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Nummer 194

Ommen 75 jaar vrijheid

Dit jaar vieren wij dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. We herdenken het beëindigen
van de Tweede Wereldoorlog en vieren dat we sindsdien 75 jaar weer in vrijheid leven, in
het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.
Op 27 januari 2020 is stil gestaan stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Toen
was het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internatio
nale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.
Ommen werd bevrijd op 11 april 1945 van de Duitse bezetting. Het gedenken, herdenken
en vieren van 75 jaar vrijheid gaat ook Ommen niet ongemerkt voorbij. In deze Darde
Klokke verhalen die de herinneringen van de oorlogsjaren 1940-1945 weer naar boven
halen. Voor steeds meer mensen is de oorlog - en daarmee ook de bevrijding - iets dat ze
alleen kennen uit de overlevering. Dit betekent echter niet dat de belangstelling hiervoor
minder zou zijn. Het draagvlak voor herdenken en vieren blijft bij naoorlogse generaties
juist onverminderd groot, zo blijkt uit onderzoek. Het belang van herdenken wordt daar
mee steeds groter. In het herdenken worden verleden, heden en toekomst met elkaar ver
bonden. Als de herinnering levend blijft, leeft ook het besef dat vrede kwetsbaar is.
In verband met het themajaar "75 jaar vrijheid" is er ook een vernieuwde uitgave van na
men van Ommer inwoners die door oorlogshandelingen tijdens en na de Tweede Wereld
oorlog zijn omgekomen. In dit herdenkingsboekje treft u de namen aan van alle ons be
kende slachtoffers.

De redactie

De kopij voor nummer 195 verschijnt in de eerste helft van juli 2020. Wij ontvangen uw kopij
graag uiterlijk op 1 juli 2020. Dit nummer zal waarschijnlijk meer resterende en nagekomen over
de Tweede Wereldoorlog bevatten. Reageert u dus tijdig als u nog iets kunt bijdragen.

De historie van Ommen vertelt ons dat er ooit drie luidklokken hebben gehangen in het klokkenhuis van de
(Hervormde) kerk in de Brugstraat. In het Rampjaar 1672 is een van deze klokken gestolen door soldaten uit
het Munsterland onder leiding van de bisschop van Munster. Het is ze echter niet gelukt de zware koperen
luidklok mee te nemen. De soldaten kwamen niet verder dan de haven. Het verhaal vertelt verder dat de

zware koperen klok over boord is geslagen, in het water terecht kwam - van wat nu Burggraven wordt ge
noemd - en op de bodem ligt van een vroegere rivierarm van de Vecht. Vanaf het ontstaan van dit Ommer
historisch tijdschrift wordt de 'derde klok' weer symbolisch geluid met de naam "De Darde Klokke", de
naam dus van dit tijdschrift geschreven in Ommer dialect.

Omslag; Zes april 1945, bevrijding van Eerde. Op de foto, gemaakt in Eerde, een Canadese
Scout Car (Lynx) met daarop mensen uit Eerde die laten merken dat ze blij zijn met de komst van
de bevrijders. Op de Lynx, achter het machinegeweer, is waarschijnlijk William Hammer, een
neergekomen Amerikaanse vlieger die zeven maanden ondergedoken heeft gezeten bij de familie
Van Pallandt.

Aangezien de geallieerden nog in opmars waren stond Hammer vanaf dat moment weer onder de
krijgstucht en deed mee aan de verdere bevrijding van Nederland. Verder op de Lynx de dames
Erin van Pallandt en Irthe van Pallandt. Geheel rechts met hoed is baron van Pallandt zichtbaar.

De foto's in dit blad zijn aangeleverd door de betreffende auteur, uit hetfotoarchief van het CCO / Oud
Ommen of anderszins zoals aangegeven.
Het is nimmer onze bedoeling de rechten van derden opzettelijk te schaden.
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Botermaker, bladenman, politicus en
verzetsheld?

door Albert Makkinga

Martend Makkinga, geboren op 22 mei 1912 en overleden op 17 oktober 1986.

In 1965 (ik was toen 17 jaar) zat ik op het
Gymnasium in Kampen. Omdat ik het
Gymnasium niet meer zo zag zitten van
wege mijn veranderende beroepsver
wachtingen, nam ik wel eens een dagje
vrij van school. Later, na 33 jaar leer
plichtambtenaar te zijn geweest in Am
sterdam en Zeist, zag ik wel in dat dat
toen ook spijbelen was. Maar ja, stropers
worden boswachter, dus is het vast ook

logisch dat spijbelaars leerplichtambte
naar worden.

Op één van die "spijbeldagen" ging ik
liftend naar Amsterdam. Mijn "liftheer"
naar Amsterdam was een man die heel

belangstellend was en er zodoende achter
Martend Makkinga, links op de achtergrond de auteur, Ommen kwam en dat

Martend Makkinga mijn oom was. Vlak voor Amsterdam zei die persoon het volgende
tegen mij: "fVil jij wel de rest van je leven heel veel respect hebben voor je oom vanwege
het werk dat hij in de oorlog heeft gedaan? " .

Ik begreep daar niet zo veel van en vroeg daarom aan die man wat mijn oom dan wel had
gedaan. Zijn antwoord was: "Dat moetje hem zelf vragen en doe hem dan ook de groeten
van Frits Slomp, Frits de Zwerver". Meer vanuit onwetendheid dan vanuit fatsoen, heb ik
toen niet gevraagd aan die man wie Frits de Zwerver dan wel mocht zijn (voetnoot).

In die periode bezorgde ik voor oom Martend de reclamefolders ten zuiden van de Vecht
en was ik op woensdag/donderdag altijd bij hem om alles voor te sorteren. Ik vertelde hem
toen dat hij de groeten kreeg van dominee Slomp. Natuurlijk vroeg hij meteen hoe ik Frits
de Zwerver was tegen gekomen. Op de een of andere manier lukte het mij te verdoezelen
dat ik gespijbeld had die dag want anders waren de rapen gaar geweest voor mij. Aan mijn
oom vroeg ik natuurlijk ook wat dat dan wel had mogen zijn in de oorlog. De reactie was:
"Ja, doar hebbe wij ut nog wel is over, maar now an 't wark". Hij zei/vertelde dus niks.
En ik? Ik vroeg niet door. Een sprekend voorbeeld van dat - niet vertellen- en - niet door
vragen - broertje en zusje van elkaar zijn.

Met mijn vader heb ik er later nog wel eens over gesproken. Het enige dat ik van van hem
te horen kreeg, was dat zijn broer inderdaad met voedingsbonnen (hij werkte in die perio
de bij de melkfabriek als botermaker) en onderduikers te maken had. Ook waren er toe
spelingen over betrokkenheid bij beslissingen (niet uitvoering-zie ook hierna) over
"standrecht", maar dat wist mijn vader niet zeker: "Vraag het hem zelf maar.^\

In deel 2 van het boek "Onder Kroon en Kruis" van W. Stappenbelt wordt verwezen naar
een persoon die op voordracht van dr. Pos met oom Martend in contact wilde komen. Mijn
vader, Jan Makkinga, heeft deze persoon daartoe naar oom Martend gebracht die toenter
tijd in Eerde woonde op het latere Ambonezenkamp. Deze persoon wilde illegale jonge
rengroepen vormen om bij de bevrijding van Nederland de helpende hand te bieden aan de
bevrijders. Toen hij naderhand ook reeds bestaande verzetsgroepen wilde coördineren ont
stond er wantrouwen en hebben de mensen uit Ommen met veel moeite met hem kunnen

kappen onder het mom dat ze het niet aandurfden. Later in de oorlog is de betreffende per-



soon, die voor de S.D. werkte, vanwege dat verraad bij de Kaagerpiassen door verdrinking
om het leven gebracht.

In "De Darde Klokke" nr 55 van 1985, (themanummer over 40 jaar na de oorlog) heeft
oom Martend daarover zelfgeschreven onder de titel "Meer Geluk Dan Wijsheid". In mei
2013, nummer 167, is dit artikel nog een keer herplaatst.

Bij ons in de familie gaat het verhaal/gerucht dat oom Martend in de oorlog een tijd
"ondergedoken" zou zijn geweest in de polder omdat het te heet werd rond zijn voeten.
Het zou heel goed kunnen zijn dat dat naar aanleiding van het bovenstaande is gebeurd
want bij de drooglegging van de Noordoostpolder (N.O.P.) werd aanvankelijk door de
Duitsers toegestaan dat mensen die daar werkten, vrijgesteld waren van werken in Duits
land. De L.O., de Landelijke Organisatie voor Onderduikers, heeft daar zo gretig gebruik
van gemaakt dat de Noordoostpolder de bijnaam kreeg van Nederlands Onderduikers Pa
radijs (toen de Duitsers ontdekten dat in de polder wapendroppingen plaats vonden, kwam
snel een einde aan dat "paradijs). Als dat verhaal/gerucht waar is, is oom Martend echt
niet voor het werk daamaartoe gegaan want een grondwerker was hij beslist niet.

In de afgelopen periode heb ik contact gehad met o.a. Jan Slomp, de zoon van dominee
Frits Slomp, Frits de Zwerver. Daaruit is mij duidelijk geworden dat betrokkenheid van
wie dan ook in het verzet bij standrecht, als het al gedocumenteerd is, (nog) niet wordt
vrijgegeven. Terecht, denk ik.

Van Jan Slomp kreeg ik ook het advies "de digitale editie met registers van namen te raad
plegen van HET GROTE GEBOD deel 1 en 2 van de 7 jaargangen van het Weekblad De
Zwerver". Maar de LO, Landelijke Organisatie voor Onderduikers, en de LKP, Landelijke
Knokploegen, badden ruim 17.000 medewerkers en het Nederlands Instituut voor Oor
logsdocumentatie heeft meer dan 10 meter archief over de LO-LKP....Zoeken dus naar
een speld in een hooiberg.

Onomstotelijke bewijzen dat oom Martend in het verzet
zat en samenwerkte met ds. Slomp, zijn door mij niet ge
vonden. Echter, het verhaal hierboven over de verrader en

wat ds Slomp tegen mij zei in de auto en de reactie van
oom Martend daarop naar mij, zijn voor mij voldoende
om zeker te weten dat oom Martend betrokken was bij
bet verzet.

Oom Martend ligt begraven op de begraafplaats bij de
Rooms Katholieke Kerk in Ommen. Tot nu toe hebben

eerst zijn broers en later wij, nichten en neven, de graf
rechten betaald. Maar de animo daarvoor teert in en het

risico is groot dat het graf de komende jaren daarom ge
ruimd zal worden. Het is daarom dan ook dat ik dit ver

haal schrijf. Want ook al zal zijn graf geruimd worden, de
herinnering aan hem moet op de een of andere wijze be
waard blijven. Al was het maar door dit verhaal. En in
derdaad:

Martend Makkinga

Ik zal altijd veel respect blijven houden voor mijn oom Martend.

Frits Slomp ook genoemd als Frits de Zwerver, geboren 1898 te Ruinen/Ruinerwold, overleden in 1978, was
predikant voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog te Heemse. Hij was de eerste voorzitter en (mede) oprich
ter van de L.O. Ds. Slomp werd in 1944 gevangengenomen, vastgezet in Arnhem en daar bevrijd door de
L.K.P.. Zie het boek "Frits De Zwerver ", geschreven door Jan Hof, ISBN 90 620 7102 3.



Het waren niet allemaal slechte Duitsers
door Sir Schokkenbroek

In het Streekmuseum van Ommen is een foto te zien van een goede Duitser tijdens de be
zettingsjaren. Dat is .... die zijn rantsoenen met de familie deelde waar hij was ingekwar
tierd.

Op 20 maart 1947 stuurde ene Friedrich Keek uit Lauda / Baden een brief aan de burge
meester van Ommen. Hij beschreef daarin het volgende.

Begin april 1945 was deze Keek als Hauptmann (kapitein) in Ommen geplaatst. Hij werk
te op een soort verbindingsbureau en had zijn kantoor op de benedenverdieping in het ge
meentehuis aan de Markt.

Op een morgen kwam een Duitse soldaat in de hal van het gemeentehuis met 10-15 bur
gers, waarschijnlijk inwoners van Ommen. Deze burgers waren opgepakt aan de andere
kant van de Vecht en werden er van verdacht contact te hebben gehad met de vijand (voor
ons bevriende Canadezen). In die periode waren de Canadezen al dicht genaderd. Volgens
Duitse regelgeving stond op contact met de vijand maar één straf; de doodstraf.

Hauptmann Keek had de opdracht om Duitse soldaten die uit alle reserves afkomstig wa
ren, in te zetten aan het gevechtsfront. Ook in Ommen zijn de meeste Duitse slachtoffers
afkomstig van de Ersatz-bataljons.

Keek was de enige Duitse militair in het gemeentehuis en wist zich geen raad met de ar
restanten. Hij was zich er ook van bewust, dat als de Duitse politie ingeschakeld werd, de
mensen ook echt doodgeschoten zouden worden.

Of het tijdsafhankelijk was of niet, maar Keek was niet (meer?) zo'n aanhanger van Hitier.
De Nederlanders merkten dat ook aan hem. Ze wezen hem op de zij ingang van het ge
meentehuis, dat toen uitkwam op een steeg. Hij maakte ze daarom duidelijk dat door die
deur zich zo snel mogelijk uit de voeten moesten maken.

Een kwartier later verscheen een SS-officier in het gemeentehuis en vroeg hem waar de
arrestanten waren. Keek antwoordde dat hij met burgers niets van doen. Keek had ze niet
en ze zouden wel op de Ortskommandantur (Hotel "Het Zwarte Paard") zijn. Hij werd
ontzettend boos en zei dat hij ze wel zou krijgen en dan zou "Umlegen" (doodschieten).

Keek kreeg het wel erg benauwd en vreesde dat de SS-officier of de soldaat terug zouden
komen. Gelukkig voor hem ging de geallieerde opmars zo snel, dat de Duitse troepen uit
Ommen teruggetrokken werden. Keek vertrok en heeft de SS'er nooit weer gezien.

De burgemeester. Nering Bögel, antwoordde op 29 april 1947 het volgende:

"In antwoord op uw schrijven dd. 20 deze bericht ik u, dat bij onderzoek gebleken
is, dat de feiten zooals door u in uw schrijven vermeld, in groote trekken met de
waarheid overeenstemmen. "

Noot. de volgende Ommenaren worden in nr. 55 van "De Darde Klokke" genoemd:

E.H. Timmerman, H.C.H. Lokin, C.J. Siero, J.H. Fikkert, '
H. Munneke en J. Damman.

Nog een voorbeeld van een goede Duitser

Op deze foto rechts ziet u Johannes Gravert. Hij was inge
kwartierd bij de familie Pannekoek.

De voedselpakketten die hij ontving deelde hij netjes met de
familie waar hij "logeerde".



Hollands avontuur van Les Sellers
door Stefan Hendriks en Sir Schokkenbroek

Op maandag 11 september 1944 vond er boven Ommen wederom een tragedie plaats. Een
Amerikaanse bommenwerper, B-24, kwam gehavend terug van een aanval op Magdeburg.

Boven Nederlands grondgebied werden ze geëscorteerd door twee Amerikaanse jagers, P-
51. Een van de jagers manoeuvreerde onder de bommenwerper om de schade te bekijken.
Helaas had deze piloot geen rekening gehouden met de turbulentie achter de propellers
van de bommenwerper. De jager botste vervolgens hard met de bovenkant tegen het
staartgedeelte van de bommenwerper. Waarschijnlijk was de klap fataal voor de vlieger,
want de jager rolde om en viel in een spin naar beneden. Deze jager stortte neer in het bos
bij de Eerder bocht. De piloot was de 19-jarige John H. Lougheed. Hij is tijdelijk begra
ven geweest op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Hardenbergerweg.

De bommenwerper was door de botsing zodanig zwaar beschadigd, dat de bemanning snel
het toestel moest verlaten.

De buikkoepel-schutter William Hammer vond tot de bevrijding onderdak in het huis van
Baron Van Pallandt in Eerde.

Twee andere inzittenden konden tijdig het vliegtuig verlaten. Dat waren de piloot Richard
C. (Dick) Vogel en de copiloot Leslie M. Sellers. Sellers kwam aan de noordkant van Vil-
steren neer. Van Vogel is de exacte plaats niet bekend, maar het is vermoedelijk wel in de
omgeving van Vilsteren.

In de eerste bocht van het fietspad werd Sellers door Roddenhof gevonden. Sellers moest
zich verstoppen tot 21.00 uur. Dan zou Roddenhof terugkomen voor Sellers.

Vilsteren: hoek Vilsterse Allee en Borrinkdijk Dode Vechtarm in Vilsteren

's Avonds kwam Roddenhof inderdaad terug met Hulsink. De fietsen werden bij boven
staande boerderij neergezet en Roddenhof liep alleen richting Sellers waar hij hem aantrof
in het mooie maanlicht bij de oude rivierarm. Bij Doms Meulman, die woonde op erve
Borrink, dronken ze koffie en melk en aten ze brood.

•

Op de fiets gingen de drie die late avond naar de Beukenlaan 2 (zie X) in • *
Dalmsholte. Het laatste stuk is Roddenhof zijn eigen weg gegaan. Hulsink en
Sellers sneden het laatste stuk af door de weilanden. Sellers werd bij Hulsink
enkele dagen verborgen gehouden vóór hij - door Ds. Vogelaar of politie
agent Duinkerken - achterop de fiets werd opgehaald.

Na enkele dagen bij Hulsink te zijn verbleven is Sellers naar de schuilplaats
in het Rechterense bos gebracht. Op een voor ons nog onbekende plaats in het
bos is een onderkomen gebouwd waarin het verzet zijn activiteiten kon uit
voeren. In dit verblijf zaten soms wel tussen de 10 en 20 personen. Richard
Vogel werd enkele dagen na Sellers bij dit onderkomen gebracht en zou de
rest van de tijd samen met Sellers doorbrengen. In de buurt van het onderko-

Tëlr



Onderste rij: 3e van links
2nd Lt. - Pilot - Richard

Carl Vogel en naast hem
2nd Lt. - Co-Pilot - Leslie

Monroe Sellers m:y-.

De boordschutter, Sgt.
James Frederick Burnett,
landde aan zijn parachute
in Varsen, aan de noordzij

de van de Vecht.

We verwijzen u hiervoor
naar nr. 134 van "De Dar

de Klokke" (auteur wijlen
Marien Ningbers)

In nr. 135 van "De Darde

Klokke" heeft mevr. E.
Oudshoorn-van Pallandt

nog een aanvulling gege-

men is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de mensen van het verzet uit de
buurt. Het monument staat op de kruising Schaapskooiweg/Dalmsholterweg. In de buurt
van de schuilplaats werd de volgende historische foto gemaakt door politieagent Toom.

Op 17 november 1944 treffen Jan Houtman (rechts onder) en Dickie Doevelaar enkele
bewakers van een strafkamp uit Ommen. Ze worden beide opgepakt en naar Zwolle gere
den, maar Houtman wordt bij een vluchtpoging doodgeschoten. Na onderzoek blijkt dat
(naar alle waarschijnlijkheid) Doevelaar veel zaken van het verzet heeft verteld aan de
Duitsers. Op 19 november 1944 overvallen Duitse troepen de schuilplaats in het Rech-
terense bos. Sellers en Vogel worden 9 oktober al weggehaald door Adriaan Huysmans.
Het verzet had de locatie te onveilig geacht voor de piloten.

Huysmans brengt Sellers en Vogel per fiets naar de Strenkhaarsweg 17 bij Lemelerveld.
Daar woont de familie Legebeke. Sellers en Vogel zouden zich 1 nacht hebben verbor
gen, in een schuilplaats vermomd als mestvaalt....

Volgens de ondervragingslij sten van beide Grotenhuizen, zou F.W. ten Broeke, iemand
die veel geallieerde piloten vervoerde, ook deze mannen hebben verplaatst. De boerderij
waar de familie Grotenhuis al vele jaren woonde in 1944, stond naast de boerderij van de
familie Legebeke. Op deze boerderij werden Sellers en Vogel naar alle waarschijnlijkheid
op 10 oktober ondergebracht tot verdere verplaatsing en onderdak was georganiseerd.
Diezelfde dag nog zouden Sellers en Vogel door F.W. ten Broeke naar de Brandweg
nummer 15 zijn gebracht met een kar.

Hier woonde tijdens de oorlog de heer Hendrikus Grotenhuis. Hij en zijn vrouw hadden 2
kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 en 4 jaar. Zijn vrouw was ook nog in verwachting
van Dinus Grotenhuis die op 16 april 1945, kort na de bevrijding geboren zou worden.
Op deze boerderij zouden Sellers en vogel ongeveer 75 dagen zijn verbleven. Op een dag
riep de oudste zoon van Grotenhuis, terwijl hij naar de hooiberg wees waarin Sellers en
Vogel verstopt zaten, 'Yanks Yanks Yanks'. Hij wist dus plotseling dat er zich Amerika
nen op hun erf bevonden. De beide piloten schrokken hier zo erg van dat ze direct ergens
anders ondergebracht wilden worden, om de familie Grotenhuis te beschermen.
Sellers en vogel zijn eind november 1944 door Hulsink opgehaald en naar de familie Ar-
desch gebracht aan de Deventerweg 8. Hier zouden Sellers en Vogel ongeveer 1 week
zijn verbleven. Uiteindelijk gaan Sellers en Vogel zelfs weer even terug naar de familie
Grotenhuis aan de Brandweg. In totaal zouden ze zo'n 75 dagen ondergedoken hebben
gezeten aan de Brandweg. Toen ze voor de tweede keer bij Grotenhuis kwamen, kwam er
ook snel een vrouw langs. Dit was Sophia C. Bouman-Kingma (Fietje). Zij heeft een tijd
je spulletjes geregeld voor de vliegers zoals boeken en ging vervolgens in alle spoed op
zoek naar een nieuw onderduikadres voor Sellers en Vogel. Na een week of twee had
Fietje nog geen geschikt adres gevonden en besloot de beide mannen onder te brengen in
haar eigen huis. Fietje zette haar verhaal in 1995 op papier en schreef o.a. het volgende:



'Wa enige tijd kwam de boer bij mij en zei: "Mijn vrouw kan het niet meer aan. Ze
verwacht een kindje en ze durft niet meer. " Toen zei ik: "Als je het aan niemand
zult vertellen, ook niet aan de mensen die het weten, ook niet aan de dominee, nie
mand, dan magje ze bij me brengen. "

Fietje heeft de beide vliegers op 24 decem
ber met de fiets opgehaald en naar haar huis
gebracht aan de Blikman Kikkertweg 1 in
Lemelerveld. In de kelder van hun huis was

een schuilplaats, waar een joods echtpaar
zich verschool. Sellers en vogel hebben van
af ongeveer 24 december tot en met 8 april
in deze kelder verstopt gezeten.

Dokterswoning Lemelerveld

Op zondag 8 april gingen vele mensen uit
Lemele te voet of op de fiets naar Den Ham
om daar, in ondertussen bevrijd gebied, een
kerkdienst bij te wonen. Deze beweging van mensen heeft Fietje aangegrepen. Ze vroeg
of de heren mee wilden en Sellers heeft hiermee direct ingestemd. Vogel was nog te zwak
en is in de kelder gebleven. Fietje wist dat er een boordschutter van het toestel van Sellers
en Vogel ondergedoken zat op landgoed Eerde. Zij wilde ervoor zorgen dat de 3 mannen
bij elkaar kwamen voor een feestelijk weerzien. Bij de Groene Jager-brug bij Den Ham is
Sellers meegenomen door een Canadese gevechtswagen die Sellers en Fietje tegenkwa
men. Vanaf dat moment was Sellers weer uit bezet gebied.

Vogel werd twee dagen later bevrijd in Lemele en is hier in elk geval 2 keer op de foto
gezet.
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Joods Ommen rond de Tweede Wereldoorlog
door Gerko Warner

Woonden er in 1909 nog ruim 40 Joden in Ommen, twee decennia later was het aantal
Joodse inwoners drastisch afgenomen. De Joodse gemeenschap in Ommen bestond bij de
bevolkingstelling van 1930 uit slechts achttien personen. Het betrofslechts 0,22 procent
van de Ommer bevolking en ver onder het gemiddelde percentage van 1,4 in Nederland.

