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VAM EERTEN’S 
BOEKHANDEL

vm m u i
Het restaurant in Ommen waar 

kwaliteit en versheid voorop staan. 
Telefoon 05291-1141

H. BAKKER EN A.A. BAKKER

Makelaars en Taxateurs 
in onroerende goederen

Kantoor Vrijthof, Telefoon 1032 
Privé: Stationsweg 17, Telefoon 1665
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~orr

Onderlinge Br

Vrijthof 2, 7731 ( 
MEER ZEKERHEI 

voor a 

Lage premies
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TAXI 1724 
Ziekenvervoer Stfc

Exclusieve Bruidsstoetverezorging 
Ambulancedienst - Rolstoelvervoer - Uitvaartverzorg 

Chevron-Servicestation 
Reparatie-afd. alle merken auto ’s 

Autoshop - Autowasserette

Ommen, Julianastraat 18, tel. 2200 (05291) b.g.g. 3525

■ © -OPEL
MAKKINGA O M M E N

OFFICIAL GENERAL MOTORS DEALER
AUTOBEDRIJF MAKKINGA B.V.

Schurinkstraat 36 7731 GE Ommen Telefoon 05291 ■ 25 50'
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J  Vareenerstraat 2-7731 DC Ommen 

V' Telefoon 05291-1313 b.g.g. 2143

^N A A IM O D E C  ENTRUM

lan baders
STOFFEN IN ALLE SOORTEN EN PRIJZEN'

Ook voor Koorkleding. Bruidsstoffen enz. enz 
is dit het juiste adres.
Wij knippen alles naar maat.
Knopen, ritsen, patronen, bandjes in alle soorten 
Kniekousen, sokken, majo's, dames panty in alle 
soorten en maten.

STOFFEN - KLEINVAK - KOUSEN

„Arriërpoort’
v. Raaltestraat 1

GROENTE, FRUIT, FRUITSCHALEN 
EN PRIMEURS

Bermerstraat 13

Dagelijks verse panklare groente en rauwkost 
uit eigen snijkeuken

TflKm nnb
o m m e n
IJZERHANDEL

Dr. A C. van Raaltestraat 26

vosjan
uw adres voor schoenen

Bouwstraat 24 - Ommen - Telefoon 1559

Gedipt. Drogist - Parfumerie 
Schoonheidssalon - Foto-service 
Homeopathie

ÏSo$$djcv
’s,—/  (EIG. G. HEMMES) *

Brugstraat 23-24 - 7731 CT Ommen 
Telefoon 1414

Hét adres voor al Uw
*  Fotowerk (met Presto Print kwaliteitsgarantie)
*  Pasfoto’s (direkt-klaar, ook in kleur)
*  Groepsfoto’s (bij Uw huwelijksjubileum b.v.)
*  Huwelijksreportages

Bouwstraat 13 - Ommen - Tel. 4170

aS  chui.
FOTOBiDRUF

t Z Q h t a n

DOOK VAN GILS

Schildersbedrijf en decorette

H. Aalpol
Gasthuisstraat 50 - Ommen 
Telefoon 05291-1369

tFOCWA

Vooral uw autoschade 
naar
Autoschade

KOGGEL
Sogenboschstraat - Ommen - Telefoon 1294

Privé: Sleedoo.rnstraat 12.
7731 VD Ommen - Telefoon 1294

AUTAX - LEERENTVELD - OMMEN
Hammerweg 1 

7731 AH 

OMMEN



BUISMAN B.V. WEENINK MAKELAARDIJ B.V.
MARKT 32 - OMMEN - 05291-1121 - LID N.V.M.

in de Middenstraat no. 16 
ook Uw woninginrichter

Telefoon 05291-1546 - OMMEN

Bouwbedrijf 
J. Timmermans Zn. bv 
Markt 24 - Ommen 
Tel. 05291-1619

VOOR AL UW BOUWWERKEN EN BOUWMATERIALEN

Loodgieters ★  Gas- en Waterleiding
Centrale verwarming ★  Elektra
Dakbedekkingen ★  Onderhoud C.V.-ketels

Tel. 05291-2203
voor goed advies en vakwerk 
naar erkend

BAR-BISTRO

„ ’t Steakhouse”
Voor Uw heerlijk etentje 

in een huiselijke, gezellige sfeer.

Voor verkoop - taxaties 
Financiering - verzekeringen

DOUWE’S
U itstekende kwaliteit
M inimum prijzen De Kamp 1

r  J T e l.  1184
P rofiteer hiervan Ommen

MOLEN

VOOR AL UW MEEL EN 
GRAANPRODUKTEN  
VOLKORENMEEL - MOLENBLOEM 
PANNENKOEKENMEEL 
BOEKWEITMEEL - MUESLI

A.R. WOLTERS
TEL. 05291 - 4080 - OMMEN

SNUFFELMARKT

GÉ SCHUTTE
Verkoop van gebruikte goederen o.a.: 
bankstellen, koelkasten, verpleegster- 
uniformen, jassen, éénpersoonsbedden 
en zo köj wieder goan.
Heb i’j nog gebruukte meubelen, klere 
enz. en ontbrekt t ’ ow an ruumte? 
Breng t bi’j oons en wi’j verkoopt het 
graag veur ow.
Aj meer wilt weten bel dan gerust even. 
Oons telefoon is 05291 -  2489

KRUISSTRAAT 6 - TEL. 05291-6666 Hessenweg west 5 - Ommen
Lid van de

OMMEN
Zwolseweg 8a - Tel. 05291-4905-3089 
Normaal geopend van 9.00-18.00 uur 
vrijdags koopavond SSHSöffi

voor
meer

zekerheid



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

CAFÉ - BILJARD - EETHUIS

„ t fymhbtxl"
Markt 12 - Ommen • Tel. 05291-3543

Overijsselse 
Coöperatieve

Bouwonderneming 
VOOR AL UW BOUWWERKEN
Ommen - Strangeweg 14 - Telefoon 2810

Ie kont bej oons terechte veur alle soorten 
zaand en grinte of ai haddigheid ömme 
’t huus wilt hebben.
Ie dreit mar 05291-2150 b.g.g. 1668 of 
05237-443 en ie hebt ze zo an droad an

