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TER HERINNERING 

AAN DE INWONERS VAN OMMEN 

DIE DOOR OORLOGSHANDELINGEN 

TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG 

ZIJN OMGEKOMEN

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlan
den o f waar ook ter wereld zijn omgekomen o f vermoord, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daar
na in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Bovenstaande tekst is ook terug te vinden op de panelen bij het oorlogsmonument bij het gemeentehuis van Ommen. 
In dit boekje treft u de namen aan van alle ons bekende slachtoffers. Betrokkenen stonden ten tijde van hun overlij
den ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Ommen.

Het betreft ook de Ommenaren die na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld zijn omgeko
men.

We hebben getracht zo veel mogelijk informatie over hen en waar mogelijk ook een foto in dit herdenkingsboekje 
op te nemen.

Ommen, 11 april 2020

De werkgroep Tweede Wereldoorlog van het CCO 

en de Stichting De Darde Klokke.



Herman van Aalderen

Geboren op 6 februari 1910. 10 april 1945 is een bewogen dag voor Ommen. De be
vrijders komen dichterbij. De bewoners van de binnenstad worden opgeroepen huis en 
haard te verlaten. Bij de Vechtbrug liggen dreigend bommen voor de vernietiging van 
de brug te wachten. In Lemele en omgeving richten op de avond van deze dag de lo
pen van de tanks en ander geschut zich op Ommen. En dan tegen 11 uur ’s avonds 
regent het granaat vuur op Ommen. Overal worden huizen beschadigd, Ook het huis 
van de familie H. van Aalderen aan de Hamsgoren. De gevolgen zijn droevig. Het 
slachtoffer is Herman van Aalderen, oud 35 jaar. Hij overlijdt op 11 april 1945 ’s 
morgens om 08.00 uur.

Bertus Johannes Baas

Geboren op 9 oktober 1924. Bertus was als boerenknecht tewerk gesteld in Borken 
(D). Op 28 maart 1945, kort voor de komst van de Engelsen, vond hij in de schuur een 
voor hem onbekend voorwerp, dat explodeerde. Hij overleed vrijwel direct aan de 
gevolgen hiervan. In 1946 is hij begraven op de Algemene begraafplaats in Ommen.

Gerrit Bakker

Geboren op 8 februari 1918. Is op 12 mei 1940 in de gemeente Rhenen overleden. Hij 
was dienstplichtig militair bij de 1 le Batterij 6 Veld. Op 12 mei 1940 is hij gesneu
veld en ter hoogte van Ouwehands Dierenpark gevonden.

Ursula Lore Sara Bein

Geboren op 26 mei 1925. Gevlucht uit Nürnberg en behoorde tot de groep gevluchte 
Joodse leerlingen op de Quaker-school in Eerde. De Quakerschool was gevestigd in 
kasteel Eerde. Per 1 september 1941 mochten Joden en niet-Joden niet meer samen 
onderwijs krijgen en werd er een aparte Joodse school ingericht in villa De Eerder 
Esch elders op het landgoed. Op 10 april 1943 werden zij overgebracht naar het kamp 
Vught. Zij is op 24 september 1943 te Auschwitz vennoord.

Maurits Isedoor Bierman

Geboren op 25 december 1912. Woonde wat nu Brugstraat 18 te Ommen is. Op 9 ok
tober 1942 is hij met 1703 personen op transport naar het vernietigingskamp 
Auschwitz gesteld en op 31 januari 1943 vermoord.

Josephine Bierman-Zilverberg

Geboren op 9 november 1915. Woonde wat nu Brugstraat 18 te Ommen is. Op 9 ok
tober 1942 is zij met 1703 personen op transport naar het vernietigingskamp 
Auschwitz gesteld en drie dagen later vermoord.