Het aantal volwassen Joodse mannen was, als we de Joodse inwoners van Den Ham die
ook tot de sjoel van Ommen behoorden meetelden, voldoende om van een minjan te spre
ken. Maar de afstand tussen Den Ham en Ommen was groter dan de afstand van een sab-
batsreis die Joden volgens hun wetten mochten afleggen om naar de sjoel te gaan. Men
kon daardoor niet de benodigde tien volwassen mannen bij elkaar kon krijgen die volgens
de regels bij een viering in de sjoel aanwezig moesten zijn en konden er helaas geen we
kelijkse sabbatsvieringen meer worden gehouden. Hoewel het aantal Joden zeer gering
was, wilde men niets weten van opheffing van de gemeente, zoals in het naburige Dalfsen
was gebeurd. In 1927 was de dubbele choepa van de Vombergs een van de laatste dien
sten in de Dalfser sjoel geweest. Op 23 juni 1937 werd de Joodse gemeente van Dalfsen
door de Centrale Commissie tot Algemene Zaken van het Nederlands Israëlitisch Kerkge
nootschap ontbonden en toegevoegd aan de gemeente van Zwolle. De Centrale Commis
sie had ook het plan om andere kleine gemeenschappen samen te voegen. Ommen zou in
dat geval ook kunnen worden toegevoegd aan de gemeenschap van Zwolle, of wellicht
Hardenberg. Maar het bestuur, onder aanvoering van voorzitter Gompel de Levie, van de
Joodse gemeente uit Ommen was hier met een aantal andere kleine gemeenschappen in
het land op tegen. De Joden in Ommen waren bang dat wanneer er een einde kwam aan
hun geloofsgemeenschap de geest zou verslappen.

Toch was er sprake van een breder religieus Joods leven. Er was al vele jaren een vrou
wenvereniging, chewras nosjim. Deze hield zich veelal bezig voor het vervaardigen van
de kleden en mantels die in de sjoel werden gebruikt. Hiervan was Matta de Haas - Cohen
vanaf 1870 tot haar overlijden in 1915 de presidente. Zij werd opgevolgd door Mina de
Haas - Marx.

Ook op cultureel vlak waren er initiatieven. In december 1925, er waren toen geen Joodse
kinderen meer die naar de basisschool gingen en om toch gezamenlijke activiteiten te or
ganiseren werd een Joodse toneelclub opgericht onder de naam Joodsche Jeugdvereniging
Ommen (JJVO). Deze had bij de oprichting elf leden. Dit waren alle Joodse jongeren die
op dat moment in Ommen woonden. Meer dan de helfl: van de leden was afkomstig uit
het gezin De Levie. Hartog, Abram, Betje, Jaap, Rachel en Bertha de Levie waren alle
maal lid van de toneelgroep. Van de familie Van der Hoek waren de beide kinderen Joop
en Saar lid en de overige drie leden waren Leo, Karei en Martha de Haas. Oudste zoon
Alex de Haas was geen lid, want hij woonde inmiddels vanwege zijn studie in Utrecht.

Door de verhuizing naar Ommen van verschillende Joden, onder meer Hertog de Lange,
Jenneke Kooperberg, Mau Bierman, het echtpaar Benjamin en Anna van Gelder, hun
zoon Bettus en de geboorte van verschillende kinderen in het midden van de jaren '30,
groeide de Joodse gemeenschap in Ommen weer. Het zorgde voor hernieuwde initiatie
ven en er werd weer geïnvesteerd in de geloofsgemeenschap. Dat het niet altijd goed ging
bleek wel toen er na de bestuursverkiezing van november 1933 bezwaren werden inge
diend bij de Permanente Commissie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. De
Commissie sprak zich uit over de zoals ze dat noemden 'betreurenswaardige omstandig
heden' en stelde dat was gebleken dat de verkiezing van het kerkbestuur onwettig was.
Door de Permanente Commissie werd besloten om een tijdelijk kerkbestuur aan te stellen
bestaande uit de heren De Levie, Van der Hoek en Vomberg.

Door de groei van de gemeente werd in oktober 1936 aan het Bouweind in het huis van
de familie de Lange - van der Hoek opnieuw een vrouwenvereniging opgericht. Het kreeg
de naam tiferes nosjim. Mevrouw Van Gelder werd benoemd als voorzitter en mevrouw
Vomberg en mevrouw Kooperberg werden respectievelijk secretaris en penningmeester.
Een jaar later werd die vereniging geduid als bigdei koudesj, dat letterlijk betekent kleren
van heiligheid. De vereniging bestond enkel uit dames. Zij hielden zich bezig met het ma
ken en onderhouden van alle kleden en mantels in de Ommer sjoel. Ze maakten onder
thoramantels, voorhangsels en meer. Daarmee was de vereniging een voortzetting van de



vrouwenvereniging chewras nosjim die in 1917 het parochet hadden aangeboden. In het
eerste jaar van bigdei koiidesj verzorgden de dames van de vereniging voor nieuwe gordij
nen. Mevrouw Kooperberg was als penningmeester inmiddels opgevolgd door mevrouw
Van der Hoek.

Ook was er weer sprake van een minjan en konden er weer geregeld sabbatvieringen wor
den gehouden. In 1937 liet het bestuur daarom een nieuwe kachel plaatsen en werd er mel
ding gemaakt dat Mau Bierman een Hannousein Tesjoengobord aan de gemeenschap had
geschonken. Het Hanoteen tesjoe 'a is het gebed dat tijdens de dienst werd uitgesproken
voor het welzijn van het koninklijk huis. Het is heel goed mogelijk dat Mau Bierman de
tekst van het gebed op een bord heeft laten zetten en deze aan de gemeenschap heeft aan
geboden ter herinnering aan het huwelijk van prinses Juliana en Bemard van Lippe -
Biesterveld dat eerder dat jaar had plaatsgevonden.
Het religieuze leven werd verrijkt doordat David Cohen, de chazan en godsdienstleraar
zich in het naburige Dedemsvaart had gevestigd en wekelijks op zijn fiets naar Ommen
kwam. Hij speelde een belangrijke ondersteunende rol in de opbouw van de gemeente.
Ook de tijdelijke komst van rabbi Ben van Gelder, de zoon van Benjamin en Johanna van
Gelder, was een waardevolle aanvulling hierop, maar hij verliet Ommen in 1938.
David Cohen gaf de leerlingen Joodse les en in december 1939 staat in de krant een ver
slag van de viering van het Chanoeka door de kinderen en hun ouders. Dit werd afgesloten
in de sjoel met het aansteken van de kaarsen door Manuël Vomberg. Aan het eind van de
viering sprak Benjamin van Gelder het gebed uit.
Omdat de gemeenschap geen eigen voorzanger en godsdienstleraar had, maar hiervoor
gebruikmaakte van de diensten van David Cohen uit Dedemsvaart was er bij vieringen
vaak geen voorzanger aanwezig. In die gevallen trad Salomon de Haas of Levie Vomberg
op als voorzanger. Zij hadden beide een zuivere stem en hun chazanoet was prachtig.

Joodse slagers hadden een goede naam wat betreft het vlees dat zij verkochten. Daardoor
was voor de Tweede Wereldoorlog bijna de gehele Nederlandse vleesindustrie in Joodse
handen. Hartog Vleeschfabrieken uit Oss was een begrip en nadat deze opging in de mul
tinational Unilever zou deze vleesfabriek bekend worden onder de merknaam Unox.

Ook de uit Heesch afkomstige broers Nathan en Amold van Zwanenberg exporteerden al
sinds 1883 vlees. Het welvarende Engeland was een belangrijke afzetmarkt. Zwanenberg
nam in 1921 NV Wijnbergen's Fabrieken, een grote exportslagerij en vleeswarenfabrieken
over van de Joodse broers Wijnbergen. Zwanenberg groeide, mede door de verschillende
nevenactiviteiten tot een groot concern en daarmee was de plaatselijke slager uit Heesch
van weleer de kraamkamer voor latere multinationals als Organon en Akzonobel.

Maar ook op andere plekken in ons land groeiden kleine slagerijen uit tot grote vleesver-
werkers. Denk aan Homburg dat toen nog in Haarlem was gevestigd of de Wijhense ex
portslagerij Gosschalk, die zich later in Epe vestigde. Veel van de Joodse inwoners van
Ommen beoefenden het vak van slager uit. Van felle onderlinge concurrentie tussen hen
was geen sprake, daarvoor waren de inwoners van Ommen veel te gemoedelijk. Voor de
oorlog kon je een ieder zijn vlees halen bij slager Vomberg aan de Vechtstraat of bij slager
De Levie in de Brugstraat. Ook Joop van der Hoek en zijn zwager Hertog de Lange han
delden in vee, maar dit betrof levende have. Het meest tot de verbeelding sprekend was
toch wel de familie De Haas. Een waar geslacht van Ommer slagers. Al sinds het midden
van de 18^ eeuw slachtten zij vlees binnen de grenzen van de stad. Ook zij hadden een
slagerij met winkel in de Brugstraat, maar hadden ook lange tijd een exportslagerij bij het
treinstation.

In de dagen voor de oorlog, het was een tijd dat ze nog allemaal leefden, nam de Joodse
gemeenschap slechts een kleine plaats in de Ommer samenleving in. In de verzuilde sa
menleving van die tijd was er in het openbare leven meer zichtbaar van de protestantse en
de katholieke zuil dan die van de Joodse gemeenschap. Opvallend was Het Joodse leven
speelde zich veelal thuis af en op feest- en hoogtijdagen in de sjoel. De Joodse kinderen
gingen naar de openbare school en volgden daarnaast hun lessen bij de 'rabbi' in de sjoel.
Voor de rest participeerden de Joden net als ieder ander in de Ommer samenleving. Gom-
pel de Levie was jarenlang secretaris van de VVV en daarmee de personificatie van deze
organisatie. Hij had daarnaast verschillende andere bestuursfuncties, onder meer in het
oranjecomité. Ook was hij een van de initiatiefnemers van de oprichting van Crescendo.
Zijn zoon Jaap speelde later trompet bij dit fanfarekorps. Daarnaast zong hij, evenals Mau
Bierman, bij het zangkoor Excelsior en was hij vele jaren voorzitter van het koorbestuur.
Ook zoon Hartog was muzikaal en speelde viool in een strijkorkest. Daarnaast was Hartog



betrokken bij de oprichting van de voetbalclub OVC, waar broer Jaap, net als Joop van der
Hoek, speelden in het eerste elftal.

In het najaar 1938 maakte Hartog de Levie samen met zijn vriend Harm Oldeman een fo
totentoonstelling over oud Ommen. Uit het ruime fotoarchief van de familie Oldeman ko
zen ze zorgvuldig de foto's uit. De expositie werd ingericht in het voormalig postkantoor
aan de Kruisstraat. Het tentoonstelling trok grote belangstelling van vele inwoners, maar
ook oud-inwoners van Ommen. Daarna kregen de foto's een plek in het gemeentearchief.

De Joodse gemeenschap had weliswaar een eigen plek binnen van de Ommer gemeen
schap, maar droeg volwaardig hieraan bij.

Nederland in oorlog...
Aan het einde van de jaren '30 nam de oorlogsdreiging steeds verder toe. In april volgde
een voormobilisatie waarbij 28 grensbataljons werden opgeroepen en moesten positie in
nemen langs de landgrenzen. Ook in Ommen werden soldaten ingekwartierd. Eind augus
tus '39 volgde de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger en daarmee begonnen
de voorbereidingen voor de verdediging van ons land bij een eventuele aanval. Vanuit
Ommen moesten ook ruim 300 dienstplichtige mannen onder de wapenen. Jaap de Levie
was een van hen. Twee dagen nadat de mobilisatie was afgekondigd viel het Duitse leger
Polen binnen. Als reactie daarop verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duits
land en daarmee was de Tweede Wereldoorlog begonnen.
Hoewel ons land nog steeds neutraal was, merkten de inwoners van Ommen wel steeds
meer van de oorlog. Sommige levensmiddelen zouden schaars worden en in oktober 1939
kwam suiker al op de bon. Ook moesten vuurwapens en munitie worden ingeleverd op het
gemeentehuis en 's avonds moet men de ramen verduisteren. Wanneer er wel licht naar
buiten scheen zou dit streng bestraft worden. De lichten zouden als oriëntatiebakens kun
nen fungeren voor vliegtuigen in de nacht. Ook werd er in het gemeentehuis een uitkijk
en luisterpost ingericht. Deze werd elke nacht tussen 22.00 en OV.OOu bemand. In het to
rentje op het gemeentehuis zat een persoon die uitkeek naar overvliegende vliegtuigen.
Beneden in het gemeentehuis zaten twee personen. Elke nacht waren er drie diensten van
drie uur en een grote groep inwoners werd voor deze dienst ingedeeld. Daarbij werd geen
uitzondering gemaakt voor mensen met rang of stand. De pastoor en predikant stond op de
dienstlijst, maar ook baron Rengers van de Bergweg was ingedeeld en ook burgemeester
Nering Bögel verzaakte niet.

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd men in Nederland wakker van het geluid van
Duitse vliegtuigen. Op dat moment zat Joop van der Hoek samen met dhr. Van Pijkeren in
de luisterpost en zat Seinen van de Voorbrug op de uitkijk in het torentje. Zij hadden de
vliegtuigen waargenomen, maar ook veel anderen werden wakker van het geluid van de
vliegtuigmotoren. Eerst werd gedacht dat de Nederlandse neutraliteit geschonden werd
door Duitse vliegtuigen die op weg waren naar Engeland. De twee landen waren sinds de
Duitse inval in Polen met elkaar in oorlog. De vliegtuigen keerden echter boven de Noord
zee, om vervolgens parachutisten boven het westen van het land te droppen. Op hetzelfde
moment, het was toen vijf voor vier in de ochtend, passeerden Duitse troepen de Neder
landse grens.
Het Nederlandse leger, onder bevel van generaal Winkelman, vocht terug. Het slecht be
wapende Nederlandse leger was echter niet opgewassen tegen het moderne Duitse oor
logsapparaat van Hitier. Wel wist het Nederlandse leger de Duitse opmars te vertragen.

Op de avond van zondag 12 mei vluchtte kroonprinses Juliana met haar man Bemhard en
hun twee kinderen naar Engeland. De volgende ochtend vertrok om tien uur vanuit Hoek
van Holland de Britse torpedojager HMS Hereward met aan boord koningin Wilhelmina.
De strijd tegen Duitsland zou vanuit Engeland worden voortgezet. Op 14 mei bombardeer
den Duitse vliegtuigen de stad Rotterdam. Ruim achthonderd burgers kwamen om. Onder
dreiging van bombardementen op andere grote steden, te beginnen met Utrecht, onderte
kende generaal Winkelman in de nachtelijke uren van 15 mei in een schoolgebouw in het
Zuid-Hollandse Rijsoord de capitulatie.

Eerste Duitsers in Ommen...

De Duitsers waren in het schemerdonker van 10 mei op verschillende plaatsen de grens
met ons land overgestoken. Ook bij de nabij Hardenberg gelegen buurschap Venebrugge
werd die ochtend de grens om vijf over half vier overschreden. Een half uur later zou de
zon opkomen. Bij Venebrugge stuitte het Duitse leger op Nederlandse soldaten die ston
den onder het commando van reserve U luitenant P. Langedijk. Het kwam tot een vuurge
vecht, maar de eerste Duitse slachtoffers op Nederlands grondgebied vielen toen de brug
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bij de Hoogenweg in het zicht van
de oprukkende Duitse soldaten tot
ontploffing werd gebracht. Een
Duitse officier werd dodelijk getrof
fen en een soldaat raakte gewond,
maar werd daarna door eigen vuur
alsnog gedood. Zes kilometer verder
lag hun eerste aanvalsdoel: de op
haalbrug over de Vecht tussen Har-
denberg en Heemse. Het lukte het
Duitse leger niet om die brug onbe
schadigd in handen te krijgen, maar
verder werd de stelling zonder ver
dere problemen ingenomen.

^  Duitse soldaten opgesteld achter de bioscoopzaal van Hotel de
Zon in de meidagen van 1940 (Bron: CCO)

Enkele uren later waren de Duitse

troepen, troepen van de 1 ̂  afdeling
Reiterregiment 22, al in de buurt van Ommen. Bij de buurschap Hoogengraven stapten de
soldaten van deze cavaleriedivisie van hun paarden. Niet omdat ze beschoten werden,
maar om bij café Schottert, tegenwoordig bekend als restaurant De Bootsman, wat te drin
ken. Ze betaalden netjes voor hun consumpties en reden daarna verder in de richting van
Ommen. Gevochten werd er niet. De Nederlandse soldaten hadden zich al richting Zwolle
teruggetrokken om zich achter de IJssellinie te kunnen hergroeperen. Enkele bruggen had
den zij op hun terugtocht opgeblazen.
De Duitse soldaten werden niet gehinderd door de aspergeversperring aan de Hardenber-
gerweg. Een soldaat sprong met zijn paard over de uit de grond stekende balken die waren
bedoeld om pantservoertuigen tegen te houden. De andere soldaten gingen door het afwa
teringskanaal en enkele reden om en kwamen via de brug bij de Rotbrink het kanaal over
en zo werd Ommen vanaf 10 mei 1940 door de Duitsers bezet.

Jodenvervolging...
In de eerste maanden na de capitulatie veranderde er weinig. In Ommen waren wel Duitse
soldaten, maar het gewone leven ging verder. Er volgden wel wat maatregelen, maar deze
golden voor de gehele bevolking. In de zomer volgde de eerste anti-Joodse wetgeving. Het
was het begin van de 'arisering' van ons land. Het doel daarvan was om Joden uit de sa
menleving te verwijderen. De bezetter had hiervoor een reeks van verordeningen geschre
ven. Misleiding van de publieke opinie was hiervan een belangrijk onderdeel. De bezetter
koos als strategie om de anti-Joodse maatregelen geleidelijk in te voeren en zo de Joden
steeds meer te isoleren en tenslotte door deportatie uit de samenleving te verwijderen.

Vanaf 1 juli mochten Joodse burgers niet meer deelnemen aan de Luchtbescherming.
Gompel en Hartog de Levie, Joop van der Hoek en Hertog de Lange werden ontheven van
hun taak. Eind september kreeg burgemeester Nering Bögel bericht over wie hij in het
vervolg moest aanmerken als Joodse burger. Iemand met drie of vier Joodse grootouders
werd beschouwd als 'Volljude'. Begin oktober moesten ambtenaren de 'ariërverklaring'
onderteken en daarmee verklaarden zij dat ze niet van Joodse afkomst waren. Enkele we
ken later werden alle Joodse ambtenaren ontslagen. Het waren maatregelen die geen in
vloed hadden op de Joodse inwoners van Ommen.

Dit veranderde toen de Duitsers in januari 1941 een register wilden aanleggen van alle
Nederlandse Joden. Door de ontkerkelijking gaf de in het bevolkingsregister genoteerde
religie steeds minder een indicatie over de Joodse afkomst. Door verordening nr. 6-1941
werden alle inwoners met een of meerdere Joodse grootouders verplicht om zich op het
gemeentehuis te registreren. De Joden moesten de legeskosten van één gulden zelf beta
len. In Ommen lieten 83 personen zich registreren. De meeste van hen woonden op het
Quakerintemaat Eerde. Onder de geregistreerden bevond zich ook de op het landgoed wo
nende kunstenaar Titus Leeser. Hij zou later het monument voor de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog bij het gemeentehuis vervaardigen. Zijn grootmoeder van vaders
zijde was van Joodse afkomst.

Wie kon toen bedenken dat deze registratie het begin zou zijn van massadeportatie van
een complete bevolkingsgroep?

Voor Joden verboden...

In februari 1941 werden er voor het eerst op grootscheepse wijze Joods mannen opgepakt.
Als reactie op deze razzia werd enkele dagen later op verschillende plaatsen in het land
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De burgemeester der gemeente Ommen
maakt bekend, dat ingevoige de ver
ordening van den Rijkscommissaris
voor liet bezette Nederlandsche gebied,
d.d. 10 januari 194!, no. 6-1941, allé
personen, die geheel of gedeeltelijk
van Joodschen Woede zijn en hun
verblijf hebben in het bezette Neder
landsche gebied, aangemeld
moeien worden bij den Burgemeester
bij wicn het bevolkingsregister of het
verblijfsregister wordt gehouden, waar
in de aan te melden persoon is op
genomen of dient te zijn opgenomen.
Een persoon wordt als geheel of ge
deeltelijk van Joodschen bloede be
schouwd, indien hij van tenminste één
naar het ras vol-joodschc grootouder

stamt. Een grootouder wordt zonder
meer als voi-joodsch aangemerkt, wan
neer deze tot de joodsch-kerkelijke
gemeenschap behoord heeft of behoort.
De aanmelding geschiedt Ischriftelijk,
uitsluitend met gebruik making van
formulieren, die vanaf Maandag 10
Februari 1941 eiken werkdag des mor
gens van 9—12 uur verkrijgbaar zullen
worden gesteld aan de secretarie.
De aanmelding moet geschieden vóór
24 Februari a.s.

Hij, die door zijn schuld niet aan de
op hem rustende verplichting tot aan
melding voldoet, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vijf
jaren.

De Burgemeester voornoemd.
C. E. W. NERING feöOEL

het werk stilgelegd. De staking, die later bekend zou worden als de 'Februaristaking',
werd hard neergeslagen.

In maart werden Joodse ondernemers verplicht hun bedrijf te sluiten of over te dragen aan
een Verwalter, een Duitse zaakwaarnemer. In april verschenen de eerste bordjes met de
tekst 'Voor Joden verboden' in het Nederlandse straatbeeld. Joden waren niet meer wel

kom in hotels, restaurant en cafés. In de maanden daarna namen de anti-Joodse maatrege
len sterk toe. Joodse musici mochten geen deel meer uitmaken van orkesten. Ook kon men
op steeds meer plaatsen 'Voor Joden verboden' lezen. De bordjes werden opgehangen bij
zwembaden en plantsoenen. Ook werden Joden gedwongen hun radio's in te leveren en
werden op die manier afgesloten van nieuwsberichten, informatie en muziek. Kapotte ra
dio moesten op eigen kosten worden gerepareerd voordat ze ingeleverd werden. Rabbi
Cohen wachtte het moment om de radio's in te leveren niet af. In februari 1941 plaatste hij
een advertentie in de plaatselijke krant waarin hij zijn radio te koop aanbood. Het lukt Co-
hen om zijn toestel te verkopen. Karei de Haas en Hartog de Levie bezaten beiden ook een
radio gaven gehoor aan de oproep en leverden deze in op het gemeentehuis van Ommen.

Eind juli 1941 stond in verschillende kranten te lezen dat ook Ommen was aangewezen als
gemeente waar de bewegingsvrijheid van Joden beperkt werd. Na de zomervakantie waren
Joodse leerlingen niet meer welkom op de Openbare Lagere School aan de Vrijthof. Het
Ministerie van Onderwijs stelde een bedrag van 40 gulden per Joodse leerling beschik
baar. Hiervoor konden speciale Joodse scholen worden ingericht. De Joodse kinderen uit
Ommen kregen vanaf dat moment les in villa De Eerder Esch op landgoed Eerde. Ook de
leerlingen van het Quakerintemaat werden gescheiden van hun leeftijdsgenoten en moes
ten naar de villa verhuizen. De school was ook bedoeld voor de Joodse kinderen uit Den

Ham, maar het ging hier maar om een jongen uit het gezin Schlosser.