DUNNEWIND- GERRITS
Strangeweg 7 - Ommen

* m
RADIO EN TELEVISIE

m. dunnewind
Dr. A.C. v. Raaltestr. 12-Tel. 1658-Ommen

RADIO - T .V .  - STEREO RECORDERS - K O ELK A STEN  
W A S A U T O M A T E N  - EIGEN TECHNISCHE DIENST

D A M E S  EN HEREN

^Kapsalon

JAAFde RIDDER

Ommen <1? 4422

dr. van 
Raaltestr. 11, 
Ommen

Slijterij - W ijnkoperij - Lektuur 

SIGARENMAGAZIJN

u d j j e e k
BRUGSTRAAT 29 - OMMEN

Voor een gezellig borreluurtje 
gaat U natuurlijk naar 

CAFE-BAR

ÏÏTol ie otu klere in br stab koop'tt? ? ? 
ikoto koop ban maar btc'j

t r c - D H n  ▲

„ k  + l  eréerS
AB KELDER Brugstraat 27 Ommen is al 725 joar stad

DRUKKERIJ

bermerstraat 12 
7731 cz ommen 
tel. 05291 1351

voor al uw handelsdrukwerk 
f  voor al uw familiedrukwerk 

voor ai uw verenigingsdrukwerk

kortom voor DRUKWERK naar druk. elpé.



D A R D E K L O K K E NR.  56 .D E

• Aan de Redactie van "De Darde Klokke"
Gasthuisstraat 9. Ommen.

Geachte redactie, : :
In nr. 54 van "De Darde Klokke" schrijft de héér Martend 

Makkinga. een artikel getiteld "Een herder die zijn schapen 
volgde". Hierin werd o.a. geschreven over het feit dat in 
Ommen vele jaren lang de kinderen van Hervormde huize voor 
het overgrote deel niet de christelijke school, maar de open
bare school bezochten.

De oorzaak hiervan ligt m.i. voornamelijk in de toenma
lige tegenstelling tussen de Chr.Geref.Kerk en de Hervormde 
Gemeente.

Wanneer de heer M.Makkinga dan gaat spreken over Ds. 
Bruins, die van 1924 tot 1946 te Ommen Herv. predikant was, 
en over diens houding tegenover de christelijke school, dan 
merkt hij op dat hij buiten beschouwing wil laten diens lid
maatschap van de toen bestaande "Hervormde Gereformeerde 
Staatspartij". Ds. Bruins zou eenvoudig zijn kerkeraad ge
volgd hebben.

Als argument noemt de heer M,Makkinga het feit dat ds. 
Bruins, toen hij predikant te Steenwijk was, daar voorzitter 
was van de christelijke school. Verder zegt de heer Makkinga 
dat de godsdienstonderwijzer J .van Alewijk in 1924 naast de 
openbare school in Beerzerveld een Hervormde school stichtte. 
De heer Makkinga schrijft dan: "het is volstrekt ondenkbaar
dat deze schoolstichting tegen de zin van de kerkeraad van 
Ommen tot stand gekomen zou zijn".

Als emerituspredikant van de Hervormde Gemeente te Beer
zerveld zij het mij vergund het volgende op te merken.

In 1924 heeft Ds. Bruins zelfs de Hervormde school te 
Beerzerveld met gebed geopend. Maar nu komt de fout van de 
heer M.Makkinga. Hij wil de H.G.S. er buiten laten. Maar dat 
gaat niet. De H.G.S. is omstreeks 1921 opgericht. In het be
gin was die parti'j in vele dingen onzeker. Een klein deel 
van de H.G.S .predikanten is altijd voorstander gebleven van 
de christelijke school. Juist omstreeks 1924 ging echter de 
overgrote meerderheid van de H.G.5.predikanten bewust en 
fel de christelijke school bestrijden. Men was ontevreden 
dat zoveel staatsgeld, bestemd voor het bijzonder onderwijs, 
in handen van kloosters kwam. -] ,



Men wilde een school, die echter, zoals men dat noemde 
"gechristianiseerd" zou worden. Het is nu buiten' twi j f el 
dat Ds.Bruins het van harte met deze groep eens werd. Kort 
nadat hij met gebed de Hervormde School geopend had, eiste 
hij dat de Beerzervelders de school weer zouden opheffen. 
Dat nu hebben de Beerzervelders geweigerd. Ds.Bruins zocht 
achter deze weigering de invloed van de heer van Alewijk. 
Hij ontnam de heer van Alewijk de arbeid in Beerzerveld.
In plaats van de heer van Alewijk benoemde de orhmer kerke- 
raad de godsdienstonderwijzer H.van Driel. In juli 1925 
ving deze aan met zijn arbeid. De heer van Driel was een 
Zeer fel bestrijder van de christelijke school. Geregeld 
bestreed hij vanaf de kansel het christelijk onderwijs.
Het overgrote deel van de beerzerveldse kerkgangers nam 
dit niet. Van 1925 tot 1942 (het jaar van vertrek van de 
heer van Driel) was de kerk te Beerzerveld op zondag zeer 
slecht bezet. Het overgrote deel van de gemeente kerkte 
toen in Vroomshoop of Bergentheim.
De verhouding tussen de eerste twee hoofden van de Herv. 
school, dé heren Rijks en Wapenaar (laatstgenoemde is nog 
in leven) ten aanzien van Ds. Bruins was voortdurend 
slecht en gespannen. Bij de vele conflicten schaarde 
Ds. Bruins zich altijd aan de zijde van de openbare school. 
Nooit heeft hij geprobeerd te bemiddelen. Nooit werd ie
mand die voor het christelijk onderwijs was en die de 
beerzervelders als ouderling wensten, gekozen. Altijd 
moest het een voorstander zijn van het openbaar onderwijs. 
Teveel gesprekken heb ik over deze dingen gevoerd met 
beerzervelders die dit meebeleefd hebben. Teveel, om de 
heer Martend Makkinga toe te kunnen geven: "Tegenstander
van de Christelijke School was hij dus niet ".
Dat was Ds. Bruins zeer zeker wel, en een felle ook. 
Trouwens, Dr.Bruins was geen man die achter zijn kerkeraad 
aanliep, maar iemand die welbewust leiding gaf en zijn 
kerkeraad hield op de lijn van die H.G.S.-ers, die zich 
in 1924. bewust keerden tegen de christelijke school.
In 1942 was er geen H.G.S. meer. Er waren in Nederland 
helemaal geen politieke partijen meer. Wij allen zaten 
toen onder de hiel van de bezetterv De kerkeraad van Ommen 
vond toen de heer van Driel te duur worden met zijn 
lege kerken en magere collecten. Hij werd zonder meer 
ontslagen. In zijn plaats benoemde de kerkeraad de theol. 
cand. S.Kooistra tot hulpprediker.
2 .