Ernst Ludwig Binswanger

Geboren op 16 augustus 1925. In april 1943 was Ernst Binswanger een van de leer
lingen die zich meldde bij de poort van kamp Vught. Na een verblijf van drie maan
den werd hij samen met een groot deel van zijn medeleerlingen op transport gesteld 
naar Westerbork. Daar kwam hij op 17 juli 1943 aan en werd hij ondergebracht in 
barak 9. Op 21 september volgde het transport naar Auschwitz. Daar werd hij samen 
met zijn vriend Hermann Isaac geselecteerd om dwangarbeid te verrichten en kwam



zo in kamp III, Auschwitz Monowitz terecht. Hij kreeg het nummer 151874 op zijn 
onderarm getatoeëerd en werd tewerkgesteld in de chemiefabriek van IG Farben. Het 
kampleven en de dwangarbeid waren zwaar. Op 9 november werd Ernst opgenomen 
in het kampziekenhuis van Monowitz. Op 3 december vond men dat hij voldoende 
was hersteld. Hij verliet het ziekenhuis en moest weer dwangarbeid verrichten. Op 1 
januari 1944 kwam hij weer in het ziekenhuis terecht. Uiteindelijk overleed Ernst op 
7 februari 1944.

Hans de Boer

Geboren op 30 september 1889. Op 4 februari 1945 werd hun boerderij in Leme- 
lerveld door een Engelse bom getroffen. De Boer en zijn echtgenote kwamen om. 
Evenals de inwonende knecht Arend de Boer (neef) uit Jubbega.

Grietje de Boer - Ruiter

Geboren op 15 juli 1893. Op 4 februari 1945 werd hun boerderij in Lemelerveld door 
een Engelse bom getroffen. De Boer en zijn echtgenote kwamen om. Evenals de in
wonende knecht Arend de Boer uit Jubbega.

David Cohen

Geboren op 28 maart 1891. Woonde wat nu Kerkplein 6 in Ommen is. Op 25 mei 
1943 is hij op transport naar het vernietigingskamp Sobibor gesteld. Meteen na aan
komst op 28 mei 1943 is hij vermoord.

De dertiende trein van Westerbork naar Sobibor vertrok op dinsdag 25 mei 1943. De 
transportlijst bevatte 2862 namen. Na aankomst in het vernietigingskamp, drie dagen 
later, werden al deze mannen, vrouwen en kinderen vermoord.

Perlina Cohen-Hoogstraal

Geboren op 14 augustus 1889. Woonde wat nu Kerkplein 6 in Ommen is. Op 25 mei 
1943 is zij op transport naar het vernietigingskamp Sobibor gesteld. Meteen na aan
komst op 28 mei 1943 is zij vermoord.

Willem Eggengoor

Geboren op 12 juli 1871. Willem Eggengoor was landbouwer en kastelein van café 
Nieuwebrug, gelegen aan de Regge tussen Ommen en Lemele. Een luchtaanval op 
14 januari 1945 door de geallieerden in de richting van een Duits luchtafweerbatterij 
in de buurt van Nieuwebrug kost de 73-jarige Eggengoor het leven, blij stond voor 
zijn café op de weg te kijken en wordt door een kogel getroffen en is op slag dood. 
Dezelfde dag wordt de brug over de Regge door een bom getroffen en zwaar bescha
digd, evenals het café, de school, de woning van het schoolhoofd en een boerderij.

Gerrit Jacobus van der Flier

Geboren op 2 september 1896. Is op of rond 15 november 1941 op de Noordzee om
gekomen in een poging naar Engeland te komen. Van der Flier heeft een zeemans
graf gekregen.



Hendrikus Frederiks

Geboren op 5 februari 1919. Hij was dienstplichtig militair bij 2-II-31 Regiment In
fanterie en is als gevolg van verwondingen in mei 1940 op 27 juni 1940 in Zaandam 
overleden.

Benjamin van Gelder

Geboren 9 april 1873. Woonde wat nu Gasthuisstraat 13-15 in Ommen is. Op 3 sep
tember 1944 is hij met 1.019 andere Joden op transport naar het vernietigingskamp 
Auschwitz gesteld. Hij is meteen na aankomst op 6 september 1944 vermoord.

Johanna van Gelder-Mogendorff

Geboren op 12 augustus 1871. Woonde wat nu Gasthuisstraat 13-15 in Ommen is. Op 
3 september 1944 is zij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld.
Zij is na aankomst op 6 september 1944 vermoord.

