleen gebruikt voor het bouwen van kerken en kastelen, maar werd het ook gebruikt voor 
heel wat meer dingen. Bijvoorbeeld de molenstenen voor korenmolens die het graan maal
den. De molenaars moeten immers één keer in de zoveel tijd die molenstenen weer aan
scherpen. Dat gaat redelijk gemakkelijk vanwege de zachte structuur van het zandsteen. 
Ook bepaalde ornamenten werden van het zandsteen gemaakt. Bovenstaande artikelen 
werden meestal in of rond Bentheim gemaakt door rondtrekkende steenhouwers.
Verder zie je bij veel boerderijen slijpstenen en voerbakken voor drinkwater voor het 
boerderij vee. Vanaf 1951 is de bewerking van het zandsteen echter verboden omdat er 
zogenaamde kwartstof vrijkomt die schadelijk is voor de gezondheid.

In Gildehaus staat ook een kenmerkend 
gebouw namelijk een ouderwetse koren
molen, helemaal van metselwerk opge
trokken. Deze molen staat ook boven op 
een zandstenen rug. De molen inclusief 
bij gebouwd informatiecentrum is via een 
smal klinkerstraatje vanuit het centrum te 
bereiken.

Vanaf de molen kijkje naar beneden 
waar ooit de afgravingen zijn begonnen. 
Het type van deze molen is een Neder
landse Torenmolen. De molen is ge
bouwd omstreeks het midden van de 18e 
eeuw. Net als zoveel molens die geenDe molen van Gildehaus

Herrgott van Bentheim
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dienst meer deden werden ze meestal afgebroken. Dit 
stond ook te gebeuren met deze molen in Gildehaus. 
Men wist echter op het laatste moment afbraak tegen 
te houden
Gelukkig heeft deze molen alle problemen overleefd 
en is sinds eind 1900 weer in bedrijf voor hobbymo
lenaars. In het bijbehorende bakhuis wordt bij tijd en 
wijle lekker brood gebakken.

De ontginning van het zandsteen begon al aan het eind 
van de 12e eeuw. In de eeuwen daarna kwam het ont
ginnen van de zandsteen goed op gang.
Er werd heel veel geld mee verdiend. Het werd zelfs 
aangeduid als ‘Bentheimer goud’.
Naast het feit dat er Bentheimer stenen zijn verwerkt 
in de Hervormde kerk in het centrum van Ommen zijn 
er nog meer mooi ornamenten en waterputten van het 
steen te zien in onze stad. Een daarvan is namelijk een 
prachtige doopvont, te bewonderen in de eerderge
noemde RK St. Brigitta kerk. Deze doopvont heeft een 

Doopvont in de Brigittakerk in Ommen hele geschiedenis achter de rug. Hij zal ooit gemaakt 
met inscriptie in de bovenste rand, zijn in Bentheim waar omtrent de dertiende eeuw een 

Pastoor Bosch 1858 levende handel was in dit soort doopvonten. Het ver
haal wil dat hij ooit gestaan heeft in een kerkje in het 

dorp Nagele. Dit dorp is door de woeste Zuiderzee geheel van de aardbodem verdwenen 
in het kolkende water. Vele eeuwen later in het jaar 1776 vonden vissers de doopvont in 
hun netten en wisten deze naar boven te halen.

Nadat de doopvont een aantal jaren in het kerkje op Schokland heeft gestaan kwam de 
doopvont uiteindelijk in 1859 terecht in de katholieke kerk van Emmeloord. Dit kerkje 
was gewijd aan de heilige Michaël. Een paar jaar later wordt dit kerkje afgebroken en 
gaan de nog bruikbare bouwmaterialen plus de doopvont naar Ommen. Van dit afbraak- 
hout werd in 1861 een nieuw katholiek kerkje gebouwd. Toen dit eerste kerkje het groei
ende aantal kerkgangers niet meer kon bergen kwam er een nieuwe kerk. In deze kerk 
staat de toch wel bijzondere doopvont, gemaakt dus van Bentheimer zandsteen, nu mooi te 
pronken voor het altaar.
De vechtschippers van toen zullen niet geweten hebben dat ze zo’n beroemde doopvont in 
hun schuit hadden. In ieder geval is de doopvont eeuwen geleden onze stad gepasseerd via

de Vecht. En wat te denken van de mooie wa
terput bij het streekmuseum in Ommen. (Zie 
hierover info in de Darde Klokke nummer 152 
en 193 door Jan van de Bent)
Bij hetzelfde streekmuseum staat voor de in
gang een prachtige gevelsteen, ook gemaakt van 
het Bentheimer zandsteen. Deze gevelsteen 
sierde ooit de gevel van een vroeger herenhuis 
aan de Brugstraat in onze stad.
Onlangs nog werd ik benaderd door bewoners 
van een huis aan de Dennenlaan. Ze waren erg 
geïnteresseerde in het Bentheimer steen. Een en 
ander mocht blijken uit diverse objecten in hun 
tuin en rondom het huis. Ik trof daar onder an
deren drie prachtige waterputten aan, een post
bus plus een voerbak voor vee. Allemaal ge
maakt van het genoemde steen. Ze hadden door 
Ik kreeg de gelegenheid om ze te fotograferen. 

Sommige stenen hadden ze zelf uit Gildehaus en Bentheim gehaald en andere stukken bij 
handelaren gekocht. De eerdergenoemde postbus had de man zelf uitgehakt uit een recht
hoekig stuk steen. Prachtig om al deze objecten te bewonderen.
Tenslotte wil ik nog vermelden dat er voor enige jaren terug een interessant boek is uitge
geven waarin 50 waterputten tussen Winterswijk en Schoonebeek zijn beschreven en van 
de nodige foto’s voorzien. Al deze genoemde waterputten zijn voorzien van een datum 
wanneer ze gemaakt en of geplaatst zijn.

Bronnen: infozuilen in de burcht van Bentheim en Wikipedia.

Pilt van zandsteen aan de Dennenlaan

de jaren heen al deze objecten verzameld.
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Dit artikel van Jasper Brinksma (Historische Kring Dalfsen) is o.a. naar aanleiding van 
de noodlanding van Kenneth E. Foster, die op zaterdag 31 maart 1945 zijn “M ustang” in 
een akker aan de Dwarsweg in Ommen moest neerzetten.
Als gevolg van loslippigheid werd hij al snel opgepakt door de bezetter en gevangengeno
men. Gelukkig voor hem duurde dat niet al te lang, omdat hij wist te ontsnappen en de 
bevrijders snel richting noorden oprukten.

Noor, Nederlander en Amerikaan
De crash en ontsnapping van Hans Wickmann Rohde 

door Jasper Brinksma

Een Noor, een Nederlander en een Amerikaan zou het begin van een mop kunnen zijn. 
Maar in dit geval is het een bijzonder verhaal dat zich afspeelde aan het eind van de oor
log.

Op 2 april 1945 crashte de Noorse Spitfire vlieger 2e Lt. Hans Wickmann Rohde van het 
332 Squadron ten oosten van Zwolle (zie SGLO Loss Chart T5494F). Bij een nadere ana
lyse waar dit dan precies zou zijn geweest vond ik een uitgebreide beschrijving in Spitfire

Saga deel VII van Cato Guhnfeldt.fi] Hierin komt 
Rohde zelf aan het woord over zijn noodlanding, ge
vangenschap en ontsnapping.

Hieronder volgt een vrije vertaling van zijn verhaal 
waaruit blijkt dat hij ten oosten van Hardenberg net 
over de grens in Duitsland terecht kwam. Hij werd 
gevangengenomen, overgebracht naar Havelte en uit
eindelijk kon hij ontsnappen met twee medepiloten. 
Rohde ontsnapte samen met de Nederlandse Spitfire 
piloot J.C. (Hans) van Roosendaal van het 322 Squa
dron en de Amerikaanse Mustang vlieger Kenneth 
Foster van het 334 Fighter Squadron. Samen zaten ze 
tijdelijk in de omgeving van Havelte ondergedoken.
Op 13 april 1945 kwam de bevrijding en werden ze 
overgebracht naar Meppel en keerden ze terug bij hun 
eenheid.