De heer Kooistra volgde een totaal andere lijn. En dat kon 
hij door de veranderde situatie ook doen. En de kerk was 
spoedig weer geheel gevuld op de Zondag.

H .A .Lau rent ius.
Ds ,H .A.Laurent ius,
Em. predikant - Violenstraat 10 - Ommen.

"Een herder die zijn schapen volgde"
In de Darde Klokke nr. 49 schreef de heer ten Tooren uit 
Nieuwleusen een artikel over Hendrik Petri, die de eerste 
predikant werd van de Hervormde Gemeente in Ommen. Daarop 
volgde in nr. 50 een artikel van de heer M.Makkinga, 
eveneens over de voorgeschiedenis van de hervorming in Ommen. 
In nr. 53 schreef de heer ten Tooren een vervolg, en in nr.
54 kwam de heer M.Makkinga nogmaals terug met "een herder 
die zijn schapen volgde", wat tot gevolg had dat de weleer
waarde heer Ds-. Laurentius, emeritus predikant van de Her
vormde Gemeente te Beerzerveld, het hiervorenstaand artikel 
schreef als reactie op het laatst,geschreven artikel.
Als redactie van de Darde Klokke menen wij dat dit onder
werp hiermee voldoende en van alle kanten belicht is.

Dieks Makkinga.

Straten wieden voor de Bissingh.
"Er groeit gras in de Weesperstraat", schreef Meijer Sluyser 
enige jaren na de tweede wereldoorlog. Het ging over de 
ontvolkte joden-buurten van Amsterdam. In de straten van 
Ommen is dat tegenwoordig ook het geval, ondanks het feit 
dat het er drukker is dan ooit. Het ergert mij wel, maar 
men kan het de gemeente Ommen niet kwalijk nemen. Jaren
lang werd er met een z.g. wagentje gespoten, maar dat lever
de kritiek op. De oplossing ligt voor de hand, n.1. het 
gras met de hand wieden, maar dat is onbetaalbaar geworden. 
De enige en beste oplossing is, dat de aanwonenden het zelf 
doen. *t Liefst nog voor de Bissingh, zoals dat voorheen
gebeurde. . XXXXXXXXXXXXXX
In de jaren voor de tweede wereldoorlog behoorde dat tot de 
bissinghtraditie. De Gemeente liet de openbare pleinen en 
straten wieden en de burgers waren verplicht hun eigen er
ven schoon te houden of te maken.

3.



Daar werd ook toezicht op gehouden. Voor het wieden van. 
de straten en pleinen werden, enige weken lang, voor
afgaandeaan deBissingh, een aantal personen aange
trokken, die voor één gulden per dag aan het wieden' 
werden gezet. Veelal personen die door de éen of ande
re omstandigheid geen werk hadden. En dat waren er toen 
velen. Er waren vrijwel geen sociale uitkeringen en dus 
was die éne gulden per dag zeer welkom. Van hen die aan 
het straatwieden deelnamen herinneren we ons nog de namen 
van Evert Weteringe, zijn zoon Peter, Hendrikus Mensink, 
Jan Makkinga en een zekere Naber.
Het wieden moest op de knieën gebeuren met behulp van 
een mesje, waarbij men op een jutezak lag. Veel meer 
dan nu het geval is waren straten en pleinen met veld- 
keitjes geplaveid. De Vrijthof werd gewied alsmede ook 
het Kerkplein en de toenmalige varkensmarkt. Deze lag 
toen, met veldkeien bedekt, zo ongeveer vóór de muziek
tent op de huidige markt. Er groeide toen meer onkruid 
in de straten en pleinen dan tegenwoordig. De vele kleine 
boerenbedrijven in de toenmalige binnenstad vervoerden hun 
producten uit de Ommeres, de Strangen, de Dante en de 
Ommermarsch met paar en wagen, ook nog wel met de os voor 
de wagen, naar hun huizen. En ook de mest werd zo weer 
afgevoerd. De hooiwagens lieten natuurlijk zaad achter 
en het wekelijks schrobben van de straat zorgde voor 
het benodigde vocht, zodat het graszaad kon opkomen.
Ook de zomerse onweersbuien, waarbij hele straten soms 
blank stonden, droegen er aan bij dat er een groen ta
pijt lag in de straten van de ommer binnenstad.

... xxxxxxxxxxx
Met de Ommer Bissingh echter moesten gras en onkruid 
gewied zijn. Men wilde goed voor de dag komen want de 
Bissingh was het hoogtepunt van de zomer, en ook toen 
al kwamen er duizenden naar Ommen.

M.M.

4.



TWÏEDE.

Ik begeer ow
en ik besmeer ow.

k'Waa veur ow banger
as veur ow veurganger

en die piene duren volle langer.
Moanden was het zeuren, krieten ■

overal op bieten
mos de piene slieten. .....  ....  ...

Now ak even hevige piene ■
Van dat gemienp, hele fiene 
en geroas van een machine.

Maar now i'j der zit
vuul ik mi'j strooiend, fit
met mien keunsgebit.

' . ; , Dieks.

Opmerkzame meubelstoffeerder . ■ -

Enige tijd geleden kreeg onze plaatsgenoot Henk Noevernnan 
van de Ommer-meubelstoffering aan de Gasthuisstraat op
dracht enige werkzaamheden te verrichten aan de preek
stoel in de Hervormde Kerk te Ommen. Vanachter de b.e- 
staande bekleding kwam een klein papiertje te voorschijn 
met het opschrift:

Deze Predikstoel’ is bekleed den 31 december 1853 
■ door:

E.van Beerze en H.Weenincke.
Wie deze beide mannen waren, is mij niet bekend, maar 
vermoedelijk waren het knechten van Roelof Brinkhuis, 
befaamd bouwer van vele gebouwen in Ommen in de 19e eeuw. 
In 1853 kreeg de Hervormde Gemeente, van Ommen een nieuwe 
predikant, n.1. Ds. J.A.Ruys. Mogelijk dat het daarmee 
samenhangt. Henk Noeverman, hartelijk dank voor deze 
opmerkzaamheid. ■

• M.M.

