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1940  -  AAN HEN DIE VIELEN  -  1945     

Gedenkt het leed, maar niet om stil te staan  

Gedenkt de schande, maar om voort te gaan  

 Oorlogsmonument WO II           Victor E. van Vriesland 

 

 

Ie kunt 't oe niet permitteren 't erdenken te vergèten. 
 

Nao 't ofgelasten van alle grote 75e bevri'jdingsdag-evenementen in 2020, umdät de vri'j-eid van 

feestvieren deur de Covid-19 uutbraak veur iederiene wier beknot, wazzen de aope een bettien op dit jöör 

evestigd.   Maer ie weten 't al  . . .  mooi niks van dät alles. 

Now is een oorlog zelf niet echt iets umme op terugge te kieken en döörumme vieren wi'j de vri'j-eid.  

Toch maggen wi'j de slachtoffers zekers niet vergèten.    Erdenken en/of gedenken is nooit tevergèèfs.    

Ook dit jöör bint ter ier en döör nog weer ni'je plaquette's an-e-brach of eplaatst ter erinnerink an deur 

oorlogsgeweld esneuvelden.     Now ku-j 't misskien vremd vinnen dät ter dan 76 jöör nao dato asnog 

een plaqette met name veur de gesneuvelde militairen wörren eplaatst, maer al disse slachtoffers bint 

evallen veur ons lèven in relatieve vri'j-eid.   Ikzelf bin van de nao-oorlogse generasie en kan mi'j 

absoluut gien veurstellink maken van een lèven in oorlogstied.    En alle slachtoffers ten spiet, bin-k de 

geallieerde bevri'jders dankbaer dät zi'j toendertied de stried bint an-egaon. 

En a-j oe dan prebeert veur te stellen oevölle slachtoffers der bint emaakt umme mien lèèfruumte 

meugelijk te maken, zo-j 't liefst 't gelieke weer naor de achtergrond willen verdringen.   Ik oeve mi'j der 

netuurlijk niet skuldig an te vulen, maer kan 't ook niet negeren.   

't Is döörumme dät ik oe langes een antal kleinere erinnerings-monementen wil metnemmen.  Disse 

kleinere oorlogsmonementen staon op plasen wöör ie zomaer ongemärkt an veurbi'j lopen en bint aoste 

allemaole deur skoelen in 't basisonderwies adopteerd.   Dät ölt in dät ter elk jöör (op een veur dät 

monement belangrieke daotum ) andacht an eskunken wörren deur döör in de lessen aover te vertellen, 

de kinder der met bekend te maken en der ook naor toe gaon veur een eerbiedig moment van erdenking 

met een blumegien of keerse.  Juust op disse kleinere monementen staot vake namen van de esneuvelde 

geallieerde soldaoten of gefusilleerde burgers die bi'j een bepaole gebeutenisse, welke in de umgèvink 

plase vunnen, um 't leven bint ekommen.     

Deur de toevoeging van namen wörren disse monementen perseunlijker. 

 

 

Zo bint ter in de anloop naor de bevri'jding van Zwolle èven in de rappig-eid toch nog zo'n 28 perseunen 

an un ende ekommen deur de grillig-eid van de Duutse bezetter.  

Zi’j allen bint gefusilleerd tussen 3 oktober 1944 en 10 april 1945. 
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MONEMENT in PÄRK 't ENGELSE WÄRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

't Monement in pärk 't Engelse Wärk is op-ericht ter naogedachtenis an zes jonge 

joodse mensen die ier op  3 oktober 1944  deur de bezetter bint gefusilleerd. 

 

 

De tekst op de zuil :  

 

 GEFUSILLEERD 3 OKTOBER 1944  

     

 CORNELIS BAKKER      15-05-1922 

 ALBERT BROUWER      09-07-1919 

 HANS MARIUS KOOPAL   15-08-1920 

 JACOB KOORN      04-11-1922 

 ALFRED SCHNELL      10-06-1900 

 EVA SCHNELL-JOLOWICZ  19-11-1913 

 

 

 

De plasing van 't monement was een initiatief van de Zwollenaer W. Groeneveld.                    