Rohde, afkomstig uit Bergen, kwam op 10 augustus 1944 bij het Noorse 332 Squadron.
Hij had al eerder een crash meegemaakt op Nederlandse bodem (zie SGLO Loss Chart 
T5181A). Op 2 februari 1945 werd zijn Spitfire geraakt door FLAK bij een aanval op een 
vliegveld (Marx) in Duitsland. Met zijn zwaar gehavende Spitfire probeerde hij terug te 
vliegen naar bevrijd gebied. Hij kon niet meer terugkeren naar zijn thuisbasis op Woensd- 
recht (B.79). Hij maakte toen hij uit de wolken dook zonder motorvermogen uiteindelijk 
een crashlanding op het eerste de beste veld dat hij zag. Dit veld bleek achteraf Gilze- 
Rijen (B.77) te zijn.[ 1 ]

Op 2 april 1945 was de missie een gewapende verkenning in de sector Apeldoorn- 
Hengelo-Nordhom. Er werd gevlogen in drie secties (Yellow, Blue en Red). De eerste 
Yellow Section, van vier Noorse Spitfires, steeg op vanaf Schijndel (B.85) om 17:15 uur. 
Na twintig minuten vliegen splitste de sectie zich op. Rohde vloog als Yellow 2 samen 
met Lt. Thor Arbo Waerner (Yellow 1). Na een aanval op een aantal stafauto’s op een weg 
ten noordoosten van Zwolle werd zijn Spitfire geraakt door geweervuur. Thor Arbo Waer
ner meldde aan Hans over de radio dat hij glycol lekte. Rohde maakte een geslaagde nood
landing 3 mijl ten zuiden van Uelsen rond 18:00 uur. Uelsen ligt ten oosten van Harden
berg net over de Duitse grens nabij Wilsum. Een rapport van het 332 Squadron meldt over 
de crash dat Rohde 15 mijl ten oosten van Zwolle in een veld een noodlanding maakte. Na 
de landing meldde Yellow 2 (Rohde) via de radio dat hij ok was en daarna werd waarge
nomen dat hij het vliegtuig verliet. [2]

Eenmaal op de grond dacht Rohde dat hij in Nederland was. Voor de zekerheid vroeg hij 
aan een boer waar hij was. De boer zei dat hij in Duitsland was en wees hem de weg naar 
Nederland. Het was 19:30 uur en hij verstopte zich in een nabijgelegen bos om te wachten 
tot het donker werd om verder te lopen. Hij liep die nacht door tot 04:00 uur in de och
tend. Vanwege de regen besloot hij weer te schuilen in de bossen en te wachten tot het

Sergeant Hans Wickman Rohde tijdens 
zijn vliegopleiding in Canada. Bron 
Spitfire Saga deel 7 Cato Guhnfeldt



weer donker zou zijn. Rond 10:00 uur werd hij omsingeld door leden van de lokale Volks- 
stunn. “Al snel verschenen er 4 a 5 Duitsers voor me. Het waren burger militairen van 40
50 jaar oud gewapend met geweren,” vertelt Rohde. Waarschijnlijk had een boer hem ge
zien en hun de weg gewezen. Zijn revolver en horloge werden afgenomen en zijn handen 
werden op zijn rug gebonden. Toen ze erachter kwamen dat hij de Noorse nationaliteit had 
werd hij hardhandig behandeld. Een Duitser snauwde hem toe: “Wie viele Frauen und 
Kindem haben Sie heute ermördet?” Rohde herinnert zich: “Ik denk niet dat ik geant
woord heb. Ze bonden mijn handen met touw op mijn rug. Ze hadden mijn polshorloge 
afgenonien. Na een tijdje arriveerde een Duitse militaire vrachtwagen. Ik werd achter in 
de overdekte bak van de vrachtwagen gezet waar al twee tot drie soldaten zaten. Toen 
werd ik bewusteloos geslagen, waar en wanneer dit was weet ik niet meer precies. Maar ik 
had meer angst voor een luchtaanval omdat ik op een gegeven moment het mitrailleurvuur 
van vliegtuigen hoorde. Het was voor het eerst dat ik dit vanaf de grond hoorde. Van dit 
onheilspellende geluid werd ik wel nerveus. Stel je voor dat ze de vrachtwagen hadden 
aangevallen.”

Rohde herinnert zich verder dat hij bij een groot 
gebouw met meerdere verschillende kantoren werd 
gebracht. Hier was een discussie tussen de Duitsers 
wat ze met hem moesten doen. De Amerikanen wa
ren al de grens overgestoken in het zuiden van 
Duitsland en men nam het besluit om hem vervoe
ren naar Nederland. Rohde was door de leden van 
de Volkssturm naar de grote weg gebracht waar hij 
werd overgedragen aan de Wehrmacht en naar Har
denberg vervoerd. Daarna werd Rohde naar De 
Wijk gereden en overhandigd aan de politie. Ze 
namen hem mee naar Meppel waar hij enkele uren 
in een gevangenis zat alvorens overgedragen te 
worden aan de Luftwaffe in Havelte. Hier bracht hij 
de nacht door in een cel alleen.

Rohde vertelt hierover: “Ik werd snel verplaatst naar een gebouw waar ik diner kreeg in 
gezelschap van een aardige Duitse officier. Na het eten werd ik naar de luchtplaats van 
een gevangenis gebracht waar de Duitse officier mogelijk de commandant van was. Het 
was ondertussen al avond geworden en ik bracht daar de nacht door in de cel.”

De gevangenis op het voormalig vlieg
veld Havelte (Steenwijk) was gevestigd 
in het wachtgebouw welke toegang ver
leende tot het vliegveld. Dit gebouw 
aan de Molenweg staat er nog steeds en 
is nu verbouwd tot 2 woonhuizen. In de 
rechtervleugel van dit gebouw waren 2 
cellen aanwezig. Hier zijn meestal voor 
kortere tijd meerdere geallieerde piloten 
gevangen gehouden.[3]

Rohde vertelt verder over zijn verblijf 
in de cel op vliegveld Havelte: “De vol
gende dag werd ik overgebracht naar 
een andere cel met 4 bedden. Hier ont
moette ik de Nederlandse WO J.C. van 
Roosendaal van het 322 Squadron be
horende tot onze Wing. Ik had hem eer

der gezien, maar kende hem niet persoonlijk. Later werd er nog een geallieerde piloot bij 
ons gebracht. Het was een Amerikaanse Mustang vlieger genaamd Lt. Kenneth Foster. 
Beiden werden neergeschoten door luchtdoelgeschut (sic). J.C. werd eerder op 1 april 
neergeschoten door FLAK ten westen van Zutphen. Hij werd alleen ondervraagd naar zijn 
naam en rang.”

De Amerikaan Foster bleek in het bezit te zijn van een zaagblad. Deze had hij verborgen 
achter een rits in een plooi van zijn broek. Diezelfde nacht begonnen ze met het doorzagen 
van een van de spijlen die voor het raam zat. Om het geluid van het zagen te dempen pro
beerde ze zoveel mogelijk geluid te maken door te zingen. Die nacht van 4 op 5 april werd 
ook nog een de bemanning van een Amerikaanse bommenwerper binnengebracht en ook 
zij waren zeer luidruchtig die nacht. Het kostte een paar uur de spijlen door te zagen.

Hans van Roosendaal (2e van rechts) met andere leden 
van het 322 Squadron 1945. Het 322 Squadron maakte 

onderdeel uit van de 132 “Norwegian ” Wing. Bron 
NIMH 2157 024041

Het wachtgebouw aan de Molenweg in Ha
velte aan het einde van de oorlog. De twee 
klein raampjes rechts zijn de twee cellen. 

Bron dhr. J  Kootstra
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Mocht er iemand binnen ko
men dan zouden ze de doorge
zaagde spijlen camoufleren 
met uitwerpselen.
Het is onbekend welke troepen 
er begin april 1945 nog op 
vliegveld Havelte waren voor 
de bewaking. Op het vliegveld 
was het tijdens de oorlog een 
komen en gaan van eenheden 
en vliegtuigen. Begin april 
1945 kwamen de Canadezen 
steeds dichterbij en was de or
ganisatie binnen het Duitse 
leger een chaos. Mogelijk dat 
de Duitse soldaten zich niet 
meer zo druk maakten over de 
bewaking van de piloten en 

zich meer bezig hielden om op tijd weg te komen als de Canadezen zouden komen.
Op 4 april net voor middernacht waren ze erin geslaagd om de spijlen opzij te buigen. Ze 
klommen alle drie uit het raam. Ze hoorden enkele Duitsers praten en doken het bos in.
Ze hadden geen idee waar ze nu heen moesten. In het donker was het moeilijk om zich te 
oriënteren en ze steken enkele smalle kanalen over. Ze liepen een tuin in van een eerste 
huis (Buitenhuis) van een rij in Nijeveen. Daar konden ze voorlopig blijven en er werd 
contact gezocht met leden van het verzet. De piloten zaten verborgen op de zolder toen er 
een man in een zwart uniform met een pistool zei dat ze naar beneden moesten komen. 
Rohde dacht dat ze verraden waren, maar het bleek de Nederlandse politieman Jac Veld
man te zijn. Er werd besloten dat ze naar een ander onderduikadres (G. Wildeboer) in 
Nijeveen moesten gaan. Ze kregen brood en surrogaat koffie. Dhr. J. van Veen was hoofd 
van het lokale verzet en zorgde verder voor burgerkleren, eten en tabak. Op 13 april 1945 
werd Nijeveen bevrijd en werden ze naar een kerk in Meppel gebracht waar de Canade
zen zich hadden geïnstalleerd. Daar brachten ze de nacht door om de volgende dag naar 
Nijmegen te worden overgebracht voor ondervraging. Daarna gingen ze alle drie per jeep 
naar vliegveld Schijndel (B.85).