■ 5 .



Door verschillende omstandigheden zijn er in ons vorige 
nummer (nr.55) enkele artikelen niet geplaatst, toch 
hebben wij gemeend deze alsnog te moeten plaatsen.
1985 is geheel een herdenkingsjaar en u mag deze Darde 
Klokke dan ook als een vervolgnummer van ons vorige 
speciale oorlogs- en bevrijdingsnummer beschouwen.
Wij hopen u er een genoegen mee te doen.

de redaktie .
Correctie's op nr. 55„ ,
De Piloot aan de Haarsweg.
Op pag. 15 van ons Bevrijdingsnummer vermeldden wij dat 
in een hooiberg aan de Haarsweg op een dag in de oorlogs
jaren een piloot werd aangetroffen, die uit een vlieg
tuig was gesprongen dat in Arriën terechtkwam.
Men deelde ons mee dat die piloot niet van dat vliegtuig 
in Arriè'n afkomstig was en de. man zat ook niet in een 
hooiberg aan de Haarsweg maar aan de Hardenbergerweg in 
een stapel pakken stro verborgen, ongeveer waar nu de 
fam. G.Veneberg woont op nr. 38. Dat stro was van de 
N.S.B.er G.Massier, die aldus onderdak gaf aan een piloot. 
Wijlen de heer W.Veldsink was er wel op-tijd bij, maar - 
zoals we al schreven - het bleef niet geheim en de piloot
wend gevangen genomen. ....M. M .
De dood van Henk Drogt.
Op pag. 28 en vervolgens hebben wij vermeld welke rol de 
verrader Harm Roelof Ruys speelde. Daarbij werd ook de 
voorgeschiedenis beschreven in Meppel. Harm Ruys maakte 
daar op 2 augustus 3 slachtoffers, waaronder Henk Drogt. 
Onze plaatsgenoot de heer Klaas Schuldink maakte er ons 
op attent dat de naamvan Henk Drogt, ten onrechte daarom 
als Henk Dragt is vermeld. Klaas Schuldink deelde ons ver
der mede dat Henk Drogt pas in 1944 ter dood werd gebracht. 
Hij was erbij dat de vader van Henk Drogt, waarmee Schul
dink samenwerkte aan het graven voor de IJssellinie’s van 
de Duitsers, het overlijdensbericht van zijn zoon ont
ving en sprakeloos van verdriet naar huis vertrok.
Deze mededelingen, zo blijkt ons uit nadere informatie, 
zijn volkomen juist. Een compliment voor Klaas Schuldink 
dat hij de Darde Klokke zo nauwkeurig heeft gelezen.
, M.M.
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Mien makke zwarte peerd.
Toen ik nog boe r was in de vróggre daagn;
Doar op Withaa.rn , veu r krap vieftug jaor,
Kocht ik un peer d met glaanzend, pikzwart haor;
Un dier, det mi- j biezunder gunk behaagn.
'k Mus toen uut nood un aander peerd gaon haaln
- Mien eerst e we rd deur veearts offekeurd.
Deu r ziekte was het gauw met hum gebeurd -
Met geld van ' t f ööns kon ik heur vlot bet aaln.
Zo ak al z e s , kwaamp toen die zwarte knolle,
An 't iene ooge bleek zi-j heelmaol blind.
Maar veur het wark mi-j aajt arg goed gezind.
Ik heb heür heel wat jaorn mangen holln.
Trouw htilp zi-j oes, as wi-j ant heui-jn waarn, 
Zi-j trok de kaorre, egge en de ploeg.
Stark as un beer, ak déénk' an heur gezwoeg, 
Mien makke kammeraod bi-j ’ t melkbootvaarn.
Elk jaor opni-j gaf zi-j an oes un vëüln.
Die zwarte mëëre daordeur bar aktief.
Goed veur de fok en prima veur 't gerief.
Veur 'n zwaore vracht wol zi-j meraakl zeuln.
Det peerd werd grote vriend van Jeudse jongn, 
Die tiedlank onderduuker bi-j oes was.
Eej vund det dier zien makker, eerste klas:
Zien baand met heur bleef lang deur ongedwongn.
Goed deed zi-j met urn mëensn te vervoern.
- Die uut het zuudn; veur het oorlogsvuur,
Gaon vluchtn mussn; mangs zeer overstuur - 
Naor 't noordn hën; det was het wark der boern.
Uut Ommn, waor zi-j meestal ö'vernachtn,
Gungn zi-j wieder, naor Zuudwolde vut.
Op waagns; tegen kolde onbeschut,
Trok ök mien peerd toen vaake dikke vrachtn.
Helaas, mus ik mien peerd toen ienklaps missn. 
De Moffn paktn heur lomp met zich mee.
•k Zie 'heur nog gaon.,. as altied arg gedwee.
En waor naor toe, hek nooit uut kunn'n vissn.
8 .



Is zi-j cm 't kille oostfront trechte koomn?
Of in het westn, op het oorlogsveld?
Misschien deur honger en deur dost gekweld?
Vul nachtn laank hek van heur liggn droomn.
Mien peerd gunk weg, mien mooie zwarte knolle.
Ik was an heur nao jaorn arg gehecht. ,
Zi-j hef nog nooit un lilluk woord 'ezegd. 
ök nooit weer heb ik heur deur ’t laand zien dolln.
Mien zwarte peerd mus zomar mi-j verlaotn.
Mien makke trekker trok bi~j mi-j vandaon.
En zonder heur hek vaak’ bi-j *t hekke staon,
Verdrietug dëënknd an heur grote daodn.
Dit ofscheid is dik veertug jaor geleedn.
Withaarn werd bevri-jd, mar zi-j bleef vut.
Waorop ik met ontroering trugzien mut.
Want 'k had heur geerne; det maj best wel weetnl