Onthulling: 10 oktober 2001 

 

Dit monument is adopteerd deur :  2020-2021 door  Greijdanus College 

        2020-2021 door  SBO De Brug 

bron:  internet - Nationaal Commité 4 en 5 mei    
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OORLOGSMONEMENT ”SKIETBANE” BERKUM 

't Monement ter naogedachtenis an de zeuven Zwollenaeren die op 13 oktober 1944 op de ”Skietbane” 

an de Skrevenweg (now (h)Aersterveerweg) wieren gefusilleerd as vergelding veur 't opblaozen van een 
stukkien spoor naobi'j station Zwolle in de nacht van 12 op 13 oktober. 
't Monement is een symbolische weergave van een schietbane met döörop de namen van de zeuven dood-
esköten Zwollenaeren.  

De tekst luudt:  DEN VADERLAND GETROUWE 
     

A. HAAN 
    L. KARSSEN 
    A. KRALE 
    E. LINDEBOOM 
    J.J.M. OVERBEEK 
    J. TENSEN  
    W.J. TENSEN 
 

 GEFUSILLEERD 13 OCTOBER 1944 
 

 

 

De graven van deze slachtoffers lègen op de algemene 

begraafplase Kranenburg. 

(oorlogsgraven Kranenburg) 

 
 

Anna Haan was nog maer 17 jöör.  
As represaillie veur 't venielen van een stukkien spoor, bint Anne en nog 
zes andere jonges op 13 oktober 1944 's mörgens um 07:00 uur 
gefusilleerd op de skietbane aan de Skrevenweg te Zwollerkärspel.  
(now Berkum)     Oe rap dät is egaon ? 

 's-nachens op-epakt . . 's-mörgensvrog . . dood! 
 

 

In het graf van de 17-jarige Anne lègen now ook zijn va Jan Haan en zien moe 
Francina Cornelia Exel  begraven.       

’t Oorlogsmonement an de (h)Aersterveerweg is in 1987 adopteerd deur de basisscholen 
     De Campherbeek  en  De Duyvencamp  -  groepen  7 en 8 

De erdenkingen vinnen jöörlijks plase umstreeks de 13e oktober.   

bron:   internet -Nationaal Commité 4 en 5 mei 

bron:  HCO Zwolle, Paul Harmens  / Nationaal Archief Den Haag,     
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MONEMENT an de MEPPELERSTRAOTWEG 

 

Veertien daegen veur de bevri'jding van Zwolle, bint op 31 meert 1945 vief mannen as represaille deur de 

bezetter gefusilleerd. Umme een ofskrikwekkend veurbeeld te stellen ebben ze de lieken laoten lègen op 

de plase wöör zi'j neer-esköten bint.      

Kört nao de execusies is ter een ölten kruus neer-ezet 

ter naogedachtenis aan de vief slachtoffers. 

An 't kruus wazzen een eveloppe bevestigd met döörop 

 de namen van de um-ekommen verzetstrieders.   

 

 

't Uidige monement is ont-uld in 1963 en bestiet 

uut een groot staond kruus, een gedenkplate met 

namen en vief skuun of-esneejen boomstammen 

van sierbeton.   

De objecten bint eplaatst op een rechtoekige 

vlakke stien. 

De skuun of-esneejen zuilen staon symbool veur 

de endig-eid van 't lèven. 

 

 

  GEFUSILLEERD 31 MAART 1945 

 

   H. BOSCH     *   5-1-1914   TE KAMPEN 

   W.A. VAN DIJK  *  10-11-1908  TE ZWOLLE 

   J.A. MULLER   *  24-5-1890  TE ROTTERDAM 

   W. SEBEL     *  4-4-1901  TE VLAARDINGEN 

 B.J. IJZERMAN  *  14-1-1911  TE KAMPEN 

 

    
 

 

De (veurmalige ) openbaere basisskoelen 't Turfschip ('t Törfskip) en de Schaapskooi (de Skaopskooie)  

adden 't monement vanof 1987 töt 2008 adopteerd en verzörgen toen de erdenkingen.  