Vliegers van 334th Fighter Squadron, gemaakt in januari 1945. Het 
is zeer wel mogelijk dat Foster ook op deze foto staat. Tot op heden 
hebben we echter geen foto van hem kunnen bemachtigen, (foto is 

vrij van rechten)

Rohde keerde op 14 april terug bij het 332 Squadron. Majoor John Ryg verwelkomde 
Rohde terug met een drankje aan de bar. Hij vertelde hem dat de oorlog voor hem over 
was en dat hij niet meer mocht vliegen. Rohde was niet bekend met de richtlijnen wan
neer men klaar was met vliegen na wat hij had meegemaakt. Hij kon terugkijken op 84 
sorties, 110 operationele vlieguren en een totaal van 484 vlieguren.
Kenneth Foster kwam oorspronkelijk uit Oil City Pennsylvania en na de oorlog verhuisde 
hij naar Novato Califomia en overleed in 1997. Van Roosendaal emigreerde na de oorlog 
naar Australië en overleed in 2006. Rohde en Van Roosendaal correspondeerden met el
kaar en ontmoette elkaar in 1977 in Londen. In 1978 bracht Rohde een bezoek aan het 
gebied waar hij ondergedoken zat en ontmoette hij opnieuw Jac Veldman en bezochten ze 
mevrouw Kroes-Kalderveinsche die toen in het huis woonde waar ze eerst ondergedoken 
zaten in Nijeveen.

W/O Hans (J.C.) van Roosendaal vloog bij het Nederlandse 322 Squadron en op 1 april 
1945 werd zijn Spitfire geraakt door Flak nabij Zutphen. Die eerste april in 1945 verloor 
het 322 Squadron nog drie andere Spitfires boven het oosten van Nederland.[4] [5] [6] Van 
Roosendaal kon zich redden en probeerde zich te verschuilen maar werd gevangen geno
men door de Duitsers. Hij belandde in Meppel voor ondervraging. Hierna werd hij op de 
trein gezet richting Zwolle begeleid door een oude Duitse soldaat. Toen ze ’s avonds aan
kwamen op het station van Zwolle zag hij kans om te ontsnappen aan zijn bewaker. Hij 
kroop onder de wagon door naar de andere kant van het spoor en verdween in de nacht.
Al lopend bereikt hij de spoorbrug over de IJssel. Na observatie van de omgeving besloot 
hij om de oversteek te wagen. Halverwege de brug werd hij echter ontdekt en belandde 
weer in gevangenschap. Hij werd nu overgebracht naar Havelte.[7]

Op 31 maart 1945 vloog Lt. Kenneth Foster met zijn P-51 Mustang 4th Fighter Group 
334 Fighter Squadron als escorte van Amerikaanse bommenwerpers naar Hassel in Duits
land. Foster had net als Rohde ook al eens eerder een crashlanding meegemaakt. Op 7 
oktober 1944 maakte hij met zijn Mustang een noodlanding op de Noordzee en kon hij 
gered worden door de Air Rescue Services. Op 31 maart 1945 kreeg hij motorproblemen 
op 17.000 ft en begon hij aan zijn zweefvlucht richting vriendelijk gebied. Hij maakte een
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noodlanding nabij Ommen.[7][8] [9] De lokale bevolking van Ommen zou in eerste in
stantie een Amerikaanse piloot hebben verstopt aan de Haarsweg of de Hardenbergerweg. 
[9], Maar zijn aanwezigheid bleef niet onopgemerkt en hij werd al snel verraden, opge
pakt en overgedragen aan de Duitsers.[9] [10] Andere bronnen vermelden Hengelo (Ov.) 
als crashlocatie. Deze vermeldingen zijn waarschijnlijk gebaseerd op het Casualty Report 
(MACR 13945, zie ook SGLO loss chart T5472).[l 1] Deze rapporten waren op basis van 
waarnemingen van zijn mede piloten die op grote hoogte vlogen en was vaak dus een be
nadering en laat ruimte voor afwijkingen.

Kortom wat betreft de crashlocaties en hun status POW of Evader in het SGLO verliesre
gister kan enige nuance worden aangebracht. Rohde crashte in Duitsland nabij Uelsen en 
Foster crashte nabij Ommen. Alle drie werden gevangen genomen, maar konden ontsnap
pen en zaten een week ondergedoken van 5 t/m 13 april in Nijeveen vlakbij Havelte tot 
aan de bevrijding. Dus naast POW kan als opmerking ook Evader worden vermeld.

Noten en bronvermelding
1 Cato Guhnfeldt, Spitfire Saga bind VII, ForlagAS, Oslo 2017, pag. 118 en 124
2 Cato Guhnfeldt, Spitfire Saga bind VII, ForlagAS, Oslo 2017, pag. 219-221
3 Correspondentie dhr. A. Schuurman, Vliegveld Havelte
4 Spitfires in Nederland en hun achtergrond (www.strijdbewijs.nl/spitfire)
5 GerritJ. Zwanenburg, En nooit was het stil... deel 2, Bureau Drukwerk Korps Luchtmachtstaf pag. 613
6 C. Cornelissen, Van grasmat tot Fliegerhorst, TGU Oldenzaal, 1998, pag.396
7 Erwin van Loo, Kat en Muis spelen met de bezetter /  Hans van Roosendaal, NIMH 75 jaar Bevrijding, 
shortread-04-2020, www.75iaarvrii.nl
8 Coen Cornelissen, Van grasmat tot Fliegerhorst, TGU Oldenzaal, 1998, pag.392
9 Ommer historisch tijdschrift, De Darde Klokke 056, www.oudommen.nl/media/documents/DeDardeKlok- 
ke056cl.pdf. 1985

Chris Bucholtz, 68 years ago: the 4th FG 's Kenneth Foster starts his escape story, 
www. obscureco. wordpress. com. 2013
“ Casualty report MACR 13945 (www.americanairmuseum.com/Derson/I39229/www.littlefriends.co.uk), 
vermelding van Hengelo als crashsite

http://www.strijdbewijs.nl/spitfire
http://www.75iaarvrii.nl
http://www.oudommen.nl/media/documents/DeDardeKlok-
http://www.americanairmuseum.com/Derson/I39229/www.littlefriends.co.uk


Woelige oorlogsnachten in Junne
door Gerrit Jan Hesselink

ln de Darde klokke n o l62 wordt geschreven over een luchtgevecht boven de gemeente 
Ommen op 13 november 1943. Duitse jagers vielen geallieerde vliegtuigen aan die terug
keerden van een bombardement op Bremen.

Dit leidde tot hevige lucht gevechten, (oonze volluk) ons gezin stond buiten te kijken. Een 
zware ontploffing en hevig mitrailleurvuur, de lucht was vol met Harden, die naar beneden 
kwamen dwarrelen. Het leek papier maar het was aluminium. Later bleek dat het vlieg
tuig, een Amerikaanse B-17 in de lucht was ontploft en in grote en kleine stukken over 
een groot gebied in Junne, Stegeren en Arriën naar beneden kwam.

De romp viel in Junne in het grasland genaamd De 
Riet, een stuk van een vleugel lag verderop in de 
heuvels aan de Boerenmars. Zeven leden van de 
bemanning kwamen om. Een motor viel aan de 
overkant van de vecht in Arriën. Dit gebeuren had 
gevolgen.