Barteld van der Graaf

Geboren op 27 februari 1922. Hij is op 19 januari 1945 in München overleden. Hij 
rust op het Nederlandse ereveld in Frankfurt am Main.

Dirk van der Graaf

Geboren op 16 juli 1917. Was als dienstplichtig soldaat ingedeeld bij 1 -II-19 Regi
ment Infanterie bij de Grebbelinie. Hij is daar op 13 mei 1940 gesneuveld en op 17 
mei 1940 aldaar begraven.

Mannes Grendelman

Geboren op 16 juni 1913. Is als verzetsman uit Beerzerveld op 2 maart 1945 in Vars- 
seveld samen met 46 andere verzetsstrijders door de Duitsers doodgeschoten.

Evert Grootemarsink

Geboren op 15 juli 1924. Op 13 februari 1945 overleed hij in Duitsland als slachtoffer 
van een zwaar bombardement van de geallieerden. Naar verluidt bij de beruchte lucht
aanval op Dresden. Evert is op 14 november 1949 begraven op de begraafplaats in 
Lemele.

Klaus Julius Herzberg

Geboren op 25 april 1925. Werd in oktober 1941 opgehaald door zijn vader uit de 
Joodse school in villa de Eerder Esch op het landgoed. Op 5 augustus 1943 werd 
Klaus met zijn vader vanuit Amsterdam naar Westerbork weggevoerd. Vanwege de 
werkervaring in de verkoop van rails kwam de vader van Klaus op de Stammliste te 
staan. Dit was een lijst met personen die vrijgesteld waren van deportatie, omdat ze 
onmisbaar waren voor het kamp. zijn. Bij zijn inschrijving had Klaus als beroep 
‘metaalsorteerder’ en ‘muziekstudent’ laten noteren. Doordat hij had opgegeven erva
ring te hebben in de metaalindustrie kwam ook Klaus op de Stammliste te staan.

In het kamp op de Drentse heide zag hij na verloop van tijd ook een aantal leerlingen 
van de Quakerschool terug. Op 4 september 1944 werd Klaus samen met zijn vader



en andere ‘metaaljoden’ die op de Stammliste stonden op transport gesteld. Ook zijn 
voormalige kamergenoten Klaus Seckel en Ernst Reiss werden met hem op transport 
gesteld naar Theresienstadt. Op 29 september 1944 volgde deportatie naar Auschwitz. 
Daar werd Klaus direct na aankomt op 1 oktober 1944 vermoord. De vader van Klaus 
werd overgebracht naar Bergen Belsen om later alsnog naar Auschwitz te worden ge
deporteerd waar hij eveneens in oktober 1944 werd vermoord. De stiefmoeder van 
Klaus overleefde de oorlog.

Joseph van der Hoek

Geboren op 11 maart 1903. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 5 in Ommen is. 
Op 9 oktober 1942 is hij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld 
en op 3 1 januari 1943 vermoord.

Geertje van der Hoek-Bierman

Geboren op 13 mei 1909. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 5 in Ommen is. 
Op 9 oktober 1942 is ze op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld en 
meteen na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Salomon van der Hoek

Geboren op 24 maart 1933. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 5 in Ommen is. 
Op 9 oktober 1942 is hij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld 
en meteen na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Jacob van der Hoek

Geboren op 15 maart 1937. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 5 in Ommen is. 
Op 9 oktober 1942 is hij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld 
en op 12 oktober 1942 vermoord.

Salomon van der Hoek

Geboren op 28 februari 1865. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 1 in Ommen 
is. Op 9 oktober 1942 is hij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz ge
steld en meteen na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Jan Houtman

Geboren op 7 juni 1917. Jan Houtman was lid van de door Jan Seigers uit Ommen 
geleide knokploeg en coördineerde en voerde diverse verzetsactiviteiten uit. Hij over
leed op 17 november 1944, toen hij met een machinegeweer doodgeschoten werd 
door de Nederlandse Waffen-SS'er Herbertus Bikker op de boerderij van de ouders 
van Annie Bosch-Klink in Hoonhorst nabij Dalfsen. Houtman werd enkele dagen na 
de moord begraven te Ommen. Er is een straat in Ommen naar hem vernoemd.

Hermann Isaac

Geboren op 8 april 1924. In april 1943 meldde hij zich samen met de andere Joodse 
leerlingen in Vught. Vanuit het kamp stuurde hij nog een briefkaart naar de Quaker- 
school. Hij deed daarin zelfs het verzoek om een aantal boeken op te sturen.



Halverwege de maand juli werd hij naar Westerbork gebracht. Na een verblijf van 
twee maanden in kamp Westerbork werd hij op 21 september op transport gesteld 
naar Auschwitz III, ook wel bekend als Auschwitz-Monowitz. Het was een werkkamp 
met 10.000 gevangenen. Hermann maakte deel uit van een groep van zo’n 300 Neder
landse Joden uit Westerbork. De eerste weken, tot ongeveer half november, sliepen 
deze gevangenen in een grote tent. Daarna werden ze ondergebracht in houten barak
ken.
Vanwege het oprukkende Russische leger werd in januari 1945 besloten om 
Auschwitz te ontruimen. SS’ers met machinegeweren in hun hand dreven de Joodse 
gevangenen bijeen. Een lange stoet zwaar ondervoede gevangenen begonnen aan een 
lange mars naar Gleiwitz. Het was geen marstempo. Dat was onmogelijk voor de ge
vangenen met hun zwerende voeten in de houten klompen. Ze strompelden vooruit. 
Enkel gehuld in een dun blauw-wit gestreept gevangenispak dat nog het meeste weg 
had van een pyjama. De sneeuw en ijzige kou maakten de omstandigheden nog zwaar
den. Ook Hermann Isaac bevond zich onder deze gevangen. Lopen was leven. Ieder
een die viel werd doodgeschoten. Hermann Isaac was uitgeput en zou Gleiwitz nooit 
bereiken.

Hendrik Kleinlugtebeld

Geboren op 6 februari 1913. Op 10 april 1945 was hij op zijn land in Dalmsholte aan 
het werk. Bij een gevecht tussen de Canadezen en terugtrekkende Duitsers werd hij 
dodelijk getroffen door geweervuur. Hendrik was in de oorlog betrokken bij het verzet 
en verleende onderdak aan diverse onderduikers.

Hertog de Lange

Geboren op 12 april 1902. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 1 in Ommen is. 
Op 9 oktober 1942 is hij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld 
en 31 januari 1943 vermoord.

Jetje Sophie de Lange

Geboren op 28 januari 1938. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 1 in Ommen 
is. Op 9 oktober 1942 is zij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld 
en meteen na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Roosje Henriette Sophie de Lange

Geboren op 20 oktober 1933. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 1 in Ommen 
is. Op 9 oktober 1942 is zij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld 
en is meteen na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Salomon Mozes de Lange

Geboren op 6 september 1931. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 1 in Ommen 
is. Op 9 oktober 1942 is hij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz ge
steld en meteen na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Sara Zette de Lange-van der Hoek

Geboren op 30 oktober 1904. Woonde wat nu Dr. A.C. van Raaltestraat 1 in Ommen 
is. Op 9 oktober 1942 is zij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld 
en meteen na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.



Bernd Julius Leffman

Geboren op 20 september 1924. Werd in Vught naar het buitenkommando Moerdijk 
gestuurd en moest dwangarbeid verrichten door tankgrachten te graven. Na zes weken 
dwangarbeid werd Bernd Leffmann naar Kamp Westerbork gestuurd. Een bed met 
een stugge matras in de barak met nummer 61 werd zijn nieuwe ‘thuis’, al ging enige 
vergelijking met zijn echte thuis volledig mank. Behalve een slaapzaal, was in deze 
barak ook een linoleumfabriek en patentruitenfabriek ondergebracht. Op dinsdag 21 
september ging er een transport naar het oosten. De bestemming was Auschwitz. Daar 
werd hij direct na aankomst naar de gaskamer gebracht en vermoord.

Eva de Levie-van Gelder

Geboren op 27 februari 1904. Woonde wat nu Kerkplein 6a in Ommen is. Op 9 okto
ber 1942 is ze op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld en meteen 
na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Evalien de Levie

Geboren op 21 april 1932. Woonde wat nu Kerkplein 6a in Ommen is. Op 9 oktober 
1942 is zij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld en meteen na 
aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Gompel de Levie

Geboren op 3 december 1875. Woonde wat nu Brugstraat 19 in Ommen is. Op 12 
oktober 1942 is hij op transport van Westerbork naar Auschwitz gesteld en meteen na 
aankomst op 15 oktober 1942 vermoord.

Hartog de Levie

Geboren op 10 juli 1901. Woonde wat nu Brugstraat 19 in Ommen is. Op 12 oktober 
1942 is hij op transport van Westerbork naar Auschwitz gesteld en meteen na aan
komst op 15 oktober 1942 vermoord, (op de foto 2e van rechts)

Jacob de Levie

Geboren op 9 maart 1906. Woonde Kerkplein 6 in Ommen. Op 9 oktober 1942 is hij 
op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld en meteen na aankomst op 
31 januari 1943 vermoord.

Johanna de Levie

Geboren op 2 december 1935. Woonde wat nu Kerkplein 6a in Ommen is. Op 9 okto
ber 1942 is zij op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz gesteld en meteen 
na aankomst op 12 oktober 1942 vermoord.

Eva de Levie-Leman

Geboren op 10 februari 1870. Woonde wat Brugstraat 19 in Ommen is. Op 12 okto
ber 1942 is zij op transport van Westerbork naar Auschwitz gesteld en meteen na aan
komst op 15 oktober 1942 vermoord.



Johannes Makkinga

Geboren op 25 maart 1910. 10 april 1945 was een bewogen dag voor Ommen. De be
vrijders komen dichterbij. De bewoners van de binnenstad worden opgeroepen huis en 
haard te verlaten. Bij de Vechtbrug liggen dreigend bommen voor de vernietiging van 
de brug te wachten. In Lemele en omgeving richten op de avond van deze dag de lo
pen van de tanks en ander geschut zich op Ommen. En dan tegen 11 uur ’s avonds 
regent het granaat vuur op Ommen. Overal worden huizen beschadigd, Ook het huis 
van de familie E. Makkinga aan de Middenstraat. De gevolgen zijn droevig. Johannes 
Makkinga, oud 35 jaar wordt dodelijk getroffen.

Willem Mandika

Geboren op 12 mei 1931. Op 29 maart 1953 is hij als militair in Korea gesneuveld. 
Hij is begraven op het ereveld in Pusan.

Walter Klaus Bernhard Metz

Geboren op 12 augustus 1922. In plaats van boeren in Palestina moest hij zich melden 
in kamp Vught. Vandaaruit werd hij op 29 mei naar het werkkamp Moerdijk gestuurd. 
Hij kreeg een schep in de handen en terwijl Duitse soldaten met hun geweer in de 
hand toekeken moesten zij tankgrachten graven. Zes weken later werd hij doorge
stuurd naar Westerbork. Daar kwam hij terecht in barak 66 en later in barak 73. Hij 
verbleef hij iets meer dan twee maanden in het kamp op de Drentse heide. Op 21 sep
tember werd hij op transport gesteld. Een treinreis van drie dagen bracht hem naar 
Auschwitz. Hij kwam terecht in kamp III, ook wel bekend als Monowitz en werd te
werkgesteld in de Buna-werke, de fabriek van het chemieconcern IG Farben. Het 
kampleven en de dwangarbeid waren slopend. Op 6 november kwam hij in het kamp
ziekenhuis terecht. Hier verbleef hij tot 18 november en moet daarna weer dwangar
beid verrichten. Op 4 december werd hij nogmaals opgenomen in het ziekenhuis. Die
zelfde dag nog werd hij van Monowitz overgebracht naar Auschwitz Birkenau. Daar 
werd hij een dag later op 5 december 1943 vermoord.

Roelof Mulder

Geboren op 21 juni 1915. Is op 11 mei 1940 in de gemeente Naaldwijk overleden. 
Mulder was soldaat bij het Regiment Jagers. Hij is gesneuveld bij de gevechten rond 
de Grebbeberg.

Gerrit Willem Nijboer

Geboren op 30 november 1917. Op 6 april 1945 overleed hij als verzetsman in het 
vuurgevecht met de Duitsers aan de Polderweg in Beerzerveld.

Wolter Oordt Geboren op 27 augustus 1919. Is als verzetsman uit Beerzerveld 
op 2 maart 1945 in Varsseveld samen met 24 andere verzetsstrijders door de Duitsers 
doodgeschoten.

Geert Oosterveen

Geboren op 19-3-1898. Op 6 april 1945 overleed hij als verzetsman in het vuurge
vecht met de Duitsers aan de Polderweg in Beerzerveld.



Rosemarie Oppenheimer

Geboren op 9 december 1924. Op 10 april 1943 ging Rosemarie samen met haar 
Joodse medeleerlingen per trein naar Vught. Daar meldde ze zich. Op 17 juli vertrok 
ze vandaaruit naar kamp Westerbork, gelegen op de Drentse heide. Daar verbleef ze in 
barak 61. Ze probeerde tevergeefs haar doopbewijs te achterhalen om alsnog aan de
portatie te ontkomen. Op 21 september werd ze op transport gesteld naar Auschwitz. 
Daar werd ze direct na aankomst vermoord.

Steffi Pinner

Geboren op 11 januari 1925. Zij is uit Berlijn gevlucht. Zat op de Quakerschool, maar 
besloot om naar haar vader in Amsterdam te gaan. Werd tijdens een razzia opgepakt 
en kwam op 16 mrt 1943 in Westerbork. In het kamp op de Drentse heide klampte 
Steffie zich nog vast aan de hoop dat ze toestemming zou krijgen om naar haar moe
der te gaan. Steffie ontving nog wel een brief van haar en zelf verstuurde ze nog een 
telegram naar Palestina. Het was echter het laatste dat haar moeder van Steffie ver
nam. Op 20 juli werd Steffie op transport gesteld naar Sobibor. Drie dagen later werd 
ze direct na aankomst doorgestuurd naar de gaskamers en vermoord. Op 23 juli 1943 
is zij in Sobibor vermoord.

Ernst Rudolf Reis

Geboren op 10 januari 1927. Samen met acht andere leerlingen meldde Ernst zich be
gin april 1943 in kamp Vught. Zes weken later werd hij samen met onder meer zijn 
vriend Klaus doorgestuurd naar Westerbork. Daar verbleef hij in barak 37. In het 
kamp had hij een baantje als elektricien. Op 4 september volgde transport naar There- 
sienstadt, een kamp waar uiteindelijk 5.000 Nederlandse Joden naar weggevoerd zou
den worden. Het in Tsjechië gelegen Theresienstadt, was gevestigd in een 18e eeuws 
fort en fungeerde als doorgangskamp voor Auschwitz. Ernst Reiss verbleef dan ook 
slechts enkele weken in het kamp en vertrok eind oktober naar Auschwitz. Zijn vriend 
Klaus Seckel was hem twaalf dagen eerder voorgegaan. Eind januari rukten de Sovjet- 
legers steeds verderop en naderden het kamp. Gevangen werden gedwongen om in de 
later zogenoemde ‘dodenmarsen’ het kamp te verlaten naar een onbekende bestem
ming. Zes jongens schreeuwden om vrijheid. Eén van hen was Ernst. De bewakers 
waren woedend en kenden geen genade. Ernst Reiss werd samen met de vijf andere 
jongens op 26 januari 1945 gefusilleerd. Een dag later werd het kamp door het Sovjet- 
leger bevrijdt.

Jan Roddenhof

Geboren op 24 februari 1928. Kinderen experimenteerden thuis in Dalmsholte op 25 
februari 1945 met een gevonden explosief. Dit ontplofte en Jan raakte zwaar gewond 
en overleed op 28 februari 1945 in een ziekenhuis in Zwolle.