Basisskoele De Springplank ef de adoptie in 2008 aover-enömmen en vezörgt met de groepen 7 en 8  de 

jöörlijkse erdenking, op of rond 31 meert.  

bron:  internet - Nationaal Commité 4 en 5 mei  
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MONEMENT KATERVEER naobi'j de IESSELBRUGGE 

Op disse locasie vonnen zeuven börgers, een Belgische SAS parachutist  ( The First Belgian Parachute 
Squadron Special Air Service )  en een  Belgische SS-deserteur de dood.    Disse mensen waren vanuut,  
't Uus van Bewäring in Zwolle, ier naor toe ebrach en bint ier ter plekke op 10 april 1945 deur de Duutse 
bezetter gefusilleerd.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

    
 

Gefusilleerden op 10 april 1945 
   nabij Ijsselbrug  (Katerveer)  

      

     S.J. Baarsma       Dalfsen 
A. Fros      s-Gravenhage 

      A. Geerts            Olst 
      R.A. Holvoet        België 
     A. Nijboer        Kampen 
     Ph.W. Pander   Wassenaar 

 E.J.J. aan het Rot    Zwolle 
 F. Wierda     Leeuwarden 

  

 

Op 't monument staot echter 8 namen.  De dood-esköten Belgische SS-desserteur is niet vernuumd.   
(F. Beke uit Gent -  lid Belgische SS die nao de bevri'jding van België wazzen aover- eplaatst naor de SD in 
Stienwiek, maer döör töt twiemaol toe desserteerden alveurens ij wier arresteerd.)   
 

Der wazzen ook nog een aoverlevende van disse gebeurtenisse . . de sinds 1917 in Nederland verblievende 
Belgische vluchteling van de 1e Wereldoorlog. 
De aoverlèvende J.J. Lamarche wis toen te ontsnappen deur zich in water van de Iessel te laoten vallen vlak 
veur 't vuurcommando.    In 1946 smeedde ij, ter erinnering an zien lotgenoten uut de gevangenisse in Zwolle, 
een iezeren monement met 't opskrift:  
 

           TER HERINNERING AAN MIJN VRIENDEN, GEFUSILLEERD 10 APRIL 1945. 
 

 

bron: internet - Traces of War ( tracesofwar.nl ) 
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MONEMENT op Algemene BEGRAAFPLASE KRANENBURG -        

                   ZEGENENDE MAN met SKUPPE 

 

’t Monement, uut 1948, is ter naogedachtenis an inwoners van Zwolle die deur 

oorlogs-andelingen um 't lèven bint ekomen.   

’t Ing anvankelijk (1948 töt 2010) in 't olde Postketoor an de Ni'je Märkt 1a, maer 

is op 3 juni in 2010 verplaast naor de algemene begraafplase Kranenburg. 

 

Umskrievink:   

Netuurstienen beeld van een zegenend mansfiguur.    

Tegen de met een dik touw umwikkelde bienen stiet een skuppe. 

Onder de voeten staon de jöörtallen 1940-1945.  

 
 

An weerszieden van 't figuur bint twie teksten an-ebrach. 

De tekst an de linkerkante:       De tekst aan de rechterkante: 

 

        b. bruynes 

Ik zal de halmen  c.l. de jong 

niet meer zien,   p. bulthuis 

noch binden ooit  c. masseus 

de volle schoven,  a. de vries 

maar doe mij in   w.j.h.j spanhak 

de oogst geloven,  m. la faille 

waarvoor ik dien...  j.h. jansen 

    e.j. koopman 

A. Roland Holst   j.h.o. ter weel 

    a. spanhaak 

    g.j. van vilsteren 

    p.a.m. henssen 

    w. van gelder 

    s.a.a. steur 

    j.j. hoogers 

 

 

Kunstenaer:   Wilhelmus (Willem) van Kuilenburg (Utrecht 1889-Utrecht 1955), beeldhouwer 

 

 

Bronnen: internet - Nationaal Commité 4 en 5 mei / tracesofwar.nl /  

     Historisch Centrum Overijssel - Paul Harmens 
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MONEMENT 

B-17 "BERLIN AMBASSADOR" 

BERKUM 

 

’t Erinneringsmonement is in 1995 an de Iekenlaan eplaast 

ter naogedachtenis an de bemanning van de op 11 januari 

1944 op disse plekke neer-estörtte Boeing B-17 "Flying 

Fortress" van de 388-ste Bomb Group(H) van de Ameri-

kaanse 8-ste luchtmacht.  

Bij de crash kwamen 5 van de 10 bemanningsleden umme.   
 

Het initiatief veur dit monument kwamp van Anton Borgman.   
 

’t Monement is adopteerd deur basisskoelen  De Campherbeek en De Duyvenkamp - groepen 5 en 6 

 

De tekst op de plaquette luidt:   

In memory of the brave young men who saved 
our town from a disaster 

Op de plaquettes eronder staon de namen van alle 

bemanningsleden. 

 

Geskiedenisse: 't "Vliegende fört" kwamp terugge van 
een bombärdement op Brunswiek in Duutsland.     
Deur motorstoring bleven 't achter op de formasie en 
wier 't deur de Duutse ofweer an-esköten.   
Met uuterste krachtsinspanning ef de piloot kunnen 
veurkommen dät 't toestel in 't centrum van Zwolle zol 
neerstörten.  
Ooggetuge: Gerrit Bosman ef as 7 jörige jonge zelfs 
mèè-emaakt dät de bommenwärper neerstörtten en is 
der toen samen met zien va en-egaon. IJ vertellen aover 
de 22-jörige piloot van 't vliegtuug die met zijn pärrechute net aover de brugge an de andere kante van de 
Ni'je Vechte wazzen neer-ekommen.  
't Vliegtuug zelf störtten op die plekke neer wöör now 't monement stiet.  ”Toen laggen de stukken ier 
allemaole aover 't ele weiland verspreid.” Hulpe konnen wi’j toen niet bieden: “Wi'j mochen der elemaole 
niet bi'j kommen.  Ze jaagden ons weg en konnen der allenig maer naor kieken.” 

Piloot e-ölpen:  De piloot is ’s-aovends of ’s-nachens bi'j ons achterthuus ewest en ef boerenkleren  van 

pa an-etrokken . . . vertellen Bosman e-ëmotioneerd deur de erinnering.  De piloot ef zich döörnao vestopt 

in een bussien.  De va van Gerrit ef em e-ölpen met een jässe umdät 't koud wazzen. “Pa ef döörnao de 

meester van skoele op-ehaald, die Engels kon”.  IJ kennen disse leraer umdät die vake melk kwamp alen. 

De leraer gonk in boerenkleren, 't Amerikaanse volkslied flutend, lopend 't land op richting de piloot.   

Die reageerden : “ Goddank . . ik bin ered.”     bron:  internet (Nationaal Commité 4 en 5 mei )   
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MONEMENT veur BRITSE VLIEGERS  

GEDENK PLAQUETTE an de TWISTVLIETBRUGGE  
 

't Monement veur Britse Vliegers is an de leunink van de Twistvliet-

brugge an-ebrach ter naogedach-tenis an de drie um-ekommen 

bemanningsleden van de Lancaster PM-D 722 die in de nacht van   

21 mei 1944 an de (h)Asselterdiek is neer-estört. 

 

 

 

Anleidink veur 't maken van de plaquette wazzen de opgraving van 

de resten van disse bommenwärper (stief naost de brugge) in 

december 2003.  

 

 

De plaquette is op 21 mei 2004 (precies 60 jöör laterder)  

ont-uld deur börgemeester drs. H.J. Meijer, samen met 

een kleinzönne van Leo Schotman.  

(auteur - Zij vielen rondom Zwolle )  

 
 

 

 

 

 

TER NAGEDACHTENIS AAN DE BEMANNING VAN DE 
LANCASTER PM-D 722, DIE OP 21 MEI 1944 VLAKBIJ DEZE 
PLEK IN ZWOLLE NEERSTORTTE. 
DRIE VAN DE ZEVEN BEMANNINGSLEDEN KWAMEN DAARBIJ 

OM HET LEVEN: IVOR JONES †   JONAH JONES †  

         MAURICE PICKLES †  BRUCE DAVIS   

       JOE FRANCIS - TED MORAN - DENNIS SHARP 

DEZE BRITSE BOMMENWERPER WERD IN DECEMBER 2003 

OPGEGRAVEN.      

 

Geskiedenisse:  Tiedens een missie op Kleve-Duitsland is de Lancaster etröffen deur Duuts ofweergeskut.    

De piloot (Jones) ef döörop 't eskader verlaoten en prebeert naor Engeland terugge te keren.  Baoven 

Zwolle is 't toestel deur een Duutse nachtjager besköten wöörop 't is neer-estört.  Ierbi'j bint drie van de 

zeuven bemanningsleden um-ekommen. 

Bron: internet - Nationaal Commité 4 en 5 mei  



9 
 

MASSA-BEGRAFFENISE - ERBEGRAVEN - ZWOLSE VERZETSMENSEN 

 

 

Umme een goed beeld te kriegen van de impact van de oorlog op 't dagelijks lèven wieren in de anloop naor 

75 jöör bevri'jding foto's en veraelen verzameld.  Ierbi'j duken ook een bi'jzundere foto op. 
 

 

Op disse foto van Voerman, emaakt op 4 mei 1945, zien wi'j de massale erbegraffenisse van verzets-mensen 

op de begraafplase Kranenburg.   Nao de bevri'jding bint een antal Zwolse verzetsmensen, die op andere 

plasen in 't land waren dood-esköten, naost mekaere (h)erbegraven.    

In totaal ebben 27 personen ier een oorlogsgraf ekrègen.   

 

Op de foto staon jongeren in ’t uniförm van de padvinderijë.   De scouting wazzen tiedens de oorlog 

verböden umdät zi'j weigerden met de Duitse Jeugdstorm samen te werken.  

De ofzonderlijke scoutinggroepen bleven illegaal bestaon en ielpen soms mèè met 't verzet. 

 

Bron:  Historisch Centrum Overijssel / Paul Harmens 

Bron:  https://www.75jaarvrijheid.nl/artikel/2430772/massabegrafenis-van-verzetsmensen-in-zwolle 

Fotograaf: Foto Voerman Zwolle / 04-05-1945 

https://www.75jaarvrijheid.nl/artikel/2430772/massabegrafenis-van-verzetsmensen-in-zwolle
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GIEN MONEMENT - GIEN PLAQUETTE - ALLENIG EEN GRAFSTIEN. 

 

Ook kan 't gebeuren dät ter mensen bint die naogenog annoniem in de vergètel-eid geraken.  Nog maer 

kört elèden kwamp ter ook weer zo'n (vergèten) verael baoven drieven umdät ter dan toch weer iene is die 

der andacht an besteed. 

Zo'n veurbeeld is . . .  Willem Westerbeek  1921-1944 

 

Westerbeek wazzen in Zwolle een verzetsman en ielen de Duutse voertugen 

rondumme Zwolle in de smiezen.  Willem wonen an de Kamperpoorte in de 

Merelstraote en vanof wöör now 't oofdketoor van Wehkamp stiet, ad ij een 

goed zicht umme de voertuugbewègingen te bekieken. 

Op 12 november 1944 prebeeren een Duutse soldaot em staonde te ollen, maer 

Westerbeek gonk dervandeur en wier döörop deur zien achtereufd eschöten.   

 

 

Willem Westerbeek is 23 jaar geworden. 

 

IJ lègt begraven op Nationaal Ereveld Loenen.      

 

bron: Met dank aan Paul Harmens en Buurtmuseum Kamperpoort 

 

 

VRI’J-EID VAN GODSDIENST ? 

  TOEN TOCH ÈVEN NIET ! 

 

Ook umwille van ’t geleuf bint sommige mensen niet eerstens naor 

een concenstrasie of vernietigingskamp deporteerd, maer gewoon 

standrechtelijk gefusilleerd.  

Jacob van Bennekom - Jehova getuige  

Gefusilleerd: 6-10-1944 – Westeholte  

 

Oorlogsgraven begraafplaats Voorst 
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MONEMENT van DWANGÄRBEIDERS 

 

Ook zo'n monement wöör a-j onnaoden-kend an veurbi'j gaon . . 't ston der jao immers altied al . . dit 

monement in tuin Eekhout, gedenkt de völle dwangärbeiders die an de ontberingen stierven in de winter 

van 1944-1945, umdät zi'j bi’j de stad een verdedigingslinie veur de bezetter mossen graven. 
 

 

 

 

De gravers uit Markelo. Goor. Rijssen. 

Enter.  ebben as dank veur de ulpe van de 

Zwolse burgers dit monument an-eböden.  

 

 

 

Randtekst: 

- UIT DANKBAARHEID AANGEBODEN DOOR DE GRAVERS UIT MARKELO . GOOR . RIJSSEN . ENTER - 

 

 

Ik zalle jullie maer niet skrieven wat a-k 

van die achtelijke idioot vinne die dit 

monement in 2020 zoneudig mossen 

opblaozen  . . .   

 

in bezettingstied adden ze der wel raod 

met eweten. 
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 PLAQUETTE  an de  OLDE IESSELBRUGGE   

 

Tijdens de ongerwinter, end 1944 - begun 1945, wazzen de Olde Iesselbrugge een belangrieke 

verbinding tussen de westelijke en oostelijke previncies.   De ”Hongertrekkers” trökken angstig 

veur an-oldingen aover de brugge in de aope voedsel te vinnen.  Völlen bint ierbi’j e-ölpen deur 

bewoners van be'ide kanten van de Iesselbrugge.   
 

De brugge wazzen:      ” de poorte naor 't belaofde land achter de Iessel ” 

 

 

”BRUGGE TUSSEN ANGST EN AOPE” 

    De plaquette an de Olde Iesselbrugge is ont-uld 
    op 21 december 2005, deur de börgemeesters  
    van (h)Attem en Zwolle. 

 

 

 

ter erinnering an de  ’ HONGERTREKKERS ’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De olde brugge aover de Iessel is in de Twiede Wereldoorlog twie maol zwöör beskadigd.  

De eerste keer in 1940 deur Nederlandse militairen umme de Duutse invasie te stoppen. 

De twiede keer in 1945 door de Duutsers umme un oftocht te dekken tegen de Geallieerden.  

 

Bron:  internet - Nationaal Comité 4 en 5 mei  
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BÈTER LATE  . .  DAN NOOIT ! 

Op de erdenkingsdag veur de bevri'jding van Zwolle, op 14 april,  is ter in 2021 an de Pilotenlaan in 

Zwolle-Zuud,  nog een erinneringsplaegien ont-uld ter naogedachtenisse an de esneuvelde soldaot van  

't Canadian Scottish Regiment, in persona Pte Alexander Sertediak die op 14 april 1945 in Skelle an de 

verwondingen aoverleed.    

Ook wier der op dezelfde dag bi'j 't Anker in Westenolte een plaquette ont-uld veur de Canadese soldaot  

sj Thomas Liewellyn die op 14 april 1945 bi'j Spoolde deur een Duutse grenaot 't lèven liet. 
 

Disse late erkenningen bint te danken an een innitiatief van Edwin van der Wolf uut Attem, die de neudige 

gegèvens van de esneuvelde Canadese soldaoten ef achteraald, zodät de mannen now een name en 

gezichte konnen kriegen.      

 

PLAQUETTE bij ’t ANKER WESTEN(h)OLTE 

 

De plaquette is een eerbetoon aan de Canadese 

soldaat Thomas Llewellyn Thomas die op 

14 april 1945 in Westenholte sneuvelde deur 

een Duutse grenaot. 