De laatste bar mitswa

Op 8 augustus 1941 stond er een klein familiebericht in het Joodsche Weekblad. Het was
een niet ongewoon bericht. Levie Vomberg en zijn vrouw gaven bekendheid aan de bar
mitswa van hun oudste zoon Manuel Mozes. De volgende dag zou Manuel immers dertien
jaar worden en dat was in de Joodse gemeenschap de leeftijd dat een jongen religieus vol
wassen was. De sabbat na zijn dertiende verjaardag was dan ook niet een zoals alle ande
re. Manuel ging die dag naar de sjoel. Hij had zijn hoed op gezet en liep met zijn ouders
naar de sjoel. Onderweg kwam hij een aantal jongens tegen met wie hij vaak op straat
speelde. Ze voetbalden, maar ook speelden ze vaak een typisch Joods kaartspel, welke
door de jongen dan ook Jodenwhist werd genoemd. Een van hen was Fred Oldeman, de
zoon van de horloge- en klokkenmaker uit de Brugstraat. Zijn vrienden keken een beetje
raar op toen ze Manuel met een hoed op zagen lopen en gniffelden wat. Maar Manuel trok
zich er weinig van aan. Deze zaterdag was het feest vanwege zijn bar mitswa. Manuel was
vanaf dat moment een volwaardig lid van de Joodse gemeenschap. Hij viel niet meer als
kind onder de verantwoordelijkheid van zijn ouders, maar was zelf verantwoordelijk om
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Naar 't werkkamp

.!

Haar aanleiding van Otr I.b. veraeld oohrijTon, heb Ik de

.  - " eer UHoogEdalCeatronge onderstaand oen opgave te doen toe
gaan was met onge- koaen van do In beslag genomen toestellen dor Joden in deze
woon... geaecnto.
De oorlog kwam na een r K.u.de Ksaa,wonende Brugstraat te Oasnon.merk toestel
periode van economi- losaiz,
sche crisis. Op 24 okto- 2. ll.de Lovle,wonende Brugstraat te Ommen, merk tooatol
her 1929 kelderden aan- Teieiunkon.
delenkoersen op beurs Be burgemeester van Otomejj
van New York. Er ont

stond paniek bij de be
leggers en in rap tempo
probeerden zij hun aan
delen te verkopen. Deze dag zou later de geschiedenis ingaan als 'Black Thursday' en zou
die week daarop gevolgd worden door 'Black Tuesday'. De beurskrach van 1929 zorgde
voor een mondiale crisis. Het directe gevolg in Nederland was dat bedrijven reageerden
met massaontslag als middel om te overleven in economisch slechte tijden. In 1930 had
Nederland ongeveer honderdduizend werklozen en in de jaren daarna vervijfvoudigde dit
aantal. Volgens artikel 19 van de grondwet moest de overheid zorgen voor voldoende
werkgelegenheid. Daarom werd besloten tot het opstarten van verschillende werkver
schaffingsprojecten. Voor de oorlog kwamen er op diverse plaatsen, vooral het noordoos
ten van ons land, diverse werkgelegenheidsprojecten en in de omgeving daarvan werden
speciale kampen ingericht om de mannen zonder werk die veelal uit het westen van het
land kwamen in onder te brengen. De kampen werden ook wel rijkswerkkampen ge
noemd.

Ook rondom Ommen moest er land worden ontgonnen. De gemeente Ommen maakte
dankbaar gebruik van de door de overheid gesubsidieerde projecten. Aan de Balkerweg
stond tussen 1938 en 1942 het rijkswerkkamp Alteveer. Werklozen uit Utrecht en Zwijnd-
recht plantten hier nieuwe bossen aan en moesten wegen aanleggen in Varsen. Later wer
den deze barakken verplaatst naar een nieuw te bouwen kamp.

Dit kamp werd in de nabijheid van de Regge ingericht en werd bekend onder de naam
'Laarbrug'. Voor het uitbreken van de oorlog was op het landgoed Junne ook een werk
verschaffingsproject opgestart. De mannen die hier werkzaam waren, waren veelal af
komstig uit het Zuid-Hollandse Leerdam. In december 1940 gingen de eerste werklozen
uit Amsterdam aan de slag in het werkkamp Arriën in de gelijknamige buurschap. Op het
landgoed van baron Van Pallandt lag het werkkamp Lerde. Dit kamp werd al in 1935 ge
sticht door de enkele jaren daarvoor opgerichte Raad van Nederlandse Kerken voor Prac-
tisch Christendom. Onder de titel 'Jong Holland snakt naar werk' werden werkloze en
kansarme jongeren opgevangen en tewerkgesteld.

In de periode rond het uitbreken van de oorlog keek dus niemand vreemd op van het be
grip 'werkkamp'.

Herkenbaar op de straat...
In 1942 namen de anti-Joodse maatregelen concretere vormen aan en werden daardoor
meer zichtbaar en merkbaar. De verordeningen van de bezetter werden door de Joodse
Raad gepubliceerd in het Joodsche Weekblad. Doordat burgers met een of meerdere Jood
se voorouders dit eerder al hadden moeten registreren was nu bij de bezetter bekend wie
Joodse was en wie niet. Om dit tijdens controles ook gemakkelijk te kunnen controleren
kregen Joodse medeburgers op 23 januari de opdracht om zich te melden op het gemeen
tehuis. Daar kregen ze met zwarte inkt een grote letter J in hun persoonsbewijs gestem
peld.

De stempel in het persoonsbewijs ging de bezetter echter nog niet ver genoeg. Len uiter
lijk herkenningskenmerk was een volgende stap met het bekendmaken van verordening
nr. 138-1941. Vanaf 3 mei 1942 moesten Joden op al hun bovenkleding een merkteken
dragen. De davidster, volgens de overlevering zou het teken de tempel van Jeruzalem heb-
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ben gesierd, werd door de nazi's misbruikt en verwerd tot een gele Jodenster, zwart om
lijnd met daarin in een soort imitatie-Hebreeuws geschreven het woord 'Jood'.
De bezetter had ook een avondklok ingesteld. Tussen twaalf uur 's nachts en vier uur in de
morgen mocht niemand naar buiten. Alleen personen die vanwege hun beroep ook 's
nachts zich op straat moesten begeven ontvingen een Sonderausweis. Vanaf 30 juni 1942
werd de maatregel voor Joodse burgers verder uitgebreid. Zij mochten tussen 20.00 en
06.00 uur niet meer naar buiten.

Behalve het feit dat Joodse inwoners 's avond niet meer op straat mochten komen werd
ook overdag hun leefgebied verkleind. Vanaf januari 1942 mochten Joden geen auto meer
rijden. Vanaf 5 juni mochten ze niet meer reizen zonder toestemming. Op 12 juni moesten
de Joodse inwoners ook hun fietsen inleveren en aan het eind van die maand mochten ze

helemaal geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. De Joodse inwoners, ook
de leerlingen van de Quakerschool in Eerde, gaven hieraan gehoor en de fietsen werden
ingeleverd. Hertog de Lange en Joop van der Hoek brachten eerst hun eigen fietsen, maar
kregen te horen dat ook de fietsen van de kinderen moesten worden ingeleverd. Deze wer
den later die dag alsnog gebracht.

Beroofd van ai hun goederen...
Om de waardevolle Joodse bezittingen te roven werd door de Duitsers een speciale bank
opgericht. Deze bank kreeg de naam Lippman, Rosenthal & Co, kortweg LiRo-bank en
leek daarmee een filiaal van deze gelijknamige bank aan de Spiegelstraat. Maar de Duit
sers misbruikten de goede naam. Het schijnfiliaal was bedoeld om alle waardevolle goe
deren te roven. Was het eerst zo dat alleen de vermogende Joden hun bankrekeningen en
hun contanten moesten laten beheren door deze bank, in mei 1942 volgde een verordening
waarin werd gesteld dat alle Joden hun bezittingen moesten aangeven bij de LiRo-bank.
Behalve banktegoeden en contant geld, ging het ook om schilderijen en kunstvoorwerpen,
sieraden, parels, edelstenen, antiek en goederen van platina, goud en zilver. Dit alles
moest worden ingeleverd bij de bank. Joden mochten niet meer dan tweehonderdvijftig
gulden in contanten in hun bezig hebben.

De Duitsers openden zelfs een filiaal van deze roofbank in kamp Westerbork om maar zo
veel mogelijk Joodse kostbaarheden in handen te krijgen. De Duitsers verkochten de ge
roofde goederen en het geld werd gebruikt om ondermeer de deportatie van de Joden te
bekostigen.

Tijden veranderen, maar steeds maar een beetje...
De Joodse familie De Lange woonde aan het Bouweind. Naast hen woonde de familie
Pannenkoek en daarnaast was de bakkerij van Geert Wind. Tussen het huis van De Lange
en Pannenkoek zat een kleine doodlopende steeg. Vanaf het Bouweind kon je hier via een
deur in de steeg komen, maar deze zat eigenlijk altijd op de knip. Vanuit het huis van De
Lange kon je via een keukendeur in de steeg komen. Len aantal ramen van de familie Pan-
nekoek keek ook uit op de steeg, maar zij hadden daar geen deur. De spanningen van de
oorlogtij ds waren ook tussen De Lange en Pannekoek besproken. Len van de ramen in de
steeg was een slaapkamerraam. Het was een schuifraam die je met een pen in het kozijn
vast kon zetten op verschillende hoogtes. Omdat het een doodlopende steeg was en de
familie De Lange er aan de achterkant niet ongezien uit kon komen bood buurman Panne-
koek aan om het slaapkamerraam altijd open te houden. Als er ooit gevaar zou dreigen en
de familie De Lange vanwege onraad zouden moeten vluchten dan konden zie altijd via
het huis van ongezien ontkomen in de richting van de Hamsgoren.

De kinderen Salomon, door velen Sample genoemd. Roosje en Jetje de Lange speelden
veel met hun neeljes Salomon en Jacob van der Hoek die tegenover hen woonden. De kin
deren waren eigenlijk altijd bij elkaar. Behalve met hen speelden de kinderen ook met de
andere kinderen die op het Bouweind woonden. De antisemitische haatgevoelens van de
bezetter gingen toen nog aan de kinderen voorbij. Ze kenden momenten van gein en klein
geluk. Ze speelden, hadden waterpret in de warme zomerzon en wat waren Salomon,
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Roosje en Jetje trots toen hun hond puppy's kreeg en ze deze konden laten zien aan hun
vriendjes uit de straat. De kinderen spraken ook niet over oorlogstijd. De oorlog was te
genwoordige tijd en ze wisten niet anders en nu weten we dat ze nooit anders meer hebben
kunnen weten.

De laatste gezinsfoto is niet compleet. Sara en de kinderen staan geportretteerd. De haren
zijn netjes gekamd en de kinderen hebben hun beste kleren aan. Op de borst van Salomon
en Roosje prijkt een Davidsster. Ook Sara zal deze gedragen hebben, maar omdat Roosje
voor haar zit is deze niet zichtbaar. Toch een vreemd portret. Door de ogen van nu is het
opmerkelijk dat de foto is gemaakt terwijl
vader Hertog ontbrak. Maar het was niet zo
maar een foto. Het werd waarsehijnlijk heel
bewust op dat moment genomen. Dat vader
Hertog ontbrak was misschien wel de reden
voor de foto. Hij had in de zomer van 1942
een oproep gekregen om zich te melden bij
het werkkamp Wite Peal in het zuiden van
Friesland. Hierdoor merkten de kinderen dat

hun gein en klein geluk zich had afgespeeld
tegen de zwarte achtergrond van de bezetting.

Vlak voordat Hertog naar het werkkamp ging
deed hij nog een poging om onder te duiken.
Hij had de familie Godschalk uit Den Helder
al aan onderduikadres in de omgeving gehol
pen. Nu vond hij het tijd om zelf te verdwij
nen. Hij sprak hierover met een voormalige
buurman die met zijn gezin vlakbij kamp Eri-
ka woonde. Naast hen woonde zelfs de kamp
commandant. Een echte schuilplaats was er
niet en hoewel er in de buurt geregeld bewa
kers van het kamp kwamen wilde de buurman
het verzoek van Hertog niet weigeren. Maar
uiteindelijk ging het niet door. Hertog de Lan
ge vond de risico's om zo vlakbij het kamp te onderduiken te groot. Later moesten de
buurman en zijn vrouw er nog vaak aan denken: "we hadden het toch moeten doen. Maar
het drong niet goed tot ons door; het was nog maar aan het begin, toen de jongelui weggin
gen. We begrepen niet dat het zo erg zou worden. Daar heb ik later weieens jammer van
gehad, dat we dat niet gezien hebben!"

Naar Wite Peal...

Op last van het Reichskommissariat werd begin 1942 een aantal werkkampen ontruimd.
Werklozen werden naar huis gestuurd en de ontruimde kampen moesten fungeren als
werkkamp voor Joodse mannen. Op 9 januari kregen de eerste Joden een oproep van de
Joodse Raad om zich te laten keuren. De volgende dag werden ze al naar werkkampen in
Noord-Nederland gestuurd. Uit alles leek het dat dit een voorzetting was van de normale
Rijkswerkkampen voor 'werkverruiming'.

Niets was minder waar. De afwezigheid van de Duitse soldaten was een weloverwogen
onderdeel van een sluw plan. Na de eerste ontruiming volgden andere kampen snel. Ook
het rijkswerkkamp Arriën werd ontruimd. De werklozen moesten plaatsmaken voor nieu
we 'bewoners'.

Op 17 augustus 1942 kreeg de burgemeester een schrijven van de bezetter. Daarin werd
gesteld dat de volgende dag een lijst moest worden ingestuurd van alle Joodse inwoners.
Korte tijd later werden er op verschillende adressen in Ommen enveloppen bezorgd. Deze
waren geadresseerd aan alle Joodse mannen van 18 tot 55 jaar. Het was een oproep om
zich te melden in het werkkamp Wite Peal gelegen tussen Rohel, Rotsterhaule en Sint Jo-
hannesga in het zuiden van Friesland, nabij Heerenveen. Rabbi Cohen werd medisch afge
keurd. Waarsehijnlijk vanwege zijn gebochelde rug. Om erger te voorkomen gaven de
meeste mannen gehoor aan de oproep. Behalve de jongens van slager De Haas. Zij doken
onder.

Mau Bierman, Joop van der Hoek, Hertog de Lange en de broers Jaap en Hartog de Levie
meldden zich en kwamen op 14 augustus 1942 in het werkkamp aan.

Nr. Hoab Hesrea- of damssrijwiol Adres Woonplaats

t. R. Vorsber^-Voa damosrijwlel Veehtstraat 1 Onnen

2. H. Lange hceronrijoiel
dsnsosrijirlel

Bouweind 1 Omen

5. 3. van dor Hoek hoorenrljwlol Botmoind 1 Oomen

V. J» van dor iïoek heoronri>flel Bouweind 5 Ot&men

5. L. de Kaas heoreorijwiel Brugstraat 27 Qsaen

H.V.U.I. Wild heeroarljviol Eerde K 4 Oanen

7. K-I. Kersborg heerenrijvlel Bexde H 4 CtBoen

8. U. do Kaas dafflosrijvlel Brugstraat 27 Cmaen

9. C. de Levle hoorenrl^wlel Brugstraat 15 Ctaccen

10. K.U. de Haas hoorenrl^wiol (transport) Brugstraat 27 Cnxaen

1. J. de Levie dasearijwlel Kerkplein 6 Cmmen

12. M.I. Blomao heeronri jvlol Brugstraat 22 Ckssen

13. J. fie Lovlo kinderrijwiel (daiaes) Kerkplein 6 Onmen

H. H.I. Xeaao hoerenrijwiel Berde H 4 Onsen

15. D. Cohen hoeronrljwiol Kerkplein 7 Ocmon

16. K. Seckei hoeren rijwiel Berde H 4 Oweo

17. S. pppeoheiaer damesrijwiel (tsonder
voorwiel)

Berde H 4 Ommen

18. E.R.I. Reiae heeroQ rijwiel Eerde H 4 Onaen

19- L-L. Vomberg hoeren rijwiel
2 klnderii jwiel (heerea) Veohtetreat 1 Otsmen

20. U. de Lange kinderrijwiel (heoron)
kinderrijwiel (dames)

Bouweind 1 Onsen

21. J« van dor Koek kinderrijwiel (hoeren) Bouweind 3 Oasen

"2. U. Beln Damearijwiel Berde K 4 Oason

23. T.J. Yohsson heerearijwiel Eerde U 4 Oszoen
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Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 1942...
Soekot, het Loofhuttenfeest, van 1942 was anders dan in voorgaande jaren. Vijf van de
mannen uit de Joodse gemeenschap verbleven in een Joods werkkamp. Ook de jongens
van slager De Haas waren niet meer thuis, ze waren 'verdwenen'. Vrijdag 2 oktober was
de laatste avond van het Loojhuttenfeest. Gompel en Eva de Levie waren thuis. En vanwe
ge het Loofhuttenfeest was dochter Betje bij hen. Toen kwam na achten een telegram:
'Zorg dat de rugzakken en koffers gepakt zijn'.

In tegenstelling tot de Joodse Raad in Amsterdam die zich opstelde als een pion voor de
bezetter en zo een belangrijk onderdeel werd van de Jodenvervolging, nam de Joodse
Raad in Enschede een houding aan die hier compleet haaks op stond. Voorzitter Sig Men-
ko, secretaris Isedoor van Dam en penningmeester Gerard Sanders geholpen door dominee
Leendert Overduin, wisten geld in te zamelen en velen aan een onderduikadres te helpen.
Toen in de nacht van 2 op 3 oktober 1942 de Duitsers de Joodse werkkampen ontruimden
en het plan hadden om de volgende dag duizenden familieleden op te halen uit hun huizen,
stuurde de Joodse Raad die avond een telegram naar alle afdelingen van de raad. De tekst
van het telegram was kort en verhullend en werd daarom niet door iedereen als waarschu
wing gezien. Ook niet door Gompel de Levie, voorzitter van de Joodse gemeenschap in
Ommen. Hij dacht dat het telegram een formele aankondiging was. Gompel de Levie pak
te het telegram en ondanks dat het al na achten was, stapte hij de deur uit en negeerde de
voor hem geldende avondklok. Via de achtertuin ging hij naar zijn buren, de familie Stap
penbelt. De familie was niet verbaasd toen Gompel de Levie het huis binnenstapte. De
buurman kwam vaker en zoon Willem fungeerde vaak als sjabbesgoj op sabbat. Omdat de
Joden dan geen arbeid mochten verrichten ontstak hij 's avonds het licht, of maakte het
vuur aan. Maar Gompel kwam ook geregeld bij als een goede buur en ze spraken dan over
het dagelijks leven, de oorlog en het nieuws uit Engeland dat hij had gehoord. Maar deze
keer was anders. Gompel was gespannen en gehaast. Een bepaalde nervositeit had zich
van hem meester gemaakt. Hij vertelde over het telegram en deze liet hij lezen aan Wil
lem, de negentienjarige buurjongen. Hij vroeg of Willem, de avondklok was voor niet-
Joden immers nog niet ingegaan, langs de andere Joodse inwoners van Ommen wilde gaan
om hen op de hoogte te brengen van het telegram. Willem nam het telegram mee, ging
direct weg en verdween in het donker van de avond. Gompel liep zoals hij was gekomen
door de achtertuin terug naar huis.

Toen Gompel de achterdeur binnenstapte, kwam op datzelfde moment buurvrouw Stevens
op bezoek. Ze wist niet wat er was gebeurd, maar kon de zorg van de gezichten aflezen.
"Weetje niet dat ze met ons. Joden, bezig zijn? Zou je niet even willen kijken in het huis
van mijn zoon Jacob aan het Kerkplein?" zei Gompel tegen haar. Buurvrouw Stevens was
zich van de ernst bewust. Ze knikte en ging naar buiten.
De buurvrouw liep door de Brugstraat en stak daarna het Kerkplein over. Bij het huis van
Jacob de Levie aangekomen hoorde ze binnen luid praten. Buurvrouw Stevens bleef even
staan, maar ging niet naar binnen. Daarna draaide ze zich om en ging terug naar het huis
van Gompel de Levie en vertelde daar wat ze had gehoord. "Je moet hier weg", zei me
neer De Levie. Gompel ging met zijn buurvrouw naar de achterdeur. 'V^ia het steegje De
Poffert liep hij met buurvrouw Stevens naar het postkantoor. Daar namen ze afscheid.
Gompel ging terug naar huis waar zijn vrouw en dochter angstig afwachten op wat komen
zou.

Op het moment dat buurvrouw Stevens voor het huis van de familie De Levie stond was
Willem Stappenbelt binnen in gesprek met Eva de Levie en Jopie Bierman, die sinds de
zomer bij Eva en de kinderen inwoonde, omdat hun beider mannen in een Joods werk
kamp in Friesland zaten. Willem had de vrouwen verteld over het bezoek van buurman
Gompel, de schoonvader van Eva en liet hen het telegram lezen.

Diezelfde avond kreeg het vervoersbedrijf Stegeman, gevestigd aan de Gasthuisstraat, van
de politie de opdracht om een vrachtwagen met chauffeur te sturen. Herman Bouwhuis,
die aan de Bouwstraat woonde, werkte als chauffeur bij de het transportbedrijf en kreeg de
opdracht om naar het gemeentehuis te gaan. Maar korte tijd later werd hij naar huis ge
stuurd, want de Joden zouden pas de volgende morgen worden opgehaald.

Toen Willem Stappenbelt het telegram had voorgelezen aan Eva de Levie en de op dat
moment inwonende mevrouw Bierman, bedacht mevrouw De Levie zich dat ze onvol
doende levensmiddelen in huis had. Willem kwam direct met een oplossing. Hij snelde
naar de bakkerij van zijn ouders en haalde brood en de meest noodzakelijke levensmidde
len en bracht deze naar het huis van de familie De Levie aan het Kerkplein. Kort daarna

16



lOUVV
«# I

piin^s
digitaal drukwerk

Vrijthof 5c

7731 CN Ommen

Telefoon (0529) 45 13 51

www.jouwprintshop.ni

'^OUDSMIDS ATELIER
ZANDBERGEN

Vrijthof 7 - 7731 CN Ommen - Telefoon: 0529 456 111

www.juwelier-zandbergen.nl

H
u

OV

iskes

ENIER

Varsenerweg 14,7731 PZ Ommen

Telefoon 06-21488936

email: lnfo@huiskeshovenier.nl

Jaap Huiskes

ZORGBOERDERIJ B0ERENE0LF80ERDERIJ.NL

-'i Schöffmcksfïm^

OMMER AUTOMATEN

öerjande en ftlex Buitenhuis-Veurink
Karshoekweg 1

7737 PP Stegeren
0529 ^5 72 70

gjdveurink@hetnet.nt
i  i www.schobtincksflier.com

ii zorgboerderij voor dagbesteding voor (jong) volwassenen en ouderen

Voor professioneel autoschadeherstel

I Huysmans
^ autoherstel I Ommen

Strangeweg 20

7731 GW Ommen

Tel. (0529) 451146

info@abshuysmans.nl

www.abshuysmans.nl

gratis vervangend vervoer

4Jaar BOVAG garantie

ISO 14001/9001/

BOVAG gecertificeerd

stichting duurzaam repareren

DOlJWE'S

★
DUMP

DUMP, OIJTDOOR & MORE

ST»ilIV«GWi;« O, OMMEN'

Or)3»i511»4

WWtV.DOVWESDUMP.i\L

Bandenservice Ommen B.V.
voor volledig technisch onderhoud

Nieuwelandstraat 1

7731 TH Ommen

Tel. (0529) 45 37 84

www.bandenserviceommen.nl

IMC70 KBOtfAfi ^

GROTE EN KLEINE BEURTEN

OOK VOOR

APK-KEURINGEN

BRUNTNK
Rijwielen I Bromfietsen

B.J. Brunink

Bermerstraat 1, 7731 CZ Ommen, Telefoon (0529) 45 14 70

(tegenover Postkantoor)



VAN DER

MOST

SCHILDERSBEDRIJFi

\ék GLAS-VERF-BEHANCSPECIAAUAAK vj

Van Elburg Ommen

Schurinkstraat 22a - 7731 CD Ommen

Tel. [0529] 45 24 41 - Fax [0529] 45 62 56

Cents
Autocentrum

Uw Renaultdealer voor het Vechtdal

RENAULT
Passion for liFe

Brink 58

7731 TG Ommen

Tel. 0529 46 99 00

www.cents.nl

Weenink.

