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Ommen, 11 april 2020
 
L.S.,
Met trots presenteren wij het naslagwerk ‘Ommen in oorlog’. Als 
bestuur van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid bieden wij dit boek 
aan aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs 
en de klassen 1 en 2 van de middelbare scholen in de gemeente 
Ommen. Wij hebben de burgemeester van Ommen, de heer Vroomen, 
gevraagd om een persoonlijke noot hierover te schrijven.

“Beste lezer,
 
Gewone mensen kunnen soms in heel uitzonderlijke situaties terecht komen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog overkwam dit nogal wat inwoners van Ommen. Sommige inwoners 
kwamen zelfs terecht in situaties van leven en dood. Het klinkt misschien beangstigend, maar het 
is wel hoe het toen was. Joodse inwoners werden opgepakt en naar concentratiekampen gesleept. 
Andere mensen werden opgepakt omdat de bezetter vond, dat ze dingen deden die niet mochten
en kwamen bijvoorbeeld in Kamp Erika terecht. 
En er waren ook mensen die zeiden, dat de bezetter dingen deed waar zij het niet mee eens waren. 
Het uitspreken wat je vindt is iets, dat wij heel belangrijk vinden. Het geeft ruimte aan jezelf en het 
helpt om met elkaar een goed gesprek te voeren. Deze vrijheid van meningsuiting is een basis voor 
onze vrije samenleving. Daarbij hoort ook dat je in een boek of in de krant mag opschrijven wat je 
vindt. Dat is iets anders dat wij heel belangrijk vinden: persvrijheid. In onze Grondwet worden deze 
rechten ook gegarandeerd.
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden veel Ommenaren het verschrikkelijk, dat de vrijheid van 
meningsuiting en de persvrijheid hen waren afgenomen. Daarom was de bevrijding in 1945 ook zo’n 
groot feest: we konden weer volop van onze vrijheid genieten.
 
Ik vind het mooi, dat in het voorliggend boek de levens worden beschreven van gewone Ommenaren 
die in een heel uitzonderlijke situatie terecht kwamen. Deze Ommenaren moesten dat met de dood 
bekopen. Het boek is speciaal geschreven voor kinderen vanaf 9 jaar. Het kan jullie helpen om met 
elkaar het gesprek te voeren over onze vrijheden. Om met elkaar na te denken over hoe belangrijk
die vrijheden zijn voor heel gewone mensen, zoals jij en ik.
 
Hans Vroomen
Burgemeester van Ommen”

Het bestuur hoopt met dit boek een waardige bijdrage te leveren
aan het bewaren en doorgeven van de geschiedenis van Ommen
tijdens de jaren 1940-1945. 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid


