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Zlekenvervoer

Exclusieve bruidsstoetverzorging
Ambulancedienst • Uitvaartverzorging

Chevron-Servicestation

Reparatie afd. aile merken auto's

Autoshop • Autowasserette
Ommen, Julianastraat 18

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij

„O M M E N"
Vrijthof 2 - Ommen - Telefoon 2735

Voor al Uw verzekeringen kunt U terecht bij Uw
eigen plaatselijke verzekeringsmaatschappij
met lage premies en uitstekende voorwaarder

O.B.M. OMMEN
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HOTEL - RESTAURANT
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OMMEN - Tel. 05291 - 1941

Van ouds een goed adres.

Ook nu weer een goed adres voor al
Uw partijen, diners, vergaderingen, etc.

In een gezellig oud-hollands ingericht bedrijf.
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A. A. BAKKER

Makelaars - Taxateurs

onroerende goederen
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Kantoor Vrijthof, Telefoon 1032

Privé ; Stationsweg 17, Telefoon 1665



HIFI STEREO ADVIESCENTRUM

RADIO WESTERMAN
VOOR BÈELD-GELUID-KOEL EN WASAPPARATUUR
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Grootenhuis
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Brugstraat 15 Telefoon 05291-2717

Voor een gezellig borreluurtje
gaat U natuurlijk naar

CAFË-BAR t / ƒƒ
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AB KELDER Brugstraat 27

Wilt u bouwen of verbouwen? ? ?

Kom dan eens bij ons kijken! ! !

Wij leveren alle tiout- en bouwmaterialen

tegen zéér scherpe prijzen:

SCHUTTE BOUWMATERIALEN OMMEN b.u.

Hessenweg West 5 - Ommen - tel. 05291 -1280

foto film ter Haar
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URKER VISHANDEL

J. P O S T
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Voor alle STOFFEN naar

de Arriërpoort

ook kousen en kniekousen in alle maten

tevens knippen wij alles voor u naar maat

Dr. A. C. van Raaltestraat 1, Ommen

Restaurant „Dg Lindepberg" Ommen
Het adces voor: Koffietafels, Diners. Droppings,
Bruiloften, Vergaderingen.
Grote speeltuin. Zwem- en Speelvijver, Diverse
attrakties. Pony rijden. Camping,

Ruime parkeergelegenheid Groepen gratis entree.
Kotfietalels en diners alleen op reservering.

Balkf.'tvvfg I7<i - Oiüniun - Teleloon 05291-1303

De oude tijd komt nooit terug
de DINGEN zijn er nog, bij

Stegeman Antiekhandel

Gasthuisstraat 17 - Ommen

Telefoon 05291-1815

Hotel-Restaurant ,, de Zon"
in Ommen

Het restaurant In Ommen waar
kwaliteit en versheid voorop staan.

Telefoon 05291 - 1141

juweliersbedrijven bv
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ELEKTRO - TECHNISCH BUREAU

H. TIJHUIS B.V.
\/oor al uw elektrische installaties van nieuw-,

verbouw en onderhoud enz.

Ommen - Tel, 05291-3768-1622
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Autobedrijf J. SCHOLTEN b.v.
Hammerw. 3-5, Ommen, Tel. 1140

Algemeen onderhoud. Controle Koelsysteern,
Motor Tune-up. Remmen service, Wielen uit
lijnen, Wielen Balanceren, Koplampen contro
le, controle en Eerkoop Banden, Shell Service

Onderhoud van Bumper tot Bum
per met Ultra moderne apparatuur

Voor al uw VERGADERINGEN
RECEPTIES EN

PARTIJEN

Café Weertman
NIEUWE STIJL

J, HUZEN - Markt 1t OMMEN

Voor al UW levensmiddelen en vers vlees

Specialiteit In: FRUITIVIANDEN

KROONSUPERMARKT

L WIND
Dr. A.C. van Raaltestraat 6 - Ommen - Tel,1589

D, A. C. V. Roalteströate 2

Ommen - Telefoon 1643

Straks Brugstroate 22

An't horloge ken ie de drager
Kies OW horlogle

daorömme met zörge
en loat oe roaden

deur de Vakman!



Racefietsen - Trimfietsen

Sportfietsen - Toerfietsen

Kinderfietsen - Bromfietsen

Snorfietsen

Uw adres:

P. Lub
Ommen

Bermerstraat 1

Telefoon 1470

Autobedrijf

KARSTEN B.V.
PEUCEOT

Patrijsstraat 1 - Ommen -Telef. 1471 b.g.g. 3186

Autowasserette

Geopend van

8 tot 20.00 uur befialve zondags

Kwaliteit is

onze reklamel

Gasthuisstraat 12

Telefoon 1176

Fa. M.J. TEN HOVE

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

Overijsselse

Coöperatieve

Bouwonderneming

Voor al uw bouwwerken!

Ommen - Strangeweg 14 - Telefoon 2810.

Slijterij - Wijnkoperij - Lektuur

SIGARENMAGAZIJN

v.d.l)oek
BRUGSTRAAT 29 OMMEN

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

® 1^ VA-G
Voor de betere merken rijwielen en
bromfietsen is uw adres:

Van der Meer

U weet wij werken met de bekende
merken, o.a. Gazelle, Batavus

Bromfietsen: Kreidler Florett,

Batavus en Sparta.

H. van der Maar
Scfiurinkstraat 18-20-Ommen-Tel. 1469

Brood, Gebak, Koeken en Koekjes uit de beste grondstoffen bereid
dus prima kwaliteit vroeger en nu

nog steeds bij: DE echte warme bakker

bakkerij Makkinga



"DE DARDE KLOKKE" Nr.36

Ter inleiding

Het 36ste nummer van de Darde Klokke wordt U hiermede aangeboden.

Dit nummer is geheel gewijd aan een actie die in Ommen wordt ge
voerd om de gedachtenis van de Joodse inwoners van Ommen die in
1942 en 1943 werden weggevoerd blijvend te eren, door het plaat
sen van een gedenksteen op de Joodse begraafplaats aan de Dr.A.
C.van Raaltestraat. Dit voornemen van veel oudere datum dan 1980,

is bespoedigd door het feit dat het dit jaar 35 jaar was geleden
dat wij werden bevrijd van de Duitse bezetting. Een werkgroep van
4 personen, uit de Gemienschap van Oll'Ommer en de Darde Klokke-
groep wil er nu spoed achter zetten dat het monument er komt, in
elk geval in 1980.

De oproep,in "Nieuws uit Ommen" gepubliceerd, om daarvoor geld
bijeen te brengen, herpubliceren wij in "De Darde Klokke".

Onze lezers vinden die oproep hier achter. Wij zullen het op

prijs stellen als zij, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan,

aan die geldinzameling willen bijdragen.

De oproep van de werkgroep Joodse Gedenksteen spreekt verder voor

zichzelf en giro en bankrekeningnummer zijn er onder vermeld.

Wij stellen ons geheel achter deze actie en bevelen die bij U aan.
Daarom wijden wij dit nummer ook helemaal aan wat tot nog toe kon

worden achterhaald van het verleden der Ommer Joden, aan hun be

tekenis voor het Ommer leven en aan wat van hun droevig lot bekend

is geworden of gebleven.

Gelukkig waren er, hoe weinig ook, nog overlevenden, waarvan het
verhaal over hun jarenlange onderduiken en hun redding ook is
opgenomen.

Nogmaals wij bevelen de actie voor een Joods Monument krachtig

aan.

De redactie- en administratie

commissie .



GRAFMÖNUMEWT l/ÖÖR ÖMGEKÖMEW ÖMMER JOVEN

Tot aan het begin van de maand oktober 1943 had de gemeente Ommen

een behoorlijk aantal Joodse inwoners. Met uitzondering van één

gezin, uit 6 personen bestaande, zijn zij allen omgekomen in een

vernietigingskamp in Polen. Hun aantal en hun namen laten we hier

nog onvermeld. In het gemeentehuis van Ommen is men met man en

macht bezig die te achterhalen.

De indruk zou KUNNEN zijn dat de omgekomen Joodse inwoners voor

Ommen vergeten zijn. Toch is dat niet waar, want al geruime tijd

leeft het verlangen in Ommen hun gedachtenis blijvend in ere te

kunnen houden. Niet alleen om de grote bijdrage die sommigen van

hen hebben geleverd aan het sociaal en economisch welzijn van Om

men . De Tweede Wereldoorlog heeft onder de Ommer bevolking

meer slachtoffers geëist dan alleen de Joodse ingezetenen. Ergens

zijn de namen van al die anderen vermeld gebleven op hun graf.

Met de omgekomen Ommer Joden is dat niet het geval. Hun namen

zijn nergens vermeld, ook niet waar men die zou mogen verwachten,

namelijk op de Joodse Begraafplaats, aan de Dr.van Raaltestraat.

Hun synagoge is verdwenen, hun huizen afgebroken of onherkenbaar

verbouwd. Ook in die zin is er nauwelijks een spoor te bekennen.

Nu wij ons opmaken om in dit jaar 1980 onze herwonnen vrijheid te

herdenken menen wij dat het meer dan tijd is de namen van onze

voormalige Joodse stadgenoten blijvend aan de vergetelheid te

ontrukken.

Daarom hebben wij ons ten doel gesteld op de Joods begraafplaats

alsnog een eenvoudig grafmonument te plaatsen ter hunner gedach

tenis .

Te lang is er over gesproken, om het nu nog langer uit te stellen.

Uitvoerig overleg met de familie. De Haas, de laatst levenden van

de Joodse gemeenschap van Ommen, het Nederlands Israëlisch Kerk

genootschap en het gemeentebestuur van Ommen hebben tot overeen

stemming geleid. Het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap, eige

naresse van de Joodse begraafplaats, is bereid gebleken het te

plaatsen grafmonument te aanvaarden en het Ommer gemeentebestuur

wil het onderhoud evenals van de begrafplaats zelf, op zich nemen.