 

In em wörren dan ook alle um-ekommen 

geallieerde Canadese soldaoten erdacht. 

 

leerlingen van basisschool De Morgenster ebben disse erdenkingsplase adopteerd. 
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MONEMENT  ”FAILED TO RETURN”  PILOTENLAAN  ZWOLLE-ZUUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An de Pilotenlaan stiet ook al een gedenkmonement as eerbetoon an de neer-estörte Engelse piloten 

van de RAF.    ’t Monement is een stukkien propeller met andrievink van een  Handley-Page-Hampden 

van 't ZN-D/106 Squadron van de RAF, die 21 jannewaeri 1942 in Skelle neer-störtten.  

De 21- jörige piloot Sj Aubrey Wilfred Deere kwamp ierbi’j umme.  
 

 

In 'e-m wórren dan ook alle um-ekommen 

geallieerde piloten en bemaninngen erdacht. 
 

 

 

Leerlingen van basisskoele De Octopus erdenken bij 

‘hun’ monement alle bemanningen die bint verongelukt.  

 

 

 

Failed to return . . . 
 

Ter nagedachtenis aan de geallieerde piloten die tijdens 

De Tweede Wereldoorlog in en rond Zwolle zijn gesneuveld. 

Op 21 januari 1942 stortte de Handley-Page-Hampden ZN-D 

/106 Sq van de RAF neer in het buurtschap Spoolde. 

Hierbij kwam de 21 jarige sergeant Aubrey Wilfred Deere 

om het leven. 
 

De stuurboordpropeller van het toestel werd op  

29 september 1988 teruggevonden en maakt nu 

deel uit van dit gedenkteken. 
 

14 april 1992 
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Betrökken-eid umdät ’t oe an-t ärte giet 
 

Mensen as Leo Schotman uut Zwolle en ook Edwin van der Wolf uut (h)Attem bint van die pärticulieren 

die uut liefebberi'je machtig völle infemasie ebben weten te verzamelen en peseunlijke gegèvens ebben 

achteraeld wöördeur geallieerde oorlogslachtoffers een name en soms ook een gezichte konnen kriegen.  

De butenlandse naobestanden bint ter vake zeer content met.    

Beide eren adden in un jeugd al met oorlog te maken e-ad.  Leo as jonge jongen maken 't bewust met  

en Edwin wier eraakt deur de veraelen van zien opa.  Laterder begrepen zi'j dät achter elke slachtoffer 

of gebuurtenisse een eel verael of stuk geskiedenisse skuul giet.   

Leo Schotman (Zwolle) ef veur zien speurwärk naor de namen en veraelen van neer-estörte Engelse 

vliegtugen en un bemanningen (samen-e-vat in 't boek Zi'j Vielen Rondum Zwolle ) een Engelse 

onderskeiding ekrögen.    A-j dan weten dät de man toendertied niet ies gien Engels kon  (niet anders 

dan een bettien Stienkaolen-Engels) vin ik 't niet meer dan terechte dät de man der trots op wazzen. 

Edwin van der Wolf (Hattem) ef met zien speurwärk in grafdocumenten meerdere regestrasie-nummers 

een name of zels een gezichte kunnen gèven.     Deur zien vri'jwilligers-wärk veur de Canadese ere-

begraafplaats Holten ad ij völle info ter beskikking.    Bedenk dan wel èven dät ter toch zo'n 1394 

Canadese soldaoten begraven lèggen.  Van der Wolf ef zels bezuken an femilieleden in Canada ebrach 

en ook in butenland meerdere begraafplasen bezöcht.   Ook ij ef van de Canadeese aovereid een 

onderskeiding ekrègen veur zien inzet.    

An disse mensen ku-j zien dät wat unnie op jonge lèèftied ef eraakt in un verdere lèven een rol kan spöllen. 

