
De oorlog ston inies an bedde 

 

’t Ende van de oorlog en de bevri’jding van Nederland, de erdenking van de slacht-

offers  van  oorlogsgeweld  en  ’t  vieren van de  vri’j-eid,   dragen  in  2019  ’t  thema  

” In Vrijheid kiezen “  Wi’j  maggen  vieren dät  wij  in  vri’j-eid  kunnen  kiezen. 

 

3 mei 2019 . . De oorlogsfilm-klassieker een brug te ver ( a bridge too far ) uut 1974, 

as verfilming van de slag om Ärn(h)em in september 1944, as onderdeel van ’t 

Geallieerd Luchtlandings Offensief   ”Operatie Market Garden” wören weer ies op 

tillevizie  eteund.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netuurlijk kenne ik de film wel, maer  ’t euren zo langzaemer-and al töt tredisie dit 

soort films te verteunen rond bevri’jdings-dag.  En netuurlijk wete ik wel dät ’t  

gedramatiseerd is.   

Maer  a-j  èven willen bedenken wat zich döör wärkelijk  ef of-espöld . . . ?? 

 

Umdät ’t op de commerciële zenders wörren verteund zitten der altied de neudige 

reclameblokken tussen.  Oorlog is vervelend . . . bevri’jding ärg prettig  . . . maer geld 

verdienen deur reclame te maken . .  skienbaer  ’t  ienigste  wat ter (now) echt toe döt.   
 

Umdä-k dan toch in mien kop met dät oorlogsgebeuren bezig binne, gebruuk ik de 

reclameblokken maer umme vaste een antal antekenings töt een veraeltien te 

maken.    



’t Bint slechts 10 körte regelties die ik ebbe op-eskröven naodät  iene mi’j vertellen 

wat of ij nog wissen naor anleiding van de WO2-tour deur de provincie van ’t 

(h)Istorisch Centrum Aoveriessel  (HCO) en RTV-Oost,  wöörbij  mensen un  veraelen  

konnen  doen aover  of  met betrekking töt   de twiede wereldoorlog.  

aantekeningen verhaal Henny: 

  3 broers:   een +10 de ander +7 jöör 

  +7 moest naar Duitsland voor arbeidseinsatz 

  moeders overstuur - - +10 troost - - ik ga wel met hem mee  

  gemeld in Oberhausen en te werk gesteld 

  +7 na 4 mnd terug i.v.m. heimwee 

  +10 mocht niet weg - - is gevlucht en ondergedoken in NOP 

  via de illegaliteit toch documenten . . naar huis terug 

  lag samen met broer te slapen . . door gewapende soldaten van bed gelicht 

  naar kamp Amersfoort gebracht 

  zus werkt op station Amersfoort in een kantine – komen officiëren  

  hoe wat waar is niet bekend, maar na 4 mnd +10 met verlofpas naar huis 
 

De beste man  konnen niet naor  ien van de bi’jienkomsten toe en vertellen ’t maer 

an  mi’j  umdät  ik ’t  misskien zol  kunnen deurgèven. 
 

 

’t Giet ierbij um de  pärremetaosie  van  (h)Ennie van ’t Haar.  (van’t Öör - op zien Zwols)   
 

Zien twie oldere breurs.  Een zeuven jöör oldere breur mos in mei 1943 ge-eur gèven 

an  een bevel töt  arbeidseinsatz  en zich  mellen  veur  tewärkstelling  in Duutsland.   
 



Zien moe wazzen totaal aoverstuur dät aer jonge dät mos aoverkommen en zi’j 

zaggen ’t  ook elemaole  niet  goedkommen.    

Umme aer gerust te stellen gavven een tien jöör oldere breur an wel met zien 

breurtien mèè te gaon en een bettien op em zollen letten.    Ook dät wazzen veur un 

moe nog niet alles . . now raken zi’j  twie jongens kwiet . . maer zi’j ad wel ’t 

vertrouwen dät die mekander zollen kunnen  steunen  en elpen.     

Zo kwamp ’t dät de beide knapen zich in Oberhausen ebben emeld en bint döör ook 

in de buurte  te wärk  esteld.    

Nao veer maond kregen de jongste van de twie  eimwee  en is  uutendelijk  naor  

uus  terugge  estuurd.      De olste moggen niet mèt . . die mos blieven.      

 

Umdät dät netuurlijk ook niet zien 

bedoeleing is ewest . .  ef die zien 

kop der tegenin egooit . . . is 

e-vlucht en onder-edöken  in  de 

NOP.   

 

 

Met  ulpe van de illegaliteit  is ij op 

een gegèven moment in bezit 

ekommen van persoonsbewies en 

reisdocument en is naor  uus in 

Zwolle ( Dieze ) terug egaon.      

 

orginele verzetspooster 

 
 

Nao verloop van tied  laggen de verteller zien oldste breur  samen een twiepersoons 

bedde te slaopen, toen s’nachens inies gewaopende soldaoten (met geweren) an 

bedde  stonnen  en  de olste  ebben met-e-nömmen. 
 

De zich an de  arbeitseinsatz ontrökken breur  is döörop naor Kamp-Amersfoort 

aover-ebrach.    En dät wazzen now ( veural achterof ezien ) niet direct de plase wöör 

a-j  graag  zollen  willen  verblieven.      

Een zus  of  een nichte  van de  breurs,  wärken  toen op  station Amersfoort  in  een 

soort kantine of een andere gelègen-eid,  wöör ook völle Duitse officiëren kwammen.  
 

Wat wil now dit verael . . .   

’t Oe en wat  is niet elemaole dudelijk, maar de op-epakte oldste breur kregen nao 

een paer maond  inies een verlofpas en wier naor  Zwolle terug-estuurd.     
 

Wat was moeders bli’j met disse ofloop  
 

En as de verteller der an terugge denkt . . .  veur  em as  jongien  van  dertiene  . . .        
 

            de  oorlog  ston  inies  an  zien  bedde ! 



info Wikipedia:   Operatie Market Garden was een geallieerd offensief in September 1944, 

aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is de grootste operatie op Nederlands 

grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was voor de geallieerden en Nederland 

grotendeels een mislukking doordat een laatste brug bij Arnhem niet kon worden ingenomen. 

Mede hierdoor werden het noorden en westen van Nederland niet bevrijd en kregen deze 

gebieden te maken met de hongerwinter.     

 

A-j de fim een brug te ver ebt ezien, weet ie misskien ook wè dät ’t aoverstèken van 

waeter zonder bruggen, veur de  geallieerden een groot probleem  is  ewest. 

As ter gien bruggen bint . .  mu-j  met beuties  proberen de andere kante te bereiken. 
 

 

Ook ier stèk nog een veraeltien dä-k krege tiedens de WO2-tour Aoveriessel, dät 

direct te maken ef met de uutendelijke bevri’jding van Zwolle ( 14 april 1945 ). 

 

Menno Veldman brachen ’t verael in dät de binnekomst van de Canadezen via de 

Wipstrikkerallee stokken umdät de Vechtbrugge wazzen ebaricadeerd en ook de 

Ministenbrugge onklöör wazzen emaakt, en der in rap tempo een noodbrugge 

mosse kommen.  

In de Ni’je Vechte langes de Philosofenallee, skief achter de 

Watertoren wonen (h)Erman Veldman  - 1881 / 1977  ( de opa van 

Menno ) op zien platbaodem vrachtskip.   De man ef pas op zien 

74e  de  veraelen verteld.    Hij  beskikken  aover  een  uutstèkend  

ge-eugen en Menno (de kleinzönne) ef disse now uutendelijk weer 

opetekend.             

 Herman Veldman 
 

 

’t Verael:   (h)Erman Veldman wazzen van beroep törfskipper.  In de dertiger jören 

ef ij zien wärkzaem-eden uut-ebreid  en is  aover-egaon  op de  brandstoffenandel.     