Bij de familie Veldman op het Rottenklooster, 800 
meter van de plek in de Riet, waar de romp van het 
vliegtuig lag, was de joodse familie Godschalk uit 
Ommen ondergedoken. Wolter Veldman, had uit 
voorzorg deze mensen naar een dicht dennenbosje 
gebracht, met de opdracht daar blijven. Als het 
weer veilig was, zou hij ze weer ophalen.

Als er een vliegtuig neergestort was kwamen de 
Duitsers en de K.K om naar de piloten te zoeken.
Zo gebeurde nu ook. Ondertussen was de familie 
Godschalk toch gaan lopen. Het duurde misschien 
te lang voordat Wolter Veldman terugkwam.
Bij de stuw waren Duitsers. De familie sloeg op de 
vlucht, de oude heer Godschalk werd doodgescho
ten en de andere gezinsleden werden gearresteerd.
Zij zijn in de Duitse gaskamers omgebracht. Na hui 
Veldman ondergedoken waren.

Diezelfde middag werd Wolter Veldman gearresteerd. Hij werd lopend en geboeid afge
voerd tussen twee bewakers. Ze liepen langs ons huis en 
dit beeld heeft op mij als kleine jongen zoveel indruk 
gemaakt, dat ik dit nooit weer vergeten ben.
Ondertussen kwamen de Duitsers bij ons. Mijn vader 
werd gesommeerd om met paard en wagen de bezittin
gen van de joden naar kamp Erika te brengen. In het 
kamp kwam hij de beruchte kampcommandant Diep- 
grond tegen. Mijn vader zei tegen hem wat er gebeurd 
was en dat Veldman het zo'n goeie man was. “We schie
ten hem dood.”, zei Diepgrond “en als jij nog meer vra
gen hebt, kun je hier direct blijven.”
Mijn vader zweeg verder, Wolter werd een aantal dagen 
slecht behandeld, en toen afgevoerd naar Arnhem. Men 
vreesde het ergste.
Onverwacht kwam Wolter voor de kerst vrij, dit zou ge
beurd zijn onder invloed van Ommenaren. Over wie dit 
zijn geweest gaan verschillende lezingen.

Ondertussen bleef het wrak liggen. Nadat er onderdelen door de ondergrondse uitgehaald 
waren, kwam er dag en nacht bewaking. Een Duitse bewakingseenheid, wat oudere mili
tairen die niet meer geschikt waren voor frontdienst, werden ingekwartierd aan de Mars
weg.
Bij de familie A. van der Vegt en bij mijn ouders (grootouders). Dit werd niet gevraagd 
maar medegedeeld, jullie krijgen inkwartiering. Wat ruimte betreft kon het niet. Het voor-

Lt. Henry E. Marks Jr., 
oud 24, werd in Junne in het rompdeel 
aangetroffen. Hij ligt begraven op de 

Amerikaanse begraafplaats in Margraten, 
Vak H, Rij 9, Graf 21

arrestatie vertelden zij dat ze bij
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huis (op de heerd) was niet zo groot en in het achterhuis stonden de koeien, maar het 
moest.

‘s Avonds lag de kamer bezaaid met slapende Duitsers, overal lagen uitrustingsstukken en 
in de hoek stonden geweren. Bij de buren Van der Vegt was het net zo.
Het was 10 minuten lopen naar het vliegtuigwrak. Om de twee uur werd er afgelost en 
eten gebeurde ook om beurten.
Achter op de deel werden kippen geslacht. Die bleken in de buurt gestolen te zijn. Mijn 
vader vroeg hoe kom je aan die dikke kippen (Barnevelders): “O, die liepen hier in het 
bos, als je maar goed kijkt kun je ze zo vangen!”
Mijn vader kon nog wel wat met hen praten. De grootste zorg van hen was of ze nog wel 
weer levend thuis zouden komen en of ze thuis nog allemaal leefden. Ze zeiden - als er 
geen meerderen bij waren - Duitsland verliest deze oorlog, als de Amerikanen komen dan 
verliezen wij. Waar ze bang voor waren, was dat ‘s nachts de partizanen (ondergrondse) 
kwamen.

Wat mijn ouders niet wisten, was dat ze ‘s nachts helemaal niet op wacht gingen, maar 
naar de buren en de andere groep kwam zogenaamd terug van de wacht maar was daar 
ook niet geweest. Het kon niet anders of de hele groep wist hiervan. Dat ging goed totdat 
wij ‘s nachts allemaal wakker werden. Een jonge fanatieke officier had bij een nachtelijke 
controle ontdekt dat er geen wacht was. Hij ging geweldig tekeer en schreeuwde hard. 
Mijn vader kwam uit bed en zei “Stop, hier ben ik de baas wij willen slapen.” Warempel 
ze hadden het begrepen, als kleine jongen was ik bang, als ze vatie (vader) maar niet wat 
doen, dit is me altijd bijgebleven.

Ook de huiszoeking die wij kregen, en die nacht dat er 300 meter van ons boerderijtje een 
zware vliegtuigbom ontplofte. Bij ons en de familie Van der Vegt was veel glasschade. 
Door de enorme drukgolf waren de ramen naar binnen gedrukt, deuren sprongen open en 
het huis schudde.
Opa zei de volgende morgen “Wij hebben schade maar we zijn er allemaal nog.” Wijze 
woorden en realistisch.

Nu ben ik 80+ en genoemde gebeurtenissen staan mij nog steeds helder voor de geest. Een 
kleine jongen van toen vergeet dit niet. De moraal van het verhaal: nare herinneringen 
blijven levenslang.

Zoekplaatje
Nieuwsfotograaf Herman Wigbels maakte in 1969 een fotoreportage van de oranjeoptocht 
in Ommen. Dit is 1 van de 22 foto's die hij bij deze gelegenheid heeft gemaakt. Het zou 
leuk zijn als we nog namen kunnen toevoegen bij de personen op het zoekplaatje, o f evt. 
bij de andere foto's van dit evenement. Het album is toegankelijk via url:

qr.oudommen.nl/koninginnedag-1969

Vanaf nr. 199 proberen we 
weer om het Zoekplaatje 

een vaste plek op pagina 20 
te geven.



Historie Gereformeerde Kerk Bouwstraat Ommen
door Dieks Horsman

Aanleiding tot de afscheiding van de Nederlandse Hervorm Kerk waren een aantal kwes
ties -  ( In 1816 werd bij Koninklijk besluit het Algemeen Reglement van het bestuur der 
Ned. Herv.kerk in het Konijnkrijk der Nederlanden aangenomen, waardoor de kerk afhan
kelijk was van de Staat. De leervrijheid bleef hierdoor officieel gehandhaafd. Een aantal 
theologen binnen die kerk bleven echter de zuivere handhaving van Gods woord verdedi
gen,

Zo verdedigde ds. Hendrik de Cock te Ulrum in een duidelijk en scherp verweer de hand
having van de zuivere verkondiging van de Bijbel. Ook stemde hij in met een pamflet te
gen de ingevoerde Evangelische Gezangenbundel. Andere theologen gingen hierin mee en 
stemden hier volledig mee in. Hoewel ds. de Cock niet van plan was zich af te scheiden 
maar wel in beroep ging bij de Algemene Synode, volgde er toch een gebeurtenis die de 
doorslag zou geven. Een metgezel van de Cock ds. H.P. Scholte bracht een bezoek aan 
Ulrum. De kerkenraad aldaar wilde hem die zondag laten voorgaan maar dat werd gewei
gerd door de consulent en de kerkdeuren bleven gesloten en ds. Scholte hield toen een 
hagepreek in een weiland naast de kerk. De kerkenraad van Ulrum scheidde zich daarna 
af van de Synodale of liberale kerk. De ondertekenaars wensten met deze kerk geen ge
meenschap meer te hebben totdat deze zou terugkeren naar “de waarachtige dienst des 
Heeren”.

Een dag later 14 okt. 1834 volgde de “Akte van Afscheiding of Wederkeer” .
Al spoedig kreeg De Cock medestanders van enkele reeds geschorste predikanten, ds. 
Scholte ook ds. Brummelkamp en A.C. Van Raalte, toen nog proponent. Ook in Ommen 
groeide het aantal hervormde kerkleden die grote moeite hadden met de kerkelijke situa
ties van die tijd. Omdat openbare samenkomsten van meer dan 20 personen volgens een 
wet van 1813 kunnen worden verboden , werden er samenkomsten gehouden ergens op 
een boerderij.