JANSEN''
Je huis verdient hé
0529451121 i weenmkjansen.ni

totaal onderhoud

schilderwerk

onderhoudsplan

24-uur glasservice

Vestiging Hardenberg Vestiging Ommen

T 0523 272051 T 0529 450313

www.lennips.nl

Rina Uulders

Uitvaartverzorging

[lEKEüTIEVfilEKOEUJXE
SUYUSTrnZOKER

Uitvaartverzorging met:

Liefde, Respect &

Aandacht

H3

Wij staan 24/7 voor u klaar,
ongeacht waar en hoe u verzekerd hent

0650661632

www.uitvaartverzorginqrinauulders.nl

mtmmm

Een goed slaapadvies

begint bij Slaapkenner Touwen

Schurinkstraat 26A ■ 7731 GD Ommen

Telefoon (0529) 451716

Fax(0529)456672

Partner van VIvante Touwen Be Flome

E-mail: infoOvivantetouwen.ni

Het comfort van nu, het gevoel van toen
de kwaliteit van

de Lange Keukens
Eskampweg 4a, 7731 TA Ommen.

Tel. 0529-46 25 00

Fax: 0529-46 26 00

www.deiangekeukens.nl Het lekkere leven

Restaurant Pannenkoekenhuis

Zalencentrum en Catering

Een Omme(n)tje waard.!!

met speeltuin

ft

Familie Loode

Lemelerweg 13

7731 PR Ommen

Tel. (0529) 45 17 23

www.denieuwebrugommen.nl

BERNA'S
HAIRFASHION

Markt 14 - 7731 DB Ommen

Telefoon 0529 45 63 94 - www.bernashairfashion.nl

GROEN
BBO O

Patrijsstraat 3-5, 7731 ZL Ommen
Tel. (0529) 45 22 03

www.installatietechniek-groen.nl

■ Sanitair

■ Service en onderhoud

■ Zonne-energle

■ Warmtepompinstallaties

■ Elektra

■ Loodgieterswerk

■ Centrale verwarming

■ Dak- en gootwerk

Uneto Vni O

Andnvandei"
Veen

hoveniersbedrijf

www.arjanvanderveen.nl

Woestendijk 2 • 7738 PL Witharen

T 0523-676116 • M 06-506 450 81

ontwerp

aanleg

onderhoud

vijvers
boomverzorging

renovatie

sierbestrating



de laatste keer dat Evalien en Dini elkaar zagen. Inmiddels was de vrachtauto op het Kerk
plein gestopt en stapten Eva de Levie en haar dochtertjes Evalien en Johanna in. Vervol
gens reed de wagen naar huis van de voorzitter van de Ommer Joodse gemeenschap in de
Brugstraat. De oude Salomon van der Hoek merkte dat hij zijn gebedenboek was vergeten
en vroeg of hij deze nog mocht halen. Een Duitser gaf hem toestemming en terwijl Salo
mon naar huis ging om zijn gebedenboek te halen, stapten Gompel de Levie, zijn vrouw
Eva en dochter Betje in. Ook Willem Stappenbelt moest instappen. Hendrik Schuldink, de
slagersknecht van de familie De Haas, die toevallig die ochtend poolshoogte kwam nemen
bij de familie De Levie en daarbij door de politieman werd gearresteerd, ging alsnog vrij
uit.

Voor de oude mevrouw De Levie werd door een buurman een stoel in de vrachtwagen
gezet. Toen Salomon van der Hoek met zijn gebedenboek terug was, stapte ook hij in de
vrachtwagen. Daarna startte de chauffeur de motor en zette de vrachtauto zich langzaam in
beweging. Hun buren zagen het gebeuren. Sommigen stonden op straat en keken hen zo
lang mogelijk na. Anderen bekeken de gebeurtenis van achter een opzijgeschoven gordijn.
De vrachtauto reed de Brugstraat uit, de Markt op. Gompel de Levie stapte naar voren. Hij
nam zijn hoed af voor een laatste groet en nam daarmee afscheid van Ommen, zijn Om
men.

10 aprill943...
Nadat meer dan de helft van de Joodse inwoners van Ommen waren weggevoerd, zat de
angst onder de aehterblijvers er goed in. De familie De Haas en de familie Van Gelder
besloten om nieuwe maatregelen van de bezetter niet af te waehten en doken onder. De
familie Vomberg en Cohen en de jongeren op de Quakerschool zijn daarna de laatste
Joodse burgers van Ommen. Door de toenemende dreiging en beriehten over razzia durfde
de familie Vomberg in het voorjaar van 1943 niet meer thuis te slapen en verbleef Levie
Vomberg met zijn vrouw en twee jongens 's nachts bij hun buren, de familie Hurink. Op
30 maart 1943 werd in krant het bericht gepubliceerd dat de Joden uit de Nederlandse
grensprovincies zich uiterlijk 10 april moesten melden. De genoemde provincies moesten
op die datum 'Judenffei' zijn. De nog overgebleven Joodse inwoners van Overijssel moes
ten zich melden in kamp Vught. Levie Vomberg wist niet wat hem precies te wachten
stond, maar een ding wist hij wel. Terugkeren zou hij niet meer. Het was tijd voor af
scheid. Vomberg ging de stad door en nam van iedereen persoonlijk afscheid. Hij maakte
daarbij geen uitzondering. Hij klopte ook aan bij de inwoners die zieh hadden aangesloten
bij de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) van Anton Mussert. Een van hen zei hem:
"Als je terugkomt, dan krijg je een nieuw huis van mij." Sommige buren wilden Vomberg
nog moed in spreken, hopende dat het nog goed zou komen. Levie Vomberg deelde die
hoop niet en was stellig: "Dit is het laatste." Die avond speelden Manuel en Mozes aan
tafel. Op dat moment kwam de familie Hurink langs. Ze kwamen afscheid nemen. Het
waren hun buren, maar het waren meer dan buren, het waren vrienden. Aan het eind van
het bezoek gebeurde er iets dat diepe indruk maakte op de familie. Levie Vomberg legde
zijn hand op het hoofd van de zestienjarige Arie Hurink en sprak een gebed uit en zegende
hem. Dat maakte diepe indruk op de jongen en stond voor altijd in zijn geheugen gegrift.
Het was op deze wijze dat Levie Vomberg afscheid nam, voorgoed.
Hoewel Levie het graag anders had gezien, kon hij niet van iedereen persoonlijk afscheid
nemen. Die avond pakte Levie Vomberg een potlood en een briefkaart. En begon te schrij
ven:

"Beste vrienden, Gelukgewenscht met uw zoon. Moge de moeder spoedig hersteld
terugkeeren. Moge u vrede, geluk en zegen tot in hoge ouderdom uw deel zijn. Hier
bij onzen laatsten groet, morgenvroeg vertrekken wij. We zidlen mekaar allicht op
deze wereld niet meer zien, dus dit is voor het laatst. Denk om de mantel van je lieve
moeder en de woorden van je grootvader. Gods zegen, het beste. "

Daaronder zette hij enkel zijn initialen. L.V.

De volgende dag vertrokken ze. Philip Falkenburg stond klaar met een handkar waarop de
koffers konden worden gezet om de familie Vomberg naar het station te brengen. Het was
wel het minste wat hij kon doen, moet hij gedacht hebben. Manuel en Mozes droegen alle
bei een dubbel stel kleren. Zo konden ze nog wat extra meenemen. Het kon immers koud
worden in het oosten. Nadat ze op het gemeentehuis hun reisvergunning hadden afgehaald
en hun huissleutel hadden ingeleverd, liepen ze naar het station. Arie Hurink liep nog met
hen mee. Ook rabbi Cohen en zijn vrouw Perlina hadden gehoor gegeven aan de oproep
en liepen even verderop. De rabbi, een kleine man met een tenger postuur, was net als
altijd gekleed in een statig zwart pak. Hij droeg een bolhoed op zijn hoofd en zijn kenmer
kende kleine bril op de neus. Verder kon je hem duidelijk herkennen aan zijn bochel met
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kwam Willems broer Bertus om te waarschuwen dat de Duitsers begonnen waren met het
zoeken van Joden.

Willem Stappenbelt bracht daarom direct het telegram terug naar Gompel de Levie. Nadat
meneer De Levie het telegram weer in handen had bedankte hij de buurjongen en stuurde
hij de jongen naar huis. Het telegram legde hij op de tafel in de kamer.

Diezelfde avond kwamen de Duitsers bij Gompel de Levie het huis binnenvallen. Een van
hen was een Duitse officier. De identiteitsbewijzen werden geïnspecteerd. De reispas van
Betje was verlopen. Er werd gedreigd met Mauthausen, maar toen de Duitse officier rond
keek viel zijn oog op het telegram dat op tafel lag. De officier pakte het telegram en nadat
hij de inhoud hiervan had gelezen, vroeg hij Gompel de Levie om uitleg. De Levie wist
niet dat het telegram een geheime waarschuwing was van de Joodse Raad van Enschede.
Hij vertelde daarom nietsvermoedend de waarheid over het telegram en dat de buurjongen
de andere Joodse inwoners van de stad had bezocht en deze aan hen had voorgelezen. De
officier was woedend. Later zou Sig Menko, de voorzitter van de Joodse Raad zich moe
ten verantwoorden bij de Duitsers voor het rondzenden van het telegram. Het zou echter
blijven bij een nadrukkelijke waarschuwing.

Wel liet de officier onmiddellijk Willem Stappenbelt halen. De buurjongen was inmiddels
gaan slapen, maar werd van zijn bed gelicht en meegenomen naar de woning van Gompel
de Levie. 'Aha, der Judenfreund,' zei de officier smalend toen Stappenbelt de kamer werd
binnengebracht. Willem wilde reageren, maar de Duitse officier riep: 'Maul halten!' Daar
na zei hij dat de familie De Levie de woning niet meer mocht verlaten en dat ook Willem
in de kamer moest blijven. De officier gaf aan een politieman de opdracht om de jongen te
bewaken en ook iedereen te arresteren die die nacht of de familie in de woning wil bezoe
ken. Daarna verliet de officier het huis. De familie De Levie probeerde nog wat te slapen.
Later mocht Willem van de politieman nog even naar huis om wat spullen te halen.

Het bericht bracht grote onrust onder de Joodse inwoners. Sommigen doken voor korte
tijd onder, anderen wachtten in onzekerheid af op wat ging komen. Angst en wanhoop
hadden zich meester gemaakt van de Joodse gezinnen. Willem Stappenbelt was ook bij de
Joodse families aan het Bouweind geweest. Het bericht dat hij bracht deed hen schrikken.
In de angst van het moment zochten zij contact met koster Martens van de Gereformeerde
Kerk. Salomon, zijn dochter, schoondochter en de kleinkinderen doken diezelfde nacht
nog onder. De jonge hondjes werden naar de buren gebracht. Het gezin van bakker Geert
Wind zou zolang voor de hondjes zorgen totdat de familie De Lange terug zouden komen.
Salomon, de twee vrouwen en de kinderen vonden onderdak in het kippenhok van de kos
ter. Toen de Duitsers merkten dat er een telegram was binnengekomen en Joden gewaar
schuwd waren, dreigden zij met maatregelen. De volgende ochtend kwam de zoon van de
koster Martens nietsvermoedend in het kippenhok. De zoon van de koster stond voor even
aan de grond genageld toen hij het hoofd van de oude Salomon zag. 'Röp oe va eens' zei
Salomon in het Ommer dialect, de taal die hij gewoon was om te spreken. Koster Martens
kwam direct en Salomon hoorde van hem de stand van zaken. De Duitsers hadden buren

in het lege huis aangetroffen en gedreigd hen op te pakken en ook anderen als de Joden
zich niet zouden melden. Het was een groot dilemma voor de oude Van der Hoek, maar
het kon niet gebeuren dat anderen gestraft zouden worden als zij zich niet zouden melden
legde Salomon aan de koster uit. Enkel de namen van Saar en de kinderen stonden op de
lijst van de Duitsers, maar Salomon wilde zijn dochter niet alleen laten en ging vrijwillig
met hen mee. Maar kunnen we bij zo'n dilemma spreken over vrijwillig?

Op die ochtend van 3 oktober stuurde chauffeur Bouwhuis opnieuw de vrachtauto door de
straten van Ommen. Eerst haalde hij de Joodse gezinnen aan het Bouweind, die inmiddels
uit hun schuilplaats bij de koster waren gekomen. Terwijl de vrachtauto van het Bouweind
naar het Kerkplein reed stond mevrouw Van Elburg voor haar huis op de Vrijthof de ra
men te lappen en haar dochter, het vriendinnetje van Evalien, speelde voor het huis. Eva
de Levie kwam met de beide dochtertjes over het Kerkplein naar de Vrijthof aangelopen.
Dat was opmerkelijk, want gewoonlijk kwamen ze altijd door de steeg. Eva kwam met
haar dochters afscheid nemen van de buren. Het afscheid duurde maar kort. Evalien liep
naar haar vriendinnetje toe en gaf haar een hand. "Dag Dini, misschien zie ik je nooit
meer" zei het Joodse meisje, wetend dat dit misschien de laatste keer zou zijn dat ze haar
zou zien. Dini van Elburg begreep weinig van het afscheid en vroeg aan haar moeder:
"Wat bedoelt ze, waarom gaan ze weg" Haar moeder antwoordde: "Dat moet van de Duit
sers en sommigen zeggen dat ze dan weggebracht worden en later dood gemaakt, maar dat
kan niet hoor, dat doen mensen niet" .
Het afscheid was niet meer dan die paar woorden en een korte handdruk. Eva en haar bei
de dochters draaiden zich om en liepen over de Vrijthof terug naar het Kerkplein. Het was
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een gebogen rug. Naast hem liep zijn vrouw Perlina, deftig als altijd. Zij liepen samen
naar het spoorwegstation. David Cohen had enkel een koffer in zijn hand. De spullen in
het koffertje en de kleren die ze droegen waren nu hun enige bezit. Op het perron stonden
ook de Joodse leerlingen van de Quakerschool klaar voor vertrek. Toen de trein de trein
arriveerde stapten de familie Vomberg, Cohen en de Joodse leerlingen in. Daarna klonk
een fluitsignaal en met het vertrekken van de trein, verdwenen de Joodse inwoners van
Ommen.

Na de bevrijding
Na de bevrijding van Ommen op 11 april besloten de Joodse onderduikers die zich in de
omgeving verborgen hadden gehouden om hun G'd te danken. Ze wilden hiervoor een
speciale dankdienst houden, maar de Ommer sjoel was door de oorlog zo beschadigd dat
deze hiervoor niet gebruikt kon worden. De Hervormde gemeente van Lemele bood aan
dat de Joden hiervoor de kerk mochten gebruiken en zo kwam het dat zes dagen na de
bevrijding van verschillende kanten Joden ter kerke gingen in Lemele. Er waren wel hon
derd Joden aanwezig die in de omgeving ondergedoken hadden gezeten. Families en
vrienden die elkaar dood waanden zagen elkaar weer en omhelsden elkaar. Er was blijd
schap en vreugde over de bevrijding en dat ze elkaar weer konden ontmoeten.
Onder de Joodse onderduikers waren ook Leo, Karei en Martha de Haas. Maar niet alleen
Joodse onderduikers gingen naar de dankdienst. Ook vele niet-Joodse inwoners gingen
naar kerk en zo kwam het dat de kerk tot de laatste zitplaats was gevuld. Rabbi Michel
Philipson, voor de oorlog voorzanger en godsdienstleraar in Zaandam, leidde de dienst.
Zelf had hij samen met zijn vrouw ondergedoken gezeten op verschillende adressen in de
omgeving van Lemele. Om drie uur die middag beklom rabbi Philipson de preekstoel. Hij
had een zwarte hoed op en begon met het reciteren van een Hebreeuws gebed. Hij werd
hierbij nog overstemt door een colonne tanks die voorbij reed. Het leidde de aanwezigen
niet van de aandacht af. De rabbi hield daarna een boeiende en bewogen rede en riep op
tot een hemieuwd godsdienstig leven en dat liefde tot God en de naasten nooit door ge
weld te overwinnen zou zijn. De dienst werd afgesloten met het Hanoteen tesjoe 'a, het
gebed dat werd uitgesproken voor het welzijn van het koninklijk huis en daarna werd sa
men het Jikdal, het uitreddingslied, gezongen.

Na de officiële dienst waren er nog enkele sprekers. Ook Martha de Haas maakte van de
gelegenheid gebruik om te melden dat zij een stichting had opgericht die de Joodse belan
gen zou behartigen. Daarna was het tijd voor verdere ontmoeting van familie, vrienden en
bekenden. Het was laat in de middag toen de mensen naar huis gingen.

Opheffing van de Joodse gemeenschap
Na de oorlog was er in Ommen weinig meer over van wat eens een kleine, maar bloeiende
Joodse gemeenschap was geweest. Alleen het gezin De Haas wist de oorlog te overleven.
Het gezin De Haas keerde na de bevrijding terug naar Ommen. Mevrouw De Haas over
leed een jaar later en de zonen en dochter verhuisden in de jaren die volgden naar elders.
Er was geen sprake meer van een minjan en daarmee kwam er een eind aan het Joodse
leven in Ommen. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap besloot daarom in 1947
tot opheffing van de zelfstandige Joodse gemeenschap van Ommen en werd deze toege
voegd aan de synagoge van Zwolle. Door het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
werd gevraagd om een inventarisatie te maken van onroerende goederen, eventuele huur
opbrengsten, verzekeringen, kasgeld, banksaldo, effecten, inventaris en kerkelijke sierra
den, zoals zilver, wetsrollen en gewijde kleden.
De sjoel was al tijdens de oorlog buiten gebruik geraakt. Op de laatste oorlogsdag raakte
het gebouw door een granaatinslag beschadigd. Na de oorlog werd de sjoel door de ge
meente Ommen nog als distributiekantoor gebruikt. De gemeente betaalde in eerste in
stantie geen huur, want het was voor hen niet duidelijk aan wie zij deze konden overma
ken. Nadat de Joodse gemeenschap formeel was toegevoegd aan de synagoge van Zwolle
vroeg het gemeentebestuur per brief om opheldering hierover. Uiteindelijk betaalde het
gemeentebestuur de verschuldigde huur aan de firma De Haas, de laatste Joodse familie in
Ommen.

De Thorarol, het parochet, de rituele slagersmessen van slager Van der Hoek en mogelijk
nog enkele andere heilige voorwerpen uit de sjoel had koster Martens laten onderduiken
in een ruimte onder het kerkorgel om te voorkomen dat deze in handen van de bezetter
zouden vallen. Na de oorlog werden deze stukken teruggegeven aan het Nederlands Isra
ëlitische Kerkgenootschap. Leo en Karei de Haas namen als laatst overgeblevenen de taak
op zich om deze terug te vinden en deden onder meer een oproep in het Nieuwsblad van
Salland. Van het parochet is bekend in dat deze uiteindelijk in Leiden terecht is gekomen,
maar wat er met de andere spullen is gebeurd, is onbekend. Na de oorlog zijn deze ver-
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deeld onder de overgebleven synagogen of naar Israël overgebracht. Het ontbrak hierin
aan een strakke regie en hierdoor werd er niet of onvoldoende geadministreerd wat er
met de spullen gebeurde. Roerend goed en eventueel aanwezig meubilair werd door het
Nederlands Israëlitisch Kerkgenoot verkocht.

Ondertussen vroeg het synagogebestuur in Zwolle toestemming aan het landelijk bestuur
toestemming om de sjoel in Ommen, maar ook in Dedemsvaart, Hasselt en Kampen te
mogen verkopen. Voor de sjoels in Ommen, Dedemsvaart en Hasselt kwam er snel toe
stemming. Aan de verkoop van de sjoel in Kampen stelde het landelijk bestuur nog enke
le aanvullende eisen. Hier was het synagogebestuur in Zwolle het niet mee eens. Voor de
sjoel in Dedemsvaart was al een onderhandse verkoopovereenkomst bereikt met dhr. De
Lieme. In Ommen en Hasselt zou er een openbare veiling plaatsvinden. Voor de verkoop
schakelde het synagogebestuur het woningbureau Berkel in. In de zomer van dat jaar
werd bekend dat de firma Schuitema interesse had in de sjoel van Hasselt. Voor de sjoel
in Ommen was een koper gevonden. In oktober kreeg het synagogebestuur toestemming
voor de definitieve verkoop van de sjoel in Ommen aan slager P. Pruiksma uit Balkbrug.
Hij betaalde hiervoor een bedrag van 2.000 gulden en ook een nog openstaande claim
van 667 gulden. Het synagogebestuur van Zwolle maakte het ontvangen bedrag direct
over naar het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. In 1951 werd de sjoel afgebro
ken. In die tijd was er geen oog voor de historische waarde van de sjoel als symbool voor
de Joodse geschiedenis van Ommen. Er werd geen rekening mee gehouden om iets te
bewaren voor komende generaties. Johan Klomp die even verder in de Brugstraat woon
de zag de blauwe deuren. Ze waren fraai bewertó en hij redde deze van de slopershamer.
Toen jaren later zijn paardenstal werd gesloopt werden de sjoeldeuren gevonden. Ama
teurhistoricus Marten Makkinga wist de deuren op waarde te schatten en kon zich de her
komst herinneren. Zo kwamen de sjoeldeuren in het depot van het Ommer Streekmuse
um terecht.
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Oproep om voorwerpen uit de sjoel terug te geven. (Bron:

Nieuwsblad van Salland 30-05-1945)

Er'bevond zich in die paardestal j
van Johan Klomp een fraaibewerkte j
deur die afkomstig is van de voorma-jl
lige Joodse synagoge. De synaeog^
stond op de plaats waar nn ..Maté
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heeft deze d^ur ter beschikking van
de Ommer Oudheid kamer gesteld,
waarvoor wij hem hartelijk danken.

Berichtje uit de krant waarin de Ommer amateurhistori
cus Marten Makkinga verslag doet van de vondst van de

synagogedeuren. (Bron: OO)
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Kampfgruppe General Wolpers
door Sir Schokkenbroek

Begin april 1945 heeft in Ommen o.a de Kampfgruppe General Wolpers verbleven. Op 11
april 1945 waren ze niet meer in Ommen. Op 5 mei 1945 - tijdsens de Duitse capitulatie
bevond de Kampfgruppe zich in de buurt van Huizen en heeft zich overgegeven op de Le
gerplaats Soesterberg .

Er is niet zo veel dat aan de aanwezigheid van deze Duitse afdeling herinnert. Alleen de
gesneuvelde Duitsers in de buurt van Besthmen. De slachtoffers Gerhard Binder (20 jr.),
Eduard Hohenester (37 jr.) en een nog steeds onbekende Duitse korporaal droegen bij
hun dood een Erkennungsmarke (identiteitsplaatje), waarop de eenheid 'Ersatz und Aus-
bildungs Regiment Hermann Göring' vermeld staat.

De Kampfgruppe (gevechtsgroep) stond onder commando van generaal-majoor Johann
Wolpers en bestond uit enkele Feldkommandanturen met snel bijeengeraapte
"Heimattruppen", zonder bijzondere gevechtswaarde.

Op 10 april 1945 wordt Wolpers genoemd als commandant van een samengestelde Kamp
fgruppe, die het oostelijk deel van het IJsselfront moest verdedigen. Ondanks hun inferieu
re wapens en geringe gevechtservaring wisten ze een doorbraak te voorkomen. Later ne
men zij stelling achter de Grebbelinie in de meest noordelijke sector van Eemdijk tot Hui
zen. Hier moest Kampfgruppe Wolpers de zuidelijke oever van het IJsselmeer beschermen
tegen eventuele amfibische landingen van de geallieerden achter de Grebbelinie.

Over de personele sterkte van deze Kampfgruppe zijn geen gegevens bij ons bekend, ech
ter van de overige eenheden, en het totaal van alle troepen wel, zodat we ergens tussen de
1.000 en 1.500 man uitkomen. In die laatste dagen voor de capitulatie komen ook zij on
der commando van de 6'^ Eallschirm Jager Division.

Johann Wolpers is geboren op 25 augustus 1889 in Würzburg. Op 10 augustus 1908
werd hij militair. In de Eerste Wereldoorlog vocht hij aan het Westelijk Front en werd in
1916 door de Britten krijgsgevangen gemaakt. Na de capitulatie kwam hij in dienst bij de
politie in Würzburg.
In 1935 kwam hij weer terug in de militaire dienst. Na de overgave van Luxemburg werd
hij daar commandant van de Wehrmacht en later kreeg hij een functie in Frankrijk
(Valance). Na eerst een papieren commando (zonder mensen) te hebben gekregen, werd
hij uiteindelijk op 3 april 1945 commandant van de hierboven genoemde Kampfgruppe
omdat er geen divisie meer voor hem was. Generaal Wolpest overleed in 1959.