’t Zels skipperen met törf stoppen, maer ’t gezin bleven wel op ’t skip  ”De Twie 

Gebroeders“ wonen. 

’t Skip kregen toen een  ”vaste”  ligplase  an  de Törfmärkt, vlakbi’j de Waetertoren  

en tegenaover de ”Stoomzuvelfebriek (h)Oop op Zegen” (1903-1981) an de 

Philosofenallee.     Döör is de Twie Gebroeders töt ca 1953  blieven  lègen.    
 

Allenig tiedens de oorlog, toen de Duutsers die in de (h)Eimansdkoele  waeren e-uusvest 

en de Törfmärkt as exercitieterrein gebruken, is ’t skip um  de veilig-eid een  entien  

op-e-skoven  en  achter  ’t  Spörtfondsenbad  (later Stilobad)  of-emeerd.  

Toen op 13 april 1945 de geallieerden Zwolle, naoderden en der ier en döör al 

ärtillerie-grenaoten op de stad waren evallen besleuten (h)Erman Veldman en zien 

vrouwe de bevri’jding niet op ’t skip of te wachen.    

IJ verwachen dät de Duutsers langes de Ni’je-Vechte weerstand zollen bieden, 

umdät die de Vechtbrugge addenbarricadeert en de Ministenbrugge  onklöör  



wazzen  emaakt  en dan zollen  zi’j  op ’t skip maer zo in een skootsveld  terechte  

kunnen  kommen. 

 

Dus ebben zi’j  ’t skip verlaoten  en bint naor un jongste zönne  Arend  egaon die in 

de Indische buurte wonen en ebben döör de nach deur-ebrach.  Toen vader en 

zönne Veldman (mien Opa en ome Örend) de volgende mörgen (zaoterdag 14 april), 

toen alles weer rustig leken,  bi’j  ’t skip an de Törfmärkt  terugge kwammen, wazzen 

de illigaliteit juust bezig ’t skip in bezit te nemmen.   ’t Verael wil dät de bevri’jders 

onderweg waren en dät die de illigaliteit opdrach adden egöven ’t skip naor de 

Vechtbrugge te versleppen en ’t döör dwärs in de Ni’je Vechte te lègen, zodät de 

Canadese patrouilles döör  konnen  aoverstèken.    

Umdät opa Veldman wel zaggen dät gienien van de op ’t skip anwezige mensen 

ärvaerink adden met ’t ver-alen van een skip en ij bange wazzen dät zien eigendom 

(onneudig) zol beskadigen, besluut ij ’t skip zels maer naor de Vechtbrugge te vaeren.   

Bij de Vechtbrugge an-ekommen ef ijzels ’t skip ook dwärs aover ’t waeter elegd.  

’t  Ien en ander wazzen nog maer net realiseert of der kwammen de eerste 

Canadezen al an.   En dan zu-j ook altied zien . . de boot wazzen een ietsie te kört of 

de Ni’je Vechte  ietsie te breed.  Gevolg . . Vanof de Philosofenallee mossen de 

soldaoten met bepakking an boord springen . . aover ’t dek naor de andere kante 

lopen en döör dan weer een sprungegien maken op de wallekante van de Rijnvis 

Feithlaan.   Umdät opa aan boord wazzen eblöven kon ij de soldaoten mooi elpen 

opvangen bi’j ’t an boord springen, zodät dissen niet ’t èvenwicht zollen gaon 

verliezen en in ’t  waeter zollen mieteren.   As  opa  mi’;j  dät  zo vertellen . .  kan-k 

mi’j nog erinneren . . wier ij emotioneel.   IJ vertellen dät ’t em ärg angrepen  te 

beseffen dät de bevri’jders der now ook echt waren.    