Zo ook op 1 1 december 1835 in de boerderij van Hendrik Woertink , in Arriën , later werd 
dat de familie Veurink,( ook wel “Ridderboer genoemd) nu erve “De Ridderinckhof’, aan 
de Ridderinkweg 3. Daar is toen o.l.v. ds Brummelkamp een godsdienst gehouden waarin 
hij de aanwezigen aanmoedigde om zich af te scheiden en waar toen ook enkele ambtsdra
gers werden gekozen. Hier vond dus de eigenlijke oprichting en institutie plaats van de 
Gereformeerde Kerk van Ommen op 11 december 1835.

In 1837 wordt Ds. A.C. Van Raalte uit Genemuiden beroepen Daar woonde hij met zijn 
vrouw Johanna de Moen, zij kwam uit een welgestelde ondernemers familie. Ds. Van 
Raalte was daarnaast een soort rondreizende predikant, meestal per paard, ten dienste van 
enkele afgescheiden kerken. De afgescheidenen ondervonden ook weerstand in Ommen. 
De burgemeester betoonde weinig tolerantie, integendeel , hij liet Van Raalte gevangen 
nemen, dit tot ergernis van de Gouverneur in Deventer die hem onmiddellijk weer vrij liet. 
De burgemeester beriep zich op een wet van 1813 waarbij ongeoorloofde bijeenkomsten 
van meer dan 20 personen niet worden getolereerd.

Een godsdienstoefening in Ommen met ds. Brummelkamp, waarbij ook het avondmaal 
wordt bediend in het huis van bakker Egbertus ten Tooren wordt wreed verstoord doordat 
er stenen door de ruiten worden geworpen. Om de goede orde te bewaken stuurde de Gou
verneur een detachement soldaten naar Ommen die bij de afgescheidenen werden onder
gebracht. Dit duurde 12 dagen.

Op 14 november is er dan de eerste kerkenraadsvergadering o.l.v. ds. Van Raalte. Vier 
ouderlingen worden gekozen Jan Bosch- Dirk Jan Kleinjan -Jannes Jaspers en Evert 
Dangremont en twee diakenen Jan Schepers en Albert Woertink. Twee jaar later koopt 
D.J. Kleinjan namens de kerk een groot perceel grond tussen de Van Raaltestraat en Den 
Lagen Oordt voor de bouw van de eerste pastorie waar het gezin Van Raalte gaat wonen 
in 1838. In de eerste jaren werden de kerkdiensten op verschillende plaatsen gehouden, 
zowel in Ommen en de buurtschappen. Er ontstaan plannen voor kerkbouw. En toen Har- 
men Timmerman zijn tuingrond aan de Bouwstraat te koop aanbood kocht ds. Van Raalte 
zelf dit terrein. Door de relatie met zijn welgestelde schoonouders was hij niet onbemid
deld. En er wordt dan heel voortvarend aan de kerk gebouwd zodat op 10-01-1840 het
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FREES VERHUUR OMMEN
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Tuincentrum Jurrie Baas
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7731 RZ Ommen 
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kerkgebouw in gebruik genomen is waar 91 jaar erediensten zijn ge
houden..
De gemeente groeit, niet allen in Ommen maar ook landelijk. Er ont
staat een tekort aan predikanten waardoor er verspreid in het land 
theologische opleidingen ontstaan. Ook Van Raalte begint in Ommen 
hiermee in een gebouwtje ,het z.g. Van Raaltehuis aan de Van Raal- 
testraat. Enkele jaren later werkte men op landelijk niveau aan een 
concentratie van de verschillende opleidingen en dat leidde tot een 
stichting van een Theologische School in Arnhem. De laatste kerken- 
raadsvergadering met ds. Van Raalte is dan op 13 oktober 1844. De 
opvolging is dan al geregeld want ds. J.W. ten Bokkel uit Winters
wijk heeft het beroep aangenomen. Dat betekende wel het vertrek 
Van Raalte uit Ommen naar Arnhem waar hij de studenten aan deze school verder gaat 
opleiden.

Twee jaar daarna gaat ds. Van Raalte met de eerste groep emigranten mee naar Noord- 
Amerika. In die jaren waren ook in Ommen gemeenteleden met plannen om hun geestelij
ke vrijheid elders te zoeken o.a. voor chr. onderwijs voor hun kinderen die hun hier niet 
geboden werd. Vanuit Arnhem zijn deze plannen goed begeleid door Van Raalte en zijn 
zwager ds. Brummelkamp. Met een groot zeilschip met aan boord 109 passagiers die onder 
leiding van ds. Van Raalte een moeilijke en onzekere tijd tegemoet gaan. In 1847 bouw
den ze de eerste blokhutten in Michigan 20 jaar daarna in 1867 is ds. Van Raalte daar over
leden na een leven van strijd en zegen.
In Ommen wordt ds. Ten Bokkel zijn opvolger. Na 33 jaar vertrekt hij naar Geesteren en 
neemt ds. J.H. Vos in 1878 zijn taak over. Daarna komt ds. Bakker en die is hier 14 jaar 
predikant.
De pastorie met achterstallig onderhoud wordt helemaal opgeknapt voor de nieuwe predi
kant ds. L.A. Smilde ( inl894 ) uit Leerdam.
Hij diende onze gemeente 36 jaar. Een lange periode in deze grote gemeente en hij heeft 
voor een belangrijk deel het gezicht van de gemeente bepaald. Hij overleed opl 1 februari 
1930. Daarna is mevr. Smilde verhuist naar de Zeesserweg, zij hadden geen kinderen.

Ds. Willem de Graaf
Er wordt een beroep uitgebracht op een predikant met een jong gezin ds. Willem de Graaf 
uit Hoogersmilde. Hij doet op 9-10-1930 zijn intrede.
Er wordt een bouwcommissie benoemd voor een nieuw en groter kerkgebouw waar in de 
dominee een adviserende functie verkrijgt.

De oude kerk van 1840 zal worden gesloopt, voor de nieuwe is een groter bouwterrein 
nodig . Hiervoor worden twee woningen aan de Bouwstraat aangekocht en gesloopt. De 
laatste dienst in de oude kerk wordt gehouden op zondag 14 juni. 1931.Inmiddels was er 
een z.g. houten ’Noodkerk’ geplaatst aan Den Lagen Oordt (nu wooncentrum -D e Naald) 
naast de bestaande pastorie, gebouwd door de aannemer H. Timmerman /B. Jansen.

De oude kerk stond op de plaats waar nu de grote zaal van De Kern is verrezen in 1988.
In de grote zaal van De Kern zijn nog twee kerkramen te zien uit het eerste kerkgebouw 
waarin waardevolle decoraties en documenten uit het verleden zijn aangebracht.

Architect en ontwerper Bastiaan Willem Plooij -  Amersfoort
Deze architect Plooij -1890-1967-was ontwerper van meer dan veertig kerkgebouwen in 
ons land van 1927 tot 1958, merendeels gereformeerde kerken.
Hij was een meelevend gemeente lid van de Grachtkerk in Amersfoort. Vooral in de derti
ger jaren bouwde hij veel z.g. Kruiskerken in de vorm van het Griekse kruis met vier gelij
ke lijnen die duidelijk opvallen in de kruisvorm van het dak zoals ook de kerk aan de 
Bouwstraat.

Na de sloop van het oude kerkgebouw werd op 1 september 1931 de eerste steen gelegd 
voor het huidige kerkgebouw door de toenmalige predikant Ds. W. de Graaf. Op 12 mei 
1932 is de nieuwe kerk in gebruik genomen. In een tijdsbestek van bijna 10 maanden is de 
totale bouw met het interieur en kerkorgel gereed gekomen. Voor de aanbesteding maakte 
de architect W.B. Plooy een begroting van 45.000 gulden dit alleen voor het kerkgebouw 
met 900 zitplaatsen. In de loop der jaren heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te 
Zeist enkel kerkgebouwen van architect Plooij onder Monumentenzorg geplaatst, waaron
der ook deze kerk in Ommen. Eén van de redenen daarvoor was de gaafheid van het inte
rieur waar met name de kansel, de kerkenraadsbanken, het totale bankenplan behoort tot 
een karakteristieke zeldzaamheid van de gereformeerde kerkgebouwen in Overijssel.
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Bij de openbare aanbesteding was aannemer 
J. Eshuis en Zn. te Vriezenveen degene die 
het laagste bedrag noteerde van -36,887 gul
den, een meevaller dus van ruim acht dui
zend gulden. De kerkenraad koos toen voor 
een uitbreiding van 900 zitplaatsen naar 
1000 .