Het is niet uitgesloten dat de in dit nummer genoemde Hauptmann Friedrich Keek ook
deel uitmaakte van de Kampfgruppe.
De brief van Keek bevindt zich in het archief van de gemeente Ommen. Daarin is ook een
document waarin deze Kampfgruppe met naam wordt genoemd.

De andere Duitse slachtoffers Paul Wildner (53 jr.), Karl Kroner (19 jr.). Horst Schrei-
ber (19 jr.) en Franz Schröder (42 jr.) behoorden ook tot de zogenoemde
"Heimattruppen ".

' Stichting Legerplaats Soesterberg 1939 - 1945

meer uuiiwezig was .De KampfgrUijpe tieneraai
rs te Oninen ia reeds eerder uit Ommen vertrok
ermoedelijk op 6 of 7 April I945 in de rich-
Avereest, daar Ommen toen reeds bijna geheel
de geallieerden omsingeld was.

De Burgemeester van Ommen,
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Herinneringen van Gerrit Jan
door Gerrit Jan Hesselink

In "Een weg door het leven " van GJ. Hesselink staan ook een wat herinneringen van de
jonge Gerrit Jan aan de oorlog. Dit artikel is hiervan een korte samenvatting.

Gerrit Jan is naar zijn grootvader genoemd en samen gaan de oude en jonge Gerrit Jan lo
pend van hun boerderij in Junne naar Roelof, de broer van opa, in het Eerder Achterbroek.
Deze "Roelfoom" en tante Geesemeuje woonden op de boerderij, die in de afgelopen jaren
door de fam. Gijzel met veel liefde en aandacht voor historische details is gerestaureerd.
De woonkamer is teruggebracht in de stijl van de tijd waarin opa en kleinzoon Hesselink
daar binnenstapten! (Inclusief het portret van koningin Wilhelmina). Hierdoor kon Gerrit
Jan de gebeurtenis in de oorlog mooi beeldend beschrijven.

Tussen de Beerzerweg en de spoorbaan staan nog groene barakken. Daar was een werk
kamp voor werkelozen, die in de bossen moesten werken. Maar nu zitten er gevangenen
van kamp Erika, met Duitse bewakers bij de poort.

Als ze de spoorlijn oversteken wijst opa naar een extra lijn, die naast de gewone spoorlijn
ligt, omzoomd door dichte sparren. Het lijkt wel een tunnel, vindt de jonge Gerrit Jan. De
boomtoppen zijn met touw aan elkaar gebonden. Opa legt hem uit dat deze lijn gebruikt
wordt om overdag de munitietreinen van de Duitsers te verbergen, zodat de geallieerde
vliegtuigen ze niet kunnen zien. Deze treinen rijden dan alleen in de nacht.

Een eind verder staat een hek, wat de grens met landgoed Eerde aangeeft. Om de reeën op
het landgoed te houden had de baron een hek laten plaatsen vanaf de Vecht bij het Arriër
koeland tot aan de grens bij Den Ham.

Al pratend krijgen ze eindelijk de boerderij van Roelfoom en Geesemeuje (oom en tante)
in zicht. Die weten al dat ze bezoek krijgen, maar in die tijd was het niet zo gemakkelijk
om berichten naar familie en bekenden te sturen. Telefoon was er nog niet en meestal ont
stonden afspraken zondags
bij de kerk of dinsdags op
de markt. Bijna iedereen
ging in die elke week naar
de markt, waar je dus ge
makkelijk familie en vrien
den kon ontmoeten.

Daarnaast werd er gebruik
gemaakt van de post.
Meestal met gebruik van
een briefkaart, want dat
was goedkoper. Het nadeel
was dat iedereen kon lezen

wat men had te melden.

Als voorbeeld van een tekst |
op zo'n briefkaart was het
volgende:
"Waarde familie, hier is
alles goed. Wij hopen dat
jullie ook allemaal goed te
passé zijn. Wanneer dat zo is, zijn wij van plan om aanstaande woensdag bij jullie te ko
men. Zonder tegenbericht rekenen wij erop dat dat goed is. Goed gaon en tot volgende
week".

Geesmeuje staat al buiten: "Mooi da'j der bint". De koffie met krentenstoete staat al klaar.
Behalve oom en tante zijn de ongetrouwde kinderen Jan en Dina ook aanwezig. De kleine
Gerrit Jan zit er een beetje stil bij, tussen al die "grote mensen", maar hij luistert wel goed
naar de gesprekken. Die gaan eerst over het weer, dan over de boerderij. Het gesprek gaat
verder over de oorlog, maar plotseling roept tante Geesemeuje: "Duitsers!".

De deur gaat open en er stappen 5 mannen in uniform binnen. "Koffie?" vragen ze.
Geesemeuje en Dina springen in de benen en maken koffie. De mannen blijken van kamp
Erika te komen, ze zijn op jacht. Dat het wild eigenlijk van baron van Pallandt is, maakt ze
niets uit, zij zijn immers de baas!
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Terwijl de ongenode gasten koffie drinken, valt er een angstige stilte. Als echte Sallan-
ders zijn Gerit Jan Roelof goed in zwijgen en altijd voorzichtig met wat ze zeggen.
Het valt de jonge Gerrit Jan op dat de "Duitsers" samen gewoon Nederlands praten. Het
zijn dus geen Duitsers, maar KK-ers, leden van het zogenaamde Kontroll Kommando.
Dat zijn Nederlanders, die in Duitse dienst zijn en door de bevolking als verraders worden
gezien.

Net als ze willen vertrekken, valt het oog van één van hen op een schilderij van Koningin
Wilhelmina aan de wand. De KK-er vraagt aan Roelfoom wie dat is. Roelfoom blijft heel
kalm en zegt dat hij dat niet weet. "Dat ding hing er altijd al" zegt hij. Nou, zegt de KK-
er: "Dat mag absoluut niet; dat is streng verboden!"

Geesemeuje is intussen snel naar de kelder gegaan en zij komt terug met een stuk spek!
Dat drukt zij in de handen van diegene die, volgens haar, het meeste "trammelant" op de
jas heeft.

In die tijd was spek een geliefd ruilmiddel, net als boter. Hier werd het gebruikt als pres
siemiddel om de ongenode gasten weg te krijgen. Als de mannen zijn vertrokken, zegt
Roelof: "Als we nu verder maar niets horen, dan is het weer goed afgelopen".
Ze hebben er inderdaad nooit meer iets van gehoord. Voor zoiets simpels kon je in die tijd
zo maar in kamp Erika worden opgesloten!

In die jaren was het gebruikelijk om veel schilderijen aan de muur te hebben; bijv. afbeel
dingen van de Koninklijke familie, geloofsbelijdenissen of de herdenking van een
(huwelijksjjubileum. Ook na de oorlog bleef dat nog lang mode.
Het christelijke familieblad "De Spiegel" publiceerde vaak foto's van de Koninklijke fa
milie en bij sommigen zag je dan zo'n Spiegelpagina ingelijst aan de muur hangen. Daar
kwamen later de diploma's van de landbouwschool en/of het melkdiploma bij.

En dan word het al weer bijna tijd om terug te wandelen naar huis.

Onderweg vraagt jonge Gerrit Jan van alles over de Duitsers: "Waarom zijn die hier? En
wat doen ze in kamp Erika?" Grootvader probeert op alles een antwoord te geven, maar
als hij geen antwoord heeft, probeert hij dat te omzeilen door plotseling op een wegschie
tende haas te wijzen....

Aan het eind van de oorlog ging Gerrit Jan met opa stoppelknollen trekken op de Es. Plot
seling kwam er een grote groep Duitsers aan marcheren over de Akkerweg. Opa schatte
dat het er wel 80 waren.

"Foi, foi, wat een jonge jongens", zei opa. Inderdaad waren het hele jonge rekruten.
(Min of meer bij zichzelf vroeg opa zich af hoeveel er hiervan nog weer thuis zouden ko
men.)
Later bleek dat dit een groep jonge rekruten waren, die met vrachtauto's onderweg waren
naar het front. De auto's stonden aan het begin van de buurtschap onder de sparren en de
jongens mochten van de stop gebruik maken door even te marcheren en zo de spieren
weer even los te maken.

In oktober werd er 's avonds, tijdens het broodeten, op de deur geklopt. Een groep KK-
ers kwamen huiszoeking doen, op zoek naar ondergedoken Joden.
Alles werd doorzocht. Toen moest de kleine Gerrit Jan alleen mee naar de deel en ze
vroegen hem of hier ook vreemde mensen kwamen. Gerit Jan zou toen geantwoord heb
ben: "Jullie zijn de eersten".
Hij kreeg een pepermuntje in zijn hand en een lelijke uniformlucht in zijn neus.
De KK-ers dropen weer af; er werd niets gevonden. Oma gooide het pepermuntje in de
kachel en gaf Gerrit Jan een nieuwe uit het kabinet!

Een korte tijd later werden ze 's nachts allemaal wakker van een vliegtuig wat heel laag
overvloog. Er volgde een geweldige ontploffing en glasgerinkel. Er was een bom geval
len, gelukkig niet op het huis, maar er was wel schade. Kapotte ramen, de deuren stonden
allemaal open en de lamp was van de zoldering gevallen.

Toen het licht was geworden ontdekte vader Jan dat de bom op "de Brakel" (een stuk land
met die naam) was gevallen. Opa zei: "we hebben wel schade, maar we zijn er allemaal
nog!"
Soortgelijke bommen bleken ook in Diffelen en Dalmsholte te zijn afgeworpen. Die had-
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den wel boerderijen getroffen. Het is nooit duidelijk geworden waarom deze eenzame
bommen afgeworpen zijn.
De geallieerden bombardeerden allerlei doelen in Duitsland. Er vlogen vaak strakke for
maties van 24 of 48 propeller-toestellen over, met daartussen jagers ter bescherming. Van
af vliegveld Twente stegen dan Duitse jagers op om de bommenwerpers neer te schieten.
Soms ontstonden dan luchtgevechten, met als gevolg: neerstortende vliegtuigen en para
chutes in de lucht van gesprongen bemanningsleden. Gerrit Jan en zijn zus Dinie zien de
beelden nog haarscherp voor zich. Die beelden raak je nooit meer kwijt.

Op 13 november 1943 stortte in een weiland aan de Vecht (genaamd "de Riet") een bom
menwerper neer. De bemanning is hierbij omgekomen.
Tijdens een zoektocht naar bemanningsleden van neergestorte vliegtuigen werd de Joodse
familie Godschalk ontdekt en gearresteerd. Tijdens deze arrestatie werd de heer
Godschalk doodgeschoten en Wolter Veldman, de bewoner van de boerderij waar de fa
milie zat ondergedoken, werd ook gearresteerd. Aanvankelijk zag het er voor hem heel
slecht uit, maar uiteindelijk kwam hij toch vrij. De familie Godschalk werd omgebracht in
de gaskamers.

Kleine Gerrit Jan heeft gezien hoe Wolter Veldman geboeid werd afgevoerd door
(Nederlandse) bewakers. Ook dit beeld bleef hem nog lang bij.

Een andere herinnering, die kleine Gerrit Jan altijd is bijgebleven is het duiken en schieten
van een Engelse jager op de Stegerdijk. Daar reed melkrijder Kremer uit Stegeren, op de
terugweg uit Ommen. De jager kwam laag over en draaide een eind verder weer om. Kre
mer maakte zijn paard los en dook de bosjes in. Maar ook postbode Steen fietste daar. De
jager kwam terug en vuurde op de wagen, die midden op de zandweg stond. De melkbus
sen en de wagen werden doorzeefd met kogels. Kremer en Steen waren heel blij dat de
jager eerst een rondje had gemaakt, zodat zij voldoende tijd hadden om zich te verstoppen.

Na de oorlog hoorde Gerrit Jan nog een vreemd verhaal:
Op een avond werd er aan de deur geklopt. Het bleek een ontvluchte gevangene te zijn uit
de dependance van kamp Erica, Abteilung Junne. De jongeman is heel bang. Vader Jan
beslist dat zijn gevangenispak uit moet, oude kleren aan van Jan en dan snel op pad naar
de stuw. Hij wijst hem de weg naar de familie Visscher in de Driehoek.
Later horen ze dat de vluchteling na de oorlog terug is geweest in de buurtschap om zijn
redder te bedanken. Hij heeft bij meerdere adressen nagevraagd, maar niemand wist waar
het over ging. Jan had het verhaal namelijk nooit aan iemand verteld. Helaas hebben de
vluchteling en Jan elkaar nooit gevonden.

Als de bevrijding nadert krijgen de kinderen vrij van school, aangezien er geschoten is in
Beerzerveld en bij de Vosseboer.

Op 10 april horen ze lawaai in de buurtschap: Terugtrekkende Duitsers breken het voetpad
over de stuw op! Onder het eten horen ze iets wat lijkt op onweer en achter de hooiberg
zien ze lichtflitsen. In de richting van Ommen klinken ontploffingen. Op die avond kwa
men de Canadese troepen van de Manitoba Dragoons aan in Lemele.
De volgende dag trekken ze door naar Ommen. Bij de Nieuwe Brug is enig oponthoud,
doordat de Duitsers deze brug hebben opgeblazen. Maar er werd snel een baileybrug ge
bouwd, zodat de opmars door kan gaan. Om de laatste Duitsers te verjagen, wordt er een
bombardement op Ommen uitgevoerd . Hierbij vallen 2 doden onder de bevolking.

In Junne wordt de bevrijding gezien als een "groot groen ding", zoals opa vertelde. Dat
blijkt een Canadese Sherman tank te zijn, die naar de stuw onderweg was.

In de middag gaat de hele familie naar Ommen om de bevrijding te vieren.

Na de oorlog kwam er nog weer een "vluchteling" om hulp vragen: het bleek een gearres
teerde landverrader te zijn, die in de bossen aan het werk was geweest. Hij had geprobeerd
te vluchten en was aangeschoten door een bewaker. Hij vroeg Jan om een nummer in Al
melo te bellen, die hem dan zouden komen ophalen.
In plaats daarvan werd snel kamp Erica gewaarschuwd, waardoor hij door de bewakers
kon worden opgehaald: vlucht mislukt. Hij was wel heel boos dat de familie Hesselink
hem niet had geholpen.

Na de oorlog nam het gewone leven langzaam weer zijn kalme gang.
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Afwerpterrein Stegeren 1944-'45
door Harry Woertink

"In dankbare herinnering aan de verzetsgroep Salland gedragen door de steun en zwijg
zaamheid van de bevolking."

In de laatste twee oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog werd het verzet steeds groter.
Er ontstonden verzetsgroepen om strijd te leveren tegen de Duitsers. Het ontbrak ze echter
aan wapens. Vanuit Engeland werden daarom boven Nederland vliegtuigen met wapens
gedropt voor het verzet. De Ommer buurtsehap Stegeren heeft daarbij een belangrijke rol
gespeeld. Vanaf 1944 kwamen hier paraehutes naar beneden met daaraan containers waar
in wapens en andere materialen zaten. "Evert" was de naam van het droppingsveld. Dit
was ook de sehuilnaam van de eommandant van het verzet in Salland, Evert Lancker, die
het eind van de oorlog zelf niet meer mee zou mogen maken. Het afwerpterrein Stegeren
had in de illegaliteit een bekende naam. Hoewel vlak onder de rook van het beruchte kamp
Erika, konden de droppings telkens tot een goed einde gebracht worden, vooral ook door
de hulp en stilzwijgende medewerking van de plaatselijke bevolking.

Verzetsgroep Stegeren
Afwerpterrein Stegeren werd intensief benut door de verzetsgroep. Kapitein Evert Lane-
ker uit Hoge Hexel gaf tot diens sneuvelen op 11 februari 1945 leiding met verzetsmensen
uit Vroomshoop, Den Ham, Daarle, Beerzerveld en Mariënberg. De 29-jarige Jan Nieboer
alias Jetro uit Vroomshoop was commandant van de verzetsgroep Stegeren. Verder be
stond de groep uit de volgende verzetsmensen Jaap Beekman (marconist). Kees Geurtze,
Jan Rutgers Gonge Buter), Jaap Kolkman (de Kok), Derk Veurink, Evert Vaartjes,
(Amos), Bertus Maters, Henk Brand (Blonde Henk), Marinus de Bruin, Gerard Niezink,
Roelof van Veldhuizen, Gijs van der Haar en Johan Rutgers (Buter). De geheime agenten
waren onder meer Christiaanz en Cor den Dekker.

Verplaatsing na verraad
De verzetsgroep Salland moest na een eerste dropping aan de Loomsweg in de buurtschap
Hoge Hexel onder de gemeente Wierden op 13 september 1944, door verraad noodge
dwongen haar werkterrein verplaatsen. Na enig zoeken vond men een nieuw terrein in
Stegeren in de gemeente Ommen op het landgoed van baron Bentinek van Sehoonheten.
De eerste weken werd onderdak gevonden in de boerderij van landbouwer Weitkamp.
Daarna dook men van augustus 1944 tot het einde van dat jaar onder in een hut in de Ste-
gerense bossen. Toen de Duitsers er lucht van begonnen te krijgen, werd een hol bij het
afwerpterrein gegraven, waarin alle mannen een onderdak vonden. Hierin werden ook de
gedropte wapens —Brenguns, Stenguns geweren en pistolen - gereed gemaakt voor ver
zending. Het verzorgingsgebied bestond uit Dedemsvaart, Dalfsen, Deventer, Holten,
Kampen, Lemele, Ommen, Vriezenveen, Lemelerveld, en de Achterhoek. Soms werden
de wapenzendingen afgehaald of bracht de groep ze zelf weg met een paard en wagen, per
schip of op de fiets. Er waren dertien geslaagde droppings van in totaal 48 ton wapens,
munitie, levensmiddelen en kleding. Per dropping werden circa 20 containers afgeworpen.
Ook zweefden acht geheime agenten aan parachutes naar beneden, waarna deze elders op
veilige plaatsen werden ondergebracht. Stegeren werd door de verzetsgroep gezien als één
van de veiligste afwerpterreinen in Nederland. Bovendien werden vanuit Stegeren de no
dige sabotage-activiteiten verricht. Overigens vond in Stegeren op 7 november 1941 ook
al een dropping plaats met het zogeheten Englandspiel toen de geheime agenten Huub
Lauwers en Thijs Taconis werden gedropt. Hun fiets met parachute werd een dag later
gevonden.

Op de foto
Toch dreigde het faliekant een keer mis te gaan, toen de verzetsgroep zich bij het onder-
duikershol in Stegeren zich op foto liet zetten, compleet met gevechtstenue met op de lin
kermouw het embleem van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten). Het bewuste filmrolletje
leek veilig te zijn in de kluis van de vaderlandslievende fotograaf Kolkman in Wierden,
maar een onverwachte Duitse huiszoeking veranderde alles. Verzetsman Andries Lohui-
zen werd in het Huis van bewaring in Almelo geconfronteerd met de foto en een bikkel
hard verhoor, maar sloeg niet door. Daardoor is deze achteraf gezien toch wat onbezonnen
daad gelukkig zonder gevolgen gebleven. De foto is nu (voor de helft) in het bezit van de
zoon van Jan Nieboer, Hans Nieboer. Dat het slechts de helft van de foto is zal wellicht te
maken kunnen hebben met onbewust de angst voor ontdekking met in het verlengde daar-

Kapitein Lancker
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van Duitse represailles binnen de groep.

Engeland
Het contact met Engeland liep via de aan de verzetsgroep verbonden marconist Jaap Beek
man (Maurits), die steeds van plaats verwisselde. De verzetsgroep gaf een slagzin op, bij
voorbeeld: "Bericht voor Groote Jan", "Het eten is niet vet genoeg", "Eendracht maakt
macht" of "De kikvors zit in het riet". Wanneer de slagzin via de Belgische zender 's
middags en 's nachts werd omgeroepen, betekende dit dat een dropping zou plaatsvinden.

De hoeveelheid werd aan Maurits doorgegeven. Slechts een en
kele maal kon een dropping niet doorgaan, dit vanwege activitei
ten van Duitse Jagers.
Na elke dropping was er veel werk te doen. De neergekomen
goederen opgeborgen in sigaarvormige containers hangend aan
parachutes variërend van 20 tot 30 stuks lagen her en der ver-

; spreid over de heide. Ze moesten meestal eerst worden uitgegra-
1 ven en voor het daglicht aanbrak opgeruimd zijn. Uiteraard
mochten geen sporen achter gelaten worden. Zo ging de vracht

I verborgen onder een andere lading of in melkbussen het land af
Jaap Beekman elders weer verborgen te worden. Op de meest onwaarschijn

lijke plaatsen in de boerderijen, schuren in kerken, soms onder de preekstoel.

Spion
Het afwerpterrein is nimmer door de SD ontdekt ondanks dat tot twee keer toe de SD het
gebied drastisch heeft uitgekamd. De leden van de groep hielden zich met succes schuil.
Binnen de groep vertrouwde men elkaar ook volkomen. Toen op een gegeven moment
iemand zich ook wilde aansluiten bij de verzetsgroep en vertelde van de dropping van
Wierden gevlucht te zijn werd door alertheid van de groep deze persoon tijdig af geser
veerd. Het bleek een spion van de Duitsers te zijn. Zo wist men te voorkomen dat de groep
gedurende haar werkzaamheden werd verraden. Toty aan het eind van de oorlog bleef de
groep actief.

Gewapend
Rond het onderduikershol was een ring van springladingen gelegd, die men van binnenuit
bij eventueel gevaar kon bedienen. Tijdens een dropping stonden leden van de verzets
groep gewapend met mitrailleurs verdekt in het veld opgesteld om op eventuele onaange
name verrassingen voorbereid te zijn. Men zag niemand, men hoorde niemand, maar de
mensen van de verzetsgroep wachten af. Seinposten werden bezet, klaar om lichtseinen
door te geven zodra ze geronk van de vliegtuigmotoren hoorden. Aan parachutes kwamen
de containers neer om na leeggemaakt te zijn in de Vecht te worden gedeponeerd. Ook
werd een dropping voor een Belgische sabotagegroep (Mc Beff) ontvangen. De groep Mc
Beff kwam na veel omzwervingen volkomen berooid in Vroomshoop aan. Via het afwerp
terrein werden de Belgen weer volledig uitgerust. Verder bezorgde de verzetsgroep Stege-
ren wapens aan een aantal, bij landbouwer De Bruin in Beerzerveld, ondergedoken Ameri
kaanse piloten. Die wapens hebben hun nut bewezen bij een latere overval van de SD.
Tussentijds pleegde men overvallen op een zuivelfabriek en een distributiekantoor. Ook
op ander terrein deed de groep van zich spreken. Als er geen droppings waren was de
groep actief op het gebied van sabotage aan bruggen en
spoorlijnen of zorgde voor verkeersbelemmeringen.
Voor de bevrijding van Vroomshoop nam de groep
actief deel aan de gevechten. Na de oorlog werden ze
"De vergeten soldaten van Oranje" genoemd, een uit
spraak van geheim agent Cor den Dekker, die de daad
kracht en moed van de verzetsgroep Salland in Stege-
ren bewonderde. Den Dekker had zelfs met Montgo-
mery tegen Rommel gevochten.

Herinneringsmonument
Op initiatief van "De Darde Klokke" werd aan de Ste-
gerdijk in Stegeren een gedenksteen geplaatst. Op za
terdag 4 mei 1985 woonden 400 aanwezigen de onthul
lingsplechtigheid bij waaronder de meeste leden van de
verzetsgroep. De tekst op de gedenksteen is veelzeg
gend. Afwerpterrein Stegeren 1944-1945. In dankbare Een deel van de verzetsgroep Stegeren
herinnering aan de verzetsgroep "Salland" gedragen met staand in het midden met baret
door de steun en zwijgzaamheid van de bevolking. 4 commandant Jan Nleboer uit
mei 1985" Vroomshoop (foto: Hans Nieboer)
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Het wonder van Stegeren
door Gerrit Jan Hesselink

Bij de Loobelten in Stegeren herinnert een eenvoudig maar duidelijk monument aan de
droppingen. Nabij die plek het monument staat op de plek waarin de laatste jaren van de
oorlog het onderduikers hol van de ondergrondse verzetsgroep Evert was gevestigd, het
hol was zo goed gecamoufleerd dat de Duitsers er wel eens overgelopen zonder het te
merken. Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe kon dat toch allemaal?