Johannes Roddenhof

Geboren op 5 jul 1938. Kinderen experimenteerden thuis in Dalmsholte op 25 februari 
1945 met een gevonden explosief. Dit ontplofte en Johannes was op slag dood.

Otto Edgar Rosenstern

Geboren op 1 februari 1922. Vluchtte uit Hamburg. Vanuit Quakerschool naar ouders 
in Amsterdam gegaan. Daar opgepakt tijdens een razzia en via Schoorl naar Mauthau-



sen gedeporteerd. Op 18 september 1941 is hij in Mauthausen vermoord.

Kurt Rosenthal

Geboren op 12 mei 1922. Vanuit Quakerschool naar ouders in Amsterdam gegaan. 
Daar opgepakt tijdens een razzia en via Schoorl naar Mauthausen gedeporteerd.

Ulrich Sander

Geboren op 10 oktober 1927. In de loop van 1941 vonden zijn ouders de situatie in de 
hoofdstad gevaarlijk worden en daarom besloten zij om Ulrich in september van dat 
jaar naar het Quakersintemaat te sturen. Ulrich was half-Joods en daarom verbleef hij 
op het kasteel en hoefde hij niet naar de Joodse school. Op 1 december 1943 werd het 
kasteel door de Duitsers gevorderd. Daardoor moest de Quakerschool gesloten en 
werden de leerlingen naar huis gestuurd. Ulrich ging terug naar zijn ouders in Amster
dam. De situatie voor de mensen in het westen was slecht. De koude winter en een 
tekort aan voedsel zorgde voor erbarmelijke omstandigheden. Toen Ulrich op een dag 
groente wilde kopen werd hij tijdens een razzia gearresteerd en naar een concentratie
kamp gestuurd. Hij wist te ontsnappen, maar werd tijdens zijn vlucht gepakt en we
derom in een kamp gevangen gezet. Hij werd daar zwaar mishandeld. Wederom wist 
hij te ontsnappen. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Enschede. Daar overleed 
hij, na de bevrijding van ons land, op 10 juni 1945 aan de gevolgen van mishandeling 
en uitputting. Hij ligt begraven op het Nationaal Ereveld Loenen

Klaus Seckel

Geboren op 27 november 1928. Na een verblijf van zes weken in kamp Vught waarin 
hij dwangarbeid moest verrichten, werd hij op 20 mei 1943 overgeplaatst naar Wes- 
terbork. Daar verbleef Klaus een lange periode. Eerst kreeg hij een plek in barak 57, 
maar later verbleef hij in barak 73. In de zomer van 1944 verhuisde hij naar barak 83. 
Op 4 september 1944 volgde deportatie naar Theresienstadt. Vandaaruit ging hij op 16 
oktober op transport naar Auschwitz. Vlak voor zijn reis naar Auschwitz zag hij zijn 
ouders terug die even daarvoor in Theresienstadt waren aangekomen. Hij kon ze na 
vijfjaar nog eenmaal in de armen sluiten. Zijn ouders zouden uiteindelijk de oorlog 
overleven. Eind januari 1945 werd Auschwitz ontruimd vanwege het oprukkende 
Sovjetleger. Klaus begon samen met de andere gevangenen aan een lange en barre 
tocht die uiteindelijke bekend zouden worden als de ‘dodenmarsen’. Hij wist deze niet 
te overleven, maar kwam om in februari 1945.

Harm Sissing

Geboren op 14 februari 1904. Harm werd in 1944 samen met zijn broer opgepakt en 
naar kamp Erica gebracht. Via kamp Amersfoort kwam hij terecht in het concentratie
kamp Neuengamme en vervolgens in Ladelund. Als gevolg van de zeer slechte om
standigheden, het graven van tankgrachten, heeft hij dit niet overleefd en is begraven 
in een massagraf in Ladelund.

Theodorus Spaans

Geboren op 27 juni 1925. Hij is als dwangarbeider op 22 maart 1945 in Hamburg



overleden. Hij rust op het ereveld Loenen.