Evert Diek.
*** ****

Werken voor de Wehrmacht.
In het najaar van 1944 werden tientallen Ommer gezinnen 
midden in de nacht uit hun bed gehaald door een aantal 
K.K.-ers van' kamp Erika onder leiding van wachtmeester Punt 
(voor velen een naam om nooit meer te vergeten). Het ging 
om het persoonsbewijs van mannelijke personen boven de 
18 jaar tot middelbare leeftijd.
De ingenomen persoonsbewijzen werden meegenomen met de 
mededeling dat ze de andere morgen op kamp Erika het per
soonsbewijs weer' terug konden krijgen. Die eerste stroop
tocht was gericht op eenveertigtal adressen door geheel 
Ommen verspreid. Door Duits-vriendelijke "gidsen" werden 
de adressen gevonden om de juiste persoonsbewijzen binnen 
te halen (ter illistratie). Een vader van 60 jaar doet open, 
buiten wordt even onder elkaar gepraat en Punt komt terug 
en zegt: "ga jij maar weer slapen Opa, maar we moeten jou 
zoon hebben". Goed op de hoogte van de gezinssamenstelling 
zo als bleek. De andere dag kwamen ze op "Erika" aan, waar 
ze "verwelkomt" werden door Lager Fuhrer Diepgrond met een 
klinkende redevoering, wat toon betreft.
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De inhoud was: ; . .
—Nou moet je allemaal eens even luisteren, Ommen was een luxe 
plaatsje dat altijd zijn vreemdelingen heeft opgevreten, maar 
nu is het de tijd dat een ieder een schop of bijl ter hand 
neemt om de aarde of de bomen te lijf te gaan en het dreigend 
bolsjewisme te keren.- Vervolgens beloofde hij loon, eten, 
verzorging en zo nodig voor de zieken een krankenkas. Dit was 
voor de werkwilligen en de rèst kreeg het dreigement van op
sluiting op "Erika". Het eerste werk was, achter "Erika" in de 
staatsbossen, hout op lengte te zagen..Daar lagen gekapte bo
men in percelen voor de verkoop bestemd. Daarna ging het naar 
Junne waar de bomen ook gekapt moesten worden. Was even het 
aantal 40 uitgezóchte Ommer personen, in Junne kwamen honder
den uit de omgeving' een aanval doen op het bezit van Amsleven 
en de natuur. Er kwamen ploegen van 4 man met een ploe-gbaas. 
Over 5 van die ploegen werd een 20-mans führer aangesteld die 
moest noteren, of men aanwezig was: Een A ,  afwezig een F (van 
fehlt) , en bij ziekte werd een K (van krank) achter de betrok
ken naam geplaatst.
In de eerste tijd was een bosarbeider uit Beieren, Oels, de 
baas over de dwangarbeiders. Hij kreeg van de arbeiders de 
voornaam "Mans" toebedeeld en luisterde ook als men hem als 
zodanig aansprak, 't Was hem wel goed. Later werd dat Fielbrie 
die meer "Mof" was en minder gemoedelijk als Oels. De 500 a 
600 arbeiders deden stuk voor stuk heel weinig. Per 4 man 
moesten ze 20 bomen neerhalen en snoeien, maar in de massa 
gingen er dagelijks toch ruw geschat 2500 a 3000 bomen tegen 
de vlakte. Hoe ver je ook van je ploeg was afgedwaald, voor 
Fielbrie was "aus den Hoze" steeds een geldig excuus.
Als- bewakers liepen er enige "Todt" mensen van die duitse 
organisatie met een geweer aan de schouder. Eenmaal per week 
moesten de 20-mans Führers naar de boerderij van Seemann voor 
"werkbespreking". Daar was het steeds weer; Bij veel werk 
kwam er een goede behandeling, sigaretten und snaps, zo niet, 
dan was er maar één antwoord: "Mein Gewehr". Petroleum ven
ters werden ze spottend genoemd vanwege de kleur van hun 
uniformen. Naast de dwangarbeiders waren er ook nog ploegen 
gevangenen van Erika in de bossen werkzaam onder bewaking van 
de z.g. K.K.-ers. Namen als Jaap de Jong en Soètebier klinken 
nog altijd voor de mensen die die tijd meemaakten, als een 
vloek. Ook de vaak mensonterende behandeling van de gevangener 
Knackers, wat luis betekent in het duits. Na Junne kwam het



Ommerbos aan de beurt. Daar kwam een Oostenrijker als 
houtvester. Een rustige man, die zich steeds erg op de 
vlakte hield. Wanneer hij door de bossen van ploeg tot 
ploeg zijn ronde maakte, werd als waarschuwing steeds: 
"witrte muizen" geroepen. Een grote groep arbeiders rondom 
het vuur, niet-werkena en gekheid makend, werden plotseling 
verrast door de Oostenrijker. Hij kwam op de groep af en 
zei: Witte muizen.. Toen hij onder de aanwezigen een N.S.B.- 
er zag zitten, werd hij woest en beet deze in half duits, 
half nederlands toe: "Terwijl je kameraden aan het oost
front kreperen, zit jij je hier bij het vuur te warmen, 
dat kunnen ze daar niet, meld je vrijwillig mens en ga ook 
naar het oostfront". De Oostenrijker werd na die tijd an
ders bekeken.  ̂ ■ . • . ,
Het eten dat dagelijks per paard en wagen werd gebracht, 
warm eten voor de middag en brood met een stukje boter en 
worst, was voor die tijd goed. Onder de arbeiders bevonden 
zich dominée's, onderwijzers, deurwaarders, middenstanders 
en arbeiders. De boeren werden voor het vervoer van het 
hout met paard en wagen gevorderd. Eén der dominee 1s,-die 
in de bossen werkzaam was, wilde eerst onderduiken, maar 
werd door de mensen van de illegaliteit gevraagd dit niet 
te doen vanwege zijn groot aandeel in het L.O. werk. Hij 
heeft enige weken in het bos doorg.ebracht maar werd later 
toch vrijgesteld. Toch sprak hij niet graag over die tijd, 
ook later na de oorlog niet.

Dieks Makkinga.

Het telegram aan de Levie in 1942.