Het interieur, d.w.z. alle kerkbanken en de 
kerkenraadsbanken en de preekstoel werd 
aanbesteed aan aannemerstimmerbedrijf H. 
Timmerman - B. Jansen, aan Den Lagen 

Oordt alhier met behulp van timmerlieden van andere aannemers uit Ommen, om alles op 
tijd klaar te krijgen voor de ingebruikname op 12 mei 1932. Een feestelijke onvergetelijke 
gebeurtenis voor de gemeente waarbij met dankbaarheid de grote offervaardigheid en de 
saamhorigheid van de gemeente wordt geroemd . Dit blijkt dan ook uit het aantal geschen
ken die door oudere en jongere gemeenteleden worden aangeboden. Zo was er o.a. door 
een damescomité geld ingezameld voor een luidklok in de toren die nog steeds elke zon
dag met de hand wordt geluid. Heel uniek in deze tijd.

De architect sprak bij de opening in 1932 over symbolische vormgeving van de bouwstijl 
van het interieur. Hij wees daarbij op ”de opgaande witte lijnen op de plafondgewelven en 
de zware steunbogen, die zich naar Boven richten en steunen op de vaste pilaren. Zo mag 
ook het leven en werken van de gemeente steunen op de vaste beloften van God”.
Ook de symbolische kleurstelling zowel van de prachtige glas in loodramen en op de ker
kenraadsbanken en de kansel waar vooral de kleur paars heel duidelijk opvalt. Paars, het 
symbool voor bezinning en inkeer paste helemaal bij de opvattingen van de gereformeerde 
kerkelijke gezindten en hun opvattingen in die jaren. Ook op de hoge bruingekleurde pla
fondgewelven waren enkele rijen paarse lijntjes aangebracht in de vorm van kleine mini- 
kerkjes, gelijkmatig verdeeld door het hele plafond ook op de galerij. Een heel mooi con
trast boven de hoge witte muren met boven de kansel het fraaie orgelfront met aan weers
zijden de mooie paarse gordijntjes die tijdens de preek iets opzij werden geschoven door 
onze bekwame organist Antje Stevens. Zij begeleide de gemeentezang in de eredienste, 
elke zondag twee diensten en ook de vele trouwdiensten meer dan 40 jaar.

Toen ruim 30 jaar later in 1965 het interieur aan een schilderbeurt toe was, zijn de oor
spronkelijke kleuren verwisseld naar veel lichtere kleuren, naar het voorbeeld van de 
Bergkerk, een Plooykerk in Zeist. En vanaf het jaar 2000 kennen we de huidige kleurstel
ling waarbij toen ook de banken een lichte kleur kregen. Opvallend daarna was dat de 
nieuwe verflagen in lichte kleuren een verbetering van de klanken weergaven en ook van 
de geluidsweergave.

Even weer terug naar 1932
Na de ingebruikname schreef dominee de Graaf in de Kerkbode een uitvoerig verslag over 
de bouw en de ingebruikname op 12 mei 1932, met de opschrift “Het Huis Voltooid” . 
Deze kerkbode verscheen enkele maanden voor het eerst op 1 januari 1932 op initiatief 
van de dominee. Een uitgave in keurig drukwerk met uitgebreide verslagen en mededelin
gen voor en uit de gemeente, tevens met leerzame artikelen van de predikant over kerkelij
ke of maatschappelijke onderwerpen. Ook verschenen er wekelijks advertenties van ver
schillende bedrijven die hun waren aanprezen. Daarnaast waren er geregeld ook de fami
lieberichten.
Ds. De Graaf heeft later toen hij was vertrokken naar Schiedam, de eerste 10 jaargangen 
1932-1942 laten inbinden. Na zijn overlijden zijn deze jaargangen door de dochter van 
ds.de Graaf mevr. C.J. Schripsema- de Graaf in bruikleen gegeven bij de Historische 
Kring in Ommen. Heel waardevol waarin men o.a. een duidelijke indruk krijgt van het 
kerkelijk leven in die jaren van de gemeente en de sociale en maatschappelijke verhoudin
gen. Enkele nazaten van ds. de Graaf zijn nog altijd geabonneerd op ‘De Darde Klokke” . 
De kerkelijke administratie in 1930 vermeldde een ledenaantal van 1300 leden. ds. de 
Graaf komt erachter dat het er twee jaar later 1554 leden zijn. Van een kerkenraadsvoor- 
stel voor een taakverlichting voor de dominee komt weinig terecht. De bezoeken, vooral 
naar de verre buurtschappen werden per fiets afgelegd. Zo was hij op een morgen om half 
negen al bij ons op bezoek in Dalmsholte , een afstand van zeven kilometer. Verder kwam 
men ook mede door zijn initiatief tot de oprichting van het muziekkorps Soli Deo Gloria. 
Onder zijn leiding kwamen ook de Commissie van Beheer en de Zendingscommissie tot 
stand.
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In het voorjaar van 1937 neemt hij een beroep aan naar 
Schiedam en op zondag 23 mei neemt hij afscheid en ver
trekt hij met zijn gezin naar de geref. kerk te Schiedam. 
Maar de sterke band met Ommen bleef vele jaren in stand 
en in de zwaarste oorlogsjaren, vooral in het westen van 
ons land, verbleef mevr. De graaf met enkele kinderen in 
het gastvrije gezin van de familie Holtvoort tegenover de 
kerk. Bij het vijftigjarig bestaan van ons kerkgebouw in 
1982 is dominee de Graaf uitgenodigd om de gedenkrede 
te houden.
In oktober 1937 kwam als opvolger van hem dominee Ja
cob Koppe die met zijn jonge gezin vanuit Wagenborgen 
bij Delfzijl, zijn eerste gemeente, die hier zijn intrek 
mocht nemen in de nieuwe riante pastorie aan het Bouw- 
eind, nu Van Raaltestraat. De oude pastorie werd daarna 
voor andere gezinnen gebruikt en in 1960 deels betrokken 
in de bouw van De Olde Wheeme.
Tegelijk kwam ook het dienstmeisje van het gezin Koppe, 
Hilje Hoven mee naar Ommen. Zij bleef hier haar leven 

lang wonen, nadat zij trouwde met Hendrikus Makkinga. (Dieks Makkinga)

Ds. Koppe beschikte toen in 1937 al over een rijbewijs, maar had zelf geen auto. Hij 
kreeg toestemming om voor een vastgesteld bedrag per jaar gebruik te maken van huurau
to vooral voor de bezoeken in de uitgestrekte buitengebieden. Tijdens onze schoolvakan
tie in aug 1938, ik was toen acht jaar, bezocht hij met zijn vrouw en hun drie kinderen 
Ria, Joop en Anje ons gezin voor een kennismaking. Bij het vertrek startte de auto niet, de 
accu was leeg. Het aandrukken van de auto hielp niet. Wat nu, telefoon was er bij ons in 
de buurt nog lang niet, daarom fietste mijn zus naar Nieuwebrug bijna 4 km. naar het 
landhuis van freule van der Wijck om daar garage Steen te bellen. Die kwam toen met een 
volle accu waarna de reis naar Ommen werd aanvaard.

Door de groei van de gemeente werd het vele werk voor de dominee te veel. Men ging 
toen over tot het beroepen van een hulpprediker.
Van 1 okt. 1938 tot 15 april 1943 zijn achtereenvolgens de kandidaten Verwoerd (later 
predikant van geref. Kerk Vrijgemaakt in Ommen), Phieffers en Hempel hier werkzaam 
geweest. Eens per maand leidden ze een kerkdienst en andere pastorale taken deden ze in 
overleg met ds. Koppe.

In 1944 komt het dan eindelijk tot het beroepen van een tweede predikant, ds. J.F. Colen- 
brander uit Twijzel. Hij woont tijdelijk met zijn vrouw in een woning van de familie Tim
merman op het Bouweind. omdat de bouw van een tweede pastorie in deze oorlogsjaren 
onmogelijk blijkt. Zijn intrede is op zondag 16 jullie en op woensdag 19 juli trouwde mijn 
broer Johannes met Geertje Dunnewind. ds. Koppe leidde deze trouwdienst. De bruiloft 
was daarop bij ons op de boerderij , aangezien wij toen behoorden bij de wijk van ds. Co- 
lenbrander kwam hij ’s-middags samen met zijn vrouw op deze stralende zomerdag op de 
fiets het bruidspaar feliciteren.