   De Twee Gebroeders liggend aan de Turfmarkt   ca 1940 



En zo vetellen ij dät ij de bevri’jders niet allenig ad zien kommen, maer ook nog een 

andreiking  ef  edaon  um  unnie an boord  te elpen.  IJ ad, terwijl de traonen um aover 

de wangen biggelden, steeds maer weer eroepen ” Oh. . jongs wat bin ik bli’j dät  

jullie der endelijk bint.”.     Op mien vraoge of de Canadezen ook nog wat terugge 

zeien, zei mien opa . .  “ jao netuurlijk wè  . .  maer ik konne ze niet verstaon ! “   

 

Toen mien opa dit verael in 1960 vertellen, toen ik een keertien bi’j em an boord 

ware, von ik ’t allemachtig spannend en  ’t värders veur kennisgèvink  an-enömmen.      

’t Buukien van Igor Cornelissen aover de bevri’jding van Zwolle riepen de erinne-

ringen weer op.   In dät buukien wörren beskreven dät de Canadezen naost de 

verspärde  Vechtbrugge  rap  een  noodbrugge  adden  elegd met  platbaodems.  

Ik wete now  dät  ’t  De Twie Gebroeders  van mien opa is ewest.    

Umdät de gemeente Zwolle in de vieftiger jören ad beslöten dät vrachtskepen die as 

zodanig niet meer gebruukt wieren,  niet langerder  an de Törfmärkt  mochen blieven 

lègen  is de  boot naor  de Boerendanserdiek  verplaast.  ’t Krozen toen een ligplase  

ter eugte van wöör now de ingank van ’t  stadionterrein is. (pekeerplase) 

Döör an de Boerendansediek  is ’t  in de extreem kolde jöörwisselingsnacht van 

1962-1963  ezunken en is  kört  döörnao  esloopt.   

 

Dit stukkien geskiedenisse en de ”(h)eldenrol”  

van dit skip is  närgens  beskröven en dreigen 

in de vergètel-eid te raken.  

 

Allenig ’t  roer ef  ooit de krante  e-aald  as stille 

getuge  van wat  ooit  wazzen.   

 

         Achter eblèven in ’t  ies  . . .  
 

Umme-ezet in ’t Zwols, nao ’t naor verael van   

Menno Veldman  –  op-etekend  3 april 2019. 

 
 

Alles is vergankelijk, . . .  

maer  (h)erdenken  van  oorlogsslachtoffers  umwille  van de  onze vri’jeid . . . . 

         löt  mi’j  niet onberoerd ! 
 

 

Gien oorlog an mien bedde  . . .  Ik magge in vri’j-eid slaopen. 

 

 

5  mei  2019 



Het gedicht waarmee de 11 jarige scholiere, Tyza van Bruggen, de thema-gedichten-wedstrijd 

heeft gewonnen en deze zelf heeft voorgelezen tijdens de dodenherdenking op het Ter Pelkwijkpark.  

In vrijheid kiezen 
 
Je snapt het niet   . . .  wat doe je dan ? 
Wat zijn je keuzes . . .  wat wil je dan ? 
Keuzes zijn vol met verantwoordelijkheden. 
 

Je maakt fouten  . . . dat is een feit 
hoe los je jouw fouten op dan ? 
Wat zijn jouw keuzes . . . wat doe je dan ? 
Wij leven in vrijheid dat is mij dierbaar. 
 

Maar nog steeds is het leven zwaar 
Wat doet u dan ? . . . Ga voor uw doel dan 
Wat is je keuze . . . wat wil je dan ? 
 

Dank je wel Nederland 
Vrijheid hielp mij uit de brand 
Wat zou ik zonder vrijheid moeten dan ? 
Wat is je keuze . . . wat doe je dan ? 
 

Ik hoop dat later iedereen vrijheid heeft 
In Nederland . . . in ieder land 
Ik ben blij met vrijheid . .  wat moet ik zonder dan ? 
Wat zijn je keuzes . . . wat doe je dan ? 
 

Het leven zit vol fouten,  vergeef mensen daarom en laat ze in vrijheid. 
 

 

 

 

 