In de Darde Klokke nr. 36, die geheel was gevuld met 
artikelen over de wegvoering van joodse inwoners van Ommen 
op 3 oktober 1942, kwam een telegram ter sprake, dat de 
voorzitter van de Joodse Gemeente in Ommen, de heer G.de 
Levie, vanuit Enschede ontving op vrijdagavond, 2 oktober 
1942. Degenen onder u die in het kader van de bevrijdings- 
herdenking de diavertoning in de Openbare Bibliotheek 
hebben gezien, en dat waren er vele honderden, zullen zich 
herinneren dat de heer W,Stappenbelt, op verzoek van de 
heer de Levie, met dat telegram allé joodse gezinnen langs
ging om het te laten lezen. Over de inhoud van dat telegram
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vermeldden wij teen "koffers-pakken",
In 1983 verscheen er een boek in Enschede. In verband 
daarmee kom ik nog eens op dat telegram terug. Tevens om 
nog enige aanvullingen te kunnen geven op dat verhaal uit 
nr, 36, lijkt mij dit nuttig uit oogpunt van geschied
schrijving. x x x
Het boek ik geschreven door de heer L.F.van Zuylen te 
Enschede en deze beschrijft de geschiedenis van "de 
Joodse Gemeenschap te Enschede- 1930-1945". Het werd 
uitgegeven bij de Twents-Gelderse uitgeverij Witkan te 
Hengelo.
Op pag. 60 komt het telegram, hierboven genoemd, ter 
sprake. Het werd, ondertekend door de Joodse Raad te 
Enschede, verzonden naar alle Joodse Gemeenten in 
Overijssel. De heer van Zuylen heeft, voor zover ik weet, 
niet het telegram, maar wel de tekst ervan kunnen achter
halen. Deze luidde: "zorg dat de rugzakken en koffers
gepakt zijn".
In de Darde Klokke nr. 36 (pag. 8) schreef ik al dat de 
strekking van het telegram waarschijnlijk als waarschuw
ing was bedoeld. Uit het boek van de heer van Zuylen 
blijkt wél dat daaraan niet valt te twijfelen. Het tele
gram werd niet overal begrepen en leidde soms tot mis
verstanden. Zo ook bijv. bij de heer de Levie in Ommen. 
Bij de Duitsers wekte het telegram ook woede op die in 
Ommen de Joden moesten ophalen. Ook in Enschede was dat 
reeds het geval. Daar werd de heer S.Menko naar Arnhem 
ontboden om zich voor de Duitsers over het telegram te 
verantwoorden. A X A
In de Darde Klokke, nr. 36 heb ik de uitwerking van het 
telegram, als waarschuwing niet al te positief durven 
vermelden. Nu durf ik wel vast te stellen dat behalve 
de heer de Levie, alle andere Joodse personen in Ommen 
die kennis hadden genomen van dit telegram, de waarschuw
ing wel degelijk hebben begrepen.
Aan de hand van hetgeen de familie Martens (van de over
leden koster der.Geref.kerk aan de Bouwstraat, Hermannus 
Martens) mij mededeelde, geef ik nog een aanvullend ver
haal . .
—  Op vrijdagavond, 2 oktober 1942 begaven de hierna ge- 
.noemde personen zich naar de schuilkelder van Koster 
Martens. • .
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De bejaarde heer S.v.d.Hoek, zijn dochter Saarte de Lange- 
v.d.Hoek met haar drie kinderen, zijn schoondochter mevr, 
v.d.Hoek met haar kinderen en mevr. Bierman-Zilverberg.
Mevr. Bierman had zich bij de fam. v.d.Hoek gevoegd, nadat 
zij eerder bij een ander adres, waar haar hulp beloofd was, 
was afgewezen. Zonder voorkennis van Koster Martens vlucht
ten deze Joodse mensen in de schuilkelder. De beide woningen 
van de familie’s v.d.Hoek werden dan ook leeg aangetroffen 
toen de Duitsers kwamen om hen huisarrest op te leggen. De 
woning van de heer S.v.d.Hoek was niet afgesloten. De Duit
sers troffen daar -in of bij die woning- wel twee andere 
inwoners uit Ommen aan, nl, de heer Joh.Stegeman en de heer 
Joh.Spijker. Beide personen werd aangezegd dat, als de ont
vluchtte Joden niet tevoorschijn kwamen, zij in hun plaats 
met nog meerdere inwoners van Ommen meegenomen zouden worden. 
Inmiddels waren de Joodse gezinnen onopgemerkt gebleven in 
de schuilkelder. Pas de andere morgen meldde de heer S.v.d. 
Hoek zich bij een zoon van koster Martens. De koster deelde 
hen toen mede wat er voor andere inwoners van Ommen dreigde. 
Daarna begaf de heer S.v.d.Hoek zich met zijn gezelschap 
weer naar zijn woning, vanwaar zij allen enige tijd later 
door de Duitsers werden opgehaald om naar Zwolle gebracht 
te worden. x x x
Uit deze pogingen tot ontvluchten, kunnen we wel vaststellen 
dat, behalve de heer G.de Levie, alle andere Joodse perso
nen de telegraminhaud wel als waarschuwing hebben begrepen.
De omstandigheden hebben er mede toe geleid dat de vlucht
pogingen geen resultaat hebben gehad. Naderhand heeft kos
ter Martens nog wel: de kans gekregen om Matta de Haas, nu 
mevr, Pachrag en wonende in de Staat Israël, onder de vloer 
van de kerk te verbergen. Zij was eerder in Amsterdam onder
gedoken en gearresteerd, maar wist toch weer vrij te komen. 
Per trein kwam zij volkomen onopgemerkt, weer naar Ommen.
Daar aangekomen werd zij door wijlen de heer Hendrik Schul- 
dink .bij koster Martens gebracht, vanwaar zij later naar de 
boerderij van de heer Lucas Kat, aan de Coevorderweg ver
trok. Later kreeg de toenmalige mej.de Haas nog een ander 
onderduikadres te Balkbrug, waar zij de bevrijding mocht 
meemaken xxxxx
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Over het boek van de heer van Zuylen nog het volgende, 
de heer van Zuylen trof in Enschede nog veel Joodse 
archivalia aan, ook uit de bezettingstijd. Hij heeft het 
materiaal op bewonderingswaardige wijze bewerkt.
In Enschede bleven plusminus 500 van de 1500 leden van de 
Joodse Gemeente gespaard. Relatief een groot aantal.
Door de activiteit van de Joodse Raad aldaar, maar met 
krachtige hulp van de predikant L.Overduin en financieel 
royaal gesteund door fabrikanten uit heel Twente, onder 
leiding van de fabrikant J.H.v.Heek, is dit alles bereikt. 
Ik wil de lezers aanbevelen dit boek zelf aan te schaffen. 
Het is zeer de moeite waard. Voor ongeveer twintig gulden 
kan men dit boek in de boekhandel, ook in Ommen, bestellen