Om de kosten te kunnen bestrijden hopen wij dat velen in en bui

ten Ommen hier aan willen bijdragen. Wij hebben, om dat mogelijk

te maken een bankrekening geopend bij de Rabobank te Ommen onder

nr.34.89.15.209, ten name van 'Joods Grafsteen'. Niet alleen de

bovengenoemde instanties gaan met ons voornemen akkoord. Wij mogen

2.



ook de persoonlijke instemming van burgemeester Knoppers vermel

den, terwijl notaris H.F.Maris bereid bleek de binnengekomen gel

den en de besteding daarvan te verifiëren. Uiteraard wordt het

geld alleen besteed voor het grafmonument, terwijl een eventueel

overschot zal worden besteed aan het planten van bomen in Israël.

Het tijdstip van plaatsing wordt in dit blad aangekondigd en van

het geld zal daarin eveneens verantwoording worden gegeven.

De werkgroep 'Joods Grafmonument':

H,v.Aalderen, Bouwstraat 25

J.Keizer, Doormanstraat 11

H.Makkinga, Gasthuisstraat 15

M.Makkinga, Middenstraat 18

P.S. Men kan dus storten of overmaken op Rabobankrekening nr.34.

89.15.209, s.v.p. met vermelding 'Joods Grafmonument'. Het giro

nummer der Rabobank is: 816712.

WEE EEUWEM JOVEM W OMMEM

In "De Darde Klokke" nr.23 werd geconstateerd dat de oorsprong

en de geschiedenis van het wonen en leven van Joden in de Stad

en de -latere- Gemeente Ommen een vrijwel onbeschreven bladzijde

is gebleven. Dat kan ook worden gezegd van de wegvoering der Om-

mer Joden in 1942 en 1943.

Er is geleidelijk iets meer materiaal beschikbaar gekomen.

In het 35ste nummer van "De Darde Klokke" (ons vorig nummer dus)

heeft iemand, die zijn mededeling met T signeerde, weten te be
richten dat bij de volkstelling in 1749 de Jood Abraham, met

zijn vrouw en 3 kinderen op het Vrijthof in Ommen woonden en

dat in 1792 de Stad Ommen burgerrecht verleende aan de Jood

Meijer Mozes en zijn vrouw Jenne Hartog.

Mededelingen van de heer Hans Kooger uit Westendorp, na een le

zing voor het Genootschap Nederland-Israël op 25 Maart 1980 in

Ommen gehouden, mij gedaan en voor publicatie vrij gegeven, gaan
nog iets verder terug in de 18e eeuw.

De oudste -voor zover leesbare- grafsteen op de Joodse begraaf

plaats te Ommen heeft het jaartal 1747. Toen was er dus een

Joodse begraafplaats, die vermoedelijk niet voor één persoon is

aangelegd, maar op de aanwezigheid van een groep Joodse personen

wijst. In elk geval was er in 1749 dan nog dat Joodse gezin op
het Vrijthof boven vermeld.

X X X

De Joodse begraafplaats is dus meer dan twee eeuwen oud, wat de



Iie©r Keizer te Ainsterdani, inspecteur van de Joodse begraafplaatsen
in Nederland ook al had vastgesteld toen hij Ommen onlangs bezocht.
Op deze begraafplaats zijn duidelijk twee delen te onderscheiden.
Het achterste deel -aan de Lage Oord- is het oudste. Het draagt,
gezien de terreins-gesteldheid, nog het karakter van een "Joden-
berg je" , Izoals een Joodse begraafplaats in Hardenberg, in de volks
mond wordt genoemd.

Het achterste deel is ook nu nog een kleine heuvel. Men heeft daar,
bij het begraven der overledenen duidelijk de natuurlijke gesteld
heid van het terrein gehandhaafd. Er zijn in tegenstelling tot
het voorste en nieuwe gedeelte der begraafplaats geen paden ge
maakt .

Het voorste deel is er in de 19de eeuw bij aangetrokken of toen in
gebruik genomen. Het lijkt mij -voor de ingebruiksneming- te zijn
geëgaliseerd.

Meijer Hartog de HAAS en Abram de Bruin waren de laatsten die er
legaal werden begraven. Dat was nog ver voor 1940. Daarna werden
er -in 1944- nog twee Joodse mannen begraven. Beide slachtoffers
van het concentratie-kamp Erika die elders in dit blad zijn ver
meld .

X  X ' X

1792 —om de geschiedenis van de Joden in Ommen te vervolgen-
was in de Stad Ommen minstens de Joodse familie de HAAS aanwezig.
Bij de volkstelling van 1840 was Israël de HAAS in Stad Ommen
woonachtig, 48 jaar oud.

Van hem werd toen vermeld dat hij in de Stad Ommen was geboren.
In 1791 of 1792 dus.(Zie Darde Klokke nr.23, pag.15).
In 1797, tijdens de Bataafse Republiek, vinden we dan dat aan een
Joods echtpaar het Burgerschap der Stad Ommen werd verleend (Zie
Darde Klokke nr.35, pag.2-3).

Het spoor der Joden in Ommen is dan verder te volgen in het jaar
1805. Op de 10e april van dat jaar werd in de Hervormde Gemeente
te Ommen Mayer Goldsmidt als lidmaat aangenomen, na voorafgaande
belijdenis van de Christelijke godsdienst. Hij werd vervolgens,
aan de avond van die dag -Woensdag vóór Pasen- gedoopt.
Deze man was in Frankfort geboren, woonde in 1810 al ruim ander
half jaar bij een Ommer Joods gezin in huis en wordt als Rabbi
betiteld in het desbetreffende stuk dat de heer J.Lucas alhier
destijds publiceerde uit de Kerkelijke registers der Hervormde
Gemeente (Zie de Darde Klokke nr.10, pag.5).

De betiteling van bovengenoemde Mayer Goldsmidt, als Rabbi bete
kent niet dat de Joodse inwoners van Ommen toen zo talrijk waren
dat zij een Rabbijn hadden. Want in 1810 woonden er in Stad

4.



en Ambt Ommen tesamen slechts 10 Joodse personen. Ik durf aan te

nemen dat het een Huis-godsdienst-leraar is geweest. Ook bij de

volkstelling van 1840 bleek een dergelijk functionaris aanwezig
bij Lenie Arons Muller, vermoedelijk weduwe de HAAS, nl. Mozes
Polak, 45 jaar oud. Er woonden toen in de Stad Ommen 7 Joodse

gezinnen, 35 personen omvattende (Zie de Darde Klokke nr.23, pag,

16).

Het aantal Joodse inwoners van Ommen is daarna belangrijk geste

gen. In 1860 waren er in de Stad- en Ambt-Ommen tesamen 72 Joodse

personen aanwezig.

In 1911 een 67 tal.

In 1941 woonden er in Ommen 32 Nederlandse Joden en 48, die uit
Duitsland afkomstig waren. Deze laatste waren niet alle als vol-

Joods aan te merken en waren vermoedelijk goeddeels op Kasteel

"Eerde" woonachtig. In het Kasteel was van voor de oorlog tot de
opheffing in 1941 een school voor Duitse, Joodse kinderen geves

tigd. (Het cijfermateriaal van de jaren 1809, 1860, 1911 en 1941

ontving ik van de heer HANS KOOGER bovengenoemd).

Van een „Joodse Gemeente" werd reeds in 1853 geschreven, door de

Ommer aannemer Roelof Brinkhuis, in zijn bewaard gebleven boek

houding .

Roelof Brinkhuis bouwde -van 1855 tot 1856- de Joodse Synagoge,

die stond op de hoek van wat nu, „Varsenerpoort" heet en de Mid
denstraat. De Synagoge werd in 1947 verkocht en afgebroken.

De voortuin die er eertijds was is goeddeels in het plein "De

Varsenerpoort" opgenomen. Verder staat het huidige zakenpand on
geveer op het terrein der voormalige Synagoge.

Het gebouw omvatte -aan de zuidkant toegankelijk- de eigenlijke

Synagoge, aan de Middenstraat, de oostkant dus, achter de Synago
ge een woning en aan de westzijde, ook achter de Synagoge een
leslokaal dat wij als de Joodse school betitelden.

Het gebouw had drie fraaie ijzeren ramen terwijl er een Hebreeuws
opschrift boven de ingang stond, uit Genesis 28:17. In het Neder

lands weergeven.

- Hoe ontzagwekkend is deze plaats.

- Dit is niets dan een Huis van God

- Dit is de poort van de hemel.

Voor zover mij bekend zijn er geen overblijfselen van de Synagoge,
dan een deur, die ik, enige jaren geleden aan de Ommer oudheid
kamer heb overgedragen. Na de tweede wereldoorlog werden de even

tueel in Ommen wonende Joden gerekend te behoren tot de Joodse
Gemeente van Zwolle, terwijl voor de oorlog de Joden in Den Ham

5.



tot Ommen behoorden.

Zoals vermeld, Roelof Brinkhuis bouwde de Synagoge, vermoedelijk
in de winter van 1855 op 1856. Hij plaatste op 9 Februari 1856
nog de kandelaars, zodat de Synagoge vermoedelijk in Februari
1856 werd geopend.

Brinkhuis verrichtte ook daarna nog werkzaamheden voor de Joodse

Gemeente. In Februari 1856 maakte hij een houten hek voor de

voortuin. Het ijzeren hek dat er bij de afbraak voorstond was
van latere datum.

De Joodse Gemeente van Ommen was in 1856 kennelijk niet rijk ge
noeg om de bouw der Synagoge ineens te betalend Roelof Brinkhuis
noteerde in 1857 dat hij van de bouw nog een.bedrag van ƒ 225,—

tegoed had. Overigens is dat naderhand wel betaald, want de
Brinkhuis-boeken zwijgen er verder over.

Van hen die het Joodse leven in Ommen in een of andere functie

hebben gediend hebben we tot nog toe slechts weinige namen kun
nen achterhalen.

In 1805 Mayer Godschalk

In 1840 Mozes Polak

In 1862 Hartog Oostra

In 1862 (ook) Godschalk Hagens

In 1868 Mozes Cozijn

In 1909 Samaël v.d.Hal

Voor 1940 de godsdienst onderwijzen Cohen, deze laatste is de
enige die ik mij persoonlijk herinner. De namen van Oostra, Ha
gens, Cozijn en v.d.Hal heeft de heer Kooger mij verstrekt.

Als binnen afzienbare tijd op de Joodse Begraafplaats te Ommen

een monument wordt geplaatst voor onze omgekomen Ommer Joden
zullen we door een eenvoudig houten hekje de begraafplaats kun

nen betreden. De hoofdingang aan de huidige Dr.A.C.van Raalte-

straat is nl. gesloten, toen de doornen heg door een liguster
heg werd vervangen.

Toen is ook het fraaie giet-ijzeren hek verdwenen, waarboven

stond "De Kleine en de grote is daar, en de knecht, vrij van
zijn heer", ontleend aan het boek Job, hoofdstiik 3, vers 19.

Martend Makkinga.
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HET EWVE VER JOOVSE GEMEENTE m OMMEN

In de kolommen van het weekblad. Nieuws uit Ommen werden tot nog

toe twee bijdragen gepubliceerd over het lot dat Joden in Ommen

ondergingen en hoe de Ommer Joden werden weggevoerd.

Wij herpubliceren deze beide verhalen nu in "De Darde Klokke".

Echter zijn we er ons wel van bewust dat daarmede geen volledig

beeld wordt gegeven val al wat onze Joodse burgers overkwam,

dat wij niet volledig zijn t.a.v. alle betrokken Joodse personen

en ook aan velen die zich voor hulp aan Joodse mensen hebben in

gespannen niet helemaal recht wordt gedaan. Wij zullen dan ook,
voor zover mogelijk, in latere nummers van ons blad nog pogen

meer daarover te publiceren.

HET EERSTE JOVENTRANSRORT JN 1942

Als de geschiedenis van de ondergang der Joodsche Gemeente in

Ommen in de Tweede Wereldoorlog al een vrijwel onderbeschreven

bladzijde is in de geschiedenis van Ommen, dan geldt dat nog

meer voor de manier waarop onze Joodse medeburgers naar Wester-

bork werden getransporteerd.

Echter niet alleen de manier waarop het gebeurde, maar ook het

tijdstip en de personen die er bij betrokken waren bleven onbe

schreven.

Nu in 1980 blijkt het een heksentoer om dat alles nog zorgvuldig

te achterhalen en de gang van zaken te reconstrueren. In vele

gesprekken met personen die het voor hun ogen zagen gebeuren is

mij gebleken dat hun herinnering grotendeels is vervaagd, en

hun mededelingen elkaar soms tegenspreken. Op sommige punten

valt duidelijk legende vorming te constateren.

Ik zal daar niet verder op ingaan en me vandaag beperken tot wat

de heer Willem Stappenbelt, niet alleen ooggetuige maar tot op

zekere hoogte ook lotgenoot van de weggevoerde joden en zijn
moeder, mevrouw Stappenbelt-Makkinga hebben meegedeeld, alsmede

dat niet alle joodse personen in één keer zijn gearresteerd.

Het eerste transport naar Westerbork in Drenthe vond plaats in

de morgen van drie oktober 1942 - dus niet '43, zoals ik eerder

heb geschreven - een zaterdagmorgen waaraan een zeer bewogen

avond en nacht vooraf was gegaan.

De familie Stappenbelt woonde toen in het huis 'De Bakoven' aan

de Brugstraat, daartegenover (nu Schothans) het kinderloze Jood

se echtpaar Bierman-Zilverberg en links van de familie Stappen

belt de Joodse familie De Levie, vader, moeder, zoon Hartog en

dochter Betsy, gehuwd en eigenlijk buiten Ommen wonende, maar

zij logeerde daar op dat moment. ^



Tegenover de familie Dè Levie woonde toen de familie H.Oldeman,
van horlogerie Oldeman. Deze vier Ommer families, twee Joodse en

twee niet-Joodse waren niet alleen goede buren, maar eikaars

vrienden die de avonden bij elkaar doorbrachten. Het gezin van

De Levie was niet compleet en ook dat van Bierman niet.

Hartog de Levie en Maup Bierman waren tewerkgesteld in een werk

kamp bij Wolvega. Daar werkten ook andere Ommer Jongeren van
Joodse huize, zoals Joseph van de Hoek, zijn zwager Hartog de
Lange en Jacob de Levie, een gehuwde zoon van de bejaarde slager
Gompel de Levie aan de Brugstraat.

TELEGRAM

In de vooravond van vrijdag 2 oktober 1942 bracht de post een
telegram bij de familie De Levie. De heer De Levie was voorzit

ter van de Joodsche Gemeente in Ommen en het telegram werd hem

toegezonden door de Joodsche Raad te Enschedé.

De inhoud luidde: 'Rugzakken klaarzetten', en het telegram gaf
verder opdracht deze boodschap door te geven aan de voornoemde

families. Het telegram, waarschijnlijk als waarschuwing bedoeld,
werd door de heer De Levie niet als zodanig onderkend. Het was

op een tijdstip dat hij niet meer naar buiten mocht, dus ging

hij achterom naar de familie Stappenbelt. Willem Stappenbelt is

met het telegram langs de families gegaan. Ook hij -nog geen
twintig jaar oud- heeft de vermoedelijke strekking niet doorzien.

Hij had hot telegram ergens laten liggen en teruggekomen bij De
Levie maakte deze daar zich grote zorgen om, omdat hij zich met

dat telegram meende te moeten verantwoorden. Willem Stappenbelt

is het telegram gaan terughalen en heeft het bij de familie De

Levie op de huiskamertafel gelegd, waar het -helaas- is blijven

liggen.

Bij het gezin van Jacob de Levie, toen wonende aan het Kerkplein
was onvoldoende levensmiddelen in huis, zo had Willem Stappen

belt gemerkt. Althans niet voldoende levensmiddelen voor wat

mevrouw De Levie-Van Gelder dacht nodig te hebben voor haar en

haar beide kinderen om naar Westerbork te gaan. Haar man was in

het werkkamp en zijzelf mocht haar huis niet verlaten. Stappen

belt ging na zijn tweede tocht door Ommen nog een keer op pad
en bezorgde de vrouw wat zij nodig had.

SCHUILPLAATS

Inmiddels hadden de Joodse vrouwen die het telegram hadden gele
zen de strekking ervan vermoedelijk wel doorzien en togen met
hun vieren, zeven kinderen en de hoogbejaarde Salomon van de

Hoek naar een schuilplaats achter of terzijde van de Gereformeer

de Kerk aan de Bouwstraat en verborgen zich daar.

In de loop van de avond kwamen de Duitsers, vergezeld van Neder-

8.



landse politie. Het onderduiken van niet minder dan twaalf Jood

se mensen gaf grote opschudding. Door heel de Ommer binnenstad

werd een zoekactie op touw gezet, die geen resultaat had. Maar

naderhand meldden zich eigener beweging de vrouwen met hun kin

deren en ook Salomon van de Hoek, waarna zij onder arrest werden

gesteld. Ook bij De Levie kwamen de Duitsers, die met vrouw en

dochter Betsy werd ingesperd. Hun vertrek zou met de anderen de
volgende dag plaatsvinden.
Maar de Duitsters zagen op de tafel bij De Levie het telegram

liggen en eisten opheldering. Geheel te goeder trouw lichtte De

Levie het telegram toe en vertelde erbij dat Willem Stappenbelt

ermee rond was gegaan. De jongeman werd doorover ter verantwoor

ding geroepen en mocht, in eerste aanleg, daarna weer naar huis

gaan. In de loop van de nacht veranderde de situatie voor Stap

penbelt. Hij werd opnieuw verhoord over zijn aandeel in het

rondbrengen en werd, terwijl de familie De Levie naar bed mocht,

ingesperd in de huiskamer van deze Joodse mensen en bewaakt door

een Nederlandse politieman uit Balkbrug.

Een Duitse funcitionaris bepaalde nadrukkelijk dat allen die

verder nog het huis zouden betreden eveneens zouden moeten wor

den ingesperd. Dat dreigde voor de heer Hendrik Schulding,knecht
van de Joodse familie de Haas en wonende ter achterzijde van de

familie De Levie, aan de Pofferd, noodlottig te worden. Hij kwam
poolshoogte nemen en liep het huis van De Levie zonder aankondi

ging in en kreeg te horen dat hij niet meer naar huis mocht. Na

derhand ontfermde de politieman uit Balkbrug zich over hem, zo
dat Schulding naar zijn gezin terug kon keren.

Dat gold niet voor Stappenbelt die van een Duitser te horen

kreeg dat hij als 'jodenvriend' de volgende morgen met de andere

Joden zou worden weggevoerd 'naar Mauthausen'. De Duitser wist

toen, oktober 1942, kennelijk al wel dat de werkkampen in Polen

slechts een verzinsel waren.

Nog even kon Stappenbelt achterom, naar huis waar hij een aantal

papieren liet vernietigen. Die nacht heeft hij verder nog door
een raampje met zijn ouders kunnen spreken, die begrijpelijker
wijs niet naar bed waren gegaan.

VRACHTWAGEN

Omstreeks negen uur, de volgende morgen 3 oktober, kwam een
vrachtwagen voorrijden. Daarin zaten of stonden al de hoogbe

jaarde Salomon van de Hoek, zijn dochter Saartje de Lange-Van

de Hoek en haar drie kinderen, zijn schoondochter mevrouw Van
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de Hoek-Bierman en haar twee kinderen en mevrouw De Levie-Van Gel

der, ook met twee kinderen. Aan de Brugstraat stapten toen nog de
heer Gompel De Levie, mevrouw De Levie en hun dochter in. Ook de

Willem Stappenbelt werd genoopt mee te reizen.

De heer Herman Oldeman herinnert zich dat de altijd charmante heer

De Levie nog met een buiging zijn hoed afnam, ten groet aan de om

standers ...

Zo is de tocht van de eerste groep Joodse inwoners van Ommen naar

het vernietingskamp Sobibor in Polen begonnen. Wijlen de heer Jo-

hannes Stappenbelt volgde de vrachtwagen met zijn zoon richting
Zwolle, op de fiets.

ZWOLLE

In Zwolle aangekomen werd het hele gezelschap bij een schoolgebouw

aan de Veerallee afgezet. Het gebouw was door Nederlandse politie

mannen omsingeld. Het Ommer gezelschap moest er naar binnen gaan

zoals ook de andere joden uit de verre omtrek van Zwolle. Willem

Stappenbelt zag hen voor het laatst, staande bij de vrachtauto.

Een Duits officier vroeg hem toen naar de reden van zijn aanwezig

heid en nam hem mee naar binnen. Die officier liet hem naderhand

naar het Zwolse politiebureau brengen, door een Nederlandse poli

tieman. Stappenbelt bood deze man een pakje sigaretten aan, onder

weg gekregen van een Joodse vrouw met het verzoek of de politieman

naar Ommen zou willen bellen. De sigaretten werden geaccepteerd

maar van het telefoontje is niets gekomen.

Na enige tijd arriveerde ook de vader van Willen, Johannes Stap

penbelt die in Ommen van de Duitsers te verstaan had gekregen dat

zijn zoon hetzelfde lot als de joden te wachten stond en niet meer

zou terugkeren. Een andere Duitster echter had de vader verzekerd

dat alles eerst zou worden onderzocht, dat zijn zoon naar Arnhem

zou worden gebracht en dan terug zou keren. Vader Stappenbelt wist

zijn zoon in Zwolle op het politiebureau te vinden. De vader was

in gezelschap van zijn andere zoon Albertus, zijn zwager G.J.Mak-

kinga Azn., Klaas Hurink en een andere inwoner van Ommen, Roelof

van Aalderen. Dat gezelschap keerde na enige tijd terug naar Ommen,

onverrichterzake. Willem bleef die zaterdag en zondag op het bu

reau onder arrest, 's Maandags werd hij naar Arnhem gebracht,

eerst naar het gebouw van de elektriciteitsmaatschappij aan de

Utrechtsestraat, later naar het huis van bewaring. Naderhand werd

hij verhoord, in het gebouw van de elektriciteitsmaatschappij. Een

fatsoenlijk verhoor, door de Duitser die in Ommen al tegen zijn

vader had gezegd dat hij naar huis terug zou keren. De naam van

deze man herinnert Willem zich nog, majoor Wieth, althans zo onge

veer.
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De andere Duitser, waarvan in dit verhaal al eerder sprake was,

passeerde bij het verhoor en Willem Stappenbelt herinnert zich
nog letterlijk wat deze sadist hem toevoegde; 'Aha, der Juden-
freund, sie gehen nacht Mauthausen'

Het verhoor verliep echter verder fatsoenlijk zoals gezegd, en
het proces verbaal ervan werd door Willem Stappenbelt onderte
kend. De jongeman werd toen teruggebracht naar het huis van be
waring en kwam daar in een acht persoons cel die hij moest de
len met vijftien andere gevangenen. Ook het nachtverblijf was
van die aard en omvang.

SOBIBOR

Op 13 oktober werd hij vrijgelaten met de mededeling van majoor
Wieth dat dat geschiedde niet in het minst op voorspraak van de
Ommer burgemeester C.E.W.Nering Bögel. Een Duits meisje liet de
jongeman zonder meer uit de gevangenis en hij keerde per trein
terug naar Ommen.

Van het lot der zeventien Joodse mensen die op 3 oktober vanuit
Ommen via Zwolle naar Westerbork werden gebracht weet Stappen
belt zich nog te herinneren, dat de Nederlandse Staatcourant al
weer vele jaren geleden meldde dat zij op 31 december 1942 in
Sobibor waren overleden.

Ook weet do heer St.appenbelt zich m-ot afschuw te herinneren wat

een Duitser Gompel De Levie toevoegde op vrijdagavond 2 oktober
1942. De Heer De Levie beriep zich, tijdens het verhoor over

het telegram, op zijn erewoord. De barbaar die hem verhoorde

zei toen-natuurlijk in het Duits- Joden hebben geen eer'.

Om dat te weerspreken dient dit verhaal. Wie het met mij eens

is dat de Ommer Joden een eervolle vermelding in de geschied

schrijving van Ommen verdienen en ook op de Joodse Begraafplaats j

kan dat daadwerkelijk tonen door de oprichting van een Joods

Monument-Ommen te steunen, rekeningnummer 34.89.15.209 van de

Rabobank te Ommen.

AANVULLING

Naar aanleiding van het artikel over hét Jodentransport, vanuit

Ommen naar Zwolle, op 3 oktober 1942 berichtte ons Mr.Alex de

HAAS, de oudste zoon van wijlen de heer Salomon de HAAS, die te

Ommen werd geboren, momenteel woonachtig in Jeruzalem, het na

volgende (Uit zijn brief d,d.18-6-1980).

Vele jaren geleden hebben twee andere juristen en ik de data en
11,



andere feiten betreffende de transporten uit Nederland nagegaan.

Daarbij is ons gebleken dat het eerste transport naar Sobibor

eerst in Maart 1943 is vertrokken. De overlijdens-datum 31 de

cember 1942 slaat hoogst waarschijnlijk op Auschwitz. Dit was

overigens niet de exacte datum. Wij zijn echter tot de conclu

sie gekomen dat van de transporten naar Auschwitz uit de herfst

van 1942 alle personen die niet later nog "aanwijsbaar" in le

ven waren, uiterlijk ultimo december 1942 waren omgekomen,

(lees "vermoord").

Deze datum is op grond van onze gegevens ook genoemd in de over-

lijdens aangiften voor de burgelijke stand die vele jaren na de

oorlog vanwege de Minister van Justitie zijn geschied en in de

Staatscourant zijn gepubliceerd.

Naar Sobibor zijn -als ik de gegevens nog goed in mijn geheugen
heb- de transporten uit Westerbork van 9 Maart 1943 tot en met

20 juli 1943 vertrokken.

Sobibor was -in nog veel sterke mate dan Auschwitz- Birkenau -

een vrijwel uitsluitend vernietigingskamp.

X X X

Tot zover Mr.Alex de HAAS.

Martend Makkinga.

PE MOORV OP MAURITS GOVSCHALK

Tot de meest tragische gebeurtenissen die in Ommen in de oor

logsjaren plaatsvonden behoort zeker het droevig lot van de

Joodse familie Godschalk die na ruim twee en half jaar in Junne

ondergedoken te zijn geweest, alsnog werd gevangen genomen en

weggevoerd, waarbij de heer Maurits Godschalk a.d. Oever v.d.

Vecht werd doodgeschoten.

Wij laten hier het relaas van dit droevig gebeuren volgen, ont

leend aan "Nieuws uit Ommen".

De tragedie van de ondergang van het joodse leven in Nederland

is door Presser en dr.L.de Jong wel enigszins afdoende beschre

ven. De ondergang van de afzonderlijke en plaatselijke joodse

gemeenschappen en personen vraagt -voor vele plaatsen althans-

nog steeds om een beschrijving. Wij hopen in dit blad, nadat

het straks 35 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd, daar

iets aan te doen, zonder de pretentie te voeren 'volledig' te

zijn. We willen ons beperken tot het tragisch lot van Maurits
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Salomo Godschalk, die in Junne door een vakbekwame moordenaar

aan de oever van de Vecht werd neergeschoten. De informatie

hierover is afkomstig van Hendrik Oldeman uit de Julianastraat
in Ommen.

Maurits Godschalk werd in Ommen uit het huwelijk van het joodse
echtpaar Salomon Godschalk en Wilhelmina de Lange geboren. Hun
graftekens staan op de joodse begraafplaats aan de Dr.A.C.van
Raaltestraat. Ook hun vermoorde zoon is daar begraven, naamloos.

Wanneer Maurits Godschalk werd geboren is mij niet bekend. Wel
is bekend dat hij op 13 november 1944 in Junne werd neergescho
ten. Maurits Godschalk was een diepgelovige jood, die de joodse
wetten nauwkeurig onderhield, de bijeenkomsten op zaterdag in
de synagoge trouw bezocht en niet vergat zijn 'reisgebed' te
doen als hij op reis ging. Hij was ook zeer bedrijvig zakenman
die aan de markt in Ommen een manufacturenhandel dreef en daar
tegenover -waar nu het stadhuis staat- ook nog een meubelhandel
had. Bovendien handelde Godschalk in hout. Zijn bedrijvigheid
verschafte velen werk. Tussen 1914 en 1918 bedroeg het aantal

personeelsleden vaak meer dan dertig.

Hendrik Oldeman was bij Godschalk in dienst van 1914 tot 1920,
toen hij in militaire dienst moest. Hij noemt Godschalk een be
kwaam mens en een goede werkgever. Maurits Godschalk vertrok
in 1921 naar Den Helder en vestigde zich later in Castricum,

waar hij woonde tot 6 maart 1942. Toen keerde hij met zijn
vrouw, zijn zoon en schoondochter terug naar Ommen. Om er -na

tweeënhalf jaar onderduiken- in Junne te worden vermoord.
Godschalk droeg in Castricum geen Jodenster en deed dat ook in
Junne niet. Blijkbaar had hij het uiteindelijke lot van de Ne
derlandse joden voorzien. Godschalk nam contact op met Hendrik
Oldeman en met twee Ommer Joden namelijk Jozef van de Hoek en

Hertog de Lange. Zij wisten voor Godschalk een onderduikers

adres te vinden bij Wolter Veldman in Junne. Ook zijn familie

kon daar terecht.

De familie Godschalk kon zich in Junne -door de afgelegen lig

ging van het 'Het Rottenklooster' de eerste tijd nogal vrij
bewegen. Ook overdag gingen zij naar zij buiten en verbouwden
hun eigen groenten. Voor het overige was men op voedselhulp van
uit Ommen aangewezen. Men had slechts twee bonkaarten ter be
schikking. Door bemiddeling van Hendrik Oldeman lukte dat wel.
Velen hielpen, waaronder Ds.J.Kampman die toen Christelijk Ge
reformeerd predikant in Opperdoes was en van daaruit peulvruch
ten zond.

De familie Godschalk kreeg medicijnen van de arts Nierveld uit

Castricum. Hij zond deze naar Hendrik Oldeman. Zijn vrouw of

hijzelf zorgde'dan herder voor het 'transport' naar Junne. Me-
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vrouw Oldeman vervoerde deze medicijnen vaak per kinderwagen, met

één van haar kinderen in de wagen. Het ontbrak de familie God

schalk in Junne dus niet aan het allernoodzakelijkste.

Geestelijke bijstand kregen ze van de Hervormde predikant G.A.

Bruins die in Ommen was van 1924 tot 1946. Van tijd tot tijd

bezocht hij de familie Veldman en ging dan eveneens naar de

familie Godschalk. Ook op de Joodse feestdagen kregen zij bezoek

van ds.Bruins

Geleidelijk werd de bewegingsvrijheid van de joodse onderduikers
minder. Tijdens de laatste jaren van de oorlog kon men nog
slechts een wandeling maken als het donker was. Volgens Hendrik
Oldeman hebben velen in Ommen geweten dat de familie Godschalk
ondergedoken was bij de familie Veldman. Ook bij de boeren van
Junne kon dit alles niet onbekend zijn. Velen hebben het geweten,

allen hebben gezwegen. Er is door niemand verraad gepleegd^ toch
kwam er een tragisch einde, toen de vrijheid in zicht was. Op
13 november 1944 kregen de toenmalige leiders van het concentra
tiekamp 'Erika' (nu Vakantievreugd) hun kans. Een aangeschoten
vliegtuig kwam over 'Erika'. Daar rook men een kans om de piloten
gevangen te nemen. Door Zeesse trok men naar Junne. De piloten
kwamen echter bij Dedemsvaart terecht. Toch bleven de beulen van
'Erika' niet zonder prooi. De familie Godschalk was genoodzaakt
de boerderij van Wolter Veldman te verlaten en een schuilplaats
in de Junnei-bossen te betrekken.

Men heeft daarbij -vermoedelijk- de voorzichtigheid uit het oog
verloren. Aan de oever van de Vecht, niet ver van de Stuwe, werd

Maurits Godschalk zichtbaar en door een schot in het hoofd geveld,
Maurits Godschalk viel in de Vecht, terwijl zijn vrouw hem na

sprong. Mevrouw Godschalk en het lijk van haar man werden toen
uit de Vecht gehaald. Hun zoon en schoondochter werden gevangen
genomen. Op een boerenwagen werd het stoffelijk overschot van
Maurits Godschalk naar 'Erika' vervoerd, waarheen ook zijn vrouw,
zoon en schoondochter werden gebracht.

Deze drie nog levende personen werden later overgeplaatst naar
Westerbork, waar hun levensspoor eindigde. Het stoffelijk over
schot van Godschalk werd daarna op de Joodse begraafplaats in
Ommen begraven. Daar rust het stoffelijk overschot van Maurits
Godschalk aan de voeten van zijn vader en moeder. In de 20 jaren
dat Godschalk buiten Ommen woonde kwam hij ieder jaar naar het
Joods kerkhof om hen te gedenken.

NAAMLOOS

Hijzelf ligt er naamloos. Hij wordt door niemand herdacht. Ten
zij wij dat doen, nu in 1980. Naast Godschalk ligt nog een ander
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slachtoffer van de beulen van 'Erika', een zekere Lelieveld. Ook

op de Algemene begraafplaats werd nog een Joods slachtoffer be
graven, namelijk S.Roet.

Voor Wolter Veldman had de ontknoping van het bovenomschreven
Joods drama onprettige gevolgen. Hij werd naar 'Erika' overge
bracht, daarna naar de gevangenis in Arnhem en vervolgens naar
het concentratiekamp in Amersfoort, vanwaar hij -kerstmis 1944-
naar Junne mocht terugkeren.

Hendrik Oldeman had wat meer geluk. De medicijnflesjes, met zijn
adres erop, werden in de boerderij van Veldman aangetroffen.
Kapper Jacob Hindriks stelde hem tijdig van de moord op God,-
schalk op de hoogte en Hendrik Oldeman dook enige tijd onder.
Omdat het Karei Diepgrond, de onderbaas van 'Erika' behaagde,
kon Oldeman naderhand ongemoeid blijven. 'Als ik nu -in 1980-
aan Oldeman vraag waarom hij zijn leven destijds voor deze joden
riskeerde, antwoordt hij: 'Zij zijn zes jaar lang zo goed voor
mij geweest, dat ik dat wel moest doen'.

De Werkgroep die onlangs een oproep publiceerde voor een monu
ment op de Joodse begraafplaats te Ommen, wil ook de naam van
Maurits Godschalk daar op vermeld zien. Al zal de onderste steen
ook boven komen, die grafsteen komt er. De werkgroep wil echter
meer. Ook wil men geld voor bomen in Israël. Men wil niet alleen

de doden eren, maar ook de levende joden hun medeleven betuigen.
De werkgroep vraagt daarom geld. U kunt dit storten bij de
Rabo-bank Ommen op rekeningnummer 34.89.15.209. ten name van
'Joods Garfmonument'. Het gironummer van de bank is: 816712.

Martend Makkinga.

HET LOT {/AM VE AMVERE OMMER JOVEM
De wegvoering van een grote groep Joodse personen op Zaterdag 3
oktober 1942, vanuit Ommen, naar Zwolle en vandaar naar Wester-
bork -en uiteindelijk naar Polen- had geen betrekking op alle
in Ommen woonachtige Joden.

Naderhand vertrok nog de familie L.L.Vomberg—Vos met haar kin
deren. Het bejaarde echtpaar B.van Gelder-Mogendorff. En ook
het echtpaar S.de HAAS-MARX, met hun dochter MARTHA DE HAAS.
Eerder waren twee van de drie zonen der familie de HAAS, nl.
Leo en Karei, ondergedoken.

Van de hele Joodse gemeenschap in Ommen ontkwamen alleen de
leden der familie de HAAS aan het hun toegedachtte lot in de
gaskamers der Nazi-beulen. De vader van dit gezin stierf wel
in de oorlog, nl. in het ziekenhuis te Utrecht, maar was daar
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ondergedoken,

Direct na de bevrijding waren Leo en Karei in Ommen aanwezig.
Zij hadden nl. tijdens hun onderduik-periode de Gemeente Ommen

jiooit verlaten, voor de toenmalige Radio-centrale -later

draadomroep genoemd- gaf Leo de HAAS, die een paar jaar gele

den overleed, toen in April 1945 een overzicht van het weder

varen der overlevenden

De bewaard gebleven tekst van zijn radio-toespraak spreekt

verder voor zichzelf. Met verlof van de familie de HAAS laten

wij die toespraak hier volgen.

Waarde luisteraars.

Het spreken voor de microfoon is voor mij iets nieuws. Toch

wil ik trachten in de mij toegestane tijd U een indruk te ge

ven van het leven gedurende de tijd, waarin ik gedwongen was,

mij van de gemeenschap af te zonderen. Ik voel mij gelukkig

dit te kunnen en mogen doen, speciaal op deze sabbathavond.

dit immers was in de tijd der moffen in alle opzichten uit

gesloten. Laat ik echter beginnen U een en ander te vertellen

omtrent mijn naaste familie en mijzelf. Hiervoor heb ik enke

le punten uit mijn dagboek genomen. 959 dagen zijn wij onder

water geweest. Velen van U waanden ons in Engeland. Anderen

wisten te vertellen, dat wij bericht hadden gezonden uit Zwe

den. De werkelijkheid is, dat wij gedurende onze duiktijd

nimmer uit Ommen zijn geweest. Voor ons vertrek hadden wij

meerder pogingen gedaan, om naar de overkant te komen. Alle

inspanningen waren tevergeefs. Ondanks dat bleven wij vast

besloten, ons niet vrijwillig bij de moffen aan te melden.

Aan de oproep tot keuring gaven wij nog gehoor. Toen achtten

wij echter de tijd tot vertrek aangebroken. In den nacht van

26 Augustus 1942 verlieten wij ons huis. Ons nieuwe leven

was begonnen. Voor onze ouders hadden wij een afscheidsbrief

achtergelaten. Ons vertrek uit Ommen werd vergemakkelijkt

door de hulp van Ommense politie autoriteiten.