Ds. Koppe beschikte over een heldere duidelijke stem, belangrijk tijdens de diensten in 
deze grote volle kerk in de jaren toen er nog geen geluidsinstallatie was aangebracht. Zijn 
preken vond ik als schooljongen vaak boeiend, de verhalen uit de bijbel wist hij in duide
lijke beelden prachtig weer te geven.
Zo ging er eens iets fout met de naam van een dopeling. Voorheen overhandigde in een 
doopdienst de vader het z.g. doopbriefje met de naam van de dopeling aan de predikant 
“Hendrik’ was zijn naam, maar de dominee las per abuis de naam Hendrikje, direct daar
op zette de organist in voor het opgegeven lied. Voor zijn ouders een hele schrik en later 
voor de opgroeiende Hendrik geen prettige gewaarwording.

In een andere doopdienst waarin een tweeling werd gedoopt ging er weer iets fout omdat 
de organist niet had opgemerkt dat het om tweeling ging, begon deze na de doop van de 
eerste dopeling direct te spelen voor het dooplied maar de koster die naar vaste gewoonte, 
voor het dopen altijd de mooie koperen kap van het oude doopvont nam en daarna wat 
terzijde ging staan, liep snel naar de hal achter de kansel, waar hij de stroom voor het or
gel uitschakelde waarna de andere tweeling is gedoopt met het aansluitend dooplied.

Nadat ds. Koppe bijna een halfjaar had samengewerkt met ds. Colenbrander ontving hij 
een beroep uit Appingedam, dicht bij zijn eerste gemeente. En wat bijna niemand ver-
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wachtte, hij nam dit beroep aan. De verhuizing vond plaats in december 1944, de donkere 
en gevaarlijkste oorlogsmaand. Niet in een verhuiswagen maar een gewone vrachtwagen 
en in het donker omdat het overdag te gevaarlijk was vanwege de kans op beschietingen 
vanuit de lucht door Engelse jachtvliegtuigen.

Voor ds. Colenbrander brak er nu een drukke, maar ook een zware periode aan. Gelukkig 
kreeg hij in maart 1946 een fijne en ijverige collega met de komst van ds. K.J. Schaafsma 
die met zijn gezin kwam te wonen in de pas aangekochte pastorie, een ruime en statige 
villa aan de Hammerweg met de naam “Hei en Dennen” Dominee Schaafsma was een 
uitblinker in het onthouden van namen en familie verhoudingen. In zijn zes jaren in Om
men kende hij een groot deel van gemeenteleden bij naam, ook buiten zijn eigen wijk.

Ontstaan Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
In april 1947 wordt, met veel andere gereformeerde kerken in ons land,, ook onze ge

meente geconfronteerd met de Vrijmaking waardoor 264 leden overgaan naar de Geref. 
Kerk Vrijgemaakt. Reeds vele jaren vinden hun kerkdiensten en overige samenkomsten 
plaats in het ruime Kerkelijk Centrum ..HET BAKEN” met in de kerkzaal een prachtig 
ambachtelijk kerkorgel, waar in de zomermaanden orgelconcerten worden gehouden , in 
samenspel met het Scheuer-orgel uit 1821van de Hervormde kerk, (dit jaar dus 200- 
honder jaar). Deze samenwerking geeft blijk van goede onderlinge verstandhoudingen 
tussen de kerken van Ommen.

Terug naar de historie kerk aan de Bouwstraat
Ds. Colenbrander vertrekt in 1949 naar Apeldoorn en kort daarna neemt ds. F.H. Vonk uit 
Veenwoudsterwal het weer over. De beroepingscommissie kan in 1952 opnieuw aan het 
werk na het vertrek van ds. Schaafsma naar Rotterdam. Al snel wordt ds. P. Homburg uit 
Urk beroepen, hij neemt het aan en blijft hier tot 1956 waarna hij zijn ambtelijke taak 
voortzet in Vlissingen.

Op 13 juni 1951 was het een feestelijk gebeuren in Witharen. Het kerkelijk gebouw 
“Irene” werd in gebruik genomen. Voortaan worden daar ook de kerkdiensten gehouden 
en overige kerkelijke samenkomsten. Een verheugende aanwinst voor de aldaar wonende 
gemeenteleden.
In die periode is er in de kerk een geluidsinstallatie aangelegd. Een reeds lang gekoesterde 
wens ging hierdoor in vervulling evenals de bouw van een jeugdgebouw -D e Olde Whee- 
me” aan Den Lagen Oordt in 1960.gebouwd door Bouwbedrijf H.Martens en Zoon ( onze 
toenmalige kostersfamilie.)

Twee jonge predikanten ds.J.C.Baumfalk en ds.H.Hortensius dienden op voortreffelijke 
wijze onze gemeente van 1957 tot 1962. Beide waren ze geliefd zowel als voorgangers in 
de kerkdiensten en in hun pastorale arbeid in onze gemeente.

Na het vertrek van ds. Baumfalk naar Groningen en ds.Hortensius naar Harderwijk kwa
men er weer twee jonge predikanten naar Ommen, ds.J.B.van der Meulen en ds.J.J.A.de 
Boer. Na dat ds. van der Meulen in sept.1967 naar Sneek was vertrokken kwam in 1968 
ds. R. Fernhout hier en woonde met zijn gezin in de pastorie aan de Van Raaltestraat. Hij 
was hier 9 jaar predikant maar daarnaast volgde hij ook een doctorale studie waarmee hij 
op 13” 12-1969 promoveerde met een proefschrift: “ Woord en Naam in de Religies” , aan 
de V.U. in Amsterdam, waar hij enkel jaren daarna een benoeming verkreeg als weten
schappelijk medewerker aan de V.U. waardoor hij afscheid nam van onze gemeente waar 
hij onuitwisbare sporen mocht achterlaten zowel in de Woordverkondiging maar ook als 
een veelbewogen pastor.

Als opvolger van ds. de Boer die naar Middelburg vertrok, kwam ds.J.Jellema hier 
in 1969.Hij trok met zijn gezin in de pastorie aan de Julianastraat voor wijk twee en die na 
drie jaar al een beroep aannam naar de Glind voor pastorale arbeid voor gehandicapten
zorg, waar hij als student reeds al stage-werkzaamheden had verricht.

In 1969 komt ook de liturgiecommissie met het voorstel kindernevendiensten te houden. 
Ds. W. van den Berg werd in 1973 predikant voor wijk 2. Kenmerkend voor zijn woord
verkondiging waren de minipreekjes voor de kinderen aan het begin van de preek hetgeen 
niet alleen door de kinderen maar ook door de ouderen werd gewaardeerd.

Inmiddels was het ledental van de gemeente gestegen tot 2600 leden en besloot men om 
een derde predikant te beroepen. En zo kwam in 1966 onze eerste derde preikant ds. L.J. 
Goede uit Aalten hier wonen, eerst tijdelijk in een riante vakantiewoning in de Wolfskuil



en daarna in de pas aangekochte pastorie aan de Prins Bemhardstraat als dominee van wijk 
drie. Een predikant met een jarenlange ervaring als pastor, een wijs man met bekwame 
organisatietalenten, maar vooral met een pastorale bewogenheid.
Helaas heeft hij hier maar een vrij korte periode kunnen arbeiden vanwege zijn zorgelijke 
gezondheid. Hij overleed op 11 september 1971. Na een afscheidsdienst in ons kerkge
bouw ging de rouwstoet helemaal lopend achter de rouwwagen naar de begraafplaats 
Laarmanshoek.

Ds.F.de Vries neemt dan in september 1972 met zijn gezin de intrek in de pastorie Prins 
Bem hardstraat.
In 1974 gaan we voor het eerst zingen uit het nieuwe Liedboek voor de kerken en ook in 
dat jaar is er het principe besluit genomen tot kanselruil voor vier maal per jaar met de 
Hervormde Gemeente.

In januari 1977 wordt ons kostersgezin zwaar getroffen door een ernstig auto-ongeluk. 
Hendrik Martens en zijn vrouw belanden beiden in het ziekenhuis. Zij mocht na vier da
gen weer naar huis maar haar man, onze voortreffelijke koster is na een zware strijd drie 
weken later overleden. Een groot verlies voor het gezin en gemeente. In de afscheidsdienst 
klonken de woorden van Jezus, ”  In het huis van mijn vader zijn vele woningen, en ik ga 
heen om U plaats te bereiden” . Heel toepasselijk bij het kostersambt. De kerkenraad be
noemde tot opvolger van koster Hendrik Martens zijn schoonzoon Arie Veldman die deze 
taak op bekwame wijze voortzette.