Arie van Staalduinen

Geboren op 29 januari 1913. Is in de omgeving van het vliegveld Ypenburg gewond 
geraakt als huzaar bij het 4e Regiment Huzaren. Door Duitsers krijgsgevangen ge
maakt en in een buitgemaakte auto gezet. Deze werd door een Nederlandse pantserwa
gen onder vuur genomen, waardoor hij gewond raakte. Op 11 mei 1940 is hij in het 
Bethel ziekenhuis te Delft aan zijn verwondingen overleden.

Lubbertus Stam

Geboren op 23 december 1925. Diende als dienstplichtig militair in Ned. Indië. Hij 
overleed op 5 augustus 1949 in Srojo. Zijn laatste rustplaats is onbekend.

Berend van der Veen

Geboren 15 november 1898. Op 5 april 1945 overleed hij als gevolg van oorlogsge
weld in de gemeente Den Ham.

Walter Israel Vohssen

Geboren op 5 februari 1924. Op 10 april moesten de Joodse inwoners van Overijssel 
zich melden in kamp Vught. Walter ging samen met zijn medeleerlingen naar het sta
tion in Ommen. Daar stapte hij op de trein. Op het moment dat de trein tussen Arnhem 
en Nijmegen reed schreef Walter een kaart aan de familie Weelink. De briefkaart was 
echter het laatste bericht dat van Walter werd vernomen. Via Vught kwam Walter in 
kamp Westerbork terecht. Daar heeft hij nog tevergeefs geprobeerd om de doopgetui- 
genis van de Quakers te bemachtigen. Het lukte niet. Walter werd op transport naar 
Auschwitz gesteld. Daar moest hij dwangarbeid verrichten. Op een dag liep Walter 
met zijn medegevangenen onder de poort door om te werken, maar hij keerde ’s 
avonds niet meer terug.

Levie Louis Vomberg

Geboren op 30 maart 1884. Woonde wat na Markt 5 in Ommen is. Op 11 mei 1943 is 
hij op transport naar het vernietigingskamp Sobibor gesteld en meteen na aankomst op 
14 mei 1943 vennoord. In de trein bevonden zich 1446 mannen, vrouwen en kinderen. 
Van hen zou slechts één persoon de Tweede Wereldoorlog overleven

Manuel Mozes Vomberg

Geboren op 9 augustus 1928. Woonde wat na Markt 5 in Ommen is. Op 11 mei 1943 
is hij op transport naar het vernietigingskamp Sobibor gesteld en meteen na aankomst 
op 14 mei 1943 vermoord.

Mozes Hartog Abraham Vomberg

Geboren op 5 maart 1932. Woonde wat na Markt 5 in Ommen is. Op 11 mei 1943 is 
hij op transport naar het vernietigingskamp Sobibor gesteld en meteen na aankomst op 
14 mei 1943 vennoord.



Racheltje Vomberg-Vos

Geboren op 1 oktober 1889. Woonde wat na Markt 5 in Ommen is. Op 11 mei 1943 
is zij op transport naar het vernietigingskamp Sobibor gesteld en meteen na aankomst 
op 14 mei 1943 vermoord.

Vincent Weijand

Geboren op 31 oktober 1921. Hij was dichter en overleed op 21 februari 1945 in So
bibor.

Hermannus Johannes Wissink

Geboren op 17 november 1924. Herman had suikerziekte en was ondergedoken bij 
zijn vader aan de Middenstraat in Ommen. Is later naar Duitsland vertrokken. Kreeg 
daar niet de vereiste medicatie. Bij het naderen van de bevrijding weer terug in Om
men gekomen. De 20-jarige Wissink was zo ziek bij terugkomst dat hij overleed in 
het ziekenhuis te Zwolle op 24 mei 1945, zonder dat hij zijn familie in kennis kon 
stellen wat hij precies in Duitsland heeft gedaan. Hij ligt begraven op het RK kerkhof 
in Ommen.

Klaas Wobben

Geboren op 5 december 1867. Hij overleed in Zwolle als gevolg van verwondingen 
door oorlogsgeweld in de omgeving Nieuwebrug op 10 januari 1945.