Aan de rand van de buurtschap waar iedereen wist wat daar gebeurde, wanneer 's nachts
geallieerde vliegtuigen wapens maar ook een aantal keren geheime agenten dropten, er
werd gewoon onderling in de buurt over gepraat, maar de bezetters kwamen er niet ach
ter. Direct na de dropping kwam een hele organisatie in werking om de spullen en/of
agenten snel weg te werken. Er waren boeren die hielpen met afvoer opslag maar ook met
het uitwissen van de sporen "hoe kon het allemaal" het was de stille kracht van de Sallan-
der niet over praten maar doen. De volksaard brengt met zich mee dat we wat voorzichtig
zijn met onze uitspraken, bedachtzaam niet te snel wat zeggen of niets zeggen, bijvoor
beeld als wij het ergens niet mee eens zijn zeggen we soms niets, in andere delen van het
land men soms direct roept, je kunt dat beter zus of zo doen enz. het gevolg is nog weieens
geweest dat er soms dingen te snel beslist werden. Dit is de grondslag geweest voor het
wonder van Stegeren, zo zijn er meer dingen die door zwijgzaamheid van de bevolking
goed zijn afgelopen . In Junne waren Joden ondergedoken de bezetters konden ze niet vin
den ,later zijn ze toch gepakt, maar door een hele andere oorzaak. Zo steunden plattelan
ders het verzet en spraken er na de oorlog niet over. Een volgens de bezetters belangrijke
gevangene ontsnapte uit het kamp Junne, één van de boeren achter in de buurtschap
bracht hem over de stuw (was een groot risico) in veiligheid hij praatte er met niemand
over ,na de oorlog kwam de ontvluchtte man zijn redder opzoeken, waar hij kwam nie
mand wist ervan. Jan had niks gezegd zo hebben die beiden elkaar niet ontmoet. Dank zij
de zwijgzaamheid van de bevolking werd het dropping terrein Stegeren een succes. Op
het monument een initiatief van de historische kring staat dat duidelijk vermeld. Het mo
nument word keurig onderhouden door de familie Baarslag. Jaarlijks vind hier op 4 mei de
dodenherdenking plaats ,wij denken in dankbaarheid terug aan diegenen die de hoogste
prijs betaalden voor de vrijheid n.1. hun leven. Het monument werd door de toenmalige
burgemeester Knoppers onthuld door heel toepasselijk een parachute weg te trekken, de
prachtige plek trekt met de jaarlijkse herdenking op 4 mei een toenemend aantal bezoe
kers, plechtig klinkt de muziek en zang van ons volkslied tegen de eiken bossen van de
Loobelten in Stegeren ,waar het wonder van Stegeren gebeurde. Dank zij de inzet van het
verzet ,maar ook van de zwijgzame bevolking die hiermee grote risico's namen, voor on
ze vrijheid, mogen deze herdenkingen doorgaan , opdat we niet vergeten.

Bevrijding Ommen kost twee Canadezen het leven
door Harry Woertink

Helaas moesten tijdens een schermutseling met de Duitse vij
and twee Canadese militairen het leven laten in Ommen. Dat

gebeurde op 6 april 1945 op de Stationsweg, ter hoogte van
waar toen bakker Hengelaar was gevestigd.

Daar werd een Staghound door een vijandelijke Panzerfaust
getroffen, waarbij de inzittenden George Thomas Wilson en
Gerald Wilfred Soanes werden gedood. Luitenant George
Thomas Wilson (24) kwam uit Winnipeg Manitoba Canada
en was ten tijde van zijn overlijden getrouwd met Shelia May
Wilson. De 22-jarige Trooper Gerald Wilfred Soanes werd
geboren op 2 juli 1922 als zoon van Simon en Helen Soanes.
Hij werkte eerst als leerling galvaniseerder bij de Hudson Bay
mijn en smelterij in Flin Flon, Manitoba voor hij zich op 26
juni 1941 als militair meldde.
De overige inzittenden van de Staghound, de schutter Trooper
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D. D. Montgomery, bestuurder Trooper John E. Harkins en de boordschutter en tevens
tweede bestuurder Trooper H.B. Loker worden door Duitse militairen krijgsgevangen ge
maakt. Bij deze aanval brandde ook hotel Paping af.

Plaquette
Een plaquette aan de muur van een pand aan de Stationsweg 17 in Ommen houdt dit af
schuwelijk moment in herinnering:

Ter nagedachtenis.
Op deze plaats sneuvelden voor de bevrijding van Ommen de 6e april 1945
Lieutenant George Thomas Wilson, 24 jaar en
Trooper Gerald Wilfred Soanes, 22 jaar
Leden van het D Squadron van het I8th Armoured Car Regiment (XII Manitoba
Dragoons) Royal Canadian Armoured Corps
"De Darde Klokke "

Deze plaquette is geplaatst op 6 april 1990 door initiatiefnemer De Darde Klokke uit Om
men en bevat tevens een Engelse versie van de tekst.

Vechtbrug
In het voorjaar van 1945 waren het over
wegend Canadese legertroepen die na vijf
jaar van onderdrukking zorgden voor de
bevrijding van Noord- en Oost-Nederland.
Het D-squadron maakte vrijdag 6 april
1945 gebruik van de nog in tact zijnde
brug in Vroomshoop en bevrijdde in de
loop van de voormiddag Den Ham. Ver
volgens werden de bossen onder Eerde
verkend. Er werd menigmaal slag gele
verd met de vijand waarbij een Staghound
verloren ging. Het Regiment zette zijn
operaties voort in de richting van de
Vechtbrug bij Ommen. Ter hoogte van de
voormalige bakkerij van Hengelaar op de
Stationsweg te Ommen werd een Stag
hound getroffen door een vijandelijke

Panzerfaust. De inzittenden George Thomas Wilson en Gerald Wilfred Soanes overleven
dit gruwelijk voorval niet.

Hoiterberg laatste rustplaats
De bevrijding van Nederland ten noorden van de grote rivieren heeft in 1945 aan 5515
Canadese militairen het leven gekost. Door de inzet van de toenmalige burgemeester van
Holten en het Ministerie van Oorlog werd bewerkstelligd dat op de Hoiterberg een stukje
Nederland aan het Canadese Gouvernement werd geschonken om de omgekomen solda
ten een passende laatste rustplaats te geven. Nog steeds is de begraafplaats een stukje Ca
nadees grondgebied. Na de oorlog kon men in weilanden, bermen of tuinen witte houten
kruisjes zien staan. Deze kruisjes markeerden de plaatsen waar geallieerde soldaten waren
gesneuveld en begraven. De Canadese legerleiding kreeg opdracht een geschikte plek te
vinden waar de gesneuvelden hun laatste rustplaats zouden krijgen. De Canadezen militai
ren die in afwachting waren van repatriëring begonnen spoedig met de inrichting van het
terrein. De Commonwealth War Graves Commission nam de architectuur ter hand.

Vrachtauto's reden af en aan om de gesneuvelden op te halen. Na een korte plechtigheid
werden ze dan herbegraven. In totaal vonden 1394 gesneuvelden in Holten hun laatste
rustplaats.

Opdat wij niet vergeten
Achter elk van de 1394 graven schuilt een indrukwekkend verhaal. 'Opdat wij niet verge
ten' is op de Canadese begraafplaats een Informatiecentrum ingericht. Hier wordt de ge
dachte aan hen die vielen levend gehouden met persoonlijke verhalen, anekdotes en foto's
- vaak door nabestaanden geschonken. Op 5 mei 1948 vond de eerste officiële herdenking
plaats, ten teken dat de begraafplaats compleet was. Veel zorg wordt besteed aan de tuin
die, wanneer de rododendrons en heide bloeien, vrede ademt. "De grond waarop deze be
graafplaats is gelegen is geschonken door het Nederlandse volk tot een eeuwige rustplaats
voor de gesneuvelden van zeemacht, landmacht en luchtmacht wier nagedachtenis hier
wordt geëerd", luidt de tekst op een ingemetselde steen op de begraafplaats. Bij binnen-
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komst dienen de bezoekers even stil te houden bij de
steen met de tekst ''Their name liveth for evermore " of
in het Nederlands: "Hun naam leeft eeuwig voort". Het
ereveld "De Canadese Begraafplaats Holten" op de Hol-
terberg, is één van de indrukwekkendste herinneringen
aan de Tweede Wereldoorlog.

De foto's van en informatie over Wilson en Soanes zijn
verkregen van het

Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
Holten,

Eekhoomweg 10, 7451 HR Holten.

Mocht u daar nog niet geweest zijn, dan adviseren wij u
daar binnenkort te gaan kijken. Het is alleszins de moei
te waard. Ook vindt u in het Informatiecentrum algeme
ne informatie en informatie over veel gevallenen.

Gerald W. Soanes met verloofde

1

Jan Seigers, verzetsman van het eerste uur
door Harry Woertink

Een van de mensen actief in het verzet was Jan Hendrik (Jan) Seigers (1919-1997). Tij
dens de Tweede Wereldoorlog was Seigers op vele fronten actief in het verzet. Hij wist
Joodse families onder te brengen en weet totaal 70 geallieerde vliegers te verbergen en
verder te vervoeren. Ook voerde hij gewapend verzet tegen de
onderdrukking van de Duitsers. In verzetskringen was Seigers ook \
bekend onder de naam 'Jan van Ommen'. Als jonge twintiger trad \
Seigers al in het eerste oorlogsjaar toe tot het verzet. Hij verborg
Joodse families, zette enkele overvallen op poten, de eerste samen
met Ton Bons. Hij was vooral heel actief in opvang van geallieer
de vliegers. Zeventig van hen redde hij van gevangenschap en
leidde ze naar een ontsnapping.

Onderduikershol

Seigers werd geboren in het nabij Ommen gelegen dorp Lemele
en woonde daar de eerste twee oorlogsjaren. In 1940 wordt Sei
gers opgenomen in de ondergrondse Orde Dienst. Als Joodse
mensen moeten onderduiken wordt als eerste bij Seigers aange
klopt. Zijn werkterrein komt ook buiten Lemele te leggen in onder Jan Seigers als dienstplich

tige (lichting 1939)
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andere de verzetsgroep Veenendaal. In 1942 gaat Seigers wonen in het bosrijke en heu
velachtige gebied van Ommen 'De Wolfskuil'. In een zandheuvel wordt een onderaards
verblijf gemaakt, een onderduikershol. Voor buitenstaanders niet te ontdekken en afgezet
met prikkeldraad. Bemanningen van Engelse- en Amerikaanse vliegtuigen die door Duit
sers naar beneden zijn geschoten vinden bij Seigers onderdak. Ook ontvluchte Franse
krijgsgevangenen vinder er een schuiloord. Veel succes is er bij het opvangen, verbergen
en verder vervoeren van geallieerde piloten. Via de Enschedese verzetsman Johannes ter
Horst zet Seigers totaal 70 piloten op de ontsnappingslijn Venlo, België, Frankrijk en
Spanje naar Engeland. Het huis in de Wolfskuil, met zijn geheime schuilplaats, is een vei
lig onderduikershol geweest.

Knokploeg
Om een gewapend verzet te kunnen voeren wordt op 12 juni 1944 de Knokploeg Ommen

opgericht. Seigers leidt de verzetsgroep, waar ook Jan
i Houtman deel van uitmaakt. De knokploeg is geen
I lang leven beschoren. Het is 29 juni 1944. In de omge-
1 ving wordt gezocht naar neergekomen vliegers om ze
ji naar de schuilplaats in de Wolfskuil te brengen. Boven
S Nederland is het komen en gaan van vele geallieerde
bommenwerpers. Een Amerikaanse bommenwerper is
in nood. De bemanning heeft het vliegtuig in de lucht

:  al verlaten en landden met hun parachutes in Junne.
De verzetsmannen Jan Seigers, Wicher Dam en Ge
Jansen worden getipt en gaan op zoek naar de neerge
komen vliegers. In hun zoekactie komt het tot een
schietincident, ze worden overmeesterd en gearres
teerd. Alle drie worden overgebracht naar kamp Junne
- een dependance van kamp Erika - waar ze mishan
deld worden. Tijdens hun verhoor liggen ze vastge-

I bonden op de grond. Tegen Seigers wordt gezegd: "Je
Jacoha (Koosje) van de Kuinder gaat naar Vught, daar kun je je einde bekijken". Er

volgt dan een rit naar Arnhem, eerst naar het gebouw
van de Sicherheitsdienst in Arnhem en dan naar gevangenis "De Koepel".

Ontsnappen
In Ommen zit intussen mevrouw Seigers met de onderduikers te wachten op de terugkomt
van Jan Seigers, Wicher Dam en Ge Jansen. Tevergeefs. Het wordt ze al snel duidelijk dat
er iets gebeurd moet zijn. Daarom vlucht mevrouw Seigers samen met de onderduikers
naar Lemelerveld. Tijdens zijn verblijf in "De Koepel" in Arnhem onderneemt Seigers
diverse pogingen tot ontsnappen. Ook van de kant van het verzet worden pogingen onder
nomen hem te bevrijden, maar zonder resultaat. Op 6 september 1944 wordt Seigers van
uit het ziekenbarak van Vught weggevoerd naar Duitsland en komt terecht in diverse
Duitse kampen. De Russen zijn dan eind 1944 inmiddels in Duitsland. Gevangenen moe
ten zich daarom verplaatsen. Tien dagen lang lopend door een pak sneeuw met de weten
schap wie niet verder kan wordt doodgeschoten.
Jan Seigers terug
Tenslotte wordt Jan Seigers met andere overlevenden aan het eind van de oorlog bevrijd
door de Russen. Na enkele weken komt hij aan in een noodziekenhuis in Winschoten.
Vermagerd komt hij uiteindelijk weer terug in Ommen. Een periode met veel gevaren en
zorgen laat hij achter zich, maar ook met voldoening als je anderen uit veel risico's heb
ben kunnen redden.

De krant Trouw van 25 mei 1945 schrijft er het volgende over: "'OMMEN - Jan
Seigers terug. Geheel onverwachts is Pinkstermaandag j.l. uit Duitschland terug
gekomen de bekende, reeds lang doodgewaande ondergrondsche strijder Jan Sei
gers. Onvermoeid en onverschrokken heeft hij zijn illegale werk gedaan in dienst
van volk en vaderland. Met inzet van zijn eigen leven heeft hij gearbeid voor on
derduikers, bonkaarten, P.S. 's, Trouw, Engelsche piloten enz. Velen zullen met
dankbaarheid gedenken wat „Jan uit Ommen " voor hen gedaan heeft. In Juni
1944 werd hij echter met nog enkele anderen op een nachtelijke tocht gegrepen en
toen is voor hem een tijd aangebroken van onuitsprekelijk lijden en bovenmensche-
lijke martelingen. Na den strijd bij Arnhem is men zijn spoor kwijt geraakt en heeft
men nooit meer iets van hem gehoord, zoodat algemeen werd aangenomen, dat hij
doodgeschoten was. Ter dood veroordeeld, heeft hij ook meermalen den dood voor
oogen gezien, maar steeds werd, door Gods genade, op het laatste moment zijn
leven nog gespaard. Zijn leven heeft wel aan een zijden draadje gehangen, vooral
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tijdens de verschrikkingen der diverse Duitsche concentratiekampen, waarin hij
gezeten heeft. Lichamelijk is hij dan ook erg zwakt, maar zijn geest heeft gelukkig
weinig geleden. De blijdschap van zijn kranige vrouw, die hem in zijn werk steunde
en het later in alle stilte voortzette, laat zich begrijpen ".

Jan Houtman

Jan Houtman uit Ommen wordt op 17 november 1944 bij Hoonhorst doodgeschoten door
de beruchte SS'er Herbertus Bikker, de beul van Ommen, bewaker van het gevreesde
kamp Erika. Wicher Dam belandt in kamp Sachsenhausen, haalt de bevrijding, maar sterft
op 29 mei 1945 door tbc. De Amsterdamse verzetsman Ton Bons, is van medio 1943 tot
juli 1944 actief in het Vechtdal. Daarna sluit hij zich aan bij de knokploeg van zijn vader
Dirk in Amsterdam, waar de groep in maart 1945 wordt opgerold. Vader en zoon sterven
op 11 april 1945, die dag wordt Ommen bevrijd.

Onderscheidingen
Na de oorlog kwam Seigers in dienst van de gemeente Ommen bij de afdeling openbare
werken. Ook was hij jarenlang commandant van de vrijwillige brandweer. Seigers kreeg
voor zijn verzetswerk tal van hoge onderscheidingen onder andere uit Engeland, Frankrijk
en Amerika. Maar Seigers was er de man er niet naar om ze te dragen bij officiële gele
genheden. Binnen de verzetsmensen gold ook de regel geen onderscheidingen te dragen
alsof ze helden waren. Daardoor lijken kleine mensen groot te worden, het is veel beter
dat grote mensen klein worden, was het verhaal hier achter.

Bijzondere foto
In mei 1944 laat de Knokploeg Ommen zich kieken bij het onderduikershol. Amateurfoto
graaf Houtman bedient
de zelfontspanner van
de camera en legt zo
zijn medestrijders vast,
plus twee onderduikers:
de gecrashte Ameri
kaanse piloot James
Anslow en de ontsnapte
Franse krijgsgevangene
Albert Bavouzet. Een

bijzondere foto. Het
kwam wel vaker voor

dat verzetsgroepen zich
na de bevrijding op foto
lieten zetten, maar het
maken van foto's in oor

logstijd met illegale
strijders in bezet gebied
met wapens, onderdui
kers en geallieerde pilo
ten was zeldzaam. Be

grijpelijk, want zulke foto's hadden de Duitsers kunnen gebruiken om complete groepen
op te pakken en konden ook familie en vrienden in gevaar brengen.

Mei 1944 - Knokploeg Ommen in de Wolfskuil in Ommen met v.l.n.r.:
Achter: onbekend, Wicher Dam, James Anslow (Amerikaanse radio

operator), Ton Bons (uit Amsterdam), Bavouzet (uit Frankrijk) en Jan Hen
drik Seigers (leider knokploeg).

Voorgrond: Jacoba van der Kuinder (e.v. JH. Seigers) en Jan Houtman.

Laarsje
In 2012 wordt bij het spitten in de tuin waar Seigers heeft gewoond een laarsje gevonden.
Het is de plek waar de pilotenkleding is begraven van Czeslaw Oberdak. Deze toen 23-
jarige Poolse oorlogsvlieger heeft in de Wolfskuil ondergedoken gezeten na zijn noodlan
ding in Dalmsholte op 30 mei 1944. Het pilotenschoeisel is tentoongesteld in het Streek
museum in Ommen.

Albert Slotman droomt nog over de oorlog
door Mannes Schoppink

Albert Slotman (89) woont tegenwoordig met zijn vrouw Dina (84) in een appartement in
zorgcentrum Oldenhaghen. Tijdens zijn werkzame leven runde hij een boerderij aan de
Balkerweg 30. Vroeger, ten tijde dat Albert er zelf opgroeide, heette dat nog Emsland U8.
Albert was het vierde uit het acht kinderen tellende gezin van Albert Slotman (1894-1970)
en Hendrikje Vedders (1899-1961). Bij de Duitse inval had het gezin zeven kinderen (in
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leeftijd variërend van 3 tot 13 jaar) en was Hendrikje zwanger van het achtste en jongste
kind.

JO.n
Zoon Albert zat in 1940 nog
op de lagere school in Witha
ren, waarvan meester Groene-

veld sinds 1936 hoofd was.

Het was toen al de bedoeling
dat Albert later boer zou wor

den. Zelf was hij dan ook al
regelmatig op het land te vin
den. Hij herinnert zich dat hij
op een keer met een hooivork
aan het werk was. "Ik moest

wegduiken, want er kwam een
Duits vliegtuig heel laag
over," zet hij de tijd ruim 75
jaar terug. "Ik kon de grote
koppen van de inzittenden
zien. Ze hadden allemaal ha

kenkruisen op hun mouw.
Heel beangstigend." Albert sr.
was niet bang uitgevallen, al
thans zo kwam hij niet over op
zijn zoon. "De Duitsers wilden
een keer afweergeschut in het
weiland plaatsen. Het zou mooi omgeven worden door bomen. Daar wilde mijn vader
niets van weten. Hij was er niet van onder de indruk dat ze geallieerde vliegtuigen uit de
lucht zouden schieten. 'Tommies, pang, pang, pang!'." Onderduikers waren er niet bij de
Slotmans, wel kwamen er regelmatig 'hongertrekkers', mensen (meestal) uit het westen
des lands, die op zoek en daarom op reis waren naar voedsel. "Op een dag kwamen er
twee Duitse soldaten aan de deur. De deel lag vol met hongertrel^ers die bij ons over
nachtten. Onder hen was ook een hoogzwangere vrouw. De soldaten wilden naar binnen.
Mijn vader hield hen tegen. 'Dat gebeurt niet', was zijn reactie. Eén van de soldaten pakte
zijn pistool. De andere gebaarde dat hij dat niet moest doen, waarna ze omkeerden en ver
trokken."

De familie Slotman rond 1951. Staand, van links naar rechts: Gerrit-
Jan (1926), Martha (1934), Freek (1927), Grietje (verloofde van

Freek), Jan Harm (1940), Aaltje (1932), Albert (1931, dienstplichtig
militair). Dien (1929) en Henk (1937). Zittend Albert sr. en zijn vrouw

Hendrikje Vedders.

Albert moet er nog om grinniken dat zijn vader en hij de bezetter een keer bij de neus na
men. "We hadden een paard in het stro gezet met om de poten een laken, waar we rode
verf op hadden geschilderd. 'Pferd ist krank', zeiden we. Toen hoefden de moffen het
paard in één keer niet meer, hahaha!" Op een kwade dag ging het echter fout. Overal wer
den paarden 'gevorderd' en ook dat van de familie Slotman moest eraan geloven. "Maar
mijn vader wilde het paard niet zomaar meegeven. Als het dan toch moest ging hij zelf
ook mee. Dus ging hij met paard en wagen en al mee naar Duitsland! Natuurlijk hehben
we hevig in angst gezeten. Elke avond keken we of mijn vader en het paard er alweer aan
kwamen. We lagen met onze oren op het wegdek om te luisteren of we paardenhoeven
hoorden. En na drie dagen kwam vader inderdaad terug, mét paard en wagen. Wat waren
we opgelucht!"

Op het eind van de oorlog kwamen drie jonge Duitse soldaten langs op de boerderij. Al
bert ziet ze nog zo voor zich. "Ze smeekten of ze gewone kleding konden krijgen. 'Wir
wolken den Krieg nicht, der Führer wollte das', zeiden ze heel bang. Maar kleding kregen

ze niet. Wel lieten ze hun geweren achter.
Mijn moeder was woedend. 'Weg met die
dingen!', riep ze. Stel je voor dat ze die bij
ons hadden gevonden!" Albert herinnert zich
de bevrijding nog als de dag van gisteren.
Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Het
was woensdag 11 april 1945. "Acht of negen
Duitse soldaten gingen vanaf de Balkerweg
richting Witharen. Mij viel op dat hun gewe-

I ren en uniformen nog heel mooi en als nieuw
waren. Ze liepen door een droogstaande
sloot. Ik had al zoiets van 'dat kan nooit goed
gaan...'. Niet veel later werden er een paar

Albert en Dma in hun appartement in j , , ^ , . i i ••

Oldenhaghen. doodgeschoten, de rest werd krijgsgevangen
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gemaakt door Canadezen die bij Witharen in het bos zaten."

Bij de bevrijding hoorden sigaretten en chocola. Albert keek zijn ogen uit. "De Canadezen
onderhandelden met ons. Ze wilden four eggs for one cigarette. Ik wilde wel ruilen, maar
dan one egg for four cigarettes, hahaha! Mijn latere vrouw Dina is opgegroeid in Varsen.
Zij kreeg bij de bevrijding allemaal repen chocola. Ze had nog nooit eerder chocola ge
had." Over Dina gesproken, dankzij haar hoeft Albert geen enkel jaar te vergeten dat het
Bevrijdingsdag is. "Dina is op 5 mei jarig. We zijn in 1958 getrouwd en hebben haar ver
jaardag sinds ons trouwen al 60 keer samen gevierd." Trauma's heeft Albert niet aan de
oorlog overgehouden. "Maar ik droom er nog weieens van. Laatst nog. Het blijft je op een
of andere manier toch altijd bij wat er toen allemaal gebeurd is."

Dirk vergeet nooit hoe zwaar ouders het hadden
door Mannes Schoppink

Dirk van der Zwaag (1936) groeide op in Witharen. Zijn ouders hadden een boerderij aan
de Woestendijk ('achter op Witharen'). Het gezin van Pieter en Dina van der Zwaag-
Bouwman telde negen kinderen. Dirk was het derde kind en tevens oudste zoon. Grote
oorlogshandelingen heeft hij niet meegemaakt, wel zag hij als kleine jongen dat de bezet
ting veel met mensen zoals zijn ouders deed.

Schaarste

Dirk was vier toen de Duitsers ons land binnenvielen en negen toen de Canadese bevrij
ders kwamen. Daartussen zaten vijf bange jaren en zo heeft de jeugdige Dirk ze zeker ook
ervaren. "Ik weet nog dat mijn vader op een keer een varken slachtte. Hij riep 'stille, stil
le!' naar ons, want niemand mocht het weten. Het varken werd achter het stookhok gelegd
met een grote doek erop, want stel je voor dat we betrapt zouden worden. Ik hield echt
mijn hart vast!" Op een dag werd het paard van de familie Van der Zwaag door de Duit
sers gevorderd. En een paard was letterlijk 1 pk... "Mijn vader huilde het uit, hij wist echt
niet meer hoe het verder moest met de boerderij. Tot ik ineens ons paard weer zag aanko
men. Het kwam zomaar in galop terug! Het had kennelijk weten te ontsnappen. Mijn va
der huilde opnieuw als een klein kind, maar nu van geluk. Hij vouwde zijn handen en
dankte God voor dit wonder."

De familie Van der Zwaag had regelmatig onderduikers in huis. "De een bleef wat langer,
de ander was er maar kort. Twee waren er voor langere tijd, ene Leida van der Pol en ie
mand die wij ome Jan noemden, een timmerman." Naast onderduikers kwamen er ook
voortdurend mensen uit het westen van het land die op voedseltocht waren. Dirk spreekt
van 'trekkervolk'. "Mijn moeder had medelijden met die arme mensen en gaf hun dan te
eten. Daardoor bleef er regelmatig te weinig voor onszelf over. Ik weet nog dat we zuring-
bladeren aten, die we langs de slootkant plukten. Dat kon je later op de plee goed zien. Het
zag er allemaal heel groen uit, zullen we maar zeggen.

Mijn moeder was soms ook te goed van vertrouwen. Dat trekkervolk bleef 's nachts bij
voorbeeld geregeld slapen.
Dan kon het gebeuren dat v
ze 's morgens al vroeg wa
ren vertrokken. Maar op
een ochtend waren onze

eieren ook weg. Hoe moest
mijn moeder nu haar bood
schappen betalen? Alsof
het geld uitje portemonnee
was gestolen... Nog zie ik
het beeld van m'n huilende

moeder voor me. De Duit

sers hadden dat ook al een

keer geflikt. Die hadden het
hele huis doorzocht en na

men de eieren uit de kelder ,, ,
" pil. A uu If* H Het gezin van Pieter van der Zwaag (1905-1991) en Louwerdina van dermee. ® JC wer Zwaag-Bouwman (1903-1988) rond 1946. De twee achterste meisjes zijn

omgedraaid bij de Van der Martje (1934-1997) en Trijntje (1933). Daarvoor: Tetje (1942), Dirk
ZwaagS, Dirk is er groot (1936), Alle (1940-1975), Jacomina (1944) en Jaap (1937-2017).
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mee geworden. "Kwam iemand langs met boodschap
pen, dan werd alles tot op de halve cent uitgerekend.
Mijn moeder wist precies als ze een keer een cent te
veel had betaald, dan hoefde ze de keer erop een cent
minder te betalen. En wat heeft ze een sokken gebreid!
Die werden vervolgens ook eindeloos gestopt. Ik denk
dat ik nog wel wat gebreide sokken van haar in de kast
heb liggen. Al zullen er intussen misschien wel motten
in zitten."

Dirk van der Zwaag in zijn appartementBevrijding
ledereen kende iedereen op Witharen, dat was in de
oorlogsjaren niet anders dan anno 2020. Van de familie V. was bijvoorbeeld algemeen
bekend dat het NSB'ers waren. Volgens Dirk had dat meer te maken met een ondoordach
te dan met een principiële politieke keuze. "Ik geloof niet dat er ooit onderduikers verra
den zijn of zo. Wel weet ik dat het trekkervolk bij Martend Praas op een keer verraden
werd. Iedereen dacht aan de familie V., maar dat kon niemand hard maken." Dirk herin
nert zich de bevrijding van Witharen op 11 april 1945 nog goed. "Meester Groeneveld,
meester Mussche en juffrouw Bruins riepen dat we naar buiten moesten gaan. We waren
bevrijd! Bij het latere woonwagenkamp stonden de Canadezen met chocola. Daar wilden
ze eieren voor terug. Bij Willems kreeg ik een paar eieren, dan kon ik ook ruilen. Ik moest
de volgende dag wel zorgen dat er eieren terugkwamen."

De oorlog zal Dirk altijd bijblijven, maar ook wat er enkele maanden later gebeurde.
"M'n twee jaar jongere zusje Maaike viel bij het spelen van de wagen. Ze raakte onder
een wiel en was niet meer te redden. We waren er allemaal kapot van. Onze knecht Hen
drik Jan, die het paard bestuurde, stelde voor dat hij gratis zou blijven werken. Daar wilde
mijn vader niets van weten. Het was een ongeluk, Hendrik Jan had geen schuld. Niet lang
erna was mijn moeder weer zwanger. Als het een meisje zou zijn, wilde mijn moeder haar
opnieuw Maaike noemen. En het wérd een meisje. Zodoende heb ik altijd kunnen zeggen
dat ik twee zusjes heb gehad met de naam Maaike."
Dirk is vaak bang geweest dat de oorlog weer terug zou komen, tussen de Eerste en
Tweede Wereldoorlog zat immers ook maar 22 jaar. "Misschien komt het ook doordat ik
nog maar een kind was. Ik weet nog dat ik vooral bang was omdat ik zag hoe zwaar mijn
vader en moeder het hadden. Als kinderen verdrietig zijn, leven de ouders met hen mee,
als het tenminste goed is. Omgekeerd is het misschien nog wel heftiger. Als ouders ver
drietig zijn, heeft dat een enorme impact op de kinderen. Dat is me altijd bijgebleven en
zal ik mijn leven lang niet vergeten."

Op weg naar de bevrijding
11 april 1945

door Marietje Rhee-Luttekes

Marietje Luttekes

Ommen was tijdens de oorlogsjaren nog een stadje met veel ruimte en een paar mooie
pleinen. Kinderen speelden er vrolijk en gewoonlijk zonder veel beperkingen. Van de on
verkwikkelijke en geheimzinnige dreigbrievenschrijverij in 1940/1941 hadden ze geen
idee en de ernst van de bezetting ging grotendeels aan hen voorbij. Er waren vanzelfspre
kend wel regels en door de bezetter uitgevaardigde verordeningen, waaraan ook de jeugd
zich beslist moest houden, een taak voor de ouders om daar consequent mee om te gaan.
Toch wilde het wel eens gebeuren, dat op avontuur beluste jongeren een plannetje uit
broedden om iets uit te spoken, dat niet door de beugel kon - lekker spannend! De ge
dachte echter aan Letteboer "de brigadier" was dan vaak voldoende voor hen om toch
maar van het plan af te zien.

Letteboer en Letteboer

Herman Letteboer (geboren 1886) was per 1 april 1923 benoemd tot veldwachter van de
gemeente Stad Ommen. Hierbij ter verduidelijking: Per 1 mei van hetzelfde jaar werden
Stad en Ambt Ommen, tot dan twee zelfstandige gemeenten, samengevoegd onder de
naam gemeente Ommen. Letteboer hield daarbij zijn functie totdat hij in de oorlog werd
ingedeeld bij de Marechaussee. De bezetter had besloten de Rijksveldwacht en de Ge-
meenteveldwacht op te heffen en onder te brengen bij de marechaussee.
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Letteboer ontvangt een koninklijke onderscheiding
van bm. Nering Bögel

Na de bevrijding werd hij opperwachtmees
ter bij het Korps Rijkspolitie.
Ter gelegenheid van zijn pensionering in
1950 ontving hij de zilveren eremedaille,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Letteboer was verantwoordelijk voor het
handhaven van de openbare orde. Alleen al
door zijn indrukwekkende verschijning, een
stevige gestalte, die onverzettelijkheid uit
straalde, boezemde hij groot ontzag in. Hij
zou beslist niet schromen gepeperde terecht
wijzingen uit te delen als er ontoelaatbaar
kattenkwaad of erger werd uitgehaald. Bovendien liep hij rond met een grijpklare wapen
stok "de gummiknuppel" waarmee de barse man best wel een paar flinke tikken zou kun
nen uitdelen ... Het werkte preventief! Je had 't gevoel, datje beter uit zijn buurt kon blij
ven, maar zó erg was het nu ook weer niet.

Henk Letteboer (geboren 1916)
De naam Letteboer kreeg door de oorlog een bijzondere betekenis, de zoon van de veld
wachter was een oorlogsheld. Na afloop van zijn dienstplicht bleef Henk in vaderlandse
dienst. De luchtgevechten, die hij in het begin van de
oorlog zag, brachten hem tot de overtuiging dat hij
daaraan een bijdrage zou moeten leveren. Daarvoor
moest hij Engeland zien te bereiken. Na een lange rou
te via Frankrijk, Spanje, Zuid-Amerika en New York
kwam hij in Canada aan, van waaruit hij afreisde naar
Engeland. Eenmaal daar koos hij ervoor zich in te zet
ten voor het Inlichtingenwerk, waarbij hij zich o.a. be
kwaamde als parachutist en in het - gecodeerd - tele
graferen. Dit zou hij in praktijk brengen vanuit Neder
land. Voor de sprong als parachutist, waarbij hij met
zijn belangrijke zendapparatuur goed en veilig moest
landen, koos hij een hem bekende plek in de buurt van
Beerze. De spannende vlucht, ook over Ommen en de
niet minder spannende sprong eindigden goed, Lette
boer en zijn collega-parachutist landden veilig. De
zendapparatuur bleef onbeschadigd, zodat er nadien
veel versleutelde berichten met Engeland konden wor
den uitgewisseld. Henk Letteboer had een prachtige
staat van dienst en zijn sporen dan ook ruimschoots
verdiend. Hij kreeg daarvoor o.a. de op één na hoogste
militaire onderscheiding De Bronzen Leeuw. De burge
meester van Ommen voegde er het Oorlogsherinne-
ringskruis aan toe.*

Prins Bernhard speldt Henk Letteboer
de onderscheiding op( 14 juli 1949)

Flitsen

Het een en ander overdenkend kom ik tot de conclusie, dat Ommen in elk geval voor klei
nere kinderen, wier leefwereld nog een geringe omvang had, een plaats was, waar ze zich
veilig konden voelen, alhoewel, helemaal veilig ...

Van de oorlog heb ik niet zoveel gemerkt. Aan over Ommen komende vliegtuigen heb ik
eigenlijk geen herinnering. Er zijn echter wel gebeurtenissen die zo indrukwekkend wa
ren, dat ze als flitsen in mijn geheugen verankerd liggen en verbonden zijn met het Edith-
Hof.

Het complex van de tien woningen met de hoge rieten daken zag er in die tijd niet veel
anders uit dan nu. De twee woningen aan de Zeesserweg en de beeldbepalende poort vor
men de hoofdingang. Boven de poort is de naam Edith-Hof nog steeds te zien. De hou
ten topgevels van de huizen waren oorspronkelijk geheel donkergroen geschilderd, het
geen een rustig beeld gaf. De voortuinen waren met elkaar verbonden door lage muurtjes.
Elk huis had tussen twee hogere muurtjes een aardig, ook donkergroen, houten hekje.
Achter het hekje was privégebied! Het weggetje voor de huizen langs en de lager gelegen
Schapenallee met eikenbomen, waren nog niet verhard en werden De Grint en 't Peerde-
pad genoemd.
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De kinderen speelden voor de huizen midden op 't Edith-Hof en op het verdiepte grasveld.
Bij regenachtig weer werd onder de poort gespeeld. Het laagste deel van het veldje dat
tegen de Schapenallee lag was een bij uitstek geschikte plek om te voetballen. Rondom de
verdiepte tuin stond een hoge heg van wilde roosjes. Hier en daar was in de heg een ope
ning ontstaan, doordat vanaf het begin van de groei de kortste weg was gekozen om op
het speelterrein te komen. In de oorlog was vlak achter die heg, dus aan de kant van het
grasveld, een loopgraaf gemaakt. Het doel ervan, ik had geen idee. Het was wel een prach
tige plek om te kunnen spelen.

Eens speelden we weer in de loopgraaf toen er solda-ten aangemarcheerd kwamen vanuit
Zeesse richting Schapenallee. De grote meisjes riepen kennelijk in paniek "D'r komt Duut
-sers an op 't Peerdepad" en ze renden naar hun huis. Ik rende angstig met hen mee. De
moeder zei tegen haar dochters, dat ze maar snel naar binnen moesten gaan, tegen mij zei
ze: "Loop jij maar gauw naar je eigen moeder!" Ik was dat kleine stukje, dat ik alleen naar
huis moest lopen, drie deuren verder, wel vreselijk bang!

De doffe dreun

Dan is er een andere flits - een dreun. Er was een van de kastanjebomen op de Zeesserweg
aan de oever van de 01de Vechte getroffen. Gezien heb ik het niet, maar wel gehoord.

Carel Lameijer (geboren 1914)
Een andere gebeurtenis, die een grote indruk op me heeft gemaakt, is de achtervolging van
Carel Lameijer Dit deed zich voor op een zondag (het blijkt 17 december 1944 te zijn) Wij
zaten te eten aan de eettafel die midden in de kamer stond. Opeens was er commotie voor
ons huis. In een flits zag ik een man rennen, die in het voorbijgaan een hoed of iets derge
lijks van zich afgooide. Wat was er aan de hand?

Lameijer was door K.K.-mensen (Kontroll-Kommando) met nog twee Ommenaren gear
resteerd om meegenomen te worden naar Kamp Erika op de Besthmenerberg. Hij werkte
op het gemeentehuis van Ommen en was actief met het maken van valse persoonsbewij
zen o.a. op verzoek van het verzet. Op de een of andere wijze had de K.K. hier lucht van
gekregen met als gevolg het voorbereiden en uitvoeren van de genoemde arrestatie.

De toen dertigjarige Lameijer woonde met zijn ouders op de Stationsweg en hij kende de
omgeving op zijn duimpje. Tijdens de tocht naar Erika werd de sfeer op de Zeesserweg
steeds onaangenamer. Bij het Edith-Hof aangekomen gooide Lameijer zijn jas van zich af

I en zette het op een lopen onder de poort door. Voor ons
huis glipte hij door de opening in de heg naar het grasveld,
waarop enkele coniferengroepen en heesters stonden, die
wat dekking zorgden. De K.K.-lui waren door de onver-

I wachte vluchtpoging onaangenaam verrast. Ze konden de
achtervolging pas na wat oponthoud inzetten doordat ze

I gehinderd werden door de fietsen die ze bij zich hadden en
schietklaar maken van de geweren. Lameijer werd bij de
achtervolging beschoten en daarbij in zijn onderbeen ge-

I troffen. Dit weerhield hem er niet van zijn moedige vlucht-
j poging voort te zetten. Via de Schapenallee bereikte hij de
tuin en het huis van de burgemeester. Nering Bögel hielp
de hem bekende ambtenaar en buurman voort door hem -in

de kelder van zijn woning te verbergen. Mij werd altijd
Carel Lameijer verteld, dat de burgemeester bij zijn huis peper had ge

strooid om de speurhonden, waarmee later driftig werd ge
zocht, te misleiden. Lameijer en Nering Bögel hadden groot geluk, er werd niets ontdekt!
In de avond werd Lameijer naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd, waar zijn onderbeen
moest worden geamputeerd. Hij bleef daarna uit handen van de vijand.*

Vreemde gasten
Een andere, wat aardiger herinnering is, dat we een poosje in onze kelder moesten slapen.
Er "zaten" Duitse soldaten in ons huis. Een van hen heette Hans en ik vond hem aardig.
Een andere vreemde gast gaf me soms snoepjes met de mooie naam Frujetta's, ook aardig.

De evacuatie

In de laatste oorlogsdagen, ik was toen ruim vier jaar, werd aan inwoners van Ommen, die
in de buurt van de Vechtbrug woonden, opgedragen de buizen te verlaten. Dit geschiedde
uit veiligheidsoverwegingen omdat de Vechtbrug tijdens de te verwachten bevrijdingsac
ties opgeblazen zou kunnen worden. Ook de bewoners van het Edith-Hof kregen deze op-
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dracht.

Zo moesten wij dus begin april - een datum weet ik niet - het huis uit voor onbepaalde tijd
en ergens onderdak zien te vinden. Mijn vader had een oplossing. "Wi'j goat noar Jan Diek
(Dijk) in 't Ommerbos, die hebt een boerderi'je en doar helpt ze ons wel voort."

Zo gingen wij in de ochtend op stap. Enkele buren vertrokken met ons ook naar het Om
merbos, waar zij onderdak dachten te vinden. Het gezin Dijkstra van nr. 5 verbleef bij de
familie Sluijer. De in Ommen bekende "Sprikkies" (familie Sprik) die op nr. 2 woonden,
waren welkom bij de familie Hollak.

De tocht voerde ons o.a. over het zandpad, nu de Haarsweg, naar het Ommer-bos. Mijn
vader liep naast zijn met dekens en kleding bepakte fiets. Mijn moeder liep op klom-pen
achter ons. Ik had het grote voorrecht de tocht mee te mogen maken, zittend op de stang
van de fiets, aan het hoofd van de stoet! De zon scheen (ten-minste in mijn herinnering)
wat was het een heerlijk uit-stap-je, het leven was een feest! Ik was een kind en wist niet
beter ...

Bij de familie Diek
Na de lange tocht, Edith-Hof - Ommerbos is te voet toch best nog wel een heel eind -
kwamen we bij de boerderij van Jan Diek. Nieuwsgierig ging ik met mijn ouders over het
dammetje om op het erf te komen. Ik was ook wel een beetje bevreesd voor wat me alle
maal te wachten zou staan. Nou, dat viel reusachtig mee! Vrouw Diek was zo aardig tegen
ons. Ze zei ongeveer "Och, och, komt fr ma gauw in, ik hebbe net pannekoek'n kloar." Zo
zat ik binnen de kortste keren achter een spekpannen-koek in huize Diek, ik voelde me er
van begin af aan helemaal thuis al was het er heel anders dan op het Edith-Hof.

Na een poosje kwamen de volwassen zoons Willem en Barts thuis. Zij hadden 's nachts
gewaakt bij de paarden, die in het bos verborgen waren om te voorkomen dat ze door de
Duitsers gevorderd zouden worden. Hun broer Klaas ging daarna naar de paarden. Voor
hen had vrouw Diek de lekkere pannen-koeken gebak-ken. Al die "manluu" waren erg aar
dig voor mij, net als Jennigje, de docbter des hui-zes. Jan Diek had een kudde schapen en
hij had het ook al goed met me voor. "Ie kriegt van mi'j een heel mooi schöapie" beloofde
hij me, toen hij me een paar lammetjes liet zien. Ja, ja en daar zit ik nu nóg steeds op te
wachten ...

Ik had een fijne tijd op de boerderij van Diek. Ik sliep er in de beddestee, waarin ook do
zen stonden, de dozenkast. Eten en drinken, het moet er goed geweest zijn, het enige dat
me is bijgebleven naast de pannenkoeken is heerlijk brood met roomboter en suiker.

Omdat er geen kinderen waren speelde ik alleen in een zandhokje, dat een dakje had. Er
werd schoon, wit zand in bewaard om, zoals toen nog wel gebruikelijk was, op de keuken
vloer te strooien. Om in het zandhuisje te kunnen spelen had ik een paar oude pannetjes en
lepels gekregen. Wat had ik er een heerlijk speelplekje! Van oorlog had ik geen enkel be
sef, een gevoel van onrust en dreiging herinner ik me niet.

Bevrijd
Op een keer, toen ik weer in mijn zandhuisje speelde, kwamen er onverwacht soldaten in
een jeep het erf oprijden. Ik was bang en vloog in paniek naar binnen en schree-uwde
"Duit-sers, Duitsers!" Iedereen liep naar de soldaten en er werd druk en blij gepraat. Ik
werd snel gerustge-steld, deze soldaten waren Canade-zen en zij hadden de Duit-sers weg-
ge-jaagd. We waren bevrijd en we
zouden weer naar huis gaan.

Terug naar huis
Van de terugtocht weet ik zo goed
als niets, alleen herinner ik me
heel goed dat we over de zwaar
beschadigde brug gingen, grieze
lig en akelig! Mijn moeder was bij
onze thuiskomst verontwaardigd
en mopperig. Het was een grote
rommel en veel huisraad was niet

te vinden. Wel waren er voorwer

pen, die van anderen moesten zijn.
De ongenode gasten hadden flink Ed,,l,-Hof(Fo,o Terra)

m.

Ommen. „Edithhot
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huisgehouden en spullen uit hun "logeeradressen" meegenomen, waarschijnlijk om met
hun kameraden te gebruiken tijdens gezamenlijke, feestelijke? braspartijen. Veel van onze
huisraad werd teruggevonden bij verschillende bewoners van de Zeesserweg (met de aan
leg van de Wilhelminastraat en de Prins Bemhardstraat werd in de loop van 1948 een be
gin gemaakt)

Een speciale groet
Mijn herinnering gaat verder op het moment, dat er over de Zeesserweg militaire voertui
gen in de richting van Zeesse reden. Het waren Canadezen die geholpen hadden ons te
bevrij-den. Wij stonden hen aan de ingang van 't Edith-Hof gade te slaan, samen met onze
buren. De bevrijders werden hartelijk toegejuicht en er werd enthousiast ge-zwaaid. De
Canadezen riepen terug en groetten ons ook. Het was zó vrolijk en feestelijk! Een van de
soldaten, die op de open legerwagens zaten, lag er wat lui bij en zwaaide niet met zijn
hand naar ons, hij stak bij wijze van groet op een grappige manier zijn been in de lucht.
Een bijzondere groet van een onbekende, die ik nooit zal vergeten!

*Meer hierover is te lezen in "Ommen onder Kroon en Kruis deel 2 " Auteur W. Stappenbelt.

Jan van der Veen hield schoonzus aan oorlog over
door Mannes Schoppink

Jan van der Veen (89) heeft geen nare herinneringen aan de oorlogsjaren. Jan was het
derde kind uit een boerengezin van zes jongens en twee meisjes. In het laatste oorlogsjaar
verbleven er ook nog drie meisjes uit Hilversum in de boerderij aan De Leiding
('Witharen T29'), als iedereen er was zat men met z 'n dertienen rond de etenstafel...

Bommenwerpers
Jan van der Veen bracht z'n jeugd door in Witharen. In zijn arbeidzame leven was hij ver
volgens werkzaam bij de Melkunie in het westen van het land. Op latere leeftijd kwam hij
terug naar Ommen. Zijn vrouw Annie overleed in 2015 op 80-jarige leeftijd. Hij heeft een
dochter in Oegstgeest, die rector-bestuurder is op een middelbare school in Amstelveen.
Tegenwoordig woont Jan in een aanleunwoning aan de Lodderholt in Ommen. Hij denkt
nog vaak terug aan de oorlogsjaren en heeft daar ook veel onderzoek naar gedaan. Sterke
verhalen zul je hem niet horen vertellen. "Bij het begin van de oorlog werden de bruggen
bij Balkbrug opgeblazen, dat maakte wel indruk," steekt Jan van wal. "Verder merkten we
de eerste jaren weinig van de oorlog, ledereen pakte de gewone draad weer op. Er was
natuurlijk een lelijke crisis achter de rug en het begon juist wat beter te gaan. We gingen
ook gewoon naar school. Eén of twee keer moesten we onder de bank kruipen vanwege
een luchtgevecht. Verder maakten we nooit wat mee. Het klinkt vreemd, maar je wende

aan de oorlog."