De reis verliep zonder hindernissen. Studie, radio en aard-

appelenschillen was ons tijdverdrijf. U herinnert zich allen

de 2 oktober, de fatale dag toen alle Joodse families in Om

men werden weggehaald. Onze familie had het geluk niet ge

haald te worden, doordat wij niet in een werkkamp zaten. Toch

was dit slechts uitstel, 9 April 1943 was de dag van het ver

trek van mijn ouders en zuster uit Ommen, ook zij zijn nooit

in Vught aangekomen, een goede onderduikplaats leek ons voor

hen beter. Helaas heeft mijn vader na zijn vertrek niet lang
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meer geleefd, 6 weken nadien overleed hij in een ziekenhuis in
Utrecht. Wij waren echter getroost door de gedachte dat hem het

leed van Vught gespaard is gebleven. Moeilijkheden en nieuwe
problemen volgden elkaar telkens weer op. Martha was in Utrecht
ondergedoken, werd echter na 10 dagen reeds gegrepen, maar wist,

hoewel zij naar Amsterdam was overgebracht, juist toen ze op

transport naar Westerbork werd gesteld te ontsnappen. Van Amster

dam, reisde zij daarna naar Ommen zonder dat iemand haar herken

de, hoewel zij wel plaatsgenoten tegenkwam. Ook zij kwam veilig

bij ons aan, maar ofschoon wij steeds contact met elkaar hadden,

wist zij niet bij wie ze kwam voor ze op de plaats van bestem

ming was. U behrijpt, dat daarom de vreugde van het weerzien

des te groter was. Om alles te vertellen betreffende razzia's en

als gevolg daarvan het slapen onder de grond zou te ver voeren

en vervelend worden. Dergelijke dingen waren voor ons bijna ge

woonte geworden. Veel pogingen werden gedaan door plaatselijke

verraders om ons aan de moffen uit te leveren, zelfs een belo

ning van ƒ 1.000,-- gaf hun geen resultaat.

Begin februari 1944 bericht: Moeder gesnapt. Ook deze zaak nam

een gunstige wending, wij zelf weten nu nog niet hoe, maar ik

kan U vertellen, dat op de dag der bevrijding van Ommen, wij

bericht van haar, Alex en familie kregen, dat allen het goed

maken. Moge God geven, dat ook zij met het Westen van het land

is bevrijd van de ellende der bezetting.

Ik ga verder met ons eigen relaas. De invasie schonk ons nieuwe

hoop.

Dolle Dinsdag was het toppunt van opgewondenheid. Wij hoorden

de berichten over N.S.B.-ers die klaar stonden om te vertrekken,
met ons was dit ook het geval, maar wij hadden toch een heel

andere bestemming. Ook de dappere strijders van Arnhem brachten

helaas nog geen verlossing en afwachten bleef het parool.
9 oktober kropen we door het oog van de naald. In ons huizen

blok waren in totaal 7 volwassenen en 2 kinderen ondergedoken.
Door ongelukkige samenloop van omstandigheden, werd ons huis

plotseling omringd door Groenen. 4 personen werden gegrepen.
De kinderen en wij ontsnapten en na 5 dagen in een roggeschuur
op water en brood geleefd te hebben, belandden wij via enkele
behulpzame kennissen bij den jachtopziener Kat te Hoogengraven.
Ik kan U verzekeren, dat wij ondanks alle zorgen van die tijd,
daar een buitegewoon prettig verblijf hebben gehad. Hieruit het
volgende.

Genoemde heer verzorgde in totaal 7 onderduikers, te weten, 2
jongens ontvlucht uit Duitsland, 3 die zich niet gemeld hadden

om aan de IJssel te werken en wij tweeën. Martha genoot gastvrij-
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heid aan Balkbrug. Stelt U zich voor, een ondergronds verblijf ge

heel bekleed met stroo, diende ons als woning. Overdag hadden wij

gelegenheid ons hart op te halen aan de grote vluchten machines,

die naar Duitsland vlogen. In de schemering trok het hele gezel

schap naar een plaggenhut in de bossen, ruim voorzien van proviand

en brandstof en aldaar werd tot een uur of elf sociëteit gehouden

bij het licht van een wrakke carbidlamp.

Weer echter liet de bevrijding op zich wachten. De eerste sneeuw

viel zeer vroeg en omdat het verblijf niet geschikt was voor de

winter, moest het door een ander worden vervangen. Na rijp beraad

besloten wij Klaas van Aalderen in onze zaak te betrekken en hij

was de man die tegen ons zei:

"Jongens kop op". Wij kunnen dit niet genoeg waarderen, daar

juist het laatste halfjaar het meest moeilijke van de gehele tijd

was. Onze reis van Hoogengraven liep langs de Vecht, langs het

kamp Erica, in de buurt waarvan wij verschillende keren voor de

K.K. dekking moesten zoeken naar het Ekkelbosje. Een trein belet

te ons echter de passage over de spoorweg, maar na een uur was

deze hindernis ook overwonnen. De reis was weer volbracht. U

herinnert zich allen de bombardementen o.m. op het spoorwegem

placement. Wij hadden hier wel eens een benauwd ogenblikje maar

het medeleven van onzen gastheer en vrouw, gaf ons veel steun.
Eindelijk kwam de dag der bevrijding. Welke indruk de machtige
legers op ons maakten, en dan nog vergeleken bij de armzalige
troepjes, die we even tevoren hadden zien terugtrekken, behoef
ik U zeker niet te zeggen. Alhoewel wij dag en nacht radio tot

onze beschikking hadden en een geweldige morele steun hadden aan
de uitzendingen van Radio Oranje en de B.B.C. uit Londen, hadden
wij ons nooit een dergelijke voorstelling van de armeeën kunnen
maken. Ik neem aan, dat de meesten Uwer niet steeds in de gelegen

heid waren, berichten uit Londen te horen. Ik zou deze mensen wil
len aanraden indien zulks nog nodig mocht zijn, deze geregeld te
volgen. Dan pas zal het geheel tot U doordringen aan welke schand
daden de moffen en hun handlangers zich hebben schuldig gemaakt.

De ontvangst, die ons in Ommen te beurt viel, overtrof onze hoog
ste verwachtingen. Hoe dit medeleven met ons ons heeft verblijd,
kan ik niet onder woorden brengen. Het is daarom, dat ik via deze

weg nogmaals allen hartelijk, heel hartelijk wil bedanken voor
deze ontvangst.

U heeft deze dag voor ons gemaakt tot een van de mooiste van ons
leven. Vaak hebben wij ons in onze afzondering afgevraagd: Zou
Ommen zijn aandeel wel nemen in het werk tegen de moffen, in het
werk tot hulpverlening aan onderduikers en Joden? Ik kan U thans
de verzekering geven: Ommen deed zijn plicht, zelfs meer dan het
gemiddelde. Ommen hield zich geweldig. Ongeveer honderd boven
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water gekomen Joodse personen waren tijdens de dankdienst in de
kerk te Lemele aanwezig en in meen uit hun naam te spreken door
een woord van zeer warme dank te brengen aan allen, die het mo
gelijk maakten om dit resultaat te bereiken. Op mijn vraag aan
den heer Groten over onderduikers kreeg ik het volgende antwoord.
Wij hebben geholpen, omdat wij een goede opvoeding van onze voor
gangers genoten hebben en ik geloof, dat dit de geestesgesteld
heid van de Nederlanders en speciaal van onze gemeente weergeeft.
Onze persoonlijke dank aan de families Klaas van Aalderen, Pruiks-
ma Balkbrug, den heer Kat, Maurits, Wevers en fam.Velsink. Verder
de heren Mar.van Staalduinen en Hendrik Schuldink. Tevens aan al
len, die goederen voor ons hebben bewaard.
Tot zover ons verslag.

Het volgende wil ik nog even onder Uw aandacht brengen. Er zijn
mensen die denken, dat velen, die hulp verleenden dit uitsluitend
deden uit financieel belang. Ik kan U echter de verzekering geven,

dat de vergoeding die er voor gegeven werd, over het algemeen
zeer matig was. Het is zo. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn
er op elke regel. Velen van U hebben ons in de laatste dagen hulp
en steun aangeboden. Gelukkig behoeven wij die thans persoonlijk
niet te aanvaarden. Echter is in ons huis gevestigd een comité
tot behartiging van Joodse belangen. Wij voelen ons gelukkig nu
op onze beurt te kunnen helpen. Ons deel is hulp verlenen in sa
menwerking met andere instanties aan allen, die verdreven zijn
van huis en hof, hen te doen terugkeren naar huis en weer in te
schakelen in de maatschappij. Immers velen onzer medeburgers zijn
naar Duitsland en Polen gedeporteerd. Zij, die het geluk hebben
terug te keren, zijn verzwakt en verarmd. Indien gij dus wilt
steunen en helpen zou ik het volgende willen zeggen: Aan hen, die
reeds geholpen hebben, HELPT VERDER. Aan hen, die tot nu toe niet
hielpen, geeft steun. U kent allen adressen der instellingen en

organisaties hier ter plaatse die deze hulp van U verwachten.

Met de bevrijding is onze taak nog niet volbracht. Wij moeten
Nederland weer opbouwen. Daarin zullen wij alleen slagen, als wij

bereid zijn allen onze plicht te doen.

NA SCHRIFT

In de tweede helft van oktober hoopt men de gedenksteen op de

Joodse begraafplaats te Ommen te plaatsen.

Wij hopen ons volgend nummer nog zo vroegtijdig klaar te krijgen
dat ook de lezers van "De Darde Klokke" tijdig op de hoogte

kunnen worden gebracht van het tijdstip der onthulling. In elk
geval vind men daarover bericht in het weekblad "Nieuws uit Om
men". In ons volgend nummer zullen we dan ook vermelden wat erop

de Gedenksteen komt te staan en de namen van hen die men in ge
dachtenis heeft willen houden. 19.