Erinneren en erdenken van slachtoffers en of oorlog ef dus altied zin . . . die enkeling die wörren eraakt zal 

op zien meniere der weer met värders gaon. 

Zelf a-k nog een old fotoboek met foto's die deur oorlogsfotografen van de geallieerde bevri'jdingslegers 

bint emaakt van wat zi'j in de concentrasiekampen antröffen op moment van de bevri'jding.    

Dit "akelige" beeldboek ston altied bij ons thuus 

tussen de boeken in 't dresswöör (dressoir) wöör wi'j 

as kinder gewoon bi'j konnen.   

Mien va sprakken der niet aover en as wi'j al wel ies 

wat vroegen, was zien ienigste commetaer . . . 

a-j dit ezien ebt . . . vraog ie niks meer.   

Laterder e-k wel begrepen dat de oorlog nooit meer 

uut een mense uutgiet.  Der kommen alteid wel van 

die momenten in 't lèven dät 't ienies dudelijk wörren, 

wat ter achter de reactie op een situatie skuul giet. 

 

In een verlèden tied, toen mijn olders gongen veruuzen, a-k 't boekwärkien al ies tussen de weg te gooien 

troep vandan etrökken, umdät 't veur mi'j gien pas adden dat dät ter met zol gebeuren.  
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Toen ik 't dit jöör weer terugge vonne, e-k alle foto's escand en digitaal op-eslagen zodät ik ter wat mèè 

kan doen as dät zo uut kump.  Ik ebbe zo'n ofskuuw van die beelden dät ik ze jullie zal ontollen.  (Wie 

dänkt ze an te kunnen en wil zien mut maer een mailtien sturen.)   Veur mi'j bint 't beelden die ik zels 

niet mèè zol willen maken en die mi'j der van ebben deurdrungen dät oorlog gien spellegien is en as 't der 

op ankump allenig verliezers kennen.  Umdät ik der absoluut niet toe konne kommen um dät vergèèlde 

kärton met die roestige spiraalrugge bi'j 't old pepier te mieterenIk e-k 't boekwärkien naor Paul Harmens 

estuurd met 't idee dät ter dan iets goeds met edaon kan wörren. 

Paul Harmens . . . ook een pärticulier die, etröffen deur de oorlogsveraelen in en um Zwolle, der alle-

machtig völle tied an ef besteed deur de veraelen op te tekenen,-  te verzamelen en weer deur te gèven 

in altied druk bezöchte lèzingen.  Ikzels ebbe meerdere lèzingen ieraover bezöcht en durve wel te stellen 

dä-j Paul Hamens as deskundige aover de oorlog in Zwolle kunt beskouwen.  Met zien medewerking 

binnen 't Historisch Centrum Overijssel ef die deskundig-eid op dät gebied al töt meerdere boekwärken 

eleid.    

De andach die der lankzaeman meer zeker kump binnen 't basisonderwies in de vörm van lespakketten,  

’t adopteren van een erdenkingsmonument e.d, juug ik perseunlijk allenig maer toe in de aope dät ter iets 

van blif angen.  De enkeling die wörren eraakt, kan zich laterder weer e-rupen vulen de kennis ieraover 

deur te gèven. 

Ook dit jöör is ter op de basisskoelen een project estärt wöörbi'j de jeugd mag bedenken wat un vri'j-eid 

veur un betekend.   

En ik wete wel dät ter èvenzogoed een kladde volk rondlöp met 't idee dät erdenken maer onzin is en 

absoluut niet (meer) van disse tied . . . elaas . . . dät soort minkukels wil maer niet beseffen dät juust disse 

vri'j-eid, van denken en andelen, deur de slachtoffers van de twiede wereldoorlog is bevöchten. 

En a-j de jongeren der niet meer in wilt betrekken . . . dan kump 't wel rap in de vergètel-eid. 

 

Ik blieve derbi'j . . .  

 Wi'j kunt 't ons niet permitteren 't erdenken te vergèten. 

  De Vri'j-eid vieren . . . ef pas zin . . . a-j de reden kent. 

 

 

 

2 mei 2021  