Op 7 juli 1978 doet ds. H. Mulder hier zijn intree. De kinderen luisteren heel aandachtig 
bij het doopvont naar zijn korte verhaaltjes voordat ze naar de nevendienst gaan. Voor de 
catechisanten komt er de huiscatechese die door de predikanten worden begeleid samen 
met een groep gemeenteleden.
Nadat het rapport ’’Vrouw in het ambt”  wordt besproken en men daarmee instemt, krijgt 
onze gemeente de eerste diaken. Mw. G.M. Loman wordt de eerste diaken. Op haar eerste 
kerkenraadsvergadering bij allemaal mannenbroeders sprak de praeses de bemoedigende 
woorden uit het boek Hooglied “U mag hier zijn als een lely tussen de distels” .

Dan komt het jaar 1979 waarin het pand Zandbergen, naast de kerk te koop komt. De fa
milie Zandbergen gunt onze gemeente het recht van eerste koop. “Een unieke kans, om 
deze mogelijkheid te aanvaarden.”, aldus ds. Van Egmond toen hij dit in de kerkdienst 
meedeelde. En zo werd deze ruime winkel voor woninginrichting aangekocht, de eerste 
jaren voor verhuur maar in 1985 is het pand verbouwd voor vergader lokaliteiten en toen 
De Olde Wheeme in 1987 was verkocht aan de Rabobank werd ruim een jaar later in okto
ber 1988 de uitbreiding van De Kern in gebruik genomen.

Omdat er voor de graafmachines geen ruimte was voor de uitgraving van de kelderruimten 
door de dicht opstaande gebouwen rondom, zijn de vele kubieke meters zand helemaal 
met schop en kruiwagens door vrijwilligers uitgegraven en met vrachtwagens afgevoerd. 
Een enorme prestatie. Maar uiteindelijk wel met een bijzonder en dankbaar resultaat voor 
één kerkelijk centrum De Kern aan de Bouwstraat.

Na het vertrek van ds. van den Berg, komt een jaar later ds. G. Oppedijk naar Ommen. In 
dat jaar telde onze gemeente 3200 leden.

12 mei 1982 viert men het 50-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Ds. De Graaf werd uit
genodigd om deze op feestelijke bijeenkomst de herdenkingsrede te houden, waarvoor hij 
zijn dank en erkentelijkheid uitspreekt.
Twee jaar daarna neemt ds. Van Egmond afscheid in augustus, hij vertrekt naar Em- 
licheim vlak over de grens. De vacature duurt niet lang want vanuit Castrolande in Brazi
lië komt ds. M. Mellema naar Ommen. Hij is met veel genoegen van de gemeente hier 24 
jaar predikant en gaat dan met emeritaat.
De plaats van ds. Mulder wordt na een langdurige periode ingenomen door ds. H. J. Nolles 
die eveneens tot aan zijn emeritaat in Ommen blijft.

De oorlogsjaren
Ook de kerken werden geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Een maand na de Duitse 
bezetting was er in onze kerk een bidstond, een samenkomst waar men in deze zwaar be
proefde tijden samen Gods aangezicht zocht om bescherming en uitredding. Een maand 
later verboden de Duitsers het luiden van de klok. De kerkenraad vraagt aan de burge
meester toestemming om weer te mogen luiden. Dit wordt toegestaan maar dan alleen 
voor de aanvang van de kerkdiensten. Nog weer later is het helemaal verboden.
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In 1942 is er bij de grossiers geen avondmaal wijn te verkrijgen Winkeliers uit eigen ge
meente willen zo lang mogelijk hierin nog voorzien, maar zo nodig zal wijn worden ver
dund met water.

Joodse inwoners vervolgd
De Duitsers nemen steeds strengere maatregels en gevaarlijke beperkingen voor de joden 
in ons land. De eerste maatregelingen hebben nog niet een directe bedreiging met de 
dood. De bezetters hebben op verschillende plaatsen werkkampen ingericht voor jonge 
Joodse mannen. En daar zijn in augustus 1942 ook een aantal Joodse manen naar toe ge
stuurd, zoals Maurits Bierman en Hartog de Levie, in de Brugstraat, Jakob de Levie van 
het Kerkplein, Jozef van der Hoek van het Bouweind. Vrouwen en kinderen mogen thuis 
blijven.
Op 2 oktober 1942 ’s Avonds om 7 uur krijgen de bijna alle Joodse gezinnen de opdracht 
zich reisvaardig te maken voor een reis naar een werkkamp, onder het valse voorwendsel 
dat ze daarzo genaamd worden herenigd worden met hun mannen en vaders. Ook de fa
milie De Haas, met een slagerswinkel in de Brugstraat krijgt dit bericht, zij vertrouwen 
het niet en zoeken een gelegenheid om onder te duiken. Martha is die avond alleen thuis 
met haar ouders. De ouders vinden een schuilplaats bij hun medewerker Hendrik Schul
dink en brengt Martha dan naar koster Martens van de Gereformeerde kerk, die hij goed 
kent. De koster brengt Martha naar een schuilplaats in de ruimte onder de vloer van de 
kerk, waar zij blijft tot de volgende dag, totdat de overige Joodse gezinnen met een 
vrachtwagen waren afgevoerd vanaf de markt alhier naar Zwolle en die vandaar met de 
trein naar Westerbork zijn afgevoerd.
Toen de familie Van der Hoek op die avond ook de oproep ontving vonden zij die nacht 
ook een schuilplaats bij deze koster, in een schuilplaats onder het kippenhok van de koster 
op het terrein naast de kerk. Toen in die nacht de Duitsers bij een zoektocht de familie 
Van der Hoek niet in hun woning aantrof, dreigden ze met represailles voor hun buren, als 
de ondergedoken familie Van der Hoek niet tevoorschijn zou komen. Die verantwoording 
durfde deze familie niet te nemen en daarop melden zij zich en werden mede afgevoerd. 
Wat een moedige daad van koster Martens, met gevaar voor eigen leven deze Joods inwo
ners te beschermen maar gelukkig is dat voor hem goed afgelopen.
Er was nog een verborgen plek onder het orgel in de tussenruimte van de vloer van het 
orgel en het plafond in de hal waar de elektrische motor staat die zorgt voor de winddruk 
van de toetsen naar de pijpen, In die ruimte had de koster enkele symbolische voorwerpen 
verstopt uit de Synagoge die gebruikt werden tijdens hun samenkomsten op de Sabbat. 
Ook waren er clandestiene voedselwaren opgeslagen o.a. roggemeel met als gevolg dat 
daar muizen in het orgel met muizen nestjes voorkwamen die storing veroorzaakten tij
dens het kerkgezang. Meester Timmerman fungeerde dan als voorzanger.de muizenresten 
werden door de koster en de organist opgeruimd, zodat het orgelspel weer de zang kon 
begeleiden.
De nood van de burgerbevolking in het West-Nederland wordt steeds ernstiger, vooral

voor kinderen die daardoor ondervoed raken. De kerken in het oosten laten 
in de zomermaanden van 1943-1944 honderden kinderen opnemen in de 
gezinnen. Ook de Ommer kerken laten samen 229 kinderen hier naar toe 
komen, waarvan onze kerk 118 kinderen van de geref. Kerk uit Delft hier 
naar toe lieten komen voor een maand. Bij ons kwam Kees van Duijn, een 
jochie van negen jaar, waar wij nog steeds contact mee onderhouden,
Maar het is ook voorgekomen dat uit die oorlogsjaren enkele kinderen uit 
Delft jaren later hun levenspartner hier hebben gevonden.

Kerkklokken
t  Op 15 april 1943 roofden de Duitsers ook de luidklokken van de kerken in 
I Ommen om te worden omgesmolten voor de Duitse Wehrmacht. Het geld
; bedrag dat onze kerk hiervoor ontving is toen in een fonds gestort voor 
" aanschaffing van een nieuwe luidklok na de oorlog. Deze nieuwe is twee

maal zo zwaar en heeft dus ook een groter bereik. Deze klok is in 1948 
( M  geplaats door de firma Van Bergen in Heiligerlee en weegt 800 kg.

Tot zover dit historisch overzicht. Ook de geschiedenis van deze kerkge
meenschap gaat verder. Het vervolg hierop blijft bewaard voor voortschrij
ding in een later stadium.

Informatiegegevens o.a. uit “Op weg - Anderhalve eeuw gereformeerd kerk Ommen” - door 
A. Ruiter.
A rchief CCO : Gereformeerde kerkbodes van 1932 -1942.
Eigen ervaringen als gemeentelid.
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