Wij hebben echter met de verschijning van dit "De Darde Klokke"
nummer daarop niet willen wachten.

Ook omdat wij hopen voort te gaan met ons pogen de geschiedenis
van het Ommen Joodse leven zo volledig mogelijk tot klaarheid te
brengen. Wij waren -in dit nummer- natuurlijk verre van volledig.
Ook onvolledig t.a.v. de wegvoering van die Joodse burgers die
na 3 oktober 1942 nog enige tijd in Ommen verbleven, nl. de fa
milie Vomberg en het echtpaar van Gelder.

Ook het lot van "Frits"-ene meneer Keizer- en de redding van
diens vrouw "Tine" door wijlen mevrouw v.d.Werf hopen wij te
boekstaven. Maar ook -zoveel mogelijk- wat men verder in Ommen

deed om Joodse medemensen van de "ondergang" te redden. Immers
waren er -zoals de radio- toespraak van wijlen de heer Leo de

HAAS vermeldde- direct na de bevrijding ongeveer honderd joden
aanwezig in een dankdienst die in de kerk van Lemele werd gehou
den .

Zij die dat mogelijk maakten en hun leven waagden voor de red

ding van hun joodse medemens hebben er recht op dat hun inspan
ning niet wordt vergeten.

Want ook dat behoort tot de Ommer geschiedenis, niet waar?

M.M.

KAREL DE HAAS 70 JAAR

Van Hen die het joodse leven in Ommen van voor 1940 hebben ge

kend en er min of meer bij betrokken waren zijn slechts vijf

pernonen over, nl. de heer I.v.Gelder te Doesburg, de heer S.v.

Gelder te Bussum, de heer Mr.A.de Haas te Jeruzalem, Mevrouw

M.Pachrach-de Haas te Beër-Seba en de heer K.M.de Haas te Am

sterdam.

Deze laatste werd op 14 juli 1910 in de Gemeente Stad Ommen ge

boren. Zijn 70e verjaardag werd op 14 juli 1980 in Amsterdam

gevierd.

Op initiatief van de heer S.de Haas Kzn., enige zoon van de ju

bilaris, trokken bij die gelegenheid meer dan 50 personen uit

Ommen naar Amsterdam, om de heer Karei de HAAS te feliciteren

met het bereiken van de leeftijd der sterken, waarvan psalm 90

spreekt. Van het gezelschap behoorden er 47 of 48 tot de muziek

vereniging "Crescendo" te Ommen, die de heer de Haas voor zijn

huis in Buitenveldert een Serenade brachten.

Wij geven geen verslag daarvan, maar willen dit unieke stukje.

Ommer geschiedenis op Amsterdamse grond wel even vastleggen.

Ook om in niet al te sombere toon dit nummer van de Darde Klok

ke te beëindigen.

Dieks Makkinga, onze lezers niet onbekend, droeg aan de heer
20.



Karei de HAAS een gedicht op, dat hij staande tusschen de per

soonlijke gasten van de heer de HAAS en de uit Ommen gekomken

personen voor de jubilaris declameerde.

Wij laten de tekst hier volgen.

M.M.

KAREL DE HAAS 70 JAAR

Toen den dam in n'amstel nog gien name had

Toen hier alleen nog maar een enkelen visser leven

Lag in Salland, an de Vechte al een echte Stad

Veur n'goed begrip vertelle wij dit even.

Uut dat Ommen zetten de Haas zich hier neer

En zo te zien boeren de hier best naar de zin

Maar Ommen verget zien Ommer jongs nooit weer

Doar ömme kwame wij er even bi'j ow in.

Karei de Haas, halen de leeftied van de starken

Crescendo zeg: verdulle doar muw noar toe

Zelf even de haanden drukken en loaten marken

Daw hier niet vergetten bint in alle drukte en..gedoe.

Crescendo met veurop vaandel van van Pallandt

Grote zwoare Tuba's loopt helemoal achter an

Zie komt veur ow uut het zo verre Salland

En hebt er ok nog barstens völle wille van.

Beiden wense wij ow met familie en de kinderen

Nog heel völle goeie en mooi joaren toe
Dat rimmetiek en zo ou niet giet hinderen.
Aj 't goed vindt goat e wij weer noar Ommen en noar moe.

DIEKS.

De laatsten

Nu blijkt dat er nog wat meer ruimte is dan wij dachten, volgt

hier maar meteen nog iets over de twee Joodse families die het

laatst uit Ommen vertrokken.

Het echtpaar B.v.Gelder - J.Mogendorff, wonende a.d. Gasthuis

straat nr.20, werd bij de razia in october 1942 niet opgehaald.

Deze beide bejaarde mensen verlieten wel enige uren hun woning
en vertoefden toen in de woning van -ik mag wel zeggen- Hendrik
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je Kothuis, nu Mevr.Kosters-Kothuis wonende aan de Wethouder Paar-

huisstraat te Ommen. Het echtpaar van Gelder bracht de nacht daar

na verder door in hun eigen woning. Naderhand doken zij onder in

Hattem, waar zij tot September 1944 onopgemerkt bleven. Door ver

raad vielen zij op 7 of 8 september van dat jaar alsnog in Duitse

handen.

De familie Vomberg-Vos, wonende aan de Markt -officieel aan de

toenmalige Vechtstraat- vertrok het allerlaatst, nl. in het voor

jaar van 1943. Vomberg was zich wel bewust dat hij te eniger tijd

niet aan het lot zijner mede-joden zou ontsnappen. Gedurende enige

tijd sliep hij zelf buitenshuis, nl. bij zijn buren de familie

Klaas Hurink.

In het voorjaar van 1943 ontving Vomberg bericht dat hij per trein-

met zijn gezin moest vertrekken.

Hij nam afscheid van zijn buren en bekenden, waarbij hij de leden

van de N.S.B. niet oversloeg.

Op het laatste moment, terwijl zijn vrouw en beide kinderen al op

weg waren naar het Station, zegende hij zijn buurjongen Arie Hu-

rink en sprak een gebed over hem uit. Vomberg had geen vertrouwen

in een mogelijke terugkeer naar Ommen. Tegen hen die hem moed wil

den in praten, bleef steeds zijn antwoord; dit is het laatste.

Onze beide nog levende inwoners, de heren A.G.Hurink en Ph.Falken-

burg, die de familie Vomberg behulpzaam was met haar bagage zagen

hen vertrekken.

Vomberg had goed gezien, hij was de laatste.

M.M.

Het laatste levensteken

Het Spoor van de weggevoerde Joodse burgers van Ommen loopt niet

helemaal dood op 3 oktober 1942.

Er zijn twee briefkaarten bewaard gebleven, beide gericht aan het

echtpaar A.J.v.Aalderen-Stegeman, dat in 1942 de huidige Slagerij

van Aalderen, aan de Bouwstraat 25, te Ommen dreef.

De familie van Aalderen en hun buren het echtpaar Fr.van Elburg-

Dijks waren zeer bevriend met de Joodse gezinnen S.v.d.Hoek, H.

de Lange-v.d.Hoek en J.v.d.Hoek-Bierman, die aan de huidige Dr.v.

Raaltestraat woonden.

Bovengenoemde Joodse gezinnen, 3 volwassenen en 5 kinderen, had

den zich in de nacht van 2 op 3 oktober -door Willem Stappenbelt

gewaarschuwd- naar de Schuilkelder van de fam.Martens-Holtvoort,

achter of terzijde van de Geref.Kerk a.d. Bouwstraat begeven.

Toen het tumult in die nacht, waarbij een zoekactie door de hele

Ommer binnenstad werd gehouden hen ter ore kwam en er met repres-

saillemaatregelen werd gedreigd, besloten de Joodse families naar
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hun woningen terug te keren.

Dat om hun buren en vrienden te sparen. Van het gevaar waarin zij
zelf verkeerden waren zij zich klaarblijkelijk wel bewust. De
hoogbejaarde heer Salomon v.d.Hoek, grootvader der 5 kinderen,
poogde zich nog op de zolder van zijn woning te verbergen, maar

besloot naderhand het lot van zijn kinderen en kleinkinderen te

delen. Zo stapten zij dus allen in de vrachtauto die hen naar

Zwolle voerde, tesamen met de andere 7 joodse personen, zoals ik

dat uit de mond van Willem Stappenbelt, heb opgetekend, elkders

in dat blad vermeld.

De familie van Aalderen en andere buren zagen ze instappen.

Mevr.van Aalderen-Stegeman kon nog zorgen voor een groot stuk

rookvleesch, dat de families v.d.Hoek in handen werd gespeeld,

eer zij vertrokken.

De verbondenheid met hun buren en vrienden bleef, ook toen zij

na hun verblijf in Westerbork, op weg gingen naar Polen.

Hartog de Lange wist nog, in de trein gezeten, een briefkaart

te schrijven aan de familie van Aalderen. Blijkbaar had hij zijn

vulpen nog bij zich want de briefkaart werd raetiinkt geschreven

en is nu nog duidelijk leesbaar.

De briefkaart werd, nog in Nederland, uit de trein geworpen. Wie

deze kaart heeft doorgezonden is niet bekend. Maar de vinder

heeft er aandacht aan besteed, de kaart vermoedelijk bijgefran-

keerd en per expresse doorgezonden. De kaart is blijkens de

daarop voorkomende poststempels vanuit Haren (Gr.) d.d.9-10-'42,

naar Ommen doorgezonden. Men moet wel concluderen dat de 17

Joodse personen die op 3 oktober 1942 naar Westerbork vertrokken

daar slechts enkele dagen hebben vertoefd, eer zij naar Polen

werden gedeporteerd.

Desondanks bleef er, ook op die reis naar Polen hoop leven in

het hart van Hartog de Lange, waarvan de inhoud van het kaart-

schrijven getuigt.