Wat wel ontzag bij Jan inboezemde waren de bommenwer
pers die over Witharen vlogen. "Honderden en misschien
wel duizenden gingen er richting Hamburg, Berlijn of een
van de andere Duitse steden. Vijf uur later kwamen ze dan
weer terug. Af en toe zag je dat er een luchtgevecht gaande

, was. Het klinkt raar, maar ik stond er met genoegen naar te
kijken. Je zag de piloten niet, het menselijk drama kwam
daardoor niet bij mij binnen." Bang heeft Jan zich nooit ge-

I voeld. "Thuis kregen we het vertrouwen mee dat de oorlog
I uiteindelijk toch wel zou worden gewonnen door de gealli
eerden. Daar werd niet aan getwijfeld. Het wachten was al
leen nog op de bevrijding. Niemand die er aan dacht dat de
oorlog vijf lange jaar zou duren."

Jan Hendrik van der Veen (1895-
1976) in 1952. Onbezorgde tijd

Witharen kreeg wel met de gevolgen van de oorlog te ma
ken. Zo kwamen er bij de familie Van der Veen in bet laatste oorlogsjaar 'etenhalers' uit
het westen van het land. "De regering in Londen had in september 1944 tot een spoorweg
staking opgeroepen," vertelt Jan. "De Duitsers blokkeerden als reactie de aanvoer van
eten, waardoor de hongerwinter aanbrak. Wij hadden een boerderij en hebben daar weinig
van gemerkt. Ik weet nog dat de eerste etenhalers kwamen. Vader en moeder waren niet
eens thuis. M'n broer Albert en ik hebben die mensen toen maar een worst meegegeven.
Dat hou je trouwens ook niet vol, op een gegeven moment heb je zelf niets meer! Toen
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kregen we drie etenhalers uit Hilversum:
Metha en Nel Floor en een Truus van wie

ik de achternaam niet meer weet. Ze zijn
wel een jaar bij ons geweest en hielpen ook
op de boerderij. De hele winter van '44-'45
zaten we dan met vader en moeder, acht
kinderen en drie etenhalers, met z'n dertie
nen dus, rond de tafel." De band met de
dames uit Hilversum is na de oorlog altijd
gebleven, sterker nog, broer Martend (1926
-1986) kreeg verkering met Metha Floor De familie Van der Veen in 1965. Staand, van links
(1925-2014) en .rouwde later me. haar. Jan:
Zodoende IS Metha mijn schoonzus ge- tend: Martend (1926), vader Jan Hendrik (1895-1976),
worden. Tot op het laatst is het contact ge- moeder Johanna van der Veen-Timmer (1902-1985) en
bleven. Ze werd 89 jaar en heeft altijd in Hendrik (1933).
grote dankbaarheid over haar tijd in Witha
ren gesproken. Ze was 19, bijna 20 aan het eind van de oorlog. Het was voor haar haast
een onbezorgde tijd! Ze heeft vaak gezegd dat het de mooiste tijd van haar leven was. Dat
is toch bijzonder?"

Niemandsland

Oudere inwoners van Witharen en Ommerschans herinneren zich nog wel de enorme ex
plosie aan het eind van de oorlog. Jan in elk geval wel. "Geallieerde vliegtuigen beschoten
een vrachtwagen met een V2 in de Ommerschans. De V2 was een raket met een totale
lengte van 14 m en een diameter van 1,66 m. Als brandstof werd in totaal 8900 kg vloeiba
re zuurstof en alcohol meegevoerd, de springstoflading bedroeg 975 kg. De V2 kon een
snelheid bereiken van 5400 km/u en een hoogte van 90 km of zelfs meer. De raket die ont
plofte braakte een grote vuurbal tot boven de bomen uit. Er volgde een gigantische explo
sie, gevolgd door een enorme drukgolf. Ik weet nog dat mijn vader de koeien zat te mel
ken en dat ik vanaf onze boerderij de ontploffing in de verte zag en hoorde."

Het eind van de oorlog was een heel vreemde periode. Balkbrug en Dedemsvaart waren op
vrijdag 6 april 1945 reeds bevrijd (op deze datum werden nog negen onschuldige burgers
door een Duits terreurpeloton doodgeschoten). Ommen zou pas op woensdag 11 april vol
gen. Witharen bevond zich in een soort 'niemandsland' en dat zorgde voor een spookach
tig gebeuren. Vlak voor het einde van de oorlog kwam bij Hendrik Gort aan de latere Bal-
kerweg 69 (destijds 'Witharen S17') een gedeserteerde Duitse soldaat binnen. Jan: "Hij
was nogal in de war en had zijn geweer nog bij zich. Klaas Bouwman, die een eindje ver
derop woonde, heeft hem toen met nog een onderduiker op een boerenwagen met zijschot
ten voorbij Balkbrug gebracht. De Duitse soldaat en de onderduiker lagen op de bodem
van de wagen, die verder met aardappelloof en daar weer bovenop met een eg en een
ploeg was geladen. De Duitsers in Balkbrug hadden niets in de gaten."

Brandende boerderijen
Witharen zou uiteindelijk net als Ommen op 11 april worden bevrijd. Bij de familie Von
der aan Witharen S14 (later Woestenweg 2) stond een Canadese pantserwagen op het erf.
Ook waren er mitrailleurs opgesteld. De soldaten bakten eieren in de keuken, mensen uit
de omgeving stonden nieuwsgierig te kijken. Jan heeft gereconstrueerd wat er daarna ge
beurde. "Vanaf Ommen naderden ongeveer 16 Duitse soldaten. Ze hadden geweren en
pantservuisten bij zich. Een jonge vrouw op de fiets kwam de Canadezen waarschuwen
voor de Duitsers. Ze had een oranje hoofddoek omgedaan. We hebben nooit geweten wie
zij was. De Canadezen renden naar hun pantserwagen, anderen staken hun mitrailleurs en
geweren door het rieten dak. Een hevig vuurgevecht van wel een uur volgde en iedereen
moest dekking zoeken. Hendrik Gort van Witharen S17 zag het gebeuren en was bang dat
zijn boerderij in brand zou worden geschoten. Hij wilde daarom zijn koeien redden. De
Canadezen zagen waarschijnlijk iets bewegen en schoten de hele achterdeur van Gorts
boerderij eruit. Hendrik viel op de drempel en kreeg de deur op zijn rug. De koeien bleven
uiteindelijk gespaard. De boerderijen van Slijkhuis, Bakker en Van Lenthe, waarin zich
Duitsers hadden verschanst, werden wel in brand geschoten. Jan van Lenthe moest zich
samen met zijn zoon van drie kruipend door de sloot in veiligheid brengen. Z'n vrouw was
niet thuis, de koeien kwamen om in de vlammen."

Nieuwe klompen
Aan de Bakkersweg 1 (destijds 'Witharen SI') hadden de Duitsers tegen het eind van de
oorlog bij de familie Bakker luchtdoelgeschut op het erf geplaatst. Om veiligheidsredenen
werden de 7-jarige dochter Hennie en haar broertje ondergebracht bij de grootouders in de
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Vinkenbuurt. Jan vertelt het verhaal. "Mevrouw Bakker zag
vanuit de richting Ommen Duitsers komen. Voor iedereen het
goed en wel wist waren ze al op het erf. Ze zag het gevaar di
rect en sommeerde haar familie naar de kelder te gaan. Bij het
keldergat had zich nota bene reeds een Duitse soldaat ver
schanst! In de kelder was ze zodoende ook al snel niet veilig
meer. Ze pakte nog gauw de spaarpotten van de kinderen en
probeerde via een droge sloot in veiligheid te komen. Ze
kroop richting De Leiding. Haar man Hendrik deed datzelfde.
Hij werd nog door een granaatscherf getroffen. Z'n hele ge-

J zicht zat onder het bloed. Ook zaten er twee kogelgaten in zijn
1 jas. Bij De Leiding vielen Bakker en zijn vrouw elkaar in de
[ armen. Ze hadden het overleefd, maar hun boerderij was in
vlammen opgegaan en de varkens en de stier kwamen daarbij
om. In de verte zagen de Bakkers ook de boerderij van Hen

drik Jan Slijkhuis in brand staan. Slijkhuis was 63 en zijn vrouw Gesina was in 1943 over
leden. Hij vluchtte bij de brandende boerderij vandaan. Hij had zijn oude klompen nog
aan, terwijl hij net nieuwe had gekocht. 'Staat mijn huis met mijn nieuwe klompen in
brand en ik heb mijn oude nog aan', moet hij hebben gezegd. Ach, het zijn de kleine din
gen die je uiteindelijk onthoudt."

De familie Van der Veen kwam heelhuids door de oorlog. Het gewone leven kon na de
bevrijding weer een aanvang nemen. Zo mooi was het trouwens allemaal niet. Jan:
"Overal was er schaarste geweest. We kwamen met zes, zeven magere koeien de oorlog
uit, ons hele weiland was uitgemergeld. Het waren slechte jaren na de oorlog. Ja, we had
den wat kippetjes en we kregen het tientje van Lieftinck. Ik ging bij Van der Heide in Var-
sen werken. Elke dag was dat van acht tot zes. Het waren goeie mensen, ik verdiende er
16 gulden in de week."

Jan van der Veen anno 2020.

Einde Joodse samenleving in Ommen
door Dieks Horsman

Het begint in feite al vrij snel na de Duitse bezetting. Joden krijgen in ons land steeds
meer strengere beperkingen opgelegd, geleidelijk verliezen zij hun rechten.
Telegram op vrijdag twee oktober 1942.

Op die avond ontvangt de voorzitter van de Joodse gemeente - Gompel de Levie in de
Brugstraat - een telegram van de Joodse Raad te Enschede. Daarin worden de Joodse in
woners opgeroepen om zich reisvaardig te maken om mee te gaan naar een werkkamp.
Onder het valse voorwendsel dat ze daar herenigd zullen worden met hun man of zoon die
al eerder verplicht te werk waren gesteld in een kamp dicht bij Heerenveen. Dat waren
o.a. de jonge mannen Maurits Bierman, Hartog de Lange, Joseph van der Hoek, Jacob en
Hartog de Levie.

Toen de familie De Haas met een slagerij in de Brugstraat,
het bericht van het telegram op twee oktober ontving, ver
trouwden ze niet in een goede afloop en zochten naar een
schuilplaats.

j Martha de Haas is die avond alleen thuis met haar ouders.
I Haar beide broers zijn al eerder ondergedoken in Utrecht.
I Martha vertelt per telefoon aan haar broers over dit tele-
I gram Zij krijgt het advies om zich de volgende dag niet te
I melden.
I Haar ouders verschuilen zich die nacht in de woning van
hun medewerker Hendrik Schuldink, die aan de Poffert
woonde en hij brengt Martha naar de koster van de gere
formeerde kerk in de Bouwstraat die hij goed kent.

Koster Martens brengt haar naar de kerk waar ze zich
^ schuilhoudt in de ruimte onder kerkvloer tot de volgende

;  . morgen. Voor Martha was dit de moeilijkste nacht in haar

leven vertelde ze later. Ze verliet deze plek pas toen ze
Heer en mevrouw De Levie

0t
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vernam dat de andere Joden uit Ommen waren

weggevoerd met een vraehtwagen richting
Zwolle. Van Zwolle zijn ze met de trein naar
kamp Westerbork gereisd. Daar trof men hun
man of zoon aan, die door de Duitsers vanuit
het werkkamp bij Heerenveen ook waren over
gebracht naar kamp Westerbork.
Na enkele dagen ondergingen ze hun laatste reis
naar Polen.

Rituele voorwerpen uit de synagoge
Er was nog een verborgen plek in de kerk onder Familie De Haas
en naast het orgel was een onzichtbare tussen
ruimte.

Hierin verborg koster Martens enkele godsdienstige voorwerpen o. a de paroehet,
(afscheiding of voorhangsel). Bij de bouw van de tabernakel gaf God aan Mozes de op
dracht '"Maak een voorhangsel van blauw purperen, rood purperen en karmozijnrode wol
en getwijnd linnen garen".

Vanwege de heiligheid van de wetsrol werd deze daarachter bewaard. Bij het 25-jarig ju
bileum van de synagoge in 1881, schonk Salomon Godschalk deze prachtig bewerkte pa
roehet. Het is in de oorlog dus veilig bewaard door koster Martens.

Helaas is bij de bevrijding in de nacht van 10 en 11 april de Synagoge zwaar beschadigd.
Omdat na de oorlog de Joodse gemeenschap is opgeheven, en de synagoge niet meer werd
gebruikt is het paroehet door het Nederlands Israëlitisch Instituut kerkgenootshap, aan de
Joodse gemeente Leiden geschonken.
In 1984 is het helemaal gerestaureerd. En zo is het Ommer paroehet behouden gebleven
en maakt het nog deel uit van het Leidse paroehet.

Koster Martens bedenkt een list

Tijdens de Duitse bezetting dreigde het nog bijna mis te gaan. Misschien door verraad of
onvoorzichtigheid. Twee mannen van de Duitse Opsporingsdienst en een Nederlandse
politieman lieten merken dat ze wisten van een schuilplaats in de kerk en dwongen hem
om in de kerk deze schuilplaats aan te wijzen.
Toen ze met geweld het luik wilden openbreken, bedacht de koster een list. Hij stelde voor
"Laat mij dat nou maar even los maken, het is mijn vak", dus ging hij schijnbaar rustig
bezig met gereedschap om een opening te maken.
Dit duurde dit de heren te lang, want na een poos dropen ze tot grote opluchting van de
koster af.

Schuilplaats voor de Joodse familie Salomon van der Hoek
Toen het gezin Van der Hoek, wonende op de hoek Gasthuisstraat - Bouweind (nu Dr.
A.C. van Raaltestraat) op 2 oktober ook de oproep ontving, verschool men zich in de
schuilkelder onder het kippenhok van het gezin van koster Martens, op het terrein naast de
kerk.

De bejaarde Salomon van der Hoek, schoondochter Saartje met haar drie kinderen, (haar
man Joseph van der Hoek verbleef reeds in een werkkamp) en mevrouw Bierman-van der
Hoek.

Nadat een poging om elders onder te duiken was mislukt, vluchtten deze zes mensen in
paniek naar die schuilplaats. Toen bij een zoektocht van de Duitsers in Ommen ook bij de
woningen van Van der Hoek en De Lange kwamen om hun huisarrest op te leggen, wer
den ze daar niet aangetroffen, maar wel twee niet Joodse Ommenaren, waarschijnlijk bu
ren. Hun werd gezegd dat, wanneer de gevluchte families niet tevoorschijn zouden komen,
zij in hun plaats met nog meerdere Ommenaren
meegenomen zouden worden.
Toen de Joden in de schuilkelder de volgende
morgen dit te horen kregen, begaven zij zich
terug naar hun woning, vanwaar ze door de
Duitsers zijn opgehaald en naar Zwolle zijn
vervoerd in een gevorderde vrachtwagen.
Zo werden op die zaterdagmorgen (op Sabbath)
15 Joodse inwoners, waaronder zes kinderen
van vier tot elf jaar richting Zwolle vervoerd.
Bij hun vertrek op de hoek van de Brugstraat
naar de Markt trad Gompel de Levie in de

Familie Van der Hoek
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vrachtwagen naar voren. Hij neemt zijn hoed af en met een bewogen groet nemen hij en
de anderen afscheid van hun geliefde Ommen.
In Zwolle worden ze per trein getransporteerd naar kamp Westerbork. Daar stuurt Gompel
de Levie een laatste brief naar zijn buren in Ommen.

" Waarde vrienden, wat zijn we raar weggekomen. Het is net een droom, maar een
nare harde werkelijkheid. We maken heel wat mee. Denkelijk blijven we hier nog
enkele dagen. Jaap, zijn vrouw en zijn kinderen zijn heden nacht vertrokken .Het
was een ontroerend en verdrietig afscheid. Ja waarde mensen het leven is voor ons
niets meer. Wij hebben op niets meer te hopen. Dank voor alle goeds met een harte
lijk vaarwel, een weerzien durf ik niet uit te spreken. "

¥am. G.de Levie,barak41 N, Westerbork.

Ook Hertog de Lange bedankt in een brief zijn buurman slager van Aalderen voor het toe
gezonden stuk rookvlees voor zijn gezin meegegeven.

" Wij zitten in de trein op weg op reis naar Polen, en hopen op een weerzien ".

Maar komt daar het trieste einde van het leven van zoveel Joodse inwoners.

Op negen oktober vertrekken ze naar
Auschwitz. De meesten van hen zijn drie
dagen later vergast. Sommigen wat later
zoals Gompel de Levie- 67 jaar- op 15 ok
tober evenals zijn vrouw. Hun zoon Hartog
sterft op 28 januari 1943 en Jacob de Levie
op 31 januari van datzelfde jaar. Deze bei
de mannen moesten eerst nog zware
dwangarbeid verrichten.

Er blijven aanvankelijk nog enkele families
achter in Ommen. De families B. Van Gel

der, D. Cohen, S. de Haas en de familie
L.L. Vomberg. Zij vertrekken in april 1943
via het kamp Vucht ook naar de gaskamers.

De treinen van Westerbork naar de concen

tratiekampen Auschwitz, Sobibor, There-
sienstadt, Bergen-Belsen reden wekelijks
meer dan twee jaar lang.
De trein waarmee onze Joodse stadsgeno
ten zijn vervoerd, vertrok op 9 oktober
1942 vanuit Westerbork met 1.703 perso
nen - onder erbarmelijke omstandigheden -
voor alle mensen.

Kinderen De Lange Het onpeilbaar leed van deze miljoenen
vermoorde Joden door de Duitsers is door

de Ommer dichter Dieks Makkinga beschreven in de Ommer sproake;

An oonze Jeudse stadgenoten

Weet ie nog as op de Sabbat
De jeud'n noar heer Synagoge gung 'n?
De vrouw 'n op de bunne achter 't spiel 'n?
Hoe 't op de stroate was te heur 'n wanneer ze zung 'n?
'k zie in gedacht 'n weer de Haas doar goan
'k zie Vomberg deur de stroate tree' 'n
Mau Bierman, van der Hoek, en de Levie
O, God van Abraham wat is 't lange lee 'n.
Elf april, dag van Omm 'ns vri jheid.
Dag van gedenk'n, vreugde en van feest.
Mar an 't begin van de Varsenerstroate
Verstilt de bli jheid, gedenke wi j hun leed.
Wi j hebt alleen hier mar het stille kleine kerkhof.
En grafstien 'n met het Hebreeuwse schrift.
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Mar die WEG zint en hier niet begraav 'n hint.
Die bint heel diepe in oons geheug 'n 'e grift.

Familie Vomberg Echtpaar Van Gelder

11 april 1945

\

Hetzelfde huis in 1945 en 2020: nhoek Bergweg en De Kamp te Ommen.

•_?5*
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Op deze foto ziet u enkele
Canadese soldaten, waar
onder hospikken met een
schep. Aangenomen mag
worden dat deze hospikken
waarschijnlijk de gesneu
velde Duitsers bij de Nieu-
webrug en Besthmener Tol
een veldgraf hebben ̂

„DEN TOTEN ZUR EHRE, DEN LEBENDEN ZUR MAHNUNG"

Dat is de spreuk op veel Duitse militaire begraafplaatsen. Elders in dit nummer
(Kampfgruppe General Wolpers) hebben we al enkele namen genoemd van gesneuvelde
Duitse militairen.

In Ommen zijn - voor zover nu bekend - dertien Duitse mannen omgekomen. Dat betrof
als gevolg van vliegongevallen, aanvallen door geallieerde vliegtuigen, maar ook tijdens
de gevechten rond onze bevrijding. Onder hen drie - bijna nog kinderen - van negentien
jaar.

In de omgeving van de Nieuwebrug en de Besthmener Tol zijn rond 6 april 1945 vijf
mensen omgekomen, waaronder een bewaker van "Kamp Erika".
Alle stoffelijke resten zijn in 1958 opgegraven en overgebracht naar Ysselsteyn, het mili
tair kerkhof voor Duitse militairen of andere nationaliteiten in Duitse krijgsdienst. In to
taal liggen daar meer dan 30.000 mensen begraven. Onder hen zelfs kleine kinderen en
baby's van enkele weken oud, waarvan de ouders "fout" waren geweest.

f-

i|

Ook in deze gezinnen werd getreurd om hun zoon. vader ofman, die in de laatste dagen van deze genadeloze
en moorddadige oorlog in ons Ommen hun leven moesten laten voor hun grote leider.
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M. Dunnewind
Dr. A.C. van Raaltestraat 12

7731 GN Ommen

Tel. (0529) 45 16 58

BRASSERIE tante RDS

OMMEN

(I4arkt 17, 7731 DB' Ommen '

|)529)45 1813
info@tantepo8.nl

.tantepos.nl,

Hallo

Nijkamp ̂
installatietechnielT^Vïfi^'

J JJ j yJiJ Jj
Ommen

Bas Nijkamp
06 51 78 57 57

Coevorderweg 6

7735 KH Arriën

Markt 22-24, 7731 DB Ommen

T 0529 - 47 81 60

www.Jumbo.com

info@nijkampinstallatie.nl



Strangeweg 7

7731 GV Ommen

Tel. (0529) 45 21 50

info@dunnewindgroep.nl

www.dunnewindgroep.ni

Dunnewind Groep b.v.
Verhuur van:

mobiele kranen - shovels - containers - kippertrailers

diepladers - truck - kraan - aanhanger

Uitvoering van:

grondwerken - sloopwerken - rioleringswerken - bestratingen

Verkoop van:
zand - grond - grind

Als inwoner van de gemeente Ommen kunt u
zes dagen per week uw tuinafval gratis bij ons inleveren.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur -17.30 uur
Zaterdag van 8.00 uur -12.00 uur

)S[ptarispost ommen
Zet het zwart op wit.

Notarispost Ommen

Vrijthof 8a, 7731 CN Ommen

T 0529 - 712 523

E secretariaat@notarispostommen.nl
I  www.notarispostommen.nl

Elke maandagavond

van 19.00 tot 21.00 uur gratis

en vrijblijvend inloopspreekuur.

UW DAK IS ONS VAK!!!

dakdekkers- en renovatiebedrijf

Mm ÉlaF iLlliltBE

OMMEN BV

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

sallandsfgoed
reg 1 stermakeIaars & taxateurs

VechtkadeS - 7731 JC Ommen - T 0529455055

E ommen@sallandsgoed.nl - www.saliandsgoed.n!

Al ruim 20 jaar onroerend goed specialist in Ommen

DE <APPER

www.salondekapper.nl

Vrijthof 1

7731 CN Ommen

Telefoon [0529)45 49 48

tijdvoorjezelftasatondekapper.nl

Maak online een afspraak

Wijnhof
Ommen
dranken & delicatessen

Varsenerstraat 2

7731 DC Ommen

T 0529 45 30 66

E infogrwijnhofommen.nl

I www.wiJnhofommen.nl

VERHUIZINGEN

EN

TRANSPORTEN

n^nCs
p\

u^uö

lUrvzLl.L

T' «jervrice

H. STEEN B.V.

Sogenbosstraat 3

7731 WT Ommen

Tel. (0529) 45 18 02

E-mail info@hsteenbv.nl

Ook zorgmaaltijden

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

0529 451429

(Lslïr

l

WILDTHOUT
Hotel & Restaurant

SERVICE, KWALIIEII EN &EZEELI&HEID!

Telefoon 0529-451592

inFo@wildthout.nl

www.hotelwildthout.nl

■d

Restaurant - Catering
De Bootsman

Coevorderweg 19
7737 PE Ommen

Tel. (0529) 45 72 72

HOGE ^EXEL

Uw vakantie is bij voorbaat geslaagd op
Bungalowpark Hoge Hexel

Voor reservering:
Hoge Hexel Recreatie

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




