
Herman Aarts skrif Paul Harmens. 
 

Vri’jdag 19 september bin-k s’middes naor ’t HCO ewest umme  de presentatie 

van ’t boek 40/45 Zwolle bi’j te wonen.  

Een goed bezöchte bi’jienkomst en netuurlijk een eleboel bekende gezichten.  

 

Jao .. weer een ni’j bukien over de twiede wereldoorlog.  

 

Noodzakelijk ?  

 

 

 

 

 

 

Bert de Vries , 

directeur HCO  ( istorisch centrum aoveriessel ) zol zègen . .  jao . . der is nog 

steeds weer opni’j  beoefte  an.  

De uidige jonge generasie, zeg maer de viefde nao-oorlogse, kump toch nog 

weer met vraogen as . . wat ebben mien opa en opoe of grootva en grootmoe 

toen belèèfd? Der is op de ien of andere meniere steeds muuilijker umme 

veraelen boven water te kriegen, maer deur ’t veranderende tiedsbeeld en de 

verbèterde technieken is ’t wel meugelijk umme de geskiedenisse in een ander 

perspectief te kunnen plasen. 

 



De foto’s en veraelties,van ’t vandaege epresenteerde bukien,  zullen dan ook 

komment veurjöör wörren gebruukt in de educartieve tentoonstellink aover  

 

Zwolle in de twiede wereldoorlog zoas die de leste jören binnen ’t HCO wörren 

in-ericht veur de skoeljeugd. 

 



Ook Herman Aarts, old directeur van ’t Stedelijk Museum, gaf in zien inleiding 

an dät  ’t as skriever best wel lastig is umme inies veraelties bij foto’s te mutten 

skrieven.  

As skriever wi’j  ’t liefst zovölle mogelijk opskrieven umme sfeer te kunnen 

maken, maer as ter foto’s bi’j staot wörtd  ’t een eel ander verael.  Toch ef ij 

met  ’t (op-)skrieven van de veraelties en veurvallegies willen angèven dät  ’t ier 

göt umme gewone mensen die in ongewone situaties, on-evraogd, edwungen  

wörren te (aover-)lèven. Deur  ’t veranderende tiedsbeeld en belèving kun ie 

ook waernemmen dät ter steeds anders tegen zaken an-e-kèken wört.  De 

eerste boeken aover de oorlog gongen aover de stried die wier evoerd en is 

eskröver deur en veur de mensen die ’t  adden met-emaakt. De volgende 

generatie, wör ik mi’jzelf ook toe rèken, de babyboemers, kennen de veraelen 

van onze olders, maer protesteerden al tegen de Amerikaanse inmenging in 

Vietnam. Mien kinder wèten dät Opa en Oma de oorlog ebben met-emaakt, 

maar ielden zich der meestens aover stille. Maer un kinder . . . oorlog is toch 

zoiets as een videospellegien . . .  lekker skieten veur de punten toch?  Der is 

gien weet meer van de anleiding en oorzake. 

Herman Aarts trok zelfs nog èven de link naor de uidige situatie in Irak met de 

opkomst van IS, dät toch wel een angstvallig  beeld gèf van een gespannen 

wereld.  

      Inkwetieren  militairen in de Ambachtskoele / Flovogebouw 1938 

 



Aarts ef met ’t skrieven in feite een bukien open edaon aover Paul Harmens. 

Met dit bukien is ter eindelijk een document aover  ’t lèvenswärk van Paul 

Harmens ekommen.  

Paul is al meer dan 30 jöör geïnterserseerd in de belèvingen van Zwollenaeren 

tiedens de twiede wereldoorlog. En dan veural de mensen achter de veraelen. 

Ook van de zo-enuumde fouten!  Harmens ef met zien enörme kennis aover 

de veraelties die ij deur de betrökkenen zelf ef laoten vertellen en de enorme 

verzaeling van foto,- en  beeld materiaal zich op-e-wörpen as een specialist op 

dit gebeid. 

De collectie is mede dankzei  Arie Slob (ChristenUnie) en Jaap Hagendoorn 

(PvdA) onder-ebracht in de Stichting Collectie 40-45, umme te 

veurkommen dät, wanneer Paul wat zol aoverkommen, de kennis en 

materialen verlören zollen gaon. Het materiaal zelf is weer onder-ebracht bij de 

ienigste instantie die döörveur is toe-eëigend,  het HCO.   

Dát Harmens zich ook willen inzetten veur de kinder van de collaborateurs en 

NSB-ers zit um waerskienlijk in zien opvoeding. Ten eerste de kinder konnen 

der lange niet altied wat an doen.   As  kind  volg ie  ’t  veurbeeld  van oe olders.  

En dan die zo veur mi’j bekende uutspraeke van zien va  ”veur mi’j bint ’t 

Moffen, maer veur oe bint ’t Duitsers.”  Denk is èven nao aover    zo’n 

zinnegien.   Mien va zi’j dät net zo . . .  en ’t zeg in feite alles !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnentrekkende Duutse soldaoten deur de Luttekestraote  10 -5-1940 



En dät de mensen die de oorlog ebben met-emaakt, wöörvan ik wete dät die 

der ook nooit meer uut giet, toch later wel weer op vakantie naor Duitsland 

gongen verbaest mien zönne zelfs nog.     Maer  mien  va  ad  ook  gien  

uut-espröken ekel an Duitsers as burgers, maer wel een onbeskofte ekel an de 

Nazi’s en mensen die dät wollen verdedigen asook an commanderende  en 

skreeuwende Duitsers.   Dán was ij der zeer kört met . . . die  grootbekken  

ebben nog niks eleerd  . . .  ie zollen ze met de koppen tegen mekaere 

ouwen!   was dan zien antwoord. 

Maer Paul Harmens blif zichzelf en wil iederiene zijn eigen mening en verael 

laoten gèven. 

 

 
De joodse onderduikster Ester Veterman is in 1943 in Sobibor um-ebracht. 

 

IJ wil absoluut iederiene bedanken die em steeds weer opni’j van bi’jzondere 

foto’s hebben veurzien en gef an dät ter in dit bukien zovölle meugelijk niet 

eerder publiceerde foto’s bint eplaatst.  

 

 

 

 



Nao ’t uutreiken van de eerste exemplaeren is de ele kluit even gezellig wèèn 

naobörrelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-k mi’jzelf toch èven een exemplaer an-eskaft en ef mien zönne döörin nog 

een paer  krabbels van de auteurs aof-eskooid. 

 

En dan mooi mèèkletsen.          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

      

            

             Gorendrögien W.   

       

Paul Harmens en Coleta Hogenkamp 
 