„ „ „ „ „ Martend Makkinga,
/V . A  7V A  7V • •  • •  ■”  mm " *  “  ™  ■■ "  * "  * “* * * *

*  *  ** **
Een vergeten gedicht van Johanna_van Buren.
Bij verschillende gelegenheden hebben wij in de Darde 
Klokke gedichten van Johanna van Buren gepubliceerd die 
op Ommen betrekking hadden, maar die niet in het grote 
boek bij de herdenking van haar honderdste geboortedag 
werden opgenomen. Dat zal wel aan het "gelegenheidskarak- 
ter" van die gedichten hebben gelegen en valt niet te ver
wijten. Hierbij plaatsen wij er nog een, die in ons bezit 
kwam. Ter toelichting hetvolgende;
In november 1941 was wijlen burgemeester C.E.Nering Bögel 
vijfentwintig jaar burgemeester van Ommen. De gemeente
raad was door de dui.tsers ontbonden en ook het college 
van B. en W. In de gemeente was dus de burgemeester alleen 
baas. De klassieke democraat Nering Bögel pleegde echter 
wel overleg met de ontslagen bestuurders. Er werd bij het 
zilveren Ambtsjubileum van de heer Nering Bögel ook nog 
wel een klein feestje gehouden. Bij die gelegenheid 
dichtte Johanna van Buren dit gedicht. Het verscheen eerst 
op 8 november 1941 in het Dagblad van het Oosten. De redak 
tie van die krant liet toen, op fraai papier een ruim aan
tal overdrukken vervqardigen die o.a. aan alle raadsleden 
ter hand werden gesteld. Ons exemplaar komt uit de pa
pieren van wijlen de heer C.J. Siero. .. , ......K - Martend Makkinga.



Viefentwintig j.oor Börgemeister. .
In Söllaand in ne oale stad 
Door hebt ze disse daege wat!
Det wus iej misschien nog neet ees,
Door viert de börgevcider feesl 
Door steet e viefentwintig joor 
Al veur zien Ommer völkien kloor,
In Söllaand, in dee oale stad,
Door hef e leef en leed ehad.
Zien1 stad en boerschop waan um leef,
En wat van vrogger oaverbleef,
Hee zorgen met ne straffe haand,
Det 't al bewaard bleef in zien laand. 
't Was huus of gevel, boom of bosch,
Det 't neet en gunk, zoo 't neet en mos 
Ne nieje brugge kwam der kloor,
En 't mooie butengood, het Loor,
Kwam in 't bezit van ziene stad.
Door is zoo menn'gen mooien pad,
Zon beume, veugel, zoo meer,
En vremden kont door ook ne keer 
Goan gengein in dee goo natuur,
Ne kuierkaete is neet duur . . . .
Hee dee zoovölle veur zien' stad,
Hef zien geneugen door ehad.
Mar gin geneugen was 't alleen',
Door mos ook heel wat of estreen,
Toew "Crisis" in zien laand gunk stoan. 
En armood achter an kwam goan....'
En sind den oorlog met zien wee 
En zorgen hier zien intree dee....
't Is 't börgevaders leven neet,
Det oaver rozenpachies geet . . . .
Of 't leven ook al zorgen schreef.... 
Zien oale stad., zee bleef um leef....
O, moch e in zien mooi stadhuus,
Verlost van alle oorlogskruus,
Nog mennig joor in volle vrèè,
Van Ommen börgevader wèèn.

Helderen, Nov.'41 •  - JOHa. F. VAN BUREN.



Onthulling_Gedenksteen_te_St.eg6Te.nv .
Op initiatief van de redaktie van "de Darde Klokke" is, 
in overleg met voormalige verzetsmensen, die in de jaren 
1944-1945 het droppingsveld "Evert" te Stegeren bemanden, 
vlakbij de plek waar ze in de oorlogsjaren hun onder
gronds onderkomen hadden, een gedenksteen met bijbehorend 
opschrift geplaatst. D.d. 4 mei 1985 was de officieële 
onthulling, die werd verricht door burgemeester Knoppers 
van de gemeente Ommen, die een parachute verwijderde, 
die over de steen was gelegd. Namens de redaktie van 
"de Darde Klokke" droeg ondergetekende de steen over aan 
de vm. Commandant van het droppingsveld, de heer Jan 
Nieboer uit Vroomshoop. (Grote Jan). Verder bracht hij 
dank aan de buurtschap en aan allen die hadden meege
werkt tot het tot stand komen van deze steen. Veel waar
derende woorden klonken er voor de Darde Klokke. De 
familie Hekman werd voor het beschikbaar stellen van 
grond ook dank gebracht. Hierna hield de burgemeester 
zijn toespraak. Hij bracht de donkere bezettingsjaren 
in herinnering en dankte hen, die in die jaren hun werk 
deden. Burgemeester Knoppers was met de 3 wethouders 
van de gemeente Ommen als ook de gemeentesecretaris, 
de heer Hoekstra aanwezig:. Uit den Ham was ook de bur
gemeester, de heer van Walsum met wethouder de heer 
Veurink, (geboren in Stegeren), aanwezig. Ongeveer 
4 a 5 honderd genodigden en belangstellenden woonden 
deze onthulling bijl
De plaat die' 'voor de gedenksteen is geplaatst heeft het 
volgende opschrift:
—  1944 - 1945 Afwerpterrein Stegeren.
Een parachute met eén container is uitgebeeld en dan 
volgen de zinnen,

in dankbare herinnering aan de verzetsgroep "Salland".
Gedragen door de steun en zwijgzaamheid van de
bevolking. ... 4 mei 1985. —

Na afloop was er in "de Hongerige Wolf" een samenzijn, 
en werd door de Oom, Herdenking Steen Stegeren aan de 
aanwezigen een kop koffie aangeboden.
Financieel is de aktie een groot succes geworden en kun
nen alle kosten betaald worden uit de binnengekomen
giften. Dieks Makkinga.
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Bedrijfsruimte * '
Boerderij
Bungalow
Café
Garage
Kalverstal
Kantoor
Landbouwschuur
Manege
Pluimveestal
Toiletgebouw
Varkensschuur
Winkel
Woning
Zomerhuis
en nog veel meer....

•  Aanvragen bouwvergunning
•  Ontwerpen nieuw- en verbouw
•  Premie aanvragen nieuw- en verbouw
•  Aanvragen hinderwetvergunning^
•  Vriendelijke tarieven.

behang-, glas-en // 
verfspeciaalzaak
Schildersbedrijf j j  J

j. van elburg ommen b.v.
schurinkstraat 22a-24 telefoon 2441

SLAGERIJ
H. HELMUS

Specialiteiten:
Kalfs-, Rund-, Lams-, en Varkensvlees

Brugstraat 26 - Ommen - Telefoon 1359

,t Giet ow goed bij al waij doet

0 c o  i js - l e k k e r  i js

Brugstraat 16 - Tel. 1429 - Ommen

Rookgenot van
Moriaan
dealer GROOTENHUIS
ook tijdens het lezen van 
„DE DARDE KLOKKE”

Brugstraat 15 
Tel. 05291-2717

Uw adres voor 
Nieuwe Haring

Gebakken en Verse vis _ _ _ _
J . 1 U  W  1

URKER VISHANDEL Bouwstraat 9, Ommen

Café - Restaurant

„Nieuwe Brug”
Reeds eeuwen het bekenste adres 

aan de route Ommen - Hellendoorn

Telefoon 05291-1723

Stegeman Antiekhandel
Gasthuisstraat 11, Ommen, Tel. 05291-1815 

heeft voor U:
o.a. Regoutborden koper - tin - en aardewerk 

iampekappen, glazen en katoen



Exclusieve 
herenmode 

vindt u 
bij:

indriks 
erenmode

Brugstraat 32, O m m enj

EIGENTIJDSE MODE VIND JE IN
b o e t ie k

t ï ïë ira ie

Varsenerpoort 13, Ommen.

t■ m o jt' e e r is

V.d. KOLK
een naam die klinkt 

als een

KLOK
Sandbergstraat 8 

Ommen, Telefoon 1416

V a t  /
^
Sty.10 OMtÂ

Hebt U uurwerken, sieraden of brillen 
te repareren.

We geven hierover gaarne advies.

GOED ZIEN, EN ER GOED UITZIEN MET EEN BRIL 
VAN „OLDEMAN”

Kwaliteits monturen met kwaliteits glazen van o.a. 
ZEISS en RODENSTOCK.

Steeds up to date in de nieuwste technieken en 
glassoorten.
Wij geven U deskundige 
voorlichting en bepalen 
door oogmeting, 
oogonderzoek en 
tonometrie uw juiste bril. 
OPTICIËN - OPTOMETRIST

Oldeman
Varsenerpoort 9 - Ommen

’n goed voorstel!

kom’ns langs bij autoshop..

MURA
al was het alleen al om de prijs'

kerkplein 10 - 7731 cs ommen - tel 05291-4774

Uw warme bakker 
Onze specialiteit 

Ommer Möllenbrood

BAKKERIJ

M. K O G G E L
Hardenbergerweg 10 - Tel. 1389

©  fcÖJ V'A'G
Garage Oostendorp
Balkerweg 10 - Ommen - Tel. 05291-1512-3659

Racefietsen - Trimfietsen 
Sportfietsen - Toerfietsen 
Kinderfietsen - Bromfietsen 

Snorfietsen 

Home Trainers

Uw adres

P. Lub
Ommen 
Bermerstraat 1 
Telefoon 1470



W IECHERSW OONOaSE W 1NGELOO-OM M EN

De WoonOase kent geen drempels dus ideaal voor rolstoelgebruikers Dealer van o .a . Gelderland. Leolux. Artifort. Ne w S ity etc.

Wij repareren 
alle merken auto's 

en zijn 
gespecialiseerd in

CITROËN

Tevens In- en verkoop van 
zowel nieuwe als gebruikte 

auto’s.

AUTOMOBIELBEDRIJF

M.C. Bouwman
Hammerweg 3-5 
7731 AH Ommen 

Telefoon 05291-6247

KWALITEIT IS ONZE REKLAME!

Fa. M.J. ten Hove
Gasthuisstraat 12 

. Telefoon 1176
Uw adres voor diervoeders, aquarium, tu in 
zaden. hengelsport, meststoffen enz.

7731 HD OMMEN 
Hardenbergerweg 6 -8  
Telefoon 05291 1143

ELEKTRO - TECHNISCH BUREAU

H. T IJHUIS B.V.
Voor al uw elektrische installaties van 
nieuw-, verbouw en onderhoud enz.

Ommen - Tel. 05291-3768-1622

Voor al uw VERGADERINGEN 
RECEPTIES EN 

PARTIJEN

Café Weertman
J. HUZEN

NIEUWE STIJL
Markt 18 - OMMEN Tel. 1364

f  \  juweliersbedrijven bv

U e g m g
Ommen - Telefoon 1643 
Brugstroate 22

An’t horloge ken ie de drager 
Kies ow horlogie 

daorömme met zörge 
en loat oe roaden 
deur de Vakman!



AUTOVERHUUR

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

zonder chauffeur
Gesloten bestelwagens tot plm 18 m3,

B E. rijbewijzen

Haven Oost 18 - Telefoon 1960

VERKOOP EN REPARATIE 
off. Lada en Zastava dealer

gas - water

sanitair en elektra

WOERTINK
ommen - tel. 4900

onderhoud cv ketels en geisers

PACTON B.V.
OMMEN

RABOBANK

aanhangwagens OMMEN B.A.
opleggers deskundig in al uw bankzaken

Autobedrijf

KARSTEN B.V.

H PEUGEOT

0 TA LB O T BRUILOFTEN
DINERS
KOFFIETAFELS
RECEPTIES
PERSONEELSAVONDEN

DROPPINGS 
PUZZELTOCHTEN 
BINGO AVONDEN 
VERGADERINGEN 

BUURTFEESTEN
Patrijsstraat 1 - Ommen 

Telefoon 1471 b.g.g. 3186 of 3728 
Autowasserete

A LTIJD  OPEN: tanken met credit-kaart
,,de Lindenberg

OMMENZalen tot
systeem, 6 ct korting, dag en nacht. 400 personen Tel. 05291-1303

Voor al uw Bouwerken:
Weelink’s Bouwbedrijf B.V. Ommen

Kantooradres: Schurinkstraat 21 - Werkplaats: Strangeweg 24 
Telefoon 05291 - 1885 - 1196

w
o
drukkerij elpé ommen