Hier volgt wat Hartog de Lange schreef.

Aan de fam.A.v.Aalderen, Slager, Ommen (O.).

Beste mensen.

Wij zitten in de trein op reis naar Polen. Wij zijn allen bij
elkaar dit is een groot geluk. Ik groet je uit naam van Saar,

Vader, Salomon, Roosje en Jetje.

Doe aan alle buren de groeten.

Onze Salomon zit naast mij en zegt, groet moe van mij, dag.

Beste mensen wij komen terug, dan zal ik er een op drinken. Bes

te lui tot ziens. Wij komen van voorjaar terug.
23,



Doe de groeten ook even bij Pannekoek en Wind en bij Frans.

Het vleesch heeft dekker gesmaakt. Ik ben er u zeer dankbaar

voor beste menschen.

Tot ziens H.de L.

X X X

Het schrijven van Hartog de Lange spreekt voor zichzelf. Zijn

vaste vertrouwen op terugkeer naar Ommen is niet vervuld.

M.M.

Wie waren er in het werkkamp te Heerenveen?

In het artikel over de wegvoering van 17 Joodse personen, op Za

terdag 3 oktober 1942, naar Westerbork heb ik mogelijk wat al te
stellig gesproken van 5 Joodse mannen die in een werkkamp in
Friesland zouden zijn geweest en vandaar naar Westerbork overge

bracht .

Het gaat daarbij om M.Bierman, Hartog de Lange, Jozef v.d.Hoek,
Jacob de Levie en Hartog de Levie.

Ten aanzien van Bierman, de Lange en v.d.Hoek valt, aan de hand
van voor mij liggende briefkaarten die zij naar Ommen zonden met
absolute zekerheid vast te stellen dat zij in het werkkamp "De

Witte Paal" bij Heerenveen te werkgesteld waren. Er is een twee
tal briefkaarten bewaard gebleven geschreven door Hartog de Lan
ge en Jozef v.d.Hoek aan het echtpaar Fr.v.Elburg-Dijks. Op één
daarvan staat ook een groet van Maup Bierman. Verder is er nog

één briefkaart gericht aan de fam.v.Aalderen door H.de Lange en
J.v.d.Hoek gezamenlijk geschreven.

Van Hartog de Levie en Jacob de Levie zijn mij geen levenstekens
bekend.

Ten aanzien van Jacob de Levie vernam ik uit de kring van zijns

vrouws familie dat Jacob nooit in een werkkamp zou zijn geweest,

wat ik maar even buiten beschouwing laat.

M.M.

Onvolledige correctie

Bij het corrigeren van dit nummer blijkt -buiten schuld van de
de drukker- dat sommige onvolkomenheden niet te herstellen zijn.
Ons excuus.

De redactie.
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PLANTEN KOPEN

IS ADVItt VRAGEN AAN

VAKBEKWAME

MENSEN

VTUIMART» kelen *
^TUIN aanleg
♦TUINONOERHOOD

TUIW CENTRUM
GMEyERINK

^HAVE.N 004T A t381._

Als U een hapje of een slokje wilt, kunt u
daarvoor uitstekend terecht in

VERENIGINGSGEBOUW

,,d' Olde Wheeme"
Den Lagen Gordt 10

Er zijn verschillende spelen en biljart aanwezig

En toch. . . .

U koopt altijd nog weer kaas bij

H. G. Habers
Varsenerstraat 4.

Wol ie OW klere in de stad koop'n ? ? ?
Now koop dan maar bie'j

mannenmode

Ommen is al 725 joar stad ! I

WIJ LEVEREN vulzand. zw. yroncl, metselzand, grint,
mijnsteen en andere verhardingen.
Verder kunnen wij alle grondwerk voor u doen o a. met
hydr. kranen, shovels, kipaiito's, kiptrailers en dieplader.
Ook in aanneming.

DUNNEWIND - GERRITS b.v.
Strangeweg 7 - Ommen, Kantoor tel 05291-2150
Privé: 05291 - 1668 - 2486 - 1993.

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

SCHOONHEIDSSALON

FOTOSERVICE

'  ' HOMEOPATHIE

BOSSCHER (EIg G. HEMMES)
Brugstraat 23-24 ■ OMMEN ■ Tel. 1414

18 Ommen

GROENTE, FRUITEN PRIMEURS

ycudsk^ot^
Dagelijks verse panklare groente en rauwkost uit eigen
snijkeukens Bermerstraat 13

Makelaars- en Assurantiekantoor

M. Boüwman bv
Bermerstraat 16, Ommen. Tel. 05291-1139

Makelaardij O.G. Taxaties - Hypotheken
Verzekeringen-Financierin gen.

Geniet van Uw woning met Ie klas
materialen van

Behang- en Verfspeciaalzaak

H. Aalpol v/h R. Bijl
Gasthuisstraat 18 - Ommen - Tel. 05291-1369

ALLES VOOR DE DOE - HET - ZELVER



Wij maken voor U : STOFKNOPEN - STOFCEINTUURS - ENZ.

Verder een grote collectie : KNOPEN, RITSEN, GESPEN, CEINTUURS,
GARENS, KANT en GARNEERBAND, SCHAREN, STOFFEN, WOL,
kortom : voor alles op het gebied van zelfmaakmode, naar

Nijverdal, Rijssensestraat 33a, Telefoon 3030
Ommen, Gasthuisstraat 27, Telefoon 1313
Heino, Dorpsstraat 1, Telefoon 1204

NAAIMACHINE CTFOOl^ll^
HANDEL O I tU U I N iV

Henk's Boetiek

als u mode zoekt !

Doe. A. 0. van Raaltestraat 11, Tel. 2598

FOCWA
Nederlandse Vereniging
van Carrosserlebedrijven

Voor al uw autoschade

naar

Autoschade

KOGGEL
Sogenboschstraat - Ommen - Telefoon 1294

Privé: Sleedoornstraat 12,
7731 VD Ommen - Telefoon 1294

RADIO EN TELEVISIE

M. DUNNEWIND
Dr A C van Raaltestraat 12 • Telefoon 1658 - OMMEN

ERKENDE TECHNISCHE DIENST.

Radio - T.V. - Stereo recorders

Koelkasten - Wasautomaten

KEIZER is altied al goedkoop e'wes

en dat is e. Al meer dan vieftig joar!

En dat is

no // nog

van der Steeg

Iccrciu
i  Tvelil

taxi' iiiilolH'ili'ijk'- omiiieii

Hammerweg 1 - 7731 AH Ommen

■  Tel. 05291 ■ 2500

^eman
wm

Radio - T.V. - Huish. App.

Verlichting

Dedemsvaart: Jiilianastraat 28-30

Telefoon 05230-4551

Ommen: Varsenei pooi t 5-7 - Telefoon 05291-1152

Voor een singer naar

WOL EN HANDWERKEN

Brugstraat 33 - Ommen

DOUWE'S

U itstekende kwaliteit
m. . .. De Kamp 1

inimum prijzen
_  Telefoon 1184

r rofiteer hiervan Ommen



Oud - Ommers met

nieuwe wensen

zijn van tiarte welkom bij

R. J. Schudde
Dr. van Raaltestraat - Ommen

voor

konfektie

textiel

woninginrichting

Uw warme bakker.

Een naam in Volkorenbrood

BAKKERIJ M. Koggel
Haidonljoig'.'rwt.'g 10 - Telefuun 1389

HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN

Bemboom
Gouwstraat 7. Ommen, Tel. 1383.

SCHILDERSBEDRIJF

betiang- en verfspeclaalzaak

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

telefoon 2441

.t Giet OW goed bij al walj doet

Oco ijs - lekker ijs
Brugstraat 16 - Tel. 1429 - OMMEN

BUISMAN B.V.
v/h PLITEX

in de Middenstraat no. 16

Ook Uw Woninginrichter

Telefoon 05291-1546 OMMEN

Eigentijdse
jonge mode
vind je in:

L

Varsenerpoort 13, Ommen.

Café - Restaurant

„Nieuwe Brug"
Reeds eeuwen het bekenste adres

aan de route Ommen - Hellendoorn

Telefoon 05291-1723

VOSJAN
Uw adres voor schoenen

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 1559

INKOOP

VERKOOP ANTIEK

SMEDERIJ H. H. Kerver
Middenstraat 17, Tel. 05291-1764. Ommen

Speciaal voor koperen voorwerpen o.a.

LAMPEN DOOFPOTTEN KANDELAARS

ENZ. ENZ.

Tevens het adres voor

POLIJSTEN EN REPAREREN van uw

koperen voorwerpen.
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VOOR AL OW D\ERVoe06.RS

IF^
„OMMEN EN OMSTREKEN" W.A.

Gouwstraat 20 • 21

Brugstraat 11

Patrijsstraat 5

Lemelerweg 68

Ommen

Ommen

Ommen

Lemele

Tel. 2750

Tel. 2750

Tel. 05723-366

Voor geld en goede raad

Autobedrijf

Makkinga b.v.
Schurinkstraat 36 - Ommen - Tel. 05291-2550

Voor service en verkoop OPEL
B.K. L.P.G. inbouwstatlon

Voor autoverhuur naar:

H. DUNNEWIND
Haven Oost 8 - Ommen - Telefoon 1960

Luxe auto's en VW busjes

Tevens Bestel- en Vrachtwagens voor de
doe - het - zeiver verhuizing

gas - water

sanitair en elektra

WOERTINK
ommen - tel. 2203

onderhoud cv ketels en geisers

PACTON B.V.
OMMEN

aanhangwagens

opleggers

Voor al uw Bouwwerkon:

Weelink's Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 21

Werkplaats: Strangeweg 24

Telefoon 05291-1885-1196

w
O